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

Amen. 

A helyi és személyi ismeretröl. 
Irta I STRIGONIUS. 

(Fol),tatús.) 

'"' A hely i ismcl'C'(. megköyctl>li , hogya' eS{'IHlDr 
taJekozvu legyl'll arról, hogy örskör!délwn a g\'ii
tnol eJ;ter1l1€'sztés kiesilWIl ycl""\" na 0" \ ' ban üze t.ik-~ · az 
lIt~?bb} e.<;c~~en " leginkább n~ÍlycnO 'fajtáju g~' iill;öl
('sok es az orskorlet me l" részé iwIl kh. hány holdon 
t ermcltetnek, kb, menm:i a 7, évi hozam kb: mennYÍ 
(méten.náz:-;a) szállíttatJ.k (>1 és honí', körilllwItil 
InennyI a lakos~ág, Így e~őálIí,tott jö\'edelnw; fig~' ('
j~~~nel hll k.ISel'!ll, a f[uskolllkat, hO/"7 a lako:-;ság 
to.loved(~lm I, fOlT1lHll1ak. alapját kél)('z(í (,~(,llwtt·k 
gonoszsagb,ol "agy 'paJkosságból nwg ne rongál
t:~ss,anak lJgy. a szollő, mint a gyiímölcstel11lt'lö 
nd{>kekrn "Ok ldpgen, kiiztük gyanús, megbízhatat
lan egyén szokott. m(>gfordulni, a eSf' lldDrl1Ck tehát 
(. helyeken e körii IménYl'e is foko zott o'ondot hll 
fordít.a nia. . '" 

Me-ző J(>he t. l(>gelő vagy ka:-;zá ló (i'ét). A 1('gL'lő 
nagyobbrészt gyér vagy <tlaesony fííllön'sű és nPIll 
kerül, kasz,á lás <tlá, }lallem a h~l1nok lege]t(>tésérl' 
szolgaI, nug a kaszaI ón (rét) dÍl~Hhh . hí t(>1'e111 é", 
kaszál ni szoktá:k, 'a kaszált 'f ííböl a ztán szárítá", 
foly til n P1őáll a széna, 

Yannak vidékr·k, hol II llwz(ík \'H,llnak túlRúly, 
ball, mi n~egint az állattC'I1yészté:-; f;'h 'i r1Ígzá,,,ái'a 
\'ezet, pl. C:;,'Íknwg~'C' áIlatállomán\'iI hol iO'!:'Íl na"\' 
kit r l'j ed (. .. 'Íí r s diis nwzők (legelői" 'd.t ek)'" "ann~k. 
egymaga töbh volt. a lJék(· 6lílott év(' ilwll mint 
eg(.,sz 1\ ag~'- Mag~' Ht'Ol·.sZúg(~ . ' , 

,A (~srndí)rn('k, mint mindellrDI júl títjt-kozott 
L'gyenn(>k, tuomH ke]], hogy örS'köl'h'{c'JIl'1l 11 llH'zők 
kb. há ny hold tl'riiletc'{ foglalnak It', kh. JÜC'IHlyi 
nen>z(>tvsen il legp]ij :-; lll(>nnyÍ a kaszálú hol tpriil
n~k el általáhan a Ipg(>Wk éS'knS7,I\lók , il !('gl,!tc·té"l't, 
k;adott ren~h'lp.!p~ !wtartaín<tk-(, (I egl' lti>tési pusz
tak), a kulon hozo all<ttne?ypk, (l ó, III il I'ha, juh és 
sf>rtés) il JH' klkklUt.dt tC'J'lll('ü' k('n 1('g('ltdm'k-e; az 
egy,>s ü>riilptpk lpgl'ltpjésél'(' közhir]'? tdt tilalmak 
n r m hágatnak-p át; pI vannak-l' a kW'Wk láh'a 
kutakkal, itatókkal, d(,lelőkkrl 6,.. \'éd6l1l'lyekb>l' 
nin cs-r az ,11latokközö1t \'alanw h ' r a O"áh'CI" kó;' 
(lépfene, takonykór, üszök, 111(; tpl~' stl~) ' a I(·oel
tetks kÖZÖS-i ', ha igen, mily móc107,a tok ' mell~ft; 
~,ltaláha!l n!Í1.1ő, álla!fajok, t~>nyé~z t pt,wk leginkúhl, 
<;s . m~lylk faJ hol ~zams..zel'll~t kb. mennyi, az 1924-. 
{'VI XII. t.-c, hat<l.l'oz"anyaJllak SZL>lll lJH'ltartása É's 
hetali.ása, t oYÚhhá az ih: áll a tdús yid ékpkenkiilií
nös, i ll elő!tlg fokozottáhh köl (> l (>s~É'gp ket ]'0 il 
c8(>ndőrr(>, 

Ha a, (>S(>lHlf5r ~nind(>z('k(,t tudjll, Ílgy múr ad\'" 
,:an a kotele8Sf'g IS, mely 11 mezők (J('<Y(ll{)k (~" 
ka...<;zálók) .révén reá hárul. o 

MagYarol',~zág kimondottan f öldmíwW álla.m, 
mert a lakos.<;ag legnagyohb rész(> nwziígazdaság
ból, illetőleg nyel'}; te11l1eléRből él azÉ'rt ha zílllklJ:m 
II földmívelés igpn fontos tén\'ezk 

,')'zólltófóldrk hazánk It'gha~zno!';a hb t(>l'iileteit 
képezik. 

~Iagyarorl'zágon a földl'k mlí\'c,lésél'l' a kiil
te,~jes . gazdasági ugarreudsz('l' "aJl !']t(>rjedw': 
kultcrJcs : azaz kl>\'és III un ka ('l'íí \' L' l é.~ 'h,,&- költ
séggel járó ga7,dúlkodásj a gnzdl/sági ugmrelld
s-:cr: a~z. a t~nnőf~ldllek 3 "agy 4: ' egypn Jij 
j'es~r(' ,,-al? felosztasa, ~ll alapon L' r l'ndszert 3 vagy 
~ fOl'gasllnak JH.'yezzuk, A :) fmgú"únúl; az el~ií 
e\'J)(>n .a7, (>gyIk fo!·gá.sb~ őszi hu7.Út \'agy nw,ot, II 

n~asodIkha tm'aszl buzat vehwk, mIg' a harmadik 
resz u~al'lla k marad, a 4 forgúsúnúl a heoszt<Í~ 
hasonlo, csakhogy a föld 4 ]'észn' osztatik, s 11 

Jwg~'('(hk ré"z takannúnnyal \'ettetik lJ(' ez(>k Sz('
rint az egé,;;z \,eté:-;forgás :~, ill etijl eg 4 évi'g b_{rt.' J 

A I~elyi , visz<,H1yokkal jól tájékozott csendD r
lIek a.z al,1:~)anos Isn~el'ptek szempont já hól legalábh 
1II('~kozel~to leg tndnla kell, hogy öl'skörlptében ál
talabé~n .. o~s~~s(>n, de (>gyes ,közst-'genként, vag~' 
tanya} O!,S?kOll ll~gyobb tanyank,rén t. íR, hány hold 
il .. ,;~an tü fold, lllllyeu gabona es ta karmányféh' 
llO\'enyek terllleltetnek leginká!bb körüIbeliii 
ll1(rllIlyi czekből az évi hozam' milve'll a minősé
giik;, h o! vau II yiacuk; kb. n;enny'i azokból a la
k~)ssag ,~ t1ag?s J~ved('lnH', egye,; nagyobh gazda
sagok hany es m!lypJl katpgóriálJa sorolható alkal
mazottat é:-; cseléd (> t tartanak, a földek mívelésén' 
k~h~ sznál!,a ~!}ak-}> °rs, mennyi hen a mode1'llt'hh gazda
"agI e~zkozok, altala han a lakosság gazdálkodása 
ok,;zel'U-e, megfelel-e az a. talaj az éghajlati \'iszo
n~'okna k stb. , s tb. • 

ad 5. A. forrlÍsokbúl lcsz n, (,se rllle l~' , pzekJ"K,1 
íl }Jatak, a. patakok egyesiilés6hi51 1/ folijók a fo-
I;'ókból a folyom. • , , 

Til 1'(11 .. : vag;' t(>l111{>"Zptps "ngv Il1pstpJ'ségps(>n 
g;'üjtátt úlló\'izpk. ' . . 

Oyógyfii rdiik: gyógyítási c('l],ól orvosilag i" 
Í('lsz,>r(>lt hplyek. 1\fm(]f>lJ fÜl'diín s7,a háIYl'(>nd(>I<'t 
van énénylwn, nwlyn('k lwtartásáril. a fii'nlőbizto,; 
(szolga hi ró) fpliigy(·1. Ez sza há 1"07,7,[1 íl lak bérlet i 
\'i i'zonyokat, wnd'églői árakat , a' fi.irdés r(>ndjét a 
ZPJ~éll~,; t, a rendet í·"l kúzti szta ,;ágot. a fiinlőiirakat. 
{2.'::,og;: - 6,; zenedíjat. Haúnk a trianoni "hÉ'ke" 
"Iotl 19<'ll gazdag volt gyógyfiird ő klwn; a nw 0'_ 

maradt jt>lt""p bh fürdők: Balalonfiil'pd Parád 
HéYÍz, SiéJfok c;th. " 

T ócsák: )'PIHlszprint áIlandú :ÍC'Il"gíí al'állyla o 

mély v izi'k , Iwömlés vagy b(lfolyás nélkiil, '" 
J!o('SIIrok: nagyohbrészt "ízzel borított föld

feliile tek, J'endszprint méIYl'k , ritkán száradnak ki, 
f eliiletükön nád, sá", káka és 7_"omhék található, 

Il/g oról/yok: (pos\'111lyok) fpk <> t(" vörös \'agy 
,;(i tM hM'nil s7.,íníí fóldhől, vÍzhől. kOl'lla{li) Yag\' éJií 
lIö\-é nYf> khéj l á ll. ' 

l'·ize ll..l/ ős tnlaj: c;olw vag" Cl>nk á tllwnrt ill'" 
ki szúj'a dó "i z('s talaj. Allapoh a z idDszaktól idíf-
járá"tól , hóol"adástól, szárazságtó l fiígg. ' 

(jótak : (töltés('k) a patakok és folyók kiönté
~~IH:k I~~ (>gr:á,tlú~ára PlllPU, lpgal,'í bh 1 m~ü'r maga,"
sagu folde pItll1pnyt>k, az (>z(>kh0 ép í t<~ tt kemén\'
fáhól \'ag~- vashól készült, széll>:<, lIégvszöglet~s 
felhúzható és leerC'sztheW, eszprinl aztá,'1 vÍzduz
za"ztó vagy \'íz]pwz('Íö eszkijzök lwdig a: zsilipel ... 

A csendől'llpk tudnia kell, hog\' öl'skörlf'tÉ'l){'n 
iítfolyó patakok és folyók hollépnpk 1)(> az örskör
I(·till' és hol hagyják azt pl, a7,ok esúna kkal, tuta-
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-jokkal járhatók-(>, eset!(>g mikor vagy mely \'íz
'~zakasztól n(>m, "annak-e rajtuk és hol gázlók, 
, hidak, büriik, kompok, milyen állapotban vannak 

.:' azok, a foly~ hajózhatók-l" miféle hidak és hol 
; yezetnek át rajtuk, fl tavak, a ~atakok, folyók és 
.. folyamok mely é"szakhan, mily mérvben szoktak 
. kiáradni, mÍIlő kiilönleg(>s intézkedések és tény
. 'kedések hárulnak az ('St·tlwn a csendől're, a tavak 

ki szoktak-e és mi okból és m ely É'vsza'kban szá
radni. 

Miféle gyógyfúrdők vannak az ö,rskörletben 
. -(kénes, vasa,;, ú;zapos, szénsavas stb.), látogatot-
· tak-e azok, mely évszakban és milyen mérvben, 
· külföldiek fel szokták-e awkat kere.sni, legkivált 
: milyen nemzeíiségűek, s milyen számban, tiltott 
· helyek, játékbarlangok ta rtatnak-e és mely für
~'dőkben, szabályrendelettel minden fürdő el van-e 
: látva stb. 

Az öl'skörlet mely részében és milyen kitel'je-
,(]ésben vannak tócsák, mocsarak, ingoványok, vize
nyős talajok, vannak-e azokon át valamelyes közle

.' kedéú vonalak, azok hol, hogyan, mi módon jál'ha
.' tók, ki szoktak-e azok hol, milyen terjedelemben 

... és a közlekedésre milyen haszonnal száradni ; 
. a gátak a víz szintjétől számítvaJllilyen maga-

.,$;ak, milyen anyagból é.pü.Jtek, milyen kal'l)3n van
': 'nak, hol val1Jla.k azokon zsilipekj 
" miféle halak, hol, mely vizekben, mily (>n 
, 'mennyiségbén tenyésznek; 

!ki gyakorolja és m ely vizekre a halászatot; 
miféle madarakból áll mindezen leírt viz(> k 

és Vi7~S talajok állatvilága stb., stb. . 
Nem szorul kommentárra, hogy az itt felso

rolt ismeretek birtokában a csend(íl' hivatásbeli 
látköre mennyire Mvi.i.1 s mily fontos ez ismeretek 
llle6>"S7.RrZ<!, . .,e a swlgúlat ellátá&'t, a bevez€<tett nyn-
.mozá.." lefolytatám s á.ltalában eset.leges. hivata
:los kérdésekre a pontos, megbízható, szakszerű fel
:~ :világosít.á.sok adasa szempontjá ból, mely utóbbira 
::iB a csendőr örskörlet6t illetőlpg elsősorban hiva 
'.tott &,.; kötelezett. 

. ad 6. Ha a f.öld felül ete 200 lllótern~1 l1l,aga
~abbra (>melkedik, előáll a hegy . A hegyek kö'zti 
szélesebb és laposa bh mélycdést vólgynek, ha az 
mély és meredek, szakI/déknak nevezzük. Oly magas 
pontok, honnan a nagyobb telület belátható, kildtók
nak hivatnak. Szálló és búvhelyek oly egyedül álló, 
'\jtett, félret'ső, rendszerint nehezen m(>gközelítIwW 

tiszt.á.sok, elhagyott eszti nák, kalibák, ml'ly(>k gya
nús egyének, bííntet.tesek pillenőj(.iil az iildözések 
"lutt menhelyül szoktak szolgálni. 
. Hegyeken ismerni ' kell a havasi legeWkpt, 

/\Zokra felhajtott nyájak fajait, az állatok számát, 
kalibákat, esztinákat, a pásztorokat név és jellem 
rint, mert a cSl'ndő~' a púsztorokban nem ritkán 

rgazdákat és a nyájak között l'ejtl'tt idt'gen állato
kat talál. 
'. Érthető okokból ismerni kell az ál- és esempés.z
tltakat, azok hol torkoInak és merre ágaznak el, 
t vábbá II lesállások legalka lmasabb pontjait. Alta
lában az ad. 4. alatt Uíl'gyalt isnwreÍ('k nwgsz('l'z6-
~l'e a csendől'llek az (' pon t alattiak tekintet61wn is 
ol'ekednie kell. 
.; ad 7. Korcsma: szesze.s italokat mpl'D, m~le-g és 

lUdeg ételekd árusító Iwly isfg. HazÍlnkhan ilyt'lI 
Dn II legtöhb, 

Csapszék: általában korc;,111a, az italmérésh(>z 
bekerítf' tt (söntés) hellyel. BNendezése hiányos, a 
\'endégek az italokat és ételeket leginkább állva 
fogya szt ják. 

L ebuj: azonos a csapszékkel, csak még silú
nyabb ht>rende.zésst'l, szlí k, f;ötét, menedékhelyszerlí, 
n(lll1 ritkán a föld felszintj l' a latti helyiségek, melypk 
látogatói rendszerint a nép kÉ'tes elemeihől, SÖpl'll
dékéből kerülnek ki. 

B ordélyház (kéjház) ; kéjnőket taIió vállalat. 
KÉ'j nő az, ki a kéjelgé"t, hatósági felügyelet É's 
rendőrorvosi ellellőrzé,; m ellett, pÉ'nzért kel'(>s('t-
képen űzi. ' 

Ide tart.oznak még mindazon kéteshírű házak, 
melyekben tiltDtt szerencsejátékok, dugot.t balok, 
erkölestelen üzelmek vagy büntetendő cselekmények 
szoktak elk.övette-t.ni. Ezek a helyiség(>k, kiilönösen 
a csapszékek, lebujok, kéj házak és kéteshírű házak 
a blín melegágyai, ezek fa lai között. teremnek a 
rend, az élpt- és vagyon biztonság, s így az azok 
felett őrködD cspndőr soks7,or valóban nehezen le
küzdhet{) ellenségei. N em kivánatos elemeknek, 
gyanús személYl><knek, ideg eneknek, gonosztevőknek 
stb. szabad bejárást biztosító gyi.ilhelyei, ahol nem 
ritkán a bűnre szövetkeznek, a törvényellenesen 
szerze t.t tárgyakon osztozkodnak, a lopott, ra.blott 
tárgyak árán dorbézolnak, 'kártyáznak vagy egyéb
ként. kicsapongó, erkölcstelen é letet folytatnak. 

A lebuj ok, csa.pszékek és kétes hírű házak-bérlői 
és tulajdonosai rendszerint. orgazdák és a tervlw 
vett gaztt'ttek kivitelél'e nézve kezdeményez6k vagy 
tanácsadók is, minélfogva úgy ezek, mint a náluk 
lIwgfordu ló személyek a. közbiztonságra kisl>hh
nagyobb mérvhen vE'Szélye..'lek, 

Ezeket ét helyiségeket és tulajdonosait tehát 
ism(>l'lli egy eSendŐl'l't' nézve az elsD és legfontosabh 
kellék már azért is, nINt ezen helyiségpk átkutatií 
sához a cscndől'J1f'.k nem esak bűnh·tt és vÉ'tség eW
fordulta cse t É'1l , de kihágás (>setéhen is, birói hatú
roza t. nélkül, hánnikor j oga va n. (ll. Szolg. l I t. 
120. §. dJ. pont) Az őrsön ezek é.o; tulajdollo..<;ai'k eW
j( ·gyzé;.;e é.~ jellemzése - éppen kivl'ílúan ve,"7.RlyPl' 
jPllpgiiknél fogva - (>1 is van rendelve. 

od 8. N em S7,,0l' U I bővehb magyarázatra. Az itt 
felsorolt ('gyének személyisÉ'gévpl a személyi iR/l/C/'c f 

rovata alatt még bőv(~hbl'll .fog ok foglalkozni. 
ad g, a községeken kí rúl fek7 ' ő egyes lakó

házakkal (tanyákkal) oz od. 2 . alatt már részlpte8pJl 
fogla lkoztam, 

Malom.: olyan ipalielep, amel~' a kpn;'{>,l'mag\'a 
kat nyers élplmi eikké (Iisz~é) dolgoz7,a fp!. 
A hajtó(>rőhöz mÉ'r!PJl vannak vizi-, Rzél-, gőz- {>s 
Jl y{' ,~olajmotol'Os malmok. A gépi berendp7..€8ek 
tökéletessége folytán ma egy mod(>j'J1 malom ahs7,o
Int ponnenh_'S és mindpll l'ész(>ib(ln ragyogó tiRzta 
,~Í1gú lehet. 

(Ttszéli csárda: pURztai korc..<;ma, utak !lwntpn, 
lí llÍtsRal. A magyal' néplwk útközhen hdw]t pilwJlií 
Í's mulató helye. 

Szénégető: ercWh(>n lé tesítet.t oly telep, omelyPJl 
II fa rakásokhan a It'veg6 hiányos hozzájutásá\'al, 
szá ra z lepárlással szenesít.tptik; a köunyíí IikaCtios 
faszén többpk között a. tisztátalan, rossz Ízíí és szagú 
folyadékok (víz) átszűrésére is szolgál. 

Jfrszégrfő: rendsz<'rint a hegyl'kb(>1l levi; oly 
h 'h'p, hol a 1II{·,.;zk(í hnwJl('pk],<'n (akJla vagy kör-
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~(>mpnc~') magas h?,foknál iz~ik, mluek folytán elő
(t1 ~ az egetett, ebb<?l pedIg \'lzzel leöntv e, az oltott 
lI~~.z. Fontos tudnI, hogya méi5Z11ek mint fprtőtle
l~lÍO szerllPk \'íz- t's SZl'llllY\'ÍZ tisztítiís<ílJHll fontos 
SZt' repe van. I 

, .. l'églaégető: leginkább sárga agyagos teriiletf'll 
(·1~1.11\ te,lel;J hol az e!özeY'Hm !ol111á,ba ,:ert agyag 
h~, kUl~(ncekben a,ddlg egt>t.tí:hk, uug pa'os szÍníí, 
k()~PIlH',ny agya!}g,a IH'I}l vá I}k. , }<~zt nevezzük téglá
ilii,!" Illlnek az eplÍ~ezes~knel, Jel~ntös szerepe vall, 

l!a?lb.0 (kunJ:h?): kIS meretu, rendszprint kúp 
a!aku fodo,tt }!elYlSeg, mely az f>mbf>rt a szél és idíj 
v:'izon!ag~gm elleI} ,:édi: Nálunk rendesen gallyak
~)ol, nadbol, ~zalmabol, kukoricaszárból késziihwk' 
Ilyenek a; hal~<Jz) pásztor- és csőszkunyhók. ' 

Ka!,Q1~~: ,Iabol va~y gazból késziilt kel'ít0;, mely 
a l~geleszo allatok vedelmére szolgál. A karámok 
egyIk old,ala gyakran félteWve.l is el van látv'l 

. h0!íY. az alla tok az eső és vihar ellen is védelm~t 
talal~anak., A ka!'ámhoz hasonlók a vesszőből font 

. (,S('I'~1~ye~ ff,; 3; nadból k&<;z iilt. szárnyékok. . 
,'Esztma (Juhakol): sövénnyel, deszkával körül

ken,tett hely, . melyek ugyanúgy épültek, mint a 
kararrwk, d~ klmon~ot,tan csak juhok részére. 

A mag~nos~I?- al!o ,egyes lakházak (tan ák), 
~nalrnok é,s uf;szelI csardak megismerésének inJokai 
,LZ (Id 2. es res2)ben az ad 7. pootok alatt már bír
gyalva vannak. 
. A .. k,al~b~k, k:;tl'á~ok és esz tin IÍik, továbbá az 
egy(,(] ~J!all,osagot lllt'toleg ugyanezen kategóriába 
t~.r:bozo m~7!-, szén- ~ téglaégető telepek és hellyel
k?zzcl a V~ZI) szél- ff,; egyéb malmok is a rende,,> 
ko~lekedésl utvon~laktól rendszerint távol esnek 
s ep~en ezé!'t az Idegenek, .foglalkozás núlküli s 
gfanus ~gyene~, tolya~ok, betörők, rahlók, üldö
Z(~tt el-D'enek, kohorelganyok stb. r f'j tf'khelv f' i gya-
nant Igen nlklllmasak. .. . " 

" (Folytntjuk,) _ ... -
Hogyan külömbözlessük meg a tettest 

a.bűnsegédtől? 

Irta I Dr.KRANTZ DEZSŐ badblrMrnagy. 

Ha valam ely bűncselekmény elkövetésében 
tÖ~):"'1l vesznek részt, fplmeriillwt az a kérué,,, 
~aJJ~)Jl a résztvevők közül kiket lelwt t.l'ttesekJll'k 
l'l' kiket segéupknek tekinteni 1 

, ~lár most leszögezem, hogy erre a kérdésre -
b~l' I&~n mélyr~hat.ó"s .kiváló g~akorlati fonto:=;:;ág
g,ll bu - a bunt~to Jogtudomally mai fpjlettége 
Ilwllett, sem volt kepes minden kétséget kizá ró elvi 

. blzt<?:;sa~gal, meghatározott, befejezett ismérvf't 
l~yuJtaJll. Mar ~~k a ,:'iszonyok változatotiságánál 
f(?!0:a, n1l~!yf'k kozt a tohlwk közrem űködésével esz
kozolt 1)t~ncRe!~krn,éIlY elkövettetik, sem koronáz

.I1,atta a, bllntetoJogaszok e részl.lf'n i törekvését álta
Ja II os s1ker. 

. A büntető jogtudomány elméleti művelői -
nllkél~t az eddjgi ~ísérletek mutatják - hol az 
a!.anYI, 1101 a t~l'gyl. szempontokat, hol nwg e kd
t<:t egylItt. ~et.ték vIzsgálódásaik alapjául és ezek
Iw l a; tettesI, 11I et.őleg a segédi fogaloIll körM hol 
1\1 Ít'l'Jesztetté-k, hol megszori tották. 

Az lIlanyi f';zPlllllontoll nyugvó teOl'in hivpi <l zt 

\:a !~ják, JlOgy 11 , tett esi, illetőleg a segéd i minő.,,{> r 

(loont';\."C1lt:1 él eel, az érdpk az elhat á rozú. g 
Eszennt wtteiinek tekintf']HW flkinek érd k' 

~)('Il \'agy" ~(>ljáh61 kőn.oUdik el a' í)ííIl CS('l t.o kJll~II(~~ 
e", az lJI{!to IS ü1lllek megfeh.o]őpn csel~kszik \'1' " 't 
bíín 'eg' l k ' , O. J ' S ZOli 

, S ('( az, a'l tuasnakérdekéhen és cfIJ'<Íra Vii"Z.I· 
n'gbe a tettet. 

, Csakugyan: az érdek- PR cél-elmélf't gyakrall 
vag egyl~, a, valósággal. Mégis a fplwtett kénír." 
s_ze~nl;0~lt9a.bol ,8(.\ nem kizárólagos, se nem minden'
kOl tal~lo !Slllerv. Csak pl~ a bérgyilkosság eseté)',. 
gkn?oIJunk. Az alanyI elmelet szrrint a bérgyilkmd 
a l o~, .~:!n lehetne tett.~'S~lek tekinteni, mert hi:=;zPI; 
c~elf>heseben nem az o el'dekéről nem az o" · ' 1',' 
ro I ha. ' .' l ,, ' . ce Jd-,', nem azelO van szo, ab a gYIlkosság elkö\'l'-
t.esel'e megfogadta. 

pe el~épzelhetünk számtalan oly esetet midő 
va laki telJes é]'(l~ktel~nségből cselekszik, n~égis (t~ 
kell tettesnek teklll t.enunk. De meg ha a megk "1" 
hö t t' '1 'l" d , . Il on-z .(' . esn e, ~ cee~ er· ek fogalmára esik a lényeg, 
a.~k,Ol a ~l ,~ ~z ,erdek nemes avagy nemtelen vol-

. t(lll~k elblralB;oSatól sem lehetne eltekinteni. Máj' 
pe~~g hova. ,Jutna a ~üntetőjog, ha a 'kérdéslwn 
levo kat~?nak meghata.rozásánál az ellenőrizheM
len belso er~elmeke~ kellene alapul vennie ~ 
, A szubJekhv nezet tehát helytelen. Hely telen

sepél;e az ~1~I.1-elm~letet valló Gayer a következ{í 
~el~!tval vIla~lt r€><L: Az apa ( 0.<;aládfő) hogy 0.'><1-
l~dJanak téli !üze19szükségletét, fed€zze, elhatií
I?ZZa, h?gy legen~fiayal az uras~g erdejéhe megy 
fat 10P.ill.Az apa ort ali, a fiu pedIg fával megrakjn 
a,,~?csIt:, H<,1 ~. ~~l ,szempontjából ítélnők meg k(:t
tőJuk ko}~'el11uk<?f>~t, ugy két sébr1:elen , hog;-' az 
apa -::- bal csak ort allott volna ~ tettesnek tekin
te ndo; ellenben a fiu. - aki pedig az elkövet.ési 
csel;kedetet. . e~p~edül " vitte véghez - osak biin
segedne~ ,mlllosltendo; hiszen a fa megszer7,éRnpl 
nem ~z o erde.kéről, nem az ő céljáról van szó. 

Nem oldJa meg a kérdést az objPktiv elrnélf't 
sem, mel~ a .tettffi és a segéd közötti külöllbRége1. 
a cst.ol,ekve:s mmőségébpn 'véli feltalálni. 

.. .Es~el:~n! tett~ ,az, aki~ek !p,;,ékenysége a biillii,; 
kozl,elll~kode8 ko:eppo~tJa" akI a főcselekrnélly1 
V I S,Z I. ve~hez. Seged pedig, kl a mellékcselekrnéllyt 
haJ tJa ;:egre. Az erpdmény lizempontjáhól tc-hií t" n 
tettes fook!lak, a s(~géd mellékoknak tpkintendc';. 

Ez s?ep\'n hangzik így az elmélpthell. AzoIl
ua? a !}yakorl~than ' azt, hogy valanwly hűnc.-;pl(·k
menJ:uel melYik csekkvés tekintl>8sék föo'knak s 
melYik n., ellék(>:-i oknak, a legtöbbször f1ldöntf'ni S!'1I1 
ll'lwL HI!;z~n az er~dm~IIY szempontjnhól ~okszor 
a :sak :nellt>~:'l'n~k latszo es\'I('krnény ís ép oly fon
tos ok~enyezo, l!llnt maga a fŐcst·!t·krnén)'. 

Mmden dehktum tényálladt'<ki alkntpl('nH~n"k 
u. ,m. az alany.n~k, aZ .. í'sz~öznek és a tárgynak rK\'
ma..'lSal okozatl oHlizefltggeRben kell If.' nni(·. A viIÍl«
re~l dszt'rbeI} uralkodó kauzalitásn<Í1 fogva bál1lwl~', 
m~g oly alarendelt. közreJ~liiki)d(.." i:; a heá llott er('('l- . 
meny az okozat szempontJából plőzwny vagyis: ok. 

Ezt a bi.i~tetőjogra alkalmazva: aki pl. létrÍlI 
hoz a!lll'ak~. aki ,;alamely magtárba behatol és lop, 
a,lopus buntettehen nE'Jn vpft ugyan közvpt Il'JI 
reszt, ~,f' a ;.<.;~Iekménlt biztositó egyi k ténypzDt, 
nz eBzkozt megls szolgaltattu, amiért Liszt é:=; BU1'l'i 
néze t~ szerint éP .. ugy fel t'lősségre vonandó, mintha 
a lopast magn kO\'t'ttp \'olna PI. 
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Ez a. példa ,pgyéb~pnt, azt. i,; muta.tja, hogy 
)kszor lIuly l1e'hez nwgallapJtalll, hogy kl PS nwny

ny"Írr, mily tpnypzőként foly Iw az (,l'edmény léü:C'
liozására. KiilönlJl'n ís az éld fl biínözés Íf'r~ll any
JJyi változatoSi'ágot nyujt, hog-y az ös~z!'s kOlllpÍi 
kációit előre figyplpmlw \'\'11 ni , kateg-orizá lni Iplw-
etlen:::ég. -

N t'lll nyujt oly ll1Pghizható ismprvpt, amellYl'1 
fi tetü's a s('a{'dtiíl minden l>:-ietIK'Il, mindl'n kétsé
. .t kiz<Író múdon megkiilönhöztethető lennC' Schnip
. r jí'lps hiintptöjo~áRzl1ak az iSTl1 l.o l'lpte tt két elm p
leti felfogást ki('gyenlíteni törekvő ama Jlwgállapi
tása sem, mel)' szerint tettes az, aki a biincsell'k
mkriyt mint saját cé lját és t'rd(~két akarja és ehhez 
képest csplekszik is; viHzont. hiínsl'géd, ki a deli k
tumot másnak ckljaként ismeri S annak megfple
lőleg c'\'''Hk alárpndpltebh, mellékes 0.'ielpkményt visz 
".égbe. 

Schnipl'N elmélt,tének t'gyedüli gyakorlati 
~löny(', hogy 'két('S eHeteklwn az ítélőhí rót figyrl
IMzteti, hogy úgy az alaJlyi,lIlint. a tárgyi i:\zell1-
pontokat ne téve~ze i:\Z('lll elől. Mindcon előforduló 

~tet tehát. kiilön-kiilön, a vii:\zoJlyak és .köriilmé
inyek szerint kell ('lhiráIni 8 az egyí'S biíncself>k
ményekre nézve a hiiiltptőt.C}J'vény kiilönös részéhen 
rlőírtelkövp1éfü, illetőlPg spgédi cselekf'detet a 

. fennforgó viszonyok szorgos figyelembe vétele mel
lett megállapítani. 

Ilyenkor domborodik ki a hüntető jogszolgál
tatás első s egyik legfontosabbalappillé rének, az 

:előkészít.ő eljárásnak, nevezeu'tlen a körültekintés
.Ilel végzett nyomozásnak jelent&ége. Mert. ha már 
a nyomozás a töbhek szándékos közl'cmüködéséve! 
.~lkövetdt bi.intete,ndö et;t>lt>k'ményben l'&:;a,e:;,;('}, sze

.. l.;epét és nkarati tevékenységét a tettesség illetől eg, 
ti i:ffizesség általánoR kriteriumainak figyelem he 

' vételéwl ÍrlÍndcn ('gy('iil'(~ nézve kiilön-külön knllií-
le.gkidomhorította, ezzel máris nabrymértékben elő
. ,t'gíteth~ a híró feladatát., midőn a te.vékenység szem
p..mtjáhól való megkiilönhöztf'tésnek már (~ak II 

részesség hiintpt~i rendszerének a tetÜ>f.; sulyosahh 
ill(~tőkg a sC'géd enyhéhh hüntetését kimondó SZIl

bályá.núl fogva is - lUI,gyfontoss'úgú kórdóOOkn 
kell dön trnie. _ .•. -

A csendőr magánélete. 
Irta I MAJOR P ÁL 3. tn~t. tiszthelyettes. 

A háború f>lőtt ('gy kis rrd<"lyi ör~ön ,;zlll~íll
tum. Kicsi oláh falu('fl<;ka volt az ön;állomásllllk, öt-
7ilznál alig valamivel töhh lakos~al. Igazi Ish'n

bÁlameg(' tti "fészf>k" voJt, vasút nélkiíl , intelligpn-
iája: pap, tanító, jegyz{), postamester. H a néha

il ha f>gy-egy vizsgáló tanfeliigyplö, pORtahiztos 
, 'agy más, hivaüllos emlwl' alTa tévedt, sohasem 
mulasztotta el részvétét Jlvih'ánítani iránvunkhan , 
kiket sorsunk arra kénys~C'rít('tt, hogy ~hban a 
. ' í rfészf>kben" éljük le 'él etü nkf't. 

kijutott, de a f'zolgálat mindl'll lll'hézségé-ért höwlI 
kárpótolt az a Ill elpg, csalúdiaf' ot.thon, anwlyl't 
lll'kiink rz II kíH örs nyujtott. A HZÓ szoros értRlmé
Ill'll egy családot képeztiink, valanH'nnyiiínket az 
egymá~ irÍlnti nwgbl:'('"ül{'s (O:=; i'-zeretet, ür,.;parall('';
nokunkkal szem IWIl pf>dig a legmélyehb tisztele t éH 
vak í'ngNlt>lmesség tóltött el. 

A ,,;;zórakozás", amit az örsállomá~on találhat-
1unk, nagyon hamar kinwriilt. Nyáron l'g,y kis ('"ji 
ht'szélgf'té:; alaktanya dőtti padon, naponk~lItí fiir
dés a község Ilwlll:'tti tóhan, egy kis olvaRgatás, eg~' 
kis munkálkodás a kerthen ; télen a kályha köriili 
kaszinó, még töhb olvasgatás, no meg aztán az úgy
l1Pve.Zf'tt "zenp'" ami alntt az én cimbalmolllnak 
I:'gyesii lt eyővel való nyaggatását értettük. Néha
néha az örsá llomáson vagy valamelyik kiilközség
hen a hívata)heli embpreknél, jegyzőnél, birónál, 
aztán tanítónál s tb. egy-egy dü;znótol' is adódott, 
amelyre valamelyikiink rendf'R!~n hivatalos "olt, 
éVl.'nte egyszer ppdig mi adt.unk Pgy szerény vaeso
rút viszonzáskérwn. E z volt az egéRz "szórakozú
sunk" három és fél évt'n át, két dolog azonhan 
mégi;; iSIlH' l'rtl('n volt előttünk: az unalom éB a 
korcsma. 

Mindl'z mOHt úgy jut.ott ,.osz('mhe, hogya mult-
kor egy hajtársammal találkoztam I'gy vasút.állo
máson, akit eddigi váro~i heosztásúból egy meg
lehetöHen féll'eesö örsre helyeztek át. Baj társam , 
_ egyébként ügyes, jó csendőr - panaszkodott, 
hogy mennyire kellemetlenül érintette őt. az át
hplye7ks, különösen pedig azt. fájlalta, hogy olyan 
fBlrt't'ső hl>lyre helyezték át, ahol városi beosztá.<.;a 
után bizonyára a szórakozás hiányát fogja legjoh-
han megérezni. . 

Nem fell'ltem :;(>mrnit. Dl' esz('mhe jutott az én 
ki~ rrMlyi 'örsöm az ő primi tiv kiH "szórakoz:h;ai
val" és eszemlw jut.ottaz Ü;, hogy talán nem voli1a 
egész!'1l hm.;zontalan dolog erről II kérdésrííl lapunk
ban egYl't-má..'it. l1lf'gírni . 

Minkf't., csendőrökd, vagy ll'galáhhis a legti.ill-
. hl.'t kÖíl iiliink, hivatáliunk il faluhoz köt., 1H~kül1k azt 

kl'll szprdnünk, meghec.."iilniink, !ll<'rt hiszen sziiW-
anyán k is a falu. 

Dl' a faluna'k is szel'ptnil' és hecsii lnie kl'll lIIin-
ket, l'zt. pedig ki kell érdt'lIwlni. 

A szolgálathan álló csend6rnek úgy szól va III i ll
(lt'l1 lc"pésH a törvény ét; a szabályzat irányítja. 
Magasztos hivatá..'ia, a törvc"ny, anwlyet. képvi,"l'I, 
jogai, . amrJYf'k sértlwleUl'nné tpf;zi k, tpkintc"lyt ad
nak és tÍf;zÍ{·I"td szpreznpk Iwki. De a magánéh'tlK'll 
f;pmmiféle törvpny vagy sZ<'lhá lyznt nem képt's ti"z
h'ldpt és megheeRülést sz('rezni annak a. esend6l'1wk, 
11 ki azt maga ki nem érdemli. y <Íl'osokban, az <"lll 1Ir
H'k tönwgélwn az rgyl'S l'llllwr magúnéh,te johhan 
plvész a nyilvánosság "lőtt, llwrt az emlwrpk Jwll1 

énwk rpá. pg-ylll<Í,,~al törődni és fP]fogás ukkm is 
liherálisak: fa lun az pl1llH'r magánéletf' Pgy, frJ
fogásaihan nagyon is konzprvativ és ítéletéhen szi
gorú nyilvánosság állandó és éb<"r ellenőrzése 111rl-
lett folyik le. 

Falun a es('ndőrt mindl>Ilki szemmel tartja: 
. Szolgálati időm legkellemesehb szakát pzpn a 

, öl'sön töltöttem. 
Rendszprint hárman voltunk az öriiparancsno

unkkal együtt; négyen csak ritkÍln és rövid ideig. 
,n.körletünk elég nagy és nehéz volt, - az örsállo

máson kívül még hat községiink volt. f'gy ik s<Íro-
bb, lllint a másik - R II szolgálatból hi zony bőven 

spmmit. selll csi nálhat, egy lépést nelll tehet anélkiil, 
hogy "az egéiiz falu" azonnal nwg ne t.udja , ha 
pedíg megbotlik, elnpzÉ'sre semmiképen St'm f>zámít
hat, mert: "ha c"end(jr, hát legyen csen dör". Ha II 

. falu népe a jegyzőjét vagy a papját fényes nappa! 
az utcán . részegen tántorogni látná, hizonyára sf'Jlkl 
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:S\'III akadll~~, "aki ~ít IIll'lltelIi próhálnú, dl' Illeg 
vagyok gyozodve ~'ola, hogy, a ré,zeg (';;pndőlTel 
I'zPtlllH'n ;;('m volnanak ~emllllv('1 selll elnézöbbek. 

"A cl;t'ndőr :-;zolgálatonkíviili magataliáiia 
valamInt magánrlptp is Illindjg kifogástala!; 
legy!'n" - mondja a Szolgálati l'(asítá;; Iprvpzetr' 
- "h!)gy az míndpnkiIwk köwtpndő példa gyanánt 
sz()l~al\Hl~~(~n, mert (',..;ak így Il'liZ képe;; azt az 
('I"kolesl folenyt n~eg;;zpn'z~lí, amelyre mindíg pll'n
g('dlH'tetl.~'n szubegp van e;; anwlyet WI!' mindl'nki 
m('~ 1:-; ko:PÍI'!. ~ohaH' .. fl·lpdjP azt, JlOgy a c.'-'enIWrt 
- el~('11 Illvata;.:anak. kovetelménYl'i foly tá II - min
d!'nkl :;ze~nr~1l'1 tartja él:: hogy esetleges IH'lyt~'h'n 
llJa~.atllr~.asaval, 11}·mc.":lk saját magának, hauem a 
!pstulet o:;''lzl'~~genpk IS á rt, mert II testii Idpt min
dig t'g~(':; tag.l,a lIlak maga tartália SZl'rint itélik Ilwg", 
" Hat pz hl zo,ny Bzóról-szóra így van! A (';;('nd
o 1'11 ("k nagyoll vlgyHznia kPll magára nplJ1C8ak ott 
:dlOl ~zemMy(..gI·n ismerik, hanpm ott' í;;, ahol nen~ 
ISll1pnk, ~hol c."ak ,,(lgy" eSl'ndé)rt látna k b(>nIl(' 
lIIeli~ akt a tI"RtiileÍt't közplehhl'é)1 nelll i;;lI\pri a~ 
e~a kIS az ~gy('S <;sendé)rök magatRl'tá;;a után itélVl' 
alkot maganak rola vél(·ményt. 
, ,;1>,. ,nős e..'it'n9őr szahad,ide~~t csa lHdja Il'foglalja, 
,l not Il: n ,csendor sza hadldl'Jevel lwlátása szerint 
l:l~ndelke~I ~. H~ogy miként rendelkezzék, arra nézve 
fi~ta) baJtarsalmn~k" csak egy tanácsot adhatok: 
1~lln:l k~vl'sebb , Idot töJt~enek az örsön kívül. 
~~ "cs<;ndoli. szolgajata annylrn igénybe vl-'$zi hog' 
O!'l1l!lH~, kell, ~ha sza badidpjét pihenésre fordíthat jI. 
Aztap ezzel ugy ~an az emher, hogy az az életmód 
~t~Zlk .mpg pekI, Ipgjohhan;' amily(>nrp I'p,lszokik. 
• Zl ~I(>n~l ,s:eg:nyse~p! anll, pI ~z, aki önmagát nelll 
t~l(lJ~ sZOlakoztatm es akIt masna.k kpll ;;zórakoz
t.~tnlH, ,~lO~y ~(> unatkozzék. Kiilönlwl1 vall szórako-
za~ az orson IS plég! . 
, A,z, egyik, legnenH'~wj!IJ, dp ('gyúttal Ipghaszno-

. sahh szorakozas az olvasas. Jó szépirodalmi miívek 
-; dl' llPlll ponyva n>génypk -L ' olvHBgat<Ísa én]('kps
sPgc; meJlc:tt ~z e:nl)(>r~ ~. szép iránt fogékonnyá 
jp~Zl, ,I.elk~t CSlszol,l'!, Rhlusérzékét fokozzél , szókln
('spt .nove.\I: ~z p!n hp!, 11 szóra kOZHR nwllett észre spm 
V('SZl az onk~pzest. Aki reá.'.;zokiJr az olvasásra, 
annak az f'pen olyan SZPl1vpdélyévé válik mint 
h'sz('m a ~lohanyzás, c;;ak töbh ha RzonnaI jál:. 
"., ~. h~I~Ol~ el6tti ö!'s,~öny\'tárak I('gnag~' ohh 
leSZl - ,~~:lnos - vP8zendolw n]('nt 0:. a Illai viszo-
nvok kowtt t I.' ,. ' I' _ ,a éln, llJeg gondolJll ;;PIll 1(>heL alTIl, 
lOgy azokat potoll1l 10h p,"sen. Ha h' llI'trH' úO'v ió 
v:)ln~, azok~t ~?t()ll1i, de úgy, hogy mind;' ll ""01's6n 
I,~ h~>to] ~~ ~,l~~ k~n;:ve~ lpg-~('n(>k, anlPlyek0t az örRik 
~,g.\ ~~as k,?zott IdonkInt klCi'erélnél1l'k nwIf a régi 
Ot';;k?ll~:."tarak értékét nagyon Ipl'ontot!a, hog\: nún
(!(>ll o~'son ugyanazok a kÖIl\' \'pk voJtllk nw/!,' ; hll az 
(mIH'1 azokat eITVSZP!' (·I()I\'/l ·t· ,. l ' , 
t
"1 I ' .." "",. ~ . ,s a, UJ o vasIlIvalot 
O»)e I.\g~r orson sem talált. 
,o' , ~~a, (~sonkama~ya ro!'szágna k majd'np!I1 lIlindplJ 

~ ti I o:-;ah,m ; 'an klsehh-nagyohh kölc."Ónkönyvtál' 
,~~lr:I~l'k, ara;lylag olcsó, pénzért állandó olvasni~ 
\ :l,~\ ~I szolgah~ak, Azt hlszf'm, nagyon !'ok Öl'''; 
h:lI'Zlld.~ . \'("l}('~n~ ,~'zpkl}ek ~ kölcsön könyvt.ára kna k, 
!~ ~l, az Ol~ ta~.1m o~szpallananak, a kölcsönzé"i diiat 
osszp~dnak ,e~ a konYVl'ket alkalmilag cserélgetn~k. 

,Egy ma";lk, IH'm kevé"bhé szép és nem ps . szóra
kozas a Zl'lle. Az ('mher még r. t'alllll·~c'l)a . . , "',, <'t I ,j' I' ,,( u..' n IS ol'onw 
~ l S la mar megfelelő haladást tanusít , 1ll'lllcsak 

11l;~g~ ~~ón!kozik'. haJll'1ll bajtársait is szórakoztéltja. 
Hc,gcdll, ta,lygato, fuvol a, cItera stb. magánúton is 
aranylag konnyPll t'lsajátítható hangszPl'ek s ha fl" 

L'r.nbel~ nem is viszi. művészi tökélyre wJiik Illill~ 
d:lett<l}ll'; !,uég nagyon jól lJH'gállhatja a Iwiyrt. ~ \ 
h,a~)~)rll, l'loU nem volt Öl:;;, anwlYPll valamiféle' lwllg
;;z( I nUll I(>tt ,"olna. BIzonyo;:, hog\' pzek II han"
~z:rl'k }lagyon sok pmbl'rt rpászokta'ttak az ott.ho~, 
IIlpsn' l~ elvonták [\ korei'mátúl. 

Táyl';a:"ját~kot az Ö!'SÖkÖll átlag nagyon kp\'l'sl't 
)l;h,('t la,t lU , pedIg pl. a ;;akk, domino sth. a hos;.;zú 
eh rsteken nagyon alkalmas unalomlÍzi). 

, Egy~zóval: akí akar, az talál magán~k otthon is 
:-;zol'akoZ3:,;t pJpgl't s nem szond reá a c,"endőr Ip,,'
vl\."zl'd(llm('St'bb pll('nségén': a kot'csmára. " 
.. . . ,A "társaságo!" kel'f'ső fiatal cspndőr azt. rl'lIfl 
I'zellllt a korcRma han ke n';,; i és talHlja lll!'g- i\F' 
!WrSZl" pzt a tÚI;..;aságf!t, amit ott talá lni íeht-t. Én'n(~I{ 
foly!a!asa aZ,ntan ,az ~üII, az italnak a folytatását (~s 
a ,veget P~(~lg mal' ISIn<>rjiik. SZl'I'l'TIcsét I('nii I járt 
I'zamos haltar:-;unk ('f;\'t\' - c'ftJ'll()c. ele' .,. I' t'" 'I 1 ' , . '" .' - . F. II ,o )W -
( at szolg,altat. A korcsmázó ('Rendőr kedves" I >1 ,t. 
('setl '0' I ,., " . l )( • ,(,.., }arom-negv lszakos asztaltársa szpméhen dl' 
,az altal~nos ti;.;zteletről és meglwcsülésről le k >11 
mondílhw. • ( 

'1 N~m a~aróm f'lvitatni azt, hogya csendőrnpk 
n~ ~a ~l::,as;;gra is ,s~ük8ége van, sőt: bizonyos mér
tek:~ s~llkseg5':-;!le~ IS ~artom, hogy iL c..<;pndőr ti:-;z
~:s~gPS ~olra.!'! tarsasaghan megfol'duljon, mert a 

lJo felJ epp~t es modort - amire szint€n co "k,' '. 
Vllll _ csak " t d' . .", .,zu seg< 

. k . ':. IS I~y ,U Ja elsaJahtam. De tá!'saHágá-
I~:l ~ p15~gvalogatasat~an, legyen nagyon óvatos, iSllw
! (tsegekt n!~ tl'gye t ulsagosan kitl'1';pdt1(~ " ml' rlr](' ll 
pspt' .', k'" " . " . , -
. 'I J,;~ PI ,Je I oJ~spa~'anc;;noka tanlÍ csát, ha valllki-

v( t;z('mhen Hggalym vannak. 
' . ~ór(>Hz,t,~ csendiÍJ'ön mulik az hogy őta k"· '>r 

(l!,I~('kllrgl'tnck, lllI1IH ma~a kÖ7R Iwfogadj,i-e vagyo:~~ 
sa -a z · c meg')egy(' (' } , t II' .; '. zn lll, IOgy a magal'mhb 

111 p IgpnmavHI biró pgyE.nekl< >1 H l" k .11 '.': k>,', .. ,- . ! \-d o e t'IlI('R cnnl-
(z('l';npk plengedlwtdkn kelléke ... ~ " , ;Jmplv)'''1 ' h >' . , cl .~zelenyR(',!!,', 

kezni A sil a (~~ p!ll~natr:~, SI'III Rzahél(l nH'gfelt'll-
'. to ako.dasnak es flZ onmaO'llnk tl'lll ·"1'·' lIpk lJ ' I 't t . ... )I'C."n! e1-'p-!;g a a sza a ll'; könnyen pllen!';' , .. '." 

IJ('VP!"'E'gpl';sé tf'lwt Ott I' I . ,':'- nv( sse, so! 
stb v " ':, ' a 10 /!!l ula 'ko r, olval';ókiil' 

. an, a. csf'ndol IwIYPSf'11 t.P""1 Ilf! I "I" , 
l k 

' . ' '" ( - az l' o ]a)'o 
':l)'~ne~~,o ,~ag előzetes, engNlrlyéVl'1 - 1)(']0P 11H'rt 
az~)k kk II I~nos('n a hosszu téli e;;tékl'll olcsó (>:-; lIa' ""1 . 
~Z()l'a ozast lJ 't k k " . c s" lO~ , kk k~' YUJ .ana, aszmokha a (,$('ndéír cs't!-
d Ol' ·el~.lp a fplvétplét, ha ('l'l'l' felszólítják. . ( \ 

,.Baratokra" a c;;pndéíl >k "k" , ',' h I ".' 11(' SZl! segl' III nC~('1l 
e ~ll' ,C • >a 11111'&11 barátságával m(lrt Pgy ., Ir" 
tal'Sl1al Johb bará tot ugy "em t' 1'1 Eh 1 ' ,)0 1,1.1-a "k ' I .' . .a a . Jl(,z 1>(-'I'8Z(' 
I Z .~~1I s,ekgps, lOgy az idöR('hb cspndéíl'ök fiatal~l;h 
Jaj anim 'at haJ'átságukha fogadJ'ák &c, .' .tf' o' 

"ukh , 'k h - m pal oga-
ftatat \:q:OJ':"1 ,Ile ogy t~lságoR {;lrtózkodásuk a 
keltse. c~en Ol .JUI a l1lagarahagya tottság él'zctét 
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kineK - lpg)'t'll hál' oly fiatal ii; - meg kell 
'. hecsülnÍt'. 

A,. C-::l'!1{l<'í1' ni' Il'gyt'll piperkőc, dl' adjon sokat 
11 kdogH~talan, tl:::zta tilttizktid{'~l'f', Szolp;iilatban 
gyakran llwgt>Sik, hog~' a csendőJ'Ill'k Ráro:>.1·11 kpll 
portyáznia . dt> szolgálaton kívül má i, nlÍndig llH'g
vap a múdja ar~'a, hog~' magát rendbt"8zl'dj l', mi-

• elott az ut.cal'll klllwgy. Az emhpr n('111 is gondolná. 
hogy az öltözködésllPk és a kiilső Ilwgj;'Il'nrSllpk 
milyen nagy bc'folyása van az pntl)(>J'pkIWk rólunk 

. Hlkotott vélpményr]'(,. 
A t'akar~ko;;ság fontosRágát lll'llI hi)'om eléggé 

hangsulyozlll. Igaz, hogy ma az elll her nPJll gOll
dolhat arra, hogy iIJdményeinek egy részét nwg
takarítsa, dp én mégis és a mai v i;zonyok között 
is azt ajánlom a fiat.al hajtársaknak, tegyenek taka 
rékha 'havonta egy hálmily csekély öHszeget, c"ak 
azért, hogy a takarékosságra rpáRzokjanak. Lel1('t 
<,z az ö8..'lzeg (>gy-, két-, öt-, tiz('Z\:'r korona mindegy 
hogy mennyi. Bizto;;ítom mindel! nőtlel{ hajtál'M~ 
mat, hogy aki a 8Z(~ZeH italtól tartóZ!kodik és aki 
kore..'ffiláha Hem jár, az még- II mai viszonyok között 
iR 'képe..<; h'sz ill e tményrihől valamit megtakarírani. 
Az Hdósságtól a csendi)r nagyoll óva.kodjék, rész
leü'e ne vásároljon, mert drlÍga pénzért silány árut 
kap, az eladósodáH pedig az első részletre vásárlás
sal kezdődik. 
. Igazi tekintélye c:>ak anyn{!ilag fiigg(ltl en 00-

1lernek lehpL A fíínck-fának adós csendőr kény te
hm magát lépten-nyomon megalázni, lekötelezett
jévé vál jK mindenkinpk és az adó:;.<;ághól aztán 
nin(';,pn töhhé menekvéR. 

Kérdés tárgYH! kéuezheti , hogy vaj ion hl'lyén
val6-e az, hogy polglí ri pgyénpk, a ('spndfíl'ök iSII)(L 

rőst>j sth. a lakjanyálta Iwjárjanak. Én él magmll 
réswről ezt sPlllmi ('s('tr(> SPtll tartom lwlyénvélló
nak, egyrészt, IIwrt a jt>lc nlevéí idegl'n egyélH'k a 
hajtársakat zavarjá k "agy fpHzélyezik, másrészt, 
Il1prt a túlRííríí látogatá." VPtldég(>skpdést és a lakos
Hággal tul hizalmas érintKezél::f vonna maga után. 
ami J1(:>m nllgyon kivánatos. Egyszl'r-máskol' ~ 
kiiJönösPll t{>lpn - I'Jőfordul, hogya jegyző, bíró, 
lk'l!), t.anító sth. átnéznek az örsrp eiu kis ('Hti 
hpszél ge tés n' : nagyon tl'11l1észetl''' , hogy l'Z ('lIl'n 
kifogás(I senkÍIll'k l';eJl1 lehet, itt inkáhh a fiatal 
c:&:>ndőrök fiatal harátaira p-ondoJtam, akiket - az 
igazat nwgvalJva - II laktanyáhan nem lHtok 
szívesen. 

Mi minch'J) (>v hp!1 PgySZPI', dl:'('mn hedwl1 a cl isz
nóölés 'alkalmával a laktanyáhan - II szakasz
parancsnok úr l>ng-l>délyével - eg~' sZl'l'ény disznó
tort adtunK, allwlyJ'l' nwghívtuk mindawkat , akil{
npk Hzza I tal'toztun k. Pf>rsze, n(>m dHridót esa ntun k. 
!lem ('itiik nw!! a fél l'f'rtést, n(>m folyt a hor, (]p Iwm 
IS ki"ánía Wliink ;;pnki, hogy reprpzpntáljunk &; mi 
sem akadunk túltenn] spnkin. Megjegyzem, hogy 
a vendégesked{.".,pk ('lől, - ha Iphr t - jó kiti>rni, 
mert azok rende,':'I' J) el ~zoktHk fajulni és az el1llll"rt 

. ,nagyon könnyen reászoktHtják az i\'ásra. 
': , A nös ('sendőrt ('sa 1Hdja lefog lalja s magáll-

el,p~,l' családja kÖl"élwlI folyik h', Mégis 1ll' !l1 tartolIl 
. foloslegetmek reájuk \'onatkozólag is egyd-miísl 

'. eltnonda ni. 
" " Sok cHé'ndől1H'k Illt'gvall az az pléggé el IWlIl 
ltelhető ro8..SZ szokása, hogy n('jét minden szolgálati 

;' dologba heleavatja, ami azután maga után vonja 

nzt, hogy az a,."szonyok Illindpn szolgálati dologha, 
;;öt még az Pgyl'~ e;;pudöl'ök iigFil)(~ Ís heleszól
nak, a szolgálati iigy(lkl't l'gymás köú.i tt ll'tilrgyal
ják, amiből azutún számos k('lJl'llll't1l\I1 pletyka és 
félrt'értés kdetkezik. -

}\'PIIt' J)wtll'll és II legény::,-égn' tl:'rlws dolog ll?; 

i~, ha a la ktanyáhan lakó néíN5k cAAládtagjai, kiilö
IlÖ;;('J) azonban a gyprf'kl:'k l'gl-";Z !Iap az öl'l;il'odá
han és a legényiiégi szobákban tartózkodnak. ~~n 
('zt kereken hf'tiJtanám, ha akadna olyan nős haj
tál'8, aki annak helytelenségét maga he lwm látja. 

A nős esendőrnek kiilönösl'11 vig"áznia k.·II· 
arra, hogy szolgálatát {>:-; mag;ánéletét.· élpS(lll I'h'á
lassza egymástól. A mugállél(lthen pWfordu ló 
apróhh kellell1(,tknségpkd, összl·tiiwsekpt, as,+zonyi 
"i.)ssz('v("Szés"-pket solwsP!I1 ~zabad szolgálati tény
kt>dés1'el, fl:'ljplentéf<sL'l sth. IIlPghoBszulni, mert az 
(>Iö."zör j"" igazságtalan és tiltott dolog, má.<;odszor 
pedig, mert 'az ilyen hosszunak rendesel1 1'o8..<;z vég\' 
szokott lenni. 

Nagyon ~kivánatos, hogy az l'gy áJJomáBon 
1~'Vö nős (>B néítlen (,$endörök egymásközt III f'1 t'g, 
hajtál'Si és haráti '?rinth'7.kst tartsanak fenn. Ha 
az örsn' egy uj nőtlen cspneWr ke)'ill, tartsa kö!P
It'.<;ségének egy másik nőt Ipn hajtá l'SH kíséret~hpn 
nős bajtársainál hemutatkozó látogatást tenm, II 
n()s csendéíl' IX'di~ n('jévpl E'gyütt nős hajtál'l,ait 
látogassa. lm'g. A köl('sönös É'l'intkez&;t álJalJldóan 
fenn kell tartani, cRaK vendé~eskedni és vacsorákat 
adni nem kell, m('rt annak igazán semmi ~rtelmp 
nin('Ren, dc> pl'+nziink sÍl1<'.'ien rpá. 

SZE'I'é-nYRég-. ta ka réJ{o~ág l~ okm; hpos7.tÍts 
It'!!y!'n irányadú mindl'n vohalon: a házf.artál';han , 
(.tl{("z.{~l)('n, l}ltü7Jködl"",lwJl l'." a tú.rsad"almi éri nt.-
kl'zé;;lwn , is. . 

A ~(>l1d{5rök m:ígiÍn(.let(:lwk irÍlnyítiísában a 
lpa:fonto:-ahh S7.(·f('PP IlZ öl~par:lnpl';!1okn:lk vall , 
Nem mondonl én azt. ho~y az öl'sparan<'Hl1oknak 
mindig- n ('S('TH](í1' llH'lldt kell 1('11 11 ie és azt még 
magHndolgnihan is Hllandóan v('Zl' tnic> (-;;; irHnyí
tania kell, mert f'Z a. cRend{írt önállMIHnná, é;; 
g-yámkodásra yáróvÍl tpnné. dl' ig'pnis, a7. örspa
rl1nesnoknak kötpl('Si'égp mindC'11 pgyel'; alÍÍ:I'('nd(llt
jénpk maglÍnél(,tét állandóan fi gy (']Pffi'lll el kisérni s 
a z (,I';('tl(lg (""zl(> It hp Ivtl' l('ns{>!Tpkt't awnn:'lJ j)(';;zii n
tptni Fiatal ('spndiíröknél kiilönösen azt kpJ1 ('lll'n
őrizni, ho!!'y hov(I, milyen tár . .:;nsHghn .iál'Da~, kik
K{,I ~)arátkoznak ~th., 1])('rt mindt'n J'Os;;znak kút
fOr1'<ISa a rossz tar,.;asag-. 

E7.:pk(' t n'kart:nll a ('RelHléír ,marrHnÍ>!ptér{íl 1'7. 

otta I plmondani. Tudom, hogy a tlÍrgvat ]{nl'ánt
spm JIll'rítettelll ki, dl> Iwm is \'olt eélolll cikk(>t 
íl'lli, esak épen a gondolataimat aka!iam papirra 
yl'tni , úgy , ahog~' azok €"i5í'...embejutoHak. 

.-. ...... 
Csendörségi Internátus. 
Irta I HA VR A NEK JÁNOS ama gy. 

"\zt hi,zem, vag:' legalábh is ;;zeretlll'lll hinni. 
hog\' köz l (;' méll~·t'm eÍmsza"aÍn meg fog akadni úgY 
HZ ÖI'Pg, mint fiatal eSE'ndőr >'-Zf'me pg ~'a l'ánt! 

A fiatalahbak azt k['l'dl'zhptik: ,,:\1 i Pi: '~ EK\' 
lf.t('Z(í, \'a,g~- még ezntán l étpt'ítendő intézmény! Mi 
il 'l'rlja j Kinek <lZ (,6znH.~,i(' t Hol "an! Szühége,.;-e, 
ha igen, és nincs, akkor núrrt ninl's~ ::; tl>, biztosan 

• 



• 
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tiihh hn>,onlú kérdés is fog az illetők előtt föl
\'t'tődni. 

A~ "iiregpk" tudják, h(}g~' 1lf'1ll líj dolog, ('_"ak 
~()k újahh 6c: hag~'(~hh hHjunk kiizop('tte valahog)'an 
11l!1Il jutottunk még ahhoz, hog~' HZ anllak id<>.ién 
ldke:,. ba.itánmink által f'liiltptptt nemes paláJltát 
g"ondo.zgattuk volna. 

IU ... <;zemről már annak idt>jén is harátja voltam 
az l':.:zmpnpk, dl' a legutóhbi {>wk mpg-próhilltatá"'<I1-
lIak haflÍ sa étlatt llIindink<Í.bh kialakult !Jpnnem az a 

• tlldat, hog.\' p neme:; gondolatot okvetlenül Metre 
hll keliPni. 

Mirő] ip. Win t(yhátszó! Nem egyébről, mint 
hog\' a s~t:;ZÓJ1; elhelyl'z~i f.S nf'héz meg{·lhetk.<;i 
köriilm{"11!"fik által a g:n'rmeknevelé" tl'rén su.itott 
('ffiládo,1 e'selJdől'eg~'éne:kl'n közös erővel I')egítsün k, 

L apunk 1909. 6vi 3]. számáhan találtam eL'<Ő 
i mtt n~'omát az intf.z.imf.nr tl'I'vezgetésélwk. Az 
1!1I0. évi :10. számában hrpunk :;zl'rkesztő-hiwth·;flgH 
i,; lIH'gállapítja, hog\': "Az (>,,20111(' futóWzként tt>!'
jl'dt el s az or,.;zúg- min.den r(',<;"'I.~ből tömeh"Oi"ll'n {\rkrz
tP!;: lrvpl(>k a <sz('l'kE-','.;ztősr-ghez mel~rek azt kitarilÍ,<;l'a 
hllzdítottúk {'''; liiza,'{ izgalommal Vál1iLk az intéz
lt1 61l~' {>]pthrIÍlptet{.sPt." 

S zó volt, akkor r,g~r más .ióléti intézm éllvről, az 
lÍg."neveZ(~ tt "nyngdíjpótló-intbRt"-ről is. Ez IlUln

!:1l11 ppt>n úg~' abha,nmaradt, mint intE'rluíttI4"mnk 
ug.H'. 

Ezen dkkEokell kívül lapunk még a2J 1910. évi 
::\2., 33. (.'1 3R. szán~h. .. 'ln foglalkozik az l'SZlm~wel. 
majd 1 fl16. évig hezárólag- ö;,;,;;z€'!sen: 125 f\o.;etben közli 
az inh'l'n<Í.tulRra hrfol~,ó küli)nhi5ző ad omán vOIklat. 
m0lypk tuotommalös;;zpsen 40,000 km·onám.· növp
kPdtt>ik' fr-I, o~. f'Z az ÖS:-:7A-'g-, a háhol'lÍ után, mint &"()Ik 
más llilsonlr. alap. l·1 {>rték1 plpnt>:deU. . 

MpgiíllapítIJató eZPH I'ik'kpkhöl az i~, h()~"Y az 
ii,!!'\' hanítai átlag . ('!'lal{ ahlian volta k rgv ' v{>lp
TlI<>nVf'Il: 1. hog~" nz intéz;m{.nyt rneq k pl .. ( ('sinál
nunk: 2. h o~y Illlnnk eMill o) súilőt1l'n. b) Iltyátlan 
('s('ndőr ri n'ufiu k. I) altiHzt(>k és üf;zt(,k filíh"' eI111l('
kf'i nl'k elhdyl'z~(" vég'ül 3. hog-y. a ml'gva]ósitás 
l'lnŐ lépéseit saját el'őnkből kell megtennünk. 

A 2t hisz(~m, hog'\' ezru1 f'lvf'ket a vá ltm,ott viszo
n~'ok da('!tra ma i~ f'lfng"adhat.juk. 

Ha wlhlllta n ehéz volt il ~úil()tlf'n RI'váík V<1 -

u;w.mtahm szülők. öz;vel!' \,(·k 6''-1 nevel<>tlen gv\:r11le
kt>k l}('l~':wtp, TlII'"t még' inkáhh HZ. SzegÍ'll,Y Iw:;r,lÍn k 
lll('gtkp(,tt.,,('~élH'k Slíl\'éI Ilrilldll~" újllnkra ('g"~"form;ln 
l i(> It pz<'Íhk. 

. Az RPm "últozott Illeg. hog" fÍ'lrN>sŐ faluh:1l1, 
('g'yéhkC1nt iól C'lhplYf'zett PS eWlillrói IlH~L~elégedr
~é n' " l.o1gáló (';;;alúdo)-{ (' o.;pJldőn·gypn kplrvtpl(-'l1 (';;;a k 
;lZ\>i1; plhrlYf>ílé."M kérni, hogy p-vprmpk<>i Ill've]és(>j 
clősrgí1s('. il1(,tve. hogy nagy 1Í1Iailh:lll le/ta lRhh 
lIi>gy közpni,.,kolai krpzd1srgrj n~' lljth<1RS()n filll1alc 

. É" mind(,z ('''ak azÍ'l't, lllPrt IPgpl1"!-'Pgiink tÚ1-
l1\'()llJft rpszr>nek nin('~ lIlag-,íll\-llg~'()lla , hogy gyer
Ilwk{>t húzon kh'ií1 nf'vrlt(,tni kÍ>J)l's lpntw: iavadnl
lllil ZÚ-·i1hól T)(>di~ (,z nelll h'lik, Ma i;;; nlPg lpjj(·t állll 
pÍtani , hog'\' az i ntprnÍlt II si alap 1{otl':;Ít~se Illtallíno .~ 
nwgll~· lIg\'IÍ,.,t k<>lt en e, >,t)t tpkint\'e. hOK\' azót,l a 
n6~ii .k a rlÍTl yszáma i" te tpmesen nőtt, most méo 
ink,íhl,. millt régehllf'l1. '" 

AIIPlkiil, IIog.\' most to tek i !ltd ],( ' lJ tnv,í hhi r6sz 
Id<'z0-II)(' ho('>,átkoznék, azt hi"zem, hog\' (f meg l.AT 
('si náll/l/1/h; rh'{>vel Illa i,,.; minden ('sen(\ör ('lyv'(·téri! 
U gYaníg~- azzal Ü" hOK\' ez t tovább 11('.111 hal<ygaí-

hatj nk, mert hál' igaz, h og,\' mc)St aI1~'agi sU'mpont
hól wkkal g~-eng{>hil)<,' n úllullk, mint a hábol'11 pWtt. 
dc.' ért'n élPtkörülmény(iink súlyoshodása szorít arra 
hen niinkf't, hogy johhan iissz'C'Íogjunk ~s il ne-lrtt'S 
('él érdpkPlWTl h'P'"dláhh aránylag II Ic-he-tő I('gtöhbet 
áldozw:k. . 

Ha azt akarja valalllPl~!ik es(·ndől' látni, hogy II 

régiek hog~'iln Ipl kf>Sedtek ezpn e,:;zméért, olvassa el 
lapunk/mk 1!)]O. évi ;)~. :-:z<Í.lllitlJlln Ro.s('nthal Jh'11.áp 

j.íní,iíl'lIlester eikkét! Minde-n SZ<iYIl közpl áll a 
('~0n d(ír l-IZÍ"éllPZ és amiket akkor úlIított II eikkíró, 
nagy,.iá lHHl ma i s feunúllanak. 

Az int ~'z,:mény régebh kit.iizött ('kljút. és rendel
tptését iIIeWIpg, azt hisZf.'Ill,kis változtatással ma is 
('Ifog<tdhatjuk.' 

Ez p edig h·nne : u) sziilőt!011, b) atyMllln 
('.l,;endőr árvafiúk, c) alti~zt('lk é,-.; tif;ztt>k ~'elll1ekC'i 
köúpiskolaioküttúsimak el ő...;eg·ítbw. 

A cél t c.'hát eSllk annyiban vált~)z IHl, amennyibl'n 
('g~'előre, uzaz anyagi erőink. gyarapodú .. "áig IlZ 
l']hph'pws n em okv(·t!f'l1l I<:'nnl' kp!'f\o.;íltiilvi<:']HW. 
Édel;} ez alatt H.zt, hog~' addig, míg egy önúlló inté-
Zt't f(~lépítés(jhe% vagy épület viisárlásúhoz, an
na·k oktató és egyéb szem{>lyzeUl'I, hel'cndC:'zétisel sth, 

,yalú (:'lIútú~Ílhoo szüksége;,l anyagiak nem állanak 
!'enoelkt'z{>sre, II gyermekek tov<Íhhképw~~t éL m<Í.r 
meglé,y{) miÍs inÍ<:'mátul')(ikban az abp terhére bizto
sítandó kedvezm~n"e.." helyekE'n kellelle lehetövé 
t€nni.. . . 

Második niódlYI..:'lt és még könnyebh lenne azon 
P].iúrá~, hog)' az apák eg \' eWre ('mk hizonyos péní!i
heli t.:ímogatást kapnának az alapból. Ez esetben a 
gyermek elhelyezéDC eg,\!elől'c telje8en aZflJpja 
gondja lenne. 

1\findlkét efwthen a ti ,.;zti elől.iárók kötelps;;.ég'{-l 
Ipllne II kiirlct,iiklx'll l{>v(j i n t<.1'I1 út II sok {>~ hH~H11ó 
jlltézl\l~IlV(>k vPzefőin61 Tn l'1l1J (,1 Whh krdvezm.&n veR 
hd~'l't hiztn~ítani "l testületbe,li C'tiuládok g~'ennek('i 
ré"zPl'p. 

Elvként vékm feTállít:mdónak: 1. hog.\' clOOsor
ll:l fl é,1 főleg a fiúgyerJllPkek tarthat'nak ig&nyt 11 
·kPdvpzményre; 2. a vagyonta.lan tiihh g~·C:'rmek{\o.; 
~íliiWk és vagyontnlan árv<Í.k eWn,\"hen ré:s~.'(it('n
d{)k; ;3. a koov('ZJlJény, illetve s('/-.r{>.l~' od<títélé,::;{>n{,1 
f'!s{)sol'ban a gyermek i'zorgalmlt h>g~'e n a mérvR(l{l, 
ille·t.w az, hogy pL az apa r rd €>lIlf'ivf'1 vag'\" ~rd('m
!i'l en"égévd sZ<>II1J)('1l II gyer/m,k l>l'denH'S l>,.; alkal
mas , illf'tvf' prdem tpl ('n vag~' alkalmatlan vnl!;1 
IcgYPIl a döntő ; 4. I\Z (' lIátií s, illf'h'C' sel,>"élyeíl{'!'; itl(;
tartama f'lvilpg a kiizl>pi,-;kola 1--+ osztáh'áig t(\l'
iedjen, továhh e,;; ... 'lk ep:~' hi zoll~'os kis f;záza]{·kh11l &" 
('~,ak kivéh·l pi<f'n. 

EZl'k lltún ittt ér~ a lllf'g'nlló;;ítá" ('l"ő lépései
nek i ,o,lll f'rirtésr>rp. 

Lapunk pl(íhh meg.ipl ii lt ('ikkeillf'k írói nIlg." 
;Íltn1éln()' I~~lghall ('él\'a"ezrt6 e;:;zközkpllt a rwnZ'~l(fo-
11l1Í1l~'ok g.díjt';,.,ét j elölik nwg mint oh'ant, nwl" 
('Iiál'á;;; az e~Z I1H' I11pg"vtdú;;; ítÚ:';;l!JOZ f;;r,iik~g('-s tők'(, 
el{í!t-\,Hll1é"{>\,e pg"e>diil alka lm Il ». 

Azt l p:-,.,egpzhet:i ii k, IlUg~' az úllmnkinestÍtrra llla 
még kevc'"bbp !'zlÍmÍthatulIk, millt azelőtt. Oka ('n
lwk mindnyájunk pléí!t l"'l1l pJ'des. Nin('s tE·hát mlí~ 
mód, mint, amit a I'Pgi lIla g~'ar kii zlllondás m ond : 
.,Spgí ts magadoll, 1"tl'l1 is Ilwgi<eg'ít", E z p edig RZ! 
.i eknti, hog." a \,pnd"zf're ;.; p6nzhpli h ()z711.iál'lIlú ~ t 
t (>stii1Ptiinkiill 1)pliil ];:(>11 hiztosítanunk. 

EI lehdiinkké"zühe r eá, hÜK\' elTe felhangzik 
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kgkPdők é" kishitiipk iiZRva &; kúrusban kiú.ltjú:k: 
a., lehetetlen" _ PITe képt<:'Jt>llf'k vagyun k". , 
,,<17< ,,, k Hl t' tem 

Ne hagyjuk magunkat eze -to _ meg l'v:~.~ ,': 
de ~~\lllOl]\Ink azzlll IS, hogy letizlH~k ol) ally~ I:" kik 
az ' ü'yy ~rdekében kifejtpndö mi.nde)~ lep(' ''~lll~et 
egyé,~i l'rvény~siil.{:-.;í. vagyn:,k, tortek'o.Snek c,; al -
hnmanitúsnak fogjak betudIlI. . . 

Dc félre a ki,;hitűséggel, i'X'ljí\t erőjIlk le kll':'<~n::~ 
léséwl és a swthúzással, aIIJon rt sarka,ra a~,u~) re", 
1uinden barátja, agitúljon és c.'iel(,kedJe~l! l.'.Jg) eo ~I ~ 

kell egyéb 1Iúnt lapunkhan na.plrend~ll ta~
neJn J, " I ' ' t serelm (>S 
tll11i ezen kérdést, hozZ;;:;z?, am: e;szme ,~': :, " 
_ .. , a nyagi :tldo z,<lÍok teren JO p eldaval elol].ulll. 
<~, • ( ( l t t I é hogy a z e."znH' Hogy ez nem lesz Ja .asa an s, > ~ 
mietöbb testet fog lilteni, pz l ('ghata~oZ()t.ti1 bb ll1:g
győződéf'!P IIl . Részletkfrdi:-\<;.('k most meg nem nag) on 

tontosa:k. 'l - t 
Ha nem tudunk egyszerre orszagos p1~ga nM, 

indítani, akkor cselekedjük ezt, l~l'gyenk1~~! !I ,t 
.k egyezer korona lesíI ir; mef!:yenkl11t az első al"v

~ve magasztos ügyünk építm é.n,}'~~:nekJ a~ Sffill ;~; 
J iirjanak jó példával elől p l~osok cs oregeb" " . 
l étrsüliün egyelőre megyel1:kll1t egy-efFY kulon 
~ ' .' . k '1" k"l" k' c.abb SlE'gelyeket nz alap, nyuj tsoll az il on- II 011 I"",,, ." k 

PITe szoruló érdemeseknek, egyeloye, persze , (~a~ 
annyit, amennyi az alapgyarapoda:&lt nem \ffiZJE':-

l\'('z teti. k" l" t' h ('(v'\' a 
. Végső buzdításkén,~ . oz om az , l '~, ;O' /. 

Tolna vármegyei <:."-ffilclorpamncs~oks~gnal ma mar 
harmine millió korona az II1ternat~sl a.lap, ez ~t 
vonkint átlag egy !Dil,~i~. k~ronavalH nov;k~! l 
ugyanitt 3 f()lly~lmodo kozul ket ,csendorl~gen) ~e~1 
pg)-én, mint apa kapott az al~pb?l a ~ol:vo, ~an.tWl~ 
100-':"100 aranykorona tanul~anYl s~~€I.Yt ~. r.run~ 
kettőn ek egy-egy fiu a megy;ben levo pülgan mter-
nátusIJan nyert jó e~h~ly~ze~t. , . . ' 

Hozzátartozik a t~n)'allasho~ meg ~.z .. l 'lo\ ho~~ 
eren meg"ében tisztek éii legénygeg, - nowk es not 
Ipní'k eg,:aránt - llw gértve ~z ('I.",~me maga~~s 
,"oltát, fej enk i nt. ~;,;., IH~v<:mkmt.. ~~ z, al'al:yfil~ t~~ t 
áldoznak önként fel;lJanla~uk aIapJlIn az mtel n.l-
tusi alflJp g"arapítá';<Íra. , 

Az alap eredet-E' egy (,S:l-'ndőr altiszti ,tancestély 
tiszta jövedelnlP, illetvc <1nna,k ~gy re:ze. Ilv f>~J 
p"t{>,ly folyó é\'J'lf'Tl ~s ,!,l'g lpf',7, ISI11et~h:er?s g,?~~lo: 
kod'Ís törMntarrol IS, h()gJ' a meglt'\ o tok( , 
kp\'~zt{>ll'; SZ(>IlPITIlwk (''; p(-lnak TI1pgfplelőplI IPgnl-

kalnl ',,--ll,l, III óc]m I o'v ii möl('siizt(>ss{'k. 
( (" c( • ~. k ~' tH 

"Fel tpluít a lWnH'S mlln -ara PS \"l'\">;(,11\'('0 . 
~: ....... 

D 
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kE'dl·~t nyugodt lélekkBI l~ tel jes bizalommal kell 
fogadn Í f'S mi ezt is tartjuk helY t-\;,nek él; jórulk, 

.A f{'lhívúl,bun szó vun a velünk elkö"eÍt' tt 
igazNÍgtalansitg'Okról. Mi azt hisszük ho"y az me'" 

• ' . ,. ' . ' t:').. o 
fog maradnI a sWI"Ye2'lkf'dl's utan IS, mert ez elll,lw'l'Í 
gyarló",úg, A m i szerény "l'lell1~1l\'ünk sZRrint honI' 
ha történt<·k is eg~'('!-; helyekún igaz.o,;.-1gt~lan~i
gok, azhi, nem 8Zahad azt ct va.sfet,"yelmet és aM 
a szigm11 kötel~.gteljesít.:\.;t lazítani, ami a esend
őrségÍ intézményt az ol'szitg első intézm~nvei közé 
(·meli. ' 
, , Továhbit mi fájó 8zívvel és aggódó lí-lekkd 

lat.lUk azt, hog~' egyes haj tá rsa k cl e.-;endőrségi tE';,
tületbe les a bizalmi rendszeIt akarják bevezetni 
pedig előttünk van Oroszország sWln:oní sorsa. Ott 
it5, mihelyt a bizalmi egyéneket megvála s",tották, 
azonnal nem bizott sen ki senkibe,n, ment mindenki 
il n;aga önző útján és a katonát előljárójához lá ll
('010 fe1t~tlen engedelmesség é:.s intézkedéseiben 
való feltétlen hizalom f€il bomlott , magával ragaJ:lta 
a~ eg{~z yrszág 11yugalmát, sz€<m"lr- és vagyon
lJlztonsagat. 

Midőn azon ké.l'elemm€<l fordulunk ÜnJ1ÖZ hog\' 
ezen l€ivelünket juttassa iIIe~~ kézhe, va,gJ ha il 
fenU lrt! if>giy€iSületoo vaJi> belé~t valami felsőbb 
paranes rendelte, azt velünk tudatni szivesked i ék. 

Eg~'ben kijelentjük, hogy mi €"L.után is a S7.ol
gálat'Í Szahályzat 5. §-a .szellemi-ben óhajt juk az 
egyesülést. . , 

Maradtunk hazafias bajtá rsi üdvözlettel, Do.bri, 
1918. deoomber 17 -én. Szikszai J áThOS sk. 2. o. őr
mester, Lukács Lá""zló sk. a1őrme.':iÍRr, Hanpert Ist
ván sk. próhacsendőr." 

Szép ez II levél. lNirfias 00 a levél, mert akkor 
l'\7.iilet€!it, amikor a mult 1IlJégÍagadá.'ia és a tradi
eiók w,hbaltiprása volt az erény"" /l,Z ellenkező vt'Je
ményt könnyen hele.fojtJhatták az em hel' he. 

Ezt a 1evelet biis~k'e (yI"(ynlJlIH'1 olvashatja min
den ewndőr. 

Sziks7J<'l,i János 2. o. örmeste.rnek Luk~cs 
Lá~'Zló alőrnwstemek t'B Haup<>rt Ist.v~n i'l'óha
('.~ndőrnek pedig (t.alán szolg-á;lna,k Il1vg ":1b11ol) 
rlzt üzenem, hogy büszke vag~'ok reájuk s ig;!?' 
üI:~)m.me1 t~)lt el, hogy itt" II bajt.'ÍI~".ak llyilvános~g<l 
(,Iott az eltsmel'~s "il,.zJa]lÍt me.ghajt.om előttük. 

Sok-sok Szikszait, LukÚ<>sat. é." HauI)('I·tet ~l(l jon 
a Milldt'IHl.Iltó :4?:f'gén~' Ma~'a,rorsz<Ígnak, ' 

-" .. -
KÖNYVISMERTETÉS 

Nemzeter6síté. 
kultarával. neveléssel, el6kela.éggeL 

l<';wn a címen Sipos Károly ny, vezérkari e:ffcde.s 
tollából egy 'könyv jelent meg II könyvpiacon, meg
I"pően érd ekes tartalommal. Anni'<iön hazánk e válságos 
korsZllkábail llloill.d-e,n térell az ujjáéopítés gf)'ll'dolatn 
hatja át a 1 .. 1 k e'k et.. SiJXl" ezredes a nemzp!erő"it.,s c, pl
ját e nagy ,körüJt,ekinres.sel és í'rói készséggel megírt 
lIIÍ.Ívé:vel ki\,ánja szolgálni. Alapgondolata, hogy III o» t, 
nmi kor II világégé;; után megindult mOZlgalomban úgy 
:);1; e/!yes embel', mint az egyet> Il€fluz·etek új elhelYllzk e
déséről van sző. ebben fontos 6zcrepe jut a kulturá.nak 
s II l'p!!'i Magym'ol'.s,.ág tekintélyét és dios&égét ió; ('Ih'a k is 
II kultu l'ímk fejle~zt&;e l~véll szcN'zhe:íjük V1,S.~ut , 

M ikor ellensé~ink kifQSztották haWinkat, az a tudat 
\'ig"<isidalt bennünket, hOb'" leg'dltí,bb fölényes kulturálI
kat nem vehették el t~IÜIlJt, Az i'gaz, hogy egy nemz!'l 
től li kulturát erő"zakkal elvenni nem lehet, de azt 
nugl,! könny.Nl e lv6szíthetll é, Mert; a k;ultura 1I ~ 1I1 

OlYUlI, mint a gránittöll1!h, hun t'lU olyan, miut a hó. XI'Il! 

dacol az idő vbwntagságaival, IhHI1UlI gyor>i:lll ol \",,1. 
és zsugorodik &;.sze, ha az általá.nos elszegényedés s a 
\'ele járó erJtöksi hanyatlás árUllllJata éri. A kulturút, 
minuoen egyes II cm 1,c{\ ÉJrnek újMI és újból ki kell 
vivnia, Az egyén ioS rO'hamooan felejt és viosszaJejlOd ik, 
ha művelődni, haladni neJll, a.kar, v'agy Illleg,,;ZiÜnik. '1'rn 
gik'lll> Ö&izoomlá'sullk 'közepe!to nem suWadelfel(·jÍl~ 

nünk e tény fontosságát s világosan fel keH 1smernünk. 
hogy művel&1ésünket meg kell meutenüllk,ÉJs ez a 
kötelesség államra, társa dalann'a éppen úgy hán..!, miut 
<lZ egyes egyén're. 

Sipos e7,redes felikmel'te e /lzü'k,;,é,gletet s ezirány lí 
felfogását és m;unkásságát kÖJlyvében dokum entá,lj'a 'is, 
Nemes, 8zép, hálás, de nehéz feladatát sÍ:ke,rrel oldott~1 
meg. ,MUllkára,küzdel €llll re selJke,ntti a'k ik megérük. 
bizonyára követni ióS fogtiák őt. A könyvet szc,l'etdtl'l 
ajánljuk olvasóink figyelm,ébe, 

A munka e,lső I'é.;;ze akul t.urával (szociológiá va I) 
foglalkozik . A swciológilÍmw (társadalanltudomállY
nak) olyan n:agy fOlltosságot tulaj d()J) itan ak, hogy 
annak .középis kol á,khall való ianit.ivs~t az ut.óbbi évek
ben mlÍr náll1~k is lHlV,'z'l1ték. Szerz':; a kuliul'át JHiroUl 
részre, és pedig belső, külső é.:, anyagi kultlll'Úm osztja 
be. Különösen L'Tthetően elllleli fel a külső kulturát éH 
meggyőzoon hozza azt a kultura ffiugasubb kénlé>leive l 
összhangba, F'elnőttek részér e, akik aUllak idejé.n szo
ciológiát az iskO'lában nem tauultak, igen jó ié'merei.;
ke t llyújt a 'könyv, az jt>kolások részére pedig el evenebbé 
t€\Su a swclológi'a taní-tlÍsát. 

A második rész a kül~ii ku!tufa ~yakor]ati rébzlo
vel, mint il hIigieniáival, testJ'yakorlatokkal, laká~~al . 
öltöz.ködásseI. DlO'dorral" szép eVl~ (ech::likájával és ;;ok. 
sok egyéb kéJ1dé.ssd foglalkűzi k s miután ily ell ÜSSZl! 

foglaló mű lleml állt ed·dig r~atl(; I'k eú'siillkl'(j s pgy,;l, 
ként Ls arokat a szétszórt köny vekbe:l csak hiállYO"UII 
lehetne megia lálni , kivána tos, hogy l'7.ek ll, c:',lkély!\é
ge..knek lát-sw és mégis mélyél'te llllii (~S lIagyjelenté~íí 
dolgok a kul Lura nagy sZI'.rvezet0h .l való heállítátibílll 
legyenek a magyar közönr;ég Hzámám Illegközelíthetők , 

A harmadik rész, mely külön fog'lalkozi'k II pappal, 
jegyzővel. tanítóval, IDiut a köz.;;,;g-i élet tprlllészet('~ 

irányít.óival, tárgyalja a kÖ ZéSég' kiépitéoét s kifl.'jti, 
hogyan kelJ il 'kultunH széleseb b kör ökhl közöhli, arru 
nevelni, azt 'köz;kÍ'noosó teunj, 

Mindezeken felü l az egész könY"ön \'égi!,dlllzódik 
az egész emberré, jeIl€'I1le~, taLpig fUlIlH'l'l'ó va l" nr\'PJÍ'.; 
hangoztntása a cb"('C,~emők{)rtól a soha !}(I nem fl'jeződií 
ünuevelésig, 

A 2!15 oldalra j('I'jOOŐ könyvalapám 10.70 K. Kindtn 
~ SiEph:lIIru!H lIyoJlHla 1',-1. Bll(lapü;t, 1924, 

Dr, Prpf;z/y Lóró"d, 

A magyar haderő ezeréves jogtörténelme. 

E n.a,pokba,n eg-y k ato llai szempontból közpnlekW
dúme ItI-é.ltá.n ig,élln tart.ó ,1I 1:1l nk a fo/{jn e l,h;",\,Ili II 

~ajtól'. Sz'erzője: dr, CZJiáky F'eJ't'ue iör:lőadó~~/{yé"z 
alapos mU~1~át végzett. midőn levél tá ri ad~((),k és oklll:í 
\lyok alad1lUIl feldolgoz.ta a IIwgyar haderő e~eré\'l's 
'Illultját: ~l"~lutMjH, míí vé~ell HZ ÖS llla ,I!~·arsál!.' túr. 
"adalllll Ih'pet; az aJlulllll1a aaakulás jo/!.' i tényező it s 

:' . 

-.' 

;: 
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l'ámut.at arra. hogy az ÖSlllalD'ar hadsereg lIIiféle 
erköJesi és jogi alapokolI yolt felépít.yl". Megösml"rtet 
bennünkpt az ősmag-:n\,r hal!seregbell dh'ott fegyehll'i 
~S igazsi!gE'u}lgúlt.alilsi \'iSZOIl~n)kkaL " , , 
, Majd UgY!lli(>Zl'lI S7.Rlllpontok szem elotl tartusayal 
bemutatja a S7.ell! IS(YÚlI-féle kiritl~'súg korú,ban fe\lll-
itllolt ha ()f;e'l'egüli'ket. , , 

EZ1IUlll rámutat arra. h()g'~' az 3 had,;el'l.'g' II1lel'L 
bomlott fpl {>" hagyan. mifélt' .íog-i é>: t,rköks,i ga,zJ~s~gi 
ldarwkoll (-pült fd J{óbert Kúroly, };a,.,,,· La)o~ es Z."lg-
!!lond :kirúb-ai nk idejében fl balldpri~lli s, hadero, , 

A ton'tbbia k során l'át~r L l\{a.b-as hadsl"rl'l!('.1wk 
"ázo,já~ára s b<'1I111tutja a \ 'j ["zi szrk ~;; lo\'agi ít-éhísz{,k 
intézm':l1yét. , ' 

Feh-onult,"Jlja eJiittünk a XVI-ik !':t;nzatl YUrkatolla -
$ÍlgilllUk il1it>zméllyét és he l1lut atja a,z ,ak kc;)l'i ~ga'lsá"!!
tlzolgáltatá!'Í v iszonyokat. Ezután a X\' II. es XVIII-I'k 
tlZ'ázad .,császú r i". "fejedelmi" és _lIPIll,:si ,fel,kelü" ~('re: 
g eH mutatja hl', kieml"he ez('knek logl ps el'ko·lm;l 
karnkteréL 

A XIX, szúzml dsií felrltl·k csúszá ri hadpre;iébell 
: dívo :t fegye!Jlli és ig37A"ÍlgszoIg-Ílltatúsi, ,:iswny~k 

hsmertdéfie utáll ('Iénk)w lárja az 1848-49-1(k1 houved 
bads2l'eg aLakításún a k. jogi JI1('/{szel'yezésélll"k., Y~I~ 

- mint i!!lIz"ágszol!!áltatá,,:ának viszollya,ÍL Be.feJez'ffil1! 
])l"ctig- 1'Í1l1lUt3t a XIX, százlIcl, llIúsodik felétől a 1.11~i 
napig (,ImIlIt események nyOJ1la.Jl a knronaI fegYl"h11l PS 

. jgazsú g;; w i gál taiási \'iHWlIyokl'n, , 
Ez fl mi'l megérdeJllIi. h{)!!~' ploh-assfI es me,g>lZPl'e.ozz,· 

lI11i.nd{'nki.aki szívesen foglalkozik hllzája nmltjávaL 
llmely (h'ág'a és megbecsillPlltlií (;l'öks~gk épell JIIarac.!t 
r ánk! 

A mü. - mdynek árn bnjtúr~ak~Jak 2 a!?IlY kOl·?n~,. 
lI1ásC'knnk 4 ~11'1111Y korüllU, - megn'lld el,]ll'to il SZ(' J'zonel 
Budape~tl",n. IL nl,al'git-köl'úl 8'1,. IL 6í, sz, 

...... +.~ 

A Csendörségi Lapok pályázata. 
A C~endi5.rségi Lapok szerkeBztősége pál~áz!ltot ll! r: 

uet a leg'jobb II Y Olll ozásra, 3:lIleb'et It csendorseg tagjaI 
1919l1ljgUsztllS hó l-e után i időben telj l"sítettrk és amely, 
llek alap:iún a biróf;úg a gyalll1sítottat l"litélte, ,. 

Pál\'Í1zhatik mindrn tényleges vagy ,"olt csendor ' 
ti.szthrl,,(,ttp.s altiszt és csendőr. aki a leírt nyounozás t 
maga \:f'zf' th: "ag)' azi közV(,t1'>lIiil és eseleb'őlcg irá-

". llvitotta, ' 
" ' A 1I,'olllodls ll'írásának ol\' részll'lesnek kell lenl1l E', 
" }lOgy al;húl il nyomozás kiindt;lúsi J,H',lyzetét. az nbl!,ól 

]e"onu kövl'lkeztetéseket, il g~' nnusJtott ellen fell1lel'ult 
gyann a lapjait. il gYlInusított \'édeke7Rsét, a tanuk e1ő; 
adását a Jlyomozás lényegf's fordulatait, a nyomozo 

' egyes intézkedéseinek oká!, ~fljí!t ~s el'e,dlJ~ény~t; ~ biz~ 
nvítékok 1wszrrzésélll;lk JIlodJat es azok el'tékeslte.set, szo

. "úlaz l,]IlírÍll ás szempontjából fontossággal híró összrs 
"körüll11éllyeket lI1 E'g lehessen úllapítalli. Helységek és 
személ \'c k lIrv eit teljesen ki kell írni. 

Lp~johb IIYOll1ozÍ1IiJlílk a Z! a nyomozás fog tl"kintet," i. 
_ 1lH'lvhen fl llYOmOZÓ - I\, szabályok pontos bf'tarh\sa 
mplI~tl - II i;izollyítékok beszrrzésé11él fi legnagyobh 
azakérlc!lll('t és lell"lllényességet tanusít.otta, tekintet 
nélkül ana. hogy a gyallu"ított a. bííncspleklllény rl
kövrtésél )wiSIIH'rte-e vagy 8(>111-

Az IH)"\' a bííncse! pk lll éllY Illikor kiivettetl"tt f'L 
mel1~k~s. :t'lIyolllozásnak azonban feltétI r niii az 1919 
augusztus hit l-l" utáni időllE':1 kt'lIett , ~efolynia, , , , 
. A pályalllunkákat félhasahusall., JO~ olYas,hatp Ira .. ' 
-aal - Il"het ó lcg í rógépP('1 - kell lennL A palyazuthoz 
"~atoI3ndó: 
- 1, két oh'an bajtárs Írásheli Ilyilaikowll\,. akik a 
llYOlllOZHSb:lIi llIaguk is r észtvettek. \'ag~' a nnak lefolyá
. t tök életesen is'merik, (L{·hetől(·g a járőrtársak. vagy 
La csak egy já rőrt árs volt, 1ehelöleg az őrsparancsl10k 
~'Vagy helye'tt ese,) A nyílatkoulÍokat aliiiróknak igazol
Jliok kell. hogya nyomozás szószerint úgy folyt le, 
'ahogy az a pályáwtban leírva van; 
- 2, a vonatkozó bÜlliigyi feljelentés (téllyvázlat) fo 
l'alm8z\'lÍnya és 
. 3, az ügyben hozott jogerős birói ítélet teljes máso-
Itlta iiudokolásával egyiitt), 

Ha a Ilyom ozó a nyomoúlf;ért jut.1lolllhan yag~' ok
irati, ílI rf\:f' m ' ilnlllo" lll l"gdics.éréshe ll rt>;.z('sii lt. úgy 
azt ol pályázathan Illeg kp]] r llllíl l.' lIi. 

A C!<cndőr"égi Lapokl,an 111 31' IlIegjrlPllt vagy ez ' 
ntún közlen dő J1\'Olllozásokkul a pú.l~- úzathan szintén 
részt Iphet venni: Eh)Wll az ('set bell azoknt újra leírni 
nelll b·lI. ('_'jak a lIldléklptrket k l.'1l pútl"'la!! lH'k ülclen i. 

Pál}jadíjak: 

I . díj ]()(j aran~' korona ; 
II, díj 50 arany korona; 

III, díj 30 aranykoron a ; 
IV_ díj 20 a ranykorona , 
Piilvázati h a túridií 192;) lIIún·iu,.; L A pályamuJlkúk 

a Csendőrióégi Lallok sZ(,l'k (' sztős~gél1ek kiild endük he, 
A púlyázatok föl öt! eg~- , a CsendŐrf;l'g i La)Jok öZl'I' 

kes-ztiísége által felkér(>llClő bizottság fog d,Öll t,P Ili. a dölI 
tés l"redlJlém'ét, '-ala lllÍlI! II lIYl.'l't(,;; pal raza toknt n 
CSPlidőri Lapokban közölni fogjuk , 

A díjat l1\' ert púlyalllunkák a CS('IHlőrség'i Lapok 
tul ajdon ába n'lellnek iil , A f;zl.'rkesztlísél!,' fennt.artja 
magának a jogot. hogT eSl'Íleg a (!íjat )l r l1l 1I~' (>1'1 pálya 
lll'Ullkákat is - a szokásos í rói tiszÍ('lddíj II l I'IlI't t - II 

Csen dől's Égi Lapokban ki\zölhrssr, 

HIREK 
Fery Rltáborl1ag~'. Borh~' és M enkIna alezrcdesek emJék

táblájának leleplezése, A FH)' Oszkúr-utc:li állalIIi !lJ'1IHú
képző i.nlézd nö\'endé.kd f(,h éL' l nál'\' án)' ('ll1l~kf,úhlúL ,á llí 101.
t.ak rel az illt.éze! .pilleéjéIlpk ,a zon h E' lyén. 'Uhol a ko:umuniz
mus ah,H fi terroristák lléhni FNT O,zk á. r al t·álJQ rn,Ít gy. volt 
cSl-ndőrségi felügyelőt, -BorhY Sándor 1'8 ,Ml'Ill'kina .János 
('sendőr ·1.leozrooes(·kkd eg,'üt t keg)-el kl1 módon megl0' ilkoI
ták. Az em lék bii b lát ,yk tólw]' 'hó 29-,;n 1E' I)kzték le megh<ltú 
iinn(lp kCl'e tóben, A fel.di8zíle t t jlinc,C'folyosú 1_,ufoJ,iIS ig ml'g 
telt közönséggel. Olt " olt Tcr)' .. ltúhol'H'U'!O' Ü;o'·l·g ye. k,;t na, 
llf.lgy~z.ámu rokonsága, iSfilerősei é~ tisztp1cli. ,val alllint az inté
wt t<l,nári kam -'8 "";venclék,· i. A Bl1dapesti' " állom,, ';ozú 
('Rendőr tisztikar Száhh' ndN Bpla 1,áhorno k. cse lldőrség; fpl 
ügyelő veu·tésévd jelent meg, A mártil1halált haH e8cndiír
tis7.tek é nkmeit '3Z inti'zl' t igazgatója. Quin!, JÚ7.~P.f m';I!."tta 
kpgypll'ttos swV'.akkal" majd lIl egtiirl,en t .12 plll l,' k b 'hla ] I'''' ph' 
Zfo ,.H'. ÖZyp.gy F e-ry ()szk úrll~ 'htl't'a1,nHl~ Yil'úg'(.'~ (~kl·0t helyezptt nr. 
I'nllioiktábla el'é, A ö;('j;~-("!I· !t>$ üniwp,ég a HinI1111'" t·l';'tI~klé,,,,' -
\",'1 ért véget.. ' 

Fegvverhasználllt. Október 19- '>'1 Polgá r kií 7i;éghcn " kÖ7,
"ér.: 'Il~áj :in Ujlielyi József 21 í'ns llolg líri lako., egy helyi 
8zolgál'a~ban álló, SLelezer István ':'s Zsotlda 1',:.\(.1' polgári 1i,',, 
beli cSf>lldőrökhől állott járől'IlPk. mcly ':>1 (-I& \'(' 1.p ln·i ,,1m !'t:! , 
pI I e ll:6wb,,,ilt.. Zsollf)a P~t.(·t' eiWJHliíl ' il7, #~I ,IPllszl·~riíli)vf>,1 Hz p-mhp,lI 
,zllron)'f~gY\' '''l'l ha~zmH t , n ilI't>l, ft'!!"YY('!'h,,""'''' la I L' jhl'h~- i 
HZOIV1Htli ha]{liát (ik1) Zt ~1. lAz (' ~{)t had birúi ki\·iz,.;g.Hú .... "t ra ~17. 
hl(.~ zkl'désl·k m egL'ki l"k, 

Megtámadott csendőr. Októhe]' 26-;,u B:tlo;r Lú;zló ~f'rl' -
1)('8 i örshrl i csendiír MOg)'oród küzséghl'1l yolt ".:>had;;agoll, 
AZIlUI) 23 és 24 óra 'kőúi!l iMog)'ol'ú,l kjiz,,~g nt.cáján szó"á 1-
tli,ba hwerNll'.!t SI('isz JláYid mog,oródi 1'" kossa L 'aki (il. rucI;!" 
t á madta, Balog' cspudőr I>á.madój'" 1'1I"1!' kn rdol: hnszu últ .. ~ 
dZt n va-kíLl1 Oh'llll 6111)'osn11 nlf>g';;('hiOSí(P!t", hog,' II !'H\Z(' t I 
s~liili"óbo még aznnp hell'hnit, '~1i\lllin az ii,sutü1Á" "':'';1.11',1 I' j 
m~g Ittml iSill f'rt'tRs ,·k. " buduJl",ti ,.;; pm!.:>!' kerU I <'Ii )Jil,r-an<'s 
nok!lÍlg ,a s'Úik&égf's in lézkNI<'''r<hI. mel,.'1,rttf\ lt~!!)' "z <"It'! 
1"<Í8zle tes hadbirói viZflgálat tAr!;).' á ,,:' t.:-t ('f!s';k , 

Kérelmek. A ré"' Ní.n,'Yári Öl.,;rt' (Z"ntpl{>nmegp'j heoszlo tt 
SUlbó Im!'" (,_~colldőr kéri ollz t a H {' ,'I', vlÍr!lll'gYt'i lmjt.ár",í t. ki 
kölcsönö;; úthrl'1'7josiikl·t kére lmezl1i Jl.I j la"t1ú l"lIlI e, hOh~
eimét "1'10 közölje; - Domonkos F<'r<'lle t iszth ,>ln·tI,'l< Szak6 
(Tolname<g;<» 'k"ri .azt n o;zQIIl1,ath"b'i ,k"l'iilt·th,,1i öl'",,,arall<'~ 
JJok bnjtársát, aki kö]esönö" átheh'pz".;ikct ki·relm,.zn, hn~ 
land" 1i'lllH', hogy ('Ímet '-el" kiiz;ö!j<,; - Hnhr'l't Miklo,; 
('.sendőrtiszlhcol ye1tt'st 'f'('meiwúrról llwg,IL"kt·z..tt tP,;! "'\ 1'" k!' 
I'esi é" lr'"i . . bogy ci'llIét Mnt,h .TM1IO" aJ;;ódahasi ,'t!l()mÚS ,,101 -
j áró",,1 közölje; - Zalpzsák János bábolnai iil'slll' li :$" I1(h1~ 
kéri azol\ hnda.pl's ti vagy 67Rg"di kl'l'ül e t'hpli 1I.1jlar,al. uk l 
kölesöuös áthel yezésiik et kkl'l>lmezni ,h ajl:mdú 1 .. ",,1', hogy 
eimét vele közöljr; - ugyall('zt k éri S~iIIiisi ){i h ú!>' ,her('N~
s7.Ílntói örsbl'li (Bács -Boorog "'ár01,) ('s('"dór js, aki Pg~' Csa 
I\Íld vánlleg~'l'i ,bajtársúvnl "0Ina hajlllnd,\ "SHt\ lni, 
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Uh's(-reL H. 'g- ,·tlii:-: (;)'u1:t . 'z rt'tll~:-i -VolL ~ZOJllhath e h'i kel'ii 
]pt,i varalH:!'\ llok úr a kt'l"ült· t 1:> li'l'üt yaló túYo zú~a alktllmá:húl 
)LlrÍ-iH 1111Y l~ :-:zú"l.ado~ kpl'iilH i ~ f' gt·dtisZltH'k, ~I Ú lt.; rry h;f\',;'IIJ 

t'~ B('lH'{!pk :\1 ihúl~' fúhatln.agy rogahn3zú1i~z{ tJ.knt·k, tnváhhú 
Pol~iíl' .JÚz .. ,,-. f J. o:o: z1. So.-\1an>t"z, ,Júnos :? o:o\zt. J..!"azd. 1íszlllt'ly('1 . 
lt·~ekn{~k. Z ... í~rJll()lId Ist.vún R. O~:t. t. t i~zt.hí']Yt·t t p .... J1 (·k y';,o':l1 \I ',· 
~~'al' ~Ial'g.if. gt"p~rúBűl.lf'k m i lldl ' llku)' t;tl;u~ít ~ tt k~ inil{)( i"i~:. 
ItUZ:!:lJlIlllk('tt, t'iJ snH'I"l'~n\ Hu'olló küfpl('~:-:égtutlúsllk.4;··rt. y:d..l . 

, tJjnt ki,' úlba Jl f'l'l'lImt·' JlYP ... :-. zo1gÜJat;likél-t kiis z·ülI pti- t. i>-:-: 
~1.ol::.níl:lt Jl('T\'· lt l~ 1l fplj;,s Í'lisllll'l't'~t't llyih"únította. 

Elüléptek. Fi;li;r~fú;rHl('ster"l ; : K h; .... A1Hlrús. F":cF:i YL'-ndd 
1,~udapl·~ti, F('}'(' lW SÚlluor sZOlnlHlt1lf·lyi. SOlllogyi Kin'ob', 
K~1z:)f'rg('t' I~b'úll lJ-é{'~l, Krist.{!ly AllUJ'ás .sz('g{ldi tí.~ Barah:ís 
i\t I~!OS nti sko lc í k (lr iilr-lIwli UjJ'Z:';;{ltiJlllsteirk; i; rmesfc1'l-(: 
llt'1Ja 1l"lINlek, Jh'ák Audrüs. Sor), Tsh·áll. B e llkö János Iluda . 
íI~·s t i. K á lmún }\'rt'11e s7.1/· kl· .... ft,hél'\·úri. Dózsa « {lrgt' ly, "ift.r, 
l'\oYá{>[o; nplll'~. AlllhTlJS Allflr á.'S S7,OllllJaUlph'-i v it éz Gelpnl'~é l' 
,!,:,z,;d. KÖ"p<i Súndnr, "agy Yiueu·. TóU; ' ',TÚllos III. Kiss 
.JI~Z~t:r V". 1\y~ki Erll(). }"{'!l(,k(li; J~tVÚ!l, Bozsú lSt\~ÜIl 'p~c~i, 
I Ja 7-:'" , t. Ln.10s, ·:O; ZH hó PÚ l IL. KHh'f ykú ~J ÚllO:", Dudás Inl1'p HZ(' H 

;<~ ."ll, Cseri lJljOS, Ko'",ícs J{,zscf és ])U{'UI hh'á" lJJiskolci !r," 
f"I !lt~t hl,1t ('~(lIJ(U;rü k . 

. Házasságra Ii-!>t"k: 01'1>" " Li'zlú, a b,'liig , 'lIi"iszlhi"'Jl 
\ . I. ,', os:dál~· ith" ·hf'o~zto\t s1AÍz-ados Hohri"g,' l" Ú líri 'a úl·hülgv. 
g-.\', ' I n,,<Ia·1h'., t{·,,; '/'''pl"" ~IiIl't()1l ~zolllhnth('lyi ·k"l'iilf'th,,!i '3, 
""t, t ,szt 1t"ln't.lt-s Hor"" t·" :!:sMiwyal Diimijtijrill' l'olák'H'i,, " 
A <filIIl ll{·",ik, ']'·ii Il'tl", li 2, 0'1,1, 1 iS7.thply"t te" Rod,; Er"élwt t 1'1 
Rzekkzán!oll, 

Elhalt .. k, \,,'I ·:j A·"lal l"i .,k1)l~i k"r(iJ('tl){'li ", ('" dűl' ZngY"'" 
r úllú ll , Boda .1úIl0.,,; ])Pf.'~ i kf'I'iill~ th(di ('sendőr SOlllogy .... itrdoll. 

-..-.. -
'SZERKESZTŐI ÜZENETEK 

Yltllt~o~ík . ,l, X".Jll l.cpdt "lő . 2, A m. kiJ'. BcliigYlJ1ínisz. 
ln ";' 1930.,9/1 \. e, 1914. ,ú.mll n'nd,·let.· .,zerillt azok a 
t" .~ (,lId~'I'( .. g-~·(,llt'k , .a kik fl f~liil\'i :u;gitlat o-Ikalmáv.u l ('sC' lltlőrségi 
szo lga lall'a .. gy~zL'l'slllind('nkorra nlkotllwtlaJlok"Hk talál".t . 
:.nk. eng,>d.cb· n plkiil nwgllősii lbdn ek , mig ,.lzo kn a k akJk 
. ,~·~ f·~H1(h'spgi :-izolg--áln tl'.a jr-I('.J) leg 11('-111 fl l k:tl:n)aro:" ~ H kll·n.k ruillÖ 

. IIi,·th··k <'s 1l1l,t héntn.jJ vagy egy ~ \' 'múlY" újm f('liilvizsgáló 
11 .. 1Z"fts;~~ f~h' .. allll.i~ndók, a nösiil(l . .,hp7. {>))f'll úgy {!lIgl..oélYl't ' 

\' .C1n sZl1k~e~uk: r~'lnt a ,tényle gp;o:; :á lJoJn.ún~Tú t~g-y{mt'kn('k. 3. 
H a oplál"" 'kH,v!."·n:n't 1wu,újtotta, "kkor ml.. g:",,,, á Ham]Jol . 
:,:·af. Az, hogy o"l~ t álilsj kér\-.(-.JlY'é l' (, vill'aszt IIl' Ill .kapoif, 11 (> 

: 1 .J!g:,,~zla~ . h :~- :Ifi ~i llal1l110Igúr!:ioági h i zoJlyit\'úll~Ta yaI:llnil Y(" 1l 
okhul f.;Zllkr.; f'g"I' Jllll ( ' ~pn, !ln tiürgN.isP, 

. . Y. L. tht,. 1 .. S7..o1!nfog-'1Íggal r" lJyíte!t Jliís I'gyé lH'k f"1I,í. 
t.""kl'l. rend' z"I'lIlt mngá.nl"kúsnkon Wltik ll'. Il fenYítést ki . 
~ z :!hú ] \ 11'<l1Il":"iIlUk,uak aznnh:lll. jogúhan álJ f'l.r pJl lh·)1l1. hogy fl 

I,,,'p;fenyít~'t,t r~~'{"n f'·J1yít.é,ét II l<lktally{.,h:J1l liilts(> It':' 2. 
.~ . II Yllgd'J t."l'y,·ny t (1912. évi LX'i' , !.'(',) ll1Pg-kal,h o.jj" (;ri11 
""rol~' kiinyvk('rps!rNlöu.'l , BIl(bp<, sl, Y .. J)orott)',,- utpn 2.1 

. .:x, ('s "",lji~, S"llroll, 1. Opt :í lni lll;'" IH" ll ll-h et. Ha aJJIi .'l k 
: dfl,WIl, _~,lZ op1ala .... :. c'hnllhlsztott:l. a kko}' llUÍl' ('!'; [l kis a víS~J"t ~ 
J)ono:''lt~;o\.llf. ~.t>- l't'lmí..'zh('ti a nL kit'. Bc'liig)Tllini;-';Z1t,·,· üdül. 2. 
fll\'as,;a 1>1 \ lt·ntkoz('knnk adolt 3. iízol1ptiinkpt. 

T. J. fiíWrzsiirlll~st ... r, :\Iezőkö'-es,l. Az1, ho~o' O n,",'.k Ilwn\" 
:I '\' j nyugdíj 1(' 1111 41 jll('"l~kl's , (·:.;akil'l ok.JlHíllY~li alalljcJll tudll0k 
rt l~':rIlHJ1)I,talli. ~~ .l· .. ';ll·. I' ~~ ,. jga:-!'llJ, . !l('Jl\ \'úI Jltlkozlwfllltk , hugy 
!" l l1d l'llkIUl' k ktll o n .,kulon kl:;Z:Jllutsu,k 'fl llYll.r!díj ;í f . Oh~a~;O;a t. l 
·:!pllllk ~I. szúmú h:tll F .. T. fi::;: z t.llt'lyl'tf(1 .... 11(lk ,;dott iiZ('~It.'iii ; Jkl.t. 
;dl h;l~l milld{'lI t m~·~talúl, ;lmft turIni akar. 

Sz, G. L ,J ''''I' lHlúr'' 1'l'tldfnkoz.a tú ~·g'y.~n(·k l' t) nd() .; kÜl'íll 
"n;"ny"k ki;'l.Íii.t II lali"l'o,lún túl k ét Úl''-,,-,,·l l1l lll'ndh;l1nak lii, 

1! ! ln t (I ~zaki1sz\' ('zl' l(jk. ~. _-\ z ör:'"»;II'au(':-"nok h (· l út~ ,JÍJ '" \~: I JI 
I i zxiI . 

J. J. II. e~en,lör, .\ r"llel,·, n·"pil,rf{'t,>! flz,>l i. 

'\. F. esend őr, .-\ ],11 ton" i szo l i<1Í hd i idll (]('gfl'!j"hb "I'JlJ ha" 
hit 1"0111 {>y) a ~ zC)lgúl~lti kiilt'·I(' 7.C' tt~(og' h{' lllind\'H (,:oíí.'t. II("l1l ht'
... ;uím ít. Hu tt'h úl ()lI11I'k húrolll ti·\-í katon.ai ~ z.nlg'lÍIHfi idi'j,' 
\" "!"";I, akkor a (':'::!)lI dÚl'"",~g1!t'l <.':o' ~tk h á roHl i',-1'1' kpll l11ag-út kii
t..' I"Zlli~, 

Csatar. I. .) .. Il' llt "" I,,· a B,'liijp-JlIi"i ,-;z (,'r úr!lnk 1\' J. ('. 
o-:o..z t á.ly) hog~' a lj arcIlly Yite-z~~ gi ~rIlH't 1101, lu j·kol' ('S mi.prt 
~.: q>f.a, j"l(,llhL' h" v<>l1. ,·l<íljúI'ú iw .• k Jle'v"i\. ~ .. , lakúsút. · A bel
n~~"l~.l1~ l!'~t t?l~lt~lll cl hzli ;:,~:"g(l~ ·tnf';gú liapít.á~.(}kat 1!i\'aUdhúl fogja 
t · ~ z kuzrJlnJ. Eli'" rt !I('nt kt·ll ()ll1l l:k Hé-(·."'ht> utazIlia . 2. Azono..;. 

" 1'. J. i~rm .. 1. Az ()1' :-:'Jlar~ll1t..':-':llokk t> lJZ.ü t .a~trol'y a!1l t > l\""t:,,I.! z :.".,,, ~ 
I'I:ntt. .g-a7_dasz.ah t a~lrol:ntHll'a I1f' lIt \·PZr!UYt'lht,tii. 2. FOI"dll}jOIl 
:17. i ' ..;ztprg-ollll lll. ku'. erdöári S:t21ki:-:kola igazga tÓ.:;hr:íhoz, 

K. J. fötörzsiirJnestt-r Pé('s, ).ft', g' p!Jl.).(!!t az é \"lwll. 

1'. eselHlür Pi-1er\-á.s:íra. 1. ~"m sZrrímít lw, !HI'I·t ;1 lll,' ''' . 

sz :.':dt.:is töbh. mint 30 nap. :!. Húl'o m /.y U t.Ú.11 lt isz(,I'('I·l\t'f, ..... 

B. F_ rő!örzsőrnJ('st ... r YállllJ , _\ f .. k,· I,' ~:q.k:l kihord :i-:I III ' '' ' 

"alL t' . IJ!\' ,I\'t'. újal :tz,onbi.l!1 11('".1 11 s Z:lbad Iw..;zt·rt>z: li. .-\ll iszt,:k 
t', S l':"t"lltlürük milld i g n()(' ..... ka~·· , .... :lpkút ViSl,lII tl k, 

]\l. n. P. ISS~. L Ponto" lI·d,lfok ,,,'ik ii I ",,: 11 tudj", lU"" . 
mondani. 2. F('I iii \'i zsg-úla t !L:'Ik.íil lIYII:.!díjlw lIlt'llllit' HI'lIl l!>llí~ 
3. Akik opitíl úsi k,'J'\'í'"yiikct 111. "lőírt illii" h" liil, IH'<J(Jtúk' 
Jl1Rgyar :11I.i11HPolgúrokn":'lk tl'kilJl :, j.lIl·k. 4. :\f l'g'lllaJ'a d. 5. Bjl' ~ 
lokkijzH'tílii Buda)!",t, T,·I'~z ·kü"'·lt ;1. " :",,. ö. Budal",,,t ,',, 
lakik, jl'k"lIlt>g' 8za h.ad .... ·:igoll VHU . i. Ynlú~zi llííh .. g igPII . 

p, ,J. ('sendlir i\Ias:-yarholy. l, 11ilJt.ún a In pg" 7.a,kit cis húru", 
(.s, f?,l ,hóu<J·pig t:u·tott. eltJz(í ~ zD Ig' ú li"tli id/'jt' lIyugdíjúha J1{ ~: 1I 
sz.unllt huk. }l iúha i:-; kt'ri. llH·]"t Ili zo J!yos<'ll1 1'llltll~ítjrák. 2. Xi':1I 
h'hpt. 

"Ith Y .• T. thts. Eliizií ,;w lgúl :l1i i <I "j h ,,':, II II)'II-,nlíjh" 
,>·aló l)(·szil1lí·tú s Út n B ('l íigymilli szÍ( ')' 1I1'1lt-l k'!I'I'ltlH' ZlIil' k c'lk 
A ké "\''''' ~' he" joo!okoloía k e ll, ho).,')' " IO,'gciZá lloll I r ";ik.rri;1 
nlÍ i' rt II ('l II t.ndolt. hamarahh kij;;n,,;' 

Gy. Ol'. 1.~ zL' lItkiI\ílyi"-l'é.I 11(1111 ,lll>HgYl1l'o~í ·t ·IJn ,tja Blt";;!..· a 
Il ~ 'v~t. JnepL l!'1. 1 ijrt.~ll('·lm i Hév. K{,I'(, . .,s~·1I Ya la III i lIt ú...;. júIN~llg· 
Z:~SU nl.agy-a.}· 1I{, \"(·t, pl. Kovúee;. Kt'}~i.~kps, 'r"l IlIÚS. Z~igllloll·d, 
~ng~~, Ke rt> . .,zt.f.>f;, Parka~1 Bpl'Zt' , .Tuhúsz, -F(~k (' t {, . 8ipos I'.dh. 

. Vénusz, 1. Azt, Illi HP·IH ftdjll k lIJ(>gáll'.l1>íi'1.~ li. 2. H"hol"" 
~ \', ·.kn"k az 1914--1919. """k S1Já lllit:nIHk, 

K. P. Jlróbacscndőr, A :-izolg. S1 .... h, J. I', 59R pOlltja ,z"ri"t 
~il'úg('k tiHztelrtadá, végdi. csak oly "R"J1nt o,k ,'lőtt l"I'II ek 
ÍflgY\"el·l!{'. U1l) (I I Yt."k(?f tiszt'l-.!\ ki\yoni karddal y pzr tnek. ~IilItá'll 
IIzolJbnll II tísz l l'k II ü'gtiihh e,t'I!)(' !I kard helye t,t sZUJ'{)lJllyal 
vOllubwk ki, R lll, kiJ', hOJJv ';',"' llJl i l\fílliszt.f>l' úr' (. Ir<nldelt ... 
h ogy az ö,rsé'gck \'alll.nwllllyi , !.iszI >iHal ypzei.~ tt, CS8pat "lő t t. 
rpg'Y\'("l'bo 1t! ;pjp·llC'k, T Plhüt f'gyikiiklJt""k 6ines igaza. 

Főtörzsörmester . . 1, Ig,'n, 2, a, l gp." , 4. Azt Jlissziik, !tog\' 
1I1l'glrsz. . 

I. T. SZfHllhathely. A kpriil"1 i p81-·a'H'sllok'(Ig l .iva,tott dü'" 
1"IIi. trgYl'npk oda f,,!tprjPszté,t.. . 

n~G, Kiiloföld re szaha.ll.sáf<ot a lll , kÍJ'. B,'lii~o"milliszl~r úr 
(\ 'l!e, (H Z tii]y) (,lJg(,dél~'I'Z, Csnk pol'gári l'lIki b .. lJ utnzha·t ik . 
Enl" I'y kü[1'ö"ld n e'k 6z,álllil. mit,. t. i, lJiv-abdosa .n, 

Üreg csendőr. NngYOll h p l~'(,; "" éSf' l,":, ,,d rt t 'n-z örs))ara1J"" 
nok, az Birt() fl ldnl r.spn dő,' !)('-d.ig 11(' "uzzogjo:r, hanem lnfO"'n 
húlús. ÜUÜklWk meg H (h)'logho7. sPlnllJi ki).zük 'llinc.se u . 

Kolo1As\'ár. Cí'g"k .. t ... Ivhiíl: n,'Ol <l,hhlnnk. Nézz.' lHPg " 
tjyl)(· .. -n,pI6 szn·k u P. \"$ o l'bft ll. nhhn,u tulúl f'legi.\t. 

K. K. őrmester, Soron kivül csa'ki, 'll 'kiskorú I!O'('rnll-kk,'l 
hirá i;ZYPgYl...k: kaphafll:t-k lIő:;iilé s i (\ngf'u ,'· }y l. más 60n'ki . 

M, J. csendőr Keszth('I~', C ikk .. küzislnpI'j <!olgo'kat. t.al't.-al · 
l!laz i! .~ a fogalllla r.dsil lS gYt' .lIg t' . :s'PIll kijzöl,llPtj\ik, rI c> azt hj~z~ 
., z iik, hogy 0" mí' g l'lfogatlh:Jt.:'1 o! o lj!o!r at i" t"dui fog ]H'kii"k 
j"Jli. Ha. közl p1l1"Jlyt küld 110, ",kkor k.cdiik. It,,;!,)' azl a lapn"k 
(.'''';Ik ('gj~jk old a lanl é~ féllwsúho,"i:l ll Írja. 

Ha\·asi. Ha [IZ e I5lppt~I~,,' ,' ,",!I6 kPpt f, r.'I" ,·'g· kiJl1oJlcl:í"" 
II lI ·III·f t fulk{)ztú '~ 11', akkor IH')]} Y( .. h.·t('j yi:-ó .. z :l. (·Ih)nkpz.ő f'~('f 
IW I! k(''!{y~'II'-~llh iil , r iSSZ;l\-('hl'1t' j io.;;; J '(~Jldroko7,atilt is yj s"izan\""l'r-
111'1 i , h a. nrr" .. ,..J,'J1lp>: ,,'k tahilj:ik , . 

L. S. csendik. Az i"i rm e ... ft."'T rtl ntló ('lőltÍptí't ~~ ff .. lt .~ t.~~lt\kéllt 
~11 (,~·itllallít{}tt hH 1 i' \~ i f·~<'lH1i}I",.,t~~j ~zolg-úla t llPlH jt\.lmlti tal,t, 
hol':)' pzc'n id,; h' IPlf,· után mind""kill l'k 'i<:ivét,·1 " é lkül, igéIlYt', 
\·:Ill az (>lül~1) tc' f t;sr{' .. Az, 'u'kin l'.k fl' ~ Q'Í.tt\'5I"l Y<ln, nlcl1őzbeti); 
,'" npk (>lI)il'álá s "r~ " k .. riíl..ti p:ll"a ll,,,"ok,ág iUe L?ilws, Egr 
I,izouyo,.; idi) - l"(' ud€-izf'r int hnt hónap - Olllh·u olől épt(' tkSrt~ 

újra j ,,,-a shJ tha hozhat6, It" ,'Z al att. az idő " la U. az ",lőlé"t.,'· 
t ~'..;rt ' y.nl{) f.l·d l'mf'..:;s{·g~l ht' hizonyítjn, Ok lIt:'lkiil sl'tukil ~"lm 
t't\ llyít(lllek llh'g'. 

A szerkesztésért {,S kiadásért felel ős: 

PJ:\'CZÉS ZOLTÁN százados, 

Pallas résZ\·.' nyli'l·rsnsá g- nyomdlijlL B 'Hlap"s! , \ ' " Houvéd -Il, lli. 

(Telefon: 5- 67, 5-68,) 

Felelős yezető: TírÍng,or Kóro:y műszaki igazga tó, 

,XIV. évfolyam. Buclapeat, 192." november 15. 11. azám. 

c SENDÓRSÉ GI LAPOK 
SZERKESZTI PINCzts ZOLTÁN SZÁZADOS 

ELŐFIZETÉSI ÁRA I EgHZ évre 8 K, Fél
évre " K .. Negyedévre 2 K ar_yértékben 

Megjelenik 
havonta kétazer 

SZERKESZTóStG ts KIADÓHIVATAL 
Budap_t, L, Onzágház-atca 50. 

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában, 
Hiszek egy iste.ni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Amen. 

A helyi és személyi ismeretröl. 
Irta I STRIGONIUS. 

(Folytatá's ,) 

'l'apasztalati t.ény, hogy ezen magánosan álló 
és félreeső helyeknek éppen elszigeteltségüknél 
fogva kevés hatósági és társadalmi ellenőrzésben 
részesülő tulajdonosai rendszerint Ol'gazdák, a gaz
embereknek hivatásos szállásadói, rejotegetői, a 
gonosztetteket V8{5y elősegítik vagy ezekben tevő
Jegesen maguk is l'é-'3ztvesznek. 
. Számtalan lopott ló, elhajtott marha, juh és 

I<ertés kel'Ült már elő egy }ó ellenőrzés éi kutatás 
alá vett karámból, esztinahól; számtalan csordás

.gazda és pásztor (<>:ősz, szén-, mé8z- és téglaégeíő) 
került már így hurok ra, mint orgazda, biínrészes, 
. tettestárs, felbujtó, stb. 

, Font~)s körülmény, hogy ezen helyiségek 
bánni kori szabad átkutatására. ugyanazon szabá
lyok mérvadók mint az ael. 7. p. alatti helyekre 
nézve. (Il. Szolg. UL 120. §. cl) pont.) 

E helyekn ek ismerete é;.; éher pllenőrzése már 
maga fél közbiztonsáp;. 

ad. ln , Azt már tudju k, hogy mindf'n ón, eg~' 
bizonyos, mpghatArozot,t fl'lügypleti te rület.h·1 
vagyis ör15körldtel bír. De az örs körlet. megadásá
val még nines elénk szabva az a rendszer, aml'ly 
szerint a felügyelt'ti terület portyázandó. Hogy 
a poliyázásba némi rendszert vigyünk, az örsköl'-
1<~t(\t töbh kÜiebb I,,::;ue h>1I o,.;zf[lnunk, {>" ígv éÍlI
nak ('lő az őrjárolok. Egy örskörh~tnek - a tel'iilet 
nagysága szerint - Idwt 2-7-8 ől'jál'ata is. Leg
céh;zerííhlwk, az idő szempontjá ból, a 20-30 órák 
közötti 6rjáratok. Dl' az 6rjáratok nwghatározása 
még mindig neJH elég ahhoz, hogya portyázás 
r~nd;;'Zf' re ezzel \'églpg f'z,tbál:--oZÍ<ISsék. Szükség(''; 
még bizonyos sorrendben az I'g,Y('S 6rjáratokban 
feIIeIlwti.í tl'l'eptárgyakat Í" felvenni, HZ időt l11l'g

ha<tál'Ozni, anwly az l'g~Tik k)'(~ptárgytól a másikig 
terjedő tE'riilet, végered1l1pnyben HZ t'gPsZ 61'járat 
leport.yázáiiára szi.ík:::éges. A portyázási idd az ösz
/izes tcreptárgyak közti tá\'obág;ok végösszegcul'k 
/Síkon 31), hegyesebb vidéken ,lC) IWrec('1 való nwg
~zol'záó'ából áll elő s az így nY('li időlwn aztán az 
':''''';Z(';'; pihen6kn' és l órán aluli Il';iállásokea szán1 
l~(; is bentfogla 11 a tik. 

, 

Az őrjárati \)('o,.;z;fál-i'hall plvileg mindpll oly 
1f'l'l'pfárg)'lIak l-iZ(> ['('pplnÍ(~ kpll, ahol pmlwn'k lak
Ilnk. De !'zt <lZ elnt, pl. az Alföldön, ele má,<; vidé
bohn ";PIll, betartani H!'lll ll'lwt l szétszórtan fek\'i) 
1anyák (házak, házcsoportok) miJHlegyikénél meg
,jl>lenni úgy"zól"án lelwtl'tlt.·n, IUlllE'm ('.sak aZOl! 
teJ'Pptárgyakat kell okvetlen az őrjárati beu8z
tásha felvenni, alllt'lyt'k akár . közbiztonsági szem
ponthól (isko}ák, koresmák, ésárelák, népl'sebb, 
g~'a:krabban IHltogatott. gyanus helyek stb.) fonto
;.;ak, akár nagyobb teriilt't.!'k szemiigyrevétplét 
tetizik lelwtővé. 

De nemcsak a tf' reptárgyak egymásközti tá
volsága hat<í.roztaltik meg az őrjámti beosztásban, 
hanpm nJÍnden esetben a felvett ü>reptárgyaknak 
és a szomHzédoo örsöknek egyem's irányban az ör,;
állomástól való távolsága i". 

. Tudjuk, hogy az; örs körleíe az ön-;térképen szí
nes irónna.I he van raj%olva, ei'...en kör\et.be m{)~t he
ra.j7JOljllk má8 súnű irónna.I az őrjáratokat és római 
sz<Ímoklml i" mt'.gs:r,{Ulwzznk, az {>gyes őrjára.tokha 
felvett t.erept.árgyakat is pl. piro;.; irónnal aláhúz
zuk ~ ezzp] aztÁn körlf'tiink heosztá"Í vitizonya i 
állandóan szemléltetővé Il';iznek előttünk téve. 

A csendőrnek ezen, így apró részc'kre felosz
tott öl';.;körletét, hogy ('gy találó közlIlonrláRSaI él 
jPk, úgy kell isnwrnie, mint saját t!'nyNét. .Az is
mel'&mek odáig kell mennie, hogy az mintegy 
ösztönszerií, kiilönöst>bb gondolkodás, fontolgatá." 
nélküli megnyilvánulásban álljon. Tudni kdl pon
tosan, hogy az ön,körlet 1-10 pont alatt. fplsorolt 
t!'reptárgynÍ, illetőleg geográ fia i részpi nwly őr
jár~,tokha esnek, azok az öl'sállomástól é-B i'gYIl1á.o,;
tól milyen távolságra. vanuak, nwnnyi id6 alat t 
él'lH'Wk pI így és úgy, mik az ('spti!,/( közbf>jöy{í 
akadályok, mi módon It'het azokat legyőzlli, me
lyek ' a legtávolabbi pontok éli mily távolságra 
(kilómét!'r) feküsznek a központtól, általáhan az 
a sok tudnivaló mely az 1-10. pontok alatt egy 
örskikIet ismeré-sét. illeWleg felf:orolYfi \'an, hogy 
oszlik meg örjáratollként; tudni kell, bogy az 
eg:.(·s őrjárntckhan hol vallnak a ki&ebh és nagyohh 
pihrnésn> való helyek, őrjáratként mely tereptár
gyaknál laknak a cselHWr barátai (intplli/{t'ns, jó 
módú, c.~(,l1dől't Nzert.>W egyének) az ('IIl'llségri (8Z0-

ká~(),.; hlínft.>ttp;,;, gyanus pg'Y~1H'k, rendőri frliigYlL 
I"t alatt állók stb.) ez i":llH'rpt megszerzés!' má I' 
élethiztonság szempontjáhól it:> klilönö"en fonto,.:, 
IIH'],t. a csendőr f'okszor V[lll olyan belyzetIll'Jl, h Of!~' 
tanyákon kikél'dezé8eh>t kell p,;zközölnie, \'~~. 
épPf'n gyors Negítséget kPJI ig~nyhl' WJlnil'. Tudni 
k('11 továbbá, hogy me ly tl'l'eptárgyak népt'sehhek, 
nlPlyekd és miéd kell fi eSPlldől'Jwk ó\'ato;.;abball 
I1wgközl'lítenic és általáhall llH'lypk(>1 {oc; miért ki -


