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Dicséret. A ~zonJbathdyi csenoőrkerület parancs
noka Lilltoy László száZ<1oost azért, mert miut kerületi 
foga.]11lazótiszt és ügyészi tiszt kiítelmeit hármil éven át 
II lÍudell ko]' kiváló kötelességtudáss..-tl, lankadn'tlan 
szorga]mlllllal é,", kiyáló eredménnyel tp!j,'sítt>tte, nyil
YÚnOS<111 Inegoicsérte. 

Előléptek: Főtijrzsőr/i1csfcrré: Dezdák Fer€l1c szé
kesfe.hén-ári; Zadravecz Pál, Egri Imre szomhatltely'i; 
Szilá/,,'Ti Istvún. Sztankó István, Pap Lajos II. pécsi; 
Tóth I"h'ún, 'l'óth ~látyús, Yalaschek János, Kapc~úr 

.J á nos és S7kP Billín t III isko Ici keríilethe li tiírzsőrnH's
(('r('k törzs(Jrmcstcrré: Szivós Józse{ pécsi és Szőc s 
Kálmún llliskolci kerülethdi őrllles1erek; (Jr1/lcstcrré: 
Lörlncz Péterszé'kesfehérvári, Kiss Zsigmond, Nagy 
KáhuÚIl, Bita Ferenc, Stricz .JÓzsef szomhathelyi, Se
hestyén Lúszló. Pa/(ács púl pécsi; 'l'óth Sándor. Tamás 
htván és Strek Istvúl1 miskolci kerület.bdi c8endöriík. 

Házasságot kötöttek: Páncz Istyán 3. oszt. tiszt
helyettes Terguli~za Múriúwll Kbzomboroll mUJllS 
14-~n; Gál Dmuokos 2. o,~zt. tiszthelyeMe", Juhos Vilmú
val Polgárdin május 20-án; Na~'T Sándor 2. oszt. tiszt
helyeI1.>s Szabó Jul'iannával Püspökladányhcan május 
31-';n; ,Józsa Sándor 3. oszt. thizthelyet~es Bakura Mar
gittal GulácWIl mitjus 24-én. 

Elhaltak. .Teneti Árpúd ny. alezredes .;iunius 18-án 
Bu da v€sJell; Aklúll I111re 2. oszt. üszthelyeHcs április 
4-én HódIllezőyásárhelyt; Szabó Gyula III. csendőr 
április 5-én Budapeli,ten; Bóka Pid próbacsendör úpri
lis l,l-én Budapesten. _ ... -

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
L. l?~ tiszthelyettes. Pécs. A csendőrség tagjai áttal ön

k~nt beflzet.ett hozzájárnlúsok fe·jbbena Csendőrségi La~}Ü
kat lninden paralw8Uo-kság, .ks.k.ola, gazdasúgi hivatal} stb. 
ingyen megka.pja. H.a vala'ki a Cselldíírségi Lallo'kat lílJ Ul'aga 
r';széro külön meg akarja rende!Jti. úgy arra előfize'tJhcJt, "1' 

e,,,then hozzájúrnl,á~t természetesen Helll fizet. A CsendőrE'égi 
Lapok előflzetési ára jelenleg egy éne 144.IHiO, félévre í2.1I111l. 
nl'gyedévre 36.000 korollll. Az e,lőflwté;si díjat u CsendörsbgJ 
Lapok kiadólhivalulállak (1., Ors7..ágház-utca 30.) kelllK.j);iil
den i. A küldött hélyeget la,punk javára bevéti'leztük. 

Sz. A. csendőr _'\.z ujrafdvétel a m.ár jog·erös iilé<lC't 
Vé.gl·I'hajtá,<át nmu g:1tolja, tehá.t halasztó hatállyal n{'lll ,bir; 
ha azonban ,az ujra/dvélel. már engedélyezte,tett, a hüntetés 
yégTeha,HáslÍnak felfüggesztésH kél'hf'ti. A ikér"{'l1yt II ík<erii
Icti parallcslloksághol .k,']] im tézni. 

K. csenditr. SOpr()ll. ErdélyJjil a szahlldságot a Bel:iigy- . 
millisztor urtól (VI. c. oszt.ál)') kell kéri!lllwzni. A kérvény
b"ll jelent"lIi ·kell, hogy Jlo:gári ruháv.al renodkpzik. 'Mag'ya'l' 
ntl .. ,·"],,,,t esukis l11ag-Y'lr állampolgúr, ill('tve (\"ak az 'kaiphat. 
aki optáJúsüt HJ22 jnlius :!:6~áig bp-jele-ntf'ttp. On nek 'HIJlll[lJt,id(:<

jén okwtkniil olllal nia kPl,lett, ml'rt 'kiiliilllbl'!1 192'2 julL11s 
26-n l1tÚll a ('~(>lldőr~(~::rnól llnír llf'tIl ;,;zolg'ciltJatott- \'OlllH. Az 
nt.I .. \'(·I"t a fií,zolgi1h'l'Ó ntján ,1Z at.í,,!}únti,! ,kell kérE'blJezni. 

Y. 19!4 d,·eellllH'r. Ha ön a es,'ndiir&éghpz valú h"lép~&o 
i'Hitt. a katouHsúgnúl legaláhb hár(}!ll évig szolgált, .rukkor II 

cSI'ndörs"gn{o] nE'111 hnt, hp.lli'Jll e.",k három ;'''1'" kenet!. ma
gát k'itf'leznie, kötclpzőjp khá! 1~24 deC0lllhpl' l-én jár li!'. A 
honyéd~t'Jg'h(>z - II f'BPndűrst'gnél ynlú leszerelf>s llbín - ff.) J
veszik. ha II ü·ltI\tl'lekn,·k meg>f'l-l,,·h, do csa·k mint r('oll(U"ko
zalliélküli 1I0II,'(OIlI'!; lil,tlIl,··ny.·it aZIJll'hall "ddigi l'im·lil'oko
zab után kapja. A krrvényt az ali"pÚl1ihoz kell 'kiiklt-lIi, aki 
nz·t ilkt,'ke., hl'.]yr" tnváhhítja. Xiis volf a a,kadályt nem k~
prz.. d{~ 'kt·ll{j suínlll j{':,~~:tfk('Zü (1S{lU~n e}.:.;ösorban a nüt]i'Il 
egYfollí>,kl'L vp~zik fpl. 

CsikI. SzolgáInt iiigy. 
Xy. J. törzstJt'Uleste.'. Xi)", ('",'r'nd')r n~.Ft ugyanazon öl\Siin, 

"hol férjn .zolgúl. l}l'sfőúíllG gYilllfl"t felfogad ni n"'Tll &znIJy",l. 
A7~ hog;\' il ".;endiír Il (-j"'-! ~t;y 1ll1Í"ik örs r"lfogadjn, kiff-jP
zettc'n lflf'gtil:tva lIinhif-lIl ug'~'atl, n nlagunk l'PS7.k1'ől azonban 
('z\ ;;'-!Il tartjnk helyesllC'k. 

Debre{·1.('It. A ];~rdczI'! t íig~·b(·ll HZ 1921. éd március hó 
7-én lkelt 1fi2R!I/Vr. c. számG. Iwlügyminiszt.eri rend"let i'lltkz
kNlik. 

R S. fiitör7~ljrIl1ester. Ha (jn. millt f6ti)rz.o;ől·llIe" ü,,· ,ll. 
ün;üt húrolll 'll HllI!fll ho."~zahh _ lf.lpig önúl1óan vezeti, akkol" 
tPl"Illé ... zetF:=oi. ho~y cs"uk az ö-rspanrne,snok h"'Záln.ára .p,1{jil't 
szc!:.níJuti (,nit J~Pl1 Ít'Ijf'8:ítenie; -il járőröket ellt'JliJrizlli pe~ 
díg l}l(--nlt"C<sa-k joga. cln ki)tel{"-l':Ó~ége is. 

1'. S. tlszth{'/~·{·tles, i\Iátészalka. Olyaa J"'nde']kez{'''r.:r~ 
anlt'ly II rokkant eg-yéneket a község-i l;"'üzlIl!Juka ulúl !lJcutt>
"il,>tle yolna, nem tudnnk. X,'zelünk 8zl'rillt ('rre nilles is 
szi>kség, mert il kÖZSt'gi előJjúróságnaJt jogában áll '1Zokat. a 
,okkaIltakat, akik llIunkaképt"lp]!('!;, a közlI!l",ka alúl f"i!"ell
tplli. 1\ fplnlí'ntt'·s ily (~Sí't1H~n L'i azonban (',-;ar&: -az i.1](,tö s'Zp
Hll~lyérH sí:.d. cl(. lH'lll ml'H1l'~ltí ti, j,úrnllÍYl't L~. A fpITllt':it;'~t 
kérni ke']l, ha a kiiz"ég előljúrósága azt elutasítja. meg lehet 
}'e}l(-blH'7J11 i. 

7',uga Sándol' ~. oszt. tiszthelyettes. B,kiildi}tt kiiú,'mhlYC> 
ügyf.lx"'l1 kfrjiik. hogy k(tzcLf'hlJi eínlét tUllas~a. ~ 

;\1. n. t.endőr, Szokolya. Ua fL kiizgazdál·kodáf>t e.sak k"t
tPll tartják fíl.nn t~S auyagilfl,g tényh\g olyan rosszu,l állanPJk, 
mint frja. akkor 11 kcrii).['(i par'.IIc;;nokságMl segk1Y ,kiula
I,,,át kprl!etik. KalllatllH'ntes kök~ünt ~- igen kiyétples és llI'+ 
tállylást "'rdl'mW e,w(]J('Il -- a nl. kir. Belügyminiszter lll' 

C'ngNlélyc·z, azt t,"hi,( onnun k"ll k"I"plnJ(·7.illi, a k iér,,111111't 
:t'zonhan lt:lg'yOll nlnposan III Pg' kpll indok{)ll1i. 

--c.+.~ 

Olvasóink szíves figyelmébe! 
A Csendőrségi Lapok egy<,lőre havonta kéhlZer, l-én és 

15-éll jelenik meg. Célja: a <,sC'ndőrségi sw.kismeretek és szak

irodalom ri'jle.sztése. A lap r,~szél)(l sront cikkek l€ihetne,k srwik

tallulmányok, édekezések és iS!l11erli't;'sek a csendőrség szer
Y('wtét, ki",épzéS{~t vagy máR, a c8<'ndőrségi swllgál.at fejlesz
tését érintő kérdé8e'kröl, towíbbá tanu:ságoB nyomozágűk 

szakszerü leirúsui. v{>giil a csendőrséget vagy annak egyes 
tagjait érintő oly.an eseményekről szóQó tudósítások, .amelyek 

II csendőrség ki5n'lhen általános ;'rdeklödésre smmíbhallllaik. 

Verseket 11"111 kövhjllk; e.gyéb szépirodalmi kiizle.ményeket 
csak kiviJtelesén, a rendelkezésre ,mó helyhez képest és csak 
úgy kijzliink, ha túrgYllkat a ('Rendőrségi él<,tlJől merftik. 

A lapball való közléST€' szánt nlinden közlemény't kérji.k olvas
hatóan (lehetőleg irógéppel) fé1hasábosHn és II pa.pifl!apnak 

csak az egyik oldalára írni. Cikket nem csalk a csendőrség 

tagjaitól, llanmn Mrkitöl is i'lfogadllnk. Névt"lenü1 bekü'ldött 
dkket nem közölhetünk; dl' Ji s7,erző t{'tszésére bizzuk a2O!, 
hogy ci.kke lIevi' ala.!.t vagy allél,küJ jelenjen-e meg. Az ,,!foga

dott cikki'ket terji'delmií'k és értékük szerin!. honoJ·áljnk. A 
díjazás elfog.adWiával a pilkk a lap t111ajd!>náha megy át, az 

t",hát másl101 csak a szerkesztőbeleegyeawvel kiiziilhető. A 
í;zerkesztői üz{'netek rovatában a sZerk~13:l)tőség mindenkine.k 
l'ende];kC'zésr1' idl, di) a szolgálattal k apesola tos és névtelen 
lev"li,krc nem válaszol; kézir~ttot vi,sza nem a l, leY~lbl'll 

pedig csak igen ,kivételes oly csetekl,,'!! vM "szol, midőn a 
,-álasz - kén:-esség~n.p] fogva -, nyilvánosan Illeg l1pnl 

atlható. Kérjük tehát olvaSÓinkat, hogy leveleikhez Wlye

gpl ne md:,sckeljcnek. Előfiw'.,s"t - az mlminis7.lráeiós ki.adások 

",ökkpntése végett - csakislf'gal"bh negyed"rre fog.adhatllnk 
PI. Az előfizct{-si dijat beküld?,; alk,llmával a dollár áru árfo

lyama Rurint kérjük kiszámítani. egy dollárt at a.rany.koro

nának számítva. A lap részén> szánt levelezéseket ne a szer

k,'Sztő ney€r('. hllll"m a szerkeszW&>g címp!'e kérjük kiildi'lIi. 
(Blldapest, I. Iker. Vár, Orsú,g-ház-lltca 30.) A cSE'ndőrség tag

jainak rövid, - lC'gfi!ljt>bh 4 sornyi terji'de.lrrnü - l"velez"R
f;zerü közlt>ményeit dijtalal1111 köziiljiik;kel'eski'delJJli hirdeté

sC'kelt fi ,Iap Tészére a "Palladis" r.-t. (Blllapest. V. ker. HOll
...'-tl-utea 10. S MITll ,) Vf'SZ fel díjsZtlbús szerint. 

A &zi'rkesztks€rt és kiadúsért felelős: 

PINCZÉS ZOLTÁN 8zÍlYHlos. 

PaI1n" r~sz\'.':';nytúrsflR;'l/:~ nyomrlája n'Jfl:1J)\'st, V" Honvéd-ll. lH. 
(Tplefon: :J-G7, ;1--01.) 

Felelíj~ Ye1.etö: Tiríllg,:l' Kltroly műsza.ki ignzgaU,. 

J; 
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tSENDÖRSÉGI LAPOK 
SZERKESZTI PINCZtS ZOLTÁN SZÁZADOS 

ELőFIZETÉSI ÁRA I Egész évr~ 8 K. Fél
'ne" IC, Negyedévre 2 Karanyértékben 

Megjelenik 
havonta kétszer 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 
Budapest. L. Onzágház..utca 30. .. 

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában, 
Hiszek egg isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 
, Amen. 

Az uj esendörségí Szolgálati Utasítás 
',. Jelentettük már, hogy az új csendőrségi Szol
gálati Utasítás könyvalakban megjelent és hogy am 
a m . . kir. Belügyminiszter véleményenés végett a 
kerületi pa.rooCSlIlokságokna:k ki fogja adni. 
. Miután: az utasítás csak korlátolt példányszám
ban jelent meg és így azt nem fogja valamennyi 
pa'rancsnokság megkapni, annak egyes főbb olyan 
rendelkezéseit, amelyek a jelenlegi utasítás rendel
k€'liéseitől eltérnek lés a esendőrs,égi swlgálatban 
újítást jelent.enek, alább ismertetjük. 

. A tervezet egyik rendelke?!ése szerint a csendőr7 
~g min. den tagjámak jogában áll acsendőroogi szol
gáú.atot érintő bármely kérdésben felsőbb rendelke
rusnélkül is bármikor javaslatot tenni. Felhívjuk 

. olvasóinkat, hogy ha a csendőrségi szolgálattal 
kapcsolatos bármilyen t&::mészetü rende1kez.ésnek 
az új utasításba való felvételét szükségesnek gbn
dolnák, ana vonatkozó javaslataikat közvetlenül a 
DL kir. csendőroog állandó tanulmányi bizottságá
~ak (Budapest, Böswrményi-út 21. sz.ám) terjesz
szék he. Minden javasl8Jtot természetesen alaposan 
meg kell indokol ni, hogy a bizottságnak módjában 
álljon alUlak okát és célját is megvizsgálni. 

A tervezet általánosságban nagyobb terje
delmü a jelenlegi ntasításnál. A szervezeti utasítás 
nélkül - mely atervezethől kihagyatott - 292 ol
dalra terjed; 10 fejezetre és 94 §-ra tagozódik. 

Az első fejezet a csendőrségre vonatkozó elvi 
határozványokat, nevezetesen a csendőrség felada
tát, működési területét, s7..o1gálati t€€ndőit, a csend
őrség egyes paranesnokságaillak egymáshoz, ide
ge<n p aran csnokságokhoz, valamint a polgári ható
ságokhoz való viszonyát és végül a csendőrség 
s"iolgálatának tagozódásilt tmtalmazz<l. 

A esendőrs€g működési teriiletét a tervezet úgy 
szab.:1Jyozza, mint. az jelenleg is szabályozva van, 
azzal a különhséggel, hogy am. kir. helüg~"minisz
fuIi felhatalmazza arra, hog;.' a törvényhatósági 
joggal biró és rendezett tanáesn városok küIterii
letét a csendőrség állandó működési körébe bevon
hassa. A közbiztonsági szolgálat ellátására csak a 
csapatállorrnányn rango.<;ztályba nem sorolt havi
díjasok, altisztek és csendőrök hivatottak. tiszfek
nek a kozbiztons.:'Íigi szolgálatban cwlekvőleg részt
venniök nem szabad. 

A csendőrség rendes szolgálati teendőit a ter
veZ€t körülbelül a jelenlegi utasítás 27. §-ában fog
laltak szerint sorolja fel, de egyenkint felsorolja 
azokat a szolgálatokat is, amelyekre a csendőrséget 
igénybe venni nem szabad. 

A CS€'lldőrs€g szolgálatát a tervezet államren
dészeti, közrendészeti, igaz&1gügyi :rendészeti és 
karh~talmi w;olgálatra osztja fel. Az államrendé
szeti szolgálat körébe tmioznak azok a szolgálatok, 
amelyelrnek célja az állam é.a társadalom egészé
nek és berendez.és€nek állandó megfigyelése éH meg
olta,1m<'lzása (egyesületek, csoportosulások, gyüleke
zeu,k ellenőrz.ése, belső és külső idege:n1'endészet, 
ki- és bevándorlás: ellenőrzése, sajtórendészet stb.). 
A közrendészeti szolgálat körébe az egyes emberek 
személy- és vagyonbizrt:onságá:nak megÓvását, vala
mint az elemi csapások elhárítását, illetve az azok 
által okozott károk lehető csökkentését célzó teen
dők tartúZlÍlak; az igazs:ág1ügyi rendészet a nyomozó 
szolgálatot és végiiiI a karhatalmi szolgálat a csend
őrség anyagi erejének hatóságok résWre való ren
delkezésre bocsátását foglalja ma~ában. 

Szolgálatkezelés szempontjáboI a csendőrség 
szolgálata - úgy, mint eddig - rendes, felszólított 
és ellenőrző srolgálatra tagozódik. Uj a "különleges 
szolgálat" fogalma, amely alatt a tervezet a pol
gári ruhában teljesített megfigyelő és nyomozó 
szolgálatot édi. 

A második fejezet a csendőr swnélYE'3 maga
tartására vQIlatkozó határozvánvokat iiIeli fel. A 
esendőrrel smmhentámasztúH erkiilesi követelmé
nveket - egyenkint felsorolv~l .. - különös nyoma
tékkal hangsulyozza. Különös s.zigorral tiltja a 
tervezet llÚndel1nemű ajálldékl1il1r vagy ingyen el 
látásmlk bármil ven burkol~ formában v::lló elfoga
dását· ily term&szetii visszaélés még akkor is fe
gYel~i úton való eltávoHt.ást vonhat maga ut/lll, ha 
a; a büntetőbirósági üldözést e elegendő alapot 
n€iITI is ad. 

Fokozott mértékbE'l1 követeli a tervezet azt, 
hogy a csendőrség nlinden tagja önképzésfvel a 
lehető legintenzívebben foglalkozzon, Ulmi a ye~e 
szemhen táma:sztott erkölcsi tulajdonságokon k;vul 
igm széleskörü elméleti éi') gyakorlati képzetts~gre 
is szükst'o.ge van annak a cS€ndőrrrek,. ab n~at a 
csendőrségi szolgálatra képes..'ié aka:IJa tenn!. , 

Részletesen felsorolja a tervezet azokat a ha~(}-. 
sáo-okat pa.rancsnohágokat é.<; sZ€mél)Teket, aklk
nél ill~tve anwlYelrnél a esendő!' szolgálathan é..'l 
szo'lgálaton kivi.iÍ jelentkezni köteles. Azokllá} a,z 
egyéneknél, akikre a Szolgálati Szabályzat I. resz,~
nek határozvánvai érvénnyel nem birnak, a csendor 

jelentem" va~'ielentkézem" szavakkal jelentke
~ik hemutatk;Zás~k alaImával a rangosztályba, neID , 
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sorolt havidíjasok, altisztek és csendőrök a "tiszte
lettel bemutatkozom" ,szavakat használják. 

A harn11ldik fejezet abelszolgálatot szabí
lyozza. Ide tartoznak a laktanya-, szoOa- és istálló
rend, lalrtanya- fs szállás-szemle, napircnd, ügye
leti, készült:ségi é,'o küldöncuzolgúlaf, megbetegedé
H'kua való Eljárás, öltözködés, Ye'bénylés, ö~:,zpon
~osítá1:') díszkivonulás és a fegyelmi fenyítő hata
Il)!U m':kénti gyakorlása. 

ben és cswk oly rendfokozatu egyének el szemben, 
akikkel szemben a fegyelmi fenyítő jog őt szolgálati 
állásánál fogva megilleti. 

A laktanya-, szoba- és istállórendre vonatkozó 
határozványok a jelenlegi Laktanya. Szabályzattal 
szemben lényeges újítást nem tartalmaznak. 

A "készültség" és "szigoru készült &ég" elren
delése és mikénti foganatosítása részlet-esen szabá
Iyozva van. Készült'5eg elrendelése esetén örsökőn 
a legénység felének állandóan otthon kell lennie; 
vármegyei csendőriskolá:knál a Szolg. Szab, J. r. 
48l. pontjában előÍli. készültségi szolgálat, kerületi 
és vámíegyei parancsnokságoknál tiszti, örsökön 
altiszt.i táv:booz;élő ügyeleti szolgálat vezénylendő. 
Szigoru készült.ség esetén ezen íntézked&c.;eken ki
vül még a szabadságolt egyén-eket is be kell hivni, 
annak tartama alatt pedig valamennyi csendőr
egyénnek - tehát a nősöknek is - állandóan a 
laktarnyáoon kell tartózkodnia. 

A csendőrségnél - különleges szolgálati viszo
nyuin.ál fogva - nem szabhatók ki a következő 
fenyítések : kihallgatásnál való mindennapi meg
jelenés, megintési Jegyzőkönyv alapján, való lefoko
zás és elbocsátás és végül a guzsbakötoo és meg
kötözés. Csak alosztálynál vagy ennél nagyobb 
csendőrségi alakujatoknál szabhatók ki a takarodó 
előtt való visszatérés kötelezettsége és a szigorított 
fogság. 

Tisztek vezénylésére a m. lcir, belügyminiszter 
és ai kerületi paramCSlIlokság, legénység vezénylé
sére pedig ezenkivül a vármegyei cs.endőrparancs
nokság is jogűSlUH. össz;pootosítást 20 főnyi lét
számigi a járásparancsnok, 120 főnyi létsz.ámig a 
vármegyei csendőrparancsnok és ezenfelül a kerii
leti parancsnok rendel el. Sürgős szükség esetén 
minden parancsnok fel van jogosítva az: általa ren
delkezésre bocsátható létszám erejéig összpO'lltosí
tást elrendelni, 

Osendől"ségi csaprutak'naikJ csak a Szolgálati 
5mbályzat I. r. IX. fejezetében meghatározott ün
nepélyeken szabad résztvenni ök. lstentis.zteletek
nél közvetlenül közreműködő csapatként a csendőr
ség csak akkor alkalmazható, ha helyben honiVéd:
Bég ninc&.m. 

Tényleges állOlII1ányu csendőregyének temeté
séhez a gyászkiséretet mindig, tehát akkor is ki kell 
rendelni, ha azt más állomáshelyről kell kivezté
nveJrrü. 

. A kivizsgálásoJ{ mikénti teljesítését, valamint 
a részletes jelentések megszerkesztésére vonatkozó 
határozványokat a tervezet részletesen megálla
pítja. Minden kivizsgálás 8 napon belül okvetlenül 
megejtendő és újabh 8 napon~ belül befejez.endő: 
ennél nagyohb késedelmet indokoIni kell. Függelem
Séliés, fegyverhasználat, közönséges büncselek
mén~', őrszolgálati kötelE'ssé.gsértés, lefeg}'vE'rzés, 
öngyillrossági é:'l fogolyszöki-etés vag}' csendőrség 
őrizetében lE'vŐ fogol~' elhalálozása azonnal kiviz.<>
gál an dók. 
. A kiviz.sgálandó jelentés anyaga címszavak 
szerint <'.,;opOltosítandó és ~dig: a kiYizsgálás 
alapja, tényállás" sértett, tanuk, tE'rllE'lt, megjrg:'
zés, vélemény, polgári illetékesség és nwllékletE'k, 

A Szolgálati Szabályzat 1. rész 673. pontjában 
az állom&sparancsnok részére biztosított fegyelmi 
fenyítő jog minden állomáson a IE'gmagasabh 
esendőr tiszti pal'aJlcsnokot, az állomáson úllan
dóan vagy ideiglenesen tartózkodó csendőr eg,vé
ilekkel szemben IIlPgilleti, de 0sak oly terjedelem-

A negyedik Íf'jezet a: k0zbiztonsági szolgálat 
kezeiését szabályozza. 

BimcselekménYekesewben az eljárásra milHlig 
az elkövetés hdye szerinti örs illetékes; ha a biill
cselekmény több örs k,örletében k'::;vettE'tett el, az 
eljárásraaz az örs illetékes, amely a h''Yallusítottat 
először elfogta, illetve, amely a nyomozá·st Először 
megilidította .. Ha a gyanUSÍtoLt több örs köriMében 
több különálló büncselekméilyt követett el, akk<Yr a 
nyomozást mindig ugyanaz a járőr folytatja lé, 
alU€ly megkezdette. . 

HasonlÓképpen van szubályozva a csendőrség 
és az államrendőrség k;ölcsönös el;iárási illetékes
sége is. 

Az örskörleteki porlyázásánál a jelcmlE'gi őr
járati beosztási rendszer mtlgszüuik, illetve lénye
ges módosítást szen ved. A portyázás a tervezet .sze
rint ú. n. távolsági kimutatáBok alapján történik, 
melyekbe az örskörletben levő minden tereptárgy
nak minden tereptárgyhoz való távolsága egy éven 
belül bevezetendő. A táVDlsági kimutatás mintája 
a jelenlegj utasítás 343. 'oldalán levő mintával meg
cgye7lÍk. A távolsági kimutatás alapján' az örspa
rancsnok annyi őrjáratot állít ÖSlW>...€, amennyit ele~ , 
gendőnek vél ahhoz, hogy az örskörlet minden része 
kellőleg ellenőrizve legyen. Egy és ugyanazon 
tereptárgyat több őrjámtba is fel lehet venni. A' 
szolgálat kivezénylésénél az örsiparancsnok az őr
járatokhoz kötve nincsen, hanem több őrjáratba 
tartozó tereptál'gyat is előírhat olyan sorrendben, 
amilyenben jónak látja Ezeknek egymástól való 
távolságát, vagyis az esetenkint összeállított őrjárat 
hosszát a távolsági kimutatás alapján könnyen ki 
lehet számítani. 

A tervezet ezzel a rendelkezéssel a. szolgálat 
vezényléisénekl sablonszerüségét kivánja megszün
tetni és lelletővé kivánja tenni, hogy az örsparancs
nok ne csak az állandó őrjáratok útvonalait, hanem 
az örskörlet egész teriiletét a szükséghez képest 
minden nagyohb nehézség nélkül úgyszólva keresz. 
tül-kasul poIiTáztat.hassa. 

A portyázás tartRmH pihenő vel együtt. sik te
l'epE'1l kilométerenkint gyalog 25 perc, lóháton 20 
perc; dQlllbos vidéken gyalog 30 perc, lóháton 25 
perc; hegyvidéken, mely csak gyalog port:nízható, 
40 perc. 

Minden községnél és tereptárgynál, melynek 
leportyázása félóránál hosszahh időt vesz igénybe, 
a lepOliyázásl'il szükséges időt külön meg kell álla
pítani és az őrjárat tartamához hozzá kell adni. 
Hasonlóképpen hozzá kell adni az ől'járat tal'tamá
hoz az előírt lesállás idejét is', ha az egy ól'ánál 
h08szahb időre terjed. 

Ugy az őrjárat hosszának, millt tartamának 
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'I ':( illetve félórára kell ki-végösszegét félkl oll1e .erre, 

k Tekíteni. "'L' , k' '" b'lt· ki)'ll\'-
'.c A távolság, szer~nt llleteJies ol a :sza ~. ,,',_ 
" bb kiszámítása vegett II ter;eze~hez eg) mel!t k 

.. , nye.. .". tolva alllel vlxm az orakn.;zahat lOt) I,Jlu-
· let V,lll Cdl , • k 'I ' )' . , O' 'aloo' , erig núnden terepm VOIlat 'ozo ag ugJ <l oJ , 1:" 

ID lj: v'lIo llortyázásl'a KI van !;%alllll\'i1 n:nut it .t) ]<4l0n ( " t. t '.. h g'" 't 
-~ mbl{l7.atS'z(lr~oll ,fel va:l tUIl e ",e" ~gJ, . ,,0. : ,(_ 

. ... l 'l t kl'vC"h(,mYlese e.seÜ'1l az l,llüeke? l~oklsZd 
• :sz<) ga a . o< ki k II ' II ••• hatot a táblázat ból egysz~nu~1l .:, e lll. " 

· ·'A szolgálatot a Szolg:alah h. onyvoc:n k~ll ~) ll: 
.' :tartaui' vezón)' lő laJ,,'ü'OIlWi 0saku,; azok ,az 

~an:so"k ,'-ezetnek anlelvc.k állandó vagy, napOlI!a IS
or ", fO< d"O< l t . (igal'dot métlődő helyi, vasut- es Ul' ougye e l SZ) ( 

vezényelnek. . ,o<, 'I' k II fOl'galnlll Nagyobb ki tm'jedü8u es e cn P)!, 

~ekbell a belügynÚlliszter állando he!YI f:>;-ol
'latQt rendelhet E'l.' lly helye~.e~l, ~O< legeny:::,eget 

ravoukinti felváltás mell~tt hf'lyl es Kulswlgalatba 
, egyenlően kell alkalmazlll. , .' 'n ' 

.. ,/ Az állandó helyi szolgalat<;>! ygy kelJ ',e~-
.. , l ' hog" egy és ngvan.a7A)fi. J!1ror egyfolyt~ban 

n) e nl,,, . 2 ' 't 'II' Igalat llat órát, 24 óra alatt pedig 1 0Fa: 11 JOl~ ~'ZiO . ,-

,ban' minden harmadik nap telJes szolgalatInentes-
ség 'engedélyezendő. it· , ' , , ' • ' 

A tervezet megeI1>g'edi, hogYI eJJel ~ltbaandulo, 
teljesen megbílIDaw járőrvezl~őketl' az.tlorspa~a~:,~ 
nok: már előző este, 21 óra e ott, e 19aZl; , 1~"-S0 " .' 

' tos időben való útbaindulást a Jarorvezewlr Cf;.a aki a pontos útl::nindulásért ily esetben egye
dül Js S7...e:mélyesen felelős. " '" 

A csendőr járőrök 1{>.Ú'VL:wma által,aha:1l k~t fo, 
Egy főt ~is nappali, i1Jet,vl'l helYI swlgalatra 
szabad kivezenyelm. 
. . ·R.észlet.e.sen felsorolja a tervezet .a7~t~ az p~e
teket, amelyekben a, járm'IIlek az úüranyt~l eltel'
nie, az Öl'sre az előÍl~ ~dő eI?tt hevonuima á" II 

járőr ta,gjaina:k ügymastol elvallllok S7 ... aba<l. 
(l<'olyt.atjuk,) 

--c .......... 

Néhány szó a cseDdőr ábécéj éhez: 
Irta I MARTIN IMRE .zázados 
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köteles..~.gieljesíté.snek c,6úfolt ily vétkes eljárás 
('j'('dménye:-;; legyen ~ Kom! Hisz ez v(ger{'dmény
J,PIl károsahh a telje,; tétlen:;égné.l! Szinte magmll 
(·Iött. látolI! ilyenkor azt. az állandóan elég c'Clf't l 1.'11 

I'Of;SZ munkást, aki a dfli harangoiZQ lIleg,:;zólalásiI
kor awnnal leteszi a felvett té-.g·lát, nwrt e-hl>(liclií 
I{'n~n, nem köteles a megkezA:lett munkát hefej p;m i , 
.--- hisz (,7A?:rt úgy l".e01 fiwLi külön a vállalkozó. 

GonJ, nélkülözé; és rút megaláztatás az utóbbi 
(··nkben eppell eleg ért bennünket . .Azt hittük, hog) 
(·ZI.'Il súlyos évek keservei szunnyadó erényeinket 
fe l (,k." .. ,.'Zteni , sőt fokozni fo·gják. S íme, vannak 
ulyanok, kIknél éppen az ellenkezőjét kelJ tapasz
talnunk: níJmtörooomséget és közönyt. \'alameny
Il y jen jobb idők utá.n sóvarg llnk, de igaz.án dolgozni 
kevesen a karnak. 0100 tett kéZilel pedIg nem fogj uk 
boldogllLáslmkat elérni! 

Szálljanak maguklm az.ok, wkiket i'Het éBszakít 
lSanak a 'szinte masodik te.l'Inesiletükké vált végte
len közönnyel. . N eveljiiki é~ .fegyelmezzük önma
gunkat és tiatalabb baj társai n kat, ::;zúnte l e'llúl ta
lIuljunk t.".-; t.aníts unk köteleswgérzetet lS akkor, ha 
a csendőr ábécéből valamit nem ü; tudnánk, II köte
If'S8égéI7..et. a hiányzó t.udást pótolni é~ a !leJye:; 
utat., melyen haladnunk kell, S'Ugalmazni fogja! 

A cwndőrség"et a becsület€s, ön.feláldozó köte
I~sségtudás tette nag'gyá él; cS'dk az fog:ja nmgta,r
tani számunkra az ország ti i'>'Ztel e tét éi:; ln.e-gbecsülé
~{>t. a jövőben is. 

Ha s ikerült ,sora:immal osak! Illéhány csendőr 
ba,jt.ársama:t is egy kig g()ind~lkodá'Sra, esetleg Öll
beismerésre bimom, célO!llUlt elértelll. 

........ . -
A tábori rendéazetröl 

Irta I PINCZÉS ZOLTÁN uázado8 

(Folytatás.) 

A tábori ('.>o;OOdőrOOgnél - éppen úgy, nlÍnt II 

mögöttes országok csendőröég'ell.1el általáno.;;.ség
ban -- nem volt kellőleg értékelve az inkognitóban 
való nyolllozás,holott annaki éppen II harctéren 
nagy hasznát lehetett volna venni. Meg vagyok 
róla győződve, hogya legénység közé elvegyulve 
\'olt bujtQgatók munkáját egy-egyesak hadtesten
kint ilS működö -speeia,li:> cSt:lndör nyomozó-osz.tag 
nagyon megnehezítette volna. Az inkognitób,'m 
nyomozó cl;elldőrnek a hllJl'ctáen való kiváló alkal 
mazhatóságáról egyn~hány eset kapes.án mag-alll if; 
lllcggyőződtem. Igy pl. előfordult RZ egyik hado!;z
tálynál, hogy az, utánpótlásra részint járművekcl1 , 
ré~zil1t drótkötélpályán érkezett élelmiszer, ruha , 
uemü st b. heteken át rendszeresen és alaposan meg
dézsmálva érkezett meg. KOllzerves ládákból 15-20 
dohoz hiánywft s ezek helyett homokkal megtöltött 
dobozok lettek a ládába visszatkve, boros, kőolajas 
hOl'dáka t megdé7..smáltak s a hiányt "ízzel pótol 
t.ák, rnhakötegekből állandóan hiáll~' zott egy-két 
darab stb. A tetteseket a legalaposabb é.;; legsz.igo
nIbb vizsgálat sem volt képes kideríteni , mert a 
szállítmányok sok he-Iyen és sok kézen mentek ke
resztül, az pedig, hogya szállítmány t minden egy~ 
átrakóhelyen darabszám, illetve mennyis€g sZ{'rinf 
r.t.vegypk, a nag\' mennyiségek miatt lehetetlen 
volt. A hadosztá lyparancsnokság rendelkez&.,;:ére 
vég"e minden olyan helyre, amelyeken a szállítmá· 

nyok átmentek, egy-egy ügyes csendőr lett mint 
imok, koe::;is stb. beo:;ztva ó; az ötödik napon mnr 
a tettelSck tl'!j e·.'; s7..ám han kézrehl'ültek. 
. Egy lllálSik hadol-;ztály eg)' vonatparanclSnoksá
giwál a Pl'llztúrból hOS'S7J3 t>b I(lűn kere.-:;ztwllagyobb 
o,:;::izegek hiányoztak, úgy, hogy végre II felelős 
parancsnok t f\1Rme:'> anyagi velSzteség't'in kivül 
Igen kellelllt'tlt."ll g)'allu ba is kevm'edeH. K éré
lSere két e<ie-ndör lett hozzá hajtókatüna, illetve 
szekerésza ltiszt gyanánt beosztva, kik egy hét mulviI:! 
már armyíra mell tek, llogy az álkulcrual rendelkező 
tettt'slSel "szöYetM'~re" lepte.k, de mindjárt utána 
le Í-; t<ll'tóztattúk egy egé€zégügyi altiszt sz.em~
Iyébc!l. Ih~ ezeken kivül i.." m.ég sok lopási, rablásl, 
gyilkossági, :,jűt kémkedési ooetrűl is tudomásom 
van, aml·jyek örükre kiderítetIenek maradtaJk 
voh,a, ha a táuori ese ndőrség azokat nem nyomozta 
volna. 

A múködű hadtestek és hadosztályok körzet€
ben a katoHui rendészeti szorgálatnak egy másik, 
nem kevé8bbé fontos ágazata volt a rendőri birás
kodás is. 

Ha az ezeu területen lakó polgári lakosság 
közül valaki a katonai büutetőtörvénykönyvbe üt
köző bííllese lekllléllyt követett el, akkor az illető 
a tábori biróság elé került, amely az ügyet per
rendszerüen letárgyalta és itéletet hozott. Szám
talan eset fordult elő azonban, mikor egyes polgári 
egyének ellen nem a büntetőtörvény be, hanem ese
tenként kiadoH közrendészeti tenneszetü reaJelke
zooekbe ütköző csel~kmények, kihág-ásak miatt kel
lett eljál'lli, amelyek egyenként 118m voltak rugyan 
súlyos termésL:etüek, ö;;szességükben azonban a 
rendet mégis veszélyeztették, az ellenőrzést nehe
zítettkk stb., te.hát meg kellett őket torolni. Ez első
sorba n az állomás-, illetve térpara:ncsnokok teen
dője lett volna. Oly nagyobb helyeken, ahol külön 
t.érparall csnok volt, az még fogw,Lkozott ezzel a 
teen dőVlel, de már a z állomásparancsnokok, kik 
különben mindig egyes csapatok parancsnoJmi 
voltak, ezt a ü,endőt a legtöbb esetben figyelmen 
kívül hagyták, egyl'&zt, mert aJZ őket adminisztra
t.ive mcg leheWscn Jlw!,>1.cl'helte, másrészt, mert az 
ilyen - mondjuk -- kihágási biráskodás sem ala
kilag, &('111 anyagilag szrubályozva nem vol:1:. és így 
az állomásparanesnokok Rohasem voltak tisztában 
azza l, hogy e tekintetben mily jogokkal vannak 
felr uh ázva. Nem volt utasÍüis pl. arra sem, hogy 
a befol~'t büntetéspénZRk mire fordítta.ssu.nak s 
mag-am is tudok egy esetről, mikor egy ezred
paranésnokságlHl.k még hónapok mulva is levelez
nie kellett, mert fl hozzá, mint á lJomásparancsnok
sághoz befolyt bünteiéspénz.eket a kincstár javára 
heyételezte. 

Minde"~ek a kCirülménye-k okozták azután azt 
hogy az ily kihágások miatt pl. a csapatok áltai 
elővezetett és egy pár soros jelentéssel hÚitl'~ kül
dött polgári egyt'lleket sokszor napokig kisérgetrek 
('gyik helyről a másikra, míg végre - senki sem 
érezvén magát illl'tékesnek az eljárásro. - Ieg
töhb!';zör eg~' pár nal' elteltével, szaba donbo<,sá
tották. 

Ott, nhol II hadoszt.ályparancsnokságokhoz 
e';l'ndtírtiszt vol t beosötva, ez a kérdés megoldást 
nyert, ll wrt rnindelL polgári egy-éntkivétel nélkül 
a hadosztály tábori csendőr osztagához kisértek be, 
II ki azután az eset kinYOll1oztatá.."<l után esetenkint 

" 
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~ '11a ította azt, hogy II belciséIi: el0'.él.Jt a bi~ó~ 
:egaghOZ ~ell-e továbbítani, vary .Pf'5h~ kt· otz!g.~~~~ta~~ 

- - b" t tni Ha az utobbl latsz.o !<zuli"ege. 
,~ úton meg un (' " , ~ , . 

ek azt lizonnal foganatosItotJa l~ . , . l 
n 'A k Hoon megszervezett tábon rendeszeh sza,-

I . ~ , 'a llott il közvagyon megnltalmaz<l-gálnt llIwyara \ , . ' . k l 
sánnk hiányossága is, Ott, ahol zal~ ('..sapatk~ ~\~ 
tak elhelye7.ve, a parancsnokok eb en a :e me 
ben felügyeletet gyakoroltak, d~ ol~ h~ly~k~,nh ath~ 
csapat nem volt, bizony . sok VISSzaSSago e e e 
tapru.s;'hlni. Sokszor előkfordult , I~OgyYot~eép~iIZf:k 

tok dp egyes embere az e ag . . L 

P~ . '. , ablakait leszedték és' ezzel azokat ~mlX
aJ~Jal~ f;ezésére mindenkowra alkalmatlanlJa t et
r:k' ~mával. swnáva.l és eg~'éh takarm.annya~ 
pa~arlóall bántak :sth. !,erJl1é,~tes, hogy enne 
előbb-utóbb a hadsere.g latta karat. , 
. Ennek a céhizeriíUen és a ha.? seregre karos 
. zdálkodásnak meggátlása ,f.:s a k?zvagy~nak .az 
~ yéni önzéssel.szernben valo megvMelmezese SZl11-

~n a tábori csendőrség feladata lett volna) amely 
llzonban azt csak sűrü járőrköd~se.l, tehat meg
felelő lét1;zúmmal tudta V 0111 a ella,tn~: . 

A köztisztaSági ·és közegészsé:gug~I ,ren~~~
bálvok szigorú betartásának fontosssagat 'kuion 
ha~gsúlvozni fölösleges. Ott, ahol em berek fl 

re~de." tisztálkodás lehettísége Il€-lkiil. oly nagy 
tömegekben vannak összezsúfolv.a, ml'I.l~ a h~re
téren, ott a köztiszta~ágnak l e~,klI:;ebb hla'llyossaga 
is súlyos következmenyekkel Jarhat. 4- csapatok 
ebben a teJcintethen ellentírz.ést nem Igényeltek, 
mert saját kijrletében mind<m, pal'anesnok ~endet 
és tisztaságot tartott, de mar, ~l. az ut~k~ak, 
teréknek stb., valamint a. po!gan , ~!kossag !.tlta.~ 
lakott helységrészeknek tIszt an tart asat a. tabcYlI 
éseridörnekkell ellenörizmie. Ebben a. tekllltt;t~ 
különösen Szerbiában és RO'l11.ániá~n volt a taoon 
esend(ír;;ég fokozott működésére szuks-ég:, me~t ott 
8 lakosság előtt a közt iszt1l ság megl€'h~tosf'n Isme-
retlen fc>galom yolt. . , 

A közegé8zségü~~'i elh:!lőrz.éshez :<lytoz,Jk meg 
pl. a ~alottak szabalyszeru, elteme!€Sen~k ellen
őrzése IS, amIt persze nem ugy ke!l e;ten.l, hogy a 
tábori csendőrnek minden temetesnel Jelell ke}! 
lennie, hanem, Logy járörszolgálata alat~ e1'r(' IS 
figyelmet fordít és az esetl-eg észlelt szabalytalan
sngúkat hejelenti. 

A hadsereg körletében polgári egyén~k által 
fenntartott nyilvános helyi!Ségek, kOl'esmak. ven~ 
dégI ők stb. ti·szt~.ságának,:.a.~ ?t.eai fts m.ás ~~~~ok 
által Ítrmoított CIkkek - kulon ose.n elelm J szer Ü ',;
mintíségének, tisz taságának, á~ának stb. . .e~.le:.lOr
zé;;;e súntén fontos. E tekllltetbe~, külo~osell 
Oro"z-Lengyelországban :olt.a~ hl~los~gok. 
Városok uteáin lengyelzsidok hlhetdlenul pIszkos 
helyekről kikeriiIt, biZO'nytal an ö~szet~teHí ken~(>
reket süteménvekf't italokat stb. arusltotro'k ege'iiz 
llyilt~n a legénységnek és em>kért minden kBpze
letet feliilmuló uzsoraárakat szedtek. Csak a leg
ritkább esetben fordult elő, hogy eibben őket a tá
bori rendész-eti köz.e.gek megakadályozták volna. 

Nem folvtatom a tábori ren d é.<; z et. i szolgálat
han tapaszialt hiányooságok fel sorolását, áJ?~r 
még számtalan a háboru alait tapaszta'lt koru 1-
ményt lehetne' felhozni lan n a:k, igazo}ására, ho~y 
a tábori rendészeti szolgáklt mennyIre fontos es 

hogy a.nnak kifogá;<;talan. m~k9déséhez él hadsere 
nek milyen nag)' erdekel fuz?<lnek. ,,"" 

A táhori rendészeti szolgalathoz fU7J)dO font, 
érdekek f>.s a tábori csendőrl~g~nysé.gben fen 
állott létszámhiány dac~ra , meglS .. s~nt.e. ~zus: 
,tIt a ('sendőröknek hivatasuk koren kIV ul f' \a .. , 

szolgáld(>kr~ való .alkalmaz.a~. . '" 
Mint mar emlJt(>ttem, a táhon ceendorle~n 

ség leWlagyobb ré~ze kiseh-b osztagokra osztva V~ 
kiilönböző helYf'kre kikülöníh;,e ~gy, h<;>gy saJ 
elöljáróinak vezet0'ét és ~lIenorz~ét .~elJesen ;!-'l,~ 
k"I" "" A hare.terre vezenyelt tabOlI esendou 

II o;: ·e. "1 h 'Ih t ' derék szolgálatkész, mindenre JO aszna. a o .~ 
tiszt.ek voltak, természe,íes ff tehát, hogy ml~,denu 
igen szivesen alkall1lazt~k .oke~ olyan teendokre 
amelyek tula jdanképt'l11 hlvatásukh?z, nen; taryo 
tak ugyan, de arnely eknek elvégz~sere, a!talan 
rátermettségii.kn~ 1 és fölt.étlen, me~blzhat,?Mguk;l 
fogva alkalmasak voltak. A- ta.borI ('senc!0r y1;asJt 
a esendőröknek ily szolgala.tokra, ~alo 1genyl 
vételét tiltot.ta ugyan, ez az nta'~lta.s awt:ball 
('sendőrf'kgen kivül általában nem Igen volt lsmel 
tes. A tábori esendőr nÜlsft~ m~m:g~tf' ugyan l 
azt, hog:v II i~b?ri csend?T?k, szall}tmanY,ok, h~( 
foO"lyok kis-é-resere, rekv ll'alaooknal yal0 k,:ub 
tahlii segédke~sre, küldöJ1('- {>.sI futarszolgalat 
stb. felhasználtasflanak, vi,~ágos 3;zonban, hC!~y a 
kor mikor a tábori csendol"l'(' szamtalan ~, fo 
tos' feladat. vár, (ít az ilyl'll szol~álatok alo} menl 
síteni kell, mert. hiszen mindew~et. bat;mely 
értelmes és megbíz;ható hadser~gbe~1 altl~zt IS. ell; 
ba.tja anélkül. hogy awltfll a t8bon rendeszeb sz, 
gálat megrövidíttetnék. , . 
< A hadtápteriileten alkalmazott tabor! csen 
őrségn> vonatkoz.)]ag által~bam ~gya.nazolm~, leb 
tett ' tapasztalni, mint amIt eddIg a l}admuve14 

terület tábori csendtírségeire vonatkozolag ~}mo 
({ottam. flzzal él küli:iT1bsé~gel, hogy ('ze~ a. l11a~~" 
a hadtápteri1letek éÍlt<.lláhan - mondJuk -:- ko 
szolidáltabb viszonyaillá l fogv<;.?tt ~t.leg II 
vésbbé voltak kirívók. A hadtáp<;!1omasparan( 
nokságok pruyalldvarparancsnoksagdk, stb. si 
hilabbak 'voltak megfeJelő személyzettel rend. 
keztek és íg~' ~ tábori re;ldészeti I>zolgalat ke; 
lésé'ben is nyugodtabban es alap~bba:n tudt, 
miíkfi dni. A hadUiptcriilet€'ll harool? csapatok, n.: 
iJ,!."en vflltak, a ,h adtáp[l}a ku~~tok és, 1I1,téze~k apa 
dóbb elhdypze"h~n reszesultek es Igy fl tabe 
rendészeti' s7.olgálat is inkábh csak. a , ~o 
helységek, pályaudvarok. felvételezésl a1l0ma,<; 
sth. rendjének fentartásából állott. 

~'\ Ill eg~zá ll ott tc.t~ilekkf'n a..lkalnw.~tt (',s(' 11 

őniég szolgálata . - llll~lt azt mar emhtettem,. 
t.áhori r endes zet l szolgalatnak nem volt te~I 
hetö. mert. az n hé-ke3101gálat.ot nagyban megko, 
líktte. Ezzel t.erj1:f~szetesen nem, akarom a~t ~ 
dani, ho~ az ily szo]gálat:~an ~llott:~~. telJ~l 
nvei é~ erd(' Il1E'i (','.:.ak valaullvel IS mogotte .. al1~tt 
a~lYkénál, akik pl. il harcoló ?~apatok kozeleb 
miíködtek mert bizolly a SzerbIa ban , Monte!H>igl 
han Alh~niáha11 ~tlJ. teljesített csendőrségl , sz' 
gál ~t. <I leg J\eh('~pbh f. :-; legveszé!'y~bb, szolgala; 
ecryike volt Ullllt e helyeken hosl halaIt h~lt s 
~os rleré-k 'hajtársunk szomorú ,sorsa, bizon~ 
A r endél:zeti szolgiílntnak ezzel az ng~z~tava] az 
ban m~jd esetleg. má~alkalo~mal kivanok fog~ 
kozni, Itt CEak mmt erdekes es a magyar esen 
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é> Id~'PVL~lóslígiÍt II izoll y í t Ó köriilm{>uyt kivánom f('I
Pl1lh!PIll, hogya ma!.('yar {~sendőrök Orosz-Lengyel
or:iZaghaJl} ~~omáIlÍá han, Szerbiában, Mon tpnpgró
h!lJl, Alb,amalmn, (JJai--zol'szágban egyaránt kivá
loan, hf'valtak, ,11O.10tt S('11! a n{>p ll~'elv['i, '*'111 

il lIel~\pt"z(!IKalatJ Tl~·(,]\'Pt It'gnélg,Yohh n~~zl)O('ll 
líl'1ll 1~11l('rt~k: lIagyoll sok 1l1Ilgyar ('~;{'ndőr aZ011-
han par 110nap k\fol'gása alatt IWI/WNlk a la
kO~~Hggal tud,oU ,~J/II<1~. nyf>I\'{'1l il szolgáktt ig{"" 
lIyf>llwk . 1ll<'I_dpk·lot'1l "l'lntkf'Zlli, hanPJ1l it IlPllWl 
l1yl'lvpt ll-< annyira l'I~t.i!Ítítoti<" hogyanémetiil 
kJad~)tt 1:~l1dl'lkezé>sek<'Í meg{>rtl'tlt>, ;,;Őt jelelltkBI"it 
IS 11 ('JIIptlll tudta IIlrgil'nni. 

/\ ,magrar tá hori 5'spndől'IIPk úgy <í lJadl-<pn'g 
PK"('Il('I, !l1l1!t a polgal'i lako:-:..'Xíg, ('Wtt általáha'll 
nagy t{\klIltt>1.~'I' ,volt. Nem akarom azt áll ítani , 
hogy !:'z a tf'ikllltply ('sak a k'llkaJo'toll nimhllszúliJI 
fakadt) lI1Pr~, hisZ'f"1l pl. Il IIJt'g'szállotf t!:'TiiIMI~k 
lak(J,s~g<t. pJoft il ka,ka,,,toJlas ('s(\ndiÍl" il-lllll'rd Ipll 
volt, l~K';,~il' m~~',\' hililllwk iadom azt, hog:' II táhm'i 
1:i'J(>Olldol'seg'{'Ii, ,jellegwtf's {os mi nOüllk i által kőnllvülI 
f;,lmnwrlwtó .. egyenn~.láj'ától - főleg ~Ijáit. föv~g~~
t~)1 -~ il I(>,t,~bh h~,)ytI1,t. 1ll{lgfo:..;ztnf;t.n,k ~:,; e7JlÍlütl n 
Ül hOl; I (':-:{;/ldori nun,t ol~'a.t., szinte f pI i".;'lllerlwit,t.
lt'nn.f\ teti(~k. A fl"kE'lte-·sitrga kH,rszalag viselése elő 
v~:lt ,.ugyan, írVi~:, ,(~z II k:ll.'l-iZalH.g· awnh''lIl II ''1-;f'no6I' 
k~lso meg.1ül{'l!l/t.;:-x.lÍ rwm' Ig("!l tdt." imponálóvá, lé
VE'n ~g~alJ('z ~. ka rsZ? lag ,pl. Il had;,;preg k isé>J'pté
bm levo polg:nn h)O(\8lsok li'llllet1fet(; jelVBllye is. 

A táhori ('>i(>ndőrublsítás ki fPjezptrtlf\n' olőírja 
nzt, I;ogy ,táhori (~'>('~ld{)l'. saját rgypnruháját' il 
hareterell IS Illegtm~t..Ta. FJJlIlf.'k a, rE'Ildplklt'z;f.snüI<' 
nH'lgvolt a maga, oka él,l (>{,ljH. 

, A h'íhori, eo'5endőrnek' nhh()z, hogy szolgáIatM 
(:lIathm';''Xl, mllldenekelőtt arra van sz.iikSli>ge, hog-y 
11~'" a h:Ht-:'f'>I'eg eg;y~nBi, mJnt a polgári lakosJg 
t.'lott ,tekmh'J.I)'p) bIl'J0'11, Mar pedig 11 külső meg
)elenl's a te~ll1,tP].v ffinelf.~hE'z na",O'yball hozzájárul. 
raP!l,sztalatl ten~' ;'olt, hog~' ct r,,*,,ndől'B{'gi (>~'(~I1-
l'uhah,~lI1, toll!o.rg;os kalappal megjr.Ient tabori 
(':-;'('l1dol', ~7..0lgalatáhan !'okkal ki}nn)'ehben holdH
guI!:, mmtnf:'g~~ mási~, kiilwleg' neIH-'7...en fel i snwJ'
h';'Ío,.eseI1~~or,,11lel't llllg' az; előbhit mindt>Hki kivfü'l 
Jwlkul, a ~J-Vl'll~' pqnhm'E' gyanánt l'(>!'lwktálta, addig 
;~~. ~lÍohblval swmlwn Y~~ló (>ll€ln~.Rgiilé&ek gyako
Jnldk volt~k, nWJ't a legfohh t'."l:'>tihpn n0m is nézték 
ot r.;endonwk, A f>2íürke E'g~'enrnháha p",; Rziirkf' 
:'>apk'a:ha ÓltiYbÍf,tX:ltt rS1-,])(l{í1' teljpl-;{'ll pJ\'esz(>tt a ti).
n~p.ght'I;, ff' II {>pfS{'IIPk, S{"I llU l! i \,pl S<''ll! \'olt Ilflgyohh 
,,11h'a ('S moralIs hatm;;l. Hunt hánl)(>lyik hadsPl'eg-
lwli alti"z;j ff'lh'lws('lwk ' 

, ,A e::-:t'nd(ír~gi (>g~'pnnl.hM álütlá.l'<ln awrt ('~'. 
n·ltek ff:} .',1 had"('mgh('!.l táhori (Ig~'('nrllháyal, hogy 
a (',-;f:lldol'ok "IUlI'<'SZt'I'II011" Ipg~'pnpk (ilti;z\'('. El'!,(~ 
'1:el'IlWS7A'tH.~~'1l sem III i si',iiks[.g rWIll! \"olt, lllPl·t lll?'" 

ll, ha~(),;zi.áI~:lIií,1 a;.:;, plső vonalak 1lI()f\~)tt "7,{)lgá~ 
t:a1x)J;1 0sendor l" p.g"es;.:; ll:'ugodtilll fpltdlf'Hp a folJ
forgos kalapot, llPlJll is 1)('S7j'~Jve il hlldtúptf'l'iilpt,,
kBIl alkalntazüit táhül'i ('.i-wndőrij.k!'iíl. 

"~z ú; n. "e,;apM('M'ndiks&g"' int,éí',nl;'1I \"!:' lHIIlI 
\'~tlt altaJa.ll~, ahol <t7.1onhan Inegvolt, ott általáJlo,.;· 
~ag:han IxwalL A (',;apat{'seIl(1(Sr:-;é,glH,k különben 
('~ak ~l lWYP \'olt (~(,lld{)rso{'g, lllt>rt(~PlHiórl~énY 
seg IWJJl volt IWll1111k, hanem kiwrólao' hadsere:o
he'li legénysé~ből állottak, kiket - Pgy ~Iallto:<. tiD~t 
)léU'Hm'sl1üksaga alatt -- It 0sapatparal1f'.snok (}SSZ-

p~mtosított. A ( .. "a]Jat<'sPlld{)rs{~' Jét&'iXíma eZl'P(leu
kmt ]0--13 fi) \'oJt 6s f\.~JadaÍ1a. elt-i&orkm a Rzök(.
~·k.!lIl'g'dkadá]yow~l volt, lllPI~- (·~Ihól - kiilönősPll 
utkozc:tpk alatt - kÖz\'(>llpniil a hal'('.\'onal nú>g'i}1t 
p()t1~'azott, az ott talált katollai é,-; polO'ári p!r\'61lp-
kpt I gaí',ültntül , íJ]ptve plőw>zet.1e. n b. 

I<~g:'ik had o:-:ztál ypara(\llsno k ság ,az alárPIHlt>lt 
pz,'{>(lt;,k ",";apat, ','i f'l1dőrség<·it a hadoszüíl \' tft hol' i 
e;':~lldorol-<ztagJla l'ancsnokságállak l'pndI'IÚ' nlú 
lI1~R hado,;~t<1Iyokllál - tudomái'l)1ll szc'l'int - ih: 
alan~lldl'IL"t'g' IlPlll iíllott fplllI, tel1n{'SYÁ·t{\-; azonhaJ;, 
h~~." ~I (:"'*lJ)';li~;·S't'ndőn;égllE'k {'" a tábori ('.f;('JI d{)1'
"\"gnek IIll/ld,'l1utt. :-;Z01'O:';;Hl együtt kc'JJett mííkő011it' 
A, (,"'lpaf<'~lIdi)I',,{'ig'lI~>k pJ()íi-f jelvén~rE' lH'Jll; vol1: 
l} el! II eJ y .'1(,lyt a HapkcLll sZt~1,,,, Vf)TÖ:-; sznlla.got vi!5p]j 
ugy,. Ill!,ut hadgyukol'laiok nl htlmá\'a I az pllt'llsé
get .11'1: . .0, (';",Llmfük;, má~lIit tJg'~'a.llib'ell f~hél' szalag 
vll1f.Y,ft>hra."i{)..<'; fplIPI" kal·s~ ... lag voli a Ilwgkiilönböz
teto .wlV('ll~'{'. 

~t'g' kell um Jítémllll yúgiil a tá,hori J'endéBzeti 
sí'AJlg~l~t egX - ~)~~)I". llag,VOl/ is éJ'pzlH'tőviÍ vált 

~. I,l1n~l~ IIla:n:v-o:"~i<ugat IS: a tábori e<;endőrtisztek 
~~at.as,k~)1;elwk i-l:1ilhlll~r<YLJa.tlall voltát" A táhori csend
Ol:utaS}tál-:. II tiszt.ek hivaml':át n t.á,horÍ tl,';;endőr le· 
~~nyoo~ fegy~lm~béséhell, wmlg-ála;t.ának irwnvítá
:>wban e? ellel}i5J'zP,'-Iél)piji ~llaJ]Jít.i.aIlJ(~g llllélkiil, iwgy 
IUpghMnrOZll<I" h{)~'y a 'tIszt.eket: ewn fel'adalulk~{;ll 
kal~er;ulat1,~1.n altalálmll nril,\'~'11 mndészeti r.s mjlv 
tel'.1~~lmu' ,öná~ló int&LJkedési ,ÍOg1 illeti n}(:'o~ Az 
uta::ntas a labol'J c:''lendő!' tiszí(,k('t . magasahl/"táhn!'i 
l'~nd~zeti ~LJ(lg,ek""'nek IleV>fYbi, ~mjbó1 azt lehet 
kov,!:'tkeztE'i:m, hogy II táihori K·Ril'Ildől'tiszt.ekm:~k a t::í
~:)J'!, :endé~'7.Rtifol~~!gúl<;t teljp.,;;íté,-;ében s7A'm&lyesell 
~8 1~7'z,t ke~1 V fil; III ok. E-L1 esetI K' II aZ'Ol1ban jogaikat 
('-" kotelmC'olket epp!>n ol.\ca'll r&;.z,letesen s7.,.ahlÍlvozni 
k'ellf',tt volna, i:t1lO'g~' il legBnvoog jogai és kötf.lmpi 
s~Al.hályo~:,a voltak. A srolgálaii teendők pontos él': 
I'(>SZlfMA HlJll(>retélwk hiánya a tábori (,.:-:{>Ildőrtisz
t<,'k fplhas2íniilk<ci t Ilag~'on sokWÓV'é, miíködésiikpt 
h~z:(~n~"t.11allná &,.., ('~~'éni fplfogások ."lzerini váJio
ZOWl tette. 

(}>'olytat.julk.) _ .. '-
A levegő közbiztoDsága 

Irta. unv ARY JENŐ ny. f6hadnagy 

A repiil~ taJlWII az l>gyp"tlpll ;tga II kulturá
lIak, a,I101 a viláháhor1Í llf>m rmnholt, hlmem alko. 
tott. Megalkotta a lBggyo I"sa hh közlekedési esz
kiizt, Rnwlylwk :-4E'h"sége f>-I {> ri a 42!-j ki loméü>rt 
ó I'lÍ n ként, frl tud szárnyalni II fplhiík fölé tőhh 
lllint 11 kilomkt,'no:-; Jllagas.o..:ágha, IlH'gállás n{>.l'kiil 
lJH:g tud tpl1l1 i 4;)~:~ k,j lomPt"J't &.; 20-:10 légi II ta~t 
játszva elröpít IH'gyPIl, \'ijlgyiín, sziklán és tengp
relI kPn'Sztiil a kontil)(>Il:-i pf-,ryik országából a n;lÍ
sikba lI~hálly óra '\lIHN. 

cb eb~sz viJúg Iwgyobh vilro"ai kiizüti l'Plld

:-;;W]'('" naponkénti repiiWjára.tük bonyolít ják ]p II 

I(.giforgalmat " napOl/UL eZE'r, Illeg ez ('r ut~lIst ~zál
lítanak egyik yároo;ból it máHikha a pazar ké>llye
lemnwJ, bőr kHrO'Sszékekkel, Illosdófiilkévpl, rádió
val berendezett személyszállító repülőgépek. 
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A rppül6" ál1.tlállos eJtprjPdt'S{'\'('1 I ép6", t 
~IUllad\'a il hiíntettekIlpk egy újfajta k<lü'gúriája 

, is kifpjUklött, allwlynél II gunosztevllk a n'piiW
gépd haszmíljá'k fpl "zé> II Ul1ll0Ss<1 ga i k, rahlá"aik 
keresziül\'itelén>. AmlJár a polgári l'l'pii I é-s Ill{'g 
~lk alig néhány p"zteJl(1in.; iJIlultl'a t.('ikint vi""zn, 
p;wk a lJiín('I:i(·lpklm'':lIypk il eselllppsztostiíl il Ipány
l'z(iktd{>sig mÚl'is IlwgldwUiN:>n szíu!'s ~kálitt lll\!

Í<.inak é>1-; lIPlll ,'gysz('r II lIIozidl'álllák { .. -.; pOllyV<l
l'E'géIly<.>k kalamlos hb"túriúira Pill I {·kpztptQwk. 

A repülőg{>;p(,!1 valú eSPIll]J&;z<'Í lIwglpht·tiÍ!'WII 
eltprj,'dt, kiilöllÖ"PIl AnwrikáhaIl. 'o\miót.a aíl 
l<Jgy('Siilt. A Jlamok hau h\.·hozták az a Ikohol1ila Imi 
tör\'ényt, a ('H"llIp{'S;.:;ek pgyik Ipgf/íhh ken,,-wii 
forrása I(·H az alkoh()k'.sP'lllp{"'Z{·,'o(, Yaló"úgo" 

('8>Cmpész·trö:-;zliik ililakllltnk a J'('Il(L"zpl'('s alkohol· 
C'1'('mpész{'SJ'(' t(}hh Illi lIió dollár alapWk['wl. H,l
jókat viÍHiÍrolülJk, nH~ly{·k lO .. ~-;~O.O()O l<Ídat->zúlllra 
szállítják AJIH'l'ikáha it whiskyt. l~zek a Iwjók, 
an1Í'kol' il part.ot I1lpgkiizt'lífik, ltH'g-állnak 11 nyilt 
teng('l'eJl ROmlalI rppiili5g{opek szÚllít.jáik továbh 
li. tilt.ott árúkat a szúrazfiildn', 'lp'h~,tí)I('g valami 1'1-
dugott, l'akatlan i erii I E'ire, ahol ml1Ír a ilU, várja 11 

l'E'pÜliígr.pe-t, az alkohol t,ovábbsúllítft~H e{>ljáhóJ. 
A ('SpmpP:-;7;é>sr~' I'e:nclf':,{Pll az éj"zakai órákat hat'íI
nálják fel, Imgy a rpl1d(jrs6~ Iwhp7A-'l,],t'll t.Udjoll 
rajtuk ütni. 

Onlfizorsz.áglm f('gyvprt, Oroszon-;zl:Íghól pp
dig kommun1sta pTopaga.ntla -ira t.oka t szoktak 
rE'piilőgÍ>pt"n a kii'lföldi államokha eseompÉ'l'lzni. 
Krisztiálliá'ban is fedeztek már fel ilyen oro,.;z 
(~'Illp-é>szr('piilőg"'pet. A l'!:'pülií(·spmpél-izet.n,>k van 
egy lIIál'ik módja i", amikor a hatf!Rágok ;í.lt~ll 
ellenőrziiH szelllé'Jy- vagy po"tal"iúllít.ó J'('piiJ(í
gépelt iiiri{"Jlik II ('f;('mp é>sz;{>s. Ez annál is kÖlly
nyehil, llWrt. 'a rl'piiWg{>p külnplikáltal,h rrez,'i kö
zött, va."ltag >izárnyáhan vagy E'gyÉ"h alkatrf-'};zt>.i
b('n tpkintély(.>f; m(>1l1I1yi,,&gíí árut I('-]wt kiil\'Il~'1('1l 

pc; é"z!'('vétlen ii l E>lhelYPZ'll i. 
A modE'I'n szé>liIámosük ma már repiil6gépt'1l 

utnznak. Auwrika pgyik városkájába például az
zal állított 1)(' kM pilóta, hogy ki fogják e."zkö
ZÖlDi a várofinak az anH'ribi légiforgalülnha való 
hekapcsolódásút. Hogy h'rvüknE'ik nagyobb nyo
matékot adjanak, II városha &.Iját I'Ppülőgépükön 
érkeztf>k " a If'g(~lóh·I{)hh körökhíJI hoztak ajánló 
Jen'l eket , a'l1~ly~k pPI'SZP hamisít,'ányolk vo:ltak: 
Az előljál'úsúgo! a lakossággal együtt sikerii,l1 
lH'ugratnio'k " nlÍután a llw.galakítalHló légifür
g~üllli 1~",Z\"Pllytál':XI,,,ág r{>.szé're i~,,--;Z('gyült alap
Wkpt zsplm>\'ágtúk, egy ,;zép lIapon - ell'epültpk, 

Ké>t hudaprsti bankár is f'zeret(>tt volna ha
f-:onló mód(Jn E'lsz(ikni a közel multball il tÖl'vé'ny 
hiintdií keze pl(51. Sz(}késük folyamán egész Prá
gáig repü·WgélH'll llleutE'k, dl' Későbh II reudéíroog 
ll1égis l."€:zrekerítette őket. Hasonlóképen ~zo'kött 

Olaszorszúghúl OiiriigOl'>iziígha Lirh Ili /I i tIJ""''' I 
kiat1ú i(MlO(WJ lírús sikkal'z1<í.., Htún. l~gy o\a>'z t. 
honlOk hütlt'l1 fek'fpgélwk iildözésén' ;,;únt{ 
!'PjJiil{íg{'jlPn indult Xápolyhól ~ílardillia fplf>. 

Az öngyilko:,ok ('I'i a tMHylYOtlott.tk is töhh l' 
piilííkaüt:,ztrófúnak v()lt~lk lIIár nkm,úi. Lill/lcko{! 
hín"" n'konlvp!"í n('ml'l l'ilóÜI úgy vptdt vé>g 
(.1"tRllI'k, hogy gf.I){~IJÍa kiug-rott. l':gy lllúsik ii 
gyilkosj(>liilt az ut.lsfiilkP ajtajún akart kill'pni 
l'elhük kiizé, d" idpgl's "isl'lkp,lps\' múr a fpk-;záJI. 
.. Wtt g~'allURAA teik, ÍJgy, Iwgy h·Hét ml>-g id<>j 
klJní.n llH'g iudh'lk aJntdályozni. Eg~' pxnHúlt idt' 
í\ptü plllhpl' a It>vpg{íhen il pilótát megtámadta, c 
nr. Il'fogüt {", 1tI6g miplőtt hajt (',;illálhaloH volll 
földrH {'rt. vpll'. Egy Illá..-ik ííriilt a ]('Vl'gIShNI 
pilMiit lt'llítt{>, II g{'p a t.·ng(·r}J(· zuhant s 11 pil 
tan {.8 az (rriiltölI 'IdviiI it g{>p Illáhi'k nhl"il i" szi 
nyet halt. 

Arra is fordult Illár "W (\""t, hogy il pilótá 
ral,lá"i ,,;t)Índékkal fogia lVlÍ II pisztolyt egy 
nÜlsa s miutAn a ;.,ri{>!pet ily módol!l lel-izá.JJá:; 
Id'ny:izel'ítdtl', az ut.asolwt. kif~,szt.otta, m1ll1; 
gyalogHZPITP] odr-hbállotL 

l~~gy fiat"l! hriis.'izl'li IpállY ('li Pgy angol IJll'TIl 
sZE'l'elmi I'egényc "úntén II Ipvegi5lwll /ly< 

lIlozivászOlnra il]() l'lrmant1lws hc·fPjPzé,·;t. A h/ú 
Pgy apáeaúrda lwnnlakója volt: fi sz ii h-i a há.z; 
ságukról halla,ni St'Jll ak,artak. Egyszl'J' azutftll 
lelÍny előwt.(>s mpgbeszé1é.'l alapján il zlÍrdál 
megszőkött, a mérnök repüWg{'P(>!t bél'E'1t f..-; III 

SC>ll1 álltak Angliáig. A IpAny apja öt úra illU I 
értPl-iült a dologról. Ö is rl"piilőgópeH indult. il sz()1 
vpnyE'k nyomába, de plk€s,·tL MinI 'll finta.I j)' 

frlkntat1<l, férj pf; fel~g vüJtak, 
A Ié>gi forgalommal kapcsoJatos tiirv('ny 

{'R l'pndp!{:tek dl!'lIőrzé,-;(', a Ip.gi kÖíll{~kN1(", k, 
I ,iztonságának f(,'lllltartii~a l'l'i II n"!1d 11legóvás\1 
légil'endőrs&g f!:'ladata lesz. J,Pt,YJwgyohh légin>J 
ijrsége eúd&iz{'rint az EJgyE'sül! Allmllokna9, v; 
ahol' 150 repülőg{>p áll rplldf'lktYlPsiikn·. CamH 
ban, ahol hatalma" és tplj<,sen lakatkm erdtÍt<{'~ 
vannak, légi tüzőrség is működik ·nz erd{)tii, 
fE'l kutatá.';"í ra. Légirendőrsé'ggE'1 rE'Ildelkpzik II 

Franciaország, Anglia &'i Japán i~, A Je'gyiJz 
államokhan a légirpndőrségé az antant iH'JIl 

gedélyezte, de az általuk megállapított tilalmi l' 

hályok ezidéísz(>rint nem is tennÉ'k lehpt6vp ol~ 
repü1i5gépek építését, amellyel a légirpudőn 
feladatának rnegfp!ellwÜlE'. R,ppüWgépeink spL 
sége ugyanis nem I('hpt tőbh óránkÉ'nt lin klll-J 
tdlE'rbirás<\ (jon kg,-n.ál, eUH.·lkpdé<si k{>p{·s..:.6gl' 41 
lll-nél és hatósugara" 400 km-né>J. 

A levegi5 'közhizton.'i<Ígáll<lk pJ1{"nó rzés (>11 

\'ül a Ipvpgőböl ft fölcln> irányuló karhatalmi s, 

') Azon legnagyobb távolság, amit henzinfelvél(}l n,' 
egyhuzamban meg tud tenni a repülőgép, 
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gálatnak is van JovoJe. New-York fölöt.t állall
dóan 5-ü repülőgép cil'kál a tüzek megfig),t'I0;(, 
" a csoporto:i lllá:;ok, tüntet&t'k ellenőrzé~ére. ..\ 
gép személyzete rádió út j áll közli panulCs11oksá
gá Vh I megfigyeléseit. Nagyobb, tÍíntetésszerlí f(ll
vonulásoknál röpiilőgépről 80kkal könnyebb áttp
kintést szerezni, mint a földről. A repiiléí'lmrhata
lom néhány perc alatt ott terembet, ahol szükség 
van reá s a levegó'ból egyetl l'n g€ppu~kának na
gyohb morális hatása lehet, mint a földön egy 
egész századnak. Igaz, hOg)' az üzemanyag él,; a 
gép befektetési költsége aránylag sokba keriil, de 
ha t.ekintetbe vesszük, hogy egy gép bizonyos fel
adatok megoldásánál egy egész csapatot pótolhat, 
akkor a repülő karhatalom fennUldá.'Sa még min
dig gazdaságos lehet. 

to~íh'a IBgyen, midőn a férj et valami ösztökélő 
hom' ágy fogta el, melytől a legerősebb munka 
sem tudta eltéríteni. 

J uli us 2-án hirtelen ot.t]wn t.el1nett. La!káSR 
ajtaja z<'Í.rva. Kopogtatás, hívó, kérlelő, biztató 
kiahhlás, mind hiába. Szom."izédok sem tudnaík 
f'eIllTJlit. Az egy házhé1u lakó Lal/tasné is csak 
unn)rit tud, hogy a menye<,ske j unius hó 25-él1 
előttu úgy nyilatkozott, hogy a Tisza jobb part
jiÍl'H megv dolgozni és ha jó mUI1!kát talál, haza 
sem jön Péter-Pá Iig. 

Szabó rosszat sejt. Az aJblakhoz kerül. Elő
veszi bicskáját és avval az ablak párkányát ki
emeli. Beké-mlel. Síri csend. Berná"izik az abla
kon. A szoba iin\'S, 'a feleségének semmi nyoma. 
A szoba falán, a búbOl'; kem€'llCB alján és oldalá'l1 
szám talan vérfol t, a szoba földj én egy seprüvel 
gondosan széjjel máZlOIt alvadt vértócsa. Az ágy 
megvetve, de benne az ágynemű Ikúszált, lenyO'll1ott 
állapotban. 

_ ... -
TANULSÁGOS NYOMOZÁSOK. 

Szabó Imréné rejtélyes halála 
Irta I StrfgonJOll 

Kubik06 sok van az AlföldölI. Ez a tlaiÍcs'kás 
mesterség a nagy magyar síkság specialitása. 
N agy fiziktai erő, ügyes egyensúlyozó képessé'g f>:;: 
biztos szemmérték a jó kubik06 elengedhetetlen tu
lajdonságai. A kis tömz...,i kubikos talicskák ned
ves agyaggal vagy homokkal telítve, bizony erő
sen megfeszítik 11 naptól kisútt, izmos karokat. 
Egy szál deszkán soksZIOr két méh:res magasság
ban a tali cskáv a.l egye11letes ütemb€n haladni, 
már V'allóban cirkuszi mutatvá.ny. Arról meg ép
pen híres a magyar kubikos, hogy egy gödör vagy 
úrok hól kitalics'kázott föld köbm~ter'lllenll1yiségrt 
egy-kettőre hajszálnyi pontol'lsággal kiszámít ja ü 

gödör fenek~n hagyott kurt.a átm~r{)jíí földhen
ger segít.ségével. 

A 'l'isza partján Bé tálg'd t ,WI , sohzor elnéz.L 
gpt('m e hmmára C'serzett, dolgos nép verej ték~s 
munkújM, amint egyed iii vagy taliga ( .. Ié ailoo8z
tott lógó&;a l szót lanul és swk«<uutIanul ta li cs kií z
zúj,; paTtra H pohos hajók méJyéből a homokot. 

Nagy is a hÍrn a kitartó m~gya!" kuhikotmak. 
;\1 essze földii!l kE'r<~ett Ill1mlkások.Bgy val'mti 
töltés építkse, egy folyó pllE'lIi ,~dgiít ~IlH' lélow Hl Pg 
Sfo töl'"tJénhptik l1(ilkiilük. 

Szabr; Imre mindszenti lakos is ilyen iparkodó, 
kMkéz.i munkás. Az aláhhiakban az ő felf'Sége 
rejte lmes haláláról , illdve eltiiné':;érőI lesz szó, 
ltwly a mindszent i örs 1I<1~"Yl'zámú ]('gánységét na
pok,ml út hlzasan foglalkozt.ltb t~,,, alka'lma.t adot~ 
vitéz 8zakálluí;; t.iszthplypt~lJ1pk l"gy újahh bra
vur():-; nvomozasra. 

.Az 192? é'.' jUlliu:-; havúlJ<I! l ugyanis Sza hó 
kn!nko;,t ma:,; ndékrl' szólította a munkúja, Me'nt, 
il;)!" nE"m Szívf'-,:;ell és otthon hagyta nMal fE'lesé
g?t, ki őszre anyai örömöknpk nézett eléje. A férj 
nw f::fi Z(' t;áyol, a fplt'ség !Ileg otthon do lgozgatott, 
hogy n:>' ugodtml nhhef::s(>llek a Hehéz télnek ~ 
a kis jöveyény megfel{'lő ruhác:-;kákhan hiányt 
JI r, szenvedjen. 
"A pénzecske gyiilt. is szépen. Már kevés 

hlanyzott ahhoz, hogy a há:wspár , szüksé'glet;e biz. 

A megriadt férj, ki eWtt a. vaJlóság már teljes 
borzalmas..'lágábaal derengeni k'ezdett, 'azonnlaJl a 
es{'ndőrségre sZ!<lladt. Ott rettenetes I:;zorongatta
tásoktól gyöt.örve, elpruna.'lzolja két.~beejtő hely
zetét. 

Az örsparanCSIlok' csendőre-ivel a.zonnal a 
helyszjnére siet. Alapos szemle után, a nagy v&:
tóesáhól éis vércsepPf:'kből kiiiídnh'a arra a meg
győződésre jut, hogy Swbóné méhma.gza.tát saját
kE'züleg elhajtotta .. Aztám. tetJt'ét megbánv'H, mgy 
cl. következményektől félve, a Tiszának ment. Szé
gyenére, bánatára abban keresett enyhülést. Ez 
utóbbi fel tevés már azért is helytállónak látszott, 
mert a lakástól a Tiszáig itt-ott elhullatot.t vér
ceeppek jelezték az asszony utolsó útját .. 

Az asszony tmgJédiája i" JIlIegoldot.tna:1{ lát
szott. Mert UgyWll ki is 'gondort volma arra, hogy 
egy tel:iest'll szegén~-, mindenkivel jóba tJ é,~ héké 
ben levő kubikosnét még va.laki meg is ölhetett 
volna~ De ha mégi.s megölte, ugyan miért, mi 
okból ('sel~kedte é:; a hullát hová t('ltte~ A Tiszába 
scmmiE'iSetn' Fltml cipelhetÚ',lllPrt az Mindszenten, 
ebben a Ilagy néoE'S községben, m:indenképpen 
igen k()(~kázatos vállalKoziís lett volna_ 

Valóban nem volt mit tenni, mint, az örsparancs
nok tényeken alaDuló feltevését és logikus követ
keztet&;'ét II I"f'jtély megoldáooul elfogadni . 

Vitéz Szakálházi Ibiszthielyettds 'beavatkozása 
azonban t'géslI más fordulatot adott. a titokzatos 
esetnek. Ű ugyanis ez idó'ben távol volt Mi11d
sze>n tről. VáraHanul aZlOnlJan haza érKezett ~ kö
t.e l f'>'sp.~ze)'(íeTl (l folyó nyonIozá.'3ba azonnal hp
avatkozott. Bár a btlált híínnyomok él.; (IZ azokból 
folyó köyptkezt.etks az fkspar<lnC'snok megáll:aní
t.;ísiit igazolták, Szakálházi tiszthelyetfel<; előtt 
mégi" kiiliinösn(~k látszott, hogy éppen olyan asz
szony v<'ilt volna meg biínös úton magzatától, a'ki
ről köztudonll'Ísú volt, hogy anyaságán8 k boldog 
örömmel n~zett eiéIH'. Itt tehát I1Z öl'soaranCS'llok 
;;z<ÍmÍbisáhan valami RántÍtott. De a 'l'isz.áig VB

zetéí vérfoltok is bizonyo:.: rE'ndsz('rességet áiul~K 
l'L rTg y t~tszett, hogy a vér nem önmagától hul-
10ft el, hanem, minth'a v-a la ki azt célzatooo.'ll E'l
(·sf:'pegt.ette vobla. Svakálházi tíszthelyett.es in
káhb arrafel:é hajlott, hogy Szabóné a legnagyobb 
valószill ííséggel gyi1lkosság álldomdia a'eit. Hullláját 
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; eleiuf.e maga is a Tiszában sejtettE',· m~rt a, yér
'. D omok - bál1nennylre gyanus~ talaItn I~'i azok 

e;'edetét, - mégis C5n'k a 'l'lSUl fde v~eUek., . .. 
Első teendi) volt a llO!tte'st fellelese. All:E'lk.ul 

, k tapogatózás, találgatac Jl1~ndel1:' De, hn az 
~ 'an egyszerre 'kiderül az ongyl)kossag vagy 
~;'~()f;~g tenye. 1<~s így él nyoll1ozas Iw tnr07.ott 

irányt i8 ve-hd. , , '..: _ :. 'r'.. . 1-
IZét napIg halaszt3l-k, c.,,(~~lY.'<tztdk ~ .lsza n~{'( r 

't De bizony ered01'eny nélkul. A rlS~ n.lg) íe 
Úgató az ugyan nem E'g)"könnyen iiru!Ja el II 

ti~ká.t, ,{ki pedíg benne bízv~, hid:>g IJl:J1?ma l!m:l 
kere.., menedéket, azt gondosan reJtegeti es kon)-
Ilyen nem adj,l ki. .. 

De Szakálházi t.iszHH'ly~t.t('l" k~nnYl'11 ~~~m 
adta fel a küzdelmet, mert mllld eros~bl? gyok,t'. 
ret vert benne amla tudat, hogy 5mbone . magal~ 
tiltot.t. operáeiót sermmiképpen S'~m haJthalott 
végre s így öngyilko6 sem lehet<,tt. 

ElsőS<lrhun azt. kuta tta , hogy ,'lz n""ZOJlj h~l: 
lála kinek lehetett érdt'lkoé'hf';l1. A~T pe~l:e l1e~,ez 
lett volna kit.alálni, ll1\E'rt e.gy 8zegeny, !e~ynek t;(',1Il 

vét{) a~,JzonY ugyan kinek If:' tt. volna nt.Jaba,n~ ~z 
eltiinttel egy há.zban a már ;1eVe7,ett Lantf!,~-(:~~ I ad 
lakott. A tiszt.helyetteR tel1neszetE's~n, legeloRwl ezt 
kerítette elő. Már előbb is nregáJla.p~tást ny,ert, hog~ 

. Srobónét utoljára. junius 25-él~ 17 orakor ~antosne 
még látta. Ek kOl' mondta nekI" ,hogy 26-an nll1(fl
kára megy vidékre és, P,éteT-Pah!?, h~' ,~m Jon. 
Ez a beElZélgetés a vasarteren ~rte!lt ,es on11an 
Lanto~mé is 2 napos napszámba a TIsw:J~tnlra ~~~. 
Ez utóbbi asszony saját szopája, val~~nt a kozos 
kapu- és konyhaajtó kulcsat megelozoleg Ifo:om 
János szom,~édjuknál deponá~t~. Ezt Szabó~eyal 
közölte ki a kapll- és konyhaa'Jtokulewt ott keS?bh 
magáh~ is vette, míg Lantmmé swbakulc8a tovahb 
is Koroméknál maradt. , , .., 
' Lantosné előadta még, hogy a v~arban occse-
vel Zsótér Ferenccel is találkowtt,. k~nek a ~nlcso~ 
hollétét ,szintén elárulta. Öccse meglgerte nekI, h()lg~ 
26-án utána jön, de ('.<;,a.k 27-é~l, reg~el ~utatk~~tt 
nála. Állítólag valami mulatsag, utan reszeg feJJel 
a határban elbódorgott és ~gy arokparton ~,Ial~t. 

A már napokon kel'esztul €roomenyte.lenul n~ 0-

m07AJtt tiszt.hdy€ttei'l szí" e nagyot do~b~:t. A 
esendőrősztön azt súgt.a neki, hogy az ah~lJet ol ~' 
naivul bizonvítani a karó legé.n:v figyehnet erder~Je}, 
A vértócsának seprő"el való ~ondos elsepregetese
ből arra lehetE'tt kőv{'tkeztetm, hogy a t~ttet. ('sa
ládbeli vagy ol~ran ismerős köv~tte e~, ~klllek nem 
kellett félnie attól, hogy meglepIk. MIelott azonban 
Hzakálházi tiszthelyMtt's ezen a n~'om(m elmdlllt 
volna bizonvítékot 'kerfsett. 

Azt. tudta a Lantosné előadásából, }lOgy ,i-\, meg
gvilko.Jt swbájának h"U l.c~1a ,K ?ron! J ano.<:JHLI volt. 
~iiutá.n pedig a szobaaJto ~,r.la!l ~s az ablakokoll 
Er{)szakos behatolás nyommt laim llf:'.Jll !ehetett, 
nem látszott kiuirtnak, hogy a tettes a swbaha ren-
da" úton annak kulcsával jutott !w. , ' , 

Kor~m János kikérdE.>2JésekoI' hatarowtt:~n a l.!I 
totta hogy él Lantooné laká~lának knlesat tole 

, . F tt 't ~fi · fn éjjpl Ztiótkr .. e-rene vel", a '. . . . , . '" 
Nem ok né~kiil v("rte tehat II h.-;zth(·I) l tL~ 

szive, hogy rí az, ő ?z ! ~~. legénrt tüstén~, :~~a ,~I e 
hozatta. Sanda tekubtetu, korla tDlt klllevesu, .. koJ?
cös, vállas alak. Azonba~ kÖlynyebh \'o~t a. goncol 
szekerpt az égből leho7.111, nunt cl lí'g'('Il1yl va llo-

mú"ra bírni. Maga H megte-st.('"SÜh kOllOk:ság. Min
de'n vágást ügy e;;,,,,n , hicleK"'t'rrel kI pa nroZ<Jt.t.. 
.b.:sze fogott mint oa ber(>tva, éppen ne~lI , volt o.stü
bának ll1ondható. A horzalmas K\}\llll;>;Ita,,;ra lllJ~d 
HllnyisZ<J1" ki-kitört hel ől c akese}'u m~lta.tl~nkocl<l": 

. "Azt a szegény asszonyt mal' m~ert han t ottam 
-( 1111'1 Se haraO'o.'-om nem volt, :-;e pellze nem volt, \) .• '" , , "1'1" hát lehet valakit. megöl nl ('sak ng~' pas~:zto)() . 

Yitéz Szakálházi ti~zthelyl'tte~ e"'l~k, hagyUI. 
N agy lélekbnvár Ő, bő~ge.s tapasztal~lÜHhol na~yoJl 
jól t;ldta, hogy a gonosz lelk~t takaro hp,tyke ratal"
hság esakúgy össze fog f:'~n.IJ ll1111t y }pki,t ~:pott 
. ' ll 'I "lg \T'Írt hadd t'J'Jek a hUll(.):';. A tobhIt 

&12:C 10 \ <. < . , ,.. , l ' 'l l t 
'd megteszik a ma.l'doso OIlV[\( (':-; az a (0'1..8 

maJ ., ·'1 I ' ' 'vf'>rE's árn\'ának fOJtogato o e espl. . 
Másnap a legén~~ m~r sse~de~l!h,,, !ekmte~(' 

mind téí.ovázóbb lesz es h?rg? sO!UI~ldl , S~ IIl te ~:-l
nairnat. keIt{)k. Az.ok az apro, kIS" 1"<lgo f(~!'gek, mlk~~ 
közöm~~gese11 lelkii sn1E'L"etfnrdal~sl1ak IIlV}m~, }l1:11 
erősen mnnkáhan állanak. De lU\'g nem elegge e.l·p,t(. 
nwg a valI<,IDI.ásra,' Tagad köv~t~:7Á'tPH:p~ dp ~I!II~ 
k 'l·h 11"vv('1 (~" nem olv vl:-;.:,;zautasIto hat ,1l o evese) ,-, . "I t' 
wt.tsággal. A ti.f;ztlwlyeítpf; n('111 NO tP I. , 

Én várhatol(, nekem millcle~y" h;}gy II :-;7.d 
mik~l' veTi össze a bokádat! ~e megN-, l}gy gOl1d~~ 
lom hogy töredelm.es v.a,llomassa.l el~Y!llthf"Í.ed bu
nöd~t. Annál ti)bhet érs7. vele, mmel hamal'a hl) 

teszed." . ' I ' t A 
A legény csak sóha~t , de l1(~II1 szo 8'e~lUm 'n 

0sendőrök elfordulna.k es a.z, ablakon, egyked"Tupn 
bámulják az eső WI paskolt saros orszaglltat. .. 

Köieleg a bannaszárnyú est.. É~ arra .az IJeszto 
árnyakkal teli néma éjszaka. , ~ l~geny ~!I1? llYl~~ ~ 
talanabb lesz. Izeg-mozog, szaJa tat~!S, .. hltszlk, ho",,\ 
mondani szeretne valamit. A ,~~e~do:ok ~a.llgatn (lk 
áq la Hsan herendezkedJ1Bk az eJJeh plhene~rE'. , 

~jfél után l órakor a, legény felül fp.khe.Jyr"ll 
és reszkető hangon megeszolal: " , 

Tiszt.helvet.t es úr már nem bírom t(wabb, .101 
mondta, én 'vagyok '3: g)'i l~o:-; . Ha~lg~s~n, ,meg, 
mert a torkom úgy fOjtogatJa valamI, ug~ el zem , 
hogy mindjárt megfullaook. , 

.TUllius 26-án hajnali 3 órakur e~y tanCtnul~t . 
&igból tért em I1Bném laká~ra; Egy kl~sut Jttam ,:S 
mert a mulat.ságokon ez mar 19~' szoluh". L~v:-tko~
tpm. A szom~kl szobában a fiatal Szabone mal 
fenn vült. Az ahla.kül1 át láttam, hog." Í('sz-vesz 
útra ké,szül. A7. ördög felágaskod5)tt. ,he~~nem. Bp· 
zörgettl€lll a menyecskéhez, az szo nt"l'~ul beeng l~ : 
d(>tt. ül(>lgp(f,em, eirógntt.am, Mgyon ,vagyak~~ta~l 
rá de 3Z hidegen é;.J haragosan elutasl}ott. Mell na· 
g,:on az öI'dögti I ehette.m , mf'~·t a v,agy f.ergete~ 
szerlíleg tört nun, a men~' l'('skpj, az a,g'~'l'a letepPl 
lern é-s mag11mévá t ett~l11. " 

Amint a :::zobából t.ávozni akartam - folytatJ, 
a gyilkos Pgy ki s lél eg~etvétel ?tán.- .'~ ~Jl('nye(~s~~ 
szempI1lre vetette ga.zsagomat e:; ~,m~Jm ,t hozz" .' 
tE'tte, hogy reggel feljelent a c.s(,lldor,*,gn~1. Én, a~ 
(-spnd{)rkézen m€-g sohasem V(Yl~.:Ul:~ ~!Te .. rg;r1omeg, 
i jf:'dtem f>s egy ke'"el1lüg~'ébe eso soros u\,( g",el al 
,;::;,,;zon\'t. fC'jfl€- vágtam, ,aki eITp h<lngtal!1I: 11 1 ~ 
terült ;1. földön. }<)kkor 1l1~1" ,az e";~(>JJ1~t tel.l t:'S~n ( I 
\'e.szt{'ttem. Neltog,\' SzaboI1tl feJla~:m~z<'1 ,,3 ."d11l1 

' z~,lok~t (l·z as'ztalról egY vasnvelu ke~lt !aga ;1,11 
" NU ", o ~ • • l ' be ' ld <l la ); 
f· "I ' t fl Inen,recske n"akába me.! e· ('.,.; o o es az, .' . .' " I t tf;:-' gOll 
t öbbször mm'kolatig Iwlevagtnrn, zga o sa 
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II A k b'l' ," f"l d' . ara e~ eg~enJ versenyben' l Pette li' 
. o la , 1IUJ,;y E. c:;. i. (10) ti:;zc,letdl'·'. .. r "e.~euc 
2. CZ€ktIS Fprelle hndlt'lg\" B l, . . J_C>;.alan)eJelll; 
ezü,;tél'l'ltl· 3 (' il' . p' ' t',. u~ ap(.,.;t Ol) tiszteletdíj é.< 
t I t I, · . ' . .ll, JOl t . <l szazado,.c Dp!)J'(>C (21) t· . e e .{ lj e,.c !Jmllzercm' 4 K . Í . ell ·1:;7.· 
b~IYett.ft; Dphi'ecell (29') ti~zta{ll\'taIC;"; ,stnl.11 :I. oszt., tiszt· 
'," " 1 I" . , . e ( lj es lIlIIIt 'IZ 11111"Zt k ,,~zu e sOllck. arallyé'l:elll' 5 J" , ,, " 1<' .' , c e 
Pec.-; (31) tiszteh-tdíj . 6 B~k\: /:!.J' t crZ, I ,:IJ,1i1 fohaduagy 
(32) ti szt.(· I etd í . A k' "1 ~l' .a,,:, ? o IlUlllagy Fl. n" i. 
t , Lk k" J, nl"ll Je y !'~\'PIIJ \'er<~ll"'J~ I ISZ",, ' 'oz iiI 'd'kl' .,'. ~~. nIIaza· 
I I h, a IlIaso I >pl'Jalllez lilll'n 3 'J' t t· , t 
ll' vettes p . . ( ," I ' ) " " '~Z " ISZ-
G ' 1' 3' ,'<'s .('zus erem ; hal'llIiHlik altl"'zí K ' 

' ' u a o ' t f · f I I ' " " O\'!lC~ 1-6z"l l'" 1;: '1 ISZ,' "" ~ette~ <,"J'OllZl' J'P-lIl). A c,,<,udörök 
",Il e sO \ o t.: l\oplnr M dHlI" ('i,{'"dii P' ( 
erem): második KI)"ác" 'il' Il/tI';' , " k' r ee:~ arany· l rk . n" < J sza 'lbZ\'pzeto E C ' 
H1rI~~~ I ' fJ~r1ig' ZSOlJl Sándol cse;ldiil' '( Dpbl:('Cel;j, ",I.; 

le t 4;>8 A, ~/sztoly, csapaherseny beu: l . .Mis kolci kelii. 
Ilok~lla'if~ Sa,ejg<1goe~d' J:")t'('rte uka lll. ,k ll', hOlIvedség föpal'anc.~ . 

1 l lJa, eze '1\'ul a esOI 't' '. 
bronzérmet JIYert ~ 1<] ' . " ' ~ t ' , JOl .. 1Il1llUcn tagJa 
3, Pécsi kerülI' . " gH,Sl...: t t..;,.;elJdol'lskola (446); 
~ Sze d' I .tl (434), 4. Szo/JJbatilelYI kerület (2~) ' 
:: ge l ,eru et (;',W); 6, ])elneeeJJi kel"l t 1~1: 
l, .uu<1apestl kerüle t. (121)' 8 S, ' k '-f h' 'u ,e . (/), • let (60), • . ze e", e erval'l kem-

, IV. Pisztoly egyéni ver!>enyben' l C ·" .. r , l 
~~;azafÍ()Ij Miskolc \;l;.lu) " . .. . suros uYU a 
" " CI't" ". .. tlsztel e ttltJ et; a ralJ " e 1'(' 11 l ' -. u . ua~, erellc ormt-\SLer./:';, . ,J : , 
iil'allyérmll 'il '~tZkO"l' CS' I' ~ ICs

, 1.. \164) tiSZLeleteIlJ e.:s 
. ' , " . u.. ,.I!; Z o szaza<los 1" C ' . ( 'l 

LJ >sz1A.'letfÍJ J CI,; ezüstel'elll' 4 . ;, .. . ' ", s, I, J, I) 
t "t" J' " ' • VHez 110Jthe .Peter z' W'z! 
.1.sZ ul' ) ette;; I::!w,mbatheJ y (J lll) t, ' .' '' ' erem ' [) Kosztk-a A"o .t .. ' l:szteletdlJ es ezu;;t· 

~" • ... b ou orll:l,p'Y ·11' Lk l (1"8) . k'letdlJ A piszt.ol ' I" 'b ". u" o c ~ tl ~Z' 
,'ojt: Kajcsol; 1!;t~á~lv3;; oe,ll az~ltl!;ztek közül harmadik 
1; 1'''111) 1'" !Ozt. tJszthel " üttes 1'(' ... ~ (bJ'OlIZ . ~ ; a CSCU( Ol'ök k " .. t I " . . " 0 " 

<';;;(;JJ<1l1r p~~ (. " ?~g t., e FO voJt: Sárközi UYÖI'IO' 
lVI 'lál . alan~elelll), másodIk' v J" ; 'z K" 'th ' 

'I, l Y esendőr Sze d ( .. ,' ' . l.<:: , III .1 
l)á lliel (>,&/:.Ildo"!. M'j'ckgeo'l' (l~zug~l"elll); harmadik: Hu:kli .' . ~ c .vr'()llz~H'em). 

A cae~dőraégi orazágoa atleUkai versenyek 
A cselldiír;;é" ": ' " tI I ' . l;zélla-tú' '1. ':' t~..ugOS '~, leükal vOJ'sellyei a R1BT]~. 

folytak { ~p~ te epen, f~I~ ,o éVI JU/JlUs hó 8-á ll és 9.éll 
lIapOIl lii f'Órától n~~%őZ~t~;ll t..:I~[~~llye)]. mely miufÍkét 
mál1Yzó Úr Öfőllléltósága ' v [, o " t m~Jelell~ il ~or. 
l<'erenc főherceg" Öf'cll,'ög'el' k a ~lllllA J ozsef e.,; J ozsef 
k .. " , ~ ,= IS nagy ' I"k J" 
:~zollseg ,~orailYan ott voltak N',. I . , . es e o, e ° 
I~kapitú))y, br. 'l'han Kárai ' b' ac ~s>;~ .11l1t'~ OJ'szagos 
penyesi KOlltz SándO'l' ""\'1 adokl So os Karoly. kör· 
l ' ' t " .u lod JOI'nagyok Thott ll' b 
~ran ,h l.Mnp,.y tá,uol'lwk, valmnÍll!IJ S:r.<Íl11ll<'UH1... a ~Jl', 

tanornok a III ki I ' eSf>llflii)" ·,,;,,, fel" ' I ~" w Ht·la 
V :,' ' ~' ''' ' ugyi' OJ(' 

, "f!I'senyhll'() volt dl', Na.gy .JózHef . 1. ' 
vL~eloJf'. A vi'rsen\'t 23 t ag I ~, '. a tAS?, ki'jl-

, ' . • • . Il rc~n( i'7.0St'l!; n'lIdt'zte 
TpkJlltettel alTa, llOgy IIZ E"yps't tt C I:' ;' , 

1I:~k a tJ'l-!illil'Ozásl'1l Rokk~t1 th h~ " " !hl ,' ,",: ' )(( Ul'lHkolll ' 
lIlJlIt a k~jzbiztollsági szolgáUt.o(Sdt ', <~.'~alll1l1~ VHII, 

l! ak" /lZ r~g:o'{',,;ftett Ö.;pudőrisko lák , ~~~~l alo"z~8Jyl)~ _ 
k(>}"III,·t .. ]; \'('}"sp I1Y),)ii kiili' l k"l" 'I II (. \('. a C"!'udol' 

-\ I'e" 'k " II - l! Ol! II' ~'I'zt.'ttpk, 
,I SP)I~ p' I·t>szl(·tp~ f'l'Pdlllf>'I"" a I'(",\'ntk .. II . .' . \. .. - -P7.u vo : 

Junius 8-án. 

. , I. !l1fI mél.ert's síkfllüífo;. g",~i, j PilI'., 1,'''1'' 
1:1.2 III JI ? Bak" 1 :)'" l ' f"l I ' . .I' I II O)) SZdk 
J ' ,~, . " .~z l) U)( gy 12 l J 1 il r/ ' 
, 074'>I,f fijhdgy. K el'iilpÍf.k' ]' " f', "I, p. ,:', 'A;("II,~f'II!'l' 
Bllil 't ') })I ' " !\ <lISO 1.01'1111' foJl(l"'" , . a,JI{' S ' . ~' /lvPlIszk\' Fen'lI~ fií"d' ;" H"'" 
,J. ,RU!yl ,J6zspf fiihdg,\' S'l. .. ·kpsf('h~J'\',ÍI' , t~K tll.~laJK>;;;lt, 
IllalI !ohdg-v pp,. c K' Á' ' . ' Oll 1.1 a , 
kl' ,J úzs(>f fiíhd~;' j~.' hJ'~~~ll. I'pad hdg-y Sz,'g('d, 6, H" sz. 

ll. Diszkoszvet .. s , ll) Tiszte k . j1'.' l " 
,Júzsef fiihdg-'; .'iT,in 'lll 2 B~l'k'\, T' , . "1I,sl': "1 '1 J'.s('!lg(,II,;!' 
'i R 't k ~ , ,. " , <, .lt.W, o (J II 10' 4H g') 
" .. 1'\' 1 Z ' y Z S I g'lIII)IIII f"hd"" 39?7 ]. . .. .. - lll. l Bo 1 ... )\' . , I; f .. f" .~, ,_I lll. (('I'uldA·I;' 
I;ú}y fiíl~Jg~' 'S(~n; .. sf/.I~~~~,;j~Zt4!r~:{ 5:100 alllz2.)1ú l,flí6 AI i' 
jl-lal'ÍolI g-, fúlt""\' J!lId'I!Jt'st 4" -4" lll. .' JHJOllko\'>.;zky 

[ }> I ~, , . " " lIll 4 ("1\'1'1' J ' r 
"Z(" >nt( 1l]lf'St. 4"í.l6 III ~ z· t ' I 'II' .,; " " .oZst' 
L< ' k !' I ' " ", a <hC II l'Pl' a ll C f", I .. ~z(· '('" (. 110'1'\'<11' 4,1.114 III 6 n, ' t, p . , o If ln 
4,1.:13. III h) \lt'l ' i 'k' ~' .' l: cll Z el'Plle h!lgy HJA'g'",1 

, 1 sz ( ,..,,(.,,1.] L'lIIfl!l'I' ! l ' .. 
46,86 III 2 HJlI"j ' lszk,' T I" ,: • ( 1\.( alJI orlllPslt ' r 
L< ' I " , , . , , ,p 10 I) 1'111 f'S .(' l' 41111l II a '-' .. 
",alll Ol' töl 'z si)I'ItlPsI~'I' 4') 40 mK ' "I t 1;' I , ., • .,7, II <'s 
LászltÍ iíl'll)("stPI' il i!.;~: ol:: 47.6Ii l "I~) P,,": ' :, 1. J~, !Ib)'!'!' 
llf'lyett.(·s SzomhaLhpl.,r 38~fI IIII I,,, ~s~ SZdll~ol!~a:l/)s t.lszt· 
I I tt. H ," ~'. il , 7. 1'''' I >ul t t· t ll' ~'P PS .. ZOIlJkl t1IPI\' 11419 III , ' m ' ~: . , .. lll . ISZ-
I ·1 . tt f) I . ' ", ,'t, I ama ." (JYOl'gv t·' .. I 

" .\ (> . PS (' II'('(" 'IJ il4,2!J III < T'l' " l' k r " .. " I sz .' 
, .), IIIZ' I .Ja,iOS OI'IIIf'sl,')' 
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p.éos 29,25 ro. 6, Ke-rtész Mihály főrorzsőrmester Buda-
t 29.09 m. c) Legénr~:. Ecsi. ,l. Tóth ,~stv,!Ín Öl" 

{'ezető 47.95 m. 2, "Maros~, Mlhaly prob,~csendor 4/,50 ,m. 
a Kovács József orvezető 45.65 Dl, Keruletek : ~. Kovacs 
Sándor III, csendőr Pécs 46,75 I.n. ,2, Szal,al Már~p 

.
... · 'Próbacsendőr Szeged 46,01 m. ,3. ,Plllt;ér I stvan ~send~)J' 
. 'Székesfehérvár 45.89 m. 4, KrIstóf if ozsef csendor Mls

,;" kolc 43,20 m. 5. Szarka Lajos csendor Debrecen 42,51 m, 
' ,.;, Pap Istváu csendőr Swmbathely 41.91 m, 

III. Távolupás. a) Tisztek : Ecsi. 1. Puljer Fülöp 
~zds 5,82 m. 2. Baky László főhdgy 5,36 m. 3. Zl:;~ngellél' 
.József főhdgy 5,20 m. Kerületek; 1. "p'láve~,szky Ferenc 
fŐhdgy Budapest 6.l7 m. 2. Marso Lőrmc fohdgy Buda-

, :pest 5,90 m. 3, Kontra Kálmán főhdgy Pécs ~A7 m. 
: " 4. Czékus Ferenc hdgy ~udapest 5.31 m. b) :\-!üBzte,k: 

". Ecsi. 1. Buránszky Imre ormester 5.51 ru. 2. VItéz RaJkl 
'IstvAn tiszthelyettes ' 5,44 m, 3. Esztergomi Pál örmester 
·5.82 Dl. .Kerületek: 1, K'. Mayer László őrmester MiR

, 'kolc 5Jj2 Dl. 2. Boros Enúl őrmester Budapest 4,87 m, 
'. '3. Dr6zdik László örmeRter P écs 4.80 m. 4. Jánoska János 

tötörzsőrmester Budapest 4.62 m. 5. Halász György fő, 
. törzsőrmester Szeged 4,37 m. c) Leg{mység: Ecsi. 

'1. Sárosdy Rezső őrvezető 5.53 m. 2, Rózsa Sándor tize· 
~es 5.49 m. 3, Koncz Lajos örvezi'tő 5.21 m, Kerülete-k: 
"1. Márton Bálint csendőr Szeged 5.52 m, 2. Kun Jenő 
-esendőr Debrecen 5.33 m. 3. Danitz Peren c csendőr Buda· 

~ ':pe§t 5,19 m. 4. J ak,~b József c.<;endőr Sz?,mbathely 5,09 f!.l:. 
D. Pál CMza csendor Prea 5.06 Dl: 6. Pető József csendor 
'Szeged 5.02 m. . 
-- IV, ' 8ttI méteres síkfutás. Ecsi 1. Puljer Fülöp sws 
'2 p. 15.5 DlP' 2. Baky László főhdllY. Kmiiletek: 1. Czé

.;&L :'kus Ferenc hdgy 2 p, 30.5 IDP, 2. Dr. Ujlaky László al
'. : hil(}nillIT Szombathely, 3, Dl', DfJbolyi Lajos föhdgy 

. . Szeged. 

' . 

(Folytat juk.) _ ... -
HIREK 

. . .. . . Csend6rségi sportverseny , Baján. A Bács· Bodrog 
'.l'ármegyei csendörparancsnokság álloonányába tartozó 
~sendőr tiszthelyettesek. altiszte-k és csendőrök julius 
'27-én Baján nagyszabású csendörségi sportversenyt, 
~zt követőleg pedig népünllepélyt rendeznek, A sport· 
yerseny és népünnepély tiszta jövedelmét a csendői'ség-i 
~'portalap javára fogják fordítani, 

~érelem. Szabó Bódog Niklán (Somogy megy e) 
.:állomásozó 2. oszt. tiszthelyettes kéri a brassói kerület 
alsóvisti örsénszolgált Bencző István 3 oszt, tiszt· 

'helyette~t és Moga Károly csendőrt, továbbá a com
mandÓtisz'l.ási nyári örs(in szolgált Tamit.<ii Ignác, Bálint 
Lajos és Szávuj János csendőröket, akik a puszta· 
-eerinai román ütközetben történt megsebesülésének 
'tanúi volt.'t:k. hogy címüket vele közöljék, 

Balla László MA V: főkalauz (lakik Szolnokon, Koló· 
hla 10. szám alatt) kéri azt a csendőrt, aki folyóévi 
:márcins IB·án Ti.,zaföldvár felől Szajolig utazott és 
'táUúj9. yolt anak, hogy őt a vonaton utazott cigányok 
.megverték, hogy címét vele közölje. 

Dicséretek. A m. kir. beliigynliniszter a KaJoc.,a 
körül majdnem három éven át garázdálkodott Szabó 
István (Nyulik) és 4 társa által elkövetett lIagyszámu 
bűncsi'lekméllY kideritéséért és nzok tetteseillek elfogá
sáért J akó Béla szegedi kerületbeli 2. oszt. tiszt· 
heJyetiesnek 50.000 korona, Roska Imre, Vágó Joachim 
2. oszt. tiszthclyetteseknek: és Vaszlik István fő törzs· 
'Örmesternek 40-40,000 korona pénzjutalmat engedélye
zett. Ugyancsak a IÍl. kir, belügynti niszter Stróbli 
György szegedikerületbeli 2. oszt. tiszthelyettesnek. 
Győrfi József 3. oszt. tiszthelyette.snek, Kovács Miklós 
és Szűcs Sándor főtörzsőrmesterekllek 50-50.000 korona, 
Pap Imre, Dvarszki Sándor és Hrivnák Mihály csend· 

-őröknek pedig ' 40-40.000 korona pénzjntalmat engedé· 

lyezett. mert egy 23 t.agoM állott és üzelmeit hosszabb 
időn át folytatott tolyajszöyetkezetet lelepleztek é~ 
allnak tagjait elfogták , 

A szcgedi csc)Jdőrkcrii/ct pa.rancsnoka Steinel 
Ottó és Sipos Antal 1. oszt., Miklós István, Vas, 
Lajos és V ági J ánol> 2. oszt.. Martiu TamlÍ." é-s Pénte}; 
József 3. oszt. tiszthelyett€'l;cket okiratilag, Bánfi Fe 
renc 3, 08Zt. ti<:zthelyettest pedig nyilvánosan meg 
dicsérte azért, mert hosszas cselldőrségi szolgálati ide 
jük alatt 'mindenkor fáradhatatlan swrgalmat é, 
eredményes tevékelJységet ,fejtettek !ki; a:lárendelt· 
jeiket helyesen és célirállyosan , befolyásoltá k, örsüke 
mintabzerü r endben tartották és maguk is példás maga 
viseletet tanusítottak, 

K ardoB J óz;;ef és Polgár Isb'án föWrzsől'mestereke 
okira tílng, Oláh Imre és Köpö~di J állos főrorzsőrmes 
terek et pedig nyilvánosan megdicsérte azért, mert ; 
közbiztonsági szolgálat terén huzamosabb idő ót; 
eredményes tevékeny,;éget fejtettek ki. örsparancB 
lJokukat lelkiismeretesen támogatták és önképzésük te 
réu szép i'redméllyt routattak fel; 

Lantos Rafael 3. oszt. tiszthelyet~t okiratilag meg 
dics.é.rte, mert i'gy Szentes város környékén garázdál 
kodott tfJlvajszövetkezetet ügyes és szakavatott nyom( 
zással leleplezett, az az á'ltal elkövetett 17 rendbeH 1< 
pást kiderítette és a tetteseket elfogta ; 

SipoB András főtörzsönnestert okiratilag, Kozm 
Sándor esendört pedig uyilvánosan megdic.<;érte. meJ 
Vésztő és Sarkadkeresztnr községekben előfordult kÉ 
gyilkossági és rablási esetet kitartással, ügyességgl 
és .buzgalommal ,kid('l'ítettek és a tetteseket elfogták; 

Rácz Mikl6.s 1. oszt. tiszthelyettest okiratilag, Urbá 
Mihály fötörzsőrmestert pedig nyilvánosan me{ 
diesérte, mert e/sy Sz.entes város lrönlyékén elkövete· 
többrendbeli betöréses lopás tetteseit 121 órán át ta 
tott szakavatott nyomozással kiderítették é-s elfogtál 

Czakó Béla és Hegyesi Imre 3. oszt. tiszthelyettoo' 
ket. továbbá Afre Ferenc és Ferkó Kálmán főtörz 
őrmestereket és Nagy Sándor II. törzsörmestertokir, 
til ag, Tóth László förorzsőrmestert és Molnár J áll' 
csendőrt pedig nyilvánosan megdicsérte, mert egy 
föből állott veszélyes rablógyilkos bandát ügyesen ' 
szakavatottanlelepleztek é-~ annak tagjait elfogták; 

Gál István 3, oszt. tiszthelyettest okiratilag, Ozsv 
Kálmán 2. oszt hszthelyettest, továbbá Sziics László f 
törzsőrmestert. Pópi,ty Tamás és Polyák Antal csen 
öröket lIyilvánosan megdicsérte, m ert a solti örskörh 
ben elkövetett 44 r endbeli különfpje büncselekmél 
tettescit hosszas és fáradságos nyomozással kideritl 
ték és elfogták; 

Öcsödi Gábor 1. oszt. és Szák János 2. oszt. gH.7..Q 

ezati tiszthelyetteseket okiratilag; Pálmai János, Kád 
János 2. oszt. és Szabados Antal 3, oszt. tiszthelyetteí 
ket nyilvánosan megdicsérte azért, mert irodai seg€ 
mun:kási minőségükben mindenkor lelkiismeretes pc 
tosságot és lankadatlan szorgalmat tanusítottak 
előljáró paranesnokukat mindenben lelkiismeretes 
tám.ogatták ; 

A m. kir, 'miskolczi cselldőrkerii[ct parancsno 
Suri András 2, oszt., Szász József, M észáros János, I 
csovics Sándor, Homonllai András 3, o~zt. tiszthely 
teseket, továbbá Tölgyesi J állo S fötörz~őrmestert 

. Hudák Antal csendört egy, üzelmeit több vármegyi 
és a m~szállott cseh telii leh'e ll: kiterjesztett rablÓ
tolvajszövetkezetnek valamint~z ezek által elkövet 
48 rendbeli lopásIlak, 25 rendbeli orgazdaságnak, 1 ri 
lásnak és l sikkasztásnak 490 órán át folytatott .Iárl 
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1924 julius 15 

Ságos, I~s:omo~s s?rán való kideríwséért ét; a tettesek 
elfogusaert okuu tIiag megdicsérte. IL AlUsztek (örmesfertől felfelé) szolgálaton kivül nik

kelezett gyalogtiszt! kardot viselhetnek. (1921 jnn.us 28-á Előléptek: . !,őtörzsőrmesterré: Győr:fl'y Gábor Be
noo..ek JC-1'('[l11 as, Ho'rváth Sándor IV. és K~ ',. 
Gyorgy OUdU1JC"Sii kerületbeJi törzsőrmest~rek; 6r:l~~ 
terré Pap Karoly budapesti kerületbeli csendőr. 

Házasságot, kötöttek: Benedek Andor gazdá szati 
6~zados Osvath Magda úrhölggyel május 28-árl 
Blhark-erE'~'lztese.n; Mészáro., ödön főhadnagy Székel T 

Katalin. ú rh öl./rgyE' l julius 5--én Budape8ten; Vas F:
reIlC ,,~lskolczl k~riiletbeli 3. oszt. thts. ö:w. Füzessy 

kelt 19043!eln • B h ' . n , ·.h Z. om. mlll. r end. 20, pont utolsó bekezdés.) 

. Karanes nu. A esendőrök fehér celluloid csillagot a7. 
al~lBztek sajtolt és fehére lakkozott horganslemezból ké~ ... ült 
cs~~agot, a rangosztályba nem soroJi havidljll80k psdig 
ezust -lemezzel borított (sajt~lt) csillagot viselnek. (19043/eln. 
5. 1921. sz. H. M, rend. 3. pont utolsó bek,) 

Dezsone sz. Koyacs P . Annáva1/ 'április 7--é G"-.... C II you 
gyOSQn; seresznyés PálbudaJreSti kerilletbeli 2. oszt. 

. J. H. Addig, ·amig elóléptetése ál!()mányparancsban ki
~rdeh'~ nincsen, a mag!l.6abb rendfokozati jelVénYeket nem 
"_lJ!clhefl annál kevésbM, mintán a71 előírt szolgálati idő be
tult.érse az előléptetésre egymagában jogcímet nem ali h 
arra. küJömben nem alkalmas vagy érdem€S. Magasabb' H1e~ 
tHemek fOlyósítáSát kérje örskihalJgatáson. 

this. Vrabely Rowiával julius 7--én Budapesten. 

. .Elhalt: Nagy György szegedi keriiIetbeli csendőr 
Jumus lO-én Srogváron. 

Vitéz R J. esen dőr. FolyamodjéJr szolgálati uton kivé. 
teles cngedélYé"rt a m. kir. belügymin.iszter úrhoz (VI -...+ . ..-

SZERKESZTŐI OZENETEK 
B. 1: A ·Ludovika LAkadémiára w,ló!felv~teJ:i kérelmeket 

j~lus lU-lg k~ll ·beterje/lzl>eni. A részletftl :feltételeket Q Imdo. 
VIka ~adénlla láiltal 'kiadott tájékoz!la:t6 tal'tallmaz mel
lleke!gy pél?án.yát cimére megküldötttiJr. 2. FOl'duljo~ SlZem~. 
Jy~~ az ahsPHlni ·hivatal ill!etékes osztályához, ott megadj ' k 
II 8"Zn-](ség~ · >felvilágosítást. a 

. ó~élpest megye. 'Polgári állás elnyerése IJéljából gyakorl'ati 
pr. zol1rál.at ~ljáb61 való sza·bcadS'ágolását <aik akkor kér
heh,. iha 8.~ IJl'eték'es po~ári Jta'tóBá.g próbaszolgá.llatra .felveite, 
Ha l~YJOgOS'llltaágának megiá!lrlÜJpftását már kérte skk 
pOlgán álláB , elnyerése iránti kéreImét oelJőterlesitJheti a.kk~~ 
~~ ~a igazolVányát még nem kapta meg. lA caoodőrs nél cl. 
.:!\~tt ik~zo~gálati éveket állami polgári 'á1IásOkban~nden 

on ro em lIlélrlrtil hivatalbÓII b~zámftják. 

IiurzDnnántúll. IA~ Ql'8parancsnoki l(tiszth",lyetteSi) aarj ki. ;!. b;:sa az el<flJáró para.ncsmokok feIa.d·atá't k'épezi ' Orkik 
; JO meg:g-yőződésiik ezeri'nt teTlDés-zetee.en l1l'1lOkat válo t. 
ják kl, akiket a JeguJJkahnasa.b balk:n.ak ta ta. ,k ga 
folYftffiba való bevezény'lés 8zolgálhti idlJh~ k~~' /~ tan
egyenlő minOOiiltaég 'OOetén te é tftl . o ve n nCSlOn, 
gála1:i idővoel biró eMn)"ben réB~~~ ,.b~ a .b0897.B.b~ szol
száma, razanlban a tanfolyam ra -ruaó ~v fl szclgálah ?vek 
nem ad. OiUe nem közö.!ihet(!. Er1Jénylé8re jOg'C;unet 

. 1899. ,Fekete pan taJiIót oerakis az altisztek tehát ő 
terek és enné~ ma'gbS'llbrb rendtolrozat"", 'b'ró' é a~~ rmes-
hetnek. ""'" l eF n= visel-

toc S. P. thts ... Turul madár" cÍmü verse úgy furtal~a ' ~ . t 
kÜl~nibkája 97JeIDP<mtjából g~1JIge. Vel'8eket nem közlüntk md: 

vn en sem volna kÖZ1Öl!hető. ' 

K. O, fhgy. 'A francia fökommlátus IV. ker. Ferenc Jó
zsef· rak~rt 22. szám ara tt; .az olasz lőkonzulát1l8 vm k 
~Z~l1hazY-~roa 4(). szám alatt és a dán-island i konzuMt:: 

B · d er' t Nád.ar·utca 28. szám alatt van. Portngáliának 
u apes en mncsen konzulátusa. 

D M. th ts. Utmeeteri tanlolyamr.a csak Ilklmr moo t h 
k~h~Z01gálatra felveszik. Kisérje fig-yeloonmel a Bn~~t~ 

ozlonyben Vflgy a heIn la.PoJr.ban megjelenő pálYázatokat 
8 megfelelő ür~sdés eseMn k>órvénYét srolgálati 'Úton ad'a 
illi': !" ké~nyt állami UÚ!IK'steri álláSra a keres.kedelemü J i 
mlllJ.Sz,ter urllOz. törvén y.ha t68ági títmesterl állásra ' II~ 
vlÍrmegye aliBpánjáboa kell cfmezni. Megjeg-yezzi1k a~o l e 

r:~~!:'t~~Z:k~dig igen nagy. Akiildött bélye~et la~n: 
Bakonylllrs. Ha Ön a közgazdálkodá.lba való belépése után 

~~ alaktő~ó:_ eg-yszerre vagy részletekben telje6en ,bellie-tte 
.a .. or ·v I""a 08et.én nem a befi~tett alaptőkére han8lll ; 
ktozgazdálkodás azon vagyonának 'IIlag1'elelő hány~dára van 
igénye, amelly:l az Ön kiválása idején rendelkezett. A re-
6zesekne~ :Il :kozg.azdálkodás \'"agyonának II gynrapodásában 
vag-y csok.ken~b~n arányosan kell részc>sedniök. 

Bllial öre. Kávékonzervet gyárt az Első K k éti 
Konzervg-yár. K!'CSkemét; fiigekávét (kávépótlék) D~ ~T?dél 
és Tsa Budapoot, Vig-utca 25. ' te l 

osztály,). . c. _ ... -
Olvas6ink szive •. figyelmébe r 

A O~ndőrségi LapO'k egyelőre havonta kétszer, 1-én és 
~5-én jeloll1~ meg. CéiIja: .a csendőrségi sz.a:kitmleretek és szak. 
lT(xlalom téjleszMae. A lap l'észére szánt ol.k.kek lehetnek. S'Lak. 
ta.:nnlniánYo'k, érlekezések és ismertetések II csendŐrség szér . 
vezetét, .kiJré'Pzéfléjt vagy m:ás, a coonuőrségi 8ZOlrg.ál&t fejlesz. 
té9ét éxmtö ·kél'déaekről · továbbá ·tra .. 1_'_ . 

. ..' n~vs nyoanouísok 
szakszerű lelrá.stll, V'égül II csendő,Tafé,get vagy annak egyes 
tagjait édnM oiIy.arn 6Seményekrő~ 8Z~Ó .... ;I<~~. k l k 

.. - .......... 1""80 , ame ye 
a caendőr&ég Koro/ben általá'n-os érOOklődésre l12lá.mLtlwltna3r 
Verseket nem kömun.k; egyéb' Szépirodalmi .közleménYeke; 
~a.k ~~~:telesen, a rend61kezésM álJó helY'hez Mpe/lt és csak 
ugy kOzlnnk, ha tárgynkat il csendőrségi 6~tből merítik 
A lapban való közlésre szán.t minden tközleményt kérjiilk olvás: 
hatóan (Iohetlilleg irógéppel) tfélJilraeáboean és a rpapll'llapl1llk 
csak az egyik old.a1ára írni. Cikket :ooo! csak a caendőrsé 
~,g:Ja1tóI, hanem b>árkitől iB eHogad1lIlk. Névteleniii be'kürld-: 
C'tiet nem köWlhetünk; dc a szerző . tetszéséMbizzu.k a:t, 
hogy cikke neve alllltt vagy allélJkül ja1enjen-'O m"'" A ,,;,~ 
d t kik ve. Z ~ .. v"a· 

O t cl . eket terj'ooeImiik és értéíkük szerint honoráljuJr. A 
díjazás elfo,ga.d,ásá'WlI a 01" 11 lap tulajdonwoo megy át, az 
tehá:t Inátrhol csak a s:oorkesztő ,beleegyezé8ével küzölh tő A 
szerkesztői üzenetek rovatá;ban a szerkent&ég minde:X~ek 
rendeJlkezésre áll, de a szolgálattal kalJC6Qlatoa éa lIlévtecJen 
levelekro nem válaszol' kézira tot ""'Q~n _A I 

. •• -.oa nem "'-', eV'él'ben 
pedig csa,k Izen rkivételes oly ~etekben vá.lasrot, midőn II 

,álasz - . k~~j'~nél fogva - nyl1vánOEf/l,n meg nem 
adható. KaTJűk tehát olvasóinkat, hogy levellYlJrhez bélye
/r~t ne mellJ>E';keljenek. Előfiz61ést - az adminisztráCiós kiradásoJr. 
cso1rkentése végett - csakis l~lá'bb n&gyooévré fog.a:dhatunk 

el.. :Az el~ze~i díjat beküJdés a~kalmávlI!l az aranykoron'a 
ml~deni:orl hIvatalOs szorZÓSU\ma alapján kérjük kiS7.ámí. 
tam, 'A lap részére szánt ,levelezéseket ne ~ 
k ~ szer· 
esztő neVé-~, Mnem a szerkesztőség ci1lN\re kérjük 'küldeni. 

~B,nda~~. ,I. 'ker, Vár, Országház·utca 30.) A csendőrség tag_ 
Ja1D~k ~OVJd, - legfeljebb 4 sornyl terjed&!mü _ levelezés
szeru l!özleanényeit dijtalanul közöljük; 'kereskedelmi hitrdeté
seket a lap I'\lszéroe a "PaUadls" rA. (Bulapest, V. ker. Hon
véd-utca 10. szám.) vesz fel díjszabáS 8Zerint. 

A szerkesztésért és lciadásért felelős: 

PINCZf:S ZOLTAN s7llÍzados. 

Pallns részv~nytársllRág nyomdája B~daplls t . V" HODv~d.u. 10. 

(Telefon: 5-j)7, 5-j)S.) 

Felelü. vezető : Tiriuli'cr Kóroly milBzalri igazgató, 

XIV. évfolyam. Budape.t, 1924 auguutua 1. 4 •• zám. 

CSENDŐRSÉGI LAPOK 
SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS 

ELŐFIZETÉSI ÁRA I Egész évre 8 Kt Fél. 
.~ " IC, Nepedén;e 2 K . aranyértékbeD 

lIegjeleDik 
haVODta kétszer 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 
Budapest, L, Ornágbáz-utca 30. 

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egg hazában. 
Hiszek egy isteni örök igazságban. 
. Húzek Magyarország feltámadásában. 

Amen. 

'"=========== 
<Az uj csendőrségi Szolgálati Utasitás 

(Foiytat.is.) 

.: . A lóháton teljesítet.t szolgálatra vonatkozó ha
:;tározványok a jelenleg is érvényben levő Külőnle
:.ges llatál'ozy-ányokkal megegyeznek, azzal az el
. tér,és5el, hogy lakatlan terlileteknek vagy útvona
laknak ügetésben való portyázása i" meg vau -en-

gedv::~_~", t'l . , . (j '1' .c::;j:.A ~or ugye en, milli nrHl'on n.apl szo ga-
; lati órát teljesít. Ehhez swmítandó még napi' két 
. ' nlÍ oktatáson való résztv~tel, ami szintén szolgálati 

órának 8záullít. Az örsparanesnok által teljesítendő 
:~Qlgálati óra8Zám az örs tknylege8 létszáma sw
rin . különböző. 6-11 főnyi létszámmal biró örsö
.könáZ örsparancsnok rral),i 4 órát, 12-25 főnri 
l·tsz{lIDmellett pedig napi 3 órát teljesít. 12 főnél 
J • ~obh örsökön azörsparanesnok-helyeties is 
. k 'napi5 szolgálati órát teljesít. 
. <>'Hét főrrél nagyobb nőtlen létszámmal biró ol~' 
li ökön, amelyeken az élelmiswr hE'szerzése külö
ii -o ~ehéz~ekbe ütközik, a vármeg)'ei parancsnok-

• ', a . ~azdálkodásvezetőnl'k megengedheti , hog~' 
n pL50rát teljesítsen. IG főnkl nag~'obh ténylegk's 
l o~ o ~mal bíró örsökön szükség l's€tén a v;'ír

.. ei parancsnokság engedélyével egy irod-ave
:alkalmazható, akinek a vármegyei cs-endől1)a
. okság belátása szerint óraked\'e~mél1yt e11-

' lyezhet, esetleg a külszolgálat alól eg~.szen fel 
m~.ntheti. Ebben a boo~zt.ásban azonban ugyanazt 
. . dőrt ha,t hónapnál hosszabb ideig nem szabad 

tagyni. . 
,% Igálati óraként minden külszolgálat és 

'), ·.r~ belszolgálat (pl. fogolyőrws) valami nt 
l.1.a . . ··után· az abban eltöltött. egész időt, különle
. (l>ÓJ~ri ruhában teljesített.) szolgálat ~ szi
búkészult.ség tJtánaz ahhan eWiltött idő felét, 

' uleH ésVál'm:(>~'ei esendőrparanesnokság szék
h I: ' njtovábbá 15 főn~' i vagy ennél nagyobh té.lI~·' 
1 ,létszámmal bíró örsökön minden 24 órai napos 
(~djg1 'Ügyeleti) szolgálat után fi óra, nem kőz;hiz
t .nMgi jeUegü g~lgálatok (kihallgatá~, felvétele
l' . b.után p('(hg minden 24 órára annyi óra szá
mítha iJ tel, ahány az illető ('sendőr rJs7.Rl'E' eg~; 
nn ra .eloírva vau 

. ihen;)kétfél~ van: kis- és nagypihelJő. Az 
ItihhI10perctől 3 óráig az ut.óbhi 3::'G órái'" tE'r-.l. ,:- . ..:., ,: - L ~ ~ 

jed. A kispihenő hel~'ét és idejét a járől'yezetéí 
határozza meg, a nagypihenőt az örsparane::moK 
írj~ elő. !tu~zonkét órától l~áron;t ór~~,'pihen?t "tq!'
tam ném SZc1rl)3d~lmt'"1:levoi:iuR JaroroK 
tagjai - ha a szolgálat 0rdek.e megengedi - a fog
lalkozús, ~lletve újabh 'k<ivewnylés alól lehetőleg 
úg~' lllE'ntendők fel, hogy (j óráig terjedt szolgálat 
után:! óra, 6-IG óráig terjedt szolgálat után 4 óra, 
] G-24.óráig terjedt szolgálat után () óra és 24 órán 
túl t€rjedt szolgálat után 8 óra ti sztogatásra é~ 
pihené!':!l'E' l'endelktzésiikre álljo1l. 

Ellenőrzésre elsősol'lk1n az örspa.rancsnok hi 
vatott, 12 főnél nagyobh tényleg'E'.s lét.sz.<"Í.mmal bírú 
örsökön azonban az ellenőrzést az örsparanCSl1iok 
és hel~,ettese közösen is teljesíthetik. Az, hogya,%; 
örsp:l.l'ancsnoknak havonta hány éllenőrZrést kell 
tcljE'sítenie, előhva nincsen, csupán általános tájé
kozás végett van megemlítve, hogy 9 főnyi tény
leges Iétszármig havonta legalább 4, 12-15 főnyi 
lét.számig legalább 6 és., Jö..,főnyi -msíJiffióll're1lif 
legahí bb 8 külell e,nőrZíés teljesítendő, melynek felü 
lehetőleg nappali éS' fele éjjeli ellenőroos legyen. 

Minden esendőrsérgi feljebbvaló és előljáró jo
gosult bármely csendőr járőL't, amellyel talá lkozik, 
az őrjárati lap ala.pján bárhol és bármikor ellen
őrizni. 

Az ellenőrzés meg,könnyít.é.-.e végett. az őrspa
l'ancf:'l1ok a járől'vezetőknek elrendelheti, hog~' kij z
~égek vagy tereptárgyak leport.yázása alkalmával 
nevüket, a járőr számát és nevét, valamint meg'
jelf'l1ésük idf'jét f'gyes előre meg;beszélt hel~'eken 
levő a'lkalmas tárgyarkra (kő, lehántott fa stb.) jl'
gyez7..ék fel. AI feljegywsek alkalmas helyen f'1 -
dugott jegyzékkiÖnyvecskékbe is eszköwlheWk. 

Az ellenőr~.s megtörténtét az ellenőrz.ő az őr
já rat.i lapon mindjárt az ellenőrzé& alka.\mával iga
zollii tartozik. Ha ez bármi ok mia.tt (sötét, eső sth) 
nem ,'olt lehetséges, Ú~· az ellenőrző a járőrvezp
tŐlJék rend~1i el, hogy az ellenőrzés megtörténtl'·t 
nz őrjárati lapra feljep,'ezze ; eZE'n bej.e~rzést azon
ban az elle'nőr;új a járőr bevonulása után szint{;n 
aláíl'l1i tartozik. 

Az őr,<;parancsnoknak, illetve távollétk hen aL 
örsparallesnO'k-hel~-ettesnek meg van engedve, hog\" 
- ha a szoLgálat hátránya n~lkül lehetséges - az 
ot,thon maradt legén~'ség ellenőrzése végett. az (.!í;. 
Írt időn él hamarabh is bármikor henlThl1ljon . 

Az ötödik fejezet a csendőr jogait és az azo!-: 
mikénti ~'akorlására vonatkozó rendelkezésekf·t 
tartalmazza. 

A e,sendől' jogai: 1. igazoltatás, 2. figyelmez1p, 
té;,., :3. kikérdezés, 4. feljelentés, 5. előYezet~s, 6. el
fogás, 7. házkutatá,s és személymotozás, 8. tárgyak 


