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CSENDŐRSÉGI LAPOK 

1924 s'zeptemlH'l' ];j 

dicsért:-, wel:! Recsk községlK'Il eg~- gondatlanságból 
k:let~e~tt"tuZ€S:t: ,al~'almá\'al az égő ház egyik. belül
rol ,ful'tol~ ,sZ?baJnbol e~-, a · füsttől már fuldokló és n 
halallal vl,odo clllhert sajút élete kockúztatú,sá",d ki
mentett. 

EJŐléptek. Fölörzsőrmesferré: Biró J ónás, Csatári 
Lajos, Börcsök SáJldor Ba l'ta 1<""a' II C 'l' k' G .. , • <H. IS '1 TYOl'gy 

H~rY~t1J , Gábor: Polgár Sándor, Dorotovics Ján;;;: 
CSl,nto .. Ja~os Peter, Bozsán László budapesti kerűIet.
b~h torzs~rlllesterek; ől'mcsteTTé: Pál József. Dobo,; 
Sandor, Batori Lajos. KoYács Andrá.<; és' Samu .János 
buda.pesti kerületbe'H csend örök, . 

k .Házas~g?t., kötött: Mi'kulás János székesfehérvári 
eruletbeh f?torz.s.ormester Kun Lidiáyal TarJ'ánban 

a ugm;zius 9-en. -

" .. EIh,!1Jtak: Farkas József IV. budapesti kerűletbeli 
kfo~~zso~ester ~,udapes,teD. Huszár MártoD budapesti 

eruletbeh csend9r Ludanyon. 

P K~relem. DöménYi Mihály fötörzsőrmester kéri 
USlJuí,s Kálmán főtörZ.~nD~t€rt. holn' cÍmét vele 

J:özölje. Címe: Csendorors Rozsaszentmárton. Heves
megye. 

. _ ... -
SZERKESZTŐI -OZENETEK 

P.,L. Az öra.pa.ranClmoki kinevezés a 2. oszt. iiszthelyettesi 
rendfokomthoz' vam kötve, 3. oszt. tis:1>tbelyettes tehá,! örs
paranesnok,kávéglegesen ki nem newzhető. 

. Sz. A. ;A iestőrseghez CS'8ik C8endőrségi szolgálati kötelező
jének Jejárta után Mphm á,t. Felvétel van. :Feltktel: kiJfogás
ta:~~, min6sűHség mollett oIeglliláb'b 172 em. ·kstmaga$ág. · A 
nŐBules a testőrségn~l 'is kOl"lá;toxva van, ujonnan belépő egYén' 
az en,gedé-Iy elnyeréSére egyeÍöre nem 8Zámíth'ai. 

TlbolddarÓCz. Miután Ön a: 1es'bülettQl II ~vig és 10 hó
llaJ)ig, tehái hosszabb ideig ~olt távol,mtint amennyit előző 
csendől'S<égi szo;lgáilatiirleje kitett, Onta ' 180969/V1. e.' 1923, 
számu rendelet. értrumoo.en "csendőr" rend~ókoZ8t il,leti ,meg, 
{jrm6Sterr~ pedIg C8a1k 1930m85us l'-én JeSz előlép-tetheW., 

B. ' 'M. törZsőrmester. A <l6endőrsegtől való meggmldola tlan 
kHépésne.k bizo.nyhátrányai V'IlDlll'8k II az eredmény m1ndig' 
ugyanaz: késő .~t. Minthogy 8zolgáJlal/i idejének megsza;kí
tás-fi SO napnál ·tovább ta.rtott,elöző szolgálati ideje n 'nyúgdlj
jogosult8ág 8zempontjá'ból elveszett. ezen mos-t már segíteni 
nem lehet. ' ., 

.Iárőrtárs. Rendezet,t f.anlÍcsu városokban a 'közigazgatáSi 
hatósági jogokat. a városi tanácB gyakorolja, melyne'k elnöke a 
polgármes.ter. (1886. évi XXII. t.-c.) A polg'ármes.terafő-
8zolgabiróvaJ egyenra'ngu és közvetlenül az alispánnalk: van 
~1á.rend~l;e. Olyan ren d e·zt'tt . ta.nácslI vá.r08. amelyben a köz-
19azgatrua toondBket fŐBrolgaMró végezné, nincsen. lA, rend. 
őri biráskodást az 5047/1919. M., OE. számu kormányrendelet 
értelmében el8Őfokban az fillamrendőrségi kapitánYl!'ág. másod
fokon ..,ooig 8Z iHe<!0kes rendőr 'kerű·leti . főkapitány gyakorolja. 

S. A. A~ony-é,dséghez csaJris esendörségi szóIgálati idejé
nek lete1t~ utan 'léphet át. Csuk mint rendfokozat n~lküJi hon

, védet. v€flzik át, addigi csend6ri rendfokozaÚl után azonban 
smkaszvezE'!öi iHetményt kap. 

, Marton\·ásár. A Kormányzó Ur Űtőméltósága arcképH a 
Hndtörténelml Levéltár V, csoportyánál (Budapest, L, Bécsi
kaputér 4. sz. III. em.) lehet beszerezni, ára 50,000 korona. 
Ml'gjep'ezzűk. hogy azon paruncslwkságok részére, amelyek 
öfőm(ó!tósága arcké~vc1 még ellátva nem volnának azt a lll, 

kir. BelügyminIszter ur hlv,ltalbóI be fogja szerezni.' 

r G. 1\1. főtö~Z8őrmester: A v-adászat megengedése a 184.684. 
'L e. 1923, smmurendelettel esak 'k1látásba helyeztetett, errr 
vonn tkozókonkrét rendelkez.és azonban még kiadva ninesen. 

-
Ugy tudjuk, ~Og~ a vadászat csak tisz!helyeUesek részére fog 
J11cgcngedtet.m, kik az! c.;;akis szabadság alat.t és _ h~ k" . 
b' ( '. , " u a oz-
l~ ~n~agI ".I~ZOIlYOk megengedik - vasár- és ünnepnapokon 

g ,l ll.kor~lbatJak. Az eugedély! valósziniileg az ill e t é>k es csendü r 
k!'ru~e!J. PHrancsnokság fogja ffi('gadni, a h'utósági ellgNl~h'( 
(\'udaszJPgYd) azonban éppen úgy me'" fog 'kellh ' ' . 

. , . ... dll szerezIlI, 
1I~I,nt a .lIolgan egyének nek. A vonatkozó rendelkezés kiad:'! -
öalg. a tlszth e l~·ctte.sek éö alacwnyabb rendfokowtu csendül' 
egyenekllpk a vadászat megengedve nincsen. 

, ~- A. c~endör. 'Azt, hogy a II. 06ztály.uiróknak az álÚlluk 
kesZItett fQgUllllazvlinl'ok kidolgowtkén! beszám'n- t'k .. , . ' l""a o -e vag~' 
sem, a keruJetl paranc.;;nokságol!: szablilyoz-"'- e '~k' "'-tI teh' . ~ :t.2Ul., "" ID·...., }f'1I 

át az llle~kcs ,'kerűletiparancsn'okság intézkedése mérvad6. 

K. Zs. Az On által említett községben a. háztulajdonosok 
szabad re.ndelkezési jogát 1923. évi májas hó 1. napjától }[('z-

d~ö ~a~állyal . a 2222/1923. M. E. suí~u ' kormányrendelp( 
vl8SzaalhtO'tta és ezt a rendel·kezé.st az 1924. évi 'á,prilis hó 22-éu 

kel,t ,3333/1924: M. E:. számu rendelet 1. §-a is .fenntartotta. Az 
Ön altal emlItett 'kouregre 1i'hát a -legujalrb 'ia,káBrendelet 'ha
tálya ~em terjed ki, hanem a bérleti viszony keletkezésér!', 
megszunésér~ és fennállás ára a magá>IIjog szabályait kelJ alkal
mazlll: .vagYI~ se~ igoénYbevételnek, sem Mremelési vagy :l'd
mond~s'~ korlatozasnaoc 'helye ninC§en. A ház-tulaj<ioD06 tehá t 
a la.kasert anny,i bért követelhet, a mennyit akar, Ont azonban 

k
add,Igé ·nem lehet kilakoItatni, míg más :lakás nem áll re.ndel-
.. ezes re. , ' . . 

L. 1. ~sendö~ Meesekszabolcs. 1. Hadbirói eljárás alaIit álló 
egyént mmdaddIg, mig az eljárás 'befejezÉtJJt nem nyer elő
Jéptetni :nem le'het.Ha Q,ronban az eljárás az . illeiör ~é 
ked • bef' " . " e zve 

. vezo : , eJe~t nyer, akikor utóJ.8Jg előléptethet.5és eredeti' 
ran,gnap;)a.t is 'V1SSZ811yerj. 2. ,Kérdését illem é.njük.' Irja ,meg, 
hogy ~ esendörséghez · való .. ·1!:özvetlen á;tlépését '. miért .nem 
,tlldja Igllzolni? . " , . . . . . ' . 

S. oszt. t1szt~elyette8, . RanglheiYeBbítéEri ,JrérelméJt kiillÍtás
twlan.ull1k tartjuk, mert az emlitett fendelet vilá,gos rendelkezé
$ével el1enté,tben' áll. Áz összehaBiJnlitás nem ' eg>égzen helytálló 
mert a háboru alatt itthon teljesUett csendőr .. 'égi s'ZOlg"álat _. 
érdem szempoIiJtj.ából semmiké:p:en sem állott mögötte a tábori 
esendőri szolgálatnak. Itt is,ott is a hazát szolgál:ták . . 

Harcos. A Máv . . nyu·gdíjiu,téz.eti a}ancw'bályok XI ",. . ~ J' >"'. augge- -
' eke ért~lm-ében Onnek a pályamunká8i min'ős-égben eltöLtött 
ideje ny~gdijába még a iMáv.-nál ,is esa:k alikor számított 'Volna 
be, 'ha kl~eve2iték volna és ha oa ny.ugdij in tézet Úlgjává' lelt 
volna, amI azonban k inevezte tése és 25 éVe6 életkora előtt nem 
lett volna ·lehets~es. MluMn .azonban on kinevezve ne~ voll ~ 
az emlitett idő t ermészetsze~ esendőrS'égi nyugdlJ"áb ' , 'h . . . Il sem 
szamIt ató be. A nyugdijintézeti tagsági díja.t utólag oofizetn i 
nem lehet, mert a ·nyugdíji.ntézetnek napi-bér mellett al'kalma
z~.t~, egyé-!JA'ok t.agjai ne~ ,~ehetnek, de utólagos betIzetésnek 
kulonben sincsen helye. ' 

P~~I .kerUlet. 1. Tekln't'ebkl arra, hogy 4Z emlitett ügyben '. 
a keruIch parancsnokság ,már in~zkedett, ezen tntézkeM., 
~irá!gatására hivatva nam v:agy:unk. 2. A fenntaI'ltági pótlék 
ugyeb.C1l a f(}!yó évi S . .mmu o.endőrsélriKöz!9uyb\m .közzé- _ .. 
te.tt35.367/n b 1-'-~"-" ic:t" " . :- .. , . : ." " , " . . " , '. "' .... II_mu 'IJt: ugyJllilÚBzten rendeleti'Iltéz- : 
kNli'k. 8, A csendörség ~y~neinek és ' családtagjtünak ml' _ 
betegedéo;ük esetén kórházi ápolásra van ige'nyu""- A ~ n. 9lennYl-
ben magukat otthon gyógykezeltetik, úgy a ktnc.stára gYóg\'-
szerek árát megtériti. ' 

A szerkesztésért és ltiadlÍBért felelős: 

PINCZts ZOLTAN s2lÍmdos. 

Pallas rész\' .~nytársaság nyomdája 13:lI]ap.)st, V., Honvéd-u. 10, 

<Telefon: 5--67, 5-68.) 

Felelős vezet6: ~itin&,or Károly műszaki igazgató. 

.. XIV. évfolyam. Budapest, 1924 október 1. 8. szám 
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SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS 

ELÖFIZE}'ÉSI ÁRA r Egész évre 8 K, Fél. 
évre" K, Negyedévre 2 Karanyértékben 

Megjelenik 
havonta kétszer 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAl 
Budapest, I., O ... zágház-utca 30. 

Hiszek egg Istenben, 
Hiszek egy hazában, 
Hiszek egg isteni örök igazságban, 
Hiszek Maggarország feltámadásában. 

Amen. 

A helyi és személyi ismerelről • 
Irta I STRIGONIUS. 

A bűn, a rosszra való hajlam az pmben~kkel 
.sziiletett. Éva anyánk csupa kíváncsisághól meg
szegte az U r parancsát és evett a tiltott gyümölc.lj
ből. Fia: Káin c.supa ingy.:;égből agyonütötte 
öccsét, Abelt. A bűn egy lá~hatatlan szörny, mely 
.ootét árnyként tapad az emberhez. Szédítő iram
ban száguld végig a világon, út.jai kiszámithatat
lanok, támadása gyors, orvul jövő, sokszor kivéd
.hetetlen. Haladása a tudományok terén óriási, 
nem hagy kihasználatlanul semmiféle újabb ered
ményt, a fö-Id és levegő mind~n elemét, az .emberi 

. láng~z minden új:;h~ vívmán,Yát, e~J~Onllá.~l Jl'I
-'":1-aktározza fegyvel'tal'aban: MIly 01'1a,':;1'3 klllonb

ség a hajdani tolvajok egyszerű és a mai sZf"rnfény
vesztő ügyessé.gii gonosztevők szinte tökélf>te8 (,8Z
közei között. 

A ht11ple-l való harc. is örök időktől fogva való. 
A harc évszázadokon át folvik váltakozó SZf l"e'Il

.cséve!. Kegyetlen törvények, fegyház, depO'rtálits, 
lenyakazás, megfeszítés, kerékbetörés, felnégyelrs, 
az emberi l'afinéIiia: őrjítően kinzó eszközei mind 
nem voltak képe.sek a bűn szörnyet.egét letipo'l'ni, 
csak hObSZiahb-rövidebh időre meg,félemlí~eni. 

A tudomfrnyok haladásával il bűn ellr-ni btra
,t.égián.ak egész külön tlldolluínyága: a himilwló
.gia keletkezett. A gonosztevők míívészeHé fE'jle-sz
tett eljúrá."úval sZ{>moon a rendőri készség ngyall
.csak a turlomil.ny biztos fegyv<:'reit v<YllUltatj,) f('1 
.é..<; gyakran ('.';(Xlá.val határos biztossággal ragadja 

.. ~ a gono~-zt a mag-a nyomozó eszközeivel. Ahíín 
ienevadja bujkálva lll('nekül, de mindhiába, vég

;~el'yé:nyesen he nem k€ríthető, rejteké1x·n ujabh 
i,flSaknuínyra lesve megL'1pul, wha&:'11l alszik, ug

, ~ráf5.m mindig készell áll. 
,;: A biín az eml)('rekk('1 született, ('sak veliik is 
fog kimúlni. Az ellene való küzde.lem tehát öri.iktől 
;fogva volt, nm és lesz. A vilúg (':;t'ndőrein('!;: és 
l'endőr('il1t>k tehát állandóan fel kf>ll ö\,{>7Ne le\'lliök 
t hő:::i hal'e-ükr<l és mint a rend kntonúil!8k (>!ve, 

gy halva heht k~lI álJniok. 
. A latinok azt tartották, hog~' a "po<,ta non fit, 
d ~a8citur". Ez nagyjában €lmondható a esend

a1~ IS" b~r kevés a sZlületet~ c.smdőr, ,~lalwlII in~:áh~) 
.: :~Z(l~ es tapasztaJat tf>SZI cl bendort(',~ndorri'. 

A volgári élf'then v('gzett i;-;kolitk I:~k n;'1II 
lle\'í:'lf~t adnak, lIH:'gtanítj,ík ah emhert cs('t](' ,~ a: 
itltaláno~ tlldnivalókra, ('~i:;;zolják, élesítik az f"szé.t 
de senlllliféle polgári iskola padjain [I eSél1.]iJl' 
tudást mÍ>g I:'g~' c:;;endőr selll :,izÍ\·ta magáb,l. .\ pl)l 
gári iskol,úk ('sak nyers anyagot admtk, llldy 1 

('semWriskolákban válik aztán l'sendől'masszi!vlí 
De maga az ehnÍ>let még Ilem sokat ér, ('sak épl'PI 
a.nnyit, hogy nem kó\'etün-k 01 ~zarva~: hib;:' kat 
többé-kev{~slw imwrjiik azoka.t a keretek0t nH:lye} 
között l11ozoguunk l~het, az elmélethez t~hÍlt 'f{,] 

tétlenül II gyakorlatnak kell párosllInia, melyet. 1 

esendőr az örsökön szerezhet llH'g. Ha ~rrp lWII 

t{)rekszi.ink, ha nine:;;en meglátilsunk, t<lpaszlalll 
tunk és él dologhoz gyakorlati {>l'zékűnk, úgy 11: 

iskolában magunkba szedett elméleti tudásunkk:l 
állandóan esak holtpünton 1l10Zg1111k. Az elmélet ( 
gyakorlatt.al egybekapcsolva adja aztán az egésj 
csendőrt. :f~;.; ha a esendő!' ll1e&tel'st>ghez - - mert é 

cs€tndőei ~zolg.álat is c:::;ak mei;ters ég, l11elyn;.:k meg' 
vannak a magft tanon(,<'li, segédei t>s mesterl'i - 
még istelllldta különös tehets-ég i~ jámI, feilődnet 
a escndőri te&tület. művé&z('i, kiknek a híÍlú)zőt 
e]J",n produkált ,tettei a tisztf'letd l>:lral~( :solí 
csenclőri i'>zolgálat egy-egy renlekei. 

A társadalom szinte emlwdeletti tc'I,ip,:"ítm(.~,~· l 
kc)vetel tőlünk, mert hisz az ('rők, mt'lyek ",11(>'1 

kii7.dt'nünk kell - mint már fenü'hh él'i,údtem .
lIgyanesak emhe,rfelf'ttiek. 

A ci:Rlldől' él('tót. jófol1lliln külső :-:wlg:ílatl :'lll 
tölti el s tulajdonképpen áJJandóall h:Jl'(·b:lIl -m, JI ' , ; 
mint védő, hol mint támadó. A békés élet. i:;: (·:at.;t 
tkr. A béke lwreoSA, cl (',sendőr, az <-,mbel'l'k f','opnc:z
sága folytán állandó veszélynek van kitéve, soha
s~'m tudhatja, hogya követk<>z6 ónít átéli-e? 

A jó ('~e.ndől'l1ek tehM, h()g~- hjv~t;í"szelii 
t~sa.Üí;íÚt df'J'ekaSiln é<B sikeresen l1H',g",ívlwsf'H, e1r!w
leti késziilt..,t>ge !lwllett nag~' sziiks{'g'" vnll bil;jn;j
:;;ell szemére &, fi1lére, lwmkülömbeD kOil1hi:1.~ló 
kf>.pesi'ég-ére, nwlyek s(:'f6tst-g<, re-yeJl :J ki)l'iílötte 
létező aInIlyokat és dolgokat él'í'kkell1i s Í,F I'::U: J' 

zett tapasztalat<lit il ~lj;ít ('S a swlg:ílat . ; ~1Y;'ra 
felhasználni tudja. 

A 6í'.ilmtalan iSI1101'C'.t köziiI, mel)']-)(>11 :1 (·,.:(l)Hlfír 
it sze-mérE', fülén', komhináló ké JWsség{> n' t>:-' 1~J..1-
tapasztalaiára táma,..;zkodik, kiemelkedik fl h(,I:-' i
PS szt'mélvi i:-:.}]H' ret. EIT€' az ismeretre ;i leg·ki~el'
jedtehh niérvhen van sziiksége, hogy terl!ps {>:-: 
sokoldalú szolgáIntának teljes llIérvhen IlH'gf(·lel
he:,;se-n; ('u,kC't nk "et] E'J1 ii I meg 1«>11 i-zereznie, lJH'rt 

enélkiil a ('st>lldőr~gi sznlgúlat C'redméll~'('" tpl.;(·
sítése el nem képz(>llwté.í. 

E két iSllwret kiilön-külön i", n'I1!!(,tf,Q: tllllJli 
,.; megi",1lIE'l'I1i "alót fng'ln] Illa~áhíln. :IZ."~ : . 11(; '2: Y 



CSENDŐRSÉGI LAPOK 1924 októb€r l 

iíttekintl>i'iink kÖnJ1~' l·hh leg~'(' n, milldkl't l:'Ir!{>l'éet 
(·~ .\'Pnk{·nt fogom tárgyaiIli. 

F:W,.;ziir \'('g~'iik a h('I~ ' i iSIlI('rl'll't !'í'!-.'í'I<.,t""PIL 

I. 

J/dyl iSIII('/'1'/ "Iatt (>r(Plll)ő: 

1. az ör"klir1l'.tJH'k pouto,..; i",mE'ré-; " <illtl;lk bl

túrai ":Zl'J' i nt ; ism('r('Í(' a% iil'"kiirll'H'""n h·"ú : 
2. Ö:-ii'7,P"; községl'knl'k, Í<lJIyáknak,lIIajol'okllak, 

gyámkIléIk, lJányákllak és t'gyéh munkástell'
jH kllPJ.;; 

:3. ::->ziíl'azföldi éi' vízi utaknak, AI- ~ c::->('mpész
ntaknak, hidakIlak, l:Ítl'l'l>szl'knf'k, kompoknak, vízi 
átjúrúknak t's Ö:.;véll~ 'l·knt'k; 

4. l'l'dtíkm'k, ,.;zőlőkIWk, gyiillli)l('siii'iiklll·k, 1lI!:"

ZŐkIH'k, ,.;zúntófóld(~kllek; 
;,. 1"1 takoknak, fol \'óknH k t's fol ,'f ltJoknak . ., 

ta\'ilKllak, g~'ógyfii)"(lőkll'E,k, t óe,.;ák nil k, 1l10('''drHk
nak, jllg()\'an~ ' okllak, \'izeilYő,-; talajnak, giÍtnknak, 
zsil i pf'kll(·k; 

ti. hegynek, viilg~'lwk, kilútóknak, ,.;:~iÍllú-, é" 
l 'ú , ' ólll'ly(~knek; 

í. ü";";Z('s k01TSll1úlmHk, (h· kiilijnösC'll <lZ úgy
IW\'PZPtt (·,.;ap~zékekn(>k, lt'bújoknak, kéjhúz,aknak 
['::i ll1á ::; oly hclyi.-,;égekllek, mcl:'ekuen 1'2Ildszel'int 
I,íí ntettf',sek ,.;zoktak tm'tózkodn i; 
. ~:!l ~zo:ká.<.;os \)űntett~e,k, LL gY,auÍis egYl'nek, il 

rendül'l felllg~'elf't alMt. ali ok, ft'ltdd(~~en !:'za bad
ságolt f('g':'elleek l',.: eigá:nyok házának l>'s laká-
sának; , . 

~I, II kijz,,;i>geken kíviil fekvő eg~'ps lakhúzak
nak, malmoknak, útszéli csál'dákna'k, szén- mész
p~ téglaégetőknek, kalillCíknak (kUI1.\'hó) k~nl111()k-
n1l k l'~ ('f-izt i n[tknak, végI'(' ' 

10. élZ i)riikörlpt i.írjáratonkpnti }x>o",ztá"ának. 
. Mi,lIdezekflt a (isendől'llpk ol~' ponto&'ln k<,1I 
1";!Ilpl'Ille, hog:' ezek fplől ma.gát könnven, lwlvf'f;en 
gyonian, éjjel-nappal nlinden irány'han hiitosa~ 
bjéki)~n~ tudja s a .leo-l'Övidebh idő alaH a legkö
z('leb!)1 uton a IpgkIsehh veszéllyel oda juthasson, 
ahova )"(·ndelt(lh·tt, vagy n ,.;zolgálat él'dek(' kí
y{i IIja. 

Helyi iR))It~I'et<,k szerzbél'tí1 tNll1ész(,tesen ad
dig S~Ó s;~m lehet, míg azon fogalmak jf'leníőségé
yrl tJszt<tban nrm vagyunk, amelyek megszerzé
i'ére \'égzf'I1(](j szolgálatunk megkönnyítés(l és a tár
Hadalomhan hetö!tpndi.í jelentős szel'epünk sike)"(.l 
l'oizempontjáhól, súikségiin'k van. Az 1-10. pont 
nlatt tárgyalt fogalmakat tf>hát igyekezni fogok 
úgy meghatározni, hogy azoka~ mindenki megért
he::;st· és azt is lássa, hogy azokat nwgi8merni, leg
főképp CSPIld6ri szempont ból, mifl't i ndokolt éi' 
!-iZ ii kségl·:;. 
. Lássuk tehát ponton ként az PgYl'H fogalma'k 
definiálá:;iit: . . 

ad. 1. M indt'lI C'."pl1dőrör,.; ~r agya ro I':-izág eg6sz 
tL'rlill'téJ,ől, ki,'évp Buda})PHt Hzéh':-ifö\'{U'OH, 11 tör
vén~'ható,.;ági jogú \'ál'o,.;ok l'gész tt'riiJetét, \'ala
mint a l'(>lldezl'tt. t.anác . .;,;ú yál'oHok lK>ltt>riilf't{>t, 
l>g~' hizonyos IUl:'ghatározott l'és7.!t kap, an1('I)'
ben a csend é." rend felf'1t örködni, áH<lláhan a 
közhiztonsági szolgálatot f'lIátni és az PZ7.t'1 jií ró 
nyollloz(, ('i-'e h'kményekf't is il' Ijt.·sí ten i jogosult és 
l,ötelf>1:i. 

Ezt cl magasabb előljilróktól meghatározott 
PS kör\'onalazott tpriil{·tet l1evl'zzii'k ürskiirletllek. 

Altalában az ors7iigban annyi örHkörlE't ,'an ki
hasítva, ahány örs tt~ljesít szolgálatot. Altalában 
azért, mprt va lJ nak örsök (pid. a budalwsti) me
ly~k csak 1Jl'Ii'zolgála:tra hi\'atviik, pz<,'k portyázó 
tcriil(·te'Í Ill'm kapnak, az örskörlt'tek ,.;záma a létez(í 
i'ir";ök súmá va I pon tosall tehel t 'azért nem egyezik. 

Hogy miért kPll az ország jelzett 1eriiletét az 
egyes örsök között az érintett c61 szempontjáhól 
körletenként felosztani, az - azt hiszpm - hő
vebb magyf1l'Azatot lH'm igényel. 

Hogy a csendőr tökélf>tesen megismerje azon 
vonalakat, llwlyek ,.;aját működ~i tpriiletét hatá
rolják, illetv(" hogy azok előtte mindig swmléltf'
Wvé lpgyenek téVl', az örs egész 'körlpte az őrsön, 
a legénységi szobában keretben a falon kifüg
w'sztVl' egy l: 75.000 arányÍt térképen színes 
irónIlal pontosan 1)(' van rajzolva. 

Ezt a térképet részletes térkézmek npv'ilzziik, 
mellyel (a saját területét ábrázolóból) nlinden örl'
nek ellátva kell lennie. 

Részben a helyi ismereiek közé tartozik a tér
képolvasásball való jártasság is. Teszem CRak azt, 
hogy mennyire szükséges az, hogy a csendőr a tér
kép segélyével egyes távolságokat ki tudjon szá
mítani. Mert pl. könnyen előadhatja ma~át egy 
olyan eset, me ly egy eddig ismeretlen tavolságú 
tel'eptárgynál játszódott. le, va~y az örs legénysége 
szemmérték után eszközölt tavolsági megállapitá
sait (pl. őrjáratok felvétele) ellenőrizni akarja. A 
t~rképolvasás a1}?-je az. egyezményes ~elek ism~
rese. Ai egyezmenyes Jelek a tereptargyak ml
neműs~ge folytán Igen sokfélék, azoknak ismerte
tése e tanulmány keretébe éppen azért be nem 
ill esztheW, de a tankönyveken kivill népszerií, 
könnyen megérthető füzetek azoknak megismeré
sét hozzáférhptővé teszik, mire törekedni minden 
csendőrnek saját és a szolgálat. érde'kéből szoros 
kö f(' lességf> is. • 

ad, 2. Az ember tán.;as l{>J)~; . Az el-w társaság, 
meldJl' az emoor tartozik: a esa.lád. Egymásl;oz 
közel, ugyanazon helységben lakó családok allko~
ják a községet. Egy örskörletben töhb község 1"; 
lehet, llwlyek k(iziil eg~' az ör,s ,.;zékhelye., De yan
nak öl'sök pId. az Alföldön, amelyek tanyakon allo
másoznak és körletiikhp esak tanyák tartoznak. 
Ennek oka az, hog~' az egyes esnlúdok nem tömö
riilJwk községekbe, hanem kiki saját. kis birtokán 
épitett tanyán lélkik. E tan~'ai örsök ('zen tanyák 
kiízbiztonságára üg~'elnek fel. .., 

Töhb község együtt egy járást alkot. Egy ]a
rií,.;ban lehet tiíbb örs is, de eg~' örs körlete ('.<;ak 
egy szolgabirói járás területére terjedhet ki. Ettől 
az elvt()1 csak igen ritkán van eltérés. Oka ennek 
az cgyfi.ges közigazgatás sziiksé.gessége. Ha ugyan
is eg~' örsöt közrendészeti ügyekbe,n több szolgabiI'ó 
"chetné eg~'időhE'n és közvetl enül igénybe, úgy vég
predményhen az egymást keresztező fplhivások az 
örsi:ik míí ködését megbéníthatnák. 

Mit kell 11 cHenelőrnek a kÖ7.s0gekhől meg
ismernif'? 

JslJwrnif' kell a község' kiterjeelésN, fp,kvését 
és beosztását pid. alvég, felvég, uj:"or, ejgánysor, 
kertekalja, ném('t, BZe1"h, oláh neg~'ed stb. zárt-e 
vag," nyilt , azaz az udvarok he vannak-e kerítve, 
"agy sznbadok, n,z utcák és terek számÁt, azok el, 
rH'vezÉ'f-:C' i t, a hiizak számát, a házszámo.ziís }'end-
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szerét, egyes kimagasló bb és l'endeltetésénél fogva 
~onto~blJ él?ülete.ket, mint a kö~~égh~za, paplak, 

- Jegyzül lak, allanll vagy felekezeul::ikolak esetlen a 
. szoJgabil'ói hivatal, jál'lli;bil'óság, adóhivat<ll taka-

.l'ékpénztárak, szövetkezetek épületei; azután 'utca éB 
ház:-,;z~lI,l sZll~·int. ismcl'clldők egyes jobbmódú, jóin
dulatu llltelhgens emberek lakházai; ismerni kell a 
küz.',ég ös::;zes koresmáit, esárdáit, lebujait. csapszé-

o' keit, szél-, vízi- és gőzmalmait, nyilvános kutait, 
tovÍlbhtÍ a knváes- &8 egyéb llIiíhelyeket, kerel:iked€
f;ek~t, a k~zál:tall11ú szokásos ~íínt('tt€-,<;ek, gyanus 
egyenek, feltetele-sen szabadsagolt fegyeneek é::i 
cigányok házait stb. 

~findezek iránt a ~lldőrnek örskörlete vala
~~yi ~öz":iégéoon gyorsan és alapo,san ~ell magát 
táJékozllla, hogy parancsra vagy adando esetben 
habozás nélkül a tett színhelyére siethe:>sen, de meg 
így HZ/t it{ fogja tudni, hogy a község nwly része 
igényel szorosabb felügyeletet, hol, kiket lehet és 
kell ellenőrizni, hol, kiktől lehet különböző értesü
léseket szerezni, mely utcában és miért kell egyes 
házak közelében többször figyelő állást foglalni~ 
PId. ha tudja, hogy hol laknak a kÖMl'talmú, gya
nus egyének, cigányok stb., úgy azt is tudja, hogy 
a kÖZI!olOgben az idegen koldusokat, e:-;a,vargóka,t, 
gyanus személyeket, kóbol'cigányokat stb. hol 'kell 
keresnie, ugyanis az eWbbieknek a közs~gek szélein 

,: épült házai szinte felkínálkozó búvhelyek, gazdáik 
meg igazán nem csinálnak lekiismereti furdalást 
abból, hogy szá.llúRt kinek adjanak. 

Köztndomá.sú, hogy faluhelyeken a ka,,~inók a 
kovács- és borbélymiihelyek, valamint a malmok. 

· E:I,t':n helyek tulajdonosai a náluk megfordul ó sok 
embertől mindig pontosan vannak tájékozva, azért 
botor esendőr . volna .az, aki ezen helyeket nem is
JlI ern é és gazdáikat pár .szóra fel nem ker'ef>né. 

. Az illtelligclh'" johbmódú egyének adják alaküs
" • ,mg általános viseLkooé::;ére, gyeImekek erköklSi 

nevelésére, a cseléd,ség magaviseletkre, idegeneknek 
a községlwn tartózkodú.sára általá:uan a közbiztoll

': ság"i ügyekben ll, legmegbízhatóbb híreket. Lehetet-
len telliit, hogy a JÓ csendőr ezek lakhelyeinek és 

,;" személyének mielőbbi megismeré~re nem töre
.. kednék. 
, LeMllá"ok a közártalmn egyének házai, keres

kedé.-.ek, po:-;ta- és adóhivatal közelúben, a közs-égek 
. ki- é",; bejiirataincíl gyakran yez.ettt',k már nem .várt 
erednü>ny)'(', egy ambicióz.us c,sendőrnek t.udnia kell 

~~tehát, hogy hol terem részére loghamarább ba.bér. 
, . JJa:i01'ok, tanyák, puszták alatt többnyire l-2 
lukóházhól é~ tübb gazdasúgi épül dből álló hálJC'so

ortokat. értünk. A tanyák )'end~zeril1t volt vag\' 
jelenlegi tnlajdollosaik . után neveztetnek' el, pl(i. 
:relbi~z- , Vetró Pál-, Csamangó-tanya ::;t.b. 

Ii,';gy örskijrlethen elswlian több ilyen major, 
ta nya ti" puszta lehet, sőt - miut múr említettem 
- .az alföldi tanyai örsök körlet e ('sakis ilyen 
' nyákkal van b{~vítve. " 
> Yalamenl1~' it, df' az útszéleken, útkereszíezé'lSek

~l el, erdők, ligetek, nádasok stb. közelében épült és 
altaláhan nagyobb, népesebb ta.nyákat (ide tmioz
n~k az út.széli csál'dák is) kiílönősen · ismerni kell , 
t~ldni kell azoknak az örsállonws1ól való pontos 
tavolságát, legközelebbi útirányát, a közbeeső közle
k €~i akadályokat, mert bár lehet, hogy egyes 
t nyak gazdúi &s cselédsége saját személyükre kifo-

gústalanok, de ezen egyedülálló háwsoportok a 
ra,ulúk, c::;avargók, kóborcigúnyok, szökevéuyek, 
III 111 dell más, a nyil"wl0s:,ilgot kerülő és bujdosó 
gazemberek látogatásainak ki vannak t€ve s efféle 
látogatilsokat a gazdák és esellxlek részint a o az
elll~(::l:ek bossz~j~t~l félve, részint a esendőr::iég é" 
hato::iag z:lklatasatol tartva, rende.sen elhallgatják. 
Gondoljunk c::;ak a rég Ietünt betyárvilágra, nukor 
a,. sze~énylegén~- e1."'lle~ . mé~: az, in!elligens gazdag 
foldhll'Íokosok IS adofizeto1kke valtak, rende's évi 
kO,n:w;.enc,ióval ,látták el ~ke!,. ~khogy fo:->ztogatá
l-.aIktol buiokrukat megkllllelJek. A cBendőrségllek 
deho9'y is ~ele~te~~~ fel őket, hogy~e,. még hogy; 
tanyaIkat felporkolJek, magukat, csaladJukat gyil
ko;,; IX)BBzújuknak kitegyék. Inkább hallgattak, :tizet
tek él:; így a betyároknak mintegy cinkosaivá lettek. 

Ha tehát a esendőrök az őrsük kör!etében levő 
t..'luyákat nem ismerik, azok látogatását elhanyagol
ják, úgy köl'letükben maguk nevelik a gonosztevi.í
ket, az a járús, vármegye, si.ítaz ol',szág két~ exi~í'r 
tenciájú egyéneinek biztos, ké::iíbb azt.án igen II P

hezen megtisztítható gyűlhelye lenne. Hogy p('dig 
I'Z mit jelent egy őrs körletének közbizton.ságá.t ilh-
Wle.g, az bővebb magyarázatra nem szorul. 

De az is előfordulhat, bogy félreeső, magáno
san álló helyek gazdái és cselédei a gonosztevők
nek orgar-dái, így azok törvényellenes vállalatailluk 
elősegítői , azoknak üzlei':;;,Izerűleg búvó- és rl'jtek
helyet adnak, fontos tehát, hogy a jó ese-ndőr köl'
lete tanyáit, pusztáit ismerje, azokat lehct(j}eg stÍ
rűn fölkeresse, szemügyre vegye, ellenőrizze. 

. A bűnesetek statisztikája mutatja, högy a leg
szörnyűbb, legv€rengzőbb, legnag'yobb~Zabású bűn
cselekménye.k az ily magánolsan álló háresopoiiok
nál szoktak elkövettet.ni. 'Ez természetes is, mert 
meglepetést(j} itt a legkevésbbé kell 'tartani. Gyakori 
praeventiv szolgálatok tartása a bííllijzésck hr{'k
kijtJője, de ha már valamely tanya (pnsrzta, major, 
útszkli esii rela) gyil kossúg, rablás st b. s~i nhE{\'év{' 
vált, mi ly fontos az el'OOméll yes n ~ 'ümozás szelil
pont jából, hogy a esendől'ök gyalOg", lóháton vag:' 
ko~sin n1Índen ei ko rnvázá::s Ill,lkül a t(,tt hlih'én' 
ju,.;sa nak. A távolságok és számításba jöhető nka
dályok ismerése tehát nem haszon nélkii li teOlX'ti
klloS tudás. hanem a nyomoZ.éls ~2empontjából ig<'n 
nagy horderővel bi ró jelenség. 

Gyár fogalmúnak lllPghatározitsa igen nehéz. 
Leginkább a munkások szám ábó l indulnak ki, de a 
munkások számát tekintve, ismét nagy eltéJ-és V 'l:1ll 

a felfogásban: plajd 20-, majd lO-nél kezdődi k cl 

gyár, sőt van olyan állam i ~ l , mely z;Íli t eriil(~t:lll'z 
{'s cl munkáshoz kóti a gyár fogalmát. Magyar
or~zágon g~'árllak tekintpndők mindazon ipartele
lwk, JlIel)'eken I ('ll(bzerint zárt helyiségl'khf'n leg
alálJb 20 nnmluí,,, állandó fltgEllkoztat::.sa n' €' I'ctt 
élWk :'E:'gít"ógé\'eI &:,; tÖl1leges g~'úrtásra alkalma" 
III I 111 ka nwgosztás:-;al iparcikkeket állítanak elő. De 
pL II fonó- és "zövőg~'árak, lHezőgazda sági sze,.:z
gyárak, elekt.rmllO" áramfejlesztő-telepe-k stb, 20-nál 
kevesebb munká s foglalkoztatúsa mellett is g~' ár 
jellegével bírnak. 

}<~gy őri'köl'letben több gyár is lehet, dl' leg~'en 
a.kárhány, <lzokat az el'edmén~'es szolgillattelje:,; ités 

~.zempontjából mind ismerni (:Iengedlwtetlen kö''rf'
telmt'n~' , Hogy a ese.ndőr a gyárban hel ,vét meg
találja, fellépé:'t· bizto,;, hatilrozott, Ílldalo> llIillllcoll 
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tetoyázástól és kapkodástól mentes legyen, teljet;eIl 
tájékozottnak hlll«:>nnie a gyár brosztásával az 
igazgatósági t>pül('t«:>k, gépházak, kohók, rnll~ka
h>rmek, olvasztók, ölltőMk, gyári tíizoltóság, kalI
tinok sth. ('Ilwly(>wséwl, ismemie kell a g~·ári rel1-
dt>sz(>tet, mely nwgítl:N:1Il foglalja mindnzt, mlli a 
gyári munka á Ital okozha tó v«:>szély('k III "I lőzése "<'
gett sz ü ksi'ge . ...;. E,wk a ve:;zély(>k érhetik a ktiz- ~s 
\'ag~·oJl;hizton&lígot, tííz- és (>IPthiztons;íg"ot. a nHIll

bísok eg{'.szségét ~tb. ISI1wrni kPlJ tov:íhbá II gyúri 
!Il II nka,rpl1d<,t is. Ez sr/Al bálvzat 1\\('1 \' ll) i lIdPll (YVá r-"'" • ,. /':""I.' 
han lntlwto Iwlyen kifiiggesztvf' kelJ, hogy If>gy('ll. 

l'w·talm.azza: 
fl) a munkfu"-Ok (H,;ztályozásiít é,,, foglalkozá>'XÍ

na k megjelölését, 
b) a munkaidő tartamát, 
e) a leswmolá::-J idejére és éi munkah{'r kifizeté

SpI'(> vonatkozó hatiíroovánvokat 
cl) a felügyelő egyé.nek jog~it, 
ej a munkásokkal való bánásmódot nwgh"t,,

gedés vagy sZE'renosétlenség (",-<;€tén, 
f) a mnnkarend áthágásainnk büntetétj{>t, \'égiil 
g) a felmondAs határidejét é.s azokat az e:'~te

ket, amelyekben a szerződési VÜ,7jQ1llY a zon na,l fpl-
bontható. . 

A gyárakban, mint látjuk, az emberek tömeg
ben d.olgowak. A tömeg pedig kiszámíthatatlan és 
magában állandóan vesZlélyt rejtő. SoklSzO<r válhatik 
mindent elpusztító laviná,vá, de soksror kerhes bá
rány lesz annak kezében, ki bánni tud vele. Ha az 
aktivitásra mindig .kész tömeg rögtön mozgósítható 
eleven erejét valaki kihaslmálja, durva ösztönök ki
elégítésére irányuló vágyát felkölti, úgy az m~ltán 
az emberiség egyik legnagyobb gonosztevőj", mert 
a fékevesztett tömeg Ui'alma pusztulást, rémnu'al-
mat, halált jelent. . 

A csendőrnek tehát az á,ll.andó veszélyek c fő
fészkeit a lehető legalapOSlabban ismernie kell, mf'rt. 
ez nemcsak a leg.szorooabban vett áll amérd ek, de a 
e.sendőrszemélyi biztonsága szempontjából is e>lsQ
cangu követelmény. 

Csak ennyi t röviden a gyárak helyi ismereté
ből, melyre a személyi ismeretekre a vonatkozó 
fejezet alatt. még ki fogok térni. 

Bányrí."izrlf: szoros ~rteJem ben minden. a föld 
kérgében való művelet, melynek célja hasznÚl"ít
ható ásványok tennelése, így él bánya nem egyf.o 
mint ásványok bányá,:,;zata alkalmával előállott 
földalatti helyiségek. . 

A helyiségek megnyitására túrók és aknák 
:;:wlgálnak. A táró eg~' alagút szerű folyo..,,-ó, mel~' a 
föld felSIZinén kezdődik &.8 lehetőleg s-zint.e.sen hallld 
Ul' a hegység tömegéhe. A táró szája eg~· kÍlpszeríí 
Jlyílás, mely él bánya )lf>;járata. Az a.kna. e,~y fiigg{í 
leges vagr lejtős vágiis a fi;ld kérgéhe. 

A bánya és gyál" közbiztonsági sZPll1pont),()1 
lIgyallegy fogalolll. A oánya rendészete és nltlJlka
relldje i~ majdnem azonOf< elvek szerint ill1:.ézh<lik. 
A c~ndőrnek itt is t.ömeggel van dolga, mely tömeg 
[1%; országra, alkalmaztatásánál fogva, még :-;(}kkalta 
vE'szé,I~'esebb lehet, mint a g~· ári. munká.'-'Ok. Gondol
jnk csak el, mily mérhE'tetlen vagyoni romlást, nyo
mort, betegséget, üzem és háztartá:-i zavart idézhet 
elő egy szénbán yásYr'sztráj k, h07-7..á m ég egy zelldii
lés, mely már rE'ndesen rombol, zÍlz é:.; ,tör! 

Bán~'a egy őrskör}etben a föld kérg{>nf>k tar
tahlla sZ(Jrint lehet töhh is és különhöző. 

,1lunkiÍstelejJck gyári vagy biinyalllllllkások lak 
hel~' ei, ~\lkszor egész rPJl(lpzptt llÍ(>iík. terpk i"zel"Í II t 
<,sopod osít ott lakótt·](>ppk. Van t'g~·jk-másikJJilk 
telll!Jlolna, i~koliíja., ker(~ske{löi, ké,zi iparosai. 
konsmii i, nép- t>,,, ol VHsókiirei stb. 

Ezek isull'r&;ére és feliigyplé.sére a községpkn' 
írt n 'lldszab;íl)-ok a mérvadók, sziiks{>gE'ssé kiilöJJii 
SPJJ vaS<lr- {lS ün nepnapokoJJ ,'úlik (' t.e1epek {>I {'ll k 
sZlJlJlmeltnrt:1sa, runikor a nl{'rö mnnk:í-=nk (',sopor
tok')(lIl l.lt'::>z{>lik lllPg az. aktuális gazdasoí~ö t-s poli 
tibi k6rdéspkPt, IIll' ly "itatko.zások, n~zet!:'ltén~~rk 
folytán nem ritkún véres vcn:'kedé:-;f>kk6, t-Jít \"('SZI' 

~l"lmes zavargásokká fajulhatnak, df> il tl'lcpekrp lCJg
ll1kább e napo'kon leránduló ll'lketlen izgatóknak 
ariínylag t)kkOJ' n~'ílik legki:'(lvpz(5hh alkalmuk az 
int.ernacionális vörös f'szuléket n mmlknsok ll:'lkiilp
tHlf átplántálni. 

Munkate-IeJwk a gyárak {>·s boíJl~';Ík sze-r1nt. kii
liinltöző nagysúglInk t'S (·snkis Ll hányák· ~s gviírrtk 
tart o7..ékai. . 

O<' üly tIl t juk.) 

_.+.-
Alkalmazó oktatás. 

Irta I GERGELY ENDRE, ny. százados. 

, Ahhoz, hogya csendőr szolgálatát helyesell 
f'llathassa., rengeteg sok ismereh'e van .szükség/'. 
Ezt a sok ismeretet fáradságos tanulás á lt<'l l szerzi 
meg. Bizony ne-hezére esik a tanuláshoz nem szo
kott fejnek azt a sok-sok szabályt magába elrak
táwzni, amit a csendőrnek meg kell tanulnia. Szp
gény próbacsendőr magol, mint egy gép, míg 
megtanulja, De mégis Cffi1{ megtanuljai sőt úgy, 
ahogy, ml'g is érti. Ha kérd(~zik, elmondja a szn
hályt., a m«:>gt.<lllult példákkal meg is magynrnZZIl , 
de nzért mégü.; csak úgy van az egéRSwl, millt HZ, 

aki könyvhől megtanult egy idegen nyelvet, anél- , 
kül, hogy tanulás közben beszélllC'tett is volna azoll 
valakivel és egyszern' csak beszélnif' kellene vala
kivel azon a nyelven. Bizony, nem tudna beszélni. 
A fiatal csendőr is sok mindf'nt tud elmélet.l)(>ll, 
csak alkalmazni nf'm tudja még. De f'zt is Il1E'gta
nlllja. Megt<'lnulja az öri'ölJ, szolgiilat közlWIl az 
idősebb bajtársaitól. Csakhogy lilit tnnul m('g, HZ 

a kérdés. 
Tudjuk, hogy elmélef és gyakorlat két kiilöll 

böző dolog. A.z elmélet gyakod:tti 'alkalmazás;í
nak mindig vannak fogása i, sokszor .apró, de fonto,.; 
titkai, .amelyek ismerete nélkiil az (>lmélet csak holt 
hdíí marnd. Képz.eljiik pl, h Ob')' egy eso!11ó emhrr. 
akik köziiJ senki SPJll volt katona, katonát J1(>Jll i" 
látott, összeáll, előveszi a Gyakorlati .szahályzatot 
r~ ahból ki akarja ('gYllliI:-;t h:pezni katoná:\'éÍ. Ez 
ugyanc~;ak furcsáll sikeriilrll' nekik. Pedig abbaJl 
a szabályzathan mindi'll lH'nne vnn, mnit a lwt.o
nÍlnak tndnia kell. })(' az, :nni az eg~'sz dologIlak. 
életet ad, a gyakorlati végrehajtiís sok fogása. 
lIincs benne. A cSl:'ndőrr-;égi Rzolgálattal is így ;ÍII 

fl dolog; azt sem lehet könyvhől me-.gtanulni. -'\ 
esendőr szolgálatának megvan az a módja, al II I 

l"Pgóta kifí>jWdött és örökségképPltn i'záll egyik 
espndőrről a másikra. Er, HZ (~ljárási mód szigo , 
rúan ragaszkodik ugyalI a szahályokhoz, dl" nzokoll 

' ., 
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kivül Rzálllt<ll<1Il gyakorlati fogiÍst foglal IIwgúb;lII. 
CSHkhogy vall pnnt'k az l'ljúrá,.;i módnak lJIá:-; jl'l<'J1 -
ége is, Ha rrdes JJyrrs köwt l'siszolok, vagy va

lami JlJódon sok<Íig l',!!"yfonnán használok, aU!1ak 
feliilet~> sÍmává lesz; a bpl1lélYNlések eltiinnl'k, 11 
kieJll(·lkPdé.'i"k lekopna k. A cseml())"ségi gya korla t i 
;'7Állgálat is kitölti azokat HZ apró hézag-okat, lIll'lyl'k 
(IZ utH~ítások rPJl(lplkt'zPst>i között taláJúdllak, (l i' 

pontosan elí)írt szahályokból is le-Il'kopik némely 
kevésbé fontos \':1gy ilyl'JJJlt'k lábzó részc·cskt>. }Jz 
jK'dig haj. Nl'1lI azért, IlJilJtha ;1 sZilhályoktól való 
P!Ó eltéI;é."hő! öllIuugábuJl,·v,éve valami nag! kál' 

'. f.él l11WZllek, hJ:,zpn a fOl1uanal fontO&lhb a It>nypg, 
II lényt>get pedig milJdig jól szolgálta él ('sendől'sé~, 
hanem azért, mcrt. az ilyen apró eltérés is arra csa
híthatja a kp\'ésh{> kött>lpsségluJó, vagy il szabá
ly?kl~aJl .~H'lll ('~.é"z"n hizt?,s ~.send~rt, hogy yzokhtJl 
mmchg tohh(>j-tohhl'l JlJl'llozzon. J!..zzt' I pedIg mun
kájának cJ'edJllényét: kockáztatja és felelősségL:e 
vonás eSl'tén hüntl>téi'nek teszi ki magát akkor IS, 
ba magát (l dolog lényegét jól oldott<l is meg. Egy
szer egy járőr találkozott. egy öreg csavargóval, 
akiről messziről lerítt, hog}' élete javarészét az or-
zá.gút.on töltötte el. A jarőr megállítja, igazol

itatja ez IJl'!ll sikPrill, erre következik szokás sze-
, 'l .. k . d l· l "tt "C k ::1"1 u t lOgy: "no, gy"run Y, }fi U Jon eo · em. sa-

log>' az ön'g IIl'Jll indul; .~ő~, Illeg i~ mOll?ja, hogy 
a bIzony nem megy. A JarorvezetQ kel11en~en ra
.sz61 de «:>z Sl'1lJ használ; végre megfenyegetJ, hogy meg fogja bilincselni. ElTe a vén csavargó derüs 

rccal: . Hogyisne, hiszen még el sem vagyok 
fogva!" "}Jl kellett előtt" mondani, hogy: "a tör
v~n}' nevében fogly,o~}", .}nire !,.a~'.kon fordul~ ,és 
vldaman talpalt a pro)" elott. KISUlt, hogy Pans
iól Konstantinápolyig h~'járta Európát és számta
lanszor lévén magyar cSt>nclűrkéz(>n is, nagyszei'iil'JI 
tudta az utm.:Ításból az1, ami rá vonatkoZlk. De il 

járőrnek J1('m volt k(,llemes az eset. 
. llyenfol1l1H, mint ft'nl lr>Írtnm, az a gyakor-

Imi szolgála t, ami t a eS\'Jl(Wr az örsön megtn II ~ll. 
.: Múr lllost kétfélp hHlú;.;a van a esendörIll·k. Az 
"g yik HZ ehlléll'ti, nmit az iskolfihan tanult, a IlJá sik 

II gyakorlati, amit szolgálat közben sz('rz"tt llH'g. 
ind a kl)tWre s6iihégl' van és az volna II helyes 

dolog, ha ez a kétféle " tudása Pgy szerves egé:;szé 
olvadna a fejéheJ}. ('sakhog)' ez ritkán történik 
.il g . A legtöhb pspthp!1 úgy áll n dolog, hogy a 
. ndőr kétféle tudá.<;;a pgymástól kiilöJl-kiilön él; 

IIZ elméletit. nkkor veszi elő n cSPJHlőr, ha iskola 
III kall1lávnl kikénlpzik, a gynkorlatit lwdig akko)", 
II a szolgálntút tpljt'síti. Iskola alkalmával a fpl 
t ti ~érdt>-.sn· ('hnondja il J)H ragra fust, a lll,egtlln !.lIt 
l>eldakkal nH'g is IllHgyarnzzn, dr> Iw Rzolgalat koz
hen kénll'zné nwg yalaki, hogy l'zt vagy azt. Il CS('-

1cményét til iért és miédí(j.if yégezte, igen Rokszor 
az .leulJl' az (jszint{· felel(·t, hogy: "mert így szok
tuk". Oka van PIlJwk. Mikor a csendőr II szabn
I ékl.l t r>lőszöl' tnllulja lJ j(> g , II gyakorlati szolgálat
I #,Lmég f3l'Ji1l1lit S(>Jn, vagy igen keveset látott. 
Ennek az a kö\,C'tkezméllve hogv azokat igazáJl 

érteni J1('m tudja és l'~é/t nzök helső, szervps 
~függését, egymásra való \'onatkozását sem érti 
, tehát Jl!t'g Sl' 1l1 tanulhatja. Az örsön való ok
.. pedig ugyanazon mederhl'J1 folyik, mint ar, 
celméleti kiképzé". Nagyjáb(ll lIgyHl1azoknt II 

usokat t<'lmllja a csen dör, ugyanazokat a 

JIIagyarázatokat hallja, lJJint. HJlI(>lyekl'j llIár régpll 
t ud. De a helsö összefüggésre nem vf>zetí rá senki. 
Az elméleti oktatás az igazi t lldásút nem fejleszti. 
ah.ol valami újat t<'lllul, az a gyakorInti szolgálat. 
MIWl HZollhan él gyakorlati szolgálat közhen elmé
leti J1Jagyaráut1boz, oktatáslioz ' vnjmi ritkán jut, 
(<'ITe k'gtöhhi'zör ieW clS mód siJl(~i"(' n), az így SZN
z('t~ tudása is lllajchwJlJ tisztán gyakorl'Hti. Kpll1 

túlzok túbágot-.:an, ha azt úllitolll, hogy ha él 8zo'koí
'-os ('lmMeti kiképzés pgé;zCJJ el is maradna, a né
hállY (>vet. szolgáló c'i-iPlJdőnJl>k az il tudása, amit 
!-'%Olgiílní. közhen albhnllr" a Jllaitól alig kiilön
!;öznék. 

Az elméletnek és cl gyakorlati tapasztalatJlak 
szoros é~ SZPl"ve:o; összpolva~ztál-;a olyan' köv(·tpl
méll)', anH'ly nélkiil 1\ szahályok hiztos alapján álló 
;;zolgálattpljesítés Jwm l l'lletség(,·tj. Az élpt terem" 
1ptte feladatok nem egyszeriiek, hanc'lIl összetettl'k 
és változatosa:k; csupán gyakorlatból olyan tudást, 
II qlt' ly sohasem hagy cserl)(>n, llwgszerezni nem 
lehet. Jó elméleti felkészültség nélkül a csendőr 
megfosztja magát a szabályok nyujtotta sok haté
kony segédesziköztől, minek következtében az 
elérendő célt ('sak nehezen és tökéletlenül, sokszor 
/!gyáJtalában nem éri el. 

Tehát az elméleti oktatáB elmélyítése, - értem 
ezen a szahályok belső össwfiiggésének oktat.ását 
- szükséges. Az elérendő cél: a. cspndőrnek nlÍn
den szolgálati cseleIUllénye minden Illozzanatában 
biztosan tudnia kell, hogy nút, miért és hogyan kell 
tennie. 

Az elméleti oktatásnál követ"tt módszer az 
oktatandó tétel:;zó- és tárgyi magyarázata és pél
dával való m€gvilágíbá~a. Ennek kiegé8zítésére 
a fent Írtaik alapján sziiksége,,<; és célravezető dolog
nak tartanám az alkalmazó oktatás hevezetését. 

Ennek a lényege az, hogy az oktató mind<'llt, 
limit cS'ak lehetséges, miután megmagyarázta és 
példával megvilágította, gyakOrlatilag megmutat 
és eIlnek alapján újra lll(>glx\SzéJ. A számon kérés 
pedig az eddig szokásos módon kiviiI úgy is törtéll
nék, hogy él viz.',gázta tott csend6r pont.osan nw~
ndott fl:'l'adatot kapna, amelyet. n tanultak alapjall 
gyakorlatilag, minden magyarázáR nélkül kt>lIenl' 
megoldania. A feladat helyes vagy helytel"n IIH'g
oldását. követné annak a megbeszélése, hogy miért 
kellett Így vagy hogyan kellett volna eljárnia. Az 
oktatandó anyag teljes átvételét követllé az önálló 
ulkahnazó oktatás, amikor az oktató lH'l1l f'gyPl' 
paragrafusÓ'k kapcsán adna feladatokat, hanem a 
gyakorlati szolgálat köréhen l'lőforduló esetrket 
adna fel mpgoldáBra, amplyrk kapCf'án a szahály
zatok é-s utasításo'k sok kiilönhöz() része k('riihJ(' 
lJleglH'szélésre, ami l1Jódot nyujtana arra, hogy azok 
belső iisszf>fiiggÍ>s{>l a ('sPJ\(lőr júl llwgértlll'tnl> éN 
JI1egtanullwtná. Ily llJódon n C'S(>ndőr n szahályok 
!lIapos ismeretén nyug"ó hiztos szolgálati fl'llép{>sf 
sajátí tana pJ. Az önií lló n lb lmazó oktatás leÍ ri, 
módja ig"Jl n lkalmas volna arra is, hogya szeJllléW 
az örsökön él lpgénység fel készilltségé r61 h(>ly(',::; 
képet kapjon é" egyúttal oktassa is azt. 

, Igaz, ho~y annyi ('setet, amennyivel az 61"t 
I-izolgál, kiüllálni nem lphet, de erre nincs is sZlik
ség. Az, aki ily módon egyrészt Rok mindent !lieg: 
tanult, másrészt me~tanult helyesen gondolkodn~ 
és megtanulta a tudását alkalmazni, a gyakorlah 
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!'wlg,ílata alatt önmagától is Iwsonló módon júl' el, 
<1Inln(·k felt~tlenül az leFz a következmény~, hogy 
Rokszorosan töhh tlHiást és sokszorosall rö"idehh 
iel<'5 alatt fog (JIsajátítani, mint az most történik. 

A fenti vázlat nem aknr oktnt.ási ten' lenni, 
mrg ahhoz Sf'l11 foglalhatok állúst, hogy a kikfp
zé8 mely fokán és mily lúédékhell volna a leírt 
módsze!' alkalmazandó, megelégszt'm 8Z e,.'Jzme tfel
wt é:-;évt'1 , ami a gyakorlati kiviteIig még heható 
llIegfon tolás ra szorllI, de azt meg is érdt'mli. 

Ll'!(\'Pll szahad I'lZOnhflll a oologgal a továh
hiakhan konkrétehh fonnáhnn foglalkoznom. 

H('góta lllcgkiiwtplt dolog volt, hogy az Öl'S

\ll'lnIlH'sllok sZl'11l1e alkallIliival a fegyvcrgyaknr
lntrn kivonult lC'génységIH>k akiadott "Yezénysza· 
vak fiizeté"-ben felsorolt va laml'nnyi , ;ezénYi-izót 
szigorúan sorrendben lewzényelje. Ezt mind('n 
öl1-lparancsnok csak úgy fujta. Ellenhen, ha pél
dául azt a feladatot kapta, hogy vt'ZE'Sse a sort a 
legrövidehb úton két megjelölt fa közé, arcca I I1Z 

udvar felé, vagy hogy tiizeltessen bizonyos meg- . 
:1(loH céltárgyra, mondjuk, egyt'Rtűzzel, a tudo
Hiány az ilyen egyszerií fpladatnál is teljps csődöt 
mondott. A gépies elmélet.i tudás elégtelennek 
hizonyult az alkalmazott tudás hiányáJhan. Ha 
u20nhan komolyesethen kellett volna ilyesmit vég
rC'hajtani~, bizonyosan odavezette volna a felsora
kozott legénységét. valahogyan, ahová szükséges 
lett volna és tüzeltetett is volna valahogyan, de 
milyen kín l ódful , aggodalom és kapkodás közöttl 
Pedig mennyire fokozza az ilyesmi az ilyen eset
oon úgyis meglevő izgalmat. Míg a biztos, határo
zott fellépés már magáhan véve félig nyert ügy. 

1909 nyarán Somogymegyét idegen fegyvpres 
cigányok lepték el. Igen sok 'haj vol1 vellik Ti
zennyolc egymásután következi) espthen Wttf>k 
csend<'5rök cigányok ra és mind a tizennyolc esethen 
eredménytelen volt, a . fegyverhasználaL j;JnIH~k 
töbh oka volt, mint a kelleténél hosszahh utánasza
ladful által okozott kifulladás, irányzéknemállítá!'i, 
felüleh's célzás, nem eléggé gondo;; figy('lés, dl' 
majdnem minden esethen ugyanazok az okok. 
Hogy kipróháljam a, legénység eljárási módját, 
kil'iérll.'tüt tettem olyanformán, mint fent az alkal
l1111z6 O'kt<ltáR nwglx>-szélésénél I(·írtam. I.ll·írom az 
I~gyik kisérll'td annak sZ('IlIléltptésére, hogy ho
gy'an képze>l<"II1 az alkalmazó oktatást. A kérdésps 
örs laktanyája mögött, a néhány kisphh épiilpHel 
(ól, sth.), zárt udvar folytat.áNlkéllt, néháIly száz 
lépf'snyi szabad legl'W terült el, I'lllwlyd, hokroi-i 
lőltés zárt le ker~zthl·n. Az áldoznt a prÓhac.,-)PIHWr 
volt, kinekkalapjál'ól a tollat levét(·tvén, őt kell<'5 
utasítáBsaI ellát.va az udvar végéhen felállítottanl. 
A felszer(']t jál'őrt alaktanya kapújáhan állí1ot
bdm fpl &; figyelllll'ztettpm a kM tagját, hogy lllill
dl'nt úgy c.<;ináljanak, minthakollloly ·('S(.tl'(j] 
VO~!l<t szó. A lövés e'il·tén·, miwJ gya korl6tölté
llyunk ~(>.I.11 volt, valam~ jelet állapítottnnk I1H'g. 

Mo~t k?zoltem, a .. ~elteves,~: ;gy, t~ttellért gyujto
gat?!" kl~. to}.lnelküh csendor a1>l:azol, a járőr fl falú 
utcaJan IIldoz; a gonosztev<'5 egy ház (a lakt.<'1nya) 
ud\~a rá ra beszalad, ~ járőr a ház kapujáig érk0zett. 
R.a.Jta! Ehhen a pillanathan mindkét fél szaladni 
kezdett. Mire a járőr az udvarból kijutott, a go
:!-os~t~,Vő , a legl;!Őn meglehet?s előnyt nyert. Az 
Illdozo ket csendol' egy darabIg szaladt, kiabált, 

h~gy: ,,,?lIj,, mert ]?~ök". majd inlIIyzékállítás n0l
kl~l, felI~ allva, f('hg térd<.>IW', dl' alig nwgállva 
llImd\~~Tlkük egy-eg, ,Iövé:-;t ~dott IP, lJIire a i)!'óha~ 
cSt>ndor, a meglwsze les sZI>l'Int, azollnal (·lpf'('H l> .... 
a töltésen ÜllWJ1, attól minl<>gy 80 lépé@yirc' f,.
kiidt. A két cs(>ndőr Zi.lV<'1rtan összenpz' majd 
súl~ha vett. karabéllyal a gonoszi<'Y<'5 felé in'duJ, a'ki 
n~aJdn;lII 200 lépésnyin' fpkiidt tőlük. Mikor a fél 
tavolsagot megtették, fl p róhéwspn (W J' I'lZ általalll 
adott fiit.t.yjelre, fplugrik éB a tölté~ felé rohan. 
:-\ két csen~Wr nH'gh!5kkt>13' kapkod, fntna is, ](ím' 
IS, d,? IIl~!'E', elh~~t~.r0zzak magukat, n pl'ólJtl
~spnoO\:. a}oltt's mogott. eltiinik. Mire a j<11'Ör föl
ert a tolte.<;l'e, a gonoRztcvőnpk nvmna Y('szett. -\ 
já réir lövés("i rp a 1?onosztev<'5 ~(,il~ se>ht~ii It mf'g, 
hanem .csak k:~('~,udt, hogy klfll.lia I1wg',1t és za
varha eJtse> a Jal'oJ't. Az ei-iet lefolyása pontos;111 
megfelelt Pgy cig;ínnyal valóban ml'gtöl'tént ()Sl.'t
nek. A gyakorlatot a l'éí'ztve>vőkkf·j él' a néz{) töhhi 
('s("ndő!Te>] megbeswlé:; kő,wUp. Allyag volt IlOzzií 
I.'lég. • , 

~ki ily('n gya~ol'latot vf~ig(~<;inál, majchll'Il1 
annyIt tapasztal, mmtha valOf'agos fegyvel'haszrHl
laton 'esett voJna át. Tanulni azonhan töhhet tallul, 
m~rt az <?~ta!ó v~zetése mellett megfolltolja, hogy 
nlIt tett Jol es mIt nem és llwgtanulja, hogy ho
gya,n. kell.ett volna helyes<,n oljál11ia. Az (~Wfor
dulo Iga}l !egyv~l'használat es<;t~n n~~ll! f~llltol ~IWg 
a cSt'nool' IlyesmIt, hanem a klvm;galaBtol valo _ 
legt8hhször indokolaHan - félelméhen azon töri fl 

fejét, ~.9~y hogyan mondja cl az e'icÍ<lt, hogy hajh[l 
ne kerulJon. 

Lássunk .J!é!,da, Irodv~rt még <'gy egyszeríí 
feladatot. A Jaror arvcrC'zest foganatosító végn'
hajt-ó mellé segédletill van ;kiwzény<,lve. M i
kor a vé~reha.jt~ a;.; t;lárvmezcnd<'5.hor.iíit ki ak!\Jja 
vezet.tetm az lstallohol, a gazda fPJszcwl a kezelwn 
az istálló ajtajáha ugrik és leiitéHsl'l fpllyeget. min 
(h'nkit, aki a horjúhoz 11l(>l' nyúlni. A 'végl'l>1!a,i1ú 
végiil felszólítja a já 1'<'51' t, hogy I(>pj('ll közl)(·. .Az 
ok.tató yanami t;.íJ"~'1'[\t, vorwlzót, vagy lIJiéÍsvala
~ntt, ami a ff'jszét je>lenti, kf'zélw "évp ('gy ajtóha 
all" v(>le ~z('mlw~ a felszPl'('lt járőr. Most a iáriír
nek s7,.ahalys7A·l'lIpn el kl·1I wh' sZ(,lIJlH'lI iál'lliH, dl' 
('sak flzt szahad és ke>11 tennie ·és m0!1C1Hllia ami1 n 

l
, - .. , 

v~ osagos N;(>then tpnl.le f's monoana. Magya ráz-
ma nem Bzahad Sell11111t se111. Az oktatú i'C'lIJ ma
gyaráz, han(>m csak azt t('Szi éB monoja, nmit HZ 
('Ilenszpgiilőv('l akar tt· t.., tn i és momlatni. Tpgviik 
f(ll, hogy el<'lnt(' Rzóval ell('nk<'zik f's fI'l ('spl a 'iflr
<'51'1'(·1, ké~<'5hh azonhan egyf'tlpn szó nélkül cse>ndés('n 
áll :Ií'; ajtóhaJl. kf'zélH'1l n lepl'{lsztf>tt fejszPYC'l. 
Meg(llégszem a ff'ladat f'z('n 1(>íráRávl'l1 &; a továhbj 
megtárgyalál';át 11)('IWzöm. A fe>ladat ('O'vszeríí 
háI'lni~()t· elMonlulltaf. Hl'1)r('s IIwgoldása

h

• lIlégi~ " 
l'iok IllZtos tudást kivéll1 lIH:'g,. vég),l'ha:it;Í~a ]'('lJO'('-

' . ,.., 
t(',g. anyagot nyujt a llwJ.~·heszélt"srp. A ki Ilwgpr6-
balJa a leírt. feladat alKalmazó oktatás:1t, hozz;Í
tesz(,!ll, hogy öre>gehb ('sen dől'ö kI{el , el fog cso(lál~ 
kOZI1l ~zl)n ,~ .hlzon;ta lansá~on, s(5t es~tleg lIH'g 
nf'm HIJ'Iwto lplf'n sl.'gf' n , amIt tapasztalJll fog. Dl' 
ha llwgpl'óhálta, hizonyosan az l(>sz a vélt'méIlYl'. 
ho~v a fpntiekhpn felwt(>tt alblnwzó oktClt;Ísi 
n;óoszP]' meghonosítására e>gészen bizonyosan sziik
seg van. _ ... -
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Két levél. 
Közli, SZABÓ JENŐ százado!!. 

Hiwnyál'a maga a j(í ör('g Da II ka .. :\II<lriÍs fé.í 
tÖI'ZS()I'IIlPSÍ<'j' fog a Ipgjohb,1II ('so(lú IkoZl\j :1 g~'ölI
gyösi ön;öll, hOlfY i~'-"}Iy\l'kll. sOl'ait n~'on~\a\~.shall 
olva&'Xl. .A len>l \'azat az az en·Jpll lL'vel keppzL 
tlllH'lyf'j egy iraÍ('so!llóhól ki"Ill<']tpnl. .Az a Il'vél 
azonhan \úIsÍlgo;-:an szerény Iwngú "olt s háJ' joh
han illett DaIlka l'send(ír ('gyéni:-;égél1ez, IJ<>1l1 "ilii
gított<! IIWg, k.~>II{)k~l~pl'lI ~I,z "~"nl'~lI)'pke1, aI1ll'I~ ' 1'k 
akkonban hyongyo:::on Ip.Jatl'zodtak. 

Egyébként a lpvél léIIyeg~höl 11<'111 vettem 1'1 
. semmit., hozzá ;-:PlIl toldtmll. !i]P}JPll csakhogy {'gy 

picikét II wg f{>si i I tcm, III i lit ahogy 11 fodrÍlsz sZ0kta 
a dús hajat Pgy Pgps7ftsé>gl'S lIIagy;11' kOl'olIyán. 

' . A k{~z az f~ZH;\1IP, d\' a l';zÍV, il gondolkodás, II 

DankH ef-;PlId{í!'(.. . 
A levél vála<:iz Zsigady Elemér gyöngyiisi föld

birtokos h>yplél'(" <Ikit Rok tiín-;;1val pgyiitt il kOIll

munil'iták bíszkéllt Irtal'tóztattak, hiirtöllIH' vetf'ttpk 
. s őI7.ksiikn· l>aIlkát ÚS (',svndürtiír:-;ait l'('llcl('ltí'k ki, 

akik0t az ~Ikkori SZOIIlOl'Íl id{.íkht'Il Horsuk ann 
kényszPl'ít(·tt,hogy mird VÖl'ösi)l'ök t('lj('síb('Ilt'k 
szolgálatot. 

Dan'ka ei-iPlIdí.íl'llek és tiirsaillilk k 1'1 II {'!'íwt ('SPlI 

' .. esak il neviik "olt ,,(il'i)i-iÜI', III('I'Í a jelv('nyektiíl 
.. mogfosztott, ml'gcs\'tfolt. lill i foml iB a Ifi ft i~ a I'égi 
csendől'::;zÍv dohogott. N PlII az éli sza valin \'zpk, 
aki t~dáIl p1fognlt ldletllék hajtáJ'saimlllal SZ<'III

. 1)('11. Zsigady ' 11'vI~léhm i(léZÍ<'llI 0 pál' sort. 
Közlöm milld a kH l('v(·ld, mint. eW dokUJI\('II

hUlIait annak, hogya "l>\' nt'lH válik vízz~,~, hog'Y 
cl h 0,'4 szú kii7.de]mcs éVf>k céltud1\tos 1l1unkaJahan s 

' magasahh <'I'kölesi légkör!wII I1wgNlz(>ft Iplkt'k a 
szokatlan vihnl'o'kbaIl S('11l ropptlllnak iissz(~ s a 
mind(>nt. <,!sodró piszkos iíra<lilt llllllÍlmaihall is 
l'1l1('1t ftíwl, hajlatlan <lt>r(·kkal tÖl'lwk il .. el'l f('lp, 

. mely(>t t('sliilptiik rnultjn és a magyal' ,l'oggll! szo 
rosalI ö!'SZI'II lít1 pnjiik 1!I('gval(Jsítás1l1 kitíízöiL 

Tauulhatunk a I(·vplr·khől. .. 
Ker!1WS Orll/('8t('l" lír! 

N(>IlI <Izéd irok, II W!'!. igrrdl'J11 köt, ha 111'111 
" magyar SZíVt'III sug-<IllntM kövptem, lIliko/' t-;OI1IlIIl 

' mal felk(·I'es('111. 
. Pál' hét1pl eliíhl, yol1 alkallllllllk lIH'ggylíziídlli, 
bogy a vél' lIe1\l válik "Ízzé s hogy il .Hvrllyl'kUíI 
lIlegfo..sztott u ni fo I'IlI is a lait a r6gi ('sl'IHlííI'SÚV dn-
hC1gott. , ! . 

Nt'l1l l'éi-izlp((,zP!Il II szolgá la t u ka t , Illi t Ill'k íi II k 
t ú~zoknak tettt'k, hisz<'!1 ('7,l'k kőzisll1l'rt dolgo}" 
Az egéi-iz város tudja, hogy a tpl'I'oralakuhitok 
tllegj<,I<>n{>:,;p éllkallIláhól min(] ('lIt J1H'gtl'itpk lINg
lUentél:iiiIlkre, !'iít az1 is 1(·1!(,j(í"p lpttt>k, hf)g~' szíik -
'.g (>s(~téll fPgY"PI'I'l'l is ,'['dt>kl'zh('!'siillk. 

. Ennek tudatáhaH nyugodtnhlJall lIéztíiJlk (IZ 
lIfUWt1:. rém elélH' s bizalolllllwl vártuk ilZ llljöwn-
ő~t. . 

Most Vf'g<, 11 borzalmakI1nk. OIlökl'(, 1II6g nag~' 
mun ka vár a III ai Ill'héz viBZOIlyok lnellpt t. .\z Oj"-

8UÍg romokhan lwvel' s e>gVélH'lI·kiIlt. is súlyos VI'!'Z
: feket sZ(,ln'\.·dtünk. i.. gond ott áll áz ajtóJIk 

lőtt s tudom, hogy Önök ezt sobzorosan érzik. 
. Azt hiszem tehát, hogy nem ('sak igél'etf'mnek 

t zek eleget, hanem kötelességüt is teljesítek N 

hliláJllil t I'Ovollllf>, lIIikol' fI'l k{-n'llI, h()g~' lwjt.í 1'1':1 i 
JIJI'glwllgH1ál'<1 llláll \'\'1('\11 köziiljl', hogy lIliiwIl PS 
hogyan 11·I1('tl'k ;1I1~'i1gjakl'(\1I is s\'gí\:-;pgiikn·. 

fl'ú:,;zliil'sailll nc\'éIH'\I, szÍY('!:' iid"öl.l(·l h·l; 

ZsiUlld!J. 

MélfiÍ,wíuo!' lT /'II ln! 
?-.l{>ltóságod mély III I'gn \ {>:-;s(' I fonlí1ottH pI fp

jéi, lIIikor líhasorhnn hnsZOHkdt.(llI á\lépték I'Wi
t illik hőrtöniikllek kiiszljh(>1. M mtha még lI1os1 IS 
látnám Yalkay ú!' arc'8t, anwly még so,'ányahh Idt 
az plfojtott diihWl, mikor a te>rJ'orlpgénYI"k távozása 
utáll pár 1)('1'<.·('(·1 1)(,'!lH'lIÜ'lIl Onökhöz. 

Mi ly(>11 ('H'no Ip1 t l'gy~ZI'ITI' l '1' \Iszon kM IIH'g
. alázott 1\I(lg-yar Plld,,>1' \'<,r1iild(,\(~sl' sllg-ároz1n f(·-

16Hk ,I hallgtalall gyiiliildl'1. Hiiih;1 l,pszf>ltiÍllk, 
111'111 It i t h·k iwl, iill k. • 

Akkortájt H ltHI~11 kÖlIJlY('1I osztog-a11.ík il 

j'Pgyw]'(\<; pl'ill(>kl'k s öllök úgy gOlHlol1iik, hog-y 
I1PIll Jplwt ht>cHiileü's IIlagy<lr PII1IJl'1' az, "killl"I, 
nwgl lö gy ták a fegywrt hzéh(·11. N így hogy js 
hihptték volna pI n(>kiink, VÖl'ös()riikllpk, hogy Hlill
elcn kiirii hl1~llyl'k között l'z"álllítlwtllilk 11 !'l'I,d1:-:p
giillkre. A v61' az an'l1nldm szökött :-; I'I.ocllllog
tunk mird il kiwrt. ku1.yiík. Mpgllilllottuk - liivo
zúskÖzhen -, mikor Mél1úsúgod o<!.i-lszúl1 társai
nak: hl' akartak ugraÍlli a gazPlIllwl'l'k! 

ne azért ne111 han'lg'lHltllllk. 11~!nH'1l1iillk s Pgy 
hiitizsiikhall' iisszpsz('(Hiillk I'gy ('SOIlIÓWI'OIIIIII\'I'
pjsztolyt. Volt fegyvnr gal'llwdiihaIl. (Hezzl'g 
nkkol' az iilltiil1t IH'I1I !'Z(·llt(· ö:-:"'4Zl' a f(·gy\,(·I'l·k(·1.) 
ItB újra !Jelllcntiillk ünökhöz. A f('gyvPI'e:lwt ki osz
tottuk, hadd fogadlIaHi-iák llIólt(Jan Rzml1\1l'lIy pri 
IJékj{lil, ha pi-iziikh(1 ;ju111n l>jjnli IRtoga1á!'ukkal 11\('g
iÍsztplni. 

MéltósHgod kŐlllly('~ sZ('lIwklwl 1':1 zj <I IIwg 
kl'ziillkd s ;ízt l\lolldotkl, hogy Ita nlHjd 1'01'11111 H 

világ SOI'RH, a lÍlszok lIl'v(~h~1 gar;1/I1iiljll, Ilogy 
g,lzdag ;j\1talolllhan k~z n'Hziilllc 

.. \z (~jszl1k(J hosszú volt p.s <I jlllillsi {"gholl I',sil -
111141 a ln ll. A síí ríí f('lh()khiíl lass!1 0,.s[í ]wrnlt'ÍI'zl't t. 
_\ fPlllős égbolt Hi mtt'n pI (~sjpkay .<;r.;Íz'Hlo" lInd, 
11\('1'1 HZ l'lIlh(·\'(.'lowk n('1I1 volt sz.nll;\(l "ÍrIIi. ,\11'-
6g('tt "áro!'i SZPIWS falai siitéklJlwk Il'th·k HZ ;l\t·1t 
horzallHaktí,l. Ar. uteákol1 az {-Id IJIt'gllldt s iíh·('t11' 
hil'odalllliit a (\<-;('IH1. f~s <,z ,I SZÖI'll\'lí l'sl'IHl h'ki)l 
tözöt1 H !rusZOllkH IIIag)'ar l'mhpr \J;)rtölll·lll' s 1'1'11'
I1larko!t 11 ll·lkiikhl'. 

~11I1{>kszik M6ltós,1gos l'r:IIII " IliIliíl\'árú" 
iszollyú csendjél'e? l~lIIlékszik, hogy i)ssz""ill<lll 
tak a :SZPIlH'k, mikol' l'l·ggl·1 'kisiitőtt a lIap s h()g~' 
felc:;illallt huszonkH magyar Pllllwl' i-izt'IIIéIH'11 ~IZ 
6lptöröl1I, allIikor híl'iil hoztiík, bogy a Í<'lTol 'jst;l'k 
IlI<ÍSltU\'<1 lI1t>ntt>k akasztalli '! 

A borzalmak éjszakája elnllllt s·;I II ,l] J kisiit(;\ t 
,Magyarország f(>ldt. .M6HósÍlgod 1\('111 f"kdlt' 1,1 
a csi"lIagt.alall jnliusi éjszakiit, Hlllikor II1l'gg)'{)z(í
dött, Hmint írja, hogya "ér IWIl1 válik "Ízz{' ... 
1\ ('Ill fl' kel \I' l'l s ji) tt igél'l'tét Ill'\'ú 11 H II i. 

Méltós;lgos Fuul1! Amikor éli n 10llns kal<l 
pot ismét "én fejemhe nyolllbattmn, III i Il tll<l lIIl'Sl" 
hdi híí "ÖS sa pknkí.'rii It \'olna a fpjl'IIJ]"(', egyszerre 
eJtíínt mindpll pIlIléke mll1ak, hogy éli v~llamikol' 
tán "öl'ösőr is vOIt<'1I1I. A fegyvl'l' jóhlszl'műeu 
maradt a kezi.inkben s nem hiszem, hogy sokan 
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Il'fick volna, akik vii>szaéltek vell'. Jly 1I11l1tt~1I 
szel1llH:'ll azolIban mégis esnk ('gy köt{'Il'ss6giink 
\'all, hugy azt elfpll'jbiik!! 

Ba lWlIl is tílt<IIHlk sZ<lbiílyaillk, hogy magá
Ilosoktól jutalmat fogndjllllk el, még akkor SPIIl 

vinne rá bec.-;iilet(·s lIIag,vH l' lel kl'1lI , hogy há nllÍt 
is plfogndjak. Éli Hwgyal' (~sf'I1(Wr vClgyok, alllit 
t{'ttc'Jll köll'lpss{'glJiíl Íl'!lPIII s lleJll gY:llázhatolll 
Illl'g t:,~tiilptl'lIlt'l azzal, hogy kötelességem teljp:,:í
lé~<,d ajámlt>kot fog;Hljak el. Még cmléb·t, PI'
tékü·!t>1I -pll1lékl't Sl'll1 ké'l'pk, CllJJi " kOlllmiilll'e (,IIlIé
kl·zt ... t .. , Csolllm hazánk örök Mempntó, milwk 
még ilyc'n szo!llorú ('mlék<,ket gyiijU>ni, 

Ha llIégis úgy véli Méltóságo<l, hogy az Ige
ret köt.i úgy méltóztassék találl előljáró parallc:,:
nobiwu'ukhoz fordulni ajánlatával 8 talán a 
ef;('nd§l'yé rl:m uk árvái ra gon(lolll i, Milldpll egyéb 
Ill(·Ilet t ('z a 1('gfájóbJ, S(!IJ, <l kommünhől, amil 
Iwkiillk C's('IHI{íl'öknpk sohai;elll szalwd l'lfplc.>jkniink 
{ls IlH'gbo('sájtmlll1lk,' __ . 

Mi nem szolgáltUlIk rá <l jlltalomnl. H1SZt'Il, 
ami flzun a juliusi éjszakán történt, l'ellll!li S~1\1 
volL O,;ak hecsiilet(>,.;; magyal' l'mbel't·k talalkozas;1 
cl nagy vihal'han, 

Mély tisztP]ettE'l: 
Danka ('sei/dör. _ ... -

TANULSÁGOS NYOMOZÁSOK. 
Az áruló rézcsaU. 

Irta , sÁv AI P ÁL 2 •. oszt. tIa~thelyettes. 

Tndjuk, hog:y a tanllvnllolllátiok p!'Íé\';p elsöso]'
hall a tanu me~figyelöképességétiíl és szavahilwtősé
gétől függ. Eseméllyek, személyek pontos és a legall
l'óhh részletekre is kitededó llIegfigyelésél'c és leír"' 
sára ('~ak nagyoll luwé:,.; ellllw)' képes, külöllÖi'lml, 11:1 
millt Pgy hííllcl'plekrnéllY közvetlen sZPllltallúja, lJÍ~ 
gadtság·út ~s JlYllgodtságút t'1\'csztetk. 

Általában el lehet lllondalli, Ilog'Y a_ 1I0k sokk,11 
jol)l. llIegflgyelöképesl'éggel hirllak, lltillt a férfiak és 
l;ülöllösen ~zPlllélyleírúst é·: l'lIhiíZHtot illptöleg sol, 
l-owr etiak J>lí.r pillmratnyi 11Ie!:digyeléti IIlúlI is, llleg;
lej)őclI llOlltos leÍrúst tIHInak adJlÍ . 'rallll'1.úsuk prt"kél 
Hzouu:m lIagyoll csökkenti az, 11f)g:~ · a valús/Íg!loz kg
többször még egy annyit !tozzúnt!nak és a C'sendőnwk 
llgyancsak vigyáznia h'lI, IH'gy f'IŐ~Hlúsllkból az igaz
hAgot. kihúIIIOZZ'I:l. 

A legjobl, tauu, v{>lpn\(~~II~' U111 sZNillt il gYPflll('k. 
1\ g-~ ' el"U1l'k 11Iilltll'1l eliitt(' szok,ltlall .idcll:;(og;ct és 
t'Selurll;\'Í_ 1llajJOSHJl Illl'gflgyel sHIlllak küliilliisl'll <1Z0-

kilt a részle tdt szokta jól lllegfigYl'llli és lll('A'.ie-
. g·yezni. alllt'lyek őt. IlIilIt gye1'llH·kt't !.ogin"úlJ!' é 1.' 
dekli!;, A gyerlll('k pl:laclúsa - - ha hdolyúsol\"i1 PS kl

' tauítva Jlillcsen -- rendszcrillt (,rtl'k('s. IllPJ·t a g~' t'r
Illek :1 c~: elltlöl'Tl('l, IllIzlldlli 11('111 nlel', d,· lIPlll is tlldju 
előadásáhall Ll lén~'egeset u h"ll~ ' egt f' I(·llfiíl. :1 (('rlIPli; 
"öJ'iilllléll\'t a IIleJlh'í kÖJ'iillll"lI~· ti;1 l'h:'t1aszjalli. kitilt 
ha a kílrll~ sem tudna "l'ésZl'dlilj ló kllJli. --- Milldell 
(~St'tl'l' f,~nt(lti, lJOgy a rsendDr a g-~'Pl'JI\(>kkpl InilIlIi tnd 
jon és llo~y az a fellliíttektől ('lkiilillJÍtess(ok. Itog~
í,"" a/luak a kikénle7.Rs elölt való hefolyásolása 
;;;gV Ill (> O'fé It'llll ÍÍése lebetetlenné tét<'sH;k. 

'Hog; a gyerIllek Illegfigyelőkéll('s:,;ége ;t 1l~'()IIl()
z11shaJl lléha lllilyen nagy sz.:>.)"ppet jútszkdik, hizo
nyitja az aláhhi, wlelll !negtörtéllt eset: 

Fiatal f'sclIt!6r kOl"OlllllHll, 19119-1)('11 ('g~' fia1cd IHlj , 
!:'trsalllllHlI, UllIlaniczky Vitúlyos (,8clldőrrel egyszer 
a Maros partján POl'tyiti:tllllk. UtHllk harmatos m ez(í
köu út fíízfahokrokkal szegélyezett hozótok között 
yezetet t. .l úröl'ü'll'samüwl szótla 1l1l1haladÍ11l1 k egy
más Illclleti; a felkelő nap a1'<ln~' :,:t1gal'ailwll és a Ind
naJi természet. szépségeihell gyöllyörk()(h'c lIéztük a 
folyó szivún-ányszÍuíi habjait, s hallgattuk esobogú
sukat, <1lUint gyöngyözve és fodrozva, ki-kiesa.ptak il. 

uartl'H. 
A g:,ÖllgyözÖ halJol, között egyszerre \'HIHllli 

nagy úszó testet pilla11tottam III eg. Először azt hit
telll, hogy ntl a III i állnti IJlllla, amint az'Üuban járöl'
társallIlllal közelebb mentünk hozzá, akkor láttuk, 
hogy egy ember holtteste. 

Miután a lIUlIa vizben volt és igy a nyomozás 
eredménY€llek ycszélyeztetése llélkiil hozzá lel :etett 
IlYl1lni jár{)rtá;rtianllllal lIekiyetkőzWllk, a I\ltllát 
I,~gy l;el!ezell kifogtllk és a partra V01l8z0~tuk., Eg-~ 
idős férfi Lnllája voH, annyit Illeg lehetett alla!)ltam, 
de areYolltosaít már t:gr{lltaláll nelU lehetet: felL..;
'Jlel'lLi, mert már nagyoll oszlásnak volt indldv:1 l'S a 
JI:d :1k is össze-viss/H c~ipdesték. 

A hulla teljesen meztele!l volt, egyáltaláll selll
Illiféle ruha vagy lábbelt nem volt rajta, csak a de
reka volt egy nadrágszíjjal átköt ve, azt leohlottnk 
és lllagulIkhoz vettük. SelllJlliféle egyél> nyom, vagy 
bfíujel nell! volt és így a hlllla kilétét sem lehetett 
lIIegállapítaui. 

A hulla fején ldl'olll éles sz-élil, hatalmas vágás 
volt · amelyek szemmelláthatólag egy balta élútöl 
eredtek. Kétségtelen volt tellát. hogy az illető hiín
tény áldozata lett. 

'AJZ előírt jelenté8eket. azonnal lllegtettük, még 
aznaJ) kiszállott a bizoU..,áp:, alntllM, felbonúolta és 
lllegá.llapí totta, hogy kétségkivii l hií nese le kmény 
forog feml. Mintán azoLllltm az elhalt egYPll iSlIlenl.t
len volt és igya Ilyomozásuak még kii1H!ldtÍpontJa 
S(\IlI volt, a IllIlIát eltelIlettették, Illinket pedig n kir. 
ügyész Ül' felhíyoit, hog~r a lIyollloz;ást f'jtsiik meg. 

Kézeufekvö volt, 11Og~r alllllla IItúni llyolllozúst 
('sakis a feltalálús 11el~·éUíl fiilfl'lé P8Ö községekIJelI 
kell lllegejtplliÍllk, azért 11Il~gi\ldllltllllk n Maros men
téli f('If('lé s 370 ott If',' ií h (mili I kiizségiillkhl'1l P\lIHlto
IÓZlli kp:z:dtiink, Ilog~r 1It'1I1 Hiu!-p ('I a köz<-iégltöl az; 
IItóhhi idóhell "alaki '? A válllsZ miIHleniitt. lH' ll1tegcs 
\'011. A Ilulhín t<llúlt lladr~gí>zijat II jáJ'iírtáskámban 
ll1agallllllal hord tam és minden községhpll filllek-fá
llak mutogattam, de sellki selll ismerte. 

]\fúr él1PPll a7,zal a g'ondolaHal foglalkoztulll" 
hogy az ÖI7Sl'e h~\'ol1l1ltlnk és meri a hnlla. nem II 

Illi őrskel'iildüllkh61 szúnllllílik, a szolll;;'l..édos iírsöket 
a llyolllozás lefolytaLísár[1 Ill('g fogjlIk kpL'eslIi. ~zél1-
fH It; községbpll ('reme s m.) HZonlJall még; eg~' IH~h<ÍllY, 
HZ uttún J1f>Slklgető eml)(,lTL' akadtunk, kikllez !,;zintén 
odallll'utünk érdekliídni f~S a nadrágszíjjat is felmn
taHnk. Senki sem tudott sellllnit. 

A z ('llIl11'rek köziiti k i \':~ lltsis:'lg-l,úl I'litl'l'flll'U kn
dutt (~g~' Ka]J!) .JÚnos Ill>\"P7,díí 10 é,'e.;; fiúesk,1 is, al;j 
lllidölI II Iladl'úg-szíjnt !llt'glá1tn, fplki~"t()tt: "Ez a 
1\ iffer búcsi nadl'ágs:djjn!" De ehhen a pillana tha II, 
Illintllll }"f'újött yolna an·a. hogy milyen uagy dolgot 
11101ldott, lrirtelell plltnllg-iltot! és pI akart osol1lli. A 
g','cJ'lIlekpt anélkü], llog-~' eg~' szóval is fag-gattllk 
y;)lnn, Ilwgllllkkal vittük és ('.g-y közeli húzlJHll szé " 
.~zÓval és drúg'atússal biztattlIk, lr(lg~T csak IlIoll<ljn 
fl háh-all, amit akar, llelll lesz SPIllUli hántódása. A 
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;:t~'el' é' k n ' gll' lH:'kihMornd()!t l' S ('Imolldta, hogy az il 

nadrágszij egétiz lJiZOlI~' OS(\lI az il SZOlllszédjll!.;(;, Kir
fel' ,Táll()S(~. A llarll'úgsí;i.ijOlI llgyanis l'/.!:Y llagyohh 
rézrsatt ,"olt; Kíffer ,TillloS eg:.' e~t(' killt ült a Irúzllk 
e16tl led·; padon fi a /.!:~'Pl'lIl('k HUlIak fl'l('súswjt 1I)rl
léllye nlaH llwglá1ta 11 Iladrúg-szí.i fl'llyl;; rézl'i'a!l.iút. 
"Egés7. l,izOIlYOSClIl tlldOlIl - - lllowlot!a a gy t'I'J II ek -
IlOg~' ('z ,'olt az a 1'{'Z('satt, Illed Wl/.!:~· ()Il júl lllegJléz
t('lll és gondolkoztall1 rn.i1a, Ilog~' Illil~' ('1l .10 1l'1lI)(', 

lia lIekelll Ís It'll )J(' i I ~'('n n~z('sn !tOlll, "og~' :l llad rúg
szíjjallll'a tt>g-~' Plll." En'\' 1I1('g is 11IlIblUa 11 n"zl'satt 
Pgp'S ('ifl'asúg·ait, 11O/!:~' PlTP JS ('Illlékszik, . Ille/.!: 
flna is, 

Azolllln I ellllpntiink a Kiffe,' ,Emos ~litzá.hoz, Itt 
annak 11lIszollee:yéves fia, Kif!".:!' .lóz..;('f fo;:tndott, 
aki k~rdésüllkl'e, hogy az apja 1101 \"au, azt fplpltl', 
hogy elment Radwtl'a InÍ(',<;líl'a, le,het, hogy ~nnall el
ment yalamerre a rokonaihoz, Inert IJazn 1)(')11 jött. 
'l'áviratoztullk a-radnai őrsr(' -- közbell a fllIt tl'l'lllé 
sz~tesell szeIIllífel tartottnk - de az ottalli örs azt YÚ
lwszolta, hogy Kine!' .]úllOs1'{,1 1lf'1\l tild se!lllllit. En'd
méllytelell maradt a rokollokllál \'aló Jlllhatolózú
sunk iti. A fill :illllatatosan Jlleglllal'adtlllellette, hogy 
/lZ apja ehnent, d(' !rOgy hova, a~d nem tlHl.ia. Ezt 
annál kŐlIJlyehben teltettp, Illert az apja tényleg- el 
szokott lllellui néha hosszahh időre is hazulról, ezér! 
nelli tűnt fel a l.úvolléte II s7:oJllszédokllak sem, akik
kel ezt a fiu közölte. Ki·ffcr .Józsefnek eddig a lIadrág
szíjról nem szólottunk semmit, lllost azouhan fellllll
tattllk neki. A fiu elvörösödött és láthatólag zavarha 
jött, (l e tagadta, hogy a nadrágszíjat iSlllPl'lIé, "Bh a 
nadrágszíj nelU is lehetett az apámé - - mondotta _ . 
mert hazulról ünneplŐ öltözetbeu lllpnt el, ahIJoz 
pedig II e III viselt nadrágszíjat." 

A gyanu nagyon alapos volt, de a fin tagadásá
vaj szemhen semmi bizonyíték nem ,állott 1'end('I];:<,
zésiiukre, s6t a hulla exllllllHílúsa is f'tlltalall let! 
volna, mert az már annyira feloszlott állapotl!an 
,-olt, hogy ugyselll lehetett volna felismerni. 

A kir. iig;vész-ségWI engedélyt kértünk anH, hogy 
a gyannsítottllál házkutatást tarthassunk. Az ('Ug"P

délyt megkaptlllc rt ház kutatást különös alaposság
gal megejtettük, a szó-szoros értelméhen úgy ,iúl'tuuk 
el, mintha egy Wt keresnénk; átkutattuk az udv3.l' 
minden zegét-zngát, felástuk a kertet, killlertiik ft 

kútból a vizet --mindell el'edllléllY nélk iiI. A gyallú-
Bított e leinte f(jlén~'es lIIosollyal nézte fúra,lozásl1ll
kat, maj(l mikor Hnllak tel.i ~.;,; el'f\rllllényieJenségéi 
látta, lI:éltatllmkodlli kezdett, tiltakozott meghurcol
tatása ellen és megfenyegetett, hogy iigyyéd.ie útjúlI 
fog minket fel;ielpntetni. 

Mi tel'lJlpszetesPll tehetetlenek yoltunk vele "".,~Jl\ 
ben, mcrt llendlogy híznn~'Ítékaink lettek \"olna, di" 
még azt <;ent 1('!teü·U bizonyítalli, hog~r ti feltalált 
hnlla il Killer Júnos Imllája \"olt. A ~n'anllsítntt ki-

. l1ívó viselkedése és azzal sze mbeli él J;,i telldetlells{'
günk, de maga l~ kiderítetl en I'se t is nagvott l)úllLoU 
lllinket ~s ezért elhatúroztl:k, hogy addig. ' JIPIlI ff'k

, 8zünk le. mllíg az esetet ki nelli del'ítf'tFlk. Killlell 
, tiink plegÍlIt aMaro!" varijúl'a, hog-~' nz( a község; 
, határától a hulla f('ltalálásának llclyéig; felkutassllk, 
-,. llátha llleglal:'djllk azt a Ileh'et, allol H Illeggyilko!tni 
llvizhe dobtál" 

,. A lmmka IJÍZOllY nehezell ' wen! és sokszo]' eg'é 
'szen ltiáIJavaléllwk látszott, mert ('sak kett!'lI yoltulll, 
. egy töhl, kilOlll~tpr hossz\'1 partot kplld.!. H-HJ llH;

ier s7,élességhpll átkn!atllllllk, 11.\ ;IZ psptllpk kidÖIIJlPlI 

is Il\;í!" régf'lI I;f'lkft tiil't('II11i<" . azút:l Iii.,!!" tli"h~úil 
i'sea az l'sii ís és íg~' JtPIII volt \'Hlószíuíi, flo~-:' a bÚlI 

("se IAI\Jlléll~' nyomai - Ira eg,\'últal:'tn voltak -- wép 
meglpgypnpk. np IllPg.":f'1ll tágítottlIlIk. Lépésr()l 
h~ pPsI'i' haladvH, soksZO!' llégykézlúh lIlÚ;';;;'YfI klllat 
tllk :'ii II eser,iés, },ozú!os tp!'iil('tet, lI:tg~'Oll sokúi~ 
f'l'f'dPI(;ny Ilplkiil. N('IIÚII~' kilomét"l'llyi (Pri'dd út).;l; 
htú<;ll ut{' lI ('gy hozútIwIl. ('.r~ ' ho),;o]' tii\','·h(·ll f'g~. 
11:1IIg~'aIJOb' szel'íí kis fiild"-:ill;'\:'tst ff>d('ztelll 1'('1. 
lill'I~' ('l 111:11- az ('si; Ís l'l·:;zh·.·lI plllH>sot!. GOlltlolt'llll, 
J;Og~' Hz vajjol\ 1H'11l friss <Í s;Í.~ Ilj"O!lla-e, ;! zt'l't :l SZli

rlill~' (lllllll;J1 1l('lpsÚll'lillll. il. SZlll'OlI:-- I",/.typ kiillll~ - ('II 
I,nladt Ide'lé és. \"ég-iil \, [t!II11li hlllPIl~' tÚI'/.!:;,' l!:\ idl,i) 
ziitt . .},íl'öl'túrsallllllal eg~' SZl'lllpillantús alatt kÍs:~( ' d 
tük a laza fijldpt .., a kiJ. ?i{)- - hO elll. lill' b' g-iidiil' f(,lIl' 

kén egy Vérf'R JlOlIY\'út és egy vé]'('s haltiÍ1 t:t!últllllk. 
Ül'ÜÚlüll),;et f'f'ak az tudja elb'!nellli. Ilki \';I!,dlll 

lllaga is nyomozott. Nagy diadallal vittiik ;I híínjpl('
I;et. a községhúz,1ra,· t'löhh azonhall :l Jl1('ggyilkolt 
lreháJl~' szomszédjúll::tk Illl·.gltlutattnk, m~"Ok II P 1111 Y \,(1 i 
('gész határozottan felisllIPrték, IJOg-y IIZ :' Ki 11',,1' 
,1:1110S tlllajdona volt. 

Ekkm' a gyauúsítottat líjm el(iw·ttiik {'S llipg!\('l'
de Zltük, hogy nem gondolkodott-e meg·, II P III tarlallú-(' 
II saját érd('kélH'T1 is (·.élszerííhlmek, ho/.!:~' Illilld(,lIt 
töl'edellllPsell elmolldjon 7 A fill most múl' llwgúhúl 
kikelve tiltakozott elleJl(\ hog'y üt toyúhh f'aggas:,;uk 
s l,iztosított róla, hogy ~i legTöyidphh időn !Jelül l,' 
fogja tétetni \'eliillk a i(\lIas };alaj)pt. EnI! én esak ehi
wttem az elrejtett véres ponyvát és a haltát és pl?.k 
tartottam; 

- Hát tlZ mi1 Majd a járörtál's:un - feleletet 
sem várva - II bilincset kezdte e·lőszedni. 

A gyanúsított rgy szempillantás alatt h~tört, 7:! 
órai k0110k tagmlás ntún milldellt IJPisJlll'rt. Bei,,
Illel'te, hog'y apját a feltalált halUn-al ii gyilkolt:! 
111 eg, hogy a va/.':yOJl Iw llIarábh az (i kezéhe juSS!)]): 

ft hullái él pOllyvúha takarva ·szekeren f'l,'iUc a Mn 
l'oshoz és a vizhe dohta. Alllllláról Illinden 1'I1h~t1 
leszedett, nehogy a l'uluír61 nt~'jút felislllpl'jék. 

Csak a Iladrágszíjat felejte tte rajta. 

SPORT 
Atlétikai viadal és sportverseny Zala

egerszegen. 
CB'olyta tás.) 

JUJ/ius 22-én: 

22-én délelőtt a galaJllhlüvő ver;;üuy folyt leígl~ lo 
Ilagy érdeklődés mellett 4 cboportball. Gyözü'S{~.k : 
1. csoport (24 ]lJ. távolságról ;) galambra) 1. BOSlJyá k 
Andor földbirtokos (tiszt,pjf'tdíj), 2. Ral'lay Péter fiild
hÜ·f.okof; (tif.,'ztelel.<líj). 2. ('s(mo,.f (26 lll, távolságról li 
g·lllarubra) 1. ifj. Nagy Gyula (.Fehé I' Illeg-yP) (tiszu>lpt
díj). 2. Fiát'h A(láJn LáJ'ó (,t,i!;ztp,letflíj), 3_ cgoporf (24 lll, 

táyolsit.gról IlHlldikrip 1 gnJal1lhJ'n) l. DJ'. Pa~'fH' Emil"(' 
Rilombnthel~' (tisztp!PUlí:i). 2. Dl'. K)·(>l1l1t'!· Gyi.inry Kiil '
JIIend (tiRzt,elddíj). l. (,80])0/'t (t.L'lilti handikap 1 Il:<I 
Jamh!'n) 1. Ma)" .. ;!) púl :-::zúzado", (ti",ztp]etdíj). 

Délui<Ín a (,.~(,lIdürlakt.allHL előtti téren fog-.d 
>,zépsép: Yel'sen~' és 18.5 km. túvolsági gyorshajtó \'~'I-
seny volt. A JII'gyes fog-atuál tizépsé/.!:díjat lIYt· 1"! 
B t>k eff y Béla, ki 74 &ves kora dacára a gyol'sl!ajtú 
\'E'I'sell~' hen is maga hajtotta fog-atút. míg- a ket.W,.; 
fog-atn ('I>ii) díjat Hán' D(,;r,,,,{), ti IIlúsodikat S;r,iH", AIl(~or 
lIyprte. A lIégyesfogntu!O'o)"",lta:itú Yf'I",.;('lIY plsii díJút 
f<~ itllf'l' SiuHlo)' lIYPl'tf> 49 l)e l·\·I\í·J, músodik lelt B"'kf'll·~ · 
H{·la ;)!I pl')'('epl. A k(·t.t.4i",fog-ahl g' ~'ol"slla.itú \"f·)"l-o('II ." 
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A tatai csendőr_égi atlétikai versenyek. 
Folyó évi juJiushó 6-án Í'lJ'totta K' , 

Illegyei csend " k' a omarOlll .-al'-
(';s~n~Jc'ír ' . ' . ,o>rP?,r.a;n~ ll o sá!? e~ éYi nag-yswbású 
k···.. ,Regi. ,ül I. bktll ,el'sen YeI !, "'be p Sbillll' '. I "k 'l " 

07.A))),*,g· J I' lfm léLérben (~s f~ll"{'S a: 11\'" II e,s ~ o r o 
A tI t , l, ' • ~ ' . ..,'''1 SI kelTe I z a e ,~al w'l'seuyek tif>zt , . . : . I l . ,.., " ': 

.," ",l .10\ el p lllP a \"lJ' m f'g'\'l' I 
cselluOl'paranN,lIokság- spü'l"tal·lJy.Hllak J; " ' I '· " f" díHatott. " ' ! , , OVt' ell>ere Ol" 

. Ak' YerseT· ll,~. t , llleg'e,liíúí Ila.POll a lll. kh" cS(' lIdiíl"ség' 
;"P'Il f' 81'<1. o VfIl'(;srúl T'lt'ín I '; I k 
VOIlUIt fl rJf:'lleka; ut.. ,<- I': II rXCII( Ol" li -tHJll y úJW 

I"" " ,d n p etlg az ei-'T~'s vál' .,,' 
('St' lllol'pa l''''I(''HlI{lkság(Jk l allJllioll Os V{'l" "" ' ,,,: Ik"eg~ (: '" 1I~' Z,Ol:ll(~ - sonI) 

!1:l!1~dLa.k .• ':'asál'lla.p (~,éle!ő!t a t.atai Ilag,\'f,e,mplollihall 
zr 11(~:",IS C, '. ~ ~t. a :s : lIdol's ~ ~'lJ ,z('Jl ekar kÖzl'el lliíkÖdésévpl. 
k{,'l..(;k~ dthtlk,H \'ClsclIyek rc""rJetps el'('ullI éllyei a kth' f't -

aj Tiszti szálnok, 

2 .[(1) i?'. síkfutá.s. l. Vojaes,pk Náll(!Jr flHlgy 12.9 Inp. 
, 1\ l'an~ Zoltáll ghdgy, 3. Malluill"t'l' Ncíllc!(,l' fll.I!!'\'. 

Jf/O 'III ~lklllfá' 1 V' k" .,.. c .. 2 Mr" ,-k " /. : OJ HCSI' ~,ú'lldül' fhdgy 1.1;') 111)1. 
'I d cl\ l Zol/alI ,g,hdgy . . 1l/a(.l{J~!lqra' ~ l ~fl'o"l'k Z It ' 

g ' ) g-y ]4- ? B' .. " , ; .. ..it u ;JO illI 
~fLl1dol' f~ jCl!}. ~' , anl~o MilJaly fh(4D', 3. \ Tojac."wk 
,,,.Ú . ,<~" f{'I(~!! fj r{Js. l. Ml'aYik ZO!tÚIl yhd , .. 'ÜihiS': ~;I .\ oJ,a(~s~,k Nll~ldOJ: ~1J(lg)'- .'i'úl.vr/obrh. 1. :€á)'(n~) 
'l V·' )(1!:\,9.tW 111.2. ntez Kapos",' (J"ör o ,' fhdg", 'i , (~J a~"ek ,N all(i01: f.I!\!g" .. 4. MUllllillger }\'re~;e fllflO'\" 
/,lsk~/'No.~:tvetes . ]. Bardio ~lIihidy OHlgT 2H.90 III 2 Vo";' 

cse. , alldor f-hd"\ ' 3 MI'· S' 'l '. Jd
'l'e (é~ l Bi '1" M .... ··· " o lJaI k a'lllue g'hdgy. (icrc/!j' , i' . dl ( Jo Ihah f"dg~' 28.20 lll. 2. 1\'loIII"l'r S':-
V"llOUJ~IM~.I,k~dgNY" 3 ' I1\haf~ikl' ZOltúll go)ldgy. Tá/loIIlQ~á,~ '- dJ 

', ,,-,,~ , Ul I( Ol' ) ' 51J ' ." , . 
ghdg-y. 3. BÍtrdió Mih~lf fh;/.gy,1I1. 2. MI'!lvlk Zullall 

b) Altiszti számok 1 

V(tJg~ ;\ sfkhf.től~!s.' 1: SZ>l;'llku'yi~.g Antal t,lILs ]4 lll]), 2. 

l , ' . es van, l"ll1; 3. Joz:~ J anos tömI. 400 m, sík
.utas. l. HorvaiJh J anos ftőr'lll 116 lj 'I J' J ' " 

torlll 3 S ,· "d' M 'k ' ". "'. ozsa allOs 
"úth' Jino~Cwjl'l~ 41~lüs ~1ttJ8" 8?0 Jn!, síkf~!tás. l, H OJ:
,,' kl' t ' F··' p. . OZSll. a!llOS tOl'1n 5000 111 
v1" 11 (f'S, 1. C'Jkéc Htw d o 'l' ÍII1ts 23 lJ M . " . 
H7~llikov'it:s Anial tJl-ts l"O" 'I H , .,. al~((SUllra;: J. 
" J ' J ' " '" cm.~. orva1Jh Ja.nos f"'''''lll .... ,oz.sa 8ll0S tőr'lll S' l d b ' fl, ' LU~ ' • 

ftőrm. 9.35 m. 2, V áJl-hu t r, ~ ?, aSf:'~): ue
3
1i;rely ZSig"lllO~,HI 

tht.< 4 'l' 'k' ~ s vall wIm. . Magyar Is,tvall 
j ,,, s,,, ~'acs VllJce ftőrIll. ,Diszkoszvetés. l . Váli!l! ... 
l'istvan f~o~m. 25,12 m. 2. Gergely Zsigmond Hőrlll 3 

7: !igy M~llaly !hts. 4. Magyar Istváu thts 5 Tak" ~ 
\ lln~e g0l'llll. (Je,r e:1!lvctés. 1. Válillt h1.v<Íu ,ftő;·Ul 2r;~ 
tnt

l;; . : 10~1;gely Zslg.molld flőrlll. 3. Horvá.th J áll'o~ 
uHU. If.m terepg1jors'aság' l T' ' 

ftőrJlJ" 71.14 '. ' 2 K'·.· . ' : ' ~ 1!e.r:~cn .l/: . , J!llla Lu:kácls 
th ts. 4. An.} I t ,enth~?zSoe1f. ft.()!~l. il. Bahu t György 
ti" . ' IS ,val1u;,;. Btl'koza.s. l. Takác'8 V1ncc 
V ~1·1lI; r~t,vo.zUg:(~;~. l . .• H orvWth JállOFl ftőrm. 4.30 m. 2. 

II III , ",,8 vall ft.Ol'JlI. 3. Szenkov.its Ali tail this. 

ej Legénységi azámok I 

2 r 100 m· síkfutás. 1. S~álltÓ Z"igJll~J)d ' esendőr' I" ( " 
. Ilatal' JOZl>et I).}'b. osendő )' a Zléanall J ' ' , OJ .JI!,lJ. 

40f, 1/'1 ~ ' " , { ' " .',', amvs C&eiUdm·. , B . ,l .fU (f S; 1. ~baJlLO Z, SilgIlIOIJ C[ OS>eI I([Ő'l' 1 7 
~. OgllLal' l&t.v3!1l l1l ~b. csootd.ŐI'. 3 MUr.'lÚJ G' . , y. 
CS'l" IWOJ'. H()fI 1/1. ,~i, klulá~ l Z 'I' '., ' em pJü. 
cselJdo ' 24' 'ü " ', . "a lO]cZky lstv.ctlll prl" 
• > • ~ '.' p. ,Z. uHlogl1J Uyorgy csenuol'. a . .N a 1:<\" 

lellC pl b. esc udor. 50UO 1/1 . síkfutás l, :::; " ól t ' ,; ,,·gr l 
es ell CI or J b ') lj'] "'u ' K ' ill " LXA> I o ü<>lglll 0lJ! , .. ",. "' . .uuz.ru;; a. 18>11 cse d " " , 
,J ános eseuclo" l' 4 Dotl ' V' b ti or. oJ. Z,eIHH'11 

• ..lJ 08 lIwe pr cs<>ud " 5 K k ' 1'stválL CSnll"o" r 6 L: " l 't' . " or. . ees ' (c .t; 
L U • • diligI 8 van Ifrb e l '" ~ 1" 

J St.VÍtll j}rh. cseadiíl' 8 K .· t . F" . &elle ~J. ,. \.lS S 
U l l " ., " \lll S w e.llC cselldór 9 B elsií 

yu a ?",'(~ II .( 01'. 10. CSéljJó Lm,zló prb. ..~ , " " , . ll' U' .• 

vath Joz'''e f ' :I " 12 M """euuOI. . (Jl ' 
.' "'" r ' e,Sell(Or. . olnár Bálint esendő' JI ' 

Ilgr(~s . .1. ~ú;ool'czky lstvá ll prb, csendőr lIo a.qu.~-

4
Í'.jr

B
dé1 Y1 LaszJó ppb. csendőr. 3. Pintér Is/váll ~J1I'd ,,~. 

. artusek László CS('ud " . R' d " " cseu Ol. 
Antal tJlts 2.10 ,;)1. 2 P : t .0.1.1 .t~t u.f.Jra.s." 1. Szellkovit, ... 
László cselldó)' c.,: III ,el s V~ll esendol'. a. Bart.USf>,k 
<j 72 l 2 K' l . ,,~ul.ljdo~a,s. l. N emeth Györg" eselIdő!' 
~~(, IIJ(!);I' '4 rr'al tIJ} R.n

J 
~sjvfa.1l cseb 'lHWr. a. SArkáJ;Y Fen'lll' 

. '. ' " al' 024<.;1' Pl' c d " , " r ' . 
[ JI'h. esendő". lj, P esse-j J óz~ef ,*:11 od'" a. lJ\.~va(ls La;IO;-; 
J. PilltPI' I.st.Yán ese llc!iJr 2690 Jesel) 1120

rN' , I'StzjkoGs,zv!!t.és. 
cs c I l" 3 K ' ". , eme ' l v or"'" 
l;'l~b ( ~".~~; l " ?\'~es Zá,J,ábll'o,s prl! , cselldől'. 4. Kovcles 'Larl~ 

í . S (Ol. Ó>. 'orczky István prb cse d " · . 6 
\, nJ'ga lstván prb .c,'s endől'. 7. Ki. , Y' " . n Ol. " . 
(,.erf!Yllefés. 1. S zimió Zs' . d ss \.d~,()):> mb ·cselldol'. 
t.él' IstválJ ' cselIdőr. 3 p IgllJOll, ese·)) or ~,9.5 lll. 2: P i!! , 
tJYÖl'gy es ('ll(l őr 5 F~' l 'f J:'P d'l~set" f esemlor. 4. Nem eLh 
tl'/, ppg'ljorsa,wí(JI," '1';'T;(,1~1(/' ~ ~ ( !I jll" , Pp)'9

t
' (·.sendiír. 10 klll, 

"-l 14' , .... la er e.er pru csendő r 
,l p. llip , 2, Balog'h (lyÖ" " . . - 'I" · 3 I ' " ' 
pI·b. cselldőr 4 T' tJ G :' ID l est III Ol;, .; .. as'7..1 0 F,t'reli(' 
e~~ ,,(lo';l : 6 K'T •• {) KIT , (',za pr J. cselIdOl', 5. PáHi Józ..'wf 

' oc • • ()('SJS 'll'c h ' cn' I" ~ R' 
JlI/). eS'f' lldöl'. 8,"1'~ i1 ó/ri,s 'S:, I~j( (}~i' I: . 1V~l yáik . JÓ,zs~ f 
1. TahI' J ', , .f ., ' ,1 1I1 ,?1 pl J. cseut!OJ·. lJlrkoZ(fs, 
o'. . I'~ : , ' OZSI , pl l. ~'Sm](lol', 2. M usz,jJ Géza J ." 
(.~C!H Ol. il. Molli"" IsI\'[l1I ))I'h esendő" 4 r/I " IrI. 
valJ ('S'[' IHIií" c, 1\11' B'I ' '. .. \.a.lllan ;; 1' 
L l'<'eh'é,l: ,:: ':". o I!m' T· a,ilii: ('seIIdől '. SZ'p<lstofétll, 

'\ dllilt g~ I , 2. h(~IIIHl'(~1JJ VÚI·IJleg'.VC. 3. Gyúl' 
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'irUl gye. A I..:adálm'ersen./j. 1. Zelllán J állOS csendőr 
f p. 21 mp. 2, Sáuclor Ernő prb. csendőr. 3. Szabó Ká , 
rol" (}~udől'. 4. Szalai Kál'()I~' pI'b. csendőr. Távol , 
,,;ós. 1. Zál.)QrcZlk~' hi\'áll prb. cseudőr 5.05 III. 2. Er

d Fereuc, prb. cseudőr, 3. Pintér Istni'll cSP lldiíl'. 

.. Pes sci József csendőr. 
"; A fooiball "í'l'Isellyben a Komárom yárlllegye csa
t győzött a G~'őr yárJlJegye csapata ell€ll 2: O 
nyiban. A grőztes csapat football-Ia,bda díjat kapott 
vándordíj ként egy brOIl7.. szourot e{,''Y arallyéremmel. 

,: A győztesek kÖ'l..ölt arany-, ezüst- és brollzérlltek, 
,. l lllint 60 tiszteletdíj 'keriHt.ek kiosztásl'a. , 

:Az összeredllléllyeket (tiszti, altísztJi és legém'ségj) 
foglalva: l, Győr ,'ármegye 125 pouttal, 2. Ko-JIlá.' 

roil1 ''\'árlllegye 112 pOlltf<ll és 3. Fejér várJlJeg~-e 95 
nttal. (A pOlltozásnál csak az L, 2, és 3. helyezettek 

,. ettek fig-yele1lLhe és pedig az l. helyezettek 5 pontot, 
.;t. jjelyezettek 3 pontot és a 3. 'h elyezettek'" 1 POllltot 
bptak.) _ ... -

HIREK 
Egy örsparallcsnok hirtelen halála. Urbáll Ignác 

budapesti kerületbeli 2. oszt. tiszbhelyettes tö köli örs
parancsnok fo.lyó 'hó 12-én a reggeli órákban e~'edül 
r nörző szolgálatba indult, honnan szolgálati elő
'rása szeriJnt aznap délután kellett voInIa hevo'J1.ulnia. 

' uiJí;Jl Urhán tiszthelyettes szolgálatából harmad
Ilapra sem vonult Ibe, az örs legénysége rosszat sejtve 
t resésére indult.. A keresés 'Ilapolkig eredménytelen 
m radt, míg végre IB-án reggel a tököli vwrotá,uomá/>i 
k Iében egy hozó tha n az örsparan~sllokot halrva 
megl.aJ.á;M:ák. A,bMl a körülményből, hogy a h uJJán 

Telimi nyomok eg-yáltaláJbrun nem volta'k, ülváhbá 
a ból, hogy szereIvénye h'iánytalallU'l meUette feküd t, 
arl'1l követkelitetiek, ihogy Ul'lhántiszthel~tJtest sziv

I:hüdés ölte meg, amit ,későbh a boncolás ig'iIlzoH is. 
derek, kötelességtudó örspara-ncsno'k tragikus ha-

la úgy a csendőrség 'körében, mi,wt Tököl község la
ága kÖI'é:ben is mély és osz'Í!atJ1an részvétet keltett. 

; Megtámadott csendőr. Folyó hó 9-00 Szentgál 
k~ ' en bucsu al,kalmával Cz.ák István ' székes-

. 'rnÍl~i kel'üle tlJ,eU csendőrt" ki srolgáJaton kivül 
TOlt, ismereUen 'tettesek ll1Iegtámadták éslefegyve
rt'zték. Czák csendőr kardját a nyoníozó járőrök Kiss 
mlt'e szen tgál'i lakosnál megta,lálták. A· telttesek után 

" ntgáH örs ereIyes nyomozást indított, egyutta.l 
azonhn.n ill -szé'kesfe!hérvári csendőrkerületi paranes
DO g is intézke de tt, hogy az eset hadhírói vizsgála t 

jogyává té1:essék. 

, Az Országos Hadimúzeum Egyesület megalaku
• Az Ors zágos Magyar Hadimúzeum E~'esület, 

l -:nek célja a m. 'kiir. Hadtörténtelmi Múzeum min
~drá.nyban va:ló támogatása, Öfensége J ózse<fkir. 

re fC fövédnöksége alatt folyó hó 27-én szombaton 
,lután !tartotta alakuló közgyülé.<:iét a -M'8.~·ar Tudo
aoyos Akadémia dísztel'mében, Az egyesület elnök-

Lukács György Y. b.' t. t. ny. kulwszminis7..ter 
o Ui, vezetőségében pedig a Ii-ársada lom mÍlll'<l eon 

tál)'ána'k kitűnöségei fogls.lnak belyet. Az egyesii
~ l'tolásM olvasóin k szives figyelmébe ajánljuk 

Dicséretek. A 11/. ki/'. csendőrség felügyelője: 
éirU ~ József L pécsi keriiletbeli 2. oszt. tiszíhelyeHefit 

w mor Ist.ván u~'allazon kel'Ületbeh csendőrt. olk-
rali megdicsérte, mert 1924, évi április bó 3-án 
-1~llC~;on egy 150 főnyi lá zadó tömeget, mely egy tago

blwttságot és e~' magánegyéllt meg támadott, 
d a járőr ellen fordult, bátor magaviseleWkkel, 

lint eré lyes szurony- és lőfegy\'er{hasznáhl ttal 
'keziek,a megtám ado'tta kat vá,lságos helyzeíülk

II zabadítoUák és a rend ,h elne.állításárva l a tör
y ' s a csendőrség tekintéb'ét 'megvédelmeZité'k. 

:4 péc8i csendől'kerüle f parancsnoka: néhai Csá
r J ános 2. oszt. tiszt:helyettoest és Siuyi Lajos csend
okiratilag, Benkő JózseIf, Kovács Imre, Alt J ózse f, 

,'EPlOlIlllm Pál, Szc,vel'ics János cscndőrökei és Kiss 

Józsl'f IX. l11'óbac sendőrt pedig llyildnosaJl m eg
dicsérte, mert eg~', cigányoik ellen há rolli várme~'(' 
teriilet~1I lefo ly tu tolt ,nyomozás ,>iül'án kiváló szorga I
mat, uuzgalmat é" /;za kértelm~ t tanusítottak és ennek 
megfe lelően igen szép el~dményt értek el, illetve já,r
ől'Yc7.etöiket a nyolllozú,: SCH'ÚU teljes odaadátisal é" 
ige1l szép eredménn)'.el támoga Há k. ' 

A folyó él' hll'aszán Zemplén Nirmegyr terüle
télI pusztitott (Írl'Ízről Zem pi én Vál"IUegye fŐ'Íspánja ft 

Belügyminiszter ÚdlOZ jelen tés i. terjesztvén elő, ezen 
jelentésben kie melte, hogYa veszedelem el,hárítá.sábau 
a lakosságon kívül különÖl:i€H a sá r()SpMak i csendőr, 
iskolának Csep)' Béla föihadnagy vezetése alatt ki
vonult Jegénysége és Szilágyi J ózseJÍ L oszt. tiszt
hely.eítes, sá rospat-a ki járá~pa raillCS'llok helyettes fej
tettek ki va-Ióoon e lismerésre méltótevé!keIlységei. 
Belügyminiszter úr elTe Zemplén vármegye főispán, 

járt felhívta. hogy nevezett főhadnagy úrnak, SziJágyi 
tisztJhelyettesn>ek, valamint II cscndőriskola legénysé
gének elismerését fejezze ki. 

Előléptek: F6törzső1'1nestcrré: Szemes József 
székesfehérvári, T-amás Antal péesi, Nánási Partin 
debreczeni kerül'ebbeli ,törz,sőrmesterek; őrmesterré 
Rarang Lajos székeS'fehérvál'i, Lemle He nrik pécsi, 
Tóth Pál, Pető Péter, Szalkai Imre, Orbán Istvan, 
Kéri József, Maszlag Imre, Bölöni .János, Botló Antal. 
Kiss Ká.Jmán szegedi, Gyöl"fi Sándor, Bakos Zsig
mond, Taso'llyi AlldrálS debreczeni és Hideg;h Berta-lan 
miskolczi kerületbeli csendőrök. 

Házasságot kötöttek: Kovách Béla föhadna~' 
Szerémy Elza úrhölgygyel Bud8JpeSten; K/iss JeJIlŐ 
százados Eosedy Zsuz8'ana Ilo-na ul"hö !Jgygyel CsengIe
rem.; B éla Móoos mi,skolczi ke riHetbeli 2. oszt. tiszt
helyettes Sipos Gizellával Kisvál'dán; Horvá'th Mwr
ton mifiko lczi kerül'C'ÍJbeli főwl'1.sőrmest.er Sá:nta Mar
gittal Kőrösladányon; Tábi Fffi'OOc 's2lékesfehérvári 
kel'Ületbeli főtörzsőrmesúer Rádi .Julianiná'Val Buda
pesten; Nagy D. István mi'skolczi lkeriiletbeli 2. osz t. 
tiszthelyettes Leisz E rzsé'bettel Gyöukön; BUll'ta Mi
hály pOOsikerületbeli fői::ÖI'Zsöl'mester ,Ma'klSz Máriá
val Szodroson; Somogyi György péC&"Í ,kl{}rüleúheli fő
törzsőrmester -MohIJárMIa:tilddal Kéthelyen,; Somogyi 
Antal szegedi kerii'II{}:tJbeli 2. oszt. tiszfJhelyettes ,Molnár 
Szipáin Ver01úJkával Sz,egeden; Kiss Albert swm!bat
hely i kerület·beli főtörzsőrmesier Holli II on á.va l Zala
szentm'iihálY<Xll; Mihály Sándor debre~zeni kJeriiletbeli 
2. oszt. tiszthelyettes Szalbó Róúv'Il,1 Hajduhadlháwn: 
Keserü Lajos delb reczeni 'kerületbeN 3. os:zJt.1:,iisztJhelyet
tes Jokh Rózával Nyíregyházán. 

Elhaltak: Imre József székesfehérvári !k-er ü le tbe.1 i 
2. oszt. tiszthe lyett'C6 Él'd.ell; Juhász BáJiint mi.skolczi 
kerületbeli csendőr Füresabony'han; Kor .. á:k János mis
kolczi !kerületbeli l. o szt. ti s:zJthelyeHes Sátoralja'uj, 
heb"en; Tá'bi Ferenc szék.estfe:hérvári kerí.ile:theli fő 
töI7JSŐl'lllest'Cr Budapesten ; Durkó Gábor szegedi kerit
letbe Ii l. oszt. tiszthelyettes Szan'8son; Ruzs'ics Ist 
ván szegedi kerületbeli főtö1'7..sőrmester Csanádpalotá n. 

Kérelmek. A Osendőrségi Lapok b'Zlerkesztőségé
nek szüksége voltna a Rendőri Lapok cimű kŐW1.zton ' 
sági szaklap 1894-1903. évfolyamaira. A Csendőrségi 
·Lapok meginditása (1905) előtt a Rendőli Lapok volt 
a lll. kir. csendőrség szakla'pja és ig~r valószinű, hogy 
IllIlilllIk é"fo-lyamRi egye.s régi alosztályoknál megvan
Iliak. Kédü,k teíllát azoJoot a para~o'kságotlro:t, ame
lyekinél az említett lap fenti évfolyam::ti megvannak, 
és awka:t ill Osendőrség'i Lapok: srerloosztősége reszérr 
átengedni szívesek volnának, hogy errol a szerkesztő ' 
séget értesítsék. - Ozsváth József de'IJToozeni lakOt' 
(Böswrn1éllyi-út 21. szám) kéri sógorá't Csipán F ,eren, 
cet, !ki 1916. éyhen öi'mester volt é s bzsváth Klárát 
nőül vette, 'hogy címm vele közölje. - Nyírő Lázár 
Na~'sza kácsin (Somogy megye) álJoouásozó csendőr 
kéri azon sze~di lawiH~t,be li hajtársát, ki. v'Cle való 
kölcsőnös á'thely~,zését ,kéralmezni hajli!lJldó lenne. 
hogy címé1: vele közölj!'. - Szakonyi József Dtma.ve:n' 
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volt, T~ l'llIészet es tehát, hogy a b' ' , 
azok vise l'hetik akj'knek k' 10IJ Z Yltezségi érmet C-ak' 

, ' , az -Ile" t t . ' . " . I 
manyoz\'a lett, ma.ga l' Jeze ~1I es lIevszel'in t ,,{( 
I ' " ' a (Icsérrt a bro .' "" . o. 
t'st're 11 €'1lI jogosít. nz \ J té lSf> ln el'PTfl "i~ 

B. J. csendőr AI ' .. I . 
J ' I ' lIIa ..... alllarás 11' t · , 
Ja ;-w t 2, §. 10, POli t l, b~l-ez"';se . , 1 U ali a L1lI~ ta})Ya ~' ' 

il I l.,.. <Je a 184 684 '\ ' 1 -, za, 
r~~n (' et tel hatáll'on 'kiVÜl ' , ,e, 192.3, ~Z,iJII' · 
I It h (' lnztelelt eh' ileg u' Q 
,I "-a, hogy II csendőrők ' IllcJ<en illi> 

k', "l ala ktanyúban kiJl('Stál'!' g. 
l'll más fegyvert is tarlh lőf€'gYY('r~. 

III ,l " a8S<'l li <I k Bár h t' ~ 
OlluYa Illn('sen, úgy go. ,l l ' " H arozottall ki. 

P. J. Miulán ön a kalo " , " UU"aguáJ bár OSSz('seu 3 é\' il lJ' " 1 - U1egszaf.:í tással 
o eo; uapo t szolg' lt k" I 

julius hó 31-éu jár le. a , 'ote ezője 1925, évi 

k "] , nuo Juk, bog" ehb . 
eMl etl pal'ancsnokságtól k II kJ. " , PZ HZ engedfln , . 

utá f e ani, o\do al ' .. [ 
n a egY n'l'Huót esendő- ' ' u e-su ('gyn'rek 

J t l'egyeU0:' is k"t I k _ .. 
n(')' a esell dől';;égn ek csak ' " o e ('se mcgllz..,tllÍ, . 

, Oialádfentartó. A "t'lünk közöl .. ;' "" 
valo lek intl'ltf.'1 a " , t csaladi kOl'1l1llléuveire 

, < ,~ze l'vezt'h Uwsítá 37 • 
v.alo hi'Vat'kozá~'Sal a III ki.!- , " ,s.' : §. II. 2. pontjára 

tpsek. II szolgal llil [('gJ-n>rp' J' , . I a. Otnen: 

. ll. P. Nem k ellett volna eUo a ' , 
osztály) szolgála I , 't k' ~(/llg)OlJlIlszter úrtól (VI, -e. 

I u ou érhe ti a cs d" , " 
K>S 'el bocsátását, kérvény ' b , ell, orsegtol való kivéte-

a dolgot hiwnyítan' b " g dllla, lIl('rt ·utólag neh ' 
lek' " " l, a az alveh>lkor Jf' ll' e. 

meny Ji:lllolJ ben az 1893 . , 'v em merte. A (,'i;e" 

k" " I ' e en azonban Jelen'ts l orn meJlyeire vaM t k ' ' c, lOgy családi 
e ln tettel a ·hon véd 'h ' 

Csak jót gon<iolja meg llOg 't ' seg ez ooajt beléplli. 

K . eVI ,~XXI\- I 
, ereskedele.mügYi Miniszter úr _~ " ,-e, 4. ~-a, iIIeh'p a 
er tc Imében kiháglL~t kép a 02/ 1907, szám ú l'elJ(lplple 

, Y mr CSinál. 'I ez, mert Szeuet 'k k . ° om zárra l ellátva szabad tor . Zsa o ban e;;a kis oly 
" ,VltatkozÓk. Olvassa el lapunk 7 sz' , 

tOl'zsőrnwster"-neokküld " tt " ,, ' ama ban "G. M. fő-
o uzenetllnket. 

ban levő szén mennYiség " Iga lomba hozni, m elyen a zsá<k; 
e JO olvashatóa h ~ 

ugyanenn ek a Z&íik ldal ' , ,,11 I"" van préseh'ej 
o an IS fel kelJ tuntetve lennie. A. S. csendőr, TIszadorogma ~ .. ," , , ' 

bat évi betöltött csend" " - • osulesI, engt'délyt csak 
d 'l orsegl SZOlgálat utá k ' th 

K. lU. csendőr A t 
• z most Ulég nem ICihet t d ' 

Százados S' .' II lll. e y t nem a B elügym' . t' , ll er e t. Az enge-
, , ' IDISZ el' ur, han<'1ll k" , ' 

1I00ksag adJa 1II1t'g Azt .. , , ft e ruleh parancs-
19'>..3 'b • III gel es WolIll er kiadá ,; b . 

- ali és ugyanott (VI A d ' sa an Jelent llIe~ 
b . ",ISZI, hQgy ha me ""1 
an fogj a f.udui segély ' " gnosu, szü leit job-

, eznl, mlllt mosU Mi alig hi "k 

;I • " nrassy,u t 16,) kap·ha tó 
, oszt. tiszthelyettes B', 'I ' " 

Ir' ' t • alml y tanuls ' asa szívt>Sen fog.adjuk é, h agos llYomozá,~ le-
Gy_ csendőr, Császár H ' " sszu • 

-t u dj,a , ,viselnie sem szab"..I· A ak kltu~tetését igazolni nem 
' d ' ""1. orona8" t 
a oman'yoZlÍSa Rendelet' K" l" ,ezus érdemk.e'l'eszt 

nem tudja "szépen" leír'
S 

a Illegfelel, kiizöljiik Az, hogy 
lust Illi maJ'd a' t'e' "1 "'k lll, ne okozzon Önnek gondot " . tl ' 

" su JU. A fődOlo ' , ,- -.. 
t • l OZ ony;ben IS k ili , d tt 

u una a jál'áspáraucsIlQkságná l t " "Ir e etett, nézzen 
évben utólag megjelent. ,alan kesőhb, 1919 vagy 1920 

Gy. P., Mátészalka_ Megsza1i:ít' 'k ' 
ban igazolja hogy , ,asIla tek III te t.i k , ha azon-

, u lllegszakItas önn ' b' , , 
zett, úgy kér.heti hogy I" " I UJ un kiviiI keletke-
k ,e ozo Szolgálati 'd' 
egyelemből hesz.lÍIIIlíttn.....L.<k , l eJe nyugdíjába 

" """"" , ezt a k""r('!nn t b ny,ugaJlomillnyba be'!"';' e aZOn an csalk 
h , ye=S8 u lun tel'j('sztl t' l " 

a az önre vonatkozó b d' , le l e o. Jó lenne 
ea vany mas I t't ' 

volna _ az iJJetékes k "I' . o a a - ha még meg 
('ru eh !),8rallcsnok ' t' megörizué. 's'ag ol .beszerezné és 

KIsbugacI. Ugy tudjuk h ' 
' I ' I ogy .az el"eml)Ó+...I" zo ag a kormány k "I" f ' , vtUJru vonaMw_ 

' I u ou og III ooZikedni ;\' I 
u ló reudeletek ért elmébe " ' ,'. Je enleg érvényben 

M J 
n clempotdIJat ki1!zetlli Bell] lelhet. 

• "MágO'CS A !:r' t 'tó ' , '." IZ OSI tal'sasá k ' " 
ge t \telenleg csak pa,pirko : '-_ g,O a biztosI tasi össze-
h o " ron uu«u ilze tIk ,ki U 
og~ a, bIztOSltási összegek valorizálása " g~ tudjl~, 

vé II yhQ 7Ál s i illt.ézk(,{}'é' .• tekm telehp lI tör-
hl" . s van ,tt>n',/){> véve ;\ " , 

I on bell csak .az 1932 ' b ".. z on IJlztosítása 
t h ' ' ev "n \'allt: esed 'k ' c (I t, hogy Ilz Összeget akkor' e' 'esse, valószinű 

már tr' k m~kapni, ' <lny °orollábll11 fogja 

ÉrdeklŐdő 1925. B('számít, K 
jú r le. ötel('zője -19'25 llIláju~ 31-éu 

F. csendőr. 1 H'I 'I " 
k

" . ,aZlleto :\mer"k ' b 
u\-etelést aZ öriikii"ök1; I ., lJ a an e"'laJt,akkor a 

Ln eszembell 11'11(> t ér" , , 
awnlmn, bog~' 'lll. illet " k " \enyesJteul, azt 

legyenek,azért kérJ 'ük h I g, hogy a Z ada tok hitdl'iie': 
l a e Yet aZ .'{] "t é '!> 
yek Ilf'veit PQlltosan leírni, , I o ,8 II s7..erep!ő sum,,: 

Dunamentl örs 1 p , t d' • , ersze, hogy él" J' , 
,ll Jttl;, 3. Igen 4 1 vel!y Jell van. 2 ?\ 

, • , g en. 5. Valószinüleg csak ' ' , mI! 
, H. L. csendőr, Szalánta a ji:i"ö év ben , 

ken'lme t szolga' l'at' 't • A névllla'gyarosítá, ': I : ·' 
, l II ou ,a B l" " s JYdll I , 

te!'JCSzteu'Í éS 10,000 kornás hé; ~gYlllJmszter úr<hoz kell f p1-'· 
hez eS<l,tol II Í 'ke" l )''I'ggel kell ellátni, A ké!-vpII ,-
I " . a 'z eredeti k, tI . ... 
etésl an"8ko"II"''"1':k' t Clesz ' '('\'('le t, ill e' \'p ~ZI'I' . 

J .,.... lVona ot 2 ", . 1, . ' " _ . 

anyakönyvi 'kivonatot 9 '. 1I0S egyene'knél a háza~sá'gj, 
'0' . .., gyermekek s "I t " 
.. lvonatát. 4. a kö ' " ",' ?JII e eSI anyakönyvf 
. .. " zsegl II/etosegl bizo " , ' ~ 
"zal/of t t(,l'ul etl'ől szánn'a 'k ' ll) Itvauyt, ilIet\'e lIlt'g- ' 
l zo alt a l a ' Ii 
,eges elismerésél'ő l szóló b' " z a UmpolgárSág '-ég,: 
J'M ' IZOIJYltVIIJJ~·t V·' I ' h' ' . 1811gzasu, magya é " . a a»zt II tv mindt'l( 

" r n v, klveve II h 'I' " ' f, ne, ('k('t eS a töl'l..é I ' l ysegne.vekb,,/ k é jJ Z<' It , 
" ne ml vonatkoz', - , . 

110, egYének, aki k II uén-álto t t . aSII csaladneveket.. AzoQ 
jlÍk terjeszieni ezt 'l ké < z a as t gyermekeikre is ki úlwJ'k 

, ' , n·.-Jl~ryb, k'l' 
ta rtozllRk. t. II 1 eJez~ttell bPj'>len (eui 

. ~. J: cseUdör, SZlU'vasd~. l'!'óiJá " 
nlE'g~(>1 ft,lJ~pálJi hivatalJ ' I 1'>... .!Ja roe-.g It Hajdu vál'" 

la .l.JCbreezell bell f<t1 ' 
S, T. Volt h' ,.~ .. , . , au ott Illeglesz. 

, , l,a""",'O;; altlsztek l ' " , , 
boll t{)hol'uís útjün lé 1. t .Ll IOlnedl>e.gl!cz c.;nki., uj-
'I " , J)1J e lIek 'be és (' k ' ' 

JlP Ikull h()n,Ot~kk 'Il t ' , , sa I~ mint rl'ndfokoza 
t ' ' l e JlJenyel,kl't a' h ' , , . ~ . 
"ll'k "zennt m etékes kiszabat.b k ZOI~r~1I addigi rendfo];:oza· 

, ° a °el'(/es('S ", 
wtt, hiteles ohnáum'al .k .,,, i - ,o15szeg g('1 ténYleg tarto-
\'a n 6ZÓ, ford u lj anak- üg' 'dh gaWl!lI, Ha nagyohb összegről 

lJl'esedő rem:!szeresitett h I kan ,a?~w" . ,-\z e lőlév"" a JJlt>g; 

tiil'lénik, 2. A nŐ6iilés .a :nye 
k' sza.tllahoz kép('st fokoz.:tfo~an 

"alI k' ' lY, hOllVédsag ' I ' , 'lUloudott várakozási 'd" , , ~ lit<' JS kOJ'látoz V/! 

d 
y ve ez de lJ 'I 'ki " 

a olgot 1lt'JlJ érd , ',' s osszegl'ől vau szó 
eDles lH'rre \'IUni ' 

em észti k a kö\-etelést 2 K ,'-t .. ,' m('rt a k öltségek fel-
. , o eleWJe 19'25" " , 

G L 3 JUII LUS 30-an Jal' Je 
. '.. OIiZt. thts Szász"ár A h d ' .. ' 
altHI allrulJkid.,jén :kiad tt " , a sereg!OIparaucsnokság 
k 'k o lelldelkezesek s " t ' 

fi), aZ eIJeDSég előtt' "t' , zellll illlllQazoklUl.k 
l \ l ez magatartásJl<k ' t I ' 

sabb para)]('suokság (Ih 'el' va amely lilaga-
d ' o. parancsnOKságl ' 1 t If l ') 

jesl:Íliet t.ek , a brollz \'itézségj érem' ~ e e e álta l III eg-
utoj a g adomán yozható 

<'!':en. Ujouuan belépő ('gy ' 1 o .. az,OI,lban lllt'gállapÍjYiI Hiu-
1Iy " .' eu a nosul esi ella >1'l elesere nem ige)) számít.hat.. '. ~t(e y az.on!lali 1']-

A szerkesz.téséxt és kiadásért fejel" . 
PINCZÉS os , 

ZOLTÁN suízados. 

Pallas rész"'II \' t ' - á '. - !tr 'as g nyomd" B 
aJu "dapl'st, V" fK>nvéd- 1J. l /l. 

(Te!efon; 5-67 5-68) 
Fejelős Yeze!ő' T' , " 

, 11'IngIJr KároJy műszaki igazgl1ló, 

XIV. évfolyam. - Budapest, 1924 október 15. 9. szám. 

CSENDÖRSÉGI LAPOK 
SZERKESZTI PINCZES ZOLTÁN SZÁZADOS 

ELŐFIZETÉSI ÁRA I Egf. z évr a K, Ff.!. ,ne" Kt Nel'yedévr 2 K aranyhU.kbeD 
MeJdelenlk 

bavoDta kf.hlZeJ' 
SZERKESZTŐSÉG ts KIADÓHIVATAL 

Budapest. L. Onzágház-utca 30. 

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

t 

Amen. 

A helyi és személyi ismeretröl. 
Irta I STRIGONIUS. 

(Foly ta tá's,) 

ad. 3) Szárazföldi utak: a vasutak és közuta,k 
melyek , a közlekedés megkönnyítésére szolgálnak: 
_ Va.sút többféle van, ilyenek: 
,,' a) szabványos vasút, amelynél a sínek közti 
(tiybtntáV) távolság 1.435 m.; 
. _ , b), keskenyvágányú vasút, melynél a nyom
tavolsag 0.6-1.0 m.; 

, e) fogaskerekű vasút, melynél a mozdony a 
:lejtős pályán fogak segélyével kapaszkodik felfelé; 

d) a sodronypályák, melyeknél állványo'kon 
mozgó sodronyköteleken kis személy- és anyag
:~állító kocsik közlekednek; ilyenek vannak a fa
lepe'ken, gyárakban és bányákba!1-

A csendőr tudja, hogy mindezen utakon hol 
fekszenek a vasúti állomások (őrházak), birnak-e 

Ei kiilönÖS€n mikor a személy- és árúforgalom 
'zempontjából fontossággal, a vasutak mely köz
~ek felé vezetnek, az egyes vonatok az Öl'sállo

masról mikor (óra, perc) és hová indulnak, az örs
állomásra mikor és honnan érkeznek. 

,Égyéb utak: 
. e) műút: mű,swkilag épített 

pruyaszélesooggt>l biró, minden 
ható út; 

és legalább 4 m. 
időben megbíz-

.. , • f) országút: szintén műszakilag ép íte.tt , leg
~lább 3 m. pályaszélességgel biró, de nem mind~n 
l.d6ben megbízható út; 
" ,g) km·ba.n tarlott kocsiút: aprított kőve l vagy 
kavIcscsal rendszere..'len gondozott, legalább 1.6 m. 
- lyasozélességgel biró út; , 
.. ,h) karban nem tartott ko('~~iút: helységek kö

zotti vagy ezekhez vezető 1.6 m.-en feliili széles
' gel biró nem gondozott közlekedési vonal; 

.. í) 8zekérút: (taliga-, dü!ő-, erdpi út) könnyií 
(,)r _ 'gos jármíÍvrkkel (s7.Rkerekkel) jádJató út, szé-

: e 1-1.6 m.; , 
, j) öszvé1- (málhásló, lovagló)út: oly hegyi M, 

r:r! Jyeken megrakott málhás állatO'k és lovasok még 
atnak; 

J 
J,) gyalogút: (turistaút, cserkészút, ösvény) a 

keskenyehb, csak emberek álta1 használható ut; 
\...:l l) ál- és csetnpészút: csak a bujkáló, tiltott árú, 
&Bio az országból ki- vagy beszállító egyének által 

a határszél en hn;-;zn:.ílt, leginkáhb fedett terepen 
vC'zető lÍ t. 

Minden csendőr tájékozva legyen, hogy az 
utak mentén fekszenek-e és mily épületek (út
kaparóház, csárda, stb.), azok különösebb ellenőr
zést igényelnek-e és mily okból, vannak-e az uta
kon hidak, alagutak, átereszek stb., s kii.lönösen a 
fontosabb utak mely irán~'okba vezetnek, milyen 
karban vannak, minden időben járhatók-e. 

rizi utak: a hajózható és tutajoaható folyók 
e~ tavak. IIyeneJr: a Dlma-folyó, mely hamn'kban 
végig hajózható, a Tisza; mely Tokajig, a Maros, 
mpl y Aradig, a Béga-csatol'l1a., mely Temesvárig, 
a Ferenc-csat.orna, me ly egész. hosszában gőzhajó
val járható. Ide ta.rtozik a Balaton tava is, mely 
szintén gőzhajózható. Tntajozható pl. a Kőrös-
folyó. ' 

Hidak: a folyókon, folyamokon és patakokon 
átvezető vas-, kő-, fa- és hajóhidak. 

Atenszek: feltöltött közlekedési vonalak út
teste alatt lev6 kis nyilások, melyek a víznek egyik 
oldalról a másikra való l~vezetésére szolgálnak. ' 

Vizi áfjárók, bÜl'ük: patakokon, mélységeken 
átV"etett oly szélességű pallók vagy vastagabb, szé
les, lapos gerendák, ntelyek egyes emberek, lovasok 
vagy málhásállatok által járhatók; 

gázló: patakokon, esetleg folyókon átvezető 
szilárd, egyenletes mederfenék. A VÍznek azonban 
legfeljebb 1.2 méter sebességűnek, lovasok (kocsik) 
számára legföljebb 1.3 tnéter, a. gyalogosok számára 
legfeljelYb 1 méter mélységűnek szabad lennie. 

K ornpok: va.nna.k gőz-, futócsiga-, vonta,tó- és 
evezőskompok. A gőzkomp a vasúti vonatok, a 
többi komp a 'kocsik, állatok s emberek Mszállítá-
sára szolgál. . 

Nem szorul bővebb Ill'ag~oal'ázatra, hogy az ad 
.1) pont alatt tárgyaltak alapos ismerése, az azokon 
való teljes és hibátlan tájékozottság, mily fontos 
körülmény a szolgálat gyors, zavartalan ellátására 
és a szükséges felvilá.gosítások megadására. 

ad. 4. Az erdő lehet a fák mineműsége szetint 
tűlevelű (erdei vörös-, jegenye és lucfenyő) és lom
bos (cser-, gyertyán-, kőris-, szil-, jávor-, juhar-, 
hUkk-, tölgy- és akác- stb.) erdő . 

A csendőrnek tudnia kell, hogy az erdő egy 
vagy több résibő\ áll-e, esetleg mely szomszédos 
örsök területére terjed ki, 

ki az erdő tulajdonosa, 
faneme'k szerint milyen erdők és erdőrészek 

vannak az örskörletben, 
kb. hány holdnyi azok t erü lete, 
az egyes erdőrészek milyen elnevezéssel birnak, 
az erdő öreg vagy fiatal fákból áll-e, alja tiszta, 


