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CSENDŐRSÉG l LAPOK 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 

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 m e ""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, 



.., .. 
CSENDŐRSÉGI LAPOK 

1924 oktübe)' J,-, 

boújtos \~agy l'''l'lj ~"-(.,, lI 'm:; és ta I'vágá" lIIiképpl'n 
"al! l'zaoéllyoz,YH, lIIplYJk il \'éclprdíj, 

."zahnd-e p" hol az f'l'c1líJ'Pll le o'p ltl.tni 
\'agyoll hiz,to,n"á~'i szempontból jelenW:, ,,:zl'lllélvp\.; 
azok l'gyenli'éFt·j. Js, a szÖllőklll'n Il'\ '() la b s I; kal' 
il eSl'ndo!'lwk IHIlC'rnH~ kell. 'f"1 II " e> , ,,1111 (' (' nagyO») t'" klst'lJb \'adak tt'n\'é"z!1pk az 

l'nlolwn, . . " YY,iimolcstel/llcszté$ ,töl'ténlwtik kiesihelI, húzi 
:-.zuk"eg I(:t I'l" b'r~,(' k Iw n ef; Ilagy ban (ll. n. tÖllll'l.!
t~~ly~es.ztps). A tOl~1l'gtt'1'IlH',.: z.!é;; haúinkhan Ilag'.' 
hJlo~~e:-,; ~ Il1ntilt. 1< Olttos a lomegh'rUll'szté" :-;Zl'lIl
pon tJal~ol, ..II0g~ ' Pg.H':" nd€>h ken (',-;;)],: az odn a Ika 1_ 
1,I!l1f' ~~'lI~,l1<~I~SI}~'lllpkt,t 6s !~zokl\ak is igen ki~ :-:ZáIllÚ, 
JOl (11,"' ;-:10 fil.ltn,Jilt t 1'1'1 11 \" 1,111 k. 

ki g,\'éllwl'olja ahban il \'uclá:-::zi1tot 
l k ' 1"" "I k ' ,,('J' ( ('''ll ' ' t ' " ('I( OUl'o;: ' (;7.iil ki t:s llOl lakik az 

l'l"doJ Wil, 

,~ hi\,ataJn,.. l'I'(!űSZ('lIl{·I ,\'Zdpll kh'ül m{ .. r ki hol, 
~s 1111ért lakik az E'rdőhen lll. f'mnllnk'í"'Jk '""'.,,,,'>1'1- l" ,; ,; fil" , <- ,'- ,,;::., .. C" :--. 

m e::;zegeto.;:, pnsztol'ok :;tb. 
, étz (,I'dő~zélekpn vag~' :'rd6lwl1 hol Yélnllnk (>"zti

lIa),;:, kll II ,\',lJok, kal."~báj~, kol'{'"III iík, lebujak, ('~np , 
szekl'k" kIk az lltohlHakllétk hél'llíi Yagy tula]'-
donosal, . 

1!-:ls,~n()~ ~;yiill}öl('sfák "zapol'Ítcí::>a é:-:: 1ll'\'('I~"f' 
a gYlIlllOle"fal"lwlaklJnll történik. 

(FoJytatjllJ;, ) 

\'i1llllak-l' az ('nWI' l'H bál1\'úk (kij-) O'v·íl"lk t(,I(,-
l (f'" ') " ' . ' b.l ( ( , 

_.+,-
pe>: Ilre::;z, "7.Pll- es llH-;SZ()g<'Wk és f'acsusztatók 

_ )101 \'alllwk nz, ('l'(Wben irtúsok (tisztások), ~t
\'aga:-:o~ (vndcSilpasok) , g'yalog- és kocsiutak 
szakadekok, ' 

Ellenőrzés az őrjárati lap alapján. 
Irta J SOL TÉSZ IMRE ezredes. 

vannak -e a~ l"l'uőlJen é.s me ly 1'é:-::zéhen (':.,;C'nne
ly(l~, patHk(~k ~s t<l\'a~, milyen mélyek azok, az 
€'rdyben, vajo kozl~kedC'st hol és mily mérvlWII gá 
tO!J (:~~ , .(.ltgazol~~tok-(' "azok t'í' hol, E>s(·tll'g hol é:.,; 
uu.no kozlekedesl e~zkozök (biü'ük, hidnk) vnnnak 
raJtuk, 

melyek az el'dő gyanlÍs és rej thelyps részei 
nlkalmasak-o azok gyanús egyélH'k tartózkodáí'árn' 

h~1 vanna,k (megneyezve erdő)'ész és egy kö~ 
zel ~b l~)l tel'eptal'gy szennt) az erdőben megfelelő 
ll'sallas ra él Ika Imas 110 Iyek ~ 

Mindezek ismel'ése és tudása arról tl'5Z tanú.sá
g?t, hogya csl'pdőr ~ l'lőtte az erdő nyitott könyv
kent szel'epelven-.. !neg az erdők rejtelmes világá
val szemhen S('111 Jon zavarba, 
, Eg)'l'be~hpl1: az ,erdőt illetőleg Írt tudni és 
~sn1(~ l'D1 vn.'oJd)ol mm önként adódik }llWV azok 
lsmerés(l 1.I~H~!t kell és fon,to:,; a szolgál~t télJesítésl' 
~zemr.on!JnboJ, ,de egyes lSll1 el'11ivalók jl'll'ntőségét 
es sZl~ks~gt'ssege! a megplőző pontokban már l'ész-
h('ll kIfl'.lt( .. t~,em e.s lúég ~i fog,om fpjt\'ni. . 

;-1 :<:.20110 kapa,zkodo (',.:('r.Je, ll1el~' vadon JO l1Ié
tl'l'lll' I IS I:~a~asa bbra felkuszik, Egyike a legha:-::z
nosn bh novenyeknek. Hazánkból külföldre sok 
C'senH'geszöll ő~. \~iszl~,ek ki, . ?or1ennelésünk Jw~lig 
a riloksz('ra l' loth Idokhf'l1 ,,!lao'híres volt, 

" uA tnlnj l11in?sé~'e é~ az ~g~hajla~ sZl'l'int kiilön
h?z? I~e IY(lken 111M es Illas faJoknt (nzling, kada I'ka, 
kOyl~,lI1~l', }za!wlla, llIézédC's, stb.) iiltetnl'k, A honi 
S~OIIOIllI \,plesnt'1 a t?kék l-2 méter tá\'oJ~ágl'a, 
parllll Z'lI.11o'-'nn llfllado sorokhan Yanllak ülteh'p 6~ 
l'('ndsze rInt karóhoz nlllnak kötn'. 

~gy,_ a \'i,.;;zonyokkal t~ljesP Il i f; IlI P I'Ő" cS(' lIdíír
nl'k tJ ~ztab:u~ ~,('" Ipllllit· a zza l, hog." (j1'~körletél}('1l 
hol, nll!~' P!} faJlI (c~(,l1It'g(' vagy bor) kh. IVll1v hol
~on, szallot tel1nelne k, körii Jlw liiI menn \'i 'tt' ]'('1ll 

oSSZPSP!1 (,f;~II~Pgt·~zöllől)('ll. kiilönösPll lIol:han , kh. 
Ilwnllyl a kl\ 'lÍt'l borban, honI és lllih' {>dékbell kb 
I11PI~ll~-i 1l1<ll'nd közfogya:,ztá" céljnir;;, nWl't tll;h'a~ 
!P\,u ,dolog" Il ogy !l h~rszöl]{jhől snjtolt hol' szeszt':' 
It~1 P:' jW(l!P: 8-lG szazalékos alkohol tartaloIllmaL 
1111 ,il tpt ti}', al11úg~' i~ mindig kész l1Iag~'al' yirtlli; 
fl'lehn',"ztt'H:'l't' Ilng'yoll alka lma" és sokféle hiín
cspl('km~ny .~élT('jö!tt'npk sziilőallyja. 

A . sz~ JJ.~'lIlllnb ;okka l a Yill(?pllérek, pinC'('1l1 <'s
!p~(>k " 1~1.tt'zuk sl,~~' foglalkoznak. Ezek il llIullká"ok 
ll'allyltOl, \'I'Z(' tOI, ('IJ t'nörpi, ft·hút sZl'l1lély- (>s 

" ," ,A"(:sl'l~dürség,, szervezftsek~l' a portyázó JélI'
Ol ok szolg,J\at~ konyvecskC"vel llldultak d őrjál'a-
tllkl,'a, ~ el~be Jl'gyezt~k be, 1.lOgy , mikor jelentek 
meg ~;; .:gyes tercptarrgyaknal, kIvel érintkezt!:'!': 
stb: hysobo 11 Cs. l. ct) utasítcís alapjáll a szolo';Í,-
l~,tt konyy~,:~~ hely~l~e "az ől"já!>a~i, Jap lép~tt. 
Ez Il'tt tukOl kepe II JHl'Ur pOl'tyazasaunk 

., ~ki nz őr~~l'ati lapo,~~t 1l;laposan vizsgáljn, 
dZ mlnd~!1 "teldlltetben taJE'kozast szel'ezhet arról 
hogy ct J 811'01: mennyi idő alatt és mikor prt a~ 
e.gyes tereptargya,~llO~, ott mennyi ideig tartóz
kod?~.t, mel:nYl Idel~', pihent, portyázott, ki il 
t1l;nllJ~ a nnak, hogy él Jaror az egyes tereptárgyak
naI tenyleg meg]elent stb. 

A gy~k:~r\at, i tapil,sztalat nzonhan azt mutatja 
ho~y, az or.l~lI'aÍ! IapboI él fenti eken ki\'iil méO' sok 
l1la~ 1'-: me-g;allapítható, ('l:iak a módjM. kell i Í'51~le l'11i 
a!,n.,~k, hogy ezen egyéb megállapitús hogyan tÖ'r
tenJPk ? ho~y a levon t következtetések mi kt;n t 
lkl~bsznoslthatok n szolgiílat ht'lyC's inínyítáHéI él'de-
"e en. ' 

A7. ,~gyik őrjárati lapon a kivez~llyl rs idejét 
~ ,I('~C'~s~ t~l:epta]"~akhoz ndó .. Pl:~ez{>,s idpj Jv( '1 
os~zchasollhha, fl'ltunt, hogy il JIU'or E'g'y 7 kil!)
)]H',t,el',~ö utat"egy negyed6ra alatt tett llleg·. Midőn 
~~ JaiJ'?rvC'zeto.t lll e~'k.él'd~z!e11l, hogy hOg-y~ ll1 tlldta 
t zt []h Iltat II); rund Ido alntt lI1egtenní, rijstel
ked n', de egy]] ttal meglC'lwtw i :,;n18rte be ho o' \, 
Hz Iltat" ,~:onaton tettl' meg . ..Az ől'sparanc~llok "'i's 
Illeglepodott. s eze n id(j óta az ul'já ra ti lapoka t i O'CII 

:1!ap().~:1l1 \'ette cíh'izsgál:ís alcí , - ele egvlÍttal 11 
Ja 1'01'01\: selll llI e ~'tl~k pOl't)'<lZó IÍtjllk ('g'\:' rú"út 
\'Olla tOn megtelllll , ' 

" "Eg:r. ~c1yi!·daht1.~al 10pá'H i iigybell kivezéllYt'lt 
,111ro1' ol'Jarntl ~llpyl,! \'i zsgálya, megállapítotfi1lll. 
h~gy a llyOl1lOZ0 .]arol' Illeg Hem jl'lent azon tan\'ií 
n~I!, ~1l1(:I~ - n;k h~tá'!'áhall a Jll1zal le ,'olt szech'(. ;1 
:P~)Z,~1iIkrol.} el('luss(~g'J'(, \'ollilskor kideriilt, hogy il 

J;n-UITezeto nelll Ismert!:' a Szolg-álati rtasit;í~ 
n~yn n' lIdc\_kez{> ~('t. hogy 11 nyom~zást mindig' il 

l'lIl!('l"l' ~ ek IlIPny (, Ik()\'('tt:s.:nek színhl'h'pn kell II; ('~'_ 
k('zr1en~. Egr ll1iÍsik örj 11 rati lap I;izonyítúsiÍI,:i1l 
:lZ ,("?';"I~ , n:~g~-, ij)~rt('l E'p l:Í>1 az yolt 1,ejeéO'(lz\'('. 
llOg~ a "pHor S%illlo\'al enntkezC'tt. Elkrpzpllletíí, 
~I?g, ,\ ' lll" ,\' 1l(o'I} l'~PIl )ell ete tt vollln megá l la pí tali i 
,lzt, hogy il Jcllyr. ,t('n~'I E'g- megfonlnlt-c' ~lZ ip:lr
tC'It'PC'Il, ha az ol',lil1'nh lapon lIH'g'I]('\'('Z(Jt t SZ[lht,t, 

, .. 
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: ·ellett voln:l luegkt·rt'sni , · 'J'H Ití II már hdl'k 111\11":1 

II jár{)I'\'E'z<,W SC'1I1 tllcltn Yülij:l 11~'gl1londalli, hüg-~' 
'k i' volt. ez a 8ZHhó, de :lZ ipnrte)ep<'l1 Illngán R(~1Il 
tudta "ollla e-zt senki, . MNt. Itiszen hfiny Szabó, 
Tóth, KO\'lÍcs, Nr'llldh }pIH·t. ('PS llrprsc>hh helyen, 

:de J1H'g lia foglnlkoziísa, laklH'lyr meg is l('tt volún 
'jelü!\'<', ke1'~sztlH'v(, IH-;Ikiil .. 1lIPP; akkor sem ldlete.tt. 
:vollla tudni azt, hogy Y:l.lJon :lz. npn, vagy pedIg 

: tini \':dnllH~lyik(l h<,szi>!t-(, él j:í.l"Ő/TC'l. 'l'al;Íltam C'gy 
' ólyan u{jRl'ati lapot is, ahol az (Jl'jál'at utolsó tt')l'e}J
: tárgyaként hpjC'gyzdt ()l'siillomnsniÍl a jÍll'őrvezető 
'az érkezési rOY[ltha 7 órát, az indllJ{u;i rovatba 
pedig 8 órá:t bt IH'. Az őrspal'illH'snok ugyanitt 
!l óráira t.iintdte fl'1 a júrőr szolgálatból vnló Iw
.l'onulii."iínak id<>jét. Jly hejeg'yz0sek IÍl'elli.'tt t'rt

. he.tetlcnnek tiint. fl'l, hogy l11i()l't töltött{' ki 'a járür 
az c)rf-iállom:1snál az inClulú~ rovatM is, a7J<1.z, hová 
'akart indulni m{>g az őrsállomill'wól. A jál"őrvezető 
.úgy magyarázt.a a dolgot, hogy ekkor feji.'z,te hl' 

;'n~ ()rsfillomás' portyázásM. Azt awnhall má;r S<'111 

ft ~n DZ ől'spnrancsnok n('ill1 tIldták meg,magyil
.' l1tzni, hogy akkor miért nC'm 8, hanf'm 9 úl'úra volt 
,feltiintetve a szolgáInthól való hevonulás ideje. 
'. Mindkettőt kioktattam, hogy ezen hí l az. -nt.ol~ó 
':~erept,árgymÍll, az őrslálllo1ll'ásl1ál csak az éirkezés 
·.l'ovatát keH fcHiintetni, 'm("rt nmi idő a bevonnlil:si 
, 7Aí.radékhan m~,gjelölt. irleig mn ta tkoz·i k" az jelz,i, 
hogy ill(1nnyi idpig POl:tY;lzta a jAn'))' az ()I'S

:állmnlást. 
,: :,; .Az egyik ]oyaSŐ'!',sönaz 6rjlÍmti lapokat vi7.s

"gAíva, ész,reve(tRI11, hogy n?; N. kijz~gtől N.tn
::: nyáig terjedő :3 .km.-es uta t a jlí:t"{)r lovon 2 óra 
;,alatt tette. Illeg. A, kérdiÍ!·e. v.out jiiről"Vczef<'t máI" 

' nem tIldott vi.<;sz3PIl11&kczni mTa, hogy mi{"1't. pOI'
tyázt.a C'z<m llt.a't egy. óI'ával · hosszahb ideig. 

.. :TaláJom:ra: j(>lentettC', hogy m0gesett talán, hogy 
Mközhcn pihenőt vagy lesáillást tartott, de lehet, 

; hogy más s7~lgálati (>lfoglnltsá:ga is akadt. Az őrs
:p:iJ'aIlNinoknak emlékezetébe vésődött (>ZE"I1 P-Rue
vét(~lcm ős f'zenhíl ubí.npol'tyáziiFJI'a indult, ha k{>t
jkg(' támadt n7. iránt, vajjon igazat mondott-e a 
jáiőrvezető, midőn a hoss7,,'l bh ideig tartó portyá
:, zá.s indokául va h\lll1i t. jelentptt. Türt&netesen 
:llgyanczeJ.l járőr nagypihenőjt't az őI"jár<lt végén, 
fl laktanyában tartotta. Indoklll jelt'nte-tte, hogy 
,:ezen őrjáratban pihenőhely sehol sincsen, viszont 
~Z orsparancsnok jelenwtte, hogy ezén őrjáratha.n 
nem I(>het a tereptárgyak sorrendjét úgy veIlni, 

, ~ gy a laktanyálhan töltött nagypiht'nő a portyá
°zn 'i idő kÖ7Rpt'l'e ess~k. Miután a járőr ezen nagy
. ihenőjeután még fl. pihenésre és tisztogatásra 
~ll1úgy is illetékes félllflpi pihenőjét nem vpUe 
Igényhe, csak a jrirás swkhelyph kl'lIett szorgal
T~~aznom,hogy ezen őrjiírat valamely küzség-ében 
pihenőszoba biztosítfa'ssék a jÚl'lír l'Bszt!l'e. rgy II 

(, 'őr, mint az őrsparancsnok tisztában v'oltak 
1\ZU11, hogy a szolgálati ól'ákha beszámító pihenő 
)ja .az, hOgy a járőr a továbbpodyázásho:t szük
. es teljesítőképességet visszanyerje, már pedig 
: . Igálat végélI ez már idejét multa. 
' ;'Még tanulságosabb dolgokat veszünk, észre 

.!l~ r, ha a fogalmazványok át vi zsgálálsáva l egy
id~űleg nézzük át az őrjárati lapokat. 

'. " Az egyik fogalmazványból azt olvasom, hogy , 
.jár?l' N, község'ben 3 csavargót fogott el; az őr-

. tI lap s7p.I'int "iszont. azt rillapítoHam meg, 

hogya júl'Í)1' (~zeu elfogott :~ csaval'gó kist-I ,etéiJen 
pOl'tyiízta 10 a még hMralt'vij :1 tt'l'eptárgyat. Kép 
zelhetjiik, hogy IlLikép tiil'téllt eZ('lI fl tt-I'l'ptiil'gy 
portyiizÍlsa. rl'()r1{'Iletesell sehol SPIlI kplh,tt szolg:ú 
l:ltilag fell~pl1i s lIyolllozni YHlú f.;('11I aka(1t; ily 
lIlódOll a jú rí)]' C'gyszen'íl'n "égig'Sétált it Il<ítrak'vií 
tnrC'ptárgyakon. :::;zó nf.lkiH még S(' 11I lwgyhattHllI 
11 dolgot, mcrt II esaval'gók elfoglísi h('IYl' l'íJI az 

.;) tC'reptárgy cIhagyásával f'g)'('IH.'S \ilon is IH'
,'onnIhatott volna a jlírőr, 

A7, egyik Oíl'óság egy tanú (·W\'(>z('t{·f;él 'c hivla 
fel :lZ őrsöt, Az ől'sparanrsnok fels7,óJított sz()lg[~
latot írt elő, nzonoan eZ('1l sZDlg:í,latot ői-júrat
port.yázással is össz(> lehetett volna kötni. Ellnük 
dnmlasztása nuatt tört~nt, hogy . a járőr a t:l11Í1 
illetékes köz.::kgéi,g és v:ib'SZ,a, hiiíl;.a, p~rty~zott., I~lel'~ 
It tanÍIt nem talaUa honn. így , oranyI szolg<l Lati 
idő haszon nélkiU telt el. A sz<>1 gál n tkezel{>shcr: 
még járatlan őI'sparancsnokot felvilágO!:-,ít<>ttam, 
hogy, a járőr <lZ őrjárat podyázálsát. elhagyTllltta 
volna azon esetben"ha ft tanút otthon t.nlálja.. . 

, Az egyik különítményen azt. vettcm (-8zn" 
hogy ~az őrjárat portyázásból féléven. ker(>sztiil 
minc1~g azon! indokoláL<;sal vonult he . kéRőbhen ft 

járőr, hogy az ől'járatporty:á7..ására meghatározott. 
~ idő ke.vés vo;lt. fT á~'iíspé1ll'ancsnok hi,ányá.han a vál'
megy én él kellett intézkednem, hogy az 6rjámti he
oS7,tá:st. siirgö:-;en dolg'o7,zák át. 

Igen gyakol'j volt awn ['szrevételem, hogy II 

júrőrök nagypihenő ('Iőtt és után nem porty.ázziík 
akö~ség{'t, hanem ,'llighogy megérkeznek 11 

pihc nőlwlyrc, nyomhall igénybe is VC'szik pilwn{i
jüket s 'nnnak hC'fejeztl>vd' iffinM li község 1(·
l:íoI"tyáz'álsa nélkiil indnlnnk a. ki)vetkeztí tel"e ptárgy 
icU>, MáI' pedig, ha egy pillantást vetiink az Ől'
'jlírati ,lapra, rögtön szemhetiinik e7,en mulnsztás, 
ha fl pihenő kezdetét ps végé.!. a tere-ptiirgyhoz 
érkez!és és az onnan vnló elilldulás idejével össz('
ha Ronlítjuk, Igen helyén valÓnll.k találtam az egyik 
yárinegyei pnrancsnok Úl' aZOn észI'evéte.\H, a11litnz 
f':$1'ik őr;jára!i laPO!1 tett, högy. a, község leportyft
u sa utan mar keves gyakorlatI e-rtelme vnn 11 Ips
álliis tllrtásáll1ak, mert aszokásos híínte ttest'k 
de-hogy is fognak hozzá bŰllös üze-Imeikhez akkor, 
ha a 0sendőrjá'r(}1' jelenlétét észlelik. Ez már talá!l 
több volna a. merészségnéJ. Talán azt hővebht>n f(lJ
tegetnem sem kell, hog)' a lesáIlásnak ép ' úgy, 
mint a járek megjelenésének váratInnnak kell 
lennie. . 

Az egyik őrjárati laphól a szolgálati könyvvf'1 
(.S a foga Imazványokkn l "uló öss7.Rhasonlítás utM 
az tlint ki, hogy az egyik betörf.se<S lopá,s nyomo
zá.sát az őrsparanesnok az eset tndomáslll vétele 
után ha17nadnapra a;" egyik közept'S nyomozó
ké~sségű törzsőnuesterre bízta s (',<;.ak mid6n ez 
2 nap mulva eredmf.nyteleniil vonnIt 1<>, indult. 
pótllyomozáJsra, de akkor sem ,ritte magával tiljf>
koztatás vf.gett az előhIú járőr egyik tagját. 

,M i sem természetesebb, millt az, hogy az esetet éj 
sem tudta már így kide1"ÍtEm.i. 

. Egy mái~i.k 'alkalommal egy betöréses loptÍ-"t 
nyomozó járőr az , ellopott l'uhanem(íeket nelll k~
restette Budapésten, pedig a központi n~'omozo
osztály emberei a Teleki-téren megtalálták azokat, 
s(jt a tolvajokat is elfogták fl zsibárusok leírásai 
alapján. 
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Az t'Kyik jt>g?z[.kkölly\,(·('sk!. tnnuságíl s7.Pl'int 
]\'-. kö%ségh('1l sok I'Ovottnrllltll, s7,oktísos hííntett('s 
(os gyalllís PgYPll "olt ('Wjrgypz,'P, ~('1111I1y ől:jill"nti 
JaplJól Ill('gá lIapított.\1 lJ, hogy (,ZPll kiizsf.gh('n a jál'
{)I'ök csak 1/ 2 óráig szoktak volt tal't6zkod!li s \)p_ 

ismcn!siik , szerilIt feuti egY(·Il(·k fílkiísni kiizpll'I>('11 
figy(']{)álJlÍ,;;;t, Ilem szoktak fal'tíllli ('g)TPkzt azpJ'Í, 
"H'rt akkor :lZ őrjtílílt pol'tY:lztÍs;íl"a lIH'glwhírnzott 
időt t(tll(optr.k volna, lIltíSI'{'szt, IÍWl't lIIindig kpsi; 
éjjl'l jntottllk {'zell k{izspgIH', alllikor IllÍIr Illill(](\ . 
Iliilt kOl'omsötMs~g volt tÍgy, hogy ílzt S('m tlldt,ík 
kivenni, Ijf}gy hol is V[lll fplltif'k Jnktísa. AZ ('gyik 
pÓ1JlyolllOznsI'a ki,'ewlIy(·lt iír'sparnl1('Mk {íl'jiíl 'aJi 
Japjábúl {~S 11 vonatkozó fog1l1l1lilzviÍnyból Hzt , \'(.t
tCH' ki, hogy az őrspal'(lfl('snok az el-;<'1 tallúit, kik 
a lopÍl,s sZÍllhelyéV(·1 szoJnRzédos kijzségbE'1l laktak, 
k i /:jelll k é l'('l;t'zh(>U P , lllprt 11 iszf>u őrjál'íl t i la pj<l 
t.anusÍl:ga R:wrint eZ('11 kö~s[.g'lH." llleg S(ln! fordIllt, 
hUllel1l ;) úl'ai I-;wlgálatütl ('Ipget vélt lpnni pót
nyomozáJ-:ii kijtf'r('wtts~gélwk ~S eredmélly ut'lkül 
heVOll II 1 t őr~t>l'f'. ]<Jzen megiíllapít<Ísoml'él It 'lTl('g'-

1E'plídött -ől'spal'lllle.'inok azzal v~lekezett, hogy HZ 
-esel fog-allll.Hzványát. nelll \'itt(' nHlg'iÍv,al pl'j így 
azt, hogy ti smlllszf..<:] kiiz.R~gJWll az I!Spt t<l lI1í i lak
nak, nem tudta. 

istMlúl,:t l'mjndzó 1 ('II (' II (.J 1('7.. ~Iid{íll f('It>lJn'd1. 
[.özle" l' tt<" Ilng)' l'Ijiírt nz id{í s nZÍ>,'t k<>I1('1 t 
IItIg-yohlJ IIWIIPtilt('lltlWIl {'i-; tal'tózkof!tís nt.lkiil por
tyiízniok, lllprt kiilönl)t\ll k{O,~íí""t'll \'()J)l1lt;l k VOlllll 
l'l' szolglÍlathó1. 

Olv[l~óillll'a híz,om 11l1l1ak (')diillt(.sf.t, !Jog'y Illi 
ll<lgyohlJ hiha, a t(;J'('pttíl'gYHkat kutY[lflltt;ílJ;l'1I 11'_ 
port y iíZlti, íl vligy II szolgáln ti ,ól k(.St~sl'(·1 ('s n h~sú:< 
illdok!á;lwk ()Nzint(· jl'I(,}lh~s(:l\'el 1)(.'VOllllhli. 

AZ' új Szolgúl:Jti Pt,,~ítás tNVt'%('t(..l!(.k 2;}2. 
ol(lnlÍln ff'lsornlVil llÍtjuk mindazt, :lIl1in' n{'z\'(' 
pgyéhkl' nt HZ ()I'jiÍI'Mi lapot ;Ít h'll vizsgiÍllli. EZPlI 

líj líth:lig<l7.Ítú<,; H'lil f'lt:ggé kimerít{), hanem k<>lIíí 
gynkol'lnti ülpaszt[llílt is kpll IlIl'g ahhoz, Itog~' a% 
<'íl'jál'ati lapokat lIliIIden S%('I1lI)()lJtIJtJI PS nlnJln!"~11I 
tlldjnk atvi7isg;Íillli. 

. Bi7.onyos, hogy nPIll H F>zahál}' isme·r(·te, d(. :t 

gyakorlM tt'Rzí az ('Ill}wrt 11l(>.:,yÍ(>1'r{. ,;" a gyakor!ol1 
IIwstel'\)ől lesz gondoRkodó, <:W:j:1I'Ó (;S pnranf'snok. 
A jál'őr őrjárati lílpja híi tiikr(· ]('gY(,T1 F>zolgiílnt.:l 
tcljesít{~nf>k; n '~l'g:értő ('lőljAl'ó nem fogjn {ít 
hiint('tni, ha nemis feld meg 1IIill(h'n'hflll n kövptf'l
lIl(ony<,knek, de {'gYPlIPS tÍton _ jÍl,I', azollh[lll íl 
katonai . hiilltdőtiil'vénykönyv új t(,l've-z.etúnek 141i. 
l'izaka.szft fSwriut Rzolgiilnti v(otst'g miatt igC'n Sú
Iyosan bíínhődik akkor, Jut őr.i~í ,l'ati Inpjáha, Inint 
s%olgiílati okmánYha, hamiR ndntokat \'('Zf't IH'. ' . , 

-'.'-. 
A f-ómagán vádra üldözendő bíincselek-, , 

mények nyomozás áról. 

Az egyik iogalntazvá'JlY ta'lIllsáiga sZ(>I'illt N. 
községhen ti 1,ó G-én hetöl'éRf'R lopás történt; Ilir, 

egyik őrjá.ra.ti lap tanusága :-;Z(~l'lllt ni N,('t után 
2 lIappal egy jií:1 :Ől' portyá.zott eZ('Il. ].;öz,RfgJW;1l PR il 

hí ró"al i s IJeszéIt. T{'nnészf>tesell, mi vel a híró<'''JeIl 
éí;efef, llelll közölte vple, n h(>t(jj'(.S~!H lopiís iigy["h('1t 
lIem is nyomozott H [I k'iÍ:I'OH ÍI'RRhpli {>l't<'sítés;~I(, 
('gy 11\<Í.'iik jiír6rj k('lI<'ft <'Z('IJ ('SPt U y 0111 ozÍl.sn nl Jd
vl~zényf'ln i. 

- Utól ngos i II t~zk("(léRs<, l úgy olt ,II íi lit n tiibbi Erről a tP 111 úl'ól 1\ G::it'nd{)I'';{':J.(i Lapok G. s7Aím;í-
'kij:;j,<iég'/}('!1 is (lohszó útján. közz(; kell(·f1, {('nlli, h(}gy hall elismf'l'tC'Íl lüvatott tollhól Pg~' közlt>llI,pn.\' .jel('lIt 

·&ta, KRlSTON GYÖRGY .zázadós. 

a ]nknRSt-Íg' DZ elkijve,t('tt. lJ(ín(':,,;(·l('klll.{·nyek~;t j('''; még, mely kM~Jégt.(lleniil lJ('I~,tállo f(>;.itf'<gE~t~sei s:<iriin 
lelltsl! Iw :t k(}zség- (' lőljáníRnglÍ.Iln k. ht 11I('g- il I'm a következt(.t~Sl'P :i nt, hog~r 11 főmagÍlII vÍldl'íl 
jeg-yzem, h.ogy ha a jlÍ1r{)l'!wk kitel 'j('(H R Z{' III p I y i iildőz,elHW hli!1eseJpkrnúnyek nynmo7 ... 'Í.sRtÓI a (','-;('nd-
isrnpl'plc I('tt volna a 'kÖ,7_"(>~d)('" s iSJnpr{;spi,rcl j~·I- _ ől'15é-grt mel1t.(l~ítt'ni h.ném', ilirt.v(', hogy a7. őr . .,~ik
V(éf-!zi az érintlwzést, akkol'lphdE'tl(,Il lett "obiit , 1l(~k ily e&'te-khen (i,"ak ti fpJjf>l('ntpR tov.iibbításiíril. 
hogy a hetiir{>ses lopiÍsról 11(' (.l'trsiiljüll. kellene 's7 ... oI'Ítkozniok. 

S;wlgálati FtasÍüíRunk új r/-('I'V(lZrtf' intézkp- Nem sz;ÍndBkom :1Z rmlített köz!t'múm' III II ,-r,!;Í ri s 
dést fog tartalmazni ann [I·z e&('tt'(l iR. hogy hn, a Íl'ójlíVHI polemizúlrii, ezt a ill1 n l J{f)v{,shb~ teh E>tf' III , 
jár:őr éjjel él' fl ki}z~ghe, [Ikkor is híriiI vehf'sse cl miutiln f(ljtf'geté.s(' i a hííllvádi pf>I'1'E'ndtart<Ís ,<.;z't'IJ1l-
ki)z<..égben történteket- _ pont jából feltétlenül hf>lytftllók, csupán egy nf'JII 

Az egyik já ráRpanll1 csllok sZ~1II1(.j{>n ellen-annyira jogi, mint inkább g~'akol'lati köriilményn' 
(ítÍzni akart:i az ellenDrző Rwlgálntban rilló ŐI'H- Rzen"tném it figyelmet felhívni, amely ~núZ('tem 
ptlTíln (:,'-'l1okot. de mert ez seholse'll1 hagyta ViSHZH sz,e-rínt - okvetlenül meggondolÍ\.Rt ig~n~'el, mif'lőtt 
azt, hogy - Illerre megy, ter'ln{>szetrio:('n n j<Í'I'Ílls- az új SzolgáInti lTta.<;Ítiísnak erre vonatkozó rt=>ndel
puranesDoknak le k('llett lllondania f'llenől'zé.<ié1'6L _ ke7Rse vpglegesen meg~zövegeztf'tik. 

A Szqlgálnti FtasÍtáA új tervezetéh('n kell tn- A hiínvtídi perrendtartás a .biínc.<;.('lekmf'-nyeket 
lií ln i módot fi na i~l hogy az ől'sptlr:l n <,,'.;n ok C-Il<>ll- [I "zerint

f 
am int azok kijúl'(h'k<>t, i Iletve kÖZÉ>nlek<,t 

01'00 útinínyál'ÓI mikép tájékoztassa e16ljiil'óit ps is, vagy csak eg~'éni pl'dt>kC't sérteHek meg, k(.t eso-
c8(tleg a honnlevőht, n1(>rt hiszel1 IIZ is ('lőfoJ'(]lIl- portha osztja: hivatalból PS magRnindítván~ ... n 
hat, hogy az ()),bpa ra llC' 15 II okra [lzonnnl sziik~g vall. iildözendő bíí'u<',<;f'lekménYf'krt'. Ez lItóhhiílkhoz tal'-

Még eg}' tnnnlságoi::i észl'l.'vi>t('l(,lI1 aknflt. Az toznak tf'rmészeteH:~n a· főmagánvádríl iildözend(j 
egyik őrjnrl'ati lap s~wl'int ti jÚI'ŐI' CI ~:zolgálat kijz(·- bíín('selekm~ny<>k is, am('I~'{'k az E'lőbhiektől e .. 'iak 
pén taliott nagypillE'nőtől kf'zdvr' ('sak lÍgy RPhté- ' alakilag (a vÍld alaki képV'iNE'lptélX'n) de nt'!l1 l{>l1YI.'-
b<>n pOltyázta. Ip az ől'jál'atot, ami ahból tiínt ki, gileg kiilölIhöznek. Miután pedig cl r.Nf>ndőri nyomo-
hogy II népeRebh tel'eptárgyaknál iN alig tal'tóz- zásszelnpontjáhól _ . n&z{\te<1lI '~zerint _ mf>lIékes 
kodott €gy-két ppreig. ilz, hog~- a hil'óság plőtt a. viidat ki- f>.s hogyan fogja 

Ennek oka iránt Í>l'deklődw', őNzinU'll !>('isllI(,l'h' képviselni , azt hi~7Rm, hogy a Szolgálati Uta~Ít.lÍ s 
a jft.ről\'(>wtő, hogy 11 lIagypihl.'llő [I,lknlmával 1.'1- .102. és 108. §-ailIak rl.'ndelke7Rsei fi főmagánvndnl 
aludváti., ét kÖ~~g'i bíró, ig&r l.' te daeára elfelejtette iiJdözelldő e:,-()tekre IS és pedig szándékosan _ 
ők<:t fE'lkeltmli, mintáin időkiiz]Wll I.'lhívtáik az \'OIlíltkoznak. 
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szavát magában elfojtó ú, n, nyugati "kultúl'''-népek 
lt'lkiismeretlensége következtéhenmE'gcsonkítoU ha
Zc-lnk romjai ·felett állunk is, a ciniku-:-an r.eimk kent 
hálJol'úS "hűnök" hazugságával szemben eJöhh
utóhh mégis csak utat kell törniE' az igazságnak; 
illl1lak, hogy volt elll'nség~>inkkel szemhen sohaH'J}) 
a hadviselés harbál'jai, hanem ellenkezőleg: a huma
n i til ri us .gondolatnak, a kultúra és erkölcs eszméi
Ill'k ott, :lZ ellenség földjén is zá~zlóvivői voltunk. 

Még tartótt a sZE'rb lradsel'(~g lIlegrnenE'kiilt I'on
ci'ainak vissza\'onulása, midőn Belgrád székhellypl 
megIlIakult II szerbiai c-s, és kir, katonai kOl'lllányzó
~élg és k<>zddét vette az elfoglalt területek katonai 
igazgatása, Ennek könnyebh vitelérE' az országnak 
;Hldigi, II mi megyerendszel'ünkhöz hasonló területi 
Iwosztása (okl'ug) maradt érvényhen. Az e tel'iilete
kpn visszamaradt vagy a harcok alatti menekülés
hől visszatért polgári lakosság a katonai büntető 
törvény('k s ezzel a kerületek székhelyei n felállított 
rlllandó jellegű katonai biróságok illetékessége alá 
helyeztetett. . 

Ez a köl'iilmény már egymagában is a jog és 
igazság v~dőszál'llyai .alá helyezte azt ,a lakosságót, 
amely szamolva a vIszonyokkaI, tovabb folytatta 
hékés polgári foglalkozását, illetőleg ahhoz vissza.
tért. 

1.feg kell állapítanom, hogya szerbségnt>k az új 
alakulás rendjébe való beleilleSzkedése meglehetős 
gyorsan ~e~t vé~be. Belgr~d kivételével, - honnan 
a lakossag mt.elhgensehb es vagyonosabb része az 
offenziya megindulásakol' holmiját a csőcs~lék 
pI:édájául visszahagyván, elmenekült, - általában 
a kultúráltabb és termékenyebb, tehát, a megoélhe
tésl'€ könnyebb ,lehetőséget nyujtó kÖl'zetekben 
á~!i)tt hely~'e }t'gelőhb,~ t·endj· lassabhan ·n ·hegyes·' ·· 
volgye,s, kwth>nebb deh részeken, hol a területnek 
bíínözésre bő alkalmat nyújtó geográfiai jelIege és 
kultúrá han elmamdoUabh voJta mellett, a folytonos 
háborúban eldurvult, kevert népelemekből álló 
!i.fkosság féken tartása már a régi szerh m:alomna.k 
IS nem csekély gondot okozott. 
, N ~m szal!ad, fel~jten ünk! hogy a szed) nép tör

lcnelmI muJtJa evszazH.dok ota haJ'cokkal és háho
l'?kkilI Yfi:~l !:ele ~ ~0Jn' saját, k<:>helében ü,; meghasort
lassa}, orokos v~l'zalyokkal e~ II legélesehh pártvil
longasokkál talalkozunk. Mmdezek a zilált viszo
I}yok, ,?lamil}t a I~atal'!lfl,ért. versengő pál'tok fejei 
alt'll, Cel.l.~ll ~ (,l'dy,kehC'!1 t~eny he -:.ett meg ncm cnge
(h\a ('sz;kozok, ngy:-;;mlten az alll1ll1i élet mindeJl 
ágm~atáhall felhurjánzóH korrupeió nl'l11 maradtak 
Iwtús nélkiil a lakosságra. Az omzág gt>rincét s ezzel 
az llralkodó Oi;ztályt kóppző pura.öz;tot számítóvá 
ha:-zonlpső\'(\ gYaIwkodóVIl, aIMtoll1o~:-;á, LI hiínU51 
viN:iza Belll riadóvá tett~k, elllyolllván LI néphell 
fajálln~ é~ j~'I1~'lU,épe~ ~IŐllyÖS ,vonásait. Pt'dig pár
lokop 1('1,111 (l Ilo, JO kOZlgaz~ata:,: é~ fiiggt>tlell ·hirfl:,;
koda:,; sz!'}) ('redményt tudnanak felllluta,tni UH'rt él 

~zerh llép t eJ'lllé:,;zdénél fog "a intdligells.' l'Zt t'l
lllaradott~éÍga dae~m Sl'UJ 1t'l1pi tőle elvitat:ü. 

A~ Pllllftptt "Iwlwtások annyira il néplélekn' 
nyollJtak h('lypgllk(\t, hogy azok oly t~c.: t.\ h·k\'é:,;('il}(,1l 
l:', tIIllt>]Yt'kkt'l a törvény, il tá rsadalmi r('lld t\~ 
E'l'kö]r,<; ('Jlt~ll ,"l'l, Jéptl'I~-I)YOl1l0n felisllwrll('tők, 

M~'g:';7.aIlé\:';l1nk IdPJ(\ alnH az elköwtl'U híílJ
e:,,,,,I..-ktll?ll."l'k f!'tlllyomú réSzt' vag,nm eHeni hiill
e~el",knH'ny voll. 

Ezek természete, valamint elkövetési módja a 
nép "Primi tiv ,élE'téllE',k me.gfelelően, többnyire eg~'
szem volt. Szamra nezve legtöbb yolt a lopáB, mely- , 
nek tárgy~t túlnyomóan közhasználati dolgok (álla
tok, élelnllszer sth,) képezték. A rqhlá~ millt dt'lic
tum sui generi:,; (. nf,vf'n i smerpt len; II ·szerh a ra h
lásban csak a lopásnak veszélyesebb, pJsz<Íntabh 
elkövetési módját látja . . Ez II htíncsel('kmény évköz
hen csak szórványosan fordult elő, ellenben hirtelt'n 
fE'lszaparodoH az őszi hónapokban, ki.ilönösen a tel'
ménybetakarítás - kukorica- &; szilvaszül'et - . 
idt'jén, midőn egy-egy jó szomszéd vagy az erdők
/,ől ki.m~l'?s~ked,ő, útonálló ~ze~ény]egény a vásáro
sok dmal'JaIt ehl'lgyelte. Peloos megtol'lá&;al azon· 
b~n mihamal' sikerült e rahlásoknak gátat vd.ni. 
A rablás bűntettére ugyanis rögtönhirá::;kodás volt 
kihirdetve. ' 

. . Jellemző, hogya . rahlókat - ("hajduk") -
hlzonyos nimbusz övezte, I1kárcsak régente nálunk 
II betyár?,kat. ,~ár a f~gJ7vertelen lakossággal.szem
ben legtobbszor puskavál vagy kézigránáttal fpl· 
fegyverze1t rabló vágy az cl-dők ren get egéből fel
~)Ukkanó 'komitácsi fellépése áldozatával ' szc>mhen 
d Ul,:a, ~rőszakos él:; kegyetlen volt s a lakosság a 
rabloktol sokat szenvedett, mégis csak ritka ('setben 
!;~gít.e.tt ~yomoz~ hatós~inknak . ~ yablók elfogá
Em.Jmn, ,!SOt - .tal~n a l'a blok hOSZ,ll,1Utol való félelem 
Imatt IS - azokat, a:hol tehe tt.e, inkább I'ejtegetk. 

, ' Mésis !Iem egYl máI: II régi szerb uralom alatt 
hm]etmenYlleg "haJduk"-nak (bárki által büntetle
nül megölhetőnek) nyilvánított gonosztevő ártal
matlanná tét.ele miatt kell a viSt'izatél't szerb malolll
nak hálásnak. lennie ható15ágainknak! 

, 'JA régi J'~!1~~szor ;bű·neü'(~mlltatójelünség völt, 
h5)gy a be~szl~lo,tt I~kos.<;ág köréből válúsztoUköz
st;~l fU'nkclOn~!,lUS?k . (predspdnik, kmet) gyaknlll 
kovettek cl saJat ven:'lkkel szemhen vagyoni gaz:da
go~á?t cé,lzó bűncselekményeket. így küiönösen ZS1\

J'olast,nemfiz~~~? eset~n, a~ ille~őnek, mint. meghiz
hatatlannak klllonbem felJelentese mellett internál
tatá~ával .. \~.aló . }en)'e~~té&t st.b. A hívntal gya
k?rllll5H kornl Il;.Jandekkovetelésckés ajándék pUoga
da~"ok nagy szama mutatja, hogy a hak~is-l'elldsz('f 
mal' ll1egt'lőzőleg lS meglehetősen virágzott. . 

Derék esendőn'illkd - a n~>;,;z iikr()1 ht'érkl'íll'tt 
ft:ljel~~tBSl'k sz('rint - 11em egy izlwn próhál!;l a 
p(~ru l.l~rt "szerh, ln ,\gv~~szt5'g('tni. ,H ogy ne, mid{ín 
,s7..avalllh~t~ ~'gY(,lll'k l'loadm;(l SZt'rlllt sok!:;7,or 111 él ga 
a ~z~rh,IHro IS 1?(:g~l'szl('g(·tJlt'U; volt s .az it~ll'f 
1I11,ken~.1 ;~Iakulasallal gyakran a fpI(~k pártáll,1sa, 
Illeg lllkahb II vagyoni h<,lyz;pf j;Ít$zotülk dönti; 
~Zt' I'l'pet. 

A vagyon ('.Iklli dt'liktull1ok után kö,'etkpztpk 
az emhel' élde és t('~ti épsége elleni támadá~ok. 
azonban koráutst'lIl oly szálllhan, hogy él beIs6 rPIHí 
SZi'Jr.]lontjithól HZ életbiztonsÍlgot. Y('súl~,pz,tetettll('k 
lelll'lett ':~)]l!a lllOll,dalli" EI,Ill('k oka volt eg:yrl~tt, 
hogy a fprfilnkossag ~zamat il IH1honí (.S a sZl'rh 
hHd~t'reglH'k HZ országh"'l \'nlóki\'()]Iulúsa f'rlíi'l\ll 
!t'l'sok~l'llkt1t·, ~lI~;-;n'szt; hogy a. lllPghizlwt<Itlall 
la~()ss'~H lI~t('rn~Ias, ',l, tl'nylt'g híÍllii~i)k I)('(lip: birói 
Ilynteles <iltal dy Imllt's('l('kllléll~·(' k vlki}\'('tr,,(.tiíl 
tilv?It,arta,tt~d\. JP;l'lI l'(~lszprííllt'k biwllYUIt I' t"n'll 
az lut11rlwlas, ll11l1t lw(>\,(\IJ1iv intózk .. d{'::: HlIIPfl II Y j
Ilt'll (\ sz('1'h lliSIllt'résn> Illl-Itóall r(lgaszko:l(~tt hazfl,i,l 
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foldJébez és az, at!ól való. elszakadás él'~,éken~e~h 
büntetés volt szama.l:a, . !lll~l,t ~. ~zahadsagvesztés
hünteté:::, 'melyet sHJat foldJen toItott le. , , 

A Rzemérem elleni bŰllcselekménye.k keye:"se 
foglalkoztatták a· hüntető biróságokat. ~en~ nunUm 
DZ e körh", tmt.ozó hŰ!lcseJ~kmén':yek l'ltk~k h~tt;k 
\'olna, hanem, mm:t az alIa:l1llllg buntet~n~o 8~enl('r
O1etlells~gek esett'lben a sedett ?Bak ptka,n eIt fel
i .1entéssel, miért is az esetek to.bbsege tItokban ~ 
i ' megtorlatlan maradt. , , 

. Ugyancsak ritkán képezte panasz targyat a 

.c 'üleü;értés vagy i'ágalmazás., .., .. ' 
, A megszálló hatalom eIlem pohtIkm b\lntet~ek 
' . vétségek száma f'.sekély volt, egyes, rendszel'lllt 

1. intelligencia szellemi irányítitsa alatt kelet~('ze.1t 
ily mozgalmaknak . és próhálkozásoknak l1undlg 
id jében sikeli.iJtgátat vetni. 

Oly arányban, amint I1Z i~azság8zolgált~t~,sl~,nk 
feddhetetlenségéhe .vetE'tt l)lzalom megerosodott, 
;znporodotta szá.mh a sfrtettek, de más polgári sze
mélyek l:észél~ől is töd~n~ f~'.Jjele~téseknek. Az .. ig~z~ 
" gszolgaltatru; ezen ert:eket fehsmerve, a ~ozsegl 
10ljáróságok is ~l em ,eg)' e;setbep ,titmoga!tak, f~l

jelentéseikkel az ,lg~z:'~gUgyl ,hat.osagot II ,tenyaJ}as
nak 6za hatos, a. mmosltesSZel'lnt IS helyes Jogerz,e;kre 
valló előadásában, ami - egyszerű pal'aszteinberek
ről lévén szó - méltán felkeltette elismel'éseuH't, 

Termé,;zetes azónhan, hogya fel jelentések 
:zömét tábori csendőrségünk tériyvázlatai szolgál
latták. Bár a cse-ndőrök nagyrésze a horvát és bos
ilyá:k csendőrö'k közül került ki, mint akik a nép 
nxelvét birták, mégis, .minden nemzeti sovffiizmus
tol ment) pártatlanelbirálás szerint, nem ezeket, 
hanem a legtöbbSzör .a nyelvismeret nehézségeiyel 

:küzdő magyar cscÍldőrökct illeti az elismerés, hogy 
ésendőrségi intézményiink régi jó hírnevéhez méltó 
fellepési.ik és viselkedésük álta.1 Szerhiáhan is meg- # 

ólIották helyüket és megHzerezték alako&<;ág tiszt('
letét és ragaszkodását, olyannyira, hogy egész járá-
" k kifejezetten magyal' csendőröket 'kértek kÖZBé-
geik számá ra. 
" Érdekes megfigyelésre nyujtott alkalmat, hogy 

az Önkéntelenül ki ff>jlődött llemm; versengéshen 
zinmagyal' csendőrök TI?ily gyors~n sajátították ~~l 

ri szerb nyelvet, hogy mlllél eredl1lenyesebh mllnkat 
biztosítsanak. Ugyancsak elismerésre méltó, hogya 

19á1at ez.ernyi nehé';.;s(>gei dacára, annak rend
jét, hivatalos I.Hltaloffillwl való ViI'S7.A:Lélés, szolgálat-

. . n elki>vetett bántalmauls (,s efféle ('setek el nem 
h mályosítoHák. 
c,. 'Pedig a szerb néppel hánni tudni nem volt 
könnyií fc.ladat úgy ft riyomozó közegB('k, min.t az 
itélp hirónak pgya.l'ánt. A nyilt~ágnak és ÖSZll1!('-

',gnek híÍlllya él hüm·sd.JH~I húl1nillŐ v()natk(n~IS
bnn érdekelt szt'mélYl'knél, tanuknál ép úgy, llunt 

gyanusltoUaknál általáuosan volt érezlwti). A 
töredelmes heismerés ritka volt, mint él. fehér holló, 
.\ tette.<; kÖl'ÖlllSZakad táig tagadott 6s képt's volt 
nriat.lan:,;ágá t szíi I('i, g~'l'rllll' kci "'lg'· :"a,iá t l·letér~ 
, ' lelki iith'össégl're "aló fogadkowssal hangoztatlll 
kkor is, ha a I('gkézenf<,kvőhh hizonyítékok szóltak 

hiinÖt,;sége nH' Ilett. 
, Gyakori vé(kkt'z;(islllÓd volt él ~él'tl'ttpk és tanuk 

t'Uenséges érziiletér!' ",lit'> hindkozÚs. 19az, hog~' a 
h 'szÍlvRgy ~()k fel.it'lt·llt~;-;llt'k a sziiWa.nyja. A talán 
;~:ek l'Wtt kil>jtl'tt r()~Z :.;zó.t, ,I rc>gel1 l'1 ki) vl'1ett I()pá~ 

következtében szenvedett bármily csekély vagyoni 
károsodást, a kiilönböző politikai irányzat ~öv~té
&énél vallott ellenkező nt>zetet nem egykonnyen 
felejtik el. A régi ",'éroo::,szÍl" emléke még mindig 
kisért! . 

IlY háttéi' 1f>lwtt»),;égéről tehát meg'feledkE'zni 
soha scm volt szahad. Ezért a· sérfettek és, tanuk 
llvilatkozatait és vallomásait a legnagyohb ovatos
sitggal kellett birálgatni és a · hamis~n vádolókkal 
és· hamis tanukkal szcmben a le.gszlgOl11bban el-
járni, ,,'" 

A kellő erköl~i all11) hWl1ya, valal1lll1t az 0-;kl1 
jelentő~gének éR l'zpntségének' át nem él'z{~e nJiHtt 
~z esküre bocsátás körül is sziik!:'éges voJt a legna
gyohh elővigyázat, kíilönösen, h;~ a ,lJi.inös~ég ~6t
ségtell'l1 fenforgásáhllegnyugtato egye h - tal'gyl -
bizonyítékok nem támogatták. ' 

Tanut találni jó pénzért mipdig lel~etet.t. ~';y~k
ran fordult elő, hogy a szabadIabon vedek~z? vad
lott pgész légió taput V?~lUltatott .fpI, a fotar~a
lásra, hogy azok IgazolJak, t;1~?nylre ~!,ül~lan, nllly 
hecsület('S, .a légynek sem v~o ell1'?e~: o, ~I a,~selek
mény elkövetésekor a tett sZll1helyetol mertfoldekrl' 
volt távol! . 

Az elitéltek n kiszabott büntetéseket mindell 
különösebb lelki emoció nélkül fogadták. A büntetés 
io'azán csak a,z elkövetett ro~p megtorlása maradt, 
j~vító hatá&a nem igen volt észlelhető, amit a 
vissz8.ffiések nem ritka esetei bizonyítanak. 

A bűnözők túlnyomó része a paraszti osztály
hól került ki s azok között a férfiak és nők arány
száma kb. egyfol'1na volt. A letartóztatothlk ,maga
viselete ellen nem mel'illt fel panasz, ellatásuk, 
egészségi viszonyaik megielelőek voltak. A résziikl'p 
tartott istentiszteletek és' ,erkölcsnemesHő előadások 
által fog;;ágban léhik alatt , 1;lki ~opdozásha~~, is 
}'észesíHettek. A foglyok, tetlenseguk e~kerulc:,;(' 
(irdekében a legtöbh fogház han, hol azt a vIsz(myok 
ll1egengedté)<, megfel~lően fo~lal~oz.~ttak, I~y pl. 
a felügyeletem alatt allott valJevol kOl'letfoghazhnn 
a fér;fi foglyok a kiszahadulásu.k után háziipm;kéll! 
üzhető vesszőfonással (kosánparra.I), akeveshbe 
u1l1ulékonyak faaprítással, a, női foglyok I~épi~s 
himzések készítésével a letal'toztatottak ruhazata
nak javításával és 'tisztításáv,tI, valamint papir
zaeskó- és levélboríték-készíté,fi.sel foglalkoztaUak, 
illetőleg utóhhiélkrakit<ll1íttatt~lk. A hefolyt jövedp
Jem a foglyok ~Iplmezésénl'k javítRfián~, a szahad(~ll
j)()('.slÍtottélk pll'ö ~(· <r~hezé,<;(·r(', val::Ul1l11t a k(,ll~ ' pr-

~ • f " .. ". ,.. 

kl'reső nélkül maradt kiskoru c~nladtagok t'llatal"ar(l 
fonHtta tott. 

A foglyok egészségi vi:,;z()llyai, (laeilra él k~)ráh
llHll i:-; foghÍlz céljaira s7.A~lgúlt ~piil(~t('k IdpalrSI!,nk 
éppen nem nl:'vezlwtő voltanak, altalahall kt>tlv('7,opk 
voltak. 

Járványok és tömeges Illpglwh'g('dések llH'gl'W
zése érdekéhen szigOl'tHlll ('lrpndeItelll, hogy lIH'g

plöző fertőtlenítés, orvosi Yizsgálat é.-,; hizonyíh'áll~' 
nélkül a fogházha lll'll1 fogadhat,ó b,l' se~lki :';P •• \ f('r~ 
tlítl<'níté.", (h'tütlt·níté.,;) (is orVOSi VIzsgalat a lll'lyl 
kórház L' l'élra szolgáló elkiilöllítp{t. helyiBégélH'1l 
történt. ' Csak ezután keriilt a lwutalandó az iigYl'S Z 
(,1(, ú; t'.sak a fogházirodáball tiirtéllt llj,ih>n~·()lll1lt ~ 
fel\'étel és tórZl'1k'Öll y \'ozé:-; u tá II (Ili óhllialwt is a IllI 
közigélzgatit~unk lw'nosította Illl'g!) il fogház ú\lu
Illányáha, 
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A k<'l'elmek él; esetleges panaszok pIőadásának 
Illódja , II llOzztÍtartozók látogatát'a, LI hozú
tartozók ré"zél'ől a foglyok r&;z(>r(' :<Z<ini' <,1t'lmi
:-zl'l'!'klll'k és tÍ:-zta ruháZ<lblak !Jl'adása llH'gfplel6m 
:-;za hÍllyoz\'L1 Yolt. 

('S€ndőrön mulik hon'\, ezt a körülményt a magn 
hasznára kiakná;za. o. 

Emlékszem egy kiderítdlell esetemte, anwl~'d 
kpoobiJ kiderítettiink. Megvallom ől;zinti>n, hogy a 
kiderítés módját magam is eg~' kil;sé szokatlallnak 
{..,.; II Szolgálati t: tnsitá." f:.'%('mpontjálJól talán kifogú
l'iolhatónak is tartom, de szolgáljolI men t.w.giin k!-<, 11 

t'él ti",ztasága és önz{'tlenség~: egy g~' iIkost jllttnt
Tunk wle az ig.az~ágszolgáltatás kezér. 

A szigol'lwlI nH'gkön:o tl'lt és Ill'tartott til'ztaság 
1'i'('dlllénYl' volt, hogy. míg az ]914. <'vi ('Is(j off PI!
z~:'<Ík utáll il va lj('\'(ú hadi foglyok 6,, ' ti la kO"''iág 
kozu I ~'ZJ'('1l lIIP~' l~.zl'(,ll I'~tl',k k íi I?n lJÖ;l,Ő ragiÍ Iyos 
Iwtpg:-;egpk, kulollO>;t'll klllte:<p,;; tIfusz áldozatánl 
(il III i riJI a y,1 Ijt'\'oi t (' lllPW tiinwg-:-;i 1'_ l'" kt) /'(':<zt('I'<1p jl' 
Ip,.;;I, SWIJJOl'll t,lII11ságot), addig il kŐVdk •• z(í r"pk
],(')1 il j<Íl'\'ányok pusztításait il l<'gtpljP:<phlwl! :<ike-
l'iilt ])H'gelfízni. ' 

AkkoribHu - 1907 januárjában , _ őrsvezptiJ 
őr,..;paJ·all(·snok voltam Papfa,lván. EgYIlapon va 
laki tndomá!-;ollJJ'a. hozta, hogy az őrskijrIet. "Csrrnit
hnra~' háZ('K)portjánál ..{lg,v világtal~ln favágó, HOL'. 
n wez János e Itlint. Milldpzek, a ft'nteIJhil'khl'lI c'''ak váz'alo~all' 

i"/lII·rtl'tptt adatok <':< köriilménj'pk il ll'g6kesl'hh 
('<ifol,lt ('I1PII"{>g('ink nígalmail'a . N l'lIl"ktlillk fel-
1,ímadásáha w·t<'H megrendíth('tetl(,1l hitünk <,,~ 
r(,llIényün k 1/1('lh·tt }J<,düi' n'mélnünk hj] hogy 
awk, akik amkról az jdőhiJI SZl'rhin tö;,tén('tét 
lI)('gírni fogják, a tárgyil<lgos igazs.ág szavát ncm 
fogják tőliink Illegvonni. 

' Maga,ulhoz' vettem ('g~ ' tótul is tudó C>-~lldőrii
nwt, MeIieh Istyánt. rs elindultam. Hos,<;.Zú óriíkon 
nt tnpostllk a. ritkán járt erdők puha havtlt, míg 
végre felértiink. A "Cs.ernahol'a" , szénég<.'t{) teielJ 
volt, tót munkásokkal. Nyomorult, roggyant tetejíí, 
ft'l'de kalapu v,ályogviskók sU!1~'i kis ahlakai b:í
multak reánk s az aJac"lŰn~' , tapa.'Sziott kéményekliíl 
az égett fenyő kedves illatilt {'1'''apta arcunkJJc'l a szél. 

.....: ... -
TANULSÁGOS NYOMOZÁSOK. 

Egy gyilkosság kideritése. 
Irta I ZSUGA SÁNDOR 2. oszt. tt.zthelyettea. 

C\elldi5l'1lek niJl(:~ell h"eIlH:~tle'H~bh dolug a 
viliígOIl éL k id e l'Í tet I ('Il esdnpl. S~gyc'nli is, bosszan
kodik i~ rajt'l, az önérzetét if'! I-\érti, HZ elől.iárók sem 
\'P.~zik jó néven, - meg a.ztán az él hiwn yol-\ esendő/'
Jelkii sm(' ret I;pm tild valahogy belenyugodni abba, 
hogy már megint WIJb van egy bííntettt'si-;dJ, akiIlek 
sikNiilt a mrgtorl<Í.'it elkerülnie. 

Pt'dig hM biz,ony megesik nl'ha-néha, hogya 
t'sl'ndi)r j" Í<lnác,..,talanul áll egy-pgy I'Pjtéllyel szefil
IWtl é~ SOhí''''<H' napokig tartó E'mherfcL.>tti szellpmi 
és tpsti f:íra d Oí::ií "á na k el'edmény<, vag,\' job'Uan 
'JllolHlva p!'('dlllrn,\,tplen:-;égr egy kiderítetlen (lSPt. 

Szrgycnl\(.;I,\,(' kullog 'i1~'Pllk()r II jár(jr haza a lak
lallyáha é~ il ;l, ('g{>,,,,z (jr" oJ~'lIn IrJwlIgolt, n1Íntha 
valilIlIi köz(}s, lIag~' szel'('Il('~I('nség tölil>nt volna; 
\'ilillllogy az is tórtént: ei;orba (·;.;('tt az igazságoIl, 
110 /llcg il ('~(>ll(WI'",ég h ('(',,; i il ct éli .• htán Ill('g az iga 
zat 'lIH'g\'idlvil il lIlillő ~ítvényn('k f.;(,/Il nngyon ha:-z
l:;ÍI " kidc'l'ítdli'll (';.;d ,egY>izf>\'al: ba ('''ak ldl<'t. 
j <" (·llu·riillli, 

Haj , II lIg ,\ ' l-aj 1:1 ~id('l'ítd!t'I1 (' ,,<'f , (h, lIl{>g 1111-

g,"ohh Imj ilZ, 1111 II ('''l'lldőr llílt(',;zi magiit rajta PS 
1'<'! (· lI,1'lIg:.:zik a rc,itélylw, ,IIlWl,I'd azonnal IIwgf(.j
t (~II i 11('111 tlHi(d t. l gaz, hog~' III i nde/1 hlín(',;(' lpknH~IJ~'t 
<lZ pj:-;(i II ('/-! ,I"'t'1I II ,1'01(· ú!'úball il legkiillll,n'hh ki(h'l'í
fclli, .·z ilw lihali kOI',íllt"'('1I1 .il·I(·liti m:t , llOgy ké"iíhl, 
""ír q,!\ 'últaliÍlI "ine. __ kil<ít;i" il kidf·l·ítf·",T<,.(';';;lk eg\' 
ki", :-;zÍ\'{'''"Ítg, l;':':>' ki" iillhatato,;,;ág, PP;:-' ki:.: ('IIwt<Í
rozú" krll hozó, III<'!-.(' az il "zil,í rel 11 H'ggy(izií(] r ,-, 
Iiog\ ' il l.,iíll(·:,(' ll·klll pIlYIIPk ki kr '{/ d('riillll<':' ha lilii 
11<'111. hiíi. holnap, 

AI: idi; ,nhzo!' <'l1( · Il,..(~g(', dl' ,..ok"zor har<Ítja i" 
<I ('.-';(·lIdiíl'lldi:, . \ I,íílltdt<,st il III 'OIlIOZií" (>!,pdllléll\ ' (!' -

1(· II "ég!', Ili: \'spt f(')<'d{>,,!l(' 1I1<:lll';,,(' idók illU I tií'\' il I 
n'lld"zPI'illt (·Ibizako(]ottú .. ,{it. kiillllyP/lIlíí\'l' t('''zi, 
1""g;l\' i,,( ·I ... li·h(·1I {'" IIl'ihtkoza lil ihan IIlilldillkiíJ,dl 
í'lii\'ig,l'<Í zntlilJlllií nilik' (,s il ,n'nko!' ilzt;ill (,,.,ak il 

Nagynehezen reáakadhmk a sok eg~·fol'ma. viskó 
közül az egyikre, II Hornyecz Mihályéra: 

A viskóban az eltünt feleségét ~ a leáll~'Ítt 
tnláItuk. A I(~ánY élénk eszii és S'.oomű, 15-16 évps 
('"inos t el'emt:és" voJt, a szokatlan eg,venruha és a 
szuronyos fegyvl'l' láttára egy kissé megi lletődött, 
de aztlÍn a nők gyors felt<llálóképesoog(;velhami:l,['(I_ 
san ösS'beszedte magát és szépen, él'telme,gen. folyé
konyan előadta a dolgokat. 

- Vasárnap hajnalban indultlmk el II Illunka

helyünkről. ami ide vagy hét kilométernyir\' 'van, 
apám, anyám, mf'g ón. Utközben, ide köriilbeliil f'g.v 
ól'<Ínyira,.apúm rosszul 'lett ésleult;, hogy egy kil'sit 
kipiheni magát. Nekünk azt mondta, hogy ( ~."ak 
menjünk haza előn', ő majd utánnunk jön. Tudtuk, 
hogy haza fog találni, aWl't ott haf.,"ytuk, ]wg~ 
pihenje ki magát és mi elől'(, hazajöttünk. Azóf,ol 
Ilem láttuk t.öbbet. 

Az nnyja i", megerőHítette, hog~' így törtf.nL 
Nos, hát menjünk és kerCl:i:;iik. Magunkhoz V(,t

tiik a I€-ányt éi-; uwgillduItllnk a h<,I~' felé, <11101 az 
öl'egC't, visl-\zahag,dák. Biztosclll P1tévc'Hztette az utat 
ós nwgfagyott Vll lahol. Min(]pgy 1_ gondoltnl11 
ukkor is meg ke ll találnunk. 

Egy ,ió óráig lIlE'n t iink, heg~'nek fpl, Iwgyr{;1 le, 
11l(:g(·;.;,hztunk, ií.ira felálltlInk, areunkat kék('~
pirosm fi'!-:itpttl' il zord <,rd('i tél, míg ,"-égn' l'KV "ZiI

kacl{>ko;.;, víZl1loséÍ f.;OS oldalnál ll1<'giílIott It Ip:íny és 
('gy fl'h érlltl11dá" hokolTa mutntott: "ltt iilt II' il i: 

ilp<Í11I '" itt iiltl'1I1 éll. " jtt anyám .. :' 
KÜl'iilll{>zÍ<'llI. Üt IIUp U,lt (·1 azóbl s il gOllt,"z 

c!'dl'i :-;zél é" il szíízf(·h.;l', néma hó azóta lllindt'llt 
bd.nkill't. Dp III III i 1l~'()1lI s,,1101. - Kerp,,,,,i kelh'JI(\ d(' 
hol? ~Jillcl(,1l ol,\'i11l (·g,donlla. fehér, 

.:\. I;ín,\' didergptt , !1H'g;';;lj IJÍt It il Ill. lt1lí'.ilkiildll'IIl , 
~llIjd, ha l'ziihégl('sz n',í, hivatlli fogolll . . \zul;íJl 
IIlt';gi:; (':<"k lll'kifnglllllk il kel 'psé.'illl'k. Kiiriiljúrtllk 
il II('I,\'('t, ;ítkutattllk H "zaka()t;kot, feltlírtuk <I IrnYilt. 
~t'lilllli , , .• hlúlI (''''últIlJlk, k(;tf<'l~, k(·r(·,,1 iik , .. 
'('I!lllll. 

Bf'"iil élpcldt. (';" Illi haZlllIH)lltiillk, d(' IIlil"llil)) 
h:l.Ílwlhan Ill1ír IIjra ott "PltUllk, Tegnapi 1I\'Olllilillk 
llI,íl' :-;iko:,;r;1 d('I'IIIt'dt('k s 11('/111('111 IlIilldinkúhlo lm 'g- ' 

prlel(ídótt il gondolat: elmerült p::; ItJpgfllg',\'ott il Z 
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~ 'itt:1 iliI'/;' hóhall: ,'I\'gllapi II yOIl III i II kUli, tlíl 
(Jreg , ' 'I ' .. I If ' , si (' 'I'\"<' iUPIltünk, mikor Pg," IllP~' . .. zü ( (,"} \ '.("k~ ( , 
J; iilönö:< hang iitőth' Illl'g a flllt'llwt: ~I'Jl~ :a~ ' og:~:;. 
F eny ,.(.", heli ':<11')11 ~ , . . A rra 1I!~I1,t ,O~1 I s,:~ I ~n 
fl1vág-Ílt ott tal1l~tarn . Halott volt. h,o! ulottp P\ ~n,~( t
I n hó, dnlllk(){la" n,\:ol11a ' 1'hol "Pill lat:-:zntt. d( S.IP-
kája [." ho('"kora hlall~' o7.li1k, . , 

" . Siil'<rÖllyiiztPIll il "iz,.;g:ílúhirúnak. A h?J)('olas
nál IlZ ~'''o" il hal halánt{'ke!4)nlo!1 ('g~' "kl;'; 1'('p<:, 
Miit f f'(]pz (· tt fr\. .\ ki" ujjam s7;0r()N~!1 I,(·ft~,:!, .J('g7-
zőkönyylH' \'1'tE'Ü'tt: ,,'rom pa tll~g-yto~ ('1'e<1o, halalt 
okozó s{·rÜll~,o, ... sZC'J'pl1cset.I(,!1spg, .. t~z. }lÍ<'lt r ltt

,~esztette, rt jeges oldalon I(,zllhan~ s )e.let. eg~' fa· 
törzsbe iitöttr . .. " Prr:;zt', Itog~-- maskpnt n~'1l] I<'!le
ett. {1 gyan ki fog ('gy y j lágtalan ag~a::;tyaJlt. ~>all
nni '~ A n~'omozás IwsziintptteÍf·tt, I\Z Irlltok az lrat-

tárha kpl'iiltek. . 
.. .J!~1l jártll.Jll Ümí hh a vidék('!: Eg~'sz~l' }1wgm,t 
tl'a n helyr(' k('riiltplll, "lIOl az üreg fnvugot meg

találtuk és ahog~- ott elhaladtam, IlIl'telen, ~z 
:, szemhü i)tlöU: "Ha .~Z öJ'e~, fatörzAle \'ert~, a feJ <,t, 
miért )1('111 volt a klpn a. bor megrepoove! , 
: ' Ettiíl kezdve valami nem hagyott pihenni: ,11 

(.Sendőr]elkiisnwl'et, Hátha II dolo~ m.egsem ('g,e-
zen' Ílg~' volt ~ Háthn ('Jtrtte valakJ az oreget. la b 

oIón : , l'~ l ' h~l " EWszedtem az i-ratokat az Il'attar JlJ y.s 11\' <:-
t~ttc,m It kiderítetlen esetek kiiz{>. Ellwtal'<Y.t.tllIll, 
hog'y nyitjáril jlímk n clologn,?~ ', 
' '[((-7,dlem mllgamat az ol'.Iamtba gyakrabl~iln 

~ vez{'lly<,llIi .. T úr(írtiil'Slll mÍlldig a tótul tndó M~·ll('h 
csendört Vf'ttem mag:'lInhoz, mNt tudtam. h()gy l~a 
~gylilullán ,m~gtudok vHlamit, úgy ar.t: (~sak n tot 

"mllnJulf;.oktol tl,ldhntom Illeg. . 
Nehezell m(,llt. Az rmlw rek hidegek, biwlmat

Janok voltak s bizonr ~ok jó SZr), I~O me~ eg,\·-eg-;.' 
')corty pálink.n keIIdt h07;~lí\ hog~', fal'nd Oí' ... asüm .la,;-

n-la!>san (,Ioom",nll~ ' rl ,1ar.l0n. ~onap~Jk mnlt,a k ,;l, 
ri,lig végIt' :<j kpriilt Ilz ('ri~h(,l'(>k IJlzalmllha h(':,(' l'ko:-: 
nöm nnrlki.il, IlOgy tndtak \'011111. hOllI1llIl (Z a JO 

bórútsüg. , 
'. Eg~'szer aztán azt mond.Ja ('Ih~' fr hé\' ft·jil, 
'l; ' ndes heszédií' tót: "l'ram, pan ol'mest,(· \'. Illvtnk 
"m az a~szon~· t i:< , hog~' keres,,:,('!lZ ura!, dr Hzt 
Illondot.ta kál' azt kl'\'esni, ugyll-i megettek a f,l\,
knsok·'. j~ztán eg~' má.sik: "Pan ,(ÍI'me~1el'. a,! a"z-

ZtJll\' ford)\"érii volt és erkijlesÍ(·If>!1, ~7RI·etot ta!'
t tt. 'Az ör('ggd!("nkran ei\'I)(loít p.,; nelw pofon IS 

nttant , , : Az l:<trn tudja emk, hog\' halt nwg 
z (ireg". , , 

EfizemJJ€ jutott, hog~' az a.."s~o~y te;n~ leg 
lJ~gyon rpsz\'{>tl('nül \'i;'>f' ltetett a fe~',)e halala:a! 
' mlwn. Akkor rzt. tel1lH'szetesnek t<llaltam, A fer.l 
reg is volt, világtalan is, terhére voJ~ mmdenk,: 

nek méD' saját magának is, johh, ha az }Iyrt rlvl'Sz! 
i fsten~ De mosf már más sZt'mmel neztrm a do!-
't {>s mindinkáhb megerősödött br~1I1em. a g~'ann, 

log~' az örf'get az aSf.;zony tette ~I lah ~Iol. , 
.• De hát hizonv ez cRak gyanu volt es nPI~ bJztl

n'y íték. Ezze l npm lehet. a bil'óS<-1g ~Ié állanI. , , 
,:, Próbáltam az ag,'Zonyt faggatm - el'ednwn~-

, lenül. Megmondotta szemembé, hogy nem esett 
étségbe az Ul'a halálán. Öreg , volt, vak volt, 
oromha is volt., pok(jl volt az elete I1Ie~lette . De 

.' og \' ő hántotta volna .. , Isten ments m}"g II ~on-
Oi>f:,ittúl is ! , , , ~~ " k(,I'i'~ztd v('t ... tt , A Iran~'1l IS, 
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:A C.eDdőr".~ • Lapok ,pályázata. SOPl:on(24),3. Veszprém (26),4. Szatmár (27),5. Észak. 
~IS· SomOlIT ' (30), G. Almuj ·Torna (31),7. Ejp'csített ~lIdőr, . 

A ,Clleudörségj- ~pok 8zerk:esztőséga pálYlÍzat'ot hir, iskolák (lll), 8. Borsód. (32). 9. CsOngrád (33), 10. Dpl- ; 
dt'f II legjobb nyomozásru, amelyet a ,csendőrRég tagjai Somogy (30). Bihar vlÍl''IIIegye csapatIl nyerte az Orll?!! . ' 
1919 augusztus 'lló 'l-e utáni Időhen teljffitettek és I,miely' J{0fi' Főkapitány úr vá,ndordíját és 10 al'Rlly07,ott érnwt. 
lIt'k altlpján II biróság a gyallu8ítottlit ,elít.élte. . » a m.ásodLk 08apllt 10 ezüstözött- érmet. Il harmadik, ne-

PlÍlyúzhatik lu.indpll tknyleges vagy rolt c/leudol'- gyedik ,ét; ötödik -1n'őzfes csapatlO-l0 bronzérmet nyer!. 
ti8ztile l~'ett{)S. IlJtiszt és csendőr. aki a leírt .nYOImouú;t A lcé-.tigrlÍl1átversellY egyéni eredm~uye: ]. Bakn!' " 
maga ve?,etjt',vagy ezt közvetlpniH ét; p,sel~kvöleg -irit- Gyula c.sendör, Debreczell (662) ; 2. Berecz Antal pl'ólm- ' 
nyHotto. '" csendőr. ·Egyesített Csendőriakolák (597); S. Pintér lfit- 'l; 

A nyolllouú; li'Írúsúnak ol~' részletesnekkell leunie. ván próbacsendőr,Egyesített ' ÜBeooőriflkolák (591), 4 .. '. 
hOAT abból ft lJyomozás :kiinduláfli ~cb'zetét .. az abból Papp . István csendőr. Swmbtlthely (590); lj. TóNI 1<'1., 
levont következtetfs€'ket, ngyanusított ellen reImerült rone C4leudör, Szombathely (578), 6. László Ferenc, próba- : 
gy.ullU alapjait, a gyanusíto-ttvédekev.é8ét, ft tanuk 1'1;;- esen.dőr, Széketri'ebérvár (575); 7, vitéz Csoór 'De~ő g. 
.adását, a nyomozás 1ényeges fordulatait, a nyomozófó'hádnagy Pécs (554) ;8.ÜBl:kós .István . 3. oszt. ,tisZt, 
('gyes jntézkOOéseinekoluít, célját.és eredményét; a biw- IJelyett6#!, -PéciJ (544); 9. Kovác!! István csendőr, Széke;;
nyítólwk beszerzésén~k mód~1Ít és azok ~rtékesítését, 87Al- , fehérvár (536)'; 10; Szombati Lstván 2. oszt. Usrlhelyet
val .az elbírálás szempontjából fO'lltos.sággal biró összes tés: Debreczen (535); ' IL Bakó JóUlof . próbilesendőJ'. 
kÖIiilményeket 'meg lehessen álJa:p[tani. 'Ue]ységek és EgYe8ített :CseuoorUikolák"\519);' 12. : Gerimic8"él' JánnR ' 
személyek neveit teljesen ki keH írni. ' " " . ~tiredes, Egye$ített' ÜBendöriskolák (519); lil. ..DcsukJ á-. 
. " Legj()lJb 'l\yollloZlÍ8uak al1 a nyo11l0~fog ,teklutetui, nós próbaosen<lőr, ' Mlskolcz (518); 14. Vieland ' Ferenc 
állleJybell .anyÓ'moZÓ - a s.zaMlyok p6qtps ,betartása főtö1'7.sllrmester, Miskol(l1;(504); 15. Bordá8 József próbll-
Tlft\llett -.a bizcmyftékok beszerzésén~1a legnagyobh cscndör, EgyesítettCséndőriBko!ák ,(504): ' Az 1-5: helyf" c 

llZakértÍ>lrnet . és léleményességet ' UInusitotta, tekintet zettek f.1szteletdíjatésara-nYé~t, 'a ' 6--10.hrilyezettek 
nélkiil "arra, 'hogy a gyan'UsÍtott ' 9 'bűncselekmény el- 1.'Z&tér:mct, . a 10-15.ihelyezettek ::pedlg ' broi17,érnwt 
ktiveté8ét be~nMlrtece,vagy':Betll' ''' , :,,;', . ,' . nyertek. , .. ' , ',: 'i" " 
. 'Az,h()gy IllQ~ucselek.nlé~y . lirikor követtetett .el, ' . '. 'Mindháro.tiÍ , versenysz,ámbólll legjobbak , voltak: l. 

··melloékeE;, a uyombzásnak ilÚ>nban ;feltétlenül az 1919 vitéz CsOór ' DezSő g .. főhadnagy .«(i54); 2: G$Íkó~ I<6tváJl 
lIJug,Jmtus hó 1:e ntáni időbeukellett 'lei'olynia. ' .' , S. OS"lii tiBztbelyettés (544) és~. Bákos Oy~la: esendőr 

'A :pályamupJtákat féllha.sábosal'l , . .J".iól ol<vasható irás- (662). ,j', .oc • . " ' .':" 
Ilal.- lehetőleg írógéppel -'- ;kell .leírni. ~ j)álybathbz :; :Az ,eMrt .eredmények ala'pjá.n :,~e!lte1'dóbókka" ,~i . 
~atolalldó. : , . . " . , ' . . , ' .: ,', ,: . ,nevemetöknek W-i'nősHtettek a budapesti kerületnél : 

' ,·' 1. :két ohan bajtáJos .irásbeli DYilatkoz.at~, Akik a Gólya OYÖf$Y. :BorosJ~; Nádfls' ~, .Peá:Jt . A., cNifICY .A, . . 
' riY()!luiiltsbsri ·1u}1.g1ik lsmztveHek; vagy :an:nak ilefólyá·.csendőrök, ·OrdögD 'S. J)róbacsendőr; ' 'a ·gzekesfl:'.hérval'l , 
slÍt tökoéletéeen, isín.erlk, (Lehetőleg ' a,járörtarsak. 'Vagydter.ü4etnél ~ Ain'ke 8. .. ;Ki'S8A.lotőrzBŐrniesteook:, ;S2líntM ' : 
~1Ii. :MlÍk : ,egy , járőrtá1'll , V'OI t. 'l~hetIHeg ' az . Öl'8pB:tancsno k Zs.. Vajda ' M., László ,l!' .. ~ose.ndllrök ,és : KieS ; K. ; pr6ba. ' . 
vagy helyettese,) A nyilatkozatokat aláíróJ!.n~ .lg'arol~ , :c800dőr; '4 szotnbat,hedyl kel'Ületnél : Szabó Jd.3."öszt.. 
riiok , ,kelJ, ' h<lgy~a , 'nyóDl!lZ8eB1;ÓSzer;ipt, ~~~ , 1, ,~lyt IE;, ti.si.th~l~ettes. ~utlcsárF .. Bállri~ J. :fötöriRörriieste~ek" 
tlIhogy: az, ll' lJá:lyazatb.a:u lell'va van; " Varga <J. ,lV., I1Mkó J., Tóth F. III.. Hlés J.

t 
S7..alál S. 

' , 2. 'a :VOlUítkozóbüniigyi 'feljel~ntés · (tellYvá~1át) fo-ééeÍ:ldőrök éoi ·PAris Gy. pró baC800dő l'; :ft pécSi xerü}oej, 
gó.lmallványa , és , '. " ,,' .. , ': : ; '. , ,', ' "' , "né,h Csikáe ,J.I,B. <>8%.t. ,tl87.1thelyett-es. a'ör"ók .J. ll. főtörzs-
-' 3. az ügyoonhozot.t jogerős p1r4Utél(}t tll}jeR,máso' önnester: MadárJ., Sza:bó S., Hor-Yátl) Gy.; Szombath 

I ( d k lé f, l ,··tt)· . ' L. csoodőrök. Urlnkai J., Nagy'rilé,lykliHli és l{arac"i .r. 
tito. ' in o o. s .. ya :egyu , . , " ,: " "" ' , p' ró-baesendőr"'k,' ,in szegedi ketiUetnél: . Mészáros.L. 3. lln. a . nyolllozó II nYO'JlloZa.serl Jutalomban vagy ok- lT 

irnti.i1letve ' uyilvállosmegdicsérésben · résieái.Ht, ·űgy oszt. tj,szthely~tet;. Böröcs J., Nánási J .• Benkó J.~'l'óth _ 
t "I " __ >1. k II J't · ·, · R~ndőr~1t; Beke 'L. prótiacsendőr; . a debreceni kerii . 

' nz 81 pa Ya.uu.UJan ,meg , -e elll l em . • ,., . ' iC' M 'riél: ;Papp' J. és Sioinbilthi . .J. 2.o.9zt . . tlstthelyettnsek, ' ' A Csendőrségi Lapokban már megjelent vagy ·éz· 
Után köz)e,ndíí nyo)))ozá.sokknl , a pólyá1./l.tbaJi ' szintén Gombos :L. B. 'Oszt: tiszt.heJyet.tes, : Bagtía L.ormesteró ' 
rbizt lelietvenni. Ebben az esctben .azOokatiíjrll leírni Bodnár A~ Petrus J., Szar>kaL~':Bakos · Gy .• ,Papp B .. 

k k lék k k II 'Iól b · k " I.:r~· Jenei J., Adon J. eselldörökhl VoI.lrj,llll A. prÓbacsendőr: IleIII '1'11, c..<;U li. tn,,1 lete: et · e put IIg e 11 ""m. . n miskolci .kerületriél: Dereé19kei J. 2. OiÍzt . . tiHzthejyet-
~dlyadíjak: . tes, Biró J .. Vieland :J. és Bognár J. főtörZ8Örmesterek . 

' ko Lézwk J., Szabó A.,~kJ., TirÍtkó L .. Helyeg'8.; Szűk€' 
,I. díj .100 arany rona;J.; :Tóth J . . ciiendőrök és Koozka A. ' pr6bacseildőr; az 

., II. díí,50 aranykorona; F..gy~ítettCeendőri,gkoláknál: Gáspár P. 2.3)8zt.tiszt-
. UI. 'díj SO aranykoronIl ; hélyettes, Es7Jtergomi P ~ Kiss L. őrmesterek, Gerencsér 
IV. díj 2() aranykorona. K. ·tizedés. Tm Gy.ésT6th J. őrvezetök. · Berecz A .. 
Pályazati határidő '1925 Illllrcius 1. Apályamunkák BordáJ'! ,J. és Pi,ntér S.prólmcMndö.rÖk. 

a · CsendőrBégi Lapok 8Z{'~kesztŐ8égének 'küldendők be. 
, . A pályázatl>k fölött egy, a C!U!ndőrs~i L§,pok ~er

keBZtQeége által felkérendő bizottság fog dönteni. Il dÖII
t.és eredményét, valfl.l)lint á Ilyenes palyáz!1fokát a 
Osendt5n LapokbankŐ2ölnifolduk. , ' ." 

, A díját nyert pályamunkák ' 8 Csendőrségj Lapok 
tulajdoná9a menJlek át.. A szerkNlztŐt!égfenntartja 
magának a jogot, nagy esetleg n díjat nem nyert pálya
munkákat is '~ a 8wkásos írói tiszteletdíj I1Il'lIptt - II 

·C!leJldörs:gi "'LaJlOkb~n köw'"1heSée. · . ' ....... -
SPORT 

Az -or.zá,o. aendönégikézl ... .in~tdobó. 
veneny eredménye. . -

A vármegyei' csendőrparancsnókságok .8zékhelyeill 
lizepiember hó 1-8. kÖ7JÖtt megtartott or8Z1Í.gos csendőr-
8égi kézigrllnltt-dobóverseny eredménye a következő 
volt: ' 

A Kézigránátvers0UY virult'tlyék közötti tO-es csapat
ve~nyében '3 legjOohb vltrmeayék: 1. Hi,har (19),· 2. 

• A zárj!'!-""'I J"vó s'Uinn<)k IIZ el~t. pontok R7.ámllit}plzik. 

HIREK ' 
, ',-Mea-támadott esend6rÖk. Folyóévi . ','Izeptrunbrr ' . 

28-án Val'8ág ~özségben ImcSUlUu14tság \.-oH, amelyen . 
a rellttvevö :kgények közöttverMcedés koeletkezett. 
A verekedők ti. sÚfos7Jatátmokvégeltmegje1eni cRendőJ" 
járőrt ' is , megtámadták, mi!közben Németh JóZS{'f 
varsági t.aIk.()S .o. járor egyik ·ttaJtiát. ,KorQue Álldrá~ . . 
kölesdi örsbelli Ciendőrt bIwloldalán oSú!YOIsaum .. g- .' 
szúrta. A támadó ellen ti járőr másik tagja, Kiss Jáno" 
cHendőr szut'Onyfegyvert baszná:lt .és jobb cO'mbjáJI SII
IYOSRIIl, doc ·nem életveszélyesen megsebesítette. 

S:leptember 22·én, Tornyospálca ,Mzaégben tánc
mulatság: volt, amoelyen szolgálaton Jdvu.l megjelent 
Xor6di János tornyospálcai örsb-eli cSendőr is. Koród i 
osendőr és a tánomlll!atság<>n 821intim jeren volt H. Ba-

c logíh József féllyesli,tkei la'kos között összeszólalkozás 
támadt, melynek során ,Balogoh József Koródi cseJldőrt 
puszta .kézzeJ m~támadta. XGrÓ<ii csendőr támadója 
eHen ' :kOJrdot ·hasznÁiJt és azt könnyen rueg&eb~~H-ettoC, 
mire Baloglb a támadással felhagyot.t. · A k ivizsglÍ-hís 
mÍlIldkét e~tJoon folya.matba tétetett. , . 
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Öngyilkosság. Lo\'l'ie,;; Fe l'ene véméndi ö l's b~1i 
;;cudőr folyó é" sz,eptelllbei' 30-HIl a hJJkt~lI~-a udvaJ'an 

cü>lgálati fegyveré"el sZÍvenlőtte magát és azonnal 
~eghaH, Tct.tének oka isrnere t.leu. . .. 

Preszly Lóránt dr. ~rnagy felolvasasa a, Pazmany
Egyesületben. Preszly Loránt dr .. II belUgrnll~lszt~l'lulll 
VI, c. osztályába bl:'osztott őrnaIP- .f0lyo" ho" 2-an .. a 
Pázmány-Egyesület feloh' asó estelyen. ,'Clokeloko~ll-

, ség jelenlétében felolyasást taTt.o~t "A .társadalom es a 
sajtó" cimen. lJ.;m(>rt ~tte. a saJ~ú~: mmt korU1~,k)eg
-sajá túsabb mesterseget es legkn louJ.ege8'::'bb, mm ~:sz,,
t ét. Ismertette a liajtó hi\'a!~~, ,kótel~sse~It a tar~-

' dalom szüktiégleteinek kleleglÍese te!lunteteben •. a:r;nu:e 
ezonbHll c~-ak az a saj~ó kél!C? amely az ethIkaI ert~-

, kek kiépítéséYel és feJleRztesevel fo~ozza, a~ alkotó
kedwt. Ez a sajtó épít. ter'emt. tern~e-kenYl~ es ter:mel, 
Dl'ig a má.,lik sajtó ~omb~li! meg~e.rto~l a awp .Ie lke~,. a 
ilor I>zclJemét. elhomalyosIt.lH az Igazsag tudatat. s~o\aJ 

.. kész veszedelme az e rkölcsi, és jog,rendnek,. Az ePl to 
;' sajtcí anyagi és szellemI támogatasa 11 t~r8n1a}011l 
, 'kötel·e,,'Ségl'. viszont ,a nemz,etnek a, romboIo s3Jtoval 
sze1ll'be.Il való megvedeImezese az aUm!! fela~l-a-ta. A 

.'. rendkivül llÍYÓS és wllulságQs fe-Io;)vasast a Jelenyolt 
" közönség lelkese.n megtapso lta , 
" Dicséretek. A m. kir. budapesti csendőrkcriilet 
,: Parancsnoka: Hosszas C8endőrségi .szolgá\&tuk 'a:~a.yt 

a közbiztóns:á.gi szolgálatban, valamlllt alar'eIHil"!tie1k 
, nevelése és irányítása terén kifejtet,t igen ~redm~ny<:s 

'. tevékenység'iikért és példás magaviseleti.~k\3rt akIratll
lag megdicsérte: Antrul MiháJy 1. oszt., Xantus Ger~eh', 
Fejér rMihwly. Ba.log Laj?s! l<'ü!eki Józ&'Í" Cse~ Jan~s.' 

" .T:u<rC8ányi , f,lános, Ha.dhaZl Denes, HUi>-zar. J:m-os .es 
',' Szkurka Jwnos 2. oszt.. Mészöly István, CsatJh~ BellJa, 
:.' mi.n Győri Boldizsár, Kovács György, Szabo Gy~la 

és Novák Lajos 3. oszt. .fJiszbhel)"Ctteseket, u~'a'n~zert 
ny.uvá·llosan megdicsérte: Szabó ~'élix. Luká~s J~nos, 

. Fazekas MlÍJhály 2. oszt .. Kovács De!les, BodorIts Ja,nos, 
Duka Dénes Gegő Károly 3. oszt. tIszthelyetteseket. .. 

Hoss~)Yb c&endőrségi .swl'gál&tulk alat.t a ko z
bizt.()'llsági szolgálatJban ~eljesít;ct~ -i~ b~zgó.' szo.rgal

" mas és eredményes tevekenyseguk<;-l't aku;atilag ~leg
. ~, dicsért.e: Hajdó Márwn, Ferenc ~aze8h~em~th {RI!10;<; " . m., .. Gy,őrfi ,Ist.ván, .: Ol'eJJ<>z , ~1stl.<all .. . ~G61.:. M~hab , 

Sznacskó András főtÖl'ZSŐrmBstereke,t es a ko7lb~zton
sági swlgálatban tanú síto~t tkrii'lönös~1l eredmen~~:; 
tevékellységé€rt Gombaly Jwnos ct!eudart. Ugy~lle,~el t 
'nyilvánosa'n megdic~r>Í{~ : K~Tdalll:~, Dé'ne~, ~es~;'o~ 

" János Gyetvai Istvall, Lllkacs MI'haly. D,lmeny ~a~i
dOT. Bordi Sándor, KU1'(!<i Bá!1int, Kovács !stván, S~r~g 
István Molnár Ger>gely, Balogh H . Jozsef, Kad~r 

',. Andrá~, C~i'ki .Grör~· főtörz8őnne~te.l-c;,ket, Dudas 
' István. Gulyás József. ~iró ,Jónás torz~ol'1neste-reht, 
",Hang\'áJ Adám és Molna!' KaToly cseJldOl:oket. . . , 
: ' Segédmun'ká.,-;i minőségü-k-ben . tebesl~et~ kiv~lo 
: 8wlgálatokért okirMilag megdic;,-erte: P~nter. Gez~ . 

."Bokor GYÖTgy 2. o~zt. tiszthelye tteo'ieket, ,SZ8Ika!y ,Oa' 
hor 2. oszt. gazd. tiszthelye ttest. ug'J',l;l'lleze;t ~Y1IYal\(?~ 
.san megdicsérte Dósa János cSC'lldort. .. Seged?kt;:t to l 
irtinőségbe,n teIjesíteH kivá,ló szolgMatalCrt ny!lyaJlo

' .san megdicsérte MRqoolSán Mihá;ly őrmestert. . 
Szkurka ,János 2. oszt. tiszthelyetJt~s ,nyergesu,l' 

fal ui örspRl'anc.'lnO'ko! okira tilag megdICserte, m~!·t 
, nyergesujfalui EteT'Ilit pala~'ál'ball lef,?ly! "zh'aJk 

lat! igen taphJtatos., körü-!te)ci?ltő, ~le ere~?e~ mag,a
'tartást. állandó éberseg".t t~lJluslÍott ,es a knzh l~t0!lsag
ren'llo(a,rtása tekintptéhplI kivál!ó szolgalatolkat teIJesltf'U. 

'. A 11/ . kir. székrsfehér'vári cselldőrkrrület parancs
fIoka: Kövi Pál 2. oszt. tiszthelyettest okí:ati/ag !lleg'-
dicsérte mNt Bics ke 'közsfgb-€'n 192L. 1922. es 1923. evek

II mi;tc/..'T 11,i83.000 korona !kár értékben e}kö"et~tt 
töré_~es lopások tetteseit kürü!tekintő le!emeny~sseg-
, és fáradhatatlan buzgalommal .kidel'ltette l'~ az 

zslÍgszol gá Ita tá s kezeiI'e juttatta ... 
A til. kir. szcg('di cS(,l1dőrkrrlllrt porol/csl/okf/: 

Vaszlik István főtörzsőrmeRtel't okiratilag meg
dicsértc, mert a f<Yly ó édlell egy 129.351;50,0 ~oroll,a 

rértékű paprik&haIll1sítá~ tetteseit l?O oI-an, a t IlH
t lan buzgalommal kÖl·ü'ltekintés;;p.) es sz.a'kertelell!' 

mel vezetett nyomocis sorú n kiderítetle és az igaz~ág
.. olgáltatás kezéhe juttatta. 

Biró Ge<r-geob' és Oláh ,Tózsef 2. oszt. ti szthe l ,~'et ,tf'~ 
kt't okira,tiJ)ag- f111:'gdicsérte. mert hosszas csendorse~' l 

Igúlati idejük alatt a ,közbiztonsági szolgálat tere n 

III in dl'1l kol' kh'á>Jó szol'g~ Illlat és, el'ed,llIéll~:e? le\'t'
k e ll~·",;g-I't tanúsítottak. a laTen tleltJelkre es baJt.al·sa lkra 
io'en iill\'Ös h l'f'olyást g~·akol'oltak. " 
~ Kasliik I s t.\'án tötöTZSŐl'llIestert okH'atdag UH'g

dicsérte mert a fegy('lelll és kÖZreJld tl'ijes JelboruliI s;l
\'al júri \'á!lságos időkuell és oly kÖI'ül,mények 'közö~t, 
amidőn il saját meg1ll'e-neokü lése is I.b:étseg~~ ,Y'?~t: e~' lk 
szorongatott helyzetb(' jutott től:zstjszt elo}JlIr~Jat ell:'tt' 
köz\'et.ll:'n kockáztatásáva l II yegso Yesz",ly~ol, meg
mentette miáltal sziJklaszilárd fe~-e;lmezettsegenek. az 
előljárók' iránt való felt étlen . semmi veszélytől \'i;;sz" 
neJJl riadó áldozatkész ragaszkodásáIlak és !I. legs~ehb 
példnkéntragyogó férfias, erős lel,kű je-Jlemenek rItka , 
tündök,lő t~lllújelét adta. . . 

Vasók Ish'á'n cse,lldőrt nyrilyánosall meg~hcsert~, 
mert rövid cscndőrségi szolgá la ti ideje alatt 1ge~ ki
váló !katonai magatartást és ü~"buzgaImat tanusItQtt. 
az önképzés terén pedig kivál? előbaladás~ mutatott fel. 

Vörös Miklós id. nyugall. 3. oszt. tIszthelyettest, 
Sebők I stván főtörzsőrmestert és Törö,k Pál c,sendől't 
nyilvánosan megd~c8érte, mert az 19~1. es 19'~. ~v8'kben 
Pusztamérges, öttömös ~s Sze~ varos ,h'8:tal!lbrun €,}
'követett sorozatos 'betöreses lopaso k , tette~lt e~ or~az
dáit 2'25 órán át teljesített ,nYO'IllOZUS sora~l kIdentet
ték illetve örsparallcSllokukat III uyomozasban hM, 
hat6san és eredmooyesen támogattá~. 

A m. kir. miskolci csendő,.ken~let paranc.~nok(!: 
Seres Gergely 2. aszt. tiszthely'Cttest es K. MoJnar Jl~
nos csendőrt o'kiratHag megdljcsérte, l!1'eTt ,egy .rabl'}, 
gyilkosságot el'követett cigány k~ravan uldo~ese e o; 
e lfogása körül szakértelemmel parosult bU?Jl;\'o ~e~' l'~ 
k e'nységct. fáradságQt Ulem ismerő buzgalmat es klvalo 
erélyt tanúsítottak. . 

Bogár Józ&f 2. oszt. tiszth~ly~ttest es y.a;;cru;z,~Y 
István cse;ndőrt ok,irati13!g lIll!egdlC8el'te" mert egy tuz
e~et alkalmával férfias. önfelá!dozó,ba~or, malfatar
tást tanúsítottak és célrav'C ze to. 'P0rs mte~~edesC'ke~ 
tettek, melyek!kel nagyobb veszelynek eleJet venni 
si'került. , 'd' I tt t ' ' Hoss7J8.S cseudőrségi szolga latuk l eJe a ~ . Honu-
liíwtt, kiváló maga'Y ~seletükéTt. 'a 'kÖ?;biztons!1.g1 s.zo,~ 
gálat terén, illetve se~unrkási ~seged?ktat0l1 m!no~ 
,;.ég'ii'kbe,n teljesített kivaló srolgalatolk\3!·t, o~lrahl!'ig 
megdicsé rte: Koós György, GM lllre, ~zIlagY'l Istv:;tJl. 
Horváth Vince, Had~ányi An~lrrás, V:~gh Imre, íhcfate 
GyÖ1'l,"V Balázsi LaJOS, Pl'alszta Sandor. Am~nl~ 
Ágostor;, Boalogh ~a;rta Á-nd1-ás .. Bogár .JÓzs!!f. C~tlll 
Lajrr.;, Derecskel JaulOs, M:agy~n A~?D, H; Szucs Jan?s: 
Sl"he fi ty éli Dávid. Gödri Jozoof. ~al'Jall M~rto?, M~gya, [ 
Józ~ef 'rótJh János L Lang Jallos, SZllagyt LaJOS 2. 
osz i .. 'Szabó F'eoreuc.' Balo~h Gyula. Dávid ,~ll(!nis, 
Erős Károlv Tóth .János II., Varga L. Gyula. Mesmrro~ 
Gáib'or Báii.· József. Stuller AmIJ'ás, Erdődi J?zsd, 
Szász József, M.o'lníur GyÖl'jp', Bor Józ:<;cf, 'l'ótlh Jozsef, 
S zakáh- Imre és Swnda LaJOS 3. oszt. tlszthelyette;;ek~t. 

Hosszas csendőTségi szo lgálatu:k alat!. a k,?zblz
tOll sági szolgálat terén tanúsított k ivá!óa!l eredlUt::n~:s 
te,yékenvségükért okiJ'uti la-sc megdlcscrtB:. K?kcl~ 
.J ózsef. 'Heolyes Sá'ndor, Balázs htván. pQ<r~gl J:asz~" 
I főtörzsőrunestereket Va'Ss József, Szaho !)"al ol" 
Bérczi Istyán. Hajdu András. Gáspár ~ásp~r" őrI~H~stt·~ 
I't>ke t.. Mokán Mihály törzsőrJllest~rt es, v,e~ul Iro,dm 
segédmunkási minőségükben t~lJeSl~ett kJvalo s~olgala
tokért Pálfy Imre l . oszt. es TotJ:! fere.l1c 2. oszt. 
gazdá szati tiszl1helyett>e.'Yeket. ... , T ' 

Cseudől'ségi swlgálatwk alatt a ,kozblztOIl~~l 
szolgálat t~rén, iJ.letye :különlege~ beoszta"ba:n .te,~lCSI: 
t~tt kiváló szolgálatokert ,nyilY3110Sa;1l megdlCsel't(:>. 
Pa r "lilI i! b' . Czirbesz ;\ndras, 2, oszt. '~lsztl3elyettesek~ t : 
Takúcs József, Dönczó Alldl'as. Sza,lal J~llOS, I}uz{':" 
Imri' M"ster1v!iklós, Bodná r Anta l, Mo~a. KB;ro ), 
Alb{'~t Ferenc 3, oszt. tisztJhe!yett;~ek~t. ~al!(]J, JOZ8~~ 
Papp Já'HOS III., Gergely LaJos" Smko., Mat,J as. Ba , . 
Dénes Varg-a Imre Purjanill Janos. Gyurok Máty~~. 
Vig-h' ·Pál. KleIl1e~z István főtörzső~es1t;rek~t, K(~, 
I'ülő György törZS?rnlestert, Matk?qsilk ~~rob 'D Tbl ~ 
nasi Istyán. Huszu;- Gyor~'. "E:nstóf Jozsef, o o, 
Ferenc és Nemes J anos csendoroke t. , 

Elóléptek: főtörzsőrmesterré: !?assi LaJ~s hl~da.
pesti kerületbeli törzsormester; ormestnré, Dboya 
János, Kitta Pál. Parajdi Péter. ~'ekete, .Fe!·~nc y( .1: 
I>es ti. Borbély FeTenc. Leopold ~,o~spf e" KONa .Jano~ 
szé kesfehérvá ri keTii.) e th t> 1t cscnllol'ok. 
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Házasságot kötöttek: Haid('ldkPl' Károly huda
I~'sl i kPrii IrI heli föha~lJagy. }'látéffy Ilona urh'ölgygyt'! 
}JSZ.t'I·g-olllbafl: llellcslC.~ Peter ""zombathelvi kerület
!Jf'li JiítőrzsőnuesLer Km'ács Jowfáyal Szombath e
lyen: esema JÚIlOS pécsi kel'ületbeli 2. oszt. Nszl
hclyeVt's Csögör Lidiával Somol..')·szPJlofIuiklúsulI: 'fáJl
I'z9". ~It'k b~d~l}Csti k<;rület)Jel~ főtörzsőrnwstel' L; jlaky 
Ma rIayal .M!lrmnosztr~11; Kovacs G~'örgy L budapesti 
~erulet~eh. 3 .. oszt. _ !lszthelyettes Szegedi Ágnessel 
Horoksarpetenll; Va~lI.,heIYl Imre mi!'lkolci kel'ületb('li 
2. o!';zt. tiszt.he Iyettes Klemen tin I10ná \'al Miskolcon' 
Fülöp Dénes székesfeh(hvál'i kerület beli fötöl' zSŐI': 
mest.er. ~l. JuH~.'Val I\islángon; Csetneki Károly szé
okesfehel'van keruletbeh 2. oszt. tiszt:helyeUes Zrinszky 
Gizellával Enyingen. 

"zolgálathall azonhan ('sak akkor szabad viselni, ha az a jlÍ1'űr 
Pgyöul('tiisi'gét m'llI bdolYLÍöolja. 

. IZO. L Al. örspa t a ne.'HlOk k t'P l.Ő tllll.folyamok 6wpt.emher 
huban nyertek berdezést, újabb t.anfolyamok valószínű]"" 
(-~ak Ll jií\'ö <'v foh-arnán lesznek. 2. B ,'{,SZU.t.l. töru;lisl.L : 
p~~-,~ kl'ruh.tl. parane,;noksaguál. 3. Próbálja mt'&, "setl,'g olyan 
llaJtarsa l"al lga zolni . akik'kel eg~-üLt szolgált és akik Csonka. 
magya I'Orszag teriUet.{'11 tartózkodnak 

Sz. Cs. I. Ig"nyjog06ultsági i -gazoh·áll~-t. c.su k 12 évi Ii'-IIY. 
I('g (';~ ka toll:"i vagy csendőn:;:égi szoLgáIM után !kér('lm('zb~.t. 
2. ~ €'m tudjuk, hogy miJJ'en kedv('zményt ért alatta! Magán. 
ta.nul.ónak báTm€'lyik polgári iskolába beiratJkozhati.k. a ma
g~n\~IZ6-~ára .(lZ "ngAdé I y-l. az illl'fkke-s fa·utel ügyelőtől ikell 
:k~I'I." .. Er'~'e nezve kiilönbell bármi'I)'i'k polgári L'lkola igazgató. 
saga tol '!'eszl etes válru;zt kaph·at. .. Elhalt: Anta l Júzsef budapesti kel'ületueli fötörzs-

ormester -Budap€1;ten. 
. Kére!em, ,1~ál1I'é'Vi József ~u;kai (Zemplén nL) ör,

be.h ~.se.n~()l' ik~n -azt ~ :~udapt;8ti kerü1etbelibajtársát, 
ak] ,koloson os athelyezeS'Uket kerelmezni hajlandó -lenne 
hogy eimét v~le ;közölje. ., --.•. ~ 

SZEItKESZTóI tlZENETEK 
K . J. Nagybörzsöny. l. IlIe-ték<!8. (L. l27.599/VI-b. 1924. 

"zámú B. ,M. rendeIM r. l"ej, 10. pon,t, 3. OOk .) A gawasá'gi 
bl,,-a,ta!1ó1 .!reJ.! 'kérni. 2. -Megpróbálbatja ;kérni, de a .bban az 
esetben is leg.!elje-bb csa:k lll'ásolato1. lehet ikiállít~mi. 

B. P. FöWrZ8őrmester. Ha beigawlja, hogy a megszaikítáll 
önhib.á;j1i.n -k l V'ÜI 1I:eleukewtt, akkor előző rn.o1gálati idejének 
kegyelemből _ ló ,beB7;áml,tását 3<.>érhet·i, de csa-k akkor, ha már 
nyUgállományba lett helyezve. 

Érdeklődő esendőr tlsrthelY4!ttes. A HOO1védelmi Min.is71ter 
Úrnwk 449.681/5. 1920. súmú Tendel-eie értelmében az 1918. ok. 
tóber 31-től 1919. augusztus l-Lg távol töltött idő megsZ8JkltáB
nak Inem cteJk'Ln'tendő,ha az illető megszállott terüleum maredt 
vissza vagy eum -Idő alatt ott .taT.tó?Jkodmt. Tekintettel azon
ban arra, hogy ön - leveléből /kliváhetőleg - a KárolY:!
tortadalom alatt s1Ja'bályliJzerüen leszerelt, előZŐ 6zolgáJa,u ide
jének ,be8:tá.mltástát <és ennek állQDJ:Ányparancsball való I et-ár
gyawát a kertileti Plt1'MlesndkB'ágtól lkécrelmeZillie kell mert 
iigye Jriilönleges e1birálást jgényel.· • 

B. M. csendőr Kunmadaras. A m. kiT. Belüg,YlIlliniszter 
Úrnak 1922. évi juliUl! 28-án kelt 180.067/XV. 1922. 8zámú ren
delete -értclmé'ben "csendőr" rendtokozatú egyéTI(~kne.k egy 
naptári .wen b&l.'Ü1 'egysZ'el're _ogy részleteIkre e l08ztva négy 
heti, különös méltáuy.1ást érdemlő eéetekoon pedig hat heti 
soobadság en~élyezhető. 

. T. K. Veszprém. KönyvalaJtban .még nem jelen-t meg, a 
közlé.! .bet.eje7Jé8e után meg !&g j eleDInI, árá t azonban előre 
nem ]ch<.>t tud·nl. 

1887. A Dordrooht hollandi biztosltó tM'SsMgMügy'8.Jl'
omza.g ter.illetén a há-ború alatt elmaradt dljak mitttt a bizto. 
;:ítá9t betizüntette. On tehát csak a befizetett Ö61!zegekre tart
hat ilgényt, amIt azonban !Il társaság csak paplr'koron'á:ban 
térit m eg. A lrötvooyeket -beküldeni sem érdemes, mert a 
pos~köllség is többe ·kerul, nrlni ill.tIIetl<Dyit Ikapna érettük. 

D. F. I. Érdeklődő. Tudnunk kellene, 'hogy 8. l:atonasá.gnál 
pontosa·n há.ny évet, hónapot és napot szolgált, mert csak 
okkor tudunk vála871t adnI. 

R. B. Altis2Jtek és cs'endőrök ú. n. ~rélflnom" szövetből 
• ajál. k öllBégüitön 'készített egyen ruhát js viselhetn<,k, ha u 
az előírásoknak mmen'ben megfelel, ft jelenlegi magas á.rak 
m<;lIett azonban nem érdemes me.gánegyenruhát -készlt!.etnl. 

Duo. Szombathely. Ha az előírt határidőn beliil nem 
optált, akkor IIUl!gy8.1' állampolgárrmk nem tekinthető és így 
a esendől"9é-gnél sem szolgálhat. IJeszerelését a 'kerüle ti 
parMlCfm<>1uwig1.ó1 kell Mrelmf'Znie. 

Bllaton. 1. lA. vá.mőr ikertileti parancsnokságnál 'kell sze
mélYeti(lD jelentlrezni. 2. Beszá:mit. B. Ugyanaz, mint a CBendőr
~gnél. 

ErdekJöd6k. l . -Az örsparancsnok nem tartózkodhatik 
éjjel-nap~: az örsirodáoon, ba tehát azt 8ziikBégesnek látja, 
elrendelhet!, hogy ft csendő1"Ök. illetve járórök b€'vonulá.sllkJror 
náJa ft lall:ol:anyA.ban levő m8lg'ánlalk-Mán jehmtk e!.te:nek. 2. Fe. 
kete pantalló vagy C8izmanadrág kihordása meg 1ran engedve. 
Ilyet a~.nban uj?,"u;tn .~re~i nem szabad. 3. Fekete vagy 
6.ár.ga bOT lábszarV'édő kihordása szintén :meg van engedve, 

,rörzsőrmes.ter. Mór tiibbször ml'giiz",n,tü_k, hogy ué"t.elell 
I .. ve l·ro nem valaswlun'k. K<.'rjii:k tehá-t, hogy leveléoon telje.; 
ne"ét, !"elldfokoza-tát és beosztását tii,ntes~e l el. 

" 1'18zam~ntl örs. A község be It('riil etén való kődobálás HZ 
18.9. éVI XL. ·t.-c. 118. §-á,ba iivköző kih4gást kél)Cz ·a>k.kor is 
ha 81. nWI egy bizonyos sZNn'ély ellen irányult és ha t.es ti 
~"rM.s nűm ls Qko21t.a..tott. 

D. ~. A. ~érdés:s i~gybi>-n a l2.210/elill. 21. 1924. szánni hon. 
véde.lml illlJll'6zterl rendeIM lnté2Jlred-ilk. Bárme lyjJk hOli vM 
CS'8!>tttpflJrane8nokságnál 'lIIeg<találhatja. 

J: I. FőWrzsőrmester. Duna.löldvár. Ha julirua 3-án vonult 
?e .tényl~ges 8zoLgá.la'ttél.elre, úgy jumus hónapra nyugdíj. 
?uhus es angusmll8 hÓ'll'apOlkra pedig 'IJényJegességi illet"k 
Illeté ke;. · ' 

. F. J. tlsrthelyettes. Na.gyoroszl, Az 1912:LXV. t.-C. 37. §-a 
e,rte~méoon .a 11yugdíjat ft besmmítootó 6wl:gálati WŐ 8zeri.nt 
akken~t ,kell .megállapít&.u·I, hogy az 10 beszá.m.ftható Bzo1gála'ti 
év utan a 1:émyl~ ewl'gálatban l1toljám élvooott javadalma
zásmaik 40, és mmden továJbbi beszámJtható 8'WJgá.lati évért 
(bezátró.lag a negyvened.iJk 8'Wlgá.lati 'mg) 2% -át tegye ki . 
A besz"nütható szolg"ála·tj 1dő megállapítá$ánál minden 7 havi 
MOndőrségI szolgálat 8 h6nap1liwk és mi nden háborús év (1914-
1919.), amelyben az illető legaliÚJbb 3 hónapon át II valósá.gba_n 
flén~)eg s:oo!JgIált, ókélsWl'e5en számit. A ha,t hónapot meghaladó 
é.~t.ör6d~k .teljes évrrek szárrnft. mig a 6 'hónapig terjedő év
to~edéJt ílgyelmen ·ikivij.J hagyandó. PI. 14 év lés 6 hó = 14 év 
m ~ 1,4 év, 6 hó és Ol nap = 15 év. A tizennyolcadi-k életé~ 
betoltése elMt bármUyen minŐ8égben e ltöltöl!t idő -be8zámf.tás 
tá'rgya nem leheL Boozámf1llrat6 ja'V'!\(ffilma~ ;ie16Dleg a havi
z.~old és 15. aranykorO'na az étke"""'i pénzből. A soo.nálás·1 id6 
a latt, vagY1S ~926 . junitl. M V'égéÍlg. a .fentiek 81lerint megálla. 
pított ny~blla1l: csak a !következő száUllé-1ra jár: 

15 éven al uli swlgála ti idő után 
~ év é6 ennél több, de 80 évnélke;es'ebb ~w'lg: hM' u~ 

.. " " 35 

60% 
85% 
90% 

35 ,. " '1 40 " 9, " " 95'/, 
At:lk 60. ~1'Ctévüket már betöltöttelk>, 'VI8gy 40 évi beszám 't

ható szulgálatl dd~ifrk van, a1lOlkTa a fenti SM.zaIékos tor1át'o. 
zás nem .vona~oziJk . 'Ailükmek 15 évnél kevesebb beszámítható 
8wlg~'Iltl 'ideNk VMI és közh8.l!ó&ájgj]81g ibeil!'8.zoljáik h 
8emmlf~le keresettel vagy jövede lemmel neIll birnoak é~ a~~ 
lett, t,;IJesen mnnika- ée kerefHltkiéptelenek - m ely körülm ény 
teh.l lvJ:lsg>áló bi7.ottsJig állal állapHia.ndó meg - azok a BZIIná
lá!>1 ,idő alatt az őket egyébként megUlető nyugdij 85%-át 
kapjáJt:. Nyugdíj CS4lik akkor állapítható meg, h a a valÓSá.go~ 
(eltek,tIv) szolgá.lati idő 9 év€'t és 6 hónapot mf"ghalad. Ezen 
Su:'.lgalllt-1 Időn alul csak végkleMgftés jár és pe.djg a Bzan'; . 
lás! idő aJ:a:t 5 'év ntáJl II bIlS7.!Í-1}1i.th.a.tó JsvadalmllZlÍs l évi, 
5 e .... en d'ellÍÍlt 6w1gállltl idő után két évi öS8zegének 60 ill etve 
tel jes. mnnka- és ,keregetképtelenség esetén és ha az iiletőn e-lr 
spmmlrél~ kereset-e vagy jövedelme nines, 85%-a. Ot éven alul 
e~ak t..IJe6 munka· <:s ikpN>lret.képtelenség esetén jár vég. 
lnel(;glt,ég ug~lIolyan OSBzegbpn. mint egy év utá.n. Azt hogy 
ÖII~ek men~Yl ny.tl!'díj volna illetékes. csak (}kmányain~k 00 
fel<Jintffle utall .J"hdnf> megállapítani. erre awnba:n nem vállal
k<nbatunk. 

A 8Ze1'ket'lztét!ért és EadMért felel68: 

P1NCZÉS ~OLTAN BzázadOó. 

Pallas részvénytársaság nyomdája B"dap'16t. V .. Honvéd.u . 10. 

(Teleron: f>-.67, 5-68.) 

FeleWa vezető: TiriD&'or Károly mllsza.k! igazgató. 

~ XlV. évfolyam. Budapest. 1924 Dovember l. 10. azám. 

"CSENDÚRSÉGI LAPOK 
SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS 

ELÓFlZETÉ:SI ÁRA I Egész évre 8 K, Fél
évre 4 K, Negyedévre 2 K aranyértékben 

Megjelenik 
bavonta .kétszer 

SZERKESZTÖStG ts KIADÓHIVATAL 
Budapest, I., Oruágház-lltca 30. 

Halottak 
. , 

napJara. 
Irla: TIHANYI FERENC százados. 

Halottak llllpja il tnagunkha'Szállás éH az ('njl!~
kr;,:éR nllpja. 

l t'igyelmezte t. II I'l'n , hogy az élet és annak min
den java mulandó, me]'t előbb-utóhb I:' ljöll II haliíl s 
m eg kell vÍllnunk mimlen től, amit \'alalta a m agun- ' 
'kénak m ondhatt link. 

Emléker.tet szeretteiJlkn" kik szívünkhöz nőt
tek s ma miír porladnak és akiknek ha elmúlásÍll'<1 
gondolunk, fájda lmllsll11 szorúl óssze szívünk. 

Emlékezzünk mi is e napon, Jlwr(: nekünk is 
vDnnak kedves ha lottaink, akikf't meggyászol ni l' 

nkih(í1 nH'gemlékezni, nemcI'ak keresztényi ('sel e
kedet, d e hajtáJ',s i köt elesség is. 

Vanuak haj társai nk, akik a közrend {,s héJw 
olta lmában, a jogtalanság és hűn elleni küzdelmll
hen, hí\'t'1l éf; vitézül Iwreoltak s elC'stek a bccsii!et 
és kötelesség Il1l'zején, 

Vannak hajtársaink, akik miko]' lángha horult 
a magyar föld s amikor IlZ egész világ rE'élnk tört, 
hogy letiporjon, (>!mentek a poklok-poklába, da eo L
tak ez(>l' Y('szélly('I, 8zembenéztpk a halállal és egy 
magaszt o::; eszméért, a magynr ha za fl'll II 111 a rauiÍ 
sriért ('!C'stpk a dicsíJsr{j 1l1Pzpjén. 

Ynn n;)];: hajt á l'saink, ak ik amikor a forrad;d
nHlk ()riiltjei és gonmdcvői gyalázatba d ö ntöttek 
min(lent, nmi eddig ;;u'nt voH, a nemz('tközi::;É>g, él 

l{oDoszság é" a terror urlllmát hirdették, nem rd
tC'ntek III Pg, IWlIl alkudtak JlH'g, d e hitték é_~ akar · 
ták az iga7.tiág és a npmzeti p::;zll1e fc>ltiimad1Í",iit 08 
mint "értIlIl uk E>l ('l' tek az igazsiÍg nH'zl' jén. 

Megha ltak egy zokszó IIp!kül. 
. Nem kérdezték, h ogy miért "Ilg.\' kiért jn·11 
meghalniok, m ert c'rezték, hogy il j og, ilZ igazság és 
.fi h aza y éd(' lmélwn áldozni fel az élf' tc, t , t'g-('sz férfi 
hez, jó ha za fih oz és tnlpig- cse ndőr!töz illő es"I('· 
h iclet. -

Míg éltek, mintaképei v oltak a ki"iíló bton:í 
Il~K s mikor meghalniok kelktt, úgy Iwltak Illl'g 

UIll1t a 1\'g\'l\(llÍs idők hősei, azza! a büszke öntudat· 
tnl, hogy IlZ í; vériik hullása j " zídoga lesz a nwgyaJ' 
)1t'Ulzef JlJ('g'Ú jllOdásállak. 

.\ KiirpiÍtok 1,t"rcl' i, a lengyl·1 UH'Útk, UolJ{'rdo 
"ziklúi, il "örüs lJ óhÍ'mk hitúfiíi hlí,Il'lldí (·';('Il(!lírü!i: 
l'lí l l'cgé ln ek, kik {>].;:('S laJlúság1Ít adUlk az :íldowt
k (.~z:--;(I gnl~k :..; (1g~' Ililg~', fpl1!"t·g"p.; e'l'l{t-I't "aló JJ1Pg 
halni tudásnak. 

Szomj,ls a Illngyar fü ld. Ezer v\' úta "ért isúk. 
Muhinak, Mohú('snllk, a lIla.it {>Il~·i p:í"lmlk 1I3g-y 
! (>J1le Wje J)](.g IW1I1 \'!llt ell'g, (Íjai") !Jc'Jsij k "l'J'(
kellett, hog:.' Jll('gv;ílt~a a JIlag~';J I' IWIIIZdl'1 " 
hog~' a !JöI'ijk \'(~r('h(;1 h-n.l'jn<ljoll a szahad siig 
\' i l' iip;a .. 

ük ezt jJll'gértdjvk 
k i II t,:,-ii kc·t, az i'1C'ti ik('!. 
szu!gaság és hit viínYDBg 
lít\'<L I:'z;,:(·l nlHg1.1knllk. 

s oda tlubiiik legdrágáhb 
hogy (j,,: szl· tiil'hc·;.;;;ék a 
já 1'1 II ií t, iiriik t'mI6k(·j á l-

Gyújbuk meg Dzí\'li nkhell il kegy(·let, il hidn 
('.~ 1;Z€-1'(· t ",t 1l16es6 t ~ [t1djnk lllC'g ('i'('IHIes pon1 i t 
azoknak, kik MetükkPI ad6ztak <, h az1Í nak fi halá
lukkal tísztplt' t d és tli e::;ő"égd "z(')'('zl('" a (';;('nrWr 
lI{,\,llek. 

- " .\. holta k janítjá k a z 6Wht '·. 
.\z ő h{)"i ('!Jllltlásukh(,l tanuljunk illi IS . 

'Tan lIIjuk meg, h ogy mik6nt kell hi\'at.útiunk · 
Ilak lIlegfdC'Iően é lni, (';;ak Iw ziín k (>" (-lll li('rtál"~,lillk 
jadt tizl) lg:í lni. 

Tanuljuk meg, hugy h ogya n kdl it hazát sze
l'I 'tni, hogyan I.;yl l (>I't(, do!goZlli, kiizdl'lIi l' Ita k(']] 
meghalni. 

Az ő éldiik l'S hal[t1l1k h'g:~'l' n ('W t liiIIk ragr,)gt, 
p vlclflj a ,az ()nz~'t l el!:.;~gr:ek é" ijllfelá Idllzá:::Wlk, [lZ 

ebzantsagnak es Ylt€'zi'Pp;Iwk. 
Az (j faker<,;;ztjPik :;uglÍr()zziík "zí" iinkIH' il 

lángoló hazaszeretetet és HZ ií "íl'jukból [1J'adjon 
I'eánk az a hit, m ely hi,;z egy juhh kül' elj iivC'Íel é· 
bell, ~tag-yal'Ol'sz;íg fpltállliluú "ú!tiln. 

Ha h'A'yrl('tld áldozunk ('lIllékiiklH'k s pél 
<!újuko!1 okulva önzelh'nii l d olgozunk a haza üd 
"én , nkkor m6ltókkfi le"ziink hozzájuk. kik az eskii 
\'el foglldott híí kiiit·l e;;,oégteljt'"ít\>,; lI1.1rtirjai\·;í 
Il'ttt'k. 


