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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 -
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"ánatos , gyakrabban ft'lkL'/'l'Sni é,-; alaposabban 
bzemügyre venni, bány óra alatt portyázhatók Ic 
.az egyE*' őrjáratok, azok kőziil melyik II leg-
kisehb b; legnagyohh. . 

Egy lakábban melynek nUllden zegét-zúgáJt, 
minden tárgyát b:; lakóját ismerem, bebúnyt SZI' !ll

mel is baj oolkii.l tudok mozogni éb cselekedni;
ugyanígy ,"an az az örskörlett~1 is, mett az ered
ményes, könnyed, veszélynélküli szolgálattelj('SÍ
tésnek legfőbb követelménye a legrészletesebb 
helyi iSmeret. Lakásom n(>m lehet előttem iSnH\l~
tesebb, mint ön~körl('tem, med; (>lIt'nkező esetben 
az én ÖIoköl'lett'mnC'k igen rossz lakója vagyok, 
abban cSRk cbetlek-hotlok, bajt, zavart, kii1t csi
nálok. 

'Cikkem legelején mondottam, hogya jó cst'nd
i.írnek ör;skörletében éjjel-nappal úgy kell magát 
tájékozni tudnia, hogya legrövidehb idő alatt a leg
közelebbi úton od'a jusson, ahová rendeltetett, v'agy 
ét szolgálat é.I·d~k(' megkivánja. Szinte követőleg 
tódul tolIamra két idevágó és velem megtörtént eset 
ismertetése. ' 

A háború egy idejében Csíkszeredán voltam 
szárnyparancsnok. Volt 12 oláh határszéli öl'Söm js, 
melyek az időben igen magas létszámmal rendkíviil 
fontos határvédelmi Hzolgálatot tel j esítettek. Ezen 
örsöket ez okból gya'kran kellett szemlélnem. Egy 
ké.'lő tavaszi napon a kőkm·ti örs megszemlélése után 
már féItizenhál'om órakor útba indultam, hogy a 
légvonalban csak 1~12 kilométerre levő lóbércú 
örsöt még a Sötétség beállta előtt elél'hessem. Kisebh 
távolságról lévén szó, ez nem is lett volna nagy 
dolog, 4a az 1300 méteres Baska havas utamba nem 
esett voIna. Két csendőr jelentke~tt, hogy ők az utat 
tökéletesen, minden viszonyok között, szóval be
húnyt szemmel is ismerik. Kíséret.nek és kalauznak 
magam mellé vettem őket ffi a jelzett időben meg
indultunk Lóbércz felé. 16 óra felé felkúsztunk a 
Baska havasra, hol egyszerre cseppfolyós, tejszínű, 
sűrű köd vett. bennünket kÖl'iiI, amelybe az inten 
ziven vilá~ító kézilámpáink sem bírtak még egy 
métpr~ tavolságra Bem bevilágítani. Mit írjam 
továhh, - a két csendőr teljt'.sen elvesztette tájé
kozó képt'liségét. Vpzetgettek össze-vissza, nf'm egy
szer az oláh graniesárok puskacsövei elé, csak Iga
zán az ez esetben áldott ködnek köszönhetjük, hogy 
temetőnk nem a Baska havas Il'tt.. Végre is hóra 
rakott gaJlyakon If'pihenve, meg kellett várnunk a 
hajnalhasadást, melIyel a köd is némileg felszakadt. 
De még a'kkor is csak birkák bőgése vezetett le II 

Yörösvíz mellé, nwlyut'k a magyal' Dmiján épült 
Lóbél'cÚ csendőrlaktanyát az esteli idő belyett. reg
geli 5-6 óra körül végrf' elértük. 

}iJz(,k a csendőrök komoly, éti.ékes helyi isme
'reUel npm rendelkeztek. Pedig számtalanszor meg
tették éB legkülönbözőbb időkben a Kőkert és Ló
bércz közötti erdei utat, de azt annyira. még 8el11 
igyekeztek kiismel1li, hogy az mintegy v~rükbe át
menjf'll. A jelen esetbE'n csak végtf'len bo..'lszúságot 
és ÍJldokolatlan fáradaImat. okozíak, de komolyabb 
esetben - háborús időht éltünk -'- tudatlanságuk 
számtalan ember életébe kerűlhetett volna és nagy 
horderejíí bonyodalmakra adhatott volna okot. , -

Megérkezésem után persze a szemléhez kellett 
látnom, meIt m'ég azna.p a kászonaltízi örs~ kellett. 
J.x.érkeznem. Ezen örs a lóooreú örshöz persze 

megint hegyen-völgyöu, árkon-bokron át - körül 
belül - 16 kilóméterre feksúk. 

Bármennyire siettem is, az est a lótJél'czi örwn 
ért. Kalauznak és kisérőnek megint két önként 
ajánlkozó e.selldőrt vála:;ztottnm ki, kik jelentették, 
hogy legyen anapszak bánnil)' sötét, az erdő hár
núJy sűrű é.s szakad~koii, ők még f<oha el nmn téved
tek f; a megparancsolt legrövidebb ,úton baj nélkül 
ob'ctIl'nül elkalauzolnak. Bíztan} bennük és meg
lehetős sötétben felettébb rossz l'l'dei utakon neki 
indultunk Kászonaltiznek. 

Pál' órai IIwnet után megállt az előth;1l1 haladt) 
járéjr. Sürü f'rdőlwn voltunk, én nem láttam sem
mit, ~""1k halra éreztem egy tátongó mélységet. A 
~á~'őrvez(>téj jelentette, hogy ,,;jtt h€gymászó bot
Jamkra kell ülnünk és azokon a mélység alján 
csörgedpző répási ásványvíz forráshoz kell lovagol
nunk. A járőrvezetö pár pillanat alatt a köves ml'
l'edek oldalán le is porzott és felkiáltott, hogy jöhet 
a másik. Én voltam a második s jó vasas botoDl 
csakllamar lesegített a csendőr mellé. És miután a 
völgyben a répási forrásból magunkat felüdítettük, 

. egy veszettül zúgó és rohanó patak partján meg
indultunk újra' Kászonaltiz felé. A sötétség itt oly 
sürü volt, hogy épenséggel semmit sem látháttam. 
Csak ügy tudtam haladni, hogy a járőrvezető bot
ját fogtam. A járőr persze nyugodtan és biztosan 
menetelt, még arra is jó előre figyelmeztetett, ha 
nal!yoob kátyu vagy kő állta utunkat. A jelzett 
'patakon is át kellett haladnunk, a hidat azonban az 
ár elvit1;e, d~ a csendőrök jól i"merték a gázlót, így 
ugyan JÓ VIzesen, de mégis rendben 23 óra körül 
heérkeztünk az altizi örsre. 

Ennek a járőrnek igaza volt. Tökéletes helyi 
Í"Ill(lrf'tének e próhaút.tal oly . fényes bizonyítékát 
adta, melynek párját csak a magyar földmüveRek 
biímulatos tájékozó képességében láttam. 

Általános helyt bImeretek I 

A csendőrnek azután általában tudni kell az 
örskörlet földrajzi fekvb;ét (a megye mely részén : 
középen, északi-déli stb.) és égtájak (észak, dél, kelej 
és nyugat) szerint mely idegen örskörletekkel batA
ros; 

a területi nagyságát négyszög-kilóméterekbell 
éR lakosainak számat, mindezekből az ÖJ~ rendRzerp
sítt> tt létszáma után mennyi esik egy csendőrre; 
. aL> örskörIetool1 'l1ámy község van, azok köz
Igazgatásilag 'mety rSzolgabil'ói! járáshoz, bíróilaO' 
lllely kir. járásbírósághoz, kij'. törvényszékhez, l';:. 
kir. t.áblához talrtoznak; 

vannak-e és mikor, mely községekben ol'Rzii
gos v'ásárok (." a.zok milyen népesek szoktak lenni; 

, heti yá"Íll' van-e, mely napokon és mely köz
segekben; 

búesll.k, közsfgenk{'n t mikor tartatnHk és mi
lyen befolyással vannak azok a közbiztonságra; 

ll. lakosság foglalkozás 'Szel'Ínt hogyan oszlik 
fel (kereskedő, iparos és földmível'» ; , 

leginkább mi a fő kereskedelmi eikk, pl. ga
bona, tojás , esi !'ke stb.; 

a földmívelő, nép lI1~ly gaoona.félék vagy 
egyéb növény'eK terrneli>sé-yel foglaFkozik legf{J
képp, pl. buza, 'árpa, rozs, kukorica, vagy bur
gonya tennelés, vagy esetleg s7"őlőmÍvelés stb.; 

általáhan milyenek az örRkörlet közbizton-
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sági viszonyai, mel)' bűncselekniények szoktak 
leginkább előfordulni. 

Ezzel II helyi ismeretek minémüségének is
- merletésH le is zárom. Bár elég hosszadalmas 
' voltam, témámat korántsem merÍtettel1l ki, de ha 
II csendőr esak az itt Írt ismereteket is megszerzi, 
helyi r.1Tsadalmának már is igen hasznos, k6pzett 
jelentékeny tagja leRz, mint közbiztonsági közeg 
pedig szolgálatat kevesebb fáradsággal és mégis 

, nagy haszonnal ps j elentős eredményekkel fogja 
, -végezni. 

Most pedig térjünk r,í II kérdése's ismeretek 
második ági{ml: 

n. 
A azemélyl Ismeretekre. 

A személyli ismeret a helyi ismeret folyo
mánya. Ji;gyes dolgok megismerése nlaga után 
vonja ugyaniR az azokkalosswfuggő, azokban és 
azokon élő swmt'lyekkel való SZUksl'gszerü fog
lalkozás t, szó"al II ,személyek megismeré€ét is. 
A helyi ismerettel szoros kapeS<lla tban leyő sze
mélyi ismeret az elöbhivPl e.gyuttesen adJa meg 

" aztán azt ,:I széleskörű, lokális de mégis általános 
. tu(tást, mely a csendőr helyzetét a helyi tárNl?a

lomban szerfelett. megkönnyíti , de másrészt mmt 
, közbiztonsági közegnek a szolgálat teljesítésében 
' oly könnyecL'léget és áttekintést nyújt, melyek 

;~ wen ismel·ete.k nélkül úgyszólván el sem képzel-
hetők. 

Kellő személyi ismerete akkor van a c.o;.endőr
nek, ha ismeri elSŐRorban azoka t , akik It közbiz

,tonságra iClőnyöR Ihef()lly{~st gyakorolnak, il)"€'nek 
tlzok, akik 

;, 1, 'közhivataluk vagy szolg-,ilatuknál :fogv~ ' II 
csendőrséggel és II lakossággal is állandóan érlllt

"keznek, pl. a bíró, jegyző, pap, tanító, postmlleH
ter,. éjjeli őr, erdő-, mező-, gátőr sth.; 

2. akik vagyoni helyzetüknél, társadalm~ álIá
suJmáI vagy foglalkozásuknál fogva alakosságra 
állandó befolyást gyakorolnak, ilyenek az 1. pont 
:alattiak, továbbá II kereskedők, haswnbérlők, 

. jobbmódú polgárok, földbirtokosok, gazclat:iszt e,k, 
bánya- és gyá rtulajdonosok stb. 
, Ha ismeri másodsorban azokat, akik a köz-
biztonságra. veszélyesek, ezek 

3. a rablás, gyilkoss~g, betctréses lopás, orgaz
<laság, gyujtogatá.'l és más, az ember élete vagy 
vagyona ellen elkövetett súlyos bűncselekmények 
miatt büntetett egyének, 

4. a rendőri felugyelet alatt álló , egyének, 
vagy feltételesen szabadságolt fegyencek, 

5. II lakosság előtt közbiztonság szempont já
!>ól Iáltalában gyallusnak és megbízhatatlannak 
I men egyének, habár büntetve még nem is vol
tak, 
, 6, akiknek környezett>ben a kiskorúak erkölcsi 
omlásnak vannak kitéve, valamint azok, kik zül
l' nek indultak, 

7. a csayargók és rendes laká.ssal és foglalko
zá I nem biró egyének, 

8. kóbor cigányok, 
. 9. a rosszhírű korcsmák, lebujok, csapszékek 
agy más kéteshírű helyiségek tulajdonosai, végül 
" 10. a vadorzók és pásztorok (kondáiSok, gulyá-

k, csikósok, jnhászok stb.). 

Mint a helyi iSIUeJ'etnél , úgy itt is 'az 1-10. 
pontok alatt tárgyalt fogalmakat fogom elsősor
ban ismel tC'tni és ezzel kapcsolatban azt is letár
gyalui, hogy az 1-10. pont alatt.i személyek ala
pos l1legif'JJ1('rL~e miért fontos és szukséges ahhoz, 
hogy a csendőr szolgálatát eredményesen betölteni 
képC's legyt'!1. 

A 3-10. pont alatti f'zemélYl'kre vonatkozó
lag természete:;en nem elég azokat ('sak személye
sen ü;merni, hanem igyekezni kell azok veszélyes 
jeIlemtulajdonságait , gonosz hajlamait, egyéni 
lOSSZ szokásait, gyanus összeköttetéseit és anyagi 
helyzetuket úgy kiismerni, hogy pl. már az eW
forduló büncseJekmények esetén mint a családH'i 
a gyermekei esínytevéseiböl azok elkövetőjét, 
úgy a csendőr is az elkövetés módjából a büncse
lekmény tettesét mintegy előre megjelölni tudja. 

(ld 1. (-s 2. Az ezen pontokban írt állásokRt 
és állapotokat jelző fogalmak áItalánosan ismer
tek, azok bővebb definiálásra nem szorulnak. 

Bevett szok<is, hogy faluhelyen a csendőri: az 
intelligel1l'Ía körébe szamítják. H ivatása magasz
tos, állásszerü tekintélye nagy. A nép tiszt.elettel 
megsilvegeli, a pap, jegyző, tanító, stb. szívesen 
paToláz és leül vele egy asztalhoz . 

A csendőrnek tehát be kell bizonyítania, hogy 
méltó tud lenni e megtiszteltet6sre. Mindenekelőtt 
tartsa első társadalmi kötelességének, hogy a falu 
előkelőségeinél magát mielőbb bemutassa. Ez tÖI'
ténhetik pl~ivl;1,t látogatásokkal, de kint az örs
körletben járőrködések alkalnk'Íval is. Ezt a kivá
natos összeköttetést megteremteni azonban nem
esak a társadalmi szabályok írják elő kötelezőleg, 
de a szolgálat legfőbb ,ér\'leke is. , lJg)'~nis mlnt ,l;lz 
a<t': l-2: pont ' alatt már kifejtettem, ezf'n intelli
gens, jobbmódú egyének adják közbiztonsági 
ügyekben a legértékesOOb útbaigazításokat és a 
legmegbízhatóbh hireket. 

E z egyének úgyszólván a. saját személyük és 
vagyonuk biztonsága érdekében It csendőr te1'll1é
"zetes szövetségesei, ennélfogva a csendőrt pa1'
tolják, támogatják és különösen tanytú,kon járőr
köclés alkalmával előállott veBzély esetén a leg
hiztosabh védelmet. és segítséget nyújtják. 

(Folytatj uk.) _ ... -
Térjüak-e át az álló irásra? 

Irta I Dr. V ALLÓ JÓZSEF 6rnagy. 

Ma olyan időket élünk, amikor a társadalom 
minden l(tegében s a gazdasági és állami élet egé~,z 
teriilet€ll határowtt. törekvés é"zlelhető a meglevo
nél jobb, praktikusabb és kellemesebb élet!eltét~
lek elén~!Oére. Ez a t.ök:életesbítéi; iránti torekves 
legszembetűnőbben a technika. terén észlelhető, de 
a kultura és ci\'ilizáeió egyéb ágaiban is határozot
tan felismerhető a továbbfejksztési igyekezet. 
'Valóságos nemzetközi yersenyfutás ez már, mely
nek célja a gazdasági és kulturáli s fölény elér~. 
A viláaháhorú győzt.es államai per:;ze jobban all
ják eze~1 versenyt, mer t erkölcsi és anyagi erőfOl'
rás aik bitiokában vannak, de a legyőzött államok, 
p.J'őforrásaik túlnyomó részét elveszítvén, csak ne-, 
hezen tlldnak lépést tartani. S még S{'m szabad' R 
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küzdelmet feladnnnk, mert ez erőtlentiégünk nyilt 
heismeré:,;e lelllH'. 

Nekünk, kik az anyagi erőkifejtés etizközeitől 
megfotiztattunk, szellemi téren kell II Yerseny fel
vételét keresnünk, hogy szellemi fölényünk beiga
zolásával életképestiégünket dokumentáljuk. Ennek 
a szellemi expanziónak általánosnak, nlÍnden intéz
ményünkre kiterjedőnek kell lennie s ebben a nem
zeti munkában a csendőrségnek is részt kell vennie, 
mely a tiszti és legénYtiégi oktatás terén eddig is 
megbee"ülhetetlen 1mlturmunkát végzett. Halad
junk továbbra is ezen a csapáson s tegyünk meg 
minden lehetőt ok-tatási rendszerünk további fej
leszt('.':.e érdekében. 

E téren az utóbbi évek folyamán máris sok 
üdvös intézkedés történt, de azért van még elég 
alkotni, javítani való, megállapodásra tehát még 
ne gondoljunk. De hol kezdjük hát a továbbfejlesz
tést 1 Ott, ahol a szükség a legégetőbb s a siker a 
legkoosegtetőbb! Itt van mindjárt egyik fontos 
kérdésiink : az írásoktatás tökéletesbítésének kér
dése, amely kiképzés i ágban évek óta stagnálás 
észlelhető. 

T t1gozott elhelyezésünk mellett a hatóságokkal 
s az alá- és fölérendelt parancsnokságokkal való 
érjJjtkezés nagyrészt írásbeli úton történik, mely 
tény egymagában is igazolja, hogy az írásoktatás, 
illetve továbbképzés nálunk a legénységi kiképzés 
leg,':larkalatosabb problémáinak egyike. 

Hógy állunk hát ezzel a kérdéssel1 A próba
csendőri felvétel elengedhetetlen feltétele az írni és 
olvasni tudás. De ez nem sokat jelent. Legtöbb 
próbacEendőrünk~ úEmpán a falusi elemi iskola 4 
ol'ztályát és ezt is 8-10 évvel belépése előtt vé
gezte el. Ezen hosszú idő alatt inkább felejtett, 
semhogy hozzá pótolt volna az iskolában tanulta k
hoz, mivel §t legtöbbnek ez időben már életfentar
tásáról kellett gondoskodnia. Végeredményben te
hát 11 próbacoondőrök túlnyomó része csak gyengén 
éi;, nehézkesen tnd írni , mert hiszen a falusi gazda
legény, vagy a városi iparos segéd - akikhől 11 
próbacser,dőrök zöme kikerül - é,venkint a lig né
hány órán át foglalkozi k íl'Í1ssal s így nélkiilözi a 
kivánatos gyakorlottságot s II mind(>nnapi neh{>z 
mur.,kában kezük is elm'hezedik. 

Azok, akik próbacsendőrök felvételével és ok
tat~ával foglalkoznak, igen jól tudjál;:, hogy nagy 
általánosságban milyen gyengék az első próbaírá
sok. Pedig a C8endőrnek 2---.-3 évi szolgálat után, 
miulatt járől'vezetővé lesz, folyékony kézírá'bTa kell 
szert tennie. Ezt az íráskészségét a szolgálati évek 
folyamán tovább kell fejlesztenie, hogy az altiszti 
iskolli elvégzése után a felette kiterjedt őrsirodai 
ügyvitelt önállóan ellátni képes legyen. Hisz-en 
nyilvánvaló, hogy a legszebb nyomozási el'edmén~' 
.is elhomályosodnék, ha az 'erről szóló felj elentést 
az átvevő hatóság elolvasni, vagy bizonyítékul fel
használni nem tudná. 

Kétségtelen tehát, hogy az írásbeli érintkezés re 
utalt csendőrségi szolgálatban a legénységnek kéz
Írásban való tökéleOO.sbítése elsőrangú továbbképzési 
feladat, meIlyel minden rangú parancsnoknak a leg
behatóbban kell foglalkoznia. De amilyen nagy 
jelentőségű ezen kérdés szolgálati swmpontból, 
éppen olyan fontos ez az érdekeltek egyéni boldo-

guláBa szempontjából is. Tudnivaló, hogy foly C>
!;:ony, olYa~ható kézírás nélkül még egy közepE's 
júrűn'ézetü sem képzelhető el manapság, amikor a 
kübzolgálatban elért eredményekről szóló fogal
mazványokat a jál'őrYezető tartozik elkészÍteui. 
Egyenesell nélkülözhetetlen pedig a folyékony, ol
vasható kézíl'á" azoknál, akik a testületben h05:::za
sabban szolgálni, vagy éppen magasabb rendfoko
zatot elérni óhajtanak. És yajjon a jó kézírásna k 
csa k a téuyleges szolgúlntban veszi hasznút a csend
őr! Gondoljunk csak arra, hogy mivel foglalkoznak 
a tényleges szolgálattól \U~gvált c.:sendőrök és altisz
tek! Legtöbbje az itteni szolgálat folyamán olyan 
fokú intelligenciára tesz szert, mely őt ré~i polgári 
foglalkozásánál magasabh, kényelmesebb életpú
lyák elérésére képesíti. Ez~:'l1 magasabbrendű éll't
pályákon a ha;sználhatóság fokmérője megint csak 
a folyékony, olvasható kézírás. Látjuk tehát, hogy 
a legénység legegyénibb érdeke itt a szolgálat ér
dekével teljesen összevág. Ez remélni engedi, hog~' 
a legénység a felsőhbségnek az írásban való to, 
vábbképzésre vonatkozó töl'ekvés€t - saját jól ff'l
fogott érdekében - a legmesszebbmenő bnzgalom 
kifejtése által fogja támogatni. 

Igy állván a dolog, e téren is könnyű lesz n 
fokozatos előhalack'Íst biztosítani, csak meg kell 
találni a kiképz{>s, illetve a továhbképwfl helyes 
módját. . 

A peck'lgógusok körében n{>hány' évtized óta 
élénk tudományos vita folyik arról, vajjon ah 
eddig· gyakorlatban volt úgynevezett dült, vag~' 
haIigrafikus kézírás, vagy pedig a;" újabb időbplI 
főleg Ang'liában és Európa más nyugati államai
ban egyre jobban terjedő úgynevezett álló kézírás 
e lőnyösebb- e. 

Lássuk az eg.ven írásmódok előnyei t és hátrá
nyait· egyen.kint:, 

Hazánkban nagy általánosságban há.rom fő 
íráSllllód van alkalmazásban és pedig: 

1. a jobhra dűlt írás, 
2. a hnlra dűlt írás, 
3. az álló Írás . 
Ad 1. A jobbra dűlt írás minálunk az áItaláno~ 

írásmód, mert az iskolában kötelez<íleg ezt tanítják. 
EIőn~'ei, hogy az úgyn~ve'L;ett kaligrankus Ír;i" 

követelményei - melynél a felfelé haladó vOllaInk 
vékony hajszálvonalakként, a lefelé haladók vastn
gabb, úgynevezett árnyalt vonalakként. iratnak - 
ezen Írásmód mellett érvényesíthetők legkönnYf'h
ben. Esztétikai szempontból tehát - az iskola s a 
pedagógusok túlnyomó részének felfogása szerint 
- ez a legtökfletesebb írásmód. További előnY(', 
hogy bármilyen testtartás In.eIIeft huzamoF':lIl gya
korolható s ezért legktlvésbbé fárasztó. 

Hátránya: hogya fejtaliá.s a bet ü k iobbra "alb 
elűlése dacá.ra aklaratlanlll is balra billen, minek 
folyt.án a szemeknek az írólaptól való távolságR 
nem egyforma, hanem a bal szem közelebb esik az 
írólaphoz, ami a két szem együttes látá,sát előny
telenül befolyásolja s a távolabb álló jobb szemet 
megerőlteti. A felsőtest súlypontja a jobbkaroll 
nyugszik, minek folytán a jobb váII felemelkedik, 
ami hosszas gyakorlatnál a törzs elferdítes~re 
vezethet. A tojásdad alakú betüvetés megnehezül. 
mert a hajlott vonalak egyenlő hajlítása nel1éz s 
(·miatt az Írás Dzögletoosé, hegyessé válhat. 
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Ad 2. A balra dűlt. írást nálunk kevesen hasz
nálják. Lényegileg fordított ja ez a jobbra dűlt írás
nak amennyiben a betük ennél btllra dűlnek. 

, '~I?nyei: a b~tük ~zép, tojásdad alaku~k, ~z 
íras Jol oh,t1shato. HatJ'anya: hogyafeJtartas 
ennél is balra billen, ami a ka szem együtt látii

"sára hátrányos s a jobh szemet megerőlteti. Ez az 
'. írásmód egyuttal a legfárasztóbb is. 
. Ad 3. Az úlJó írás az előbbi kettő között a 

középutat köw~tyén , ezek előnyeit egyesíti. Életre
valósága mellett. szól azon körülmény, hogy hiva-
talos támogatás nélkül, sőt az iskola ellen7.A?r;e da
cára erőteljeDen terjed. A letompított végű angol 
Írótoll - mint eWn írásmód eszköze - egyre na
gyobb kelendőségnek örvend. 

De lássuk előnyeit egyenkint: 
aj Az álló írás széthúzó lévén, a betük haj lott 

vonalainak egyforma tojásdad hajIítása ki}nnyebb, 
' ezért az ilyen írás szebb és olvus!Jatóhb. 

b) az írólap alHÓ széle nlindenkor párhuza
mosan fekszik az írópad vag)' íróasztal ~zélével, 

\ így ennek elferdülése könnyen megakadályozható. 
., A dűlt írásnál az írólap ferdén feküdvén, ennek 

véletlen elferdülését nehezen vesszük észre, pedig 
.. ennek a;" lehet a következménye, h()g~' az ez után 
· írt sorok diíltebbek leb'Z1lek. 

c) Az álló írásnál II törzsnek előrehajlítása 
fel eslegeH &.; tilos. A törzi; t.ehát lehetőleg függő-

· legesen, temlé:,;zetes módon megfeszült izmokkal 
tartandó. A mell kidomborÍtandó. A két alkar egy
fornl1í.n , k'étharmadrésoovel nyug'Szik az asztalon. 

.. A fej egyenes ta l'tá!f:iban , a hátgerine vonalában, 
.. mé,r.~kelten előre hajolva tartandó, hogy a két 
S~ a tol! hegyétől egyforma távoli;á~ba n álljon 

.. s ez a távolság 30-30 cm.~nél kisebb ne legyen. 
. A toll hegye a test középvonalában mozog. Ez a 
· testtartás legjobban megfelel a hygiénikus követel
... ményeknek. A .betük az írólap széléhez képest 90° 
alatt feküsznek, minek folytán abetük összeszorÍ
tása vagy túli;ágos széthúzása könnyebben elkeriil
hető. 

Hátráll~'ai: hogy az írásnak' ez a módja fá
rasztó s hüb'J' hosszabb gyakorlatot, iIIetve fej let
tf'bb írási készsé~et igényel. 

Ennyi előnnyel szemben a fennforgó hátrányok 
t'lenyészően esekélyeknek lát.szanak, csak az a kér
dés, hogy It g:\'akorlaíi kipróbálás minő ered
ményre vezetne. Az e:-:zme mindenei!etre életrewl ló
nak mutatkozik s igen kivánatos, hogy az oktatást 
vezetők ezzel a kérdéssel úg:\' E'lmÍ>1 eti leg, mint a 
gyakorlathan is foglalkozzanak. 

Az ínísüktatásnak J't'góta ,'ajlldó kérdé::;{' llWg
oldás előtt áll! G yiíjt.sük a;" (' \Te vonatküzó adato
, ot, hog~' ezen fontos kiképzési ágban a szolgálat 
. rdekei mellett az alárendeltek egyéni boldogulását 
I elősegíthessü k, 

-.. ....... 
Emlékezés. 

A lIUl!O' ar k i ráh'i csendőrség- iUllIuí r tleg~'\'ellhú rolli 
ves multra t('kinthet vÍssz.c'l. Intéz,méllyek él"tébelJ 

ll . . ' venhároll1 év IleIll bosszú idő. el!Y emberölWnél 
lJ<:' nagyobb; mé.gis, úgy érezzük, hogy azok, akik fl 

1t!.8gyar cse ndőrs:>get éle trekeltették, Mag-yarorszá.g 
ol!Jbizt{)IlSál!ának és ezzel az ország- knItul'á.i á llak tör-

ténetkben örök érdemeket szereztek és megérdeml1k, 
hogy mi. az á:l!aluk életrekeJt.eU ma.gyul' királYi csend
őrség tagjai is awk között leg-yünk. akik róluk meg
pnüékeznek. 

De azt hisszü k. hog" a csendőrség felállításának 
('gy,e8, általánosságban kpyésbé ismert r észletei - immár 
szin loe történelmi tá datból ti'killtw - olvasóinkat 
eg-y p.b szempontokból is érdekein i fogják, a7A\rt az 
alábbiakban nehány szemelvényt közlünk 8 magyar 
kirá lyi csendőrség felállításáról szóló, 1881. évi IIr. t.-c. 
parla.menti tárgyalása során elhan~tt be6zédekből. 

.,A közbiztonsági szolgóla! szervezéséről" szóló tör
yényja"llsla1ot TiSZa Kálmán miniszterelnök 1880. 
lloYemb~ r 29-én ll:níjtotta be a kéov1selőháznaik. Ug-yan
ezen a napon nyújtotta be Szende Béla honvédelmi mi
lüszter "A csenoorlejZ'éllységi állomány ki,*észít"séről" 
szóló törvény javaslatát is. A kéDvi&e.lőház a törvény
javaslatok kill YOmatáslÍt és a közigazjZ'atási-, illetve 
véderő-bizottsághoz va.Jó utasítását rendelte el. 

"A ,közbiztonsál!'i swl1!'41at 87,ervezés.s.ről" szóló tör
vény javaslatot a képviselőház ]881 . .>vi január hó 17-én 
Yettt' fólőször érdemleges tárgyalás alá. 

A java&latna,k: weglehetősen oerős ellenzéke voH. 
IDltekintve attól. hogy II kormánYllak erős oolitlkai 
ellenzékfkel kellett számolnia, mal!'ábau a konnányoárt
han is s01kan vo]t.atk. akik a lll. kir. csendőrség- felállítá
súh .. 'lll a IcözhiztollslÍj/."i szohnílat áUamosHását és ezzel 
:1 vlÍrmeg-yék autonómiájlÍl1ak súlyos m~htését 
látták. de eleve biZfll11l'!lIHanok voltak a lllegoszervez.end:Ő 
cs.endőr.sbggel szemben azéTt i". mert attól f~ltek. hOi!'Y 
{lZ - katon!li s7!~:rvezef.l'nél fo!!'va - nelll lesz enélb. 
111int am i a C<;. kir. cSf>n.dőrség- volt, t. i. a kÖ7A}s hRd
ilt!ymi lli szter iulllnak ein' eXDOnellse, amely lehet{ívé 
fo!!.' .i ~ f,P lúJi nzt. ]. Og'~' a bpc<;i PAlliiQ'vntinh:;;TJ!erium a 
cspndíírség révén még ilZ ország közbiztonlslÍgi és köz
ig-aztratá:si ügyeibe is b('leszólás! nY Pr)en. 

Hogy ez az ag-g':í lv lIem volt illflokolt. M.,t az idií 
!.J.e,bizonyította. de aki a kö7iis harlRf're lllóN"l sZf'mben 
~en azokban a,z f<vpkb('n f€llnállo tt áltnláuf'6 'bi74hnll.t
lanságot .ef: tartózlkodást ismerte. az előtt mhet.ővé 
válik ez az idellenkedés. amivel a kévvis-elők ~ a 
magyar llelllzetJlek egy lJaj(y r észe is C/lY kahonallag 
szervezendő -és a közigazgoatástól sok tekinte tben Iüg
g,etl€'n c.<; en dőrsél!g-el Sz,embell viseltetett. Innen mag-ya
rázható <lZ is, h o~:v a törvéü:dav:Jslalot a képviselőház 
('sak 12 szótöbbséggel fog-adta pI. holott II képviselők 
száma 411 volt. 

A törvényjavaslat sorsát, az a mélyreható külömb
S,;g döntötte el, amely az erdrlyi é~ magyarország; kÖ1r 
biztonsági viszonyok között fie·lluá llott. Addig ng-yanis, 
amíg MS/iI:Y<aron;zá/.!'On ai törvén:vhatósál!okközbizton
Hág-i közegoei, a pandurok, II köZ'biztOllSá/li szolgálat el
látására l eljessé~gel kripteleneknek bizony nItak, Erdé ly
ben az 1876-ban m, kir. cs~mdőrséggé átszervez.ett caend
öl',séJ.r ahozzáfiíziitt várakozásoknak mind·en tekin tet
[Y? II fényeSJ!>n megfelelt és a kÖz,'.::!lJdet a legnehezebb 
viszonyok közütt i" általános metrelél!edésre kifog-ásta
lanul fenntartotta. 1':z mindeneset r e olvan t.ény és érv 
\"Olt. amelyet a különben fellnálló ·aggál:vok dacára sem 
1{',l1et.ett megdön lleni.· 

De lllost beszéljpJlek az 1881. éYi ké,pyiselőházi na.pló 
lap.in,i : 

330. orszd,qos iiIés. 1881 ialluál' 17. 
Elnök: Következik a napirend, vagyis fi közbizton

sád szolgálat szernné:sér61 szóló törvénYJaYa8lat tár
gyalása. Azt hisWIll, t. Ház, a bizot.tsági jelen tést fel
okll sotl nak méItóztatik tekinteni. (Helyeslés.) A jelen
tés felolvasottnak tekintet\'én. a:>: el6ő szó az előadó 
urat illeti. 

Péch.u ]PI/Ő rlőadó .' T. Ház! Midőn a közbiztonsági 
szclgitlat szervezéséről szóló törvény j<ava.slatot. a köz
igazgatási bizottság nevében a szöv€/teu.s szerintsi' 
f<Yl4adRS vPP'ett fli:iánlani szerpl1csém van. mint a hiwtt
~ág ,előadója. ,köte lf>sség-emnek tartom röv·iden előadni 
a zon illdokokat, melyek a bi7.0ttw1.ll'ot a törvényjarva.slat 
plfo/tadásánál8 az azon tett módosítá.soknál vez~relték. 

• A törvényjavaslat . előzméll ~'einek bővebb ismertetése 
eze,n közjem~ny célját és kereteit túlhaladná. Az é rdek.Jiklók
nek ajánljuk Dr, Pr!'szly Lóránd m. kir. e&eIldör őrn.a.gy "A ro , 
'kir, csendŐrség törMnete 1881- 1918." cimií mun·káját, amely a 
m. kir, reendőrsé'g pg>é"z tör!oéme!.;t klmeri<tő 'l:'észlete&l'égg-el 
!.árgy.alja. 
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HogT jelen közbizt~~sá;gi állapotunk !liányos. az hof.('Y az orszál!ban köztudat jelell )röz?izt,on~á~i szer-
tagadhatatlun 8 mindenki altal belsmert te?y s ~zt a yezelünk hiáIly~ság-a s az azon SClntClll eelzo toryény-
számos esetek s punasz9k, n:elye~ ,!l' ~elUgymll.llsz- javaslat szivesen fog-adtatiJc 
teriumhoz refonn sürj!;erese yegett Idonkll1t felteqesz- Hang-zatos yezÉrcikkekben támadt.ák . meg pedi17 az 
tettek. kellőleg megvilitgítjákj, s midőn ~ !elterJ ~sz- elleuzéki lapok e tön-ényjuyaslatot. nnn.t ~lel~' a!(al 
tések fch"fÍn a korn,únv. Il v,~szeh' eztet"e ~~yo, sZ~l1wly- l'endőrállalllá leszünk. me]y mint katonai }llt~m.e,ny 
f; ,-ap'vonbátorsá!!' bizt~síbísát célzó e törvennavas- kü.\ön statm;t is st.at.u fOj!; kÉl>ezlIi. hocv ErdeIy UIllO.1a 
latot " betedesztette. csak egy oly kl)z~ha~l1ak tett ~le;!Jet. ntáu az örömünkbeJl ot t feledett zsalldőrsé2' assimilá 1 
meh' miEden adózó polQ'árnak kehlet Jogosan t?l .. tJ, el minket sl b .• ug-yan kérdem az erdéhi e}1enzéki urakat, 
s nieh ' nck tcJje"ülte nélkül állami életünk feJloucse nem itt a házban. hanem az otthon lenlket. vall-e koo-
foly to il hiányos l('llne. , , "ük eseré,lni a Illi közbiztO'Jlsá!ú á1lapotul1kkall s 

A kormány az ErUélyben 18 ev ota gyakorlatban {'sendőr-illt~zmpllyök,~t hajlandók-e az assimilálás ked-
lévii álln<llli csendőr.sp.gi intézmény céh;z,erlís ó g-pről és vMrt. a mi jelell pa,1l du r-tizervezetünkkel Ul!';'a,nazono-
épen a nálunk Ílmaszralt hiányok pótlásának n1f'g- "ítaniT ÉH nem tartúzam az{)k közé, kik fekete szem-
felelősélZ'éről Il'~.mcsak köz,flldomá>;búl, hanem 'közvetlen üveg-pn nézve, közbiztc11lság-i állapotunkat ám;iaina,k 
tapas7}ahtból is lII egg'yőződve I,{'vén, teljes okadatr;lás- tartják. de t.iszti'lf't a kivével.eknek .. llyiltrUI killloll~lha-
"al óhajfia az intézményt az egész orszá!!'Ta -kitf'rj esz- tom hog-y az hiállYOS. ·húl!>' oz JP1{'n Rzervezetebell 
t{'lIi s á közigazg-atá"i bizottság- mCT!!'Yözödésből hozZlí- fell~ Ilenl tartható, holl'v az, állami fej lődésünkkel pár-
ilÍ ml az óhaj teljAsülhetówhez. Illidőn a sziinvel!'t'1l huzambau reformála.ndó. 
i ,.; yö törvény'javas'latot elfogadás végett a t. HáZllak Az a pol!!'ár. ki "éres verejtékével RlJe·rzett módon 
njúl,lja. allózi'k az állam fe ll ntfl rlás!Í "rt, méltún m~kQvetel-

Ha !'lf'Il"f',mi nkm'jnk ~"Jen hi:l,,,"Of:; k{izhi",t.o""' '; Q'i heti. hog-~" szerze1l1.PI1Yf' ,p'S saját sz.emélyének bizt(JsSlÍ.ga 
ftllapntunknak okait s azzal szemheál1ítjuk a.z erdélyi viswnt az állam által bizto.síttal'sék. 
(·Rendörs(.g- el i;nvPit. lehetetlen el~ö tekintetre rá nNll A i<Í~ 1 n III a törvé nyjavaslat elfowadását. (Heb"es lés 
jönnünk a legfőbb okra. mely j elen szervezetünk fe- jobbfelől.) 
(rYelnJI?·t]~)'f;ég-éhe.11 kf're-si'ndíí: de ez meQ'J ('uő sem lehet, Szederkényi N(íl/dor: T. Ház! Azt vártam volna, 
ha az erdélyi, katonai fegyelem alatt levő csendőrség- hoQ'Y II t. előadó úr n t1irvnnviawl!slat,;t elő.swr is meQ'-
gel szembeállít juk a mi egyesek, a:lispán. szolgahíró iRmerteH amalra va.lódisá!!'4h an; mÍlltán ezt nem tett-e. 
úlb,l időkiizöni1<é-nt felfo<md"t,t s lll"IHlhahln.m sz.oll!'a- én röviden be fogoJU mutatni. Ezen törvényj~vas],at 
számba eső k1izhiz~onság-i közeg-eillket. kiknél épen n em cél{lz ep:yeoot. mint azt, ho'p:y Mag-yarorszal!'on ~ 
ellhrt 8'em a kpl1ő kén-e>lg·ée1!rt .. Rem a k-ellő üp:ybuz!!'ósá - kÖllbiztoT'sá!!' a kormányzás és alJnak €nik kie!?észító 
g'ot fel npm találiuk. dekikt.ől viszont, épen em I ítf'f t áil:a, a közrenfl,pszpt elvonattatván a politikai p~!!!'~.ri 
szn-lj!"ai :ie.l1pf!'Öiknél fo!!'va. a kpllő 'k p,pességet s a g-Yilk- knrullínyzat 'lcöréhől. a 'katonai. hadi S~llhlS korebe 
]'ilfIJ önfpláldozást kivánó ügybuzg-almat meg sem ki- t.;tess6.k· át. Ezt fOj!"lal:i a mall'áhan ezen törvénY:f!llV'fts-
vÍlnhatjuk. la t. mert midőn a közbizfonsá ll'i swl!rálat szel"'re7.ése. 

E7~n secdteJl(lő. a törvényjavaslat. swrint sZ'2rve- a katonai áIJ.aijllOk, a kawllai stat.uf; elr'Yik o'Szl.ályává 
zelluő állami esendőrsésr személy,es üg-yeit illetőleg- a tétetik. neveztetvén az cfilendőrsólZ'i áHom ánynak: · éven 
honvédelmi miniszterium s ig-y katona.i fegyelem alatt Ú!!'V pm,int van lov!lRság-i állomány. -Ilzt h;F<7lem. ez 
á,lIand. misr a közbiztúl1sáe:i t eendőkl"e nézve to·vábbra kéts'élZ'kívül !lern e!!'Véb. minthon <-"8enrlőJ"<l~<rijn,l{ a <k,a-
i.s a belü~inisztPTium. iHetőleg- a közia-allsratási ható- tonai f1 ,h6"lut á,l1anH.k Innd:i"r" PS II N>mlőri állam he-
sásrok alá h~lyeztetik. v!'wtéHéllP.k el"ő feje'Z~éül áttét>essék a katona i. fl hadi 

Nem ha.l!'Y'ha~{ffil említés nélkiil a bi zllt,tság v,éle- h,ataloll1 birtokába. 
ményét a Hi r Vt"'l1 y javaslat . azo!l intf>zkedPsére llézv,,~ . 
H('m. mÍl.7print fl szel"l"o zellrlő csendlírf14g-. feg-yelmi éH ·Mindenekelőtt. bátor v!l.Q'Vok ezen iiO'vnp<k törté)lI~ti 
bűnügyekbeu a m. kir. honvéd biróságok alá tartozand. f'lőzmél1veire vetni e!!y ni II Il nt.ást. (Hal1:i1Ík! Ha1Jjnik!) 
Han-!!'súlv07,va le tt mnr a bizottsá<rhwn llznn 6ha:i. hO.UT Nf" l' a t. előa,dn úr említeUe. ho.~'Y Ma,!!'Varol'S7.áf!'01l 
bíinüQ'Vekhi'n a cRendőrs~1r polsrári törvénykeres alA több olda.Jról többrendb<eJi pllinasz emeltetett aziránt, 
hAlvE'7.tesRék. 1l70nban tpkintve lllln",k krtknai rAl1(l- hogy rend{írsé/ri ül!';'Ün'ket rendeznünk, szervezn i.i nk 
szerét. mindaddig. mí/C egy mindnyájunk által óhajwtt kell: Én azt meg-en!!"edem, bo/Cy mi(J&ll a lJleuék szer-
l.1'rvé,ny a katon[1,i hiínülrveket p(}lg-á ri WrvP,UyroezPR v n kedt-ek. de későbben ls a meQ'yék kebelében e szer-
alá nem hel yezi. Inel" eS'etben az a osendőréne is ki ve·zked.él> sz.iikség-e mindi/C élénken Ilyil a tkowtt Meg 
fOl! terjeszténi. sziiiksÉ'l!'oonek tartja a hizottság annak is kisértették a menék ezt saiát kt>l'etükbell vég-h ez 
a törvény:iavaslat értel~lléhp.ni lI1e!l'hal~yását. vj·llni. de mit tehettek. [1 ,midőn csak azért js. hogy 

Ami mnr most [1 törvényjayaslat pél1zilI!'yi oldalát mikor már a rablók hátultöltő fegyveookk'e,1 támadtak 
iJJ.?ti. a t Ház lltA!'Iításáhú7. k,hlest azt a oénzügyi bi- és a rendőrség közegei 1Il~ lIliuJ:ig előltöJ.tő feg-yv e-
w't",\O' is 1l1e!1"hí rÚ1t'1. s a betedesztett j elentés szerint r ekkel miiködtek. csak azért is. hol!'Y ezekkel s'Lembell 
változatlanul elfogadta. ,. el!'Yenlő feg-yV'~.r llyeressék. eID' pár év kellett. llli/C a 

T. Hi!? ! Np1l1 rÍl'(Yatolll llinlZ'am oh-a,n ábrá'll(lhau, minisZíferiumtól Úgy az ell/Cedéh'. mint a szükségf's 
hog-y a tön-{'nyjavaslflt egyhangúlag, mil1uel1 ellen- költség- me~érkezett. 
zps nélkü l elfOfradtatik; tudom. U1l?g fog az támad- Ez -ll,Z oka annak. hogy panllszok emelkedte'k itt-ot I. 
t.f\tni. mint, amc·ly ism".! a meln"?l önkoTln'!Ínyza,t CSOll- Ha Bulgáriában ma ily katon-lli institutiót szer-
k;'Á~IÍ' I'-""zza, (l" milY/ii" f' t.éreni csonkít!>.s már az vez lJek a közhiztonsági s7,ólgálat.ra: ha Oroswrszúg-
J"~(\' XT ,TT. t.-C'. Álta l l1'eCYtP.tp t f'tt .. melv a ef:nn r1hi'l.1a"ok ball, va'gy Törökorszú.gban történik ez. anuak lehlet ér-
vá lasztását eltJir1ilvé n. aZt11makkill(Wezéspt fői,sp6,nokra t,e It II e. ha Irlaudban ily r endkívüli iniézllléJlyhez 
s i!lT már kormán,közel!Te ru·bázza. e törvényjavaslat folyamodna'k. annak j-s lehe t értellll". De MagyarlJ'rszá-
wár nem kéne71het öllkormányzati csonkft/Íst. h!lcsak gon. amely é,'századokon át megsz.ckta az alkoÍllHí-
él.l1]lllk n"111 '\'f'szik fl n" ",lnrc'k Vfl~Y cs(>n(neQ'Ó.nvekl' .~ k IlVOS ölIkormánYllat élvezet.ét. soha sem fo,g-ják ez intéz-
az a1isp!Í.n. va!!> sz~l\!'abiró, t>&etleg C8endbiztos által niéllvt mell'honosítani. soha selll fogják a ma/..ryar nép 
t1'rt~nt felfo~adll"ánf\k mf'll's7iil1tet~s ó t. Y"I!'T me-gszüll- ('Jött' ez intézményt tűrbetővé teulli. Utalnak öll ök 
U-t P70n haO'v"',,"""'os cs·enrlhiztnsi fnnkciónak 1111'1\- Erdélyre. amint ut.alt a t. előadó úr ll;. mondván. hogy 
a f"i~n~ni in"talláeiónál a főil>nánnak székestőli fel- illle Erdélyben minő állapOtokat teremtett ez. De arl'a 
P'Y'pl !'!'<éhpn iilloU: "Z orszá!!' n"Ip'Hr;;;ág-a mind e CSOIl- figyelmeztetem a t. előadó urat. hog-y jó lesz egy ki.,,~é 
kí t,,~ t. S7·ívf'sE'n oeJ'ííri. hn fl 11nllk árán renrlt>7f'tt El SZI'- az erdélyi viszonyok sta tisztikai Jctmutalásaiba is bek' 
ll1f.lvét ps v"!lTOI'ÍIt hi ztosífó ol"l!'~nuJlul1al láttatik.el. tekinte ni. Az erdéh"ieknél amorális állanot - legyrll 
leg-vf'l) Illlnak nevf' állami rf'ndőrséll'. '-!lav csendörsé!!'. az ő dicst>retükre 111011(1\'8 - é\·pk. é-tizedek. sőt évszá-
E vé.leméllyem meHett bizollyít az is. hogy mig- - mint zadokon át mindi!!' II leg-péld:ásabb vnlt és én azt kér-
a nó.Jda mutatin. - minden ll. poll!'árokra sérelmesnek demo ho/Cy ha Erdéhben a bünüryi statisztika Illa nelll 
'\'élt reformkezdeményezés -ellen sikerült az ellenzéki llluta:j'J halmowttan It llHIg-a réllleit: az talRIl az Mt 
nffitnció""1c Fl vi(l"kpn vi~.,..hRnO'ol· R-pltl\ni, fndt"mm"l. _ fennálló zSflndárság dicsér'etér e szolgált Erdé-lyben. ha 
bHr az ell,enzéki lanok n.déki felszólalása it fig-yplemmel a Mag-yarorszáQ'ihoz hasonló rendőJ'sél!' müködött yolua 
j:(Qpr'''111 ~ h,\,. "o: 3!1'ie "T'1'a f' t;;r""l1vi"v [l ~lflt nllcql",,,- is. ezen állapotok ug-yanazdk maradt'ak voln!!. Ne úgy 
h(,l is m~2'arlatot t . az ellen vidPlkről s "'·hll semmi fpl szú- '[dIUs» f€.l Fl t. előa(ló úr a kérd óst. hogy k "nll'zzi.ik meg' 
I nlást nlem olvastam ; s mit következtetek €-n ebbő1T azt, az erdélyieket, ",ajjon ők a IDiaguk zsandárságát, a mi, 
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általam is ismertete tt, sok tekintdbeJl hibás és uém-ely 
ht'h"ell igen ro,SiSZ rendőrségi intézményünk.];:el kiván
ják-e fe.Jcserélni; hanem azon kérdést iutézem az er 
Mlyi képviselő urakhoz: kivánják-e ők, hogy rendih'
ségük II katonai státusna'k kiegészítő része legyetll 

!fit kivl1l1 az alkotlllállYQsságT EI!:\'ell](íség-et. jq!.'
egyenlőséget. É~ milyen instituciót hozna·k bel Olyant, 
IImely e~{'Tl jog-egyelllősp/!et a közélet I?-lindeu ágába 
mélyen lenyúló ins!itncióktól megt>llg-adJa. Awn rend
Őt'séa-í köz.e.ll'ek. melyek e törvényjavaslat szerint fog
nak behozatni. 'ki'\'ül állanak a polg-ári kőrök határán; 
nekik kivételes. rendkívüli katouai biróságaik vanna k. 
Ét! most t. Ház, bátor vag-yo'k fil!"vehnökbe a:iánlani a 
közélet szempontjú'ból. húgy példának okáért nézzék 
majd meg- azon eseteket. midőn azon rendőr, azon zoon
dál' majd a büntető törv-éllyek elé kell, hogy álIíttas-
8pk, akár kolltoli'kált biíntársa!Í: nyomán, akár más 
bűnvádi esetIIéI. A zsandár az i.Jlet5 tolvajt majd be 
fogja kísérni a llJaga biróságához és ez el fog bánni 

· vele a törvények szerint; a komplikúlt 'biíntárs. Il zsan
dár f'el fog hozatni Budapestre. vagy azon kerületIlek 
kÖzPontjára; azon vidék sohasem tudja többé •. mi. tÖI:-

· renilJ;: azzal; azon vidék allt hiszi és azt fOgJa hmJll. 
.' hogy hiszen a zsandárral maid elbánnak a. maga módja 

szerint, mert biába anuak ura katana, ez pedi,g más 
szemmel nézi az ily doIg-okat, Majd azt fold,a, mondani 

· erre II t, beolüg-yminiszter úr. hOl!'Yhiszen a katonai 
törvények szigoníak, és lIlleglehet. 'még wz;ilrorúbban 

· fog-na,k bünbettetni bűnvádi esetekben az illető bünö-
· sök, mintha közönség-es pol/Cári törvények által bün

tettetnének. Hát -én meg-eng-ooem, de már engedeImet 
· kérek. azt mag-yarázza me/? nekem a t. belügyn1Í'lJisz

te,r úr, hog-y ,milyen nag-y8ZCJl-iÍ esemény fog az majd 
· lenni, midiin a törvényszék pl. x-y. helyen bevégez' 

vén amalNl bÜllvádi eljárását. az iratokat csoma/Cba 
· teszi. fel f(}.l!.i>a küldeni BudáM.. ho1l'Y az ott letartóz

tatútt zsandár felett tartsa me/? a .közkatona, káplá r, 
'. st.rázsamfflier és ha,dJ1>al!'Y'ból öS8ze<Ülő birósR.1r által az 

itéletet. M<>st elő fog jönni a 'kúmplikációnál fogva az 
az <eset, hog-y tanukíhalllNlt/íSOlk, szemhesít~k kelle
nek s most fes->:"'k mell'np.7,ni a kO'1l<olíkMt e]jál"n,st! 
vagy a tanuknak kell feljönl1iBudára, vagy az illető 
Z8Rndáll't fogjó:\;: Je!küldeni" tannkiballlllltás vég-ett. 
Vél!'re aztán zárt. kör'lJ.en az Hlető katolla'i hatóság- meg' 
ínlda húzni az itélp,tt't s nagy dicséretére a katonai 
h~.1ósR.<mak. ki fo·g'ják 1l7,t. hirdptni trolllhit"',~z6v!l1. 
n:vito+t ablaknwl. amit senki sem hall éR amiről senki 
sem fog t.udni semmit. 

Il!'llz. azt mondják. a húnvÁf!.elmi miniszteriutl1 alit 
, fog rendelte,tlli a. esendőrségi állomány. De - legyünk 

tisztában - a h{)IJvéuelmi miuiszterium e!!'Vswriien a 
trPoc !l i hadü/C~-lJ1iIlÍlSzteriU'm exoozitl1ráia. (Uf.('Y yan! a 
szélső balon.) E zt unan ta.wa,dni fúgjá:k. de t. minisz
ter uraik. önök ma~1.lk knzött.. mint a régi alug1.trak., 
nevetni fOf,:'llillk. Ezt ön(-ik én o,ly jó.l tud.iáJr, mint 
mások, kik e dolol!"ban lIéh,a-néhR. inllPn-onnan {-rte 
sült>st nyel'n~k. És így mi törtél1ik7 Rendőrségi közb iz
toll!8ág-i Bzolgálatunk a bécsi haJügVlllillisz.teriumtól 
tétetik fii"nrŐvé. 

E- készülő rendszt>r a katonai abszolut bat'alolll t{!]'
j U>se. A rpndőri álJamn'ak melrÍpremtése. Ezt a tör
venyjavaslatot !lik a részl etes tárgyalás al~pjHul sem 
fogadbatom el. (ÉléIlk belyeslés a 8zé18ő bal()lJ1.) 

Tisza Kálmtín miniszterelllök: T. Húz! Nincsen é . .; 
II III hi le het szándékomban miud.az.okra kitérni. ame
lyekre n törvényjav;aslat tárg-yalásálla;k al'k31Ulából 

mélkedéseiben a képviselő úr kitért. Azonban van 
,' -két dol o/C. amelyre reflektálIli kütele~gemnek 
nom. 

A képviselő úr azt 11I0nd.ia - - szeretném szuyait 
Idézni - hOI!"Y e.zen intézmény behozatala által kifor
dulunk az alkotmányból, hogy Európa g1.Ínyjúvá tesz
zük magullk~t; a7J. mondja. ba ilyet Oroszország \'al-.~· 

Törökúrszá!l' esillÚI. nt érti, de ez alkotmányos álla11l
an nem lehet. 

No hát t. képviS€1ő úr, én nem tudom, hogy a 
francia .köztársaság alkotruány{}s áHa,m-e. Én úgy 
tudom. hogy az. De a szervezett Gensd'armeria és pedig 

tonailag -szervezett és pedig a polgari hatóság alá 
Jr,kal kevéslYbé helyezett mint ez, az Jé·tezi,k benne. 
mmi esetre sem lehet tehát aLkotmányellene-s, vagy 

o1Yan, ami álta,l Európa gúnyjává tesszük !ki ma·gun-

kat egy oly intézméuy behozatala. 6.llIelykö7JÜl.rsaság
bal;, a világ egyik leg-müyeltelYb népénél fcun, áll, Ily 
állítá;;ok tebá t, ismétlem. csa'kugyan nem vedelmez
hetők. 

.A másik, amit meg- aka ro'k jegye,mi. csak azért 
teszem; mert oly kart illet, melynek tasrjai it.t nem szól
hatnak. A képvise:lő úr azt mondja: ha van hiba a mos
Ütni rendör,éa-nél. az épen ottan fekszik. hogy >II csend
iirhadnal!:\'ok- kinevezése a fiiisplÍnoh"lla-k adatott, ,kik 
nem a képzettséget, becsületes,séget nézték. hanem kor
teseket kerestek. (Igaz! U gy van! a ba lolda~on). 

A t. -képviselő ura,k erre azt mondjírk, ho·gy igaz. Há t 
először gondolják m eg, ha am tartjálk, hogy igaz. ezze:! 
lilit mondottaJr. Nem csak a tőhlPánokat rótták meg, 
hanem - ha igaz, hof.('Y a főispánok nem a smkképzett-
8éget és becsületességet, hanem Qsa'k a 'korteseket néz
t~k csak, miután valalll;:>unyit az brszágball a rőispánok 
nevezik ki, ez áH:a1 tehát nem (}S3Ik a főispánokm, de a 
eseudörhadna.p:yok összes testületére mOlldottá.il: ki ezt 
l/l megbélyegző itéletet. Ez eHen, a logika szabálya'i sze-
rin t, bajo;; lesz tilta>kúzni. . 

A t. képvÍ!;elő úr azt is mondja. hogy ErdólybŐI 
nem lebe t tanulni; hogy ha Erdélyben jobb'8Jk a ,!{öz
biztonsági viSWllyok. anna.k semmiesetre az ott létező 
csendőrség az oka. mert Erdé~Y'ben e)\€lk a viszonyok 
mindig jobbak volfJak. 

(Folytatj uk.) _ .. ,-
TANULSÁGOS NYOMOZÁSOK 
Egy besurranó tolvaj elfogá.a_ 

Iria I sz ABÓ ISTVÁN L, 3. oszt. tlazthelyette.. 

A tolvajok egyik legvakmerőbb fajtája az úgy
nevezett "besurranó" tolvaj. 

A "betil.HTunás" abból áll, hogya tolvaj valu
milyen ürügy alaH a nyitott, lakásba behatol é-,; 
ha az előswbábam vag'~' esetleg magában a ~akú s
ban iti, senkit sem talál, ha.mal'm;an összeszedi miull
azt. az értéket, am i ke'z,eiigyébe esik és tovább áJl 
velük. Ezek a tolvajok rend,ze,rint az elős-zo·báklr.,n 
őrizetlenül lógó I'tJ!laneműeket szokták elelllellli, 
de ha különös alokalorn adódi1; re<Í, a szobákat i" 
felkutatják, ha azokban értékesebb zsákmányra v,all 
kiJátá ::;uk. 

A besulTanó tolvajnak nagy bátorságra, hi
d€ogvérre és főJE"g gyor::; feltaláló kéfl€'sségre van 
szüksége, mert a lopá,tit sokszor ismpretlen laKá. !:\ ~ 
ban és ismeretlen viszonyuk köwtt. követi el és így 
minden pilJanaíuan eJ kelJ lennie készülve a1'1'a, 
hogy tettenérik vagy legalább is ottmtózkodásáIwk 
okát megkérdezik. Az ürüggyel természet~n ~~n
nal kész-en ken lennie" nehogy gyallussa valJek. 
Ezért a besurranó tulvajok vagy kül.önfél~ Üg:\'~l?
köknek adjá.k ki magukat, vag~' pedIg olyan laKa
~ok ban próbálnak S7.Rrell(~t, ·ahol kiilönben iH NOk 
idegrl1 ember f;.wb}tt. megfordulni, pl. orv v,;o k , 
ügyvédek lakásán. 

Ilyen helyeken, ha II kerese.tt nines otthOll, n 
vúrak(;zót rendszerint bevezetik az irodába és Hl'! 

gára hagyják. A többi aztá.n már ef0' p~Jlanat 
műn·. Az elemelheWk elemek·.,*, után az Ideg\'ll 
természete..tien megunja a v<Írást é,,, e!tá \'ozi k a.7..zal, 
hogy majd délut.án vagy holnap vi sszajön. Pero',ze, 
\'lÍrha t;ják, 

A Oesul't'anó tolvajnak nagyon fonto;;, h?,!!,? 
maga iránt bizalmat tudjon kelteni. G .nUlUti k III e . 

• A cs\mdbi,ztosdkllt uémely vidé-kcu C'lcndőrhadll'agyokull ,k 
II c""zték. Szork, 
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zésű, toprongyos alaknak senki S€U1 fogja elhinni , 
hogy semmi rosf,;zban nem jár, azért a besurranó 
tolyaj legtöbbnyire a tolva.iyi lág inteIIigenciájából 
kerül ki, modora megnyerő, fellépése bizto;;, ruhá
zata elegáns, úgy, hogya lopás felfedezésekol' min
denkire gyanakszanak, csak épen reá nem. 

Két héttel ezelőtt Budapesten . elfogtak eg ." 
wszedelmes be-surranót, aki az úri tál'sasúgball 
nagy szerepet jáWLOtt, mindenki korrekt lÍl'iemher
nek tartotta, annyira, hogy loyagias ügyei is akad 
tak s a végén kis'iilt, hogy a szellemesen társalgó 
zsurfiú, a mamák és leányok vetélkedésén<'k tárg~ ll, 

, a hirhedt krakéler épen olyan hirhedt - besur
ranó tolvaj is. Nem ,loIt úriház, ahonnan _ . ha ott 
csak egyszer is megfordult - valamit pI ne 
emelt volna anélkül, hogy valaki őt a legiávolahb· 
ról is gyanusítani merte volna. Igy is, eg~'ediiI II 

véletlenen mu I ott, hogy leleplezték. 
A besurranó lopások nyomo7.1lisátkét körül

mény rendkivül megnehezíti . Az egyik az, hogy 
a lopást rendszerint csak későn, napok mulva ve
szik észu'e és így az el követ él:; idejé<l'p ném€ ponloF> 
felvilágosítás.t legtöbbsz:ö<l' nem tudnak !adni. AíI 
ékszereit, ruhanemiíjét, ·e1rejtett. pénzét st.b. senki 
gem szokta naponta. számbavenni (.,s ezért az em ber 
l'endszerintcsak akkm jön reá, hogy az ékszere 
vagy bundája. stb. hiányzik, amikür sziiksége von 
reá és nem találja. Hagy aWllban az mikor vegzdL 
eJ, azt senki sem t.udja meglmondani. 

A nyomozást megnehezit.ő másik körülmény a:r" 
hogya he.<;unanó Jopá,st nagyon nehéíl a házi lopás · 
tól megkülönböztetni, mert a helyszini swm]e al
kalmával az ember azt a henyomást nyeri, hügv :t 
tettes a helyi vi swnyokkal i smerős volt (ami kij
Jönhen kizárva nines is), akkoT pedig nz embeT a 
tolva it természebszerüleg elői'wr a há2lban kerLPi 
s addig az igazi tolvaj egénItat nyer. 

Minrlf'ne.setn~ ajánlatos lakáshan elkövetett 10-
pásnál néhán:v napra vi",qzamenőleg a,z ütt meg
fordult ismeTetlen egvéneht i'7Alm h'lvenni és cl 

nvomozást ebhe az irányba is kiterjeszteni. Ajnn
latol'; n he.q11lTanássalgvanll sított egvénf'lk ponto,; 
gzem~lvleíl"á sát az, Orsz:ígos Biíniigvi Nvilvántartó 
Rivntalhll is kÖ7,Dlni, ahol n .. hivRt~!!';os" be::mrra 
nóht nvilvántartiák. M(>g1e./ZTwm kiilön lwn, hMY 
fnluhelyen a bf."nrnmó tolva,; sokkal ritklÍhh. mint 
II váro,,,okhan. Ez t~rmészetes is, mpli fa lu h ('1 w'r. 
lwm hId olvan g\"ür&'l,Jl {>S oh'an feltiin és n?lkül 
dilhnni. mint a v/Íro" tÖlllkelegél)f'l1. Ha a lopás :1 

(' 8f>ndőrnek azonnal tuilO1nására iut. no me.g- ha t'g"" 
kip,sit a i"'Zerenr~<:(' is &'frit, a he&nrnmó toh'l1; is 
kéZi"pkerülhet, amint azt a következő eS(lt hizo
l1\"íth: ' , 

. 'Ez 1>-v mRius 2-án 15 óra túiban nw!!ielent ft 

('~on$!,r;í di ör8ön dr. r-.f!lrton .JenŐ nnlg~l1omár.,"(1 
nl<>zl·e(le;.; orvos és fpld111t. al·(·PClI. iílgntottall ].;ji

zöltP. ho.v;v pQ"yik III kó<ry:.ohú;knak z,írt 1'11 hn"zekré
llyéhi\l II ~aiM é" nl'ie (},,-cz('s é'ksze.rei: ónlk . l'l'all":
hí lleok. g'yüriik fülhey:dók' b '·l)el'('(·ph--. n \ '11 'kpk !'th. 
jSllw!'eilPJ1 módnll elwH'Z+ek A kRr ki1['iilhe1ii l kM
"zÍlzmillió korona . A kám" annyi ra iZf!'atott volt. 
hog"\' az pltün~~ körülm~n" pi l'P. Jdilön Ö",'n ppoi!! 
nnnak idejé re nézve i"emmifél" Ix)\"ehb rdvil::í~. ,!"í 
tást nem tudott adni. 

'l'ávollpvf5 örsparan('.~n()kom hel \'ett ~lZ iir,,· 
pill'anesnok-helyettes <lZ ügY n~'omoílásánl engern 

vezényelt ki Bodré József csendőrrel. Nyomban 
felszereltwlk &.s a sértett lakására siettünk. 

Sértett Iaká&'l három, eg~'má"ba nyilú :;30hábúl 
á llott, az egyik szoba ajtaja folyosóra nyilott. A 
középső szobában volt a szekrény, amelyool ~z ék
szer ek eltünt€k. Ennek a szekrénYl1ek a knk"'l 
rendesen a szomszédos &"Zobában, ~.r kis asztal
kán állott, a lopás felfedezése alkalmáv'J.l aZ01\ !Jan 
a szekrényben volt. Épen ez a körülmény is kel
tette fel :-;értett nejének g~'anuját, mert :) kulesot 
soha.sem szokta a szekré11yben hagyni. Egy&bként 
sem a szekrényben, sem a szohában new I\~hetctt 
semmiféle nyomot felfed€'zni. 

Kérdésemre, hogy az éhzereket mikor hí.tták 
utoljára, sértett. neje '(.Iőadta, hogy körülbelül 5-6 
nap előtt, de nem Vült bizonyos benne, hogv Iwm 
régebben-e' . . 

Elősú)r a . c.wléd;;.ég swrepét kiválltam tis~ 
t.ázni, mert a cselédek H helyi viszonyokkal isme · 
rősök voltak és tudták azt, hogy az éhzerek és 
II szekrény kulcsa hol állanak. Az iga7.at megvallva 
azonban, ezen a nyomon nem sok eredményt remél
tem, mert a sértett ~<;elédei kifogásta.lan magavis? . 
lefüek és hirn evüek voltak, "k,rtettnél már huwmos 
idf5 óta szolgáltak, nem volt tehát valószínű, hogy 
a lopast ők valamdyikük követte volna el, annál 
kevésbé, mert ha a tettes a helyi viszonyokkal i~
merő;:; lett volna, a kulcsot bi7hnyára nem hag~'Lt 
volna a t',wkrény zárjában tS,,; nem hívta volna föl 
ezzel magára a figyelmet. 

Megmaradt tMát II másik feltevés, hogy t. i. 
a tettes idegen volt. Az pedig - orvosról lévén 
szó - volt elég. 

Felkértem a sértettet, hogy gondolko.zzék é:, 
sorolja fel nekem azokat az idegen egyéneket, aki"l( 
az utolsó 5-6 nap alatt lakásában megforduHak. 
A sértett pácienseinek túlnyomó része ugyanj~ 
Csongrád ból került ki, kiket aíl orvos úr személye 
sen ismert, nem volt tehátvalószinű, hogy a lo
pást awk valamelyike követte volna el. íg-y tehát 
el"ősorban az idegen, ismeretlen vendégek érek 
keltek. 

Sértett neje előoorolt négy ilyen beteget, II 

részletekből azonban láttam. hogy ez.ek egvike sen 
lehetett a tettes. mett a lak.ásban egy pillanatig 
sem voltak egyedül s őket a sértett - otthon lév ~n 
- :'l7A}nnal fOlladta. Ezután megpmlítf'tt('k elLY 
ötödik beteget is, aki énen aznap 12-13 óra kö
z.ött járt ott. Erre nézve e-lőadta sértett nejP. 
hogT aznap 12-13 óra között. nanint nh urlval'l'ól 
a '. fol~'osóra Jfrwtt, a folyosól'll nvil6 szoha· 
fljtóban (,gy előtte i smerPi1f'll. köz{>pmngas ter
liwj ü, "7ők{~h aiú, sziirke fplöltős é" )llll\lmih lpú 
('i nős, eleg:íns nw!.rielfmésü férfit látott, aki a 
fé.r:ie utnn kérde7ő"ködött. Ö közölte az ism(>1'('t
lennel. hogT a férie néhiill~' nerc llwh'a itthon 
le~z. ha idejP van. fog-Ialion hel vet é" várja mi'Q". 
Az idegen a st-rtettet ténvleg- oovárta, vele a szem;'~ 
megvizsg-áltatta és azután eltávozott. 

Kérdésemre. hogy AZ idev;en síleménelr volt (' 
valami baja, a sértett azt válaszolta, hogy semmi 
baja sem volt. 

Miután az idegen eltávozás)). óta még alig Tm: 
lott el hárüm óra. az E'lsf5 vonat pedig Kiskunfél 
C'gyháza felé 17 órakor indult, re-ményem volt re11. 
hog:.' az ismeretlent, ki 1'(> a g'.\'aTIU leginkáhlJ e~lH' 
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tett, kézre tudom keríteni. AZOllllal intézkedIRul 
tehát, hogyalopásról a szomszédos örsök tndomáH 
sze,rezzenek, mi pedig azonnal elmentünk a Magy:~r 
Király szállodába, uJlOY11 11 Csongrádon meglor
duló idegenek általában szállani szoktak s ott meg· 
tudtuk, hogy egy, az adott személyleírásnak meg'· 
felelő idegen ott %14 órakor szobát bérelt, de már 
]/21ti órakor eltá\'ozott. Kez~ben mindössze egy ki;.; 
tilska yolt, ügynöknek látswtt. 

Bizonyos yolt, ho!,'")' az idegen - ha ő volt ~l 
tettes - igyekezni· fog a legel ső, vagyis a li órai 
vonattal kereket oldalll, számítva alTa, hogy t€tlét 
még nem fedezték fel. Ezéd a Magyar Király 
szállodából a vasútállomú-sra siettünk. A vasútállo
máson az ügyet az éppen ott jelenvolt járásparancs
nok helyette.semnek és örsparancsnokonmak jelel;
tettem és a vasútügyeletessel is közöltem, mire él 

közönség között szétoszlottunk és az utawkat kezd
t,ük figyelni. 

KiS vártatva megjelent az utasok köwtt egy 
ügynökformájú "úr", akire a kapott személyleíni.J 
pontosan ráillett. Kezében egy kis kézitáska. volt 
és elkewett az állomás egész hosszúságában a si nek 
mellett egész nyugodtan le és fel sétálni. Mi figyel
tük, de magatartásában serruni különöset nem vet
tünk észre. Mikor már hárOlffiSzo.r-négyszer els€.lált 
az állomás előtt, a vasútiigyel€ti szolgálatban állott 
Balonyi Pál 3. oszt. tiszthelyettes kérdőleg reám 
nézett, hogy ez lehet-e a keresett embert Igenlő hu
nyorításomra hozzálépett (os felkérte, hogy legyen 
szíves néhány szóra vele az irod ába bemenni. Iga
zoltatni akarta, de nem akart ezzel az utazóközön
ség között feltűn[>st kelteni. 

Erre az idegen elkezdett méltatlankodni. Hog~ 
ő ezt a mol esztálást kikéri magának, gzmé:gi.s ; CScl k 
éiísznósag, ho,gy békés uta,soka.t így megtámadnak, 
majd elegtételt szerez ő magának, közvetlenül a 
miniszteriumnál fogja Ba.l<myit feljelellteni stb. stb. 
Közben mindig hangOBabb éos hangosabb lett, a7. 
utazóközönség tigyelmét mind jobban magára vont<i 
úgy, hogy körülötte má,r egy kis csődület is kelet
kezett. Látván azonban, hogy Balonyi tisztllelyet· 
tes a fenyegetésektől egy cseppet sem ijedt meg 
és nem tágít, a zoohébe nyúlt, irattárcáját elővettp 
és abban igazoló okmányait kezdte keresgélni. Köz
ben az embergyüJ'üben észrevétlenül a háta m()gé 
állottam s mikor a tál'cáját kivette és abban okmá
nyait keresgélte, hátulról a tárcájába belenéztem. 
Amint a tárcájában levő különféle iratokat for
gatta, az egyikről a szemembe villant a váci orszá
go!> fegyintézet elbocsátó igazolványa. Ekkor én is 
eJőléptem, közrefogtuk és minden további tt'ketória 
nélkül bevittük az állomás irodájába ... 

Itt megállapítást nyeli, hogy emberünk BEtz 
Márton hudapesti z,;;-idó, állítólagos ügynök, aki II 

\'áci fegyint~zetből büntetésének letöltése uhín 
folyó év március 24-én helyeztetett szabadlábra. A 
lopásról természetesen nem akali t.udni, sőt to-

< vábbra is állhatatosan és fennhangon tiltakozütt 
igazoltatása elleu. Atvizsgáltuk a táskáját ic:: 
semmi gyanusat nem találtunk benne. 

Ebben a pillanatban beléptek a vasúti il'odáua 
D. Nagy József 1. oszt. tiszthelyettes járásparanc,,
nok helyettes és Purgely József 2. oszt. tiszt helyet
t~ örsparancsnok urak és egy zsebkendőbe köLve 
behozták - az ellopott ékszel·pket. 

Akkor ugyanis, amikor nú BIit.z Mártoni iga
zolá-tira szóhtottuk és a vasúti irodaba bekl<,cnuk 
a tL5zthelyettBs urak - szolgaI atoll klyul - "'Úli: 
tén a ya",útallolllil:;.on tHrtozKodülk. Tudták azt, 
hogya gyanusított, ha Ilwgne,,;wlte, hogy 11gycljuk, 
a l>uUJélcket magatDI e1dol'm, vagy eireJt~tte s ('.7,,{> lt 

alapo6i.1D at.kutattak aő alloma:,;nak azt a ré.,>zet, 
ahol valanlÍt egyaltalúbaIl el lehetett rejteni, Külö
nüsen az állolliasepulef folytatásaként húzódó éló
wVllnyt viz:;gattak at alaposan é:5 eredmellll yd, 
mert a rovell) oell megtaüllt.tk a zsebkendölle ko 
tJtt ék",zerekct. A zsebKendőoen B. lll. monogl'aH11l1 
vol t. 

Az ékszerek telje.:sen öS&ze voltak törve .>s· 
hiányzott kozülök egy antik arany női karperec. éb 
egy zomancozott fe<wlű arany nbi óra, de volt. a 
z~bke.ndöben az ékszereken felül még i da,rab J.O 
frankos arany is. Hlttz .Marton hnmarosan be lát!: I , 
hogy a tagadM hiábavaló. 

Bekísertiik az örsre, ahol kikérdezés€ során fl 

lopÍlst beismerte és reszletesen, elmondotta, hogy 
azt hogyan követte el. . 

Csongrádra Budapestről egyen.e.,,>ün az7,.'l1 a 
szándékkal utazott le, hogy kedvező alkalom esetén 
besurranó lopásokat fog elkövetni. Kisl'..emelte ma
gának a. sértettet s előre elhatározta, húgy ha e::>e1.
leg valakivel ta.Jáikozik és kífogásra lesz szüksége, 
a szemét fogja meg\r:izsgáltatni. Miután a Z<l.li, 

folyosón senkivel sem találkozott, a nyitott ajtóll 
a középső szobába, majd onnan a sWIIlszéd szobáb« 
ment anélkül, hogy valaki ott lett volna. A harma
dik szobában a kis aszt.alon egy coomó kulcsot ta
lált s azokat elkezdte a szomszéd szobába,n levi) 
szekrény zárjába próbáIgatni, míg végre az egyik 
kulccsal sikerült a szekrényt kinyitnia. Rövid keres
gélés után ráakadt az ekszerekre, amelyeket gyo~:
san a tú-skájába rakott. Ebben a pillanatban nyilot!; 
a folyosó ajtaja s €,.d·li a gyanusított a szekréll::t 
hirtelen bezárta, d€ annyi ideje már nem volt, 
hog~y a kulcsot kiVf~ye és a helyére viMzategyz. 
Mire It s€-rtettnek az udvarról hejött neje a szobáb" 
ért, akkorra már a gyanusítot.t is az ajtóban állott 
és ártatlan arccal, természetes hangon tudakozódott 
az orvos úr után . A sértet tet azután meg is varta 
és - táskájában az ékszerekkel - vele a SWll1éi 
meg is viz.c:,gáltatta. Innen >t Ma.gyar Király száli6ba 
ment, szobát bérelt s ott aL: §kszerekef azonnal 
összetörte, meli így jobban lehetett volna t>rték('
sít{'nie. A hián~·zó karperecet és női órát az illem· 
helybe bedobta, mett a7Álkat értékteleneknek t fl r -

totta. 
it szállodából jó ,korán a va;;;útállomásra me.nL 

ahol - gondolya arra, hog~' esetleg mégis gyanu
síthatják - az ékszereket az élősövénybe elrejt€.tte 
és azután az állomásépületből eltávozott, majd eg.\' 
negyedóra mulva az ékszerek nélkül vis&zajött, 
mintha csak akkor érkl:'Zétt volna ki az álldmá:;l"/l. 
Szándéka az volt, 110g:' ha semmi akadály n0Ft 
lesz, az ékszereket a vonat indulása előtti ziirzavar
ban kiszedi és elutazik, ha pedig nem volIvi 
"tiszta. a levegő", akkor elutazik és a jól elrejtett 
ék.szlereklért másnap: - me-gfelelően ,átöltözve -
visszawr. 

A 7 darab tizfrankos aranyra vonatkozólag be
ismerte a gyanusított, hogy azokat - színtén ne
:mrranás útján - egy, a nagy t emplommal szem-
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ben levő lakásból lopta, ahova borvásá rlás ürüg)·(' 
alaH men t bt'. A la kás tu lajdonosa, ÖZ\'. J '(ak 
Imrén~ el srm akarta npkem hinni, hogy az a l'a
nyait ellopták, amíg aztán nwgil is meg Iwm ~:YŐ
tiXlött róla. Elmondta, hogy az aranyai t mi't't,' jó 
féléve nem nézte meg és bizonyára nPTll 1l~L:t p 
volna meg mégr AIT\.' félévig Esze;nl)(> ]'utott :1f;<Y\, .... "b.' • . , n. 
his7Rn kereshpttük volna ezeket az aran)'akilt , ha 
a káros egy fél év mlva jött volna hozzánk <l7.zaJ , 
hogy elve.'sztek. 

A még hián~'zó ékszen'kd a;>; i II f'mhpl y I \(, l ~ 
megkerestettük és megLaláltu k. 

Az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hiv1Ütl 
útján megállapítá .. >t n~'ert, hog~' Blitz Márton hat 
ízben volt különféle hííneselekménvek miatt hÜll
tetve, lIég~' álnevet i~ használt és '"hivatásos" he
surranó. Most majd f>g ~' ki C'hit kipiheni mag;;t. 

Jó szerencsét I 
Irta I BARÍNYI FERENCZ 6raagy. 

Síneken gördülő vasajtó dübörögve nyílik meg 
a fekete sereg előtt. Imbolygó lángú lámpásaikat 
lóbálva szapora léptekhI vonulnak be a felvonó 
plőterebe, hova a tátongó sötétből hüvös levegő hul
lámzik fel, hidegen megosapkodva a. fe lhevült [11'('0-

kat. Kapott Krisztus-kép előtt térdl'ehomlnnk ; ősz 
bányász rekedt hangon imádkozik, a többiek szára

.7.,0 n , egyhanguan ismétlik az imádságot: "Miatyánk 
Isten ... " Az Amen után egy hanggá fOlT ö8sze 
a reménnyel, esdessel felcsendülő: "Jó szerenesét!" 
. }1'eláIlanak s negyeséVE'1 beszállnak fl f('lvonó nyi
tott fiilkéjébe ; n'lih('lyt egy fülke megteli, E'gg)'el 
lejjebb ereszkedik a felvonó s megint négyen szálI
Ilak a követ kező kalickáha. Minden fülkébf'll páro
sával állnak az emherek egymással sZ('mben s tii
l elrn.esen, szótlanul várják, hog~' J1lPginduljon veliik 
a villan vos felvonó lefelé. 

Mikor már valamennyi en hE'sz.álltak, a hánY;l
mester jelt ad az indításra, tompán, fojtottan hang· 
zik a fülkekből egyaránt előtörő: "Jó szerl'ncsét!" 

Megindul az emberekkel telt vasalkotmány 
lefelé a fekete sötétséglwn, ~ ol~' szédítő sE'OeSei1 
('sik a villanyos lift, mint.ha a tm'tó sodronykötelek 
elszakadtak volna. . 

A felvonó a vasgerendázatba iitközV(' féleIl1l('
tesen diíbörög, oly ijeszt()en csattog, hogy aki 1110,,1 
(llőször megy Ip a bizonytalan' sötét he, fogvacogva 
Istennek ajánlja tehetetlen testét-lelkét. Jéghideg 
szélroham SÜYÍt fölfelé, idegesen lobog a kis lámpák 
sápadt fénye, gyér vilá.gos,,,á.got hocsátva a komol' 
"ötetséghe. 

Hatszáz méterig megy e rohanás, de nem tart 
örökké, csak pár pílIanatig néz kom oran szemlw 
ember az emberrel, mikor egyszerre nagyot zökken 
az egész a lkot.mány és megá ll. 

Csörömpölve hullnak Ie a fiilkékl'ől az ajtókat 
helyrttesítő vasláncok s a bányászok élénken ug rá l
nak ki a szükkaIiekából. 

, Lét~'án kell még l~ereszkedni körülbelül még 
felannYl utat, amennyIt a hft megt~tt eddig. Nehéz, 
keserves út pz, s bá l' rövidebb amannál, látszatra 
hoss~abb; A. ?án~á..;zlámpást haj~ott kampójával a 
baJk~ ket uJJa kow akasztva, a Jobb kézzel a létra 
fokalha kapa szkodva rendhen egymás után mászi k 

Ir. a fekl'te csapat a tá tongó mélys{.gbe. Helyc'nkinl 
kihagy a létra s az egyenet]('n falú kÉ'méllY tul"ú 
oldatan folytatódIk. llypnkor iiggyel-hajjal át h'll 
kerülni a másik oldalra. Bgyszer mégis plkön'tk!'
zi k az utolsó létrafok, lenn yannak II tamáhan. 

Bokáig erő, fekett'sara.<; vízbpn gázolnak, a 
lába ik elé gyakran tév('(! r.gy-egy szurtos patkány
fej. Könnyen rit lehetne taposJll, de nem szabai:], 
mert régi bányál'zba bona állandó menhelyet bizto
f'ított a patkányoknak él tárnában; azt mondják, 
hogya patkár:y érzi meg legelőbh a bányaléget. 

Amlllt szotIanul baktatnak a sötétben, messzi
ről, mint im bolrgó lidérefén~'pk, li begIH'k apró 
bányászlámpások. Mikor a szük támában találko
zik a két csapa t, mogon'án kitérnek s egyhanguan 
mondják : "Jó szerencsét!" 

Szembe jön egy ló, amint fejét szomoruan 11'
hlljt~a, megfesz~ltel: húzza az utánafogott tell' 
kOCSIkakat.. A banyaszok eloszlanak szanaszéjjpl a 
tátongó sötét lyukakban. 

Akn~ról-aknára megy a mérnök, szótlanu l, 
mert tudJa 1stp11 valami beléfojtja a szót az 
emberbe ezekben a sötét vakondokturásokban. Az 
e~yik bány~sz szűk ~is lyukbal} ,összezsugorodva, 
haton fekSZIk s vereJtékezve esakanyozza a. fényei' 
széntörnböt. A mérnök a lámpására nez, egyet 
csavar rajta s aztán közeltartja a nyiláshoz. A lám
pában a kis láng egyszerre háromszor akkorára 
s,q>kik fel, a mérnök visszacsavarja, s szól a mun
kasnak, hogy menjen el, - mert bányalég van n 
közelben. Fülét a szensziklára tapasztva figy el: 
mintha katonák váltakozó puskázásat hallaná mMZ
sziről; sűrü egymásutánhan következnek a tompa 
pukkanások. SzornIt szívvel siet, el s megkóunveh
hiiItpn felI Megzik, amint II táma hüvós folvosóJ[Lra 
ér. ~ller:álIh~tatlan vágy. fogja el, viiágosság, 
levego utan; SIetve megy. HlI·telen megaIl - fesziil 
tt'n fig~'eI. Mintha l e ,' élzizwn~st hallana, különös 
ijesztő hang mely e&lkhamar megszakított fiityii
lésf'é erősödik, akár(:&1k valaki füttv('ntene. Rohanó 
patkányok hada láhaillLl ütközve tolakszik. F'utás
nak indul s mögöttI.' lihegve törü't a felriasztott 
f('ket€ e&'lpat: "Meneküljön aki tud! .JÓ szerL'ueset !" 

Mikor szr rencsé"en elerte a fplvonót, mikor az 
eddig hallott fiittyent~ sistergéssé lesz meg'ddják 
II vészjelt fölfelé és sietve szállnak a' menekiiW 
bányászok a fplvonó fülkéihe. Mikor mind henn 
vannak mrgindul a lift és rohan villámsebesen föl
fc'lé. AlulI'ól Ll fel siivíti.í szél sza kadatlan dörgésrk 
tompa neszét hozza . C"örrennek a va"láncok meg
réÍzkódik az egész fplvonó szer kezet: "F'ent va~'unk , 
hála Istennek, megmé'J1ekü1tünk!" Mikor élénk 
örömmel kiszá llnak a fiilkékből, lpgclébb szemiikbt'
ötlik két kakastoIlas csendőr, amint útnak indítják 
a halálraszánt mpl1Wcsapatot, hogv leszálljon 11 

ve:::zedelmek poklába. . 
Rövid hálaadó ima a Krisz.tus-szobor előt t , 

~ aztán ki LI szabadba, hol tele tüdőwl szíjják 
magukba a jó, tiszta le\'egőt, s mint agyennekek 
ugrándozva öliilnek a napvilágllak.' 

Azz.al szakadatlanul dolgozik a l€.gszivattYlí 
é::: rohan Ie s föl a villanyos f('lvonó. Már ujabh 
menekü!trk érkezt('k, ele ezek már szomorúbban 
néznek ki. Zúzódások, esunya sebek éktelenítik 
testiik~t" areuka t. az iszonyat és fájdalom szörnyen 
megcsufItotta. MIre az orvosok sebeiket bekötözték, 
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már vitiszaérkt'zik a mentőcl'apat, magával hozván 
pár elalélt, súlyosan sebesültet. Többet . nem ment
hett ek n1Pg, !UNi. ég az eg~-ik' akna. s aki abban volt, 
az Ulentlwtp( leniil elpnsztul1. Az égő a "l1a nyílásá t 
ideiglp]wspn Iwtömték s aztán mérnök ypzpt.é"É'nl 
könúívpspk szállnak ll' a tán1l'íha, hogy az égő aknát 
befalazzák. 

~legint feltünik a libegi.í kakastoII, amint a 
esendől'úk tőlük tplheté} gVE'llgé(béggel iparkodnak 
rendlwntmiani a bánya (:lőtti téren jajveszékeW 
l'iok asszonyt nwg gyermeket, a~ik tizívszorongva 
lesik kenyérkeresőjiiket. Mindenaron be akarn~k 
menni a bányába,' de a c.-;endőrök nf>m engedIk, 
szép ~zó\'al ,tiirplemre int~.e ,fe}yilágosí_tjá~, hogy 
nem allhatjak el amentok utJat. A banyaszokat 
nem engedik ki mindjárt, először mindenkim'k 
visszaadják a munkáoainduláskor lptett bádog 
ellenőrzŐ bárcát, hogy így állapítsák meg - hiány
zik-e valaki és kic.<;oda 1 Mikor véget ér a bárea
otizt.ogatás, két bárca még ott maradt a fogason, 
nem jelehtkezik erte senki. Megnézik, hogy kié volt 
8 kikiáltják a neveket, de r:em .válasz?1 sen~i. 4-zok 
odalenn maradtak. Most mar kiengedIk a banyaszo
kat. övéikhez. örömsikollyal ölelik kebliikre a s~e
rető hozzátaliozók a megmenekiiIteket s aztán 
összekapaszkodva, beszélgetve szélednek hazafelé: 
Csak két asszony marad ott; aggódó szemükben 
iszonyatos sejtelemmel, de mégis olykor fellobbanó 
reménységgel neznek az ajtóra, hogy talán mégi:,; 
kilép rajta az, akit várnak. De hiáha várnak. 

A csendőrök IIÚndent elkövetnek, hogy meg
.nyugtassák, - vigasztalják, hogy férjeik talán II 
most leszállt c.<;apattal térnek vissza. De becsület('s 
szíviik minden igyekezete hiábavaló, nem birnak a 
siró; kétseguel>sett asszonyokkal. 

Hannadnap pedig bús, fekete gyászmenet. száll 
a villanyos felvonóba, koszoruklml, kereszttel, pap
pal, de halott nélkiil; a halottak már odalent vár
Dak az emésztő irtózatos tíízben. 

Ahol az égő tárnát befalazták, ott keresztet 
állítanak a köt('lességií.k te.ljesítésében elpusztult 
bányászoknak. A pap beszenteli a szörnyíí halál 
koporsóját, a heveny&1zve emelt kőfalat a bányá-
szok kORzoruyal borítják be s virágot hintve 
zokogva mondják: ".Jó s7..erenűsét!" 

-.._+_:.0-0 

HIREK 
· Magyarorsúg Rendörségének Története címmel Tisza 
Kik&a pécsi trendőrtatn.áes<>s egy 'V88k06 művet írt, amelynek 
'már második kiadása is megjelent. A második kiadás az I. 
kie.diu; auyagán 11'Iűl .mrtalm.aZ1A még a parlamenti örsé-g 
ismertetését, ~ háborúval ;JrapcsoJ.atosan <tőrtént roo.dőri int<3z
kedéseoket, az 1918. éVi ú. n. nemzetőrség szervezeté·t, az ú. ,n. 
"vörös őrség" ismertetését, a vHiéki reooőn:lég állam08ítá6át, 

· .. szerbek !kivonulását Baranyából és a lD. kir. állami re'll1iőr
Bég bevonulát<át Pécsre stb. A könyv ·közve-thmü! a szerzőnél 

· rendelhető meg, ám öt 3rany>\rorOOlB, runely ·lOOt egymásután 
következő havi !'€6z1etbeu is fizethető. 

Kitüntetés. A Kormn,nY'l'Ó ÚT Őfőméltósága Jó\rny Antal 
". bud.aJ)e6ti. kerülotbl'li 3. oszt. tiBzthelY'6f,tesnok iwó ne mreti 
. érzé6től áthatott, önfeláldozó lkés7BÓggel, odaadó aelkesedésst'1 

_. és kiváló eredménnyel f:eljesí1:ett szolgálatai elismeMeül a 
lD&gyar érdemkereszt V. osztályát ooománywni m:éltóztatott, 

Jntalmazás. A nl. kir. beliigym.i.niszter lír Va8ZHk István 
.zegedi kerületbeli fötörzsl)rmesternek egy több 'l.ag'ból áll" 

vC6zt-dplmes paprika bamiB ító "" CS8UlI>€o;Z-l>.GÖv('(.o;€.g ]l'leplm ' 
sét>rt és e]fogáslÍt'rt tíz arallykol'Ona jutalmat ell'gedéIYNe-tt. 

Dicséretek. A m . kir . budapesti Clwlldőrkeritlet paralwsnoka 
Nagy József gyalog. Sámson Géza lOVai; 3. 08Zt. tiszt.hdY0tt..-
6(..k e<t (jyörfl Gábor tör-L.<őrrnf'StNt, De.ák András. Ko,'aéS Fc: 
rene: S;C,kely 'Mihály, Mohácsi Balú7"" Pirók Yerene, .8zah,~ 
Sándor és Rákosi Simon ~ndőri\k(,t okiratilng •. ~f-aJor"zk , 
István, Jallkovics AndrlÍ!! és O;ászár .Tános 3. ()SZt. ·t\Szthel~-;t· 
tesl"ket., László Ignác fötörzsőrrnt'ste. rt, 0;. Suveges Ká\~an • 
pádár Istvá.n Parajdi Pét .. r, Baki Gyula, Zombor Im-re, Na~r 
An tal , Dolis 'Feron<l és KJss And:1Í8 .('S".u?őri\k e ! pedig ~~'i1 -
vánosan megdicBérte, m e.rt folyó ev apri118 hav81~n a T,.s~a 
és Zagyva folyók áradása 8otlcalmlÍ,'a l a z. ·árvi'L\'('f;:rely -:lhuTI ' 
tása <*ljáb61 a gátépitésh("Z kir;,ndelt. jobb ozcr mll1lJk31l fel 
ügyelete és mun:Jrár.a serlr:en!ks(' körül ,kiválóan haszDos Bzol· 
a-álaiokrut 101;ics1tettek. 

Valló János 3. oszt. gazdászati tiflzthelyettest okiratilag 
mC"gdicséTte, mort hOS8W8 csendőN!"égi swlgá1.a~ .ala'Í.~, d" 
kü löni\scn .az iJ:gY'Ilove-zett pro!etúTiliktatUl'l1 bukusu!. kovetli 
ldőkboo .a nagy mérvbt-n 11'Ismporooobt számviteli teendők ('1: 
crnye<letl"n 8zorgalomIDill,1, fáradságot rrem 'isrn0rő odaadáBsal 
éskivá.ló sw.ktudással látta cl. 

A 111. kir. 8zrke$fehén'úri ('s eII dőrkerület parancsnoka: 
'Vitéz Eőri M.ikIÓsfőh.aduftgyualk .~ Sz,ékesfchérvá~ .me~a~oll 
a tleti kai versenyt'k előkés'zH>és1' ~ ronde7Jése koru I 1nf"Jt .. ~t 
I,!:,<"n .bnzgó és eN'dményps -tevékl"llysé<géért dicsérő elismerés .. t. 
és köszüneiJéot nyilvánH;otta. 

A nt. kir. szegedi csell4/jrkerület Txu-anc;moka Lae.zkó Pé:U.',: 
vimg.á'Lott 1őlőrzsörm'!'IS'U>l'Oek hossmlS. C80nd~gi .szolgálatl 
Ideje alatt -Il kŐ7Jbíztonsá ,gi 8'ZolglÍla.t tereu w Jml6l'!-<>bt "gen ere~ · 
ményes WvékC'Dy&é~~rt, t~1merett ;\6 péld~ ~~a.rt~
Bá<éT't n<lmkülőnhen bajt.ár8'!1ir.a gya~oroJ.t á1l.a.ndo, 1.gen udvo~ 
és ~edményes 'betolytásá~rt diCSl>.rő elil!.merését Ilyilvánította. 

Elöléptek. Főtörzsörmeltl.er.-é: S-reikl'lyFerenc szegedi kJerij
Iotbeli .törZSŐrlUl.e&Wr: önllesterekké: Szász Antal, ·Denes .Fe
renc Vité>z Gá6pár JáJnos, Nyegru J ános, Erős Jó~ Vltéz 
Tat.á~ BaHr,s swkesfI'OOrvá.ri: :K.ruowb Simon ]llécsi: V. Nag)
Lajos, HogyáJl: Józs.et. LóC8lro:i JÓ'lJ!lI€'f, v~ Kiirtby 'Mihály 
szegedi kerfiletbeli esendőrök. 

Há1A8ságot ~ijtötte!<: ~h\!' :Is-tváin pécsi ~Ietbeli sz.· 
2lad08 Hajn.al .E1"1..$6b~t..~ : .lll'll(Jn.,_DudaB ·Lás7J6 sze
gedi kerii1etbeli gá~r'lIl'l\llíld~B.író lions .Ú'rhölggy-el 
K lL'Ilszenimártonbari':B4ri,.tiy ' 'Sándor . 1J'1Jék~h'érvá.ri k0r!ilet
beli 3. 'OS'bt. gaw. ti8zthe1~tte8 Gyulai lI00uí.w~ 'Bud81le9t~ ; 
Veres JlÍ'nos .pees\ k \lJ'Ü\etbeli . :tötőrzsőnne&,teT. Szabó lr..ll 
Ilonával J.,engYelt.ótin; Szinna iJ.{hlulÓ8 péesi k~l~heli 3. oszt. 
tisZthelyettes Ri.ti! Katnlin iMárláv.n1 Pa-kBmJ: Tamás AntnJ 
pécsi kerft.letbeli tiir'lSŐnn0SÚer flzukHs ,Margittal, C~nrgÚl~ : 
Szabó István szegedi ;Jreru:rotbl'li főlör2ISŐrmester Matbe Ro:.,,
Jiával Öcsödön . 

Némai "Báró Gyula 'ol. kir. CSendÓre21'edes lt'./Ínyát, Ll'n,két. 
folyó hú 15-én '/.17 órakor vezeti oltárhoz ujtordai iL0ngy ... 1 
Endre gyógyszerész II gödöllői vár·kápolná>ban. 

Kérelmek. Schmidt Adám nagymányoki (Tolna. lll.) öl'l>beli 
csendőr 'kérI a zt a B<lT.a:nya várn:negyében szolgáló .ba.}tá:rsá l. 
aki ki\le.8ÖIlös áthelyezésillret 'kérelrnm.ni .najla'ndó lenne, hogy 
eimét vele iközőUe: - ugyanezt :Jrér.k Váradi András és ,Balogh 
JAijOB nyírbogdá.nyi (Sul'bolcs vm.) esoodőrök is, a'kik , egy 
OI:wmbath~lyi v.a.gy tnegedi kerületbeli bajtársllk'kal vol~B~ 
baJlandók. cserélni; - Lénárt M'litYlÍB Pélyi ('Reves m.) önlbell 
(Jsendór kéri Kopcsa IlJtvoo csendórt, ali Mea.őkászonylt4ln 
(Bereg m.) müJ.ewtt, hogy eímé t voll' közölj!'. 

_.+-

SZERKESZ1'őI OZENETEK 
T. thtM. Dlóeuör. Fogak javításá.ból fclm0rült gyógykeTK

l<isi költségek a kincstár terMre el n6lll 87ÁIIlolbatók, de ol 

tényleges állományn honvéd (cólCndör) egyén.elrn.ek, vaJ'Amint 
ezek osa.IMtagiaillJBk igényük v'3al. aTm, oogy fogaikat a leg' 
közelebbi honvéd fogorvosi. ambu1atoriumben kezelteMék. A 
honvéd ambn:la.torlUilIlOlk CSak:iB az elhaszmUt anya.g krát té-nt· 
tetik meg s igy ott fl 'kezelés még .f6la'IlDyiba sem ke.riil, mint 
a magán0rvQ8nál. A ma nagyon drága aranyat kivál\óa11 
pótolja II Ra.ndor1l' tém, tl1llilly épen oly.an tartós és ameJFt 
a szájbwn az aranytól meg sem lehet kIHömbi\ztetni: Ezt." 
fémet azonban csak akkoT lehet al'Mlmazni. ha .. sWjhan 1ll"g' 

aranyfog va·gy aranyotöm;\6 nim'6en. 

, 
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Érd~kl~dó órm~ter. Be kellett volna jelmltenie, h()gy 
szabad&ágat e"aik felgyógyulása után óhajtja megke.ooooi, 
mivel be~.m nem tudja eliutéz.ni azokat a magánügyeit, 
amelyek miatt a szabadságra szükség" volt. A vármegyei 
l'Sf'lndőrparancsn'*"ágbironyára méltámyolt.a voln.'l helyzetét 
{>;; a szahadság dhruasztását valÓtlzinüleg enged<'lyezt~· volna. 

F. J. e8j1ndőr Páka. Kérheti. valószinii. hogy enge<l-é-lye-
úk iB. . 

Igazság. B. <'SeRdöl'. Ez a kérd,ss még lxm{osan szahúlyoz"ll 
l1ill~f"'U. ('.;I>ndöröknek l'angsorozati lajstroma nincsé'lI, az idő
s('hh l'('ndsz('riut az, aki a csendőNWghez előbh Mpe!t be; II 

k>ltollili szolgálati idő >és rendfoko:rot csa:k egyenlő belépksi 
n;tp .mellHtt v,;!etik llgy('\·mnbe, ámbár ml azt iB méltányosnak 
latnok, ha a szolgálati elsőbbg,;g megáIJapításánál a katonai 
smlgá'lati idő vagy ann'ak egy Tésw iB figyelembe vétetIlék. 
Smlgálatba.u IlZ fi járőrvez",tö, akit az 3rspa.ranesnok kijelöl. 

B. M. esendör Algyö. Köt.e1ezője 192.S március 31~.én jár l,·. 

ÉrdeklQdő. Addig, amfg gazdászati tlszthelye!te<>sé név
n7A'rint khmvezve nincsenek, ne>m jogosmtak. 

Pápai. örs. A meglev<3 tekt>t.e sapkák klhol'lihatÓ'k, de úja!. 
~zereZlll ·nem szabad. 

L. F. g. thts. Pécs. Csend<3r tlmthelyettes~,kllék a po1gári 
ruha viseléS<!; megengoove .ünesen {19.043(5. 1921. sz. H. M. 
T(lud. VI. f<:.j. 3. bek.) 

M. P. csendőr Pereczes. ·Ha három évi ikllJtonai 8ZOlgálata 
van, akkor .kötelezőjeaz 1925. évben lejár, még 3Jklror js,}ut 

t""edéBböl . hat éves ,kötelezőt írt 18!1A. Jelentse ikülŰlllIoon az 
ügyet ;k:..!haJ.lgawon lés ikéTje annak <Il vármegyei parancsnok-
8&ghoz va1ó fe1terj<ls7lÍését, <Il vktmagyei 'J)lHunoonokság majd 
elintézi. 

FötllrZ8Őrmester. &m a bestiiIethe VlIl!6 belépésre 8€ffi 

pedig az abhan V'8Iló megmaradásra n1n(JSen k.mys:.mtve 
senki, de .ha valaki a esendőr9é<get választotta éoleipályájána,k. 
akkor ikö~less:ége. magAt 8zigoruan a }eniI\.álló S'LaMlyokhoz 
alkalmaznI. Az Ol}'1an ember, aki nem tud engedelmeskedni. 
jobban ,teszI, ha kötelezőj&nek letelte után fjzép swoovel távo
zEk au..tiiletbölés nem v4rJa meg, 'hogy ,lrHegyhk. Még 
- ~iwnyára. el:fo-g'ult - l€'VeMből is 'JOOt,séJgu"lenül megáUapf1-
hatjnk, hogy nem ÖUn(,k, hanem öI'8IJ}aoone",noklÍOOk _!ll igaw 
, hogy az Ön ~blÍ,rása a legnagyobb mérvben regyelmetl"n 
voIt, amely méltán fenyÍtést érdemelt. 

FogadAs. 1. A francia ,hadsereg ,1MszAma 1~. ÖS7Jén II gyar
mati hadsereggel együtt 35.845 ,tlsztMI és.752.079 altiszt és 
katonából.álilott. ,l!.'bböl 535.328 ·feoor és 216.751 súnM katona, 
a .feltér legéul~g létszáma tehát a szines le~nys<ég létszámá
IWlk körül helül Ikét ~s félszer_o Szlne<> ,tiszt fl háhoru előtt 
nem volt; ill háboru alatt és után nehány százat kbJeveztek de 
ki van mondva, 'hogya s21áwdosi rend·fokOUltnáJ feljebb ~t'm 
vihetik. ~. Anglikban <'Sak toborzott ,hadsereg van, a hadi
t"n~erészet is az. 3. Pontos adatokat nem tudhmk megál'l:apí
tam. 

Károly. Nem lehf'L (L, A-46. 9. §. 2. bek.) 

M. M. Ennek eldönbésffl'e nem érezzük magunliat hIvatot
taknak. }'ordnlj.ana'k az előljáró vá.rmegyei parancsnoksághoz. 

örsparanesnok. ""-z új Swlgidati Utasítás tervezete jelt·u
leg atanrumányibizotiBá:gnál van, amely a tervezetre beér
kez<'Itt vélem/myelket m~tárgyalja és azntán a végleges szöv('
gezésre nézv .. javaslatot t/'Sz. Az új lltasftás elől'"lát,hatólag 
C&a.k a jövő év első feléhen fog megjelenni, addig tRrmés7lete
sen nlindonben a j('l"nlt'gi Iltasitás határO'Z,'állyai a mérvooók. 

Érdekl(ídö aendőr. Három. évi szolgálat után I",mmiké
pi'll. tehát -&k'kor 80tn k{.rhet n&riiléo8i engedf'lyt, ha a nősüke! 
megillető össze>t Hl t'tllI1é nyekrő l lmlond, mert a nŐSülés kor
I átozá&ánUk O'lmi elsiííoorban 8Z01g:áhti és nem anyagi torm"'
~zetiiek. Háram éV('g csoudőr külörub('n <'IgyáltaM:n ne gondol
jon a JlŐoolésre. 

1893. 1. A m. kir. váruőn;.ég és folywmőrség é!wn olyan 
katonailag sz .. rvezett Őrt.est,'k, mint a C8endő~g. 2. A m. 
kir. :á~allli ,rend<3r,;ég polgári őrtestiilet, tagjai épen olyau 
polgán egyenek, minta ffihbi álllLmi alkalmazottak_ Az álm
luk viselt ranldel1Jé<; ne,'li katon""i rendfokozat. 3. A hon'Védség 
(csel1!dőrsé.g) és az áHamrendől'Séi tagjai köwtt a 'kőlcsőnö8 
ü<\vözlh! csak ud"ar.ia~~ági t",nykedés, do ltz államrendőrség 
t''; hcmvéd".>g (f:5(,lldőr,,~g) t1\gj.J,j 0gYlIllÍSsul BzemhC'n Remmí-

féle ril~- .és ahlrenddffiégi "íswnYbunn,;,.m állanak. 4, AlIulH
rendőrs"g\ e.gyéneknek hOll véd (csendőr) ('gyénekkcl sze.mh!'ll 
pa:rancsadási joguk ninCJ;ell. vt'lük szembc'u tehát fuggelem. 
sértést :e1kö:"tl~i egyál~1áIl nem lehet. 5. A S'T.olgálathan IiIló 
r",~dőrtlSztwselőnek lVilIo tettleg." ollonszl',güléti lra1óJllág ellen' 
e,roszukot .k~pez. 6. A pé.nziÍg1'órség S'llin!úu polgári t,"",hU,,!l 
7. Igen. . 

K •. I:. őrm~t.er. 1. Az 1. ilZÚJllll tl Gyáli-uton, a 2. t;zí:.nu a 
HUlI~aIl~-uton, a 3. b-z.á;nm ftZ Alk,,!ás-nwáhan vau. 4. számu 
kóJ'haz nlIlf:"en. 2. Ha az otwos be1l'talja. igen. 3. M .. gkap,Í<l. 

Erdélyi ~ndőr. Zsirp""",éteknek a,z Pgyen'rnhából v",ló 
('1Y'vo1it~:mra Iegll.1kalmnsahb 'a szénkt'll<'g, ffiplye.f szőlö"gaz
daktól kOllnyen ho lehet S'U"T{'zni. E folY>ldék,ból egy k"w",et 
egy ki.s tány>'rra öntünk B a foltokat abbau á.2lt.atj.~k után' 
"gy 'tiszt.a feMr váswnrongyot a folyadék ba ázta tu nk és .l 

folt?kat >ilzzal dÜl7EÖljük. A széu.kéneg Iillgyon gyuMkom~ 
te~at vele nyj.1ott lángtól távol és kellt'/llletle-n I!Ulga miaií 
J\~ltOt.1 ablalrnál ,vagy a szrubad<ban ,kell tlolgozn'll1lk. Ha SWll

~:negl':. nem lehet kapni, az' u. n. Wilhert-félefolttisrlitú
.~zet l\.,)anJjuk, umelyből az. őrsön áIJ.andóan lehet egy'k,'v", ... t 
kesz1eLhen ta~rui. EllJlek összetétele: 50 cm" ()o1aj.~av, 25 C<Ill3 

h?rsZB6Zéte,r, 2a em' iklioroform, 25(1 cm' benz1n és 50 cm3 ammo
~j,ák~~z:. Ezeket egymáButá:n, amint fel vanntak sorolva, 
(~zoolI!tjvk egy ~1aokba és jól ÖSBZl.mwhnk. Az üvegre OOdll
lat kell rag.asztam lés reá 4t.eH irni, hogy mh ..... való. 

M. D. K. A leirt (l8elekm{my, illetve jobban iIllOndva mu
lru;q;~ _ 1885. évi XXIII. t.-e. 185. ~. 5. poni.jáha frtküző k,i
hága" t .képez. 

K. O. S,. oszt. thts. Errő! a dologl'Ó1 igy áU,alánosslÍghan 
I~\gyon. neh~z v~lrunényt. mondan.i, mert az el'birá1ás mindig 
,*:,ete,nlOOmt tOI'tén1k. A "tisztességeM eB'alád" fogalma loiilönooll 
bovebb l'llRgyarázatra nem szorul, azt rendszerint ... közvél:e
mén~ állttPitjla meg, hogy melYiik a tisztességes ""alád én 
~.elnk n~m a'l\.. Ha az 1J.I~W ~lád azzal a - mint írja __ 
k~zárlUlmu t&g<jával. Il>! érl'lltkezést meg nem 8Z'a.ki~ja, &kkor 
blm~y enn"k az érmtkmésne'k a',\ e:rköksi hátrányát ;js vi
seIme ,k,:,ll. Ha II dOlgok ,úgy állanak, amint ay,t Ön leh.t", 
~kkor a;iánljuk, hogy JI jál'láspanancsuo'kBág-nak tegyenek az' 
~yről Jelentést. amely mI.1.jd gondoakodni fog róln hogy 11 
JPl:oott káros összeköttetéanek Végil szakadjon. • 

Csendőriskola. "Megfagyás" tnllLjdonképen ndllese-n, ha
nem csak u. n. "kihülésihaLáI", aZ$z a ha.JáI a test nagy
mérvií lohülhlo folytán áll be s a hulla e/SUk a:mtán fagy 
,.'lle". A 81oerve~ ellenállása a hideggel flz<=hen részint ~ 
ll!.e~~ egyén .kOl'lI;tól, tápláltsági fokát.ól. részint pedigklü1.>;ő 
k~rulményekiől tiigg. HlI .a test 27 f. C-ra lehül, a halál be
kovetkezik; hogy lIJlOubJllIl, ehhez milyen hidi'g szük~, azt 
n-ehéz megálllLpítanl, 'merJ al4\' van. Ol;lall alacJrouy . hőmér
Hékt.;t. amel.Y'.'t -egy .fól.,rnlllí.zott ~ber kl ne birna. Az és7.ak
sarkl ex~cl~k tagjaii",-, 5()OC;~t .. jÓl ki'birtak. Meg
fagyni WbbnYlre ittas. ,eg~lek 3%oJi:tak. kiket télen .• .IluWad
hm eJnyom az :álom. vagy_r.m!'.t"tiiket y~"l<: és Iioloáig ro07r 

dn1.'ltla.nul fe.k.'tiszllek. 

_. P: I. 2. oszt. tbts. 1. Igen. 2. 19 .. lI. 3. 1912 julius 31-én. 4. 
Kerdefiével forduljon il vál'llli'gYei ga.zdusági hiva.talhoz. 

NyugdiJas. 1. Nyugállomúnyú rnngo'-biályha nem sorolt 
havidijasok 14;. ultiRztek egyellrllhát m~g ünnt'lpéiYPfl alklJl· 
ma.kkor sem \'Iselhetnek. 2. Nines szfikségl' "ngf'délyrl', 

Yitatkozók II. Ebben .lZ iígylwll nem nyHvánftullk Y"J,~ 
ményt. FOl'aul.ianak előljáró yál'megyei parRUC811ok .. ,i,gukhoz. 
~Z iIl1:,jd dön: az ügyhen_ A magunk részéről esnk ,annyit 
Jegyzllnk Illeg, hogy az ilYl\1l szőrnzálhasogatásnak n~tIelwn 
sok értd.nll', legjohh az ilYPII dolg"t békég"ll elintéwi. 

Gthts. Azt hisszük, hogy lllkg a folyó {,,-hen. 

. T~nelL 'A heoérkez,·tt k"rdPzőskiídhll'K lil!!,- száma. 
III ul tl a~ üt meg nem váln .. wl t kórdl'8J>krn " jövő "zú.'uuuk
han fogunF yála"zt Ildni. 

A szerkesztésérr és kiadásért f"ldős: 

PINCZÉS ZOLTÁN százados. 

Pallas részv,myiársa".ig nyomdája n"Ú:1p'lSt, V .. Honvéd·n. 10. 
(Telefon: &-67, J...j)8.) 

Felelős "Vezett1: Tiringrr Kltroly múszakí igazgató. 

Budapest, 1924 december l. 12. szám. 

CSENDŐRSÉGILAPOK 
SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS 

ELŐFIZETÉSI ÁRA I Egész évre 8 K, Fél
évre 4 K, Negyedévre 2 Karanyértékben 

Megjelenik 
havonta kétazer 

SZERKESZT öst G ÉS KIADÓHIVATAL 
Budapest, I., Orazágház-utca 30. 

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

Amen. 

A helyi és személyi ismeretröl. 
Irta I STRlGONIUS. 

(Folytatús,) 

Ezek iL kÜJ,ség(>khell ,vagy tanyákoll (majo!', 
pnszta) lakú intelligens, jÓlllódu egyének a lakos
"úgl'<] g'ynkOl'(.1t állandó ü(h'ós hef(}lylá:Suk'kal H 

csendőrnek hivatása gyakorlásában igen jelf'ntős sp
gítőtársai és a lll€gpróbáltatásoklmn igm,; barátai. 

De a. ('i'(,HHWrnek a kijz"C'gl)E'n a közs{>gi, úl
lami t"" egyhttú i'nllhiókat hetölH5 l>gyént'kk(>l 
hivatalhól j,; kütell'ssége érintkezni, misem Ü'1'1ll0-
szci<'sehb tl"hát, mint hogy a hiyatalüs érinfkezé,,
hez II ked vez(5 a Íll',oszf ('rá t e]{ízdes Ilwgis!lH'l'kl'
uC'ssel kell előhh l!H:'gteremtelli 

:F~.ij(,]i (írók, pru(5-, llWZŐ-, vad-, gáWrök sth. 
II e III tartozna k ugyan a hiVilt.alhPli képzettebh és 
vagyonosa hh egyének közé, dp állásnkwí l fogva 
lllintegy iissZ0köt{) kapcsot kp!wznek a ('st'l1d(íl'
ség éli a lakosság között; dl' a sokszol'kedvez{j 

alkalom folytán a vagyon elleni e.s{'lekIllél1.nk 
elköyetésél'(> ü; hajlanmsak lúvén, mint ilyel1pk 
ellenől'zÉ\.st is igényelnek s így ezek lllegisllleré",!' 
é", éL velük való g)'akori érilltkí:'zés ifi a közbizton
sági szolgúlat kPzplé,,(' szempontjáhól szintén 1'1-

ódázhatatlan köte]('sfit>g. 
Hogy pzen pgyéllek jó és et;pt],>ges rossz hef'o

lyás<l ('s hatáSIt a közhiztollságra mily jE>I,'ntős, 
kitiínik abhúl i", hogy ezek nyilvántartása és rii
vid jdlt'lllzése az (il'sükön a jegyzékkönyw('skék
IWIl kötelez{)]eg d nm rem] el ve. 

Az ad. l-2. pont alatt a gyárak körül "zpr
zendií helyi iSllll'l'ptpk tá]'gyalá~ámál lllPgigértE'm, 
hogy a gyárak személyi ismeretét illetéíleg az ezen 
ii'l}wret pertraktálá"<l alkahllli\'al még kitél11i 
fogok . 

~fjypl a 1I/~. pont alatti sZPIlH~lyeket ill et()
.Il'g gyártulajdonosokról is szó va11,' ezekről az 
lSIlWl'etRkr61 szóln i itt. tartol]] legalkalmasa hhnak. 

Azt niál' tudjuk, hogy 9. gyál'- és b:ányatulaj
donosoknak il munkásságra il. tőlük függö viszony
nál fOg\'a is állandó és nagy befolyásuk van. Ez 
a küzhiztonság, rend és nyugalom szempontjáhól 
nagy jelellt6ségii körülmény. A esendőrne-k tehát 
a gyár- ~ hányatlllajdonosokkal ya,gy azok meg
hi:wUaival, t'::;t'tl(>g' az üzemwzetőkke] az ~rint-

kezrst felwmni elsőrang-ú kiitl'lp~sége. lll' nelll<'sllk 
l'zen egyénekkt'l, hanem a lllllllkitsok feliig:\pl{ji
n-I, az lértplllwsehh Il1unkiisokka I, a. gyá r- l'S 
!Jitnyatelepeken levi} kere"hclökkpj (.~ ko t'eslll ií ro
,.;okkal is sziiks{'ge" lIlegiSIIll'rkNlni, I1wrt ('sak ig)' 
Il'JH't a Innnká"ok {>f' más alkalmazottak IH'lyzpt{·t, 
hanglllaü'ít rés \lwjlandóságút igazán mcgi",'llwl'I1i, 
id('g(>l1 vagy kiilffildi lllllllkúsok ('J'kezrsl't "agy 
t{n'owls<Ít lllegtndlli é,-; Il<ínl1ily Í('J'\Il(',~Z{'Íü k:íl'OS 
\l1ozgolódást (sztrájk) nl('gakadál~'oZlli. 

rrllujllk már, !togy n tömegnek aknr:lta nill(,s, 
Hz it yele bánni tudó h'zrh(,11 egysz('I'Ü jút{,k:-;zel'. 
liyúrak é" hál1yákhall kiilöniisPll azokat kell meg
ismerni, hajlamaikat, dpllpllltnlnjdl)!1"ágailwt, Iw
znfias érzésüht kitudlli, akik H J11llll'kúsokkal 
húnni, azokat irányítani, Iplkef'ítC>lJi "agy kÚl'oslln 
hf'folyásolni tudják. Ezek ('seIHWl'i f'zemponthúl 
ig('ll fontos személyiségek, velük az érintkezést 
fenntartani, hnzafills rrz{'siikf't ápolni, a j6ra !'{'r· 
kC'lltC'ni, d{, á]]aJ1(lóau e]]cn iK őrizni jól felfogott 
('H'nd(5ri kötples~ég, nWl't e téllykpdések a munka 
folyton0Ssúgát {'fi mind('ll kúms jPI(,I1"t.g' túyoltar
tú"út j)iztosítHlli kép('sc-k. 

K ii l ÓnÖS('1l meg kell isnwl'l1 i az ()J'iikk(' pj(,g'('

deUen, hazafiatlan, "ürüs {'SZllH;kPt \',dló fellm:itÍl
kat.}<};wk II lllllllkúsok lu'étely,·i. llwgf'{·lemlítöi, 
tf'J']'Ol'izálói, min(lp!1 rend és feg.Yt>lelll konok ('llen
"égei, kik tt',}}út s{"mmi kímól0t0t JH"1ll l~J'(lC'n]{'I!1('k l\-; 

mindBll módon ártalmatlanná te('ndők. 
Ismerni kel! toyáhlJÚ a nnmká>iok pontos szú

mút s nlÍnt múl' fent(,'bh i;; l'llllített(,lll, legalitl)h 
iÍltalánosságban azok ne\l1z{,tis('g' ~z('rinti megosz
lúsát, hazafiaN prz(""ét, :,~iS{'lk'('(f('sM, plrgültsrg'ét. 
esetleges kí\'ánfiitga i t, hajlandóságait, mert il 

munkások kezelését, (']](,l1ő1'z<'8ét és vC':<zély{'s 
l'endzayarások IlH'ggútl1Ísát illeWlpg C'zek is 1I1ilHl 
ige'n lényeges tény(>z{5k. 

(Id .'J. Az Píwn ~zálll alatt fplsorolt egy~JlPk 
<17, Ú. !1. í'Pszélyes gOllosztfl·ől... IdC' sorolnak a 
szokásos biinfdtrsek (közártaln1llak) is, akik mill
(lBll kinálkozó alkalmat J1legragadnuk alTa. hog;.' 
hüntet.t'!1d6 cS.t'lebn6nyt köyessenpk el és akik íg-r 
a hiint('tpndé.í f',selekm{>nyekl ',elkö"etésél)('ll már 
mintegy megrögzőcltek. Ilyenek a kiili)nféle hÜJ1-
eselekln:é-nY<ekért (hiínt.t'tt 0S "éts0g~rt: rahlás. 
betöréses (~s egyszen'í lopás, súl~ros testisértés, 
gyújtogatá", sikkasztás, orgazdasng, esulás sth.) 
már töhh ízben büntetf:'tt egy':ne-k, tm'áhhá 11 kó
hor eigányok, fegyvBres esavargúk sth. 

A veszélyes gonosztBvők, ílleWleg szokásos 
hiíntett~'s(>k a rend és íg~' a e~eJld()J' IPglnel'észehh, 
legagyafurtahl:i, legesökiinyiisehh ellen&>gei. Hogy 
a csendőr e megátalkodott gonoszt(>\'6kkel S7,.elll

ben ha]'(';Ít Pl'edményesen megvÍvni és azokat 


