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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 
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vagy iroda ajtaját felfeszíteni, ő csak nagy ritkán 
tette meg. 1llka,uLJ a plllce tala,t felbontva maszott 

,be a !lt!lyl::;eglJe a Ka::;::;zat meglurm. A doktor 
kasszatul'u, ur. uyunesl ugyVOOJClOlt, allandoan és 

. kovetKeret~ll olykepp dUlgozott, hogy a ku.s::;zan 
sok apro lyuKat rurt egyllla8 lllBl1 Ü, a lyukakat ve
kony, elt% swr:sz,ulllmal os::;z,eKototte, nug alikora 
rébt kapott, hogy LJenyulhatott. A ka:s::;zalll rók y,~ 

,zere, Í'''llde"z Arpad pedig eppell eilenkewleg 1l13IlI-
'pulalt. O nem wrekeaett aLTa, hogy mínelnagyobb 
rCht vagjon a pen~wkreny talao11. Megtdege<1ett 
annyival, amekkoran egy hosszú hajlított drottal 
be tudott nyulni és azzal húzta ki az elilizcl'-dara.-

' boka.t. MásIk specialimsa volt a zárt ajtóknak 
' spargára kötött nadrággOIl1bbal teljes sérulé-.s nél
', kull lemylta.,,;a. l!,.tWe.:iZ elOtt nem volt zart aJto. 

,, }lUmeoen egyszer, lJudape::;ten h.a.rOlll!Szor, l\a.gy
, enyooen ugyullf':iak harOllJJSZOl' szokott meg a 1egy
'· haz/Jol. A nyomozórendÖl'ok persze jol lsmertek 
, e ka.;;:;za.túro llagysagO:k megClSOnto.sooott praktlka
, ját, csak. a mUJlKat Kellett megneZl110k e::; mar is 

·" tudtali, !logy, a tettEl6-t Jelben ker~§iek. 
ad 4. ltendori telugye/et alatt álló egy.ének 

azok, akIket a rendöl'haw::;ag (1oszolgabu'ó) bIZO
nyos idore kriton ellenórU:li:> ala helyez es ezen 1e1-

• ügyelet gyakol'lasaI'a a csendOrseget külon 1ellu vJa. 
, 11yenek ieuetnek a nemzetlsegi lz.gatók, SZOCIalista, 
' illetve kOlllJllunista ' bujtogawk stb. H.endöri fel-

ügyelet alatt allanak a leltete1esen szaDad~golt 
fegyooook is. 

Minthogy a roodőri felügyelet alatt állók túl
n}omo1a.g a profesl:iziollÍsta oiinowk oszta.lyához 
tartoznaK, az ad J. pont alatt feLsorolt szemelyekhez 
hasoll1öan ezek szemely- es' nevszerintI m-egu-lIue
rew, beitató es á.llandó szellll!l1eltartasa, ellenorzése 
szmtén elsöl'endű köteles~ge a csen<1őröknek. l!.:zt 
a 11. tizolg. ut. '2]. §. 12, pontja kifejezetten elő is 
írja. A bzolgalati LJtasítas lll. §. V L fejezet f) 
pontja ezen s:Gemélyek elfogásiu'a, a 12u. §. d) 
pontJa hazuk, a 122. §. 3. pontja pedig 8Wlllelyük 
megmotozására jogosítja fel a csendőroket, mi ter-

., meszetes Í::;, mert a csendőrök a közbiztonsag SZffill

. pontjabÓl annyira fontos ellenőrzést hatalyosan 
uligha tudnák a különleges joguk nélkül foganat<>-
I:!ítani. ' 

.,' A rendőri felügyelet alatt állók tartózkodási 
hely, viselet és életmód tekintetében külön rendőri 

,szabályok alatt állanak, melyek megsértése súlyos 
következményeket szokott maga után vOll!Di. 

, A rendőri felügyelet alatt álló, ezen felügyelet 
, alá helyezése, illetőleg helys~gébe való megérke
, zése utan :3 napon belül a területileg illetékes 
, csendőr örsön személyesen jelentkezni tart.ozik 
amikor igazolványa láttamoztatik. Ezen jelentke
~t időközönként megismételni az örsparancsnok 
el is r endelheti, lakhelyét az örs engedélye nélkül 
ill nem hagyhatja, ha mégis megteszi, a Szolgálati 
Utasítás 117. §. IV. pontja értelmében el is fogható, 
Henye, dologtalan, erkölcstelen életmódot nem foly
tathat. Ezen egyének mikénti ellanőrzése és az ör8Ő
kön való előjegyzésére a szabályok, illetőleg köte-
lességek ugyanazok, mult az ad 3. pont. alatti bűnö

:llökre megszabva van. A prevenció szempontjából 
.', ~ rendőrileg felügyelend6 egyének éber ellenőrzése 
es az azokkal összefüggő káros kiha tású jelenségek 

,~ (K'ld ad 3. pont alatti példákat) méltánylása éppen 

olyan fontos közbiztonsági cselekmény, mint azt a 
veszélyes gonosztevőknél, illetőleg szokásos bűn
tettesekna már ismertettem, mert hisz ezen egvénehl 
is azok kategóriájába tartoznak. • 

Altalános tájékozásul röviden még megemlí
tem azt, hogya fegyencek közül feltét.ele,s szabad
ságra azok bocsátta tnak, kik legalá bb 3 évi fegy
házra vagy Lörtönre ííélteívén, büntetésük kéthar
madrészét, az életfogytig talió fet-,ryházbüntetésre 
ítélt€'.k büntetésÜk tiz évét kitöltötték, szorgalmasak 
és j~ viseIMü t>k, miáltal a javulásra alapos reményt 
nYUJtanak, Ezen idő után a fegyencek a fegyházból 
(ilyen van Coonkamagyarországon: Vácon, Sop
ronban és Budapesten, a nó'k részére Márianoszt
rán) egyelőre csak a közvetítő intézetbe kerülnek 
(ilyen van Kishartán, de a váci éa márian06ht.rai 
fegyintézetek mellett is van közvetítő intéwt) hol 
a hosszú fogvatartás után kellő ellenőrzés mellett 
lllintegy belek:óswlnak a szabad életbe és a régi 
munkakörbe. Ahk aztán a kÖZNetítő intézetben a 
javulás reményét megerősítiki - saját kérelmükre 
- felMtele.sen szabadságra bocsájtatnak, de csak 
akkor, ha büntetésük háromnegyed részét, az élet
fogytiglani fegyházra ítéltek pedig legalább 15 évet 
kitöltöttek. A feltételes szabadság a bÜlli:€tés tar
tamába beszámít, az életfogytig tartó f~gyház.ra 
ítéltek 4 évet töltenek feltételes szabadságon, aztán 
hüntetésük kitöltöttne'k vétetik. (Btk. 44--48. §-ok.) 

Az előjegyzés szempontjából még jó tudni, 
hogy valanl€ly egyén feltételes sz.ibadságra boosá
tásál'ól a börtön vagy fegyintézet igazgatósága 
últal - il ,kerületi pal'ancsnoksá:g útján - az ille
t,ékes örs mindannyiszOJ' értesíttetik. 

ad 5. Hogy gyanus egyének a latt kik érten
dők, az ezen pont a:latt elég érthetően körül van 
már írva. Bővebb jellemzésükül még megemlítem, 
hogy ide sorolnak azok is, akik vagyonukka l {>s ke
resetükkel arányban nem álló költekezésükkel, foly
tonos tivornyázásukkal és hirtel~m meggazdagodá
sukkal gyanut keltenek, továbbá különböző vagyon 
elleni cselekmények elkövetésével már több izben 
gyanusított, esetleg vizsgálati fog~got is szenve
dett, de tárgyi bizonyítékok hijján szahadon enge
dett egyének. 

Egy faluban a falusi böllér sokkal viga,bb, köl
tekezőbb, tivornyázóbb életmódot folytatott, sok
kalta jobban ruh,1zkodott, mint szerény mestersé
góLőI folyó keresete ezt megengedte volna. Az örS 
éber C':J.elldőreinek ez szemet szurt, a túlságos sok 
pénz eredete után kutatni kezdtek és a vig, mny
nyelmű böllérben egy rablógyilk<A':>-t sikerült lelep
le7..ll iök. 

Ezen gyanus egyének - éppen úgy, mint a 
3---4. pont alattiak - káros hatású cselekmények 
előkészí tésében mindig fondorkodnak, vagyis a 
közre, rendre, az élet-és vagyonbiztonságra min
dig veszélyesek és ártalmasak, tehát név és személy 
8zerinti megismel'ésük, hajlamaik, szokásaik, össw: 
köttetésük, vagyoni helyzetük stb. iránti behato 
tájékozódás, gyakori és fáradságot nem isme,l'ő 
ellenőrzésük éppen oly fontos az örskörlet kö~bIZ' 
tonságára, mint a II/3, 4. pont alatt megneve.zett 
egyéneknél ez már kifej tve és példákkal megvilá-
gítva van, . 

Az ellenőrzés gyakorlásánál a esend~rnek Itt 
nincsenek ugyan olyan messzemenő jogaI, mint a 
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veszélyes gonosztevőknél (küzártalmuak, szokásos 
büntetteseknél), de a gyanUi:i egyének háza, lakilS<l 
küzdéiwIl al'kalmaí:i helyen és időben tartott les
Já ll ások, barátkozúsaik, vagyoni ja"ulásuk figre
lenund kisérés-o és megbizható la;kosok (szomszé
dok, be,-;úgók 6tb.) általi kiséríet&ie is l'gyarál1t 
1ll6g'hozhatják a kiván t en'dményt. 

A gyanlll; egyénekkel szemben a c:,;endőrll Lik 
éuernok, köriílte'kintőndk, óvatosnak ~q az észlelt 
állapot.okból !következtetni tudóuuk kell lennie, ha 
azt alka rja, hogy ürskürlete á llandó tolvajlások 
szin1wlY9 ne legyen é:,; hogy a kis gazemherek nagy 
gonoszí:evőkkó no fej lődjenük. Ezt célozM az a 
rendelkezés is, amely az ilyen egyéneknck il jegy
zékkőnyvecsk&kben való elő.iegyzésére vonatk\}zik. 

Ha a csendőrörs e kis gazemberekkd már 
semmi módon nem bír, tegyen indokolt jelentést 
a főszolgahírónak és 'kérje azok rendőr i felügye
let alá helyezését, minek megtörtént(} uUin nevc-
7.ettekkel sz'emben jogai és kötelességei oly mér
tékben szfilesbülnek, min.t a II/3-4. pont alatt 
már szemléltetővé tettem. 

Ad. 6. Az ide sorolható egyének lehf'tne1k a 
vérengzők, wrekedők, korheJYE'!k, munkakerüWk, 
vallásgyü!őlők, hazafia tlan {)Ik stb. Ezek környeze
tükre a JegzüllesztulJb kihatással l elhe tn ek, ezek 
önmaguk és gyermekeik eIlkölcsi llÚvoltának sÍr
ásói, késó1)b gonosztevők és gonosztevőket nevelők. 
A fiatalkoruaJk (12-18 éves egyének) látva a rossz 
példát, minden benyomás iránt érzékeny lelküle
tü'knél fogva, csakhamar aZO'k követőivé, iskola-, 
templomkerülökké, csavargókká, va ll<1sgúnyo
lókká stb. válnalk. 

A csendőrségnek nem szabad tűrnie, hogy a 
rend, csend és közbiztonság javát szolgáló jó er
kölcsök szemeláttára ~ülljen€lk le, hanem a jó er
kölcsöket 'veszélyeztető ilyen egyéneket megis
merni és sz.árrllin tartani, .ióakaratú oktatással ('IS 
inteJemmel a rendes, tisztességes útra terelni ike ll, 
ha pedig a jó szó már nem haszná l, úgy a jó eTköl
csők helyreállítása, illetőleg a züllésnek indult 
fiatallrorua;k eJ1kö 1-00 i! nevelésé:nek ll)izfusítása v~ 
gett a !közigazgatási hatóságnak haladék nélkül 
jelen tést kell tenni. 

Ad 7. CSaJ ,argó-nak nevezzük azon keresetre 
utalt munkaképes t>gyé:nt, a ki munkakt>rülé;;böl o1':a
varog vagy egyélJként munka,kerülő életmódot 
foly ta t (1913: XXI. L-c.). 

(FolytMju'k.) 

--.+.~ 

Vetésforgó-rendszer a közgazdáJkodásban. 
Irta 2 KISS ERNŐ százado •• 

próbált l'S jónak bizonyult termelési rendszert 
isn)(~ rü'tt'k. Meg vagyok győződve róla, hogy az 
alábhiak pontos hdaltása mell€tt 'mindf n örs él 
fogj a érni azt a szép anyai,ri eredményt, amelyet 
ezZel a rendszerrel a geszti ürs eléd. 

Az ál t alum ellllondandóka t úgy igyekszem 
kőnnyebben megél'thetővé tenn i, hogy €iP' sahlólI
SZCl'íí mintM is iSlIlertetek. Ezt a nIÍntat könnyíí 
lesz minden örsün - az alapelvek fenntaItása Jlwl
lett - a helyi viszonyoknak megfelf'lőclt mOOo:-í. 
tani. változtatni. 

Minta: a geszti Ül'S 800 mZ' nagysúgú konyba
kert jének heoszt<Ím. A kelt egy út (3) által két részre 
van osztva, a kert két fele (táblája) A.-val és 
B.-vel van jelölve. Az út mentén a két táblát eb'1'
egy 4G cm. swles szegélyágy szegélyezi (a rajzon 
1. és 2.-vel j elölve). Az A. táhla 2G eLHub 9 méte l' 
hosszú és 1.25 métel' széles ágyra van osztva, ki
ha;;znált területe 310.9 m 2

• A B. tábla 8 ágyra van 
feloí:iztva, melyek a rajoon lÚlrulÍ :,;ulllokkal 
(1.-VIIL-ig) vannak megjelölve. 

Az c!::;ö évben az. A. tábla bevetése a követ
kező volt: 

1., 2.,3.,4. (friSlSen trágyázott) ágyak: középen 
sorba vetve egy sor uborka, jobbról és balról egy_ 
egy' SOl' mellékvet€'lllény (saláta és retek). A. mellék
vetemények alTa az időre, mikorra az uborka fut, 
kikerülnek és így az uborkáillak útjába nem állanak. 
A többi va.lamennyi ágy két év előtti trágyázás 
s azokba a gyökfirfélék keIiilnelL 5., 6., 7., 8. ágy: 
sárgarépa; 9., 10., 11.: petrezselyem; 12.: paszti
nák; 13., 14., 15., 16.: duggatott vöröshagyma; 
17.: fOkhagymuj 18., 19., 20.: korai cukQrborsó.; 
21., 22., 23.: kesői cukorborsó; 24., 25.: vajbab; 
2G.: évelők (tárkony, ill€télő hagyma, torma). 

Az 1. szegélyágy belső oldalán météres tő
távolságban paradicsom és körtepaprika van, 
előtte egy sor karalábé és végűl a főút szélén saláta. 

A B. tábla be'ücfése az első érben: 
I. mBleft'ágy, G darab 1SOX150 cm. ablakkal, 

melyböl harom ablak palántanevelésl'e, hárolJl 
nolak pedig korai tenneiésre van felhasználva. 
A II. paradicsornágy egyméteres sor- és tőtávol
ságra ultetve, minden fészek között egJ-Bb,'Y vaj
bah-veté.ssel. III. nyári káposzta-, karalábé-, kel
káposzta- és karfiolpalántával van beultetve (a 
palánták a melegágyhan lettek nevelve). IV. tök, 
fészekbe ultetve, egy-egy paprika melléknövénnyel. 

Az L-IV. ágyak frisí:ien trágyázottak, az Y. 
~.gy egy év előtti, a VI.-VIII. IÍoryak két év előtti 
trágyázással bírnak. 

A VI. ágyba korai hurgonya, a VII. ágyba 
mák, a VIII. ágyba téli burgonya jön, ritkán vetett 
csenl€getengerivel. 

Az V. ágy gyümő!esf'áiVal ritkán l>t> van ültet,'e 
és téli babLal, téli borsóval és lencsével van sorban 
és fészek ben bevetve. 

Az ország szűkös anyagi viszonyaira való 
'tekintettel a többten:nel és fokozása elsőrendű gaz
dasági érdek, Tt>rmészf'tszen'íl€g teljes mértékbf'n 
áll eza csendőröl'sök bitiokábflll levő kertekre is, 
amelyekböl az örsök egy bioonyos tervswl'ü ter
melési rendszer betaIiúsa mellett sokkal tübbet 
volnlÍnak képesek kihozni, mint, ha a killflsznftlil . .:; 
tervszeJ'ütleniil vagy ~pen minden szakértelem 
nélku 1 töl'tén ik. 

A 2. szegéJyágy ép(,Jl úgy van bevetve, mint az 
1. swgélyágy. Sp. a melegágJ' és a kerítés közötti 
spenót.. 

Miután tudom, hogy az örsükön a kertészke
dés irán ti kedv és érdekWMs álta lában megvan, 11 
közg-a zclálkodásokra k óhaj tok szolg-AlatDt tf>nni 
azzal, hogy az aláhhiakban eg-y, a geszti örsön ki -

Miután konyhakeriiinket az első évben így 
hevetdtuk, lllost alTa k('lI törekednünk, hogy II 

következő években helye:; vetésforgót alkalmaz
zunk, mert fl. konyhakel'ti növén yeket egy- és 
ugyanazon helyen hossza hb időn át nem tel111Cszt
het jük. Az évehn át ugyanazon h€lyen terme:-z
tett növények - bármennyire h'li'gyázzuk is a 
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földet - elsatnY1~lnak, minőségileg éR m~nnyiség~
leg IS gyengébb tel'm~~t, ' adnak,; vagy:s "t~la.t 
únott.á" válnak. De a novenyek valtoztata.sa nelkul 
azok ellensége~ (rovar5>k) is ~gen ~lsza~l'od~ak , 
awrt az egynyári növenyeket €venklll t , az evelok~t 
pedig 6--8 évenkin~. n~ás-más terü~e~re kell tel~pl
tenünk. Ezáltal a novc>nyek elosztasaban €gy biZO

nyos körforgás..<;zerű, r endszel'et3 váltakozás k~let
keZIk, amely-et röviden "vetésforgó nak" nevezunk. 

A forgórendszerJH:'1 s(>~ít.ségünkr~ v~n az e.1:-,'Yes 
növények talajigénye is. Az egyik P?veny f:'ls~n 
trágyázott talajt igényel, míg. a masl~ a tr~as, 
de nem fr isst>ll trágyázott talaJt. szeretI, sok noveny 
pedig minden trál-,'Y~Z[ís nélkül i~ jól megteye:'.I1. 
Figyelemhc véve t~h~t ,ezt} valamll}t az~ a k~r'ul
illény t is, hogy az Ista}lot~:~a hatasaJlarom ,evrc 
terjed, a konyhak,ertI n ov!"nrekt> t. harom resz}'c 
·osztjuk, vagyIS harmas valtorendszerrel gaz(lal
,kodunk. 

A 2-ik h'bel1 tehát az A. tábla a következő l(\"z : 
1.,2.,3,,4. ágyak: vöröshagyma, !'etek- és s~ lút.a 

melléknövényekkel; 5" ?, 7." 8. agya~ . (fnssen 
trág;:ázva,): noorka" kora; spell~t D;cllyknovennyel; 
9., 10" ll. ágy~k:, S31'garepa; ~2'J 1.3. ~gy~: yetr:
~k'lyem; 14., L). agyak: J?asztmak; ](~., 1/. agya~: 
fokhagyma ; .18., 19.~ ~.~. agyak: k?l'aI ou~Ol:borso ; 
21.,22.,2:3. ágyak: kesOl cukorhorso; 2,1.,2;). agyak: 
spenót. 

II. korai burgonya, III. m~k} IV. ,dinpye 
(fészektrágyázással), V, . káp?,sztafele,k I~alantaJ.ya 
és fríssen trágyázvH, VI. (fnssen tra~az7a) ~?k! 
melléknövénykén t magzöldség, VII. (~et tN e,l0ttI 
trágyázás) burgony~ csell1~:g~tengenve~,."\ Ill. 
(frissen trlÍoryázva) dmnye, koz?tte p.~radl('so.!l). > 

A 2. szegély ágy épen ugy ultetendo be, 
mint az 1. k" !. .. 

A 3-ik él'beu (IZ A. tdbla a'orel ,:czo: 
l. , 2., 3., 4. ágy : sárgarépa; 5., ?" 7. petl'~~<;e

h 'em' 8. pasztinák; 9., 10., ]1., l2. ag!~k ,(fnssen 
t~'ág;ázva): uborka, ritkán ültef:'e, nyan lmp,oszta~ 
sZ('géllyel; 13., H. ágyak (fnssel~ tragyazv:;). 

' t· l" ]6 17 áuvak: koraI eukol'hol"w; speno . , v., . . , . ?>J 23' k 
18, 19. ágyak: vajlxl!) ; 20., ,21., 22_, 'C) agra:: 
vöröshagyma; 24., 25. agyak: fo~hagyn:a; ",~. ag). 
Éwelők Ínegtrágyázva és a s?ikseg ~zenllt yot?l:l~. 

Az 'l. szegélyágy : para(üesom fpszekíragymla'!;
sal és salátaszegéllyel. 

3-ik él', B. tábla: 'k 
L melegágy köriil JSP.) uborka. t'" p~pn .~l: 

II. télihab. és magz?ldst>g; Ip ... k~)rm. h~lgTon}~\ 
lY. paradlcsom, vaJbah-n~elI('~noven~) el, "I', tt! . 
hllrgonya; YI. (frisseIl tragyazva ), kaposz~a f, kk, 
YII. mák; YIII. (frissen Í1'ágyazva) kaposzta-
félék tök. . • 

A 2. szegélyág} t1gy~núgy, ml!~t az 1: r, '. -; ,_ 

A 4.-ik évberi ugy, mlllt az elsolJpl1 , az; ,)-Ik l' 
Az 1. szegélyág-yba, mely tr<l~á:Zandó, 

kát kell ültetni, előtte egy-egy vaJbabbal. 

ben úgy, mint a l1litsoclikl:an stb. .. 11 . 
papl'l- Az egész vetésforg-ónal szem el?tt ~ell ta:. a~l 

azt hogy mindi o' a legrégebhen tragya~o!t f~ldek~ 
U gyanczcn év ben a B. tábla,' 'b ,., , .., k 10'cnyelne trágyázz.uk s igy azut'3:n a novenye ~ 
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(fyil:'s, egyével:', kétéves t.rágyázás) figyelemll(, 
vetele mellett. szin te maO'ától alakul kl' a h' , . d ' ",. ( aromevf'S 
ren ,szer, ~,mely .. utan ~ többi évek rendszere már 
sa blonszeruen kovetkezlk. 

. H~ az ember a konyhakeliből még; többet ak . 
~I,hoznI, a~kzr Ú~ is ga~~lál~?<~hatik, hogy p~~ 

aul , a keson lnultetendo novenyek előtt elő
~~knyt term:l, amely a~korra, mjre ültetni kell, 

; n . I~yene~ pl.. a salata, spenot stb. Hasonló
ke~n utot~rmenyt IS lehet ültetni, pl. a zöldborsó 
utan uborkat, ?,abot, t,éli retket, spenótot stb. 

Az okszeru gazdalkodásnak főfeltét"'le T' "1 az b " . . 'o ' f'g'U 

Jn
' kO'~'kaz ors tagJaI konyhakeIi;üket maO'uk 
un 'auJa meg .. 1-..' '1 .., :'1,J~., , , m~I" 11<'1 meg egy kIs konyhakeIi 

megmuuJi..<t1asara IS. napszáJl1.iOSokat fo adnak 
akkor sok lh'lszonra bIwny nem számíthat!ak. ' 

~ ... --
Emlékezés. 

(Folytatá·s.) 

Hát Vla'lami oknak t ke' ' . I'" '. És a kép' l'" ','. PVl8€< o .ur, mlJogW ·keIllennieT 
bwk vol'~ v

k
18

d
e
e
o ur kmegIS eLmondJa előbb, hogy job-

. ""', enne nem a c8€lIldőrség k tóbb 
pedIg _ wmire még v'i,ssza fogok térrri _ah o' a, u , 
alapul V'eIIlni nem lehet, ,me;rt ott .~? .Er?eh:t 

. nyek ~~r éV'llizede,k óta meg volta-k ~sítve rntézme-
. f.ul,on~n nehez volna azok után. amiket' a kép
tl~~h: t:.:'y~ndott, a d.dlog lé~yeg-ére, , swrosan a 
tárgyra /JkzóIÓf -szóhml, mert Ig'en k eves az. amit a 
keLl jegy~~!m,oho:: ~lh~~~~r!e annyit ~~gis ?D cg 

iF1s a. hon.voo~lm:i .m1nided= ~')~i~~;n ~:i!k~ 
. en pe~:hg. VIIl.IITIS swlgálati Ügyeibell a oollg ' . k" 
19a2'gatási 'hatósfvg-ok oaJá tart<lzik A os d,,:aI!' oz
amint ezt m'inda;wk alk'k d l' en orseg -
t!k. i~n jól tudjrek :... e~küjénZl~t d:<;~:l:.j~l{! i sme

-
. ryozrk nem a belügyminiszternek de " n ogva 

Ml'IaJkllllaik ils a saját hartásk.firThkoo ,ho , ~~es szol/{n
leoteH Wliesíten'i. Mid " .. n .7.2'a. ,lll~tt rende
het a vidéld érde.keo'1.,2f"':~kmÉej(to.r:tédPlk, I~IlJS megfelel-. d ., " ,~,,~'O . S ml on ez ls;rv van . l " 
mm en }ra;uyban a maogyar 'kormány rendelke ".!ll1( ~m 
a csoendorse,g. aikkor azrou állani ]'" h2JkSe~e ~ll 
a köz,ös hadsoeregt[lek ba . e o. I Of<'{ ~ ~ndor;;eg 
ügyminL~zter alá íhelY'ezte~ak ~o!;álatale;;eb,ndorseg '~,l. had-

El éb" ~ . : ' " ..... a an nem '."".et 
" " lIT hITda.I.IL, 11\€'~lS Erdélyben a Jlleg'ln.aradt csen'd-
orse,g a 11 Ugymmlszter alá It h l . ideig és az a k ':1" .. . vo . e yezvc hOf1Smhh ,. ' u onos -megJegyoom ho 'dőb 
al:kotmá.nyosság szempontjábÓl n' f<'{ azon} en az 
h~t az int!Ízmény. meg is támadfuettnsok=f~:ldh~tó 

lszem magam altal is - de épen az f ' ugy 
lH\m hiszem. hOIIT emlékeZl:'tem ~'ia,I' a mesa. hOIIT -;
voltam az a swrencsés. aJki most !~~~I-;;- ~tf<'{ é~edn en 
!"H'gotc;sz.ek, 'hof<'{ a csoendőn'é/let IDeirt o ut·?n mm ent 
ugymllUszter alá rendel' , . erem., e. a had-
IDondO'll:. hof<'{ a~ ,e1ődei~~i;lhtl~ol;a:::~ '8.~le<k - nem 
tá,l'lnnalasok ai)aPlan _ de ;;i'k "It g .em kezdett. 
változtatn i lé M ~ f'ru ezen vl~ZOnyt me/!'
f!!"\' . . t s ;agya.ro,rszag-on a csendőrsétret a h ad-
1 . ... mlDl~z er al 0·1 'klvéye. a ma ' 'h ' l . , 

helugy1l!llliszter alá hely<t>zni. No 'íiát
r 

t k~ve~ ell "l l ,- hl'S 
azt, ami ott volt igy 'k te ' " '.' epVlS(' o ur. it 
t<J lán mé l<i~ na "0 €i. ez m ~ ~lker~ilt. onnan 'kivenni. 
azt mond . '. JI I!:\ T II l:> messzlrol e10hozoh /.ITa!Uusít:\~ 
a1tarom v~~~i. og) anu sdhasem volt ott, azt most oda 

Különben. t. Ház azt h dom most Be'lll ho' s~ "aBem mondtam, ·Jlem mOll-
úton is rend.e~i l:h!tcS('dn ?rségte t nem lehetne más 
M 

" ~. e Vlszon azt tartow h h 
agyarorszag valamelyik részéh ' OIIT a 

s1,erünck 'bizonyult. akkor sO'k~i erl ~zervezet cél
ugyanazon szervezettel . 'ta· . e "J esebb dolog 
ország tö'b~ reszében 'is. ~VI 111, a viszonyt Magya 1'
terség-f'S experim tat·, nt mas.h~nnan nowH me"s
JolJDfelől.) en wkat megklserteni. , (Helyesl és 

Azokra, amelyeket oa rko? . I" , ~énet fe!1tve, hOIIT fogj á k Bu~ylse hO Ul:. azon bO"rza,sztó 
es hogy fogják a tanuk t f ' am. 02Jlll a csendorseget. 
az iHető §-nál fogok fell!zól~~ZlE' lehet. ha 8zükséoges. 
ndk megjegyezni és az az l"rTT ~ • "'P~tttmá.r: most kivá-..... , z. es l - l S!D1étlem , az 

tl:etrtk a gya korla1m. nem iiheoriára. nem HUPpositióra 
lva ,, ~zom --;- ~ogy t,udt~mm legalább a miatt. ho r 

csendül, ha h'lbawt:~. ·kelloen meg ne büntettetett vol:;; 
valIT hogy a megbuntetés akadáh' okl:ra ütközött vol ' 
ju1~oAha legal~bb az elmult 14 év alatt eset elő n~m f~~: 

u o) tehat a lITakorlati élet már me~U'il!ltta 
h?~' a l:tew szerint bonyodalmak nem támadnak oit 
hlab~,Yalo munka me8ter~esell megfeszített és~~zf' 
ll{';heto bo~yodalmaknlllk rettentő képét lefeW;ni . iH I. 
yeslés oa Jobboldalon.). ' e-

~.e nem. fára,s.z'om továbbra a t. Ház flf<'{elm ét 
A szukség. JavítB!li a ,~özbizton\SlÍgi viswnyainkat. ez' 
r011,dhatom. általanos erzet az OTszágban ez tett k .. t· 
.esreg,emmé a törvényjaresl'atnak beadá:~t (Hei ~l;
lobhrol.) Beadtam azt azon alanon beadt~lIn J:t1s 

Ma,gyarorFzág a'lko1.mányos kormán;a alá hel 'e z n 
s7;€lrv~zendő <>seJldől"~éget. (HelYefllis johhról) JA ZVw a 
v~n;VJravtl'slathan indokolva van az ls _ éi! . . , r
vldek ~elyzetpnprk sZl'\mhevé"eléot t.anllRÚiae~ Ih;et a 
fize~yzesnll a~okra: a'k1k a vidék ü~elve~ l sm~ret!:e ka 
sí~k e~indr:~ ttoaike'k

tm
· ~lWn ezért re6zemTől vi&Szania~ 

' " fi o .. ny os, valIT szabad,ság va egyenrlO~g, sze!Dvontjából fe lhowtt' vádakat és '. , llIT 
~zek~bbtorvenYJavasl/l)tot elfogadás vé I('<l tt a~~;i~::i 
III a, ,mert az egyenlőség eJ . tt If' . . 
annyiban jöhetünk .. ' ''tk~'' L eg eljebb IS 0Saik doe<n h u _ , , ,,?::'8zeu ozes"", amennyiben ez min-

, a""",agna} eloJohet, amennyiben a hatósá/rl sze-
f~;l~ ~rlsobrb, és a ~egmagasa.bb a maga ha ,Msági 

A!l;dellk~Zik ~~nJ!~~~~~í. e!r;n~ő~'bfl:;g!d~~~:d\~ 
Jan om a rtorvenYJ,avaslatot eJfogadás végett. . tüJar kA~at'!'. k~pvis~lőház! Mielőtt magára az előt

met 'l.fi vo d o~enYJ~v~latra nézve il!'énytelen nézetei-
" e mon anam, IDeltoztas.s.analk me goed' h 

Uottem f~IS:.l?laIt Swderkényi Nán~ t. n~kép~~eIŐ~ 
ős~rnrmla Joa~i,ratulap; e'lá ikicsit fŰ'gla~kozza.m Én 
00rn f:l~zÓt!:ít1 'k~~vi~mlo" i~ . cs.odáil:klowrnt .hof<'{ az clőt-
k 

"'11 ' • ul a JaV'lls a tal s1P.mhen ellen 
e zD a ·agoontot. foglal e l. (Zaj. HaÍ'lJ'ukl) H: . d

szere ho"'" t.... h d ' , ISZ az ren -l '. ... ., lll; ",o~za a sag veszéilyeztetését minden 
fg!~;atá~z~en;~~ ,~át?a. melJ ,az áIiami erő~ek. ft ,köz
szil:írdít~,~át :1lozroe (Z:J.rH:I'I~utk· reE.f}onr:!'kálását és)meg-

É ' .JI' ' ,' • . ., . " o oseng-et. 
n ma,r ·".vll~g e lre8Z€iIl. má6 állásDonron állok É 

~.~dm !1 s~kbadoSlSagn~k, ~anem a renddel oáro9Ult 's~~ 
."" sagna vas;rvok hlve es a k h ' 
rendet minél előbb meghono~íl~mka~i~á·lu~~Y'. az aHoam:i 

A t k ' . I" IS. . I, CPVI'sr;e o úr. uem tudom, hOIIT ben n ii nJke t-e 
v,a;1r)f talan .e hazon kfviil Jevő embereket' az által ak~r'~ 
:~llk~ktailll, h~r rendkí,:"ü~i álla~t rmeghonosításÚ61 
akarjuk.oHá~m~ ~:rldő~~n~~p s~lgalat ren1s.zere."ít~Flét 
c,sakis rendkívüli ' II t ezmk , eny. a rendor~ il'lOl/lRlat 
szok' $ Én a apo ·. c~. lS az ostroma llaoot:h:H1 

RSOS-e, _ nem Í'tHlom mIvel fo' . d 'k lj .' 
menthetill'Í a if ké . I" " g'Ja ln () o mim e·s k fh' .pVlse o, nr t''Zpn nas;rv hangzabí f'zava-
t:t~i 0If' ez ~ral rencHnyü!.l MIanot fogna m €llrhonosít
sem~i ~á tee o,!, ezen elottlluk fekvő törvényjav'as lat 
ren nszeresÍtte:Ó.k~ azt. hos;rv a rendőri szolgBlat jobban 

'\]11l~~kh;',~k~~1,~e;~s úh azt~ DkO'li dta-. hogy c!'aki~ !katonai 
őr~~ rendszere~itteJ'l~é'k°1n a oml.llag s1,ervezeH reJlfI-

Erre n~zvp a i bpW' . íj I ' nyujto tt a t k~ . r:m1 l,1 SZ' keT ur ft"JvillígOSít;1,st 
.. ' t ·1 - P"'I<Se o urna. amennyH~"n azon 

or~zagra II .a' va. ame.ly mellett talán ,n ·t ·k" . l " , raJong t iF' á ~ . eovIse o ur 
ott "d ,; ,mncJao;sz gTa nta lvá,n, konstMálta' hog" 

, a ren , orse!!' sZll1ten ;ka tonailag- van s " . :. 
magam re<izéről hoz;,átesz.eqn h ' . ' .' zenezv~.",,
amennyi hen Fra nciaol',s~g~n Oln k' csabhs I,~aton~nlag. 
ter alá van re.lldelve L. CFa IS a ar U~'U1HIlSZ-, . _ . .", nem egyutt.a l a b I" r • ' . 

t"'l~.~\a,-:s. amint az.nál1!n'k ter'veztetik: t.eb~r::h~~t 
e, UP, l (Wn tervezte<tJ'k u a lllnk a ~ d" , D '" k ' . ,vn orseg szervpzé,~p. 

... nezZ'un el!:\T mas áUamra melv '1\ t ._~ . I" , 
egnk haTát'á k H If I . '. . ' ·K'eDV1;/1' o ur 

J
'a'l: k " 't J

t
< n~k" e y gJJa C ,kenvisoelő úrnak á br'Índ-

07R. ar OZI. 6 a hova a .. "'k .' ., . , 
naponként. néz-Ml'k Ol z,onot H"agyal vandorollltlk 

, ... ll< asu,rSZtl/lO o"''' II I'" seg ott -Rzel'\rpzvl" (ls ' k . . ,..., v n a Te .. nr. Ol: 
in"ézménvhf'll IlnéIk"l uhoan I ll.to

k
ll?llag a kara hiJlll E' l'! 

R"1f I ·' ' , . . ' n. o,,:, ,s7: lI '~F,';:nf'k tm-tAn;í akAI' 

O .
Y C'lla.c. a'kar SZNle'J';ke-I1\'l Nan dor k ' . I " ' la FzorSZ&lgot akA t. ' epV I!'W o ur 

vádolni De m' hl' os \omallanottal. valrV arká(J'llliVpl 
~hedprlr'énY I' N3a,slld angk~ O~ "1~~V'~ka t is hangozta tott , . ' , or enVI<;e o ur azok t rt . h 
katonaHag \~ze )'veze'lt csendŐl"ség ~ j ag:Ha~1"bot~?n; 
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köve. Ha a H ázoll kívül tktetnék e nyilatkozat. talán 
lllege,<;h " tJlék awn haj. hogy el is hhlné valaki, 'itt azon
ban a Házban nem hiszi el senki. E Házon kívül i!!enif' 
elh ihetnék és az a g-y öng-ébbek f{>jében es2'mezavart 
szülhetne. Mit én nagyon sajnálné'k. "oen a jogáIlam 
érd {'ikéh~n. Én kényt.elen Yaln'ok 'kij E'lenteni. hogy e~' 
katonailag- sze rvewtt, csupón ,közhiztonsági célokra 
atka'lmazott. az inculpata tutela 'korlátai 'köZÖ'tt mozg-ó 
'r('ndőrséget ll f' lll hotránykövpnek.hanem ,sa,rkkövéne.k 
tartom. minden rend- és jogállamnak 

T. Ház! Uj intézwényt ak arunk m~honosítani 
Magyarország-on, nlelyne-k miniája }~rMlyhen nníll' 'kel
lően kiállta a oróhAt. Minők voltak ezelőtt - hogy 
Erdéh'lIcik máT ~két ha~r:illlJ!k - a viszonyok Magyar
on~'Zá/lon' Hősi álalrO'k vO'lta'k 'itt a 6ze!!'énvlegények, 
ro'konszpnvezptt v{' Hik a lako ~;ság. a ,költők és regónv
irÓtk ,nuwa"ztahík öket és a pandllrO'k nem ritkán 
ooztozl<onta;]{ v .. liik . I!!'Y volt ~z - amint PflY híres 
rel!'énvíró. h. Eötvöfl .T óZ~'I'f leírta - ]848. ('Ilőtt. Ff! vaj
ion ]848. után vala1)l~ ,léllyegN'en vÍlltowtt ez az ÁH.!l,ootf 
NIS'IIIligen! KÜlön\).en nem fornnlll"nllk .. lő Ma~'ar-
01'Cz{..fr törvén y1l.ÖnvvfOlhE'n rf'n rI Hvi.ill hi 1e l<'k - n1inő 
eélra' az on~zá/!' némely ré.~;r,pii,hpn rend:kívi.ili mérvbi'll 
w>s7Jó.lvezt.,teft. kÖ1,hizton!'il1!.' érdelkéhen. 

korlátoldca.I ; gOllldof;'kodju nJk; arról. hogy ezzel a kiHö
nösen poli1!j,k-ad . ik"lorrnláll~('i íinÍ'tk1lV1? n.n y el visszaélni 
ne lehessen: gondoskodjunk arról. hngy miutílll miHá
IUTlI'k nem léte:zllek államii ~laptöryéIlye,k, amelyek a 
sZ!'llllHyes s7,abadság-ot birlosílják. ezen törvény ,k~re
téhen. vagy ezen törvéllyhőlkifolyólag kellő g<llra ll
dák hozassana'1r aziránt. hOg)' ezreI az i 'n tézm~nnyel 
visszaéFs Ile lehes!*'ll. Erre tlJézve a Ház ezen oldalá
ról majd II r é6z1etes vitállml1 indit,vállYo,k fOlrrmk 
tél<etni az al'kQtmánY06 sz;a'b<ulság bizt.osít.ása. érdeké
ben. K érem önöket is. tá,mo.gassák erek'el.. de ne 
veg-yPik el az dnt.ézm·ény élét. Illert krülömbeu baszlla-
veh~t<,tlenn é vá:l.iok. 

'E7en törvényjavaslat mú;r a cím"ben ésa7Jut.án az 

N éh á uy'Szor tehát kényte'lell voH lllaga az Drszág
g-yiilés még a hatvanas. sőt ;a hetvenes éveikben tör
vénybe iktatni. hogy a közlJiztonság MagyaTországoll 
nat.ryQhob m~vben v .. szélyezt~tve VMl. o..a'kmem nanon
kéntsrtaJ'ál'iumO't fkoelleHhlrdetn i ; Sze,gedre lkir. hiztost 
,k.,l1ett külMni. hogy rendezze la 'kö7Jhiztonság-ot R :fJra 
h'Lszem, 'hOlIT nem a muJ.than. hanem még a mai időkben 
törtéllt Rózsa. Sállldor 'ut0<1,~ó hőstf't"e, hogy Sreged város 
közelélJ'en Ikirabúlofa az egész ~sutat. 

első ~-ban tisztán arrAl szól. hoQ"Y a rendí)ri s:wl,<!'á 1at 

Ugy hiszem t. Ház, hogy ily viF.zonyO'klrol ·s1,embeu. 
amelyeik minket. mint ft 'hl''Í.gllntalg'gió érdekes és regé
nyes oJ\Szágá!t tünte/iIlek fel. rél!'en ideje lett volna m á r 
Jrondo!;'lkodn'i arról. hOlIT a mi közhiztonsági vls1.Onyaink 
kellőlpl!.' rMldezte!'l8f'nek. úgy. ·hOfrV ml meg ff'ilel'hf's !'Iii n k 
a7X1ll 'kötell'ssé/leknt>Jk 'ilS, amf"lypk a;r,enrónai í'iviliz~ lt 
áIlarn o:k közé való ~Iénés folvtá:n tölünkköV''''Í(']tetnpk. 

Azon t.képViselő urak ,1<llrne'k nem volt al 'krn lmnlR a 
e_nilőroRégi i,nté7'Tl1én:vot, S'a ját t.anJl~ztll~.aWi l",hól i ,c:rro" ~ni. 
ta'lán téves riéZf'iük van e csendőrség VISZODya iról a 
néoRéggel '8:uPrn~n: talán azt hiszlik. ho!!'Y a csendőr. 
nlint a 7_<;arnoks á!!' lakáia tiini!{ fen Korán tsem. sőt 
p,!lenIO:p7'őleg. biztoF'í''ilatom a t. ké;DvÍ,selő nnakat. ho~' 
F,rrlélyhen a ('i&f'ndől"Ré~ Tolconl'zenvp8, k özt1sz1;Ple then 
álló II ],lk (')!<. CM{)Csárv 1.,ajo·s közheszól: ("~'1:k a s7,ns1,ok- -
nál!) Én sajn.á lnám. ha, ú!!'Y volna. mint MOCS:\'ry La;oR 
kénvlselő úr célszel'Ünek tP lálta ,köz~ ~1,ó lni. mert avval 
kons tatAlná. 'holIT II tölrhl",kur(k van OIKn:k f~ln'i a csen rl
Őr,~,"'Al. Azok ~rm~'7Rt .. ~ nf'm rokons1!P·nveznf'lk vele, 
fI ,!d].-n pk sz~nclP;ktl,k {>s h lülamUlk V(ln a mrvpnnve.l ö~,sV'
iiH<Ö7éshe jönnl. de én nem 'll1<1N'm nt. álli timi, holrV 
Errlé!vhf>11 <'M'kl~ '!I "7.~~7ÁI'k lpP'V"'TIf'k Ilzok. ki.Jk: {I. tö~-

.mfkp,TI 'Bzervez,tesflÁk. Te.hát csakis rendőri 6'L"].I!Rlatról 
R7.ól i;; l1ema renilőri >hat.ósq.gTól. Nem ark a:r:i a azt 
jel<>nl'l'<l! TPndezni. hogy ki hírjon TP!Ililöri híl"áskodlÍs
~al: erről nem S7Ól. tehát a2' én felfo!!'Ásom I"7Rrint 
f.l'intet1pnúl hagyja a jPlen.leg fennálló s71ab,í Iy ,..·kat 
('s törvényeket. Szól csakis a rendöl"S<égnek véogrebujl
tásáróL a rell.lő ri szo].gá:la.tról. A rendeLkezés - a,z 
iIlJdOlkolásban henJJle van - iJ.let.ntÍ fogja tINábbra is 
aMktat a hatósá,g-oka:t. aÜlely~Kci. jelenleg inet. t. i. a 
megyei hatóságokban az ivlispánt. a swlgabírót, a 
"ároS{)kban pedig a tanácsot, a közsp.gekben. amennyi
ben otti8 Tendőrsp,gi haJtósá,g 18te2'i.k, ,a ·kÖ7sp.g'i elöl
jÚlrósá'got. Ebben lAmm <>n a cseOOŐMÓlg helyi :relle ' . 
g-énldk a fenntartá&á.t. Hát arok. aki'k rondw\redni 
fognak e=el ·ai esz,kÖZ7Jel. eimel a 'Swl,j!álati S7Je'l"VVel, 
maradnIak felfogásom sz.emnt a jelenlegi tpnyez.ők. 
ú!!'Y. hogy nla.!;tYon furcsa áJJírbí8 v'olt Szeder.kp,nyi 
úrtól. hog:)' a kormállY 87.A'1l1 ja\raslat.a, Aoltal nemcsak 
a kövig-a.2'~at.ási. . ham~m a 'kormány:z.ati .rendszert is 
kata:I1'a:Í'vá: a:k.a,rja tenn'i. HafrV a korll1ámr 7.af:! r en d
srer minő vAltozást sWIl'V'edne' ezen' javas'll\Jt, által. a;r, 
p,löttem ·meg-fng<hat,at.ll111 no101r; de ismétlem, ez ,naO"Von 
han!!'7.atos frázis kife l" f>is ez a t. urak régi takt'ik1íja
Hoa jelen vO'lna a t. lJ.€olü!!'Yminoiszter úr, a1l1nnt ezt 
talá,n 'lllpl!is j()g'OIS'an lehe tne tőle IIH'o.:t.kö'v'eI.elni. erry 
á'lt,a,la bef,{'tdesztett javaslla t MrgyalÍlsánál. amely 
javaslaf. általa il!en fu,krar. TIiéihoáiny sorhan i ll'dak(}.lt a
tott PS ba l'z,irán-1i - t.a lá:n - l{ö+~le&..,."goPnek S?Jív.e.s 
vol.n/a IDklg'fele lll'i. lkérdéRt intézmélk, hozzá e tekin-

vény+ s;r,iviikön hordjlÍ:k. a töhlrif'k npdig U(',ffi· -

T. Ház! V nit 87RrencSPnn úJ,!tt.an:i. hOl!'V ETnplv
ben igenis minden tisztes&é<ges és tiöorvénY>t tisztelő 
!\lllher elött a llirvéllyn;tlk őre, >ll ren.dŐTi végrebajtó
hatalom közege. a CIl1'n dőr r okonszenves. tiszooletben 
álló a.lak fs kérdem: ezzel 8Zlemben .mi a pan:durT A 
hafalouunalk vak eszköze. A pandnl".na,k n ines szol
gálati uta.sítása és hagyCJTnánya. vagy talán agen il< 
személyes halIToIDánya van s egyá:lf.alá'han . nincs 
amn Wkolázotlsága Új képzettsége. mint a csend őr
D<-:k. A pancru'rra hárlll~t ráPM3JllC8{)lba.t a svolga,bíró. 
a csendőrre nemigen, 1I1ert aJlnak a zsebéhen van a 
87JÜlgálati utasítás. remollmráJhat és azt mondhatja: 
ez 1lsm ,tartor.ik tiS7Jl:~mhez 8' a rendeletet nem fogao
hatom el. lIntassarua:k nekoeJH elryetlen egy esetet 
melyhe.n pandur így j árt volna el. ' 

Én a csendőrben érlel'll1l?!S. kötele~~ségérző, szol
gálati !\lta:sit.á.s őre alatt áilló. céljának tökélete.6ell 
100000elieolő közhi ztonsági !közeget látok saruért ilrell 
(lH~7~rűne'k. iidvösnek tal álom. hogy nem csak Erdély: 
hanem Magya.rorszÍl,g többi részei is boldogi1Jtassan:ak 
ezen in:re7IJllén y hen. 

, Igaz. t Há z. ,h?,gy II katona Nag szervewtt rend
ved., ha a lila/ra oollalliRk m.e·g- a.kar felelni, nagyml 
hatá!YOB. llagyon. des e8'liköz és f€i"ooyver. Belátom 
azt en is. 

H"g-y tehát ne árfOOlfi az á rtat:l annak. gon dos-
koodtni k elrl arról, hogy kellőleg vo<na...."E!ék körül a kellő 

tetben. tgy 'Mm marad eogy,6b hátra, 1lB.1l;t e-ár,ánti 'kér-
dé&eIUJe t ,a részletes tárgyrulás a:l.k,ahll,itra halasz,tau>OlU, 
lIJluidőn talán kegyes lesz részt ven.n:i a tallácSlk!Ozásball. 

Moot még engedje mega t. Ház, ho~ry a helyzet 
ilIu,S'L1triWá~ra egy adalftá.t. hű'LZ8lk fel me lY'lloe.k a leg
java az, hogy szóról-szóra így törtJént. allIliÍnt les'Z 
soorencsé.m elŐla.dni. Volt a mult o'l'szá,ggyiillésne.k egy 
igen tevékeny. buzgó taJgjla, ikíi ,re:ndesen, mint a pol
gári szrubadság előharcosa szJerette magát feltün
tetni. alk'Í mü.kség.esne.k tarlá:lta, holn' a Házban az 
erdélyi rendőri 'i.ut.évményt támadja me ll'. mint a 
zsarnokság Isten ,tudja minő eS2'közét. Talán szaood 
lesz !lIe'Vét ls Jll~nonda:no:m: M<llkray. Ö itt a Há7Jban 
n,rugyoon kardoskodott az erdély:i. CSfmdörsflg ellen, mea-t 
azt. hl tte. h Oogy ez 6'lJllioodelviiségéue:k és aJlk<Ybl1lánoyos 
érzelütének s7Jük&éges ,postulatuma. És mit tett ő, 
mikor hazament H ulIY'adnl'egyébe P esthes községbe, 
ahol iYirt.oka y(}l,t' Ott kissé megzavarodlO'i:.t a IkÖ7!bi1,
iOlllS'ág s ő NYSsz,ul éXC'ht.e magitt a 8<1lllbadsági jD-g'O'k 
t.e']j.ns hirltlOka mellet t ;'IS f~I,J))ent KoJozsvárrra az akkori 
kiirru.yi bizto'Sh6z. P éch y Manó g.r. t. kéo"i&előtáT8un'k
hoz s két·vc ké rt.e őt. hc,gyaz isten.ért adjon I1€tkl csend
őr,i ilIlO1l1l ást pesÜhesr{'. Ill!ert 'Trek i máskép vér;:e vall. 
Én hiszem és remoénytlem. hogy aüon .k:érlvLse-lőtársaí lll. 
kik jelenleg itt ellen2!tk a csendőri inthmé;nyt. majd 
k€tiőhh. millt. 'Makray. ki fog.nHlk józan'Üdl!i awn tilvE'H 
nJ?zetből. hogy a csendőr a wkári !W'>1ll€lves 81,alJ.ad
sá,g'oL vagy Isten hldia m1 nő aJfkotllniwyos jf>gort, VP5zé
Iveztetné. Noem v .. ~<;zély ez,leti, hlanelll biztosítja. (']lisza 
Kálmán a t-erem:heon mei!doel;enik) 

Az elÖ8dottak folytán még osak egy kérdést vagyok 
bá:tor felvetni. Igaz, 'hO'gy 'e törvény által a rendőri 
végre,hajtási ISzolgállat smbályoztatik; de kérdés, hogy 
ezen törvén:nyel aW1któl. akik eddigi rendőrhatósággal 
birtak. a végTehajtó közeget elvenni nem aikarják-eT mert 
a esoodőr~ mellett is van sz,ükség-e a városi kapitány
nalk bizonyos 'személyekre. aki'ka vásári és közrendé
szeti. egyszóva] a hclyi p\fHcia te-endőit gyakoroljá.k. 
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.Meg vlLgYOlk róla gyÖ7..ődve, hogy a vilJ'űSokn.n.k meg 
kell hagyui a jelenleg.j rendőröket, lllert tlecllllikui 
FZempontból lehetetlen ezeknek a t.ee.ndői·t a ese.nJ{}&1'6t>g 
által végeztetn1, de a csendőrség száma sem voln.a erro 
ekg. F elteszem a ku-rmány in1=e.nciójilról és a jaV'asl~t 
céJjárról, hogy nemcsak az e ddigi rendőri h a.tós á gak at. 
hanem a városi re Ddő~.gIi teendők>!'t foganatosító 
közeJreket ü; fenntart;ila. Miután e.ne néZ'\'e kérdést 
a helügymillÍsztJ~r úrhoz Íntézni bátor ,oltam. le gye n 
s7"a.had Ill.l>g egy megje:gyzfst te.nnem. Én üd:vözlöm e 
tlC;n"~yjaYaslatot, mint a rendőri swl gál at'llak cél
szerií É's helyes szervez;et(-"Í, de csak azt sajnálolll. hogy 
a t. miniszter úr. aki sovány indok'Olás.ában ·közbizh.m
sági vi.swnyaink hiá nyait mint olyan köztudomású. 
oly nót'Ürius dolgot állítju oda. hogy nem is tartja 
szü'ksPge&nek ezirálnt bővebb i'lldokolást ad u.i , csak ak
kor ju.tott arra a meggyőződésre, mikor ezt a törvény
javu'ftlatot b€nyujl:otta. HM csak akkor ismerte-e meg 
a mi relwlőri viswnya,inlkatT! UIn' hjS7..('!Ill. Dcm; a 
V:iswnyok €,p úgy. vu~ talán nll€,g en kicsit ~:zab
bak vo1i<lIk épen akl\r<>.r, midőn a bclügyminisZiter úr 
1875-ben át.ve tt~ !.áll·cáját. 1875-től fogv.a egész mostan.ig. 
w.hát maitlnem 6 p.vig- IMia é-s HíMe ő Ilz,en ki l\Iem pl.p... 
I!'ítő ren'dőri pti kfu\tíz!011s8.1(1 viszonyo,kat. I"en 'f!':ijná
lom. ho!Z'V koráhba~l 'I1.eun jutott aaxm ü-dvÖ8 ötletre. 
hog"y azt az in tP ZiIll é n y t, amelv az országel!V'ik részé
ben m8IWoIt. egy=üen áh}Mrnltálja az ország másiik 
)'1"'s7;~rre; mert i'!y töTV'émvj.a,v3;;;.la,t szenk·esztése twlárn 
nem került voln<a egy e1!'6S7; órába. 

Osallr sajn<áilatol11lat f-eje~h.etem ki. hogy azt az órát 
a belügyminiszter úr nem voH szives 6 évvel e:oolőtt 
swntelni a közb>izt()'Jl&Í~ ügyé!le.k. Egyéhirá nt. amint. 
1ll.()(!1d.8m. a 5Ielen.Je.t;l'i tő rvé'!l yj.av aslato t, mint a rendőri 
swg,ila.t kellő, célsrerÍÍ, helyes S2'>Bl"vezésé.t, teljes '~és.z
s é!glg el a részletes tál'l!'Ya.hís alanjául elfogadhatÜ>'Ol. 

Orbán Balázs: T. Háa! A BaohremdBzer l eg:m er e
vebb ellentéte volt :az aIJoohn~YQlSSágna,k; fel,ka.roJ,ta 
az - a-z; ön!k,ényuraJoIll1la,k mÍ:nd€nl regib.b és újabb 
hatalbnl eszközeit, hogy a magyar nemwtet vi.ssz-a
riassza az állami létnek még csak gondolatától :ils. 

A vérbe Ife'jtott és ]8 évi/! gyötört nemzet örÖlll
rivaIgá.s-b.am W'rt ki. midőn 1867-0011' a koronáwtt k1Tály 
egküvel, a tÖrvé.nyh<07.8s na;gy zajjal h.itdette ar; aLkot
málllYoesá./! viffiZaállítáaát. A boldogságban tomboló 
ll'emzm hitte. hogy teu,g1er swnvedt'!&e'i utá n sZiChb és 
j'O,hb l1ia;pok következnek. 

R ég E'iltünte'k swp' Tf:'ITllIén yei'lllk. hisz hírhedt alkot
nulllloYOlsSR'l!"U n k Mak név,legüg rs l.áttszól lLl!"o.s. mindaz, 
IllH az ahsz"hJti2lullJs a mi rom·lásu\J.kra behozott, m a 
is egf.>8z teljében virágzik nálunk. mélt hivatalnok!! i 
Will 1t,á,vo7jtu,k. itt élnek .nyugdijt f../vezve. Az a.bszolu
t:izmus minden SOTViasztó inth,keM.ge nemc/>...alk meg-
h'a!lZ'Vatott .. J'll.nem m~ t.CTlllészef..esehbé tét~tett; az 
a.rINk. illetékek. ]-)f.lyegterhp,k I11pg'kétsz>ereződtek, az 
adnn~'S fökóletesittetet.t. Il. Bac.h áll tal behowtt l11"··no
po1in,l11lOk mind fennta.rtat.nak; ma is elrothas-z!.jn·k a 
d .... hnnyt. Il. külöl1'b,Qég- cRak az illOIn' két87er olv clrúl!"án 
llliófli,k. Mf"{!, Y.afnlHl.k a hMm,inkban mintlen!. fe.J'k11ü.t<J 
fin.ánl'ook. " hflln' sem,nlfi SP hilÍ,llym<7..Ak abh6l.a,mi e.g'Y
kO'l'ol1' uTIJdorral töJLö.t.te el a ·nemzetet. m CE,t a 11lind~_n
hatósábrratőrő llliimisz,t'erelnök úr vÍSl>za a:karja állí
t.am:i a Bu.ch f,C;nr!szer leghiatélko llyu.bb vak eszköz.€t. a 
Jlluszka mintára szervezett Gen.sd'armeriát. 

Azt m<mdja II be>lüg:Vlllill.iszfer úr indokUllásábali. 
hogy saját Illegg-yőződ.éséll kíyiil eg-yes törvéJlyható
slÍ,gOlk is sürgették a köz,biz!.011Bá,gi sz.oJ,gáJa,tlllll'k: az 
áJ.Ia.m áJta/.i 6wrve21"s€1; s ho~y az c"ls.z-eröen csa.k 
J.,.,a t.rmai fegyelem alat.t szervezhető. 

Nem tudom, hoj:ry Ille!)-ek lehe.1:tek az ezt kérellllező 
törvPIl)'.ha t.ósá,g-ok; de miután a be I ügy.f T úr IllZ egyes 
jelzőt haszuiliIja. Úgy .vélelll. hogy nagyon kevesen 
Jeobe ít{'lk; de ha többen lett(,ik volna is. a'llok bi.z.onyosan 
nem Ú/,,'T contemplálták, <hogy az egészen elvonassék 
It töry~yhawságo'1.- oofo·IYlÍlSa {s inthke<lése alól s köz
ig'az2'8;tálii (8 re n dŐl"8?'olg:á.lat i üln'ekbf?lll kizárMag 
II belüg)~miJl>is:z;t.er hat.ó&á~a alá r",mleJtes.s·f,k, alllimt ezt 
a 7. §. elrendek S miut,áll a 8, §. szerint a t.is.rtek II 

belügyminiszter beleegyezésével neveztetlJlfok ki IS mi 
után a .;ul'vereti es sZJOlgálati utasí tásokat a belügy
lIli'lllÍ<Szter áJJapítja m.egl h> a.dja M, egyetértve termé
szetesen a honvéde1mi minÍSztNre.1 - kJ neki feltét
lenül 8nged - ez egy oly hattalma,t összpontosít a bel
üg)"ér 'k.ez.ébe, amel y a,11yagi tÖJ.'Vooyeink hiányában 

őtot mindenhatóvá s az e.diligiJllkJ JS veszélyesebbé 
teheti; s ne.m lesz e hazá.na.k· olyan polgá.Ta. a:klÍ.nek 

. biztonsága és személyszabadsága a belügyér úr kegyel
métől vagy rossz hangulatától ne 1étessék füg-gővé . ha 
e ,törvény mega:lkottacJ'k, a rendőráJlam eg.ész te1Ztes
s egélJen fog nálunk is b€köszö·llt.en.i. 

Aztám lll~g ajtóI is félhetünk, h()gy ezen úgyneve
zett állami csendorség lassankiut a közös hadser.f'g kö
telékébe Yonatik be, amiként az Erdélyben 1875-ig yolt. 
erre az anY'ag m egvan, miután legén:néKe és tiszt.je i 
legnagyobb részben a közös hadsereg kötetékéből vétet
nek át s neJ]] épen lehete tlell., hogy ezen most ropp.amt 

'. na.gy költ6égge.1 felállítandó Gen.sd'urmerJát adott 
alkalommal szabadságunk e lLen js feLhasználhatná a 
közös had ügyér úr. 

T. Ház! Osak rö".iden kLvánok I/l.Z előttem fe1szólal
talk nÉ'lllely mOlldabaJiTa refLekt.á1ni. Az előadó úr azt 
Jllt<mdja. hogy a jelenlegi kö~lJ.izt~HU)á,g,i közegek nin
cseD>e'k feg:,yelmezve és fő1OOp.on ebből következteti a 
felállítamdóll3Jk célgrerüségét. U~"Y de, t. Ház, Illu aka
dályoz. hog-y azok k<R1Í'<JllIa.i fegyelem alá vétessenek' 
HJÍJSz nagyöbb része kiJSzolgált kJatona és t. Há3.., én azt 
I:1iszelll., ha azok katonai fegyeJMI alá vmetncl!:. de llelll 
a mJiuiisztertöl tö'k~letefl€.n és feltétlenül fÜggőleg. ha
n>em a me gyék befolyátsa alatt; ha ezek így Tel1deztet
oon€1k, találl ép úgy .megfe1el'Ilének a kivánalo.Il1II1ak, 
mint amazok (U,g-y v.am! a szélső baloldaJo1\l .) Alfán 
lllJÍ ndannyiall, t.. H á z. ·az előadó úr. a nJÍondBzter úr, Zay 
IOOpVliseílő úr. a fősúlyt arn-a fektették, hogy Erdélybe-n 
I1J1iJYf1ll QéllSzeríí, múlyen, !JlagyszeTŰ ez a zsandár-.rend
S'Zler. T. Ráz! Én ennek aktát nem az jnt.ézméonyben kere
sem, hanem az 'ottani erkölMök sreIídskg-é,ben. Erdély· 
ben s oha l1e1l\ fordultak elő. vagy igen ritkán azegény
legényked'éseok, utonálLá8'Otk. Ott az mnberek lIlagylYll 
szelídek. en.g'€1delmese-k. Mi sokkal kRaőbben jutottun!k 
az osztrák uralom békójáJba, de fájdalom, nem aka.rom 
kutalt.rui. húgy mi>é.rt, de az bizonyos. OOgY' a régi erdé
ly.ieket inJkáh'b lenyügözte az osztrá,k llr.aJom. munt a 
K'Íl'\á,lyhá;gón inneni r i:1S>Zt és azon időtől kezdve n:ag-yOll 
~mgede1mes. béklf'a p.6lgárok. lettek az erdélyiek. Ha'l1ern 
t. Ház, ha összeha,slYnIítást aikJarurnk tenni a C'8cndőrség 
és a pandurok llIűköd€se .kiÖ"nt: El'd:6Iyblen.!erre is tudunk 
p éJ.dát.· . . ' . 

Ugyau'Ls 1861-oon munden. megye eltörül.te .a c&end
őrséget- és mi'lld€1uüit feláLlították a pandnnságot; az 
igen cseikély számu voU, létszáma ]]jem volt na.gyobb 
m egyéu:ként a negyve1liIlél. És mi történt, t. Ház' Ezen 
coolOOl y számu )Jlandu'rSlÍg épen .azért, nLert isll\lerte a 
v.ÍSW;ny{)!k{Lt. egész ra,bló<balldákJat, egész SZÖV6\:ke.zet.e
ket fedezv€lIl fe l, aooikat wm.egeöell ÖStstZefogdo.st.ák, 
h.olott a csendőrség alatt mind,ig Y·i.rágoztak és sO'ha 
felfedez.beWk nem voltak. Ismerem. t. Ház. azon e.;e,tet, 
nJ:Í .dőn Torcba váTIuegy€.uek egy ese.ndlJ>ÍZJtosa három 
pandu r ral együt.t ktimellt a hav8lSOik közé.. hol egy hat
Vll.1l t-ag-bóI á,lJó rahlóhallda volt szervezve lavak és 
szarvasmarha lopására. Ez !a lltégy ember, mondc,lll, ki
me n,t a havasOIk közé ffi a ha.tVa11 embert mind behűzt.a. 
(Terl'srnés a szblső balolll.) Hogyha tellát ErMly.be.n jónak 
mutaíJ!wzik a csel1dő!1Slég, az nem az i nté-1i11l ényben, 
hau'crn a mi szdidebb er.kölcseilllkheíll l.-ereee.ndő. 

Azt. IlHmdta Zay képviselő úr, hogya szolgahiráfk 
Il'MI haszllálha.tják fel a cselldőröket lll.Í.nd€lure,. lllert 
megvan a- swlgálati utasítás il ha a r endielet azzal 
€iJJenlkez-ik. a~kor ők t.a lán Tcmonstrálná11!lk. 

No már köszönöm é.n az i'lyen re1lldőr&ég'et. Az (j 
utasításai m é.g a Bac.h-korszak,b61 a bécsi hooügyédől 
erednek és én ves.zélyesne,k ta litlnláan. ha a hadügy
ll1iniszt.er>l:ől eredő utasításO'k:kal remollstráJnának 
poli Hkl8i hatóságaink !ellen. 

Azt mondja u képviselő úr. hO'gy a ~örök a 
törv€lIyek őre i, a jog.állam Bark.k:övei. S Ilia ez igy 
v'adna. akkor a minjszteriumot és a törvényhozást is 
ha~a lehetne küldeni. 'Inert hii6z a es>endőrö.k megvéd,j,k 
állam unk a t. alllJKl.k bata,Lmas sarkIkövM képezvé.ll. 

• (Derültség a szé.lső baloldlLlOTh) 
Az 'elmo.ndottaknál f()gvIa €til a törvémyja.vaslatot, 

mint alllely veszél~-es €s szabadságulllkra és ailkotl\lá
nyul1kra nézve káros ÍllJlt:ézlllwnyt akar behoo\l>i. álta
lánoss'lÍ.ghan selll fogadh.atolll el. (HeIY>€1SI és a szélső 
boaloldalOll.) 

(Foly tat j uk.) 

• A cs. kir. cscndőrséget. Szerk. 
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TANULSAGOS NYOMOZASOK 

Gyermek-betörök. 
Irta I KUBAY OSZKÁR f6hadDagy. 

Ma már - sajnos - nelp tartoz~ak, a ri.tka
ságok közé. Először a nagyva.rosok kul:\'aro~lban 
szulettek meg, de a mozi és II detek.~l:;regeny~k 
lassan mRgteremt.ették a, gyern:e~b~tol'(?t ott, JS~ 
ahol azelőtt még a felnőtt betoro I S ntka \olt. 
a kisvároshan és a fa luban-

A mozi és a rossz olvasmányok ellen, n. fejl~dő 
gyermeki lélek e két le~es,~elmeseb~ elle~s~ge 
ellen . a társadalom mar évtizedek. otn. harcol. 
A mozgóképszinházaka~ val,?,menr,tYlre , megrend
S7.abáílyozták: bemutatas elott blzo.ttsag cenzu-
l ''' ZZ 'l Illeg a filmeket ámbár még így lS nagyon sok 
,., ,-< 'k . , k l d " nem gyermeknek való dete trv-, es " ~ an. or -

történet kerül előadásra. Ez termeszetes IS, 111szen 
valóban irodalmi vagy erkölcsi értékkel híró, filIll~,~ 
n€ln lehet naponta százával l"!; ezrével "gy~l'tanl. 
és a hatezer méter hosszú" nyakatekert es haJ
llleres~tő históriák még akkor is méreg lehetn~k .a 
gyermek lelkének, h~ afelnőtte~ esetleg s,:mU:1 kl: 
vetni valót nem talaInak hennuk. A mozldarabok 
leO'nagyóbb ré.see szerelmi dl'á:ma, amelynek egye!
le~ célja az, hogy "érdekf~szítő" legyen. T el1ne
swtes, hogy a gyermek ~gy Ilyen. filmben soh~ n~~ 
hallott új fogalmak~a! lsmerk~~~. ~e~, az elo.h~a 
felizgatja amúgy is elenk ,fantaz18]at, es az ez~rfel~ 
trükk fogás csalafintasag, l'avaszsa.g, a cSIllogo 
köntö~be ölt~ztetett bűn, ami egy ilyen filmben 
koneentrálva van, felkelti benr,te , a . vágyat, hogy 
bárcsak ő is olyanokat tudna csma~lll. 

És ehhez jönnek azután még a~. olvasm4.nyo~. 
A vásárok ponyvái és obs~ru~ "konyvkeres~ed.e
sek" csak úgy ontj~k; az alJas lrodal?ill termek~It, 
semmi egyebet. a vüagon nem tartvan szem el~tt, 
csak az üzleti hasznot. A lehetetlen, ~,de~~khv
történetek" a bűnöst mindig rendlnvul . ugye;;, 
bá<tor l'avasz okos stb. embernek tuntehk fel es 
kiválÓ tulajd~nsá.gokkal ruházzá~ feUpe.rsze, :ned 
másként nem "kunszt" a nyomara Jonm), akI] ~a 
végül el is bukik, k~válós~a, hí;nevt; stb. rev~~ 
mégis bámulatot, sot talan meg tIszteletet IS 

érdemel. 
És most ezt elolvassa a gyermek. Tapasztalat-

lan, naiv lelke nem bírja felfogni azt, h~gy az e~ész 
történet osak egy lelketlen ember agy ab an szule
tett meg hog)' a valóság egészen más és hogy a 
bűn az ~mbel't nem "naggyá", hanem nYOIIllorult, 
szánandó teremtéssé teszi, előtte csak az ö "hDse" 
az ideál. 

Azutan Jon a próbálgatás. Apró, sikerült 
lopások, aztán a nagyobl:. },opások ~E, ,;é9Ü I a be
törés Kűlönösen ha a szulok szereto-, ovo-, ellen
őrző 'szeme és ne~elő gondoskodása hiányzik. 

hoznának a társadalomnak, mint a "ásúrok hetörő-
tankönyvei. . , . , 

A csendőr megelőző szolgalatanak legszebbiket 
teljesíti, ha a körletében levő fi.atalkOl'úakat figye
lellllllel kiséri és ha 11 züllésnek llldult gyellllekeket 
akúr szuleik akár pedi~ il fiatalkol'úak bírósága 
útján megUl~nti.Errő~ kül?ubell,talán majd más 
alkaloIllmal bövebben IS szolam fogok. l\lost esak 
cgy mq,'iörtént !~(~ld,át akar~.k ~Z ellUon~ot!akra 
felhozni. Az eset Jal'asolll ter ulekn eg-y kozsegben 
történt. A ·fiatalkorú f,ryauusítottakra való tekin
tet tej a község nevét nem Írom ki l'S II fia talkol'ú 
g~'amlsítGtt.ak neveit is elváltoz.tato1l1.. , 

Két kiskorú és a modern detekhvregenyek 
hatása alatt álló gyenne:k rendszeres rablóbandát 
alakítva sorra fosztogatta It község üzleteit, amire 
leginkáb'!) il déli szunetet használták fel. 

Egy élénk fantáziájú, te~trekés~ gy ermek} 
F'al'lUl s Jáno.::;, leg'l;oovesebb rege.nyelt evek hm;szu 
sora ót.c1. Nobody, Nick Carter és Sherlolk Holmes 
detektivtöl1Íéruet.ci közúl vÍtlaí3ztotta, d e Bzorgal
mas látogatója volt a n:ozinak. is .. F~lta a lelket 
bomlasztó történeteket es a kIS clpeszgyerekben 
nagyratöl'ö tervek szúlett.ek. ~ ?ipészműhely 
homá.lyos zugában fanta~~h~us tOl·~enetek. :gorno,: 
Iyt;.gtak agyában., amely torte.net.e~ kozpont.Ja.l!.a ?,. o 
állott mint· a modern kor leghll'esebb hetoroJe. 
Erej~, ügyessége tudatában bűnös .álIll?kat szőtt 
tervének kivitelére. T erhelt, Lombrozo-tIpus volt a 
gyerek s hajthatatlan, kemé~y . akarutú; Szuggesz: 
tiv erővel tudott hatni análanál gyen.gebb akaratu 
sihooerekre és . szinte ellenállhatatlanul tudta 
azokat szolgálatába hajtani. Előzőleg mwr egye,d~l 
is követett el apróbb lopásokat, de e:wk nem elegl
t ették ki és nagyohbra vágyott. 

Egyszer aztáT,l, megtöltént az" el s~ . ~ísérl~t. 
Tudta azt nagyon. Jol, hogy II "nagy beton)k, zar
nyitók és zsebmetszők"falazókkal" szoktakdol
gozni. Erre li célra különösképen alkalmasnak !a
lálta az ugyanazon ~űh,:lyben ?ol~ozó, taJ1(~n~tar
sú.t, Balüg Imrét, akIt mar azeJot~ If; ral~szeI0,,,se l, 
ígérgetéssel, vagy pal'ancsolgatassal Jgyekezdt 
tervének megnyerni. " , . , 

"Nézd, Imre - csábítg-ata az l'l'etlen ~gyeJll.OO-
get - nem tudja m~g sen~i, ~ert a~or fOgJ~l~ 
elkövetni amikor Inmdenkt alSZIk avarosban. EJ
szaka ne~ mehetünk, mert akkor világot kell 
gyújtani ; ha lámpa va,gy villan~fény mel!eít dol
gozunk, könny<>n me&lathatnak es ,t~tt>e~ erhetn~k 
bennünket. Erre II C('lra csak a deh orakat ha;,;z
nálhatjuk fel , amikor mindenki ehédj&vel, vagy 
déli alvásával van elfoglalva. A d éli melegben a 
néptelen utcán egy járó lélek sinc&m: az ember 
azt viheti el, amit akar". 

N em tudom, hogy nem lehetn~e ezen vala~ogy 
segíteni 1 N em lehetne-e -: ;nondJ~k -: II 1.6. eve-I~ 
aluli gyermekeket a rnozlból egya~tala~l ,kJtl}tan.l 
vagy esetleg külön gyer'lllekmOZlka t l d(lslÍe11l. 
Aztán nem lehetne-e a ponJrvák világában egy 
cg0szséges cenzurával eg~' k.i.esit. ?útütni~ .. ~ ev:s 
Íróink panaszkodnak, hogy konrvel,ket a kozonseg 
nem vásárolja: nem lehetn~-e m~ahh .. ezeket ter
jeszten i olcsó kiadá,sban ~ BIzonyara tobb hasznot 

A kis inas eleinte tiltakozott a tilalmas dol
O'ok elkövetése ellen, de a kegyetlen csáhító v~;'e 
kiszámított ravaszsággal és eukrok, esokolá<lek 
segítségével mt'gis megtöl'te a.z ing<:~do~,ó, gyen~~ 
akaratot és rávette, hogy addIg, DUg.o ~Z. eg~,lk 
fűszerkereskedő kirakatát álkuIecsal kmyItJa, ._ort 
álljon az utcasarkon és nem kivánt idege~e~ koz~
ledésú'e idejében figyelmeztesse. A belg~r!- t;s 
valóra vált csokoládélbalmaz megtette hatásat es 
BllloO' most már akaratlan eszköze lett :F\arkasn~k. 

Az éleseszű kis bűnöz(; jól számított. A za;'
l1yitogatásoknak és betöréseknek egész I~almazat. 
követte <'l anélkül, hogy a tettesneknyomara lel1e-
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tett volna jönni. Nap-nap után újaob és újabb 
feljelentések érkeztek újaob betörésekről, melyek
ben érthetetleniJl nlÍndig máJ:; ('S más volt az elkö
ntési mód, de mégis felismerheíően azonos. A ká
rosok - mivel a tette~k inkább csak fl kirakato
kat dézsmálták meg - rendszerint csak másnap 
vagy harmadnap yették észre abetöréseket. . 

Az újra meg újra . megismétlődő esetek élén-. 
ken .foglalkoztatták a község lakosságát és fan
tasztikus hiresztelésekre adtak alkalmat. 

Végül is a csendőrörs parancsnoka, Tóth 
László 2. oszt. .tiszthelyettes elhatározta, hogy 
mindenáron végére jár a rejtélyes eseteknek. A 
cscndőrfurfang legegyszerübbikéhez folyamodott, 
ahhoz, amely mindenkor meghozZil a maga gyü
mblcsét. A betörések és zárnyitások a legegysze
rubben és minden betörő tapasztaltságot kizáróan 
követtettek el. A bemászáisok szinte érthetetlennek 
látszottak, mert azok olyan ,kis nyíláson követtet
tek el, hova felnőtt ember, sőt még nagyobb gyer
mek sem tudott volna behatolni. A bűnjelek nagy
része szukségleti cikk, vagy cukorka volt, de sű
rűn szerepel t a cigaretta és más él vezeti cikk is. 
Mindezeket egybevetve Tóth tiszthelyettes arra a 
határozott meggyőződésre jutott,hogy a tettesek 
nem lehetnek mások, mint gyermekek. Ezért a vá
rosban lévő összes besúgóit mozgósította; főleg a 
tanonciskolát vette megtigyelés alái, mely a polgári 
iskolában tartotta előadásait s annak közvetlen 
környékét kezdte · megfigyelni, A nyomozásba egy
nehány megbizható inasgyereket is beavatott. 
A kikuldbtt Jns kémek mar pár nap mulva ered
ménny.el Bzámoltak be. A jelentésekből megtudta 
Tóth tiszthelyettes, hogy a katolikus templom tOD
nyanaK. kulc.':>a - a harangozó bi:z.ruJmából - egy 
luseob mascsoport kezében van, kik a késő esti 
órákat arra használják töl, hogy a harangozó tudta 
nélkul a toronyba feljárnak. Minthogy mmdenki 
tudta, hogy a toronyban a harangozast ezek az 
inasgyerekek látják el, az, hogy azok oda följár
tak es hogy néha a sétálló közönség a toronyoan 
pislákoló világot látott, senkinek nem timt fel. 

A tor:onyba feljáró inasok közul az egyik -
Farkas J Rnos - harangozás közben egy, az abla
kon heverő revolvert zsebébe akart csúsztatni, 
amelyre azonban Balog Imre is jogot formált, 
amlböl aztán parázs veszekedés szlÍ!rmazott. A ve
szekedésnél j elenlevő egyik inasgyerek tudván azt 
hogy engedély nélkiJl revolvert senki sem tarthat 
magánál, il. veszekedést besúgta Tóth tiszthelyet
tesnek, aIn ezen a nyomon mdulva a nyomozáshoz 
f~gotL, Az e~őző betörésekből tudta, hogy az egyik 
karostol az lI~meretlen tettes egy revolvert is ello
pott. A két inasgyereket - fiatalkorúak lévén _ 
feltünés nél kUl az örsre hivatta és felszólította, 
ho~ a revolvert adják elő. A két kis gyannsított 
eleInte .konokul tagadott, de a Tóth tiszthelyettes 
&Zelld, atyai rálJesLklésére a kevésbé romlott 
~alog Imre végre mégis kibökte, hogy a .revolver 
1< arkas J anosnal van, ki azt egy Makai Béla nevű 
asztalostól lopta. A beisnleI~S alapján aztán Far
kas .J~os elő }S. a~ta a revolvert, amelyre később 
II tulaJdonos ra IS Ismert. Balog Imre törékeny és 
karc13ú alakját látva, Tóth tiszthelyettcsnek azon
nal eszébe jutott a szinre hihetetlennek tünt berná
száJs és most már tudta, hogy a bemászó nem lehe
tett más, mint Balo~. E gyanu alapján vallatóra 

fogta a gyámoltalan gyer~ket, aki sirva va.Ilotta 
be, hogy előtte is szinte .érthetetlen módon Farkas 
János vette reá, hogy a lopásokban részt vegyen. 

Ezekután ,Tóth tiszthelyettesnek már könnyií 
volt a helyzete. A gyermekek a bűncselekmény!:'h,t 
beismer ték, csak a bűnjeleket nem akarták elő
adni. Látszott, hogy Balog a oűnjelek elrejtéséről 
nem tud semmit s azt ji"arkas János ef,ryedul esz
közölte. A bűnjelek egyike-másika Farkas szülei
nél előkel'Ült ugyan, de a nagy tömeg rejtYe ma
radt. Mivel Farkasnak - a nyomozás megcíllapí
tása szerint - orgazdái nem voltak, a nagy tö
lIlegű ellopott tárgyon nem is adhatott túl, azt 
tehát valahol rejtve kellett tartama. ' 

Tóth .tiszthelyettesnek eszébe jutott besúgói
uak az a j elentése, hogy esténkint a torony abIa
kárrl világQsságot láttak. De eszébe jutott az is, 
hogy Farkas János a revolvert a toronyablakból 
vette fel és így nem látszott kizártnak, hogy a 
betörésool eHxiő revolvert a tettes előzi} este ott 
felejtette. Felment tehát egy járőITel a toronyba, 
ahol helyszini szemlét tartott. A torony, padlásáról 
kötél lógott le , amit 'l'óth tiszthelyettes swkatlan
nak talált s eredete után kezdett puhatolni. Észre
vette, hogy a kötél végénél a padlásdesru lazán 
mozog lS erhél't egy csen~őrt felkuldött, hogy mász
Szon fel a kötélen .és nézze meg, mi van a torony 
padlásán .. A csendőr a résen a padlás alá bújt és 
nemsokára tudatta, hogy a bűnjelek megkerultek. 

A csendőr a padláson egy egész szépen benm· 
dezett szobát talált, nagyszeruen felszerelt könyv· 
tá:rral, melyben az újabb detektiv irodalom majd· 
nem teljes gyűjteménye 'szerepelt. De ezenfelul 
nagy mennyiségű élelmiszer, édesség és apróbb 
használati tárgy is előkeriJlt. A nagyobb kénye-
lem okáért a tettes éppen abban az időben mUn
kálkodott azon, hogy búvóhelyére a villanyt beve
zesse. 
. Igy ért véget egy "sz.épen" indult betörő kar

ner, Illetve ki tudja, hogy vajjon véget ért-e' Ki 
tudja, hogy vajjon egyáltalán jóvá lehet-e tenni 
azt a rombolást, amelyet a rossz 'Olvasmányok a 
gyerm(>kek le lkében véghezvisznek. 

--.+~ 

HIREK 
1Iősl halált halt magyar 6rV06Ok émlékének megörökltése. 

IL Mag)'lar Orv08<J'k Nemwti EzyeeiUetén~k v>álasztmilnya 
elhatározta, hogy l/l há.boru folYMDllÍIll hősi ·b.a,lIIílt halt ma
gyax orvoeok emldkezeténpk dísZ€<! em:lélk:mű lé t€Sí téQi vel é<; 

eIlllleb1bum ikiJadlÍ.Sá.val rog adózni. A váMHrz;trnány te N.éri 
a. m. JUT. cooooőrség lwgjaLt, 'OOgy aki'k a víJá,gThiIIbo<rúba'U 
magyl/lT orv-06O'k hősi lIaJ.áiliat MttáJ<. valn' teljOOen lJl.e>g'biz
blató !onrásból hallottá!k, szivesk'edje11€1k ezeket .az adatakJat 
II MONE. 8216rJresztőség6nek (Budape/lt, Baross-utca 44. 8'Lám 
L emelet) :Levélben tudomásáiro. hOZIl'i. A hŐ6i thrulJOtbaík lröuí 
tarto1Jllak 1>eJ!Dléöz.et.esen .azok sa; arvoso'k is, .akik hivatástDk 
tcl,iesitóse Wzben a !:há:\)oruoon ur-8il:loodó ;i'ál'Vlá.nyo!k-ruaIk eete-k 

-á ,ldozatul, tov<ábbá azok is, a!ldkJ badifo,gság;bllJll halta!k: meg, 
vagy a:kiJkruek halálát a hrurctéITen 87.€'I"".úett bet&gségii·k o'kozla. 
Fe:lké.r,iiilk ol-v<88Óinka.t, h<>gy oa válru;ztmámyt !keg-ye lelee töN'k
vésében támogatni Bzivesk:od.iemek. 

. A lImanovai eMata emlékünnepe, A Li.mano.v<ai Eltnl€l:r
b izottság, am~ly a7lé:rt .a'l akuJ t, . ,hogy oa liIJlJarul'l\lli osatá'ball 
rétl7.tvett és el-eaett vitéz soproni huszárolk mulé'liJerMtét örök 
idilloro iontartsa, au; ütíköre t ti7.edi'k évfordulóját aa. ioon még 
8:70 eddigifik,nél iB nlII-g'yobb !kegyelettel és 'á/hí,tattal :t{W,js, meg
űtni. U.gy.ane7Jen a.J.kalmnlb&l Sopron vá:rmegyo ilrö2lÖDBé·(I'e éB 
a sopron i hUtlzárezred d 'ooeomber 7-én SQpronbllJIl !I1agysoz.a
báaú em:Jéloünmepet rendez, &mJelyre oa CireDJdömég tagjait 
ez úwn !:s meghívják. 
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Orszagos csendőrségi ú,;zÍlverseny Budai_teli . ::\UW·.tll
ber t:l -iÍll h,rlolt" ,~ c;;endőnlég ors2llig08 ÚS7.úven;"llyét Bu
<lallwst"1J a Rudusfüroő I IFrod'Új á.bu u, In in tegy 100 ,'erS{'llIYző 
J"t'szt·vé-IelénL A z impo7"ülS " erSNl)- 8"~Jl6záilllÚ és e\i1k plií 
lI e4IÖziiu",>'gt' kiizö tt Olt láttlfr dr. Ra-ko-..=ky húu 'b!'h ig)"
miuiszteTt, ,Ján'k)" Kocsánl. háró T1um 'K á rol)' é" Dáad Bn,láz." 
a I!:ú horll llg YGk,at . :5z,á<hll'ml,']' Béla táIJOJ'll'OKot, d,r. N ádűS~)' 
Imre oNOz:Íg06 fő k.~}litáll:d, ~agy Koáa'ol)' állronr~ndőn;t>-gi fő

k n pit.á'lIyhelyettest , " RAC elnöke!., dr. Török J álUos bud .. -
T>~ti rmltlő~főJ)arnn~snúkot Rtb. A versen y száma i vo:l t.'lk : 
.20 métm"", gyorsúszás. tálly~rk~,ka(,gn.rl>gás. 40 111,;t,'rí's 
IDelluRzús. 2V Qué-·l prr,; h,; t ÚN7;Ú", 100 m Hí'r'';< gyorsúszás, 100 
mé teres mt'1JíH\7..á_~, 4.,,1"'1' 20 mHere" " Ialfé,t<l, 2Q lIJét",r('fo; oldal-
1'15zá" égő g,-!'rl" lÍoval és 20 m é te,res ú!"Zlás ruM ball, f .. 16""'-

. rel~S&<',L A ','<"";('lIyen <'<l,"Y ""'Ildordíj, 2Q liszt .. l etdi j és s:W-
mos ~rem 'keriUt Idosztá.-;ra . A VPf'SI'lly I'redJn<'n:-H l"giköu
Jl'h bi ~z·áJlJlJlI'kbMI részlell'sNl rt<liizii'lllli fog-jn'k . 

A szombathelyi esendőrlaktanya átvétele. A 'llP.]ügyi kor
" "ín)' SZO'Inbatlre!)-en fl C8€11dőmég rés1kre 'h.ata l111ol~~ é s n 
mool"YJl kor I~, n~,,<, lnek mimdlc.n t-l'kintetbt>n nJl'g'fp.lelő In'kl,,
llyát építte.t. A nagys Z3lbású csendőrlakItanya i8lkola- ét; altiszti 
;,pillletei lllár "1'kés2lÍilt,,k é6 awkat a- b",liigYilninisztoCl' á l t.n I 
kiküldött ,hizott ság fol)'ó hó 28-dn 'át is vett,· , úgy hog)' 
",,,,,'ket 31. é )Jiil<,t<1;;d· " ('sp n-dőrség 'll 'kiizc,1l JlalHJikl>Jllll mú)' i'l 

i s fogja 1og'lahl i. A Iaiklnll)'" Whbi épii-lt'l,e i'ni>lk tI'pítés" f0.1yn
mathml Va'IL 

j\Iíisoros estél~', A hu<h~l"'st i cS-t>ndőr 1 iBz,jjilw,,' vívó!köl'e 
1<l lyó l,ó 22- ~n Rlld"'l}('s l,' Jl II ""~I\tlörla.kllunr·áJba,1J s7,éopen si'k ,,
rüH; műsoro;; p"télyt rcn<l"zdL A mííso,. kel,,<,t:élhclI fl S1léiP

.,?ámÍl kÖz<inség Klemm Lás7.Jóné al eZrOOffilJé Öna'gys'ága 
müv'éiS'Zi WkéI .. I<'$Ségg«'1 ('Hiadott wllgoo-a"zámát. Ümhl"rfW 
A1l<!or sz,1z'ados dp>riit ,ke.llú t."r·áü és Ylaszn!ty B é.ln. ale7.[·(·
d es 'igaz mi!yész"tt('l dő"dot! g:viYn yii l'ü magy"''' .walait rul'tifl l
mal<> ta!psviharna~ juID.lmnzta. A müsort fén)"",*,1l sukoMiilt 
tM'lC'mtU,o.tS!Íg 'kiiv<, Ue, lllely<hl'z a zell .. t az Eg,,,<,sít t' H CS("Jl1:lőr
l;j\<1>lá'k: ""'JH"kn,m m.ol~állntha. 

Előlélltelí: ő,-mester,-';: YH'Pz Ba10gill Miháh' p écsi , B. Ki8;; 
Imr .. S"/i€'g.;!d i, S~aJká('s AndrilIs, B-ooo" J án<Js, Maukoc;lSik 
KáIroly, Buk", H á lilll, Fábiánl Géq,a( 8ziksza'i J ózs"f mi>lk<il c i 

.{<8 Farka.. ])á,'Yi.d szé:k<?Sf-eohén'lá,ri 'kf'riih'1Ih'c li c !;elu!ő",ö'k. 

HázasSágot kötöttek: Dooeő Sálldoo- mi.slko}(, i kehiJetbf'lj 
1;zá:oados Uj V'áry Erzs":het úl"hölg,gye.1 Buda ,pestpn; CSI"l' i BéJa 
,lá nos mit;f.(lOlc i iker'Ü'ldlwl1 főhadJlogy O SVtl ) , Gi7..eHa úlih,öligy
g)-el Táll y.án; Orpndi N01;wrl szé'kegfohé'rv.á:ri Ik~ii1'etl>eli 

főhad'llag:- KlÖiknf'r Sarolt~. úrhölglD-,,1 SWkesf"hM,"'\'árl ; 
Kő riigi D. Józsl'Í }:>€esi k ()riHéb"l'Í fötönoorrní'Stc r GáJ M ád,;
WIl 'Pé(·" .. lt ; BPl' tiC~ JóZSi'! 1>lIcsi lricriíletbt>li főt~iI7><;ő n11('8 l cr 
'(,nrnwnld ErOBé·b'!'ttpl S7;Pllt.lőrill cen ; V irá.g Lajos p&c~i k!'Tii
lP-th<\H fő ti'rzs&l"m'f'St",. ' '-1T!(\<1 Z.roflával Felsőirre,g('n ; Tóbiá" 
Is tván TIÍ'{'si 'kl'riih·tl",li fiHiirz>0nne.<;te<r Swk.ác$ E rzsi'il><,ttlf'l 
fHil"g'f' tegl"ll ; Sztan két I sh"án pécs i kf'Tiiletb .. li ,főlör1JSőnn~s-

1'1'1' Ki "s Gizdlá .... nl lhaTosh ('ré n ~1hcn; Asb6f h (l)-ub swmhaf
lTel:-i k'\l'ü l(·th,'1i fő Wl'ZSŐ rnwstt> r 0;epi E'I"zool,..ll:pJ L<%é~JY 
heil; Yigh P:\l mis'kolei 'K " riil"tb{'li föt'i17,'lŐ1"lnl',,-i ,,, ,. ;;ZY. S7k
k r,l:- JsI" únl\ "yal A,ll3uj;;zuntún; Almási J óz"" r sZ.ml1:oo \lh"l ri 

. ,.p,J·iil"the li S. 0,,7.1. tiBz.tlH'lyf'tt"", JJŐrincz Ir<'onn(·l M~y.aróYlÍ 
J'O'n; Stricz .Túz"" r "zomha th('b~i 'k rriiIf'thrli őrm rstrr Rmlo
yits ,Mári ,n'n l Biij ti1riin . 

Kérelmek. ::\agy Jáno;; III 011 ok i (Zemplén m egye) ör"h('1í 
('sf'ud6r ('~ H t'YI's vlÍruJf.g1-é-h<'u szolg'>Íl ó lJ.aj lársÚYl11, Gnl )";Ís 
'Sándor 1)á:~lnni (Komál"Om .megyc) ör"ll-€'li csendőr pooig e gy 
Fe~r vúnn t>gyélbeon szolg'Úló bnj tá'rsáyaI való ;gölC6Ön~i" átJlp
l~"'ezé,;é t. swret.né kért'lnwzni. K ériK .a zon hoajt.ó-rsnkal. oki 
'kölesiiu(j~ ,á tlte-lyezé~ t K('>rc11l1czni szint"1l hnj'l mHlú 1f'II,nt' , 
-hog,' <'Ím:·!: nliik kii z<ílj f'. 

--C o ._ ... 

SZERKESZTŐi ÜZENETEK. 
B. J. IIn~g. thIS. Szolnok. 1. Ha egy e lhalt csendiir ti6zl 

h clyette;; özvpgye ujra fórjh"z s'ZáJJdélrsúk ruelllli, abehig)-
miniszk-r úrhoz Pb'J nyHntikoza-tot:kJell felk-&6ztl"n ie, a mel)-
ben 'kij,.] ,>n ti, hogy n~-l\gdi ji·g&nyét m:isiXlilk fé rj!' eLh a láloma 
"selJéreo íellllta.rtja. E ilbeou az esetben nyugdíját fi második 
h á zasslÍg lar!.lI!Iuára f"lrt'ügg€-Szti<k, de n férj "lhalá:loz,á"a t'\S('tkn 
ú jra. fol yÍJs ítják. na az i:rzn.'gT nyugdíjigénnYl"l biró állam i 
nlkalmazotihoz m"g, 1'';rjl [(>.7" aikkor j olYb , ha nyngdíját ('l ő1.<'-

. 1es ... n m l'.g"\',M tja , miután másodi'k Urje ui·á ll ugyis nyugdí j 
igénnyel hir. 2. Az 1912. éyi LXY. !..-c . érvén~'b",n va n, de azt 

'1 .szanálás tartamá ra az 5100í.~r. E . 19".4. számu kormánYl'C'ndr 
h,t mÓll()f; ít.O'I tn. A7, 5100 '~L E. számu rend r l",!,,\. I1H'g.'kaph,o~ja 

TisUt I"s l'-(-l" 'k k <i lly,"k l·n".,);:("(]e""heH (HIlIIHI""'!' lJ. ke r .. Fő 
u·to" 12.) /Í.T a 3450 korooo. 

V. 1.. Győr. ,A lll. kir. BelíigYlllillÍSztC>r úr 127.599.\'1. b. 
1924. öZÚ lIl U relHt .. let.';1l0k 12. pOnt, ri) IIlpoutj" világosan ki 
mondja, hog)' örö.kJH'fogad"tI. ~~-c'J·rn.-.k II t<án ('S{rJádi lJótléik 
csak II bbun az ('8('\then jár, ha u ,gyN,mf,k .,a z n1kalruazott"-tal 
vérrokonság.1mn áH. X"jévcl Vé1Tokollsitgha n álló ürökb"foga
<lot! 10-"J'InCK utá" n családi pÍlUék UNll ·illdé!k<'S. 

ör('\g csendőr. l. A levon'ils 'he'lyt<,le.n volt, mert a 84.234:'\'!. 
c. 1922. ,,;q;áulll lwliilonoymillÍSzte ri " " "dl'llet srerint .az ültetmények 
m egú Hal}íLásánáa az eJőw szolgálati idő iB 'b et>'ZIÍmlil:nndó, On.nek 
t<>hát, 32 amns/j{orOlHl l'JSold .illet" k l'S. 2. Orm('i;;terl'tÍ 1925 junills 
W-án 1.-8z elillk])t~lh c tő. 

Érdeklődő Gy. üwlIdőJ .... gyéaJcli: kórház lwJl ápol,t csalá rI
tagjaik,oért a tél ~lelm<"lJé6i ad,:.gvá11sá.got t.a~-tozuaik Jlli'g-térí-
1<> " i, a csahádi ,pótlé kot y iSS7.a1i7..ettn; n-!''lJl lk ... )). (151.862f Y L c. 
192'2. sÚJnlJl B. M. rendel(·l) 

B. T. ftőrmester, ,A 182.158/Y!. b. 1923. számu hclügY1lU,ill isz
!.t' ri ['('udeol,<,tbt'n ·m e.gálla.pi,wtt rnl=e-nmyi9ége t ol ga 7Jdas,ág i 
hivVlk~] oIk csak , ;I~hetől.~" , wh.á,t csak MkOO' tnTtozn.ruk küadni, 
fu1 elegendő (kém;le1t1"l remd{'];k~'llIleJr . Atz. =- rendele tben "lő
írt rnhaIlJ ('n.nyiséggi' l fokozatosan 1Il11ndell csendőr e1 fog Jút
ÚJ tni, amin\. a 'beszcrzé5i ~whézs>é,gi'k ('Sö'klkelltfrNot& l€Szl1~, 

D. K . A !11. kiJ'. koronaő rsbg (>s t""lőnkg egyé'n(!i él!Jf>]) úgy 
lIy,ugdfj.a.j, l-Iveoznek, mint a ooenJdőrség e.gyé nei. A lovas test
őrs€g>hpz ndó ff'lvtl tclét "wlgáJllti út<lll k~"."IIfn<'?Jh\'ti, hla JJ1~
frl l"l, f{'lYl's 2'JÍk . 

F. B. tlllő.B17.onyítvány másola tot esakis .annruk az isko lá
nllk igazgat.úságMÓl lVlX're-.th"t ·1)(', am"ly'he.n vi'lSgIIÍ3.Ott. Irjon 
tehát az .isikola jglazgoatóságáJnak ét; lkéTk .'\. másoM me g'küldt' 
s 6-t A m ásolato!. megszá:nt terüllf't~n is kiállitjáik, de ezt. cSll k 
mn1gánle,vé1hf'l1 'kérheti. 

y, K. csendőr Pély. A nf!lkíhllk m<>.gil't 'Indollm,i a l a Jljá'll 'kér
h"li az áth l"lyl"zését, (\e i.Jli ",tőSlégi Gcö7JSég<",be .... ag,.- 'II'1lnak k1iz
vptle.u 1kÖU'lé'be .ali'g.ha fogj:ák átlrelyezn~ . 

Simon csendőr. Kél"heti, sZ(}lgá~a,!Ji úton. 
Erdély. ·H.l 'az c.'g yetpmre rum" 'b"j.ratiko-zni , érel.tségi,t kel'j 

t" llIl ip. A hPiratkozásboz az e n<gN!IÍ>IYlt a · 'b eol:ügyminisrlll.er úrt.bl 
(1'1. c. Ql;zlá:ly) 'ke ll !k';'TI1'L ::-."€111 í rta me-g, 110GY m e lyIk f."1lknl 
titSl." úhnjt.1,lw ,bt:>i r~ükozn L A jogot, ,,'asszorgal{)1)l é6 n a:g)' 
takol"é<kosság melld.t l'SCII,I ... g se>goo,numkási b...osztá&a o1!l{'lI c t t 
é. !;''ljá.t- nll)-t1·g.i el·"j.é<hől is plvégpzbeti. 

K. J. csendőr, Köt"lező.ie 1926 jnHns ~l-én jár :)le. 

Érdeoklődő. - B: S. fő törzsőrmester. - Érdek-Eger. - Al, 
tiszti ylzsgás. A fo lyú l-v &'Li'T:;!emhpr h óban "hsgálZOlt ~Üti8Zt.,k 
kiJl'i' \'c,zése n f<r1 )-Íl évbt'n m"p; fop; t(irt~mü. Hogy m ilyen r a ng
Il npotfogJ1.alk: 1Ul:p,n i, n"m tudju'k. 

SImon csendőr. Az örsiro,ru. fiitRR i "ta Lu,ny, h a az ön;
p a rlllll'S llOk llt'iS, ől. mig ha nl. ür>;paJ'nJl('snolk ;nőt.l .. n, a 'közga7.
tl,' l lko<lú"t, iII " ti m l·g. Ho azonho.n az <irsi ro<!a egyn,ttal :n6tk Jl 
]pgény"",g- (ö1'''l~aranesnok hclyetlt'S) elIwlye7Jés .... r.. is S7A)l~úl. 
akkor a7. 'Joakszo1HÍJJ<11k kkin!>endő ;.s a k (izga7..dá:~kodás :il1J11 
fűt rn dő . E7, ""'etb"n a fiif.t ... i átaMny i s t.i'Ml1é.9Ze<t.ese·n a köz
gazdál·kodlÍst. illpt i mep;. A 11ÓS örsIiaranetmo'kn.ak jog.'\. Y~ll 
ngya:n i!yon {.'>;('!.hon iR a füt-ési átalány t fi,lvellll'i, f'Z <'Sf'ItlJ(, JI 
azonhnn az Ö1'6iro<!ú.t ,.g><isz n<lp fű:!,tetni tartozik, n em csa'k 
Hddi·g. mllig II ott tarlózikodik, mor t a fü!'é<;-[ litalállY a jwl,i-
6'l-gm'k 'egé.;z naJlon nt wtJó fűt""'';1'I' szolgáL 

Yitatko7.Íl. 1. A bérelt földnek a nősök ~ nőtl .. neK közötti 
l'lo<sztásá,t a járlÍsJln r.anesnok ÚJ' eszköz1i. teg-yeJlek tehá 1 
od.a jplellt,;s!. Mi n om .... a gynllik hivatva arra, hogy "'hhen " 
k iordt'she'll dönt" ii nk . 2. ],f"sodik k"rd.~t nt'111 brtjü·k. Irja meg: 
yi!á:gOS<J1l, hogy mit ,'lIkal' t1Hlni II huh06 lkemen0éröL 

R. tlszthl'lyettl'S, 1. A m. Gc i r. C8{'.ndőrseg r.angosztál:-'bn 
II l'lU sorolt haYidíjllsa.iJJak. altisztjcilll'ik PS l<>g<'lIységének 
mLlld"n h é-!. lJ<I"i tényleges szolgúJal:n nyolc:nak számít, ahboz 
tehát, hog:- valaki teljes ill'Otékk(~1 hl'.Iyezte6&'<.k lIYlJg'.illn 
mányb.a, 35 é ,-i tényleges swl,gAlatr,a van sziik,sége. A 'há:boríl~ 
;'v{Ok (1914-1919.) k·él;swrMmJ, dl" n e m f{'lem elmn s-z:ámítana-k, 
az tf'hM., ak i.llek mind. a h.qt há,borns <'oW be«zámí t, a tl>lj '" 
Il)·ngdíjké.pcsroget 29 .,.,.i f>Fo 11 hm' i t é-n:-leg€<S swlgá;l<lt U táll 

éri el, 'Megjl'/D-u><ndő, hogy o. 87.'1·nil l"" -tartama ala tt a.z :HOfl. 
1924. sz.ámu J;:ormJi.n yrendell,t érl.elmt'ben az m~7 ... rü llyUg- 
díjn n.k cs..-w 9O%-a folyósíf:t.'1tik. },[iUtáll ön 1895 Októher 1-,' 
ót.a mpgsw'kítás nk~kiil szolgAI, t.clj ,o,; nyugdí jra. 19"24 67.eVt.on ,
hE'r l";;ve l v" n ig'énY"). 2. A ('s"h,.k On.n"'k - miután magyn r 
á llampolgár - nyugdíjn"!. n em flzd.ni'll!.. ~f('g a "csl.'hszlo"li k 
:ílh1-mpolgár" ma'lD-uToktól' iÍs e-l\-oll j úk II , ~l:-Jlg(U:int,lJn ('sak 
l!'/tki;;,,]'h íí ri igypl- is blá ln nk re:í . 



IM 

l:.! CSE.NDŐRSÉGI LAPOK 

l~ i '· 2Ílyh:ig'ó. 1. A zúrú r út ·a 96UU, l !í:!:!. ~7,ümú LH'lüg-YlIliu isz-
1e rí l'4"lldC-!f'l az {-'-:;t~sz ()r~z<Íg- h~1' iíll'tk-r4 " l1-tíZ\~ t~ k~t l>rá han álla
pítja JIlf>J!. az 1~20. éYt 98íJ3/~L E. Sz.;.ílllÚ korill{ítl~-rí'nc1t'li:'t 
: tzI; ah ••. il a t.ü l \' t>ll~~ I 1: ató~üg l~I: .. Ü tb--zt y b c'lüjé t (aIí6 1J.;.íll) f t'lha 
laJ!.lla zz.a arra, hogy ott, ahol a z t s,ziik;;;t!gL\S.IU1k" látja, lét ziirónit 
korú'hhi idi.po!lth-all is 1I H.·.gúIIHpH,ha.-·s i1. A:nl.~nJlyihml t e hút 
öt ,-á l-nH'gye .ali ~l'á llja )IJ fi~'k~J1t 1It.~.11l }"Pllll pl'kl''l. í'U, .a z.ürúra 
nlillUt\llütt - - ki)zs{~.goklH.·1I is - 2 únt'kot' VUlI . 2 . .... -\. Yxt.~1L11';lpi 
lliIlL!:""ziílldrú l ,z{,ló 18~1. p,'i XIII. t. -(' .• i ll~tv,' /IZ "1Il10k 
\· ('g n~b: ljt ·á-~a tilr,g y.á:hun fk indo t t ·kert"Skotmpl F-llIiigyi JHitlj~ 7.. t (, 1"i 
I'I ' lId{·I~ t ~~ak al'I ipn'l" i lllunkára \·unalko zik, ól HH!wgaula..o.; ági 
lIlunklÍ ra JH\Jll. Azt, a.ki Yas{jr ~ és ünlH'VIl,n.pOJJ 11~'-ilyátJ1Q..~ 
III f'zőgazda s:1:,.ri Jllun'kát y i>gf>Z, fl kill'ü g- üs i ·hiilltl ~löiö rypn r 52. 
~-a, IIl n~pj álL '1 ... ·llI't fel:jelell k ni, ;ull.i_'ly '; IZ. 18()~ 0 /,,\0 j l Jlil. L-c , 
HJ. ~- Ú'HiHlk 1l11{"g~ zp-gé'N:'rc tarüI11naz 'htinuit i) sz:an'k{'ióL . .-\z. 
HitiK é.Yi tiin't> ny hiwllko7,o li i;7 .. "ka~za s z .. rillt vaslÍr- és iin
t1t'pn ,ápol~O'JJ lnimh"1t llril v állos ~:-; Ut"lll. l .. lkeriiN)(~tlt.,th·'1l 1111111-

küuaJi! sz;iÍ1l,~ t e.]lIil· kell. l\yih' úHOi; mUllka a~attk (,H {rte ni 
míno.f> ll olnlll num kát . . aIll l'ly l< ·la'kh(·lyi . .;.égeu kh-lil. te1tJt pL 
utlWII"):tlH, ~ III f- z.{) II , r é ten, (l nlöIH~lI l'>th. \'e. ~.( ·z l(lt.i'k. :.\fMX"í lt"-r-
11!i'>1I:\""t.'k lwho!Od'ú.sa. építtk(> zé<BilH'Z építü:l!Tly-ag fI1Ya:rozá..~l sth, 
l ::' ts-2.g·t C'1'1':1l iil llyil"ü'!lIO'8 Jlllllljkil~ A ft-lje}(>ntús t a jj1r.á..,Jbiró 
":l:;hoz Ikell i.lltéZlIli. 3.' A ~sf>l ekU1\ ('" y t legof·elj0!Jh kiiZ<."", "d
lu'rhoritá.";nnk k",lH', tJ/Jl4~ ,1uinöf.títpni, (lZ" lH:'dig la y[trUl (Lgy-e.i ~za
hidyre ndl'.It>l,·ik kiilünfiPl~·k&pen swbályozzáík. N .. m hissziik, 
h(}gy , ;uk,'kil aÚ·rl· III egih ilII Íl' (.n'éllek, mNt '·CI!;!;' t·.] li Úl'3,];or 
; I Z lIt (~.ú,n kia.h:il, m {.l,rt JJIt~7..(· tlink sZ(,-',rint aik1k o\r 111Ú:l' 'lIi 'Jl (>"SoI" n 
{> jj(.1. 

L. J. ~·riil&;i pó f.<líj a (';'l'mliírségnH uiuc;;" II. A ";,riil,is i 
púfdíjra ig~" nyd bíró c.st,n,lőr'egY'\nclk LIl·Z 1912. évi LX\'. L-c. 
42. §-a ala!l ján 192.3. év j ' N1!ÍUS ll " 3O-<ái,g ú, ~l. •• ",z<'!mé lyi ll"t
lé k" -ba,n risresi1H ek. a ·köwljüvŐheu V'a.lószi.niilc.g ke<dvczm~
lIyes ·Ily,~gdi j at. fog,w,k ,klapni. A k<'ll V<"7, m &11 Y" ;; Ily·ug·díj 
III I'gá'lIallít.áF'H. ltn06t. VUITl folymnatha'lI. hla három hÓ'W1)on 
1".liil iill I'""z>' r " 'il y k"dv"Zlll" .nyt n;>·m ,alu~) íta;lIu !k UH'g, úgy 
,,"nak fol'Jó."Ít1Í~,t ,a b<'I"igY'lni'lIi~ÍRr úrtól 'ké l·ellll,' ,dreti. 

K. J. főtörzsőrlllest.er. -Ha ,I", tudja hizollJ'ituni. ·hogy iint 
a. hJlli"e t.é,N'n tén y l !'g 2. o·~zt. őrlll<'f;["".ré r'lőlé.'pte.t. té'k, akko r 
az ürSpiarllJll~$ll<Jiklk-0pz(; l,wnfo.lyamba va ló l~ve;zéllylés{>t kére,l
Jllezlli'ti. NC'J1l é;rtjiik, ,h(~y hcvczé'n "hís~ miér.t maT\ldt ,' .I, 
hizon yc"""' , 'u·lmrni h'i')m \'olt a z cJÖ'U,p t .. fé;; ki;rii!. . 

Il. F. I. érlleklődő. K Ükl"ziJj p. 1927 'tíiprili .• 30-Jn jiár k. 
P. D. nyugdíjas csendőr. ön " J",-ihn'rú a,lla 1t. vnlószinű '('g 

II,illt ·lIé l}f('1,k(.,lé !'lro fk!ütc-l<eXc t!. <;g Y":' n <t v~dtörvén y n.lavjá'n 
ll<'pf"llkc]ési 6wlgálat()t t ... lj>esí.!t,1t és 'Illint ilye n v<>lt u "'!'Ild
iír!>éA'h r 7. 6zolgál"t.~~ltro bf>OSztnl, mc-rt mint idC' igh''1w.' (,J\ 
lI~"llgdijazott 'c"I.o';,ut ,tény:I!I'og<'t'> c"",n.uőrsé:gl ,-zo!-gállallra' liI' lll 
l!ívlJoaHáik ·IJ{'. Ha a lnm)()rú ala tt 1I)' " ,gllíjúf. f<'lvette. ak'kor 
I!ú'horús 6-rolgá latána.k nYlIg{líJába yaijó lH's zú:mitás ÍIt n ,'m 
k" ... dnH",nli", t i. 

Nagylónyai örs . • \z ön :íltalhh-al!k ozott 57.039,'192·L SZiÍ<111Ú 
h' r('sk",!~I<:'miigyi 111 iniszt.('l·i l'(' lld c,Je!. e;;aik n húR1pa r gYJ,i){<>r
I,;;;ára vo'watkoúk. <1" s"101IIi·kéVPPIl "1.\111 vona ~k1Oztllt.u.a ti> az 
(in álta l m egirt esd rt'. A tano nona,k Y.nAAT IHlP " ,aló fnglnl
k nztaU ... "" az 1891. év i XrTI. t .... •. tj. ~ "a ,'rt~hn"'I)(,1I 'krh;igiis t. 
k':;pp7- ugyan . lIa llzonha.Jl a tanonc <~z ill>C' ti) lpa.rosnuk fia. 
úgy :I ('"""dő" j(}[Yhan tr.,--zi. Ita .n"1ll a vatkozik .'" ,I oJI)g'!):l. 
n",rt. hiswn oz igy f~li g-DlM<Iiil' ""al á di klle gg(>j l,ír. ;\(' 111 
j , hisszük. ~ I og~' ' ;7"' rt :til. a.pitl. JllcogfbülI.te tné.k, JUt"g '11kk<1I' S"Ill. 
11<1 a.rra t.(jr,"i'o ny lwfijjr- r ,...p tk·g jO!rot i~ 8/({no<1. 

- Xőtlen K. - 1. A. A z 190K hi XLI. t-e. 12. §. nt{)I"ú 1Il'k(·7.
c1 é 't~ . YllI.allli·nt a h<,liigY-lIIilliszt,'r úrndi. 19]0 ,llm'PIn!.>('I· 3-án 
<"It 141.999/V1. ,h) 1910. ",.mmú t'Pnd('li'Íc érh>lIllMH'n R ",,('n dúl' 
le ;..rén ysé g j á ramló;;ágai S<'mmift'l e pim c>n. t"hú t gYi" ,'rn"kLar
fii " i' kiilts~~ cim" ll ''''.111 , ·on·hal úk " "grcol>ajtlÍ" a:lá . :Miu t áu 

.lwdig 'fl 127.599: V1. 'h) ]924. B7.ámú .JyC'liigym ill i"zt.pr i T(>nd('h+ 
t f'! úgy 'a .. (' , (' nelő,." . min,t. ([ 3. ""zI. tigztJb>C'l y ett"s l('gún~gi 
:.i llonuin y ú <;gyén<"k n"k rninősí1tp ttek ,>S ZSQl<:1ot, t"b"l U('1n 
h:n"idijat >'h-mIrPk. II 'k"nÍ'i('ti p a ranc;;uokS'ág fl le,nm<Íst m C'g
tagadh a tja, mi'g AIdkor is, ha a hir{~ít.g i;lI'őkd. ,,1111 a.rR."7. , 

t ;IHa . 
Sz. G)". fötörzsiírmester. Szeged. A rSt-I,,1;:IIl" n:r íg;-, ahogy 

I"írü" kÜ1.t'! eóbh JII a yaR',0'nro ll.g.álá."1\()z, min t ," 10pásbO'Z. 
álllllar (lZ sin<'hcn fklizál"".a .• hog)' a ll j'rÓS<Íg 1<>VHsnlllk '340' 
épp('n 3'ablál>llalk: Dl'inŐ!:ítelJ~ az Met,'l. 1.,~killt ('ttd iIlrra. ilOg, 
a z Hldőn l á noot "lőszől' t<,n)cl C'g p](n lajd'ooitotta <'s cs.~k 
n után l..., minldjárt köz""O",nül utálI a is dobta " 
folyób". aZ7fl.1 t"h á t mint blaj<iUával r{'lld,,~keZ<'tL Megj,,
;.'y~zziik .hogy olya n eset. aminőt: <ln l eírt. nem fordul .. lő ~s 
azé rt ílr, nt'h':; z minűsit,,"í is . mert hiRU'1I a nlÓnő<;ít é" l " 

(' :, el(l kUlt> II)-t k id C)'Ü kül' ii l III P 11 yl' k : Hi'. , t'l őZ!Iii!II~; , SZálld é k , ('é lt 
o k ,th. JlJill.! bl·foly »._olj ü'k. "z, 'k r iil Il .. dig' iiu lUilld 1l ('1Il ,>mlé 
k(>"ZA'tt HH'<g. )f~}g,.ü1l1l'\<d l' t HPJH í l" II JJ . .;t, a h(> }yegl·t l'aplluk 
j :n-{tru I I(' \-t; t(' k z li~k . 

:\1. n. cse ndőr, Szokol)'a, H a <inl il h01l " ,,<I fÜ'T"Il)·. ú k 
lt.'rvkouí ~ra t S '41 l· sLkJld.{)r~t~ g' iiüt •. dék":'hüt \'alo t' I 'bHesüt ú~ru 

it é- Itl'. L8lkkur ~t~,JH lJ r u-gdij:c1 , :-,('Jll \'~ gk i t..,Jt-git.éo"i. t H-PUl k"'-l'1fhat. 
Ha a hol1'\" ' <.I főtiin'é nyszék t'>5!'Oeg f e llllt'nli. a'kkor r"km,>!
tOll, íll C'- t\Te a húbo r ú-s é\4,e kll-é.l l~é t~zt' n,;o;Pll SZÚlllí 10 H ~~L.olg ~i

u lti id (-j {~ lnlyó l-\' tlOo\"t ' IlIl w lo 30-áY RI 17 év, -I h cl lh~l) ~' s 21 l\UP 
l('sz, nldy h ll' j (' lltéh t lIYllgdíjat k'U}Jll'l. 

Drégelyvár. - G. L t. S. Sziilliis. A [',."tl i·lt·t·nek ,,( ,ín a nt·z
Hin'k, II d o log- E' lIrlt'g ú g y úll, a111 iut l) ll'ük i l'j it :~ . 

P. thist Keyerule.s. Kin:e,stúr i la'ka~ba-n () r~1i.'lyt.'Z t·tt lIŰ~ 
,·gy"'m.tk. k ik f"Liil\-izsgúl a to ll (';;·c'mtlőr';';gi "zolgáktlnl alka l
ma Uan<J'kll"' k o~ z t.a I ro zI:! tlla·k. I'l'kás rka 1. a f .. 1 ij.] , ' iz.,gá k" lll eg 
(.i;rténU· lltá~1 azoJII",1 a killcs t.{,r r~lIdelk",zé,!;é r(' ho('.sú( ,l;Ii 
kiitd C6<'·k és r ;'.szii,k,,· f".g~'"l"khn ,-Hl'l~i ,k 'U :lpj,íig- (',nk jak " 
Iwn'áUs:ig i.J.!" t<' h ",. ((·s. 2. nl. 3J. §. G. 'lIon/.) 

ll. I\"ylregyháza. A lll. kir. (oIYlllllűrs';g ~Pl'lI ( 1)':111 küz
hiz'tollsagi ö rt l:"3 tülf:'t , III i ll t n cSl' u'Üőrst:..g é s ft 'hl'liig YJllinisz
b ' r ú r lllH'k Y:.lol l nhí:n'"udelYc. },pladal.a. H duuai és t.Í:8z·a i 
folyama'e.ndés z-et.[ 8wlgálat e<lIlÍtÍlAA. H<on<lfo.kozata.i : fO'I"mnör, 
J. oszt. ro.I F Hllör (ör",'ze tő), ,,.,,jus (tiz,>UC's) • . lIel,'TI' I]" " (SUI 

kaszvC"Le W). Ilajóm""t<' .. (örmest,' r), Wr7AI""jó"w",t"l: ttőrz"'ŐI~ 
1Ile;;~r), fiítiirzs!tajómest0r (j'őU;rz.~ől~l1""ÍK'T), 3.. 2.. L osz /. 
tiszúlwl :reU,·s. l'i .... t"k: .J w j 6n'''-IO ' (JJn (lnagy ). föhajóua!(~- (fi!
h adnagy). k O'IJi !.Ii n )" Isz'; z ,ulo;;). 2. ú<'Jzt. 'W rz"k a pi t.ány (Ő r
nagy), 1. ",z!.. törzskapil á llY (a lezredps). fő kapi(.,ín;- ("zr", 
d"s) • . '-P7-"tkla,pitány (Hábo l'lwk). y,'u rFők'3 ,p i t.íllIl Y (a.!Jálbc'l·
Ilagy) . A fol r nmöl"ég e·g ~'enntházata. khak.i szinű .pa.u!:IIJ .... 
zu~,hon y kHwjtott !('allér'!'a,I, ti 'sztd~' él; aHisz,(r:k z nbi>onY:1l 
f,,186 zsehh,' ). ti"z~,,'eké {.g folya mfiröké fel ső w eb l l frlkiíJ!. A 
t.iRzt",k ·és [lHiRz.telk a pol g-áúho7. ,IHl sc~l'l" kCflu"~lríN! 1t f c.Jlé 'l· 
gl<lIért N; kü tö tt 'kh u·ki 1l" 8Ik 'k<>lHlőt. m íg '" tiszt'esc:!;: e s f{)I~-a",, 
,k ölk f c<hér llIatl'Ó zg~,<]]ér t. yisrh'>CIk. A foIYil.mŐl'i'(~ t. is:zt~S t · k 
e;< altiE;zwk r " D<lfo'küWti j",lús,," a h01Wédblé'g hason rellil
fokoZla.tú ~g~'é,,,~ín'f>k T1al1g jelzéRé\ 'el nwg ... gyezi.k, d c a-zl Jl~m 

It gané,ron, Ju,n;>m _'" 7.nJhbony. Wety" ilropeny m:iDJllké t ujjú
"a'k ('Iőré"zém "íseHk. A ti,,-zl,h ,,'I~-et,t.e,,·c-k :r a1Iigj'e.]-zé ;;e a zuh 
hony ('kiij}{'n y) IIjjón köriilh"ladó l. 2. ilIe!,y e ~ hM millim ;
t P'r ·szé ll?f: <'Z:ii s l. pRsromán~-, fő!i·szt",k'll 'él llgSlani'l,"~n ll. 2 "o; 
a) "l.l'ml y pa szomótm y, tül'7.sti"'lJt.<f,m~1 .'gy ... 'zé.k ., é" 1. 2. Hl e!·v,> 
~ ~~ikpny a rn ny pas zomá II y. A fol yamöT!>é,g éR c;;"m.dií rs (·'p; 
<'gyi' n e i Ik;iT,ött k<iksülI<ls t.íiilZt.('.1e t.ad'IÍ~i kiiiel l':wtt* á N ",'un. 
A fo1y,~.mől'''''' g """ rveze té n"k n: .~r"t"s iffil1<' l·t'e t l· • • ' r (' IÜIH',' t ··n 
h ely,ün'k. 

L. L. 2. oszt. thts. KInIÍrda. l\é<JJiai köve;;l",hí K i;" "" .. H r r -
111"-110[ t.í born.a.gy ÚJ' \'",z" ' I'{'zI'Nl~sS1'> 1916 márc ill~ 1-." 11, t.ábUl·
Jla ggyá 1917 ,a.ugllsztns 5-"" I"tt ,ki·n'l'y('zve. Ma gán.l e,' ('kt. n elJl 
i r unk. a bélyeget la punk ja,','íTa lJC>vé,tXo'leztii'k. 

Sz. P. próbs('sendör, Esztergom . }'(i",t;;.n i i ll " hOllyP lL .. 'g'

Wl a c seIHlőrsé;g<llf> z 1l<'1Il köz,'e tl..,n;;!. ham:? 1I1 két t,vi m eg" 
.z;akftás «al lépe tt. ·Iw. pl{íz,i kafollai szo lgál a !.i itI ('j (' " l1 Y ll~ 
díj'ba Il" m ;;zn'll1Í.t hl' . 

B. J. próbacsendiír. Esztergom. l. )Iintán ön n C'H'l1,l{jr
"t··!!,I",7. " ·hOfl,"~,g'llé . 1 tiir tént k szcrl'lps [' n(.;;', csa'!; 31 n a p 
llluh"n j('1<,nbk"w tt, i!Mt<Jnl:l i' h-zolgál a ti illf>je lI e'llI "7-á mít 11<'. 
XYllgdíja,ztalásn .alka lmá"-al m"!nlTóbál1wtjn lIIa.jd H h , 
gyehlli úton Y!'liló bp"zá.núLlíst ké l·plJllrwi, t .. 'kifl te tt ",] alT' 1. 
hogy Jlle.gs~aikítá6", fi tÖlTé ny iH·a l .m l'gbat,k ozott i dő t e_",~k 
elr,- 1I:a·PP1ll h a,I'adja mpg. f('lvét<:,le ve<Ug ü n:hiháj,í n ki.\'iil 
kt>S<'l.(' ~1Jrilis l-ig. 2. A <;""ndőr.' eg i ('1 ől "p!.., I.é 81l pI a ka tona i 
szo].gálnti ülő n<,m ,""te ti 'k fhry ,·I('mhe. őmu"sl('l'r<' f".hú t. """k 
1930 á 'Prili~ 4-.' 11 11" Z 'I'WI;, pt"tlwt{}_ 3. Kiit"lczt) j .. 19'21\ jllnil" 
30-án j á r l ... 

I\"agya!föld. A yolt cs. é~ Ik,i,-. 65. g ~- . <' . irattáriÍ nak " g-y 
til)'",!':,k,' ,a BOTriO(1 Yárml'gy('j alispáni hiynta lnlál " an :Mi,
kolC<Jll. A 4. honv"'d .g~-a.log<"ZT ('d iral,tára m<'gszálloH IAwii 
Il'Ien ,lsSZMll ara o t . Az ö n óHa.! 'ln'roezetl. tis z t m ia,]; klpulelr 
1I"1II swJg'áln<~k. tn.rtóz'ko,lá"i h elyiik;>t nem .tndtuk m('gállo
pitia"i. 

A szerkc8ztésért és kiadásért felel ős: 

PTNCZÉS ZOLTAN százados . 

Pallas rész\'~nytitrsMág nyomdája B"dap"6t, V .. Hom·t'd , u. 10. 
(Telefon: 5~i. >-68.) 

F.lelCos "ezelő : Tiriugor Ká ro:y mfiszaki igazgató. 

.XIV. évfol>:am. Budapest, 1924 december 15. 13. szá 

CSENDÓRSÉGI LAPOE 
SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS 

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

Megjelenik 
havonta kétszer 

SZERKESZTŐSÉG ÉSKIADÓHIVAT. 
Budapest, I., Orazágház-utea 30. 

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

Amen. 

A helyi és személyi ismeretröl. 
Irta: STRIGONIUS. 

EZt'k, hogy iL loé tfpllta rtns ukhoz sz iihég(';-< (' .. i Z. 

ki.íz.ókpt besz('J'{'zhc's,;ék, tprmész('t~t'n ,koldulnak, 
lopna!k, C'salnak, 11em ritkán ralminak. A közbíz
tonságnak tc-hát állandóan vc·sz.ély(' z.h: tői, akik 
~ wint ilyP!l l'k - - az örsk,jrl Cltbcn JlP!1l tlírlw(ők. 

. A eseíH1ör S()hSl~ álhlSECl magát ahhan, hogy 
. iJgyf' s gyallU:-i nsnvm'gó égy{'nekiildöú,*' "zon a cí
men, hogy "hi s;;. e7k k nem i l'i olyan. veszélye!:il'k" . 
e1tdá zhatú, '1llert a tapasz.talat már t' lpg'g'{' igazolta. 
hogya eSilvnrgókhDl l('~znek az. úto nÍll!ók, rahlók. 
akiknek iirtalmatlanlllÍ h~te!e ntáll sokszor való
han 'ig{'l1 nag ... ' f:íraüságha kp.rill, bolott azonnali 
-erélycs , g l)H(](IS, plőn, l(ti ó k('7,<'ipsi~k alig szÍi1l1ha 
j(ihdií l' l'iit \'dt VOillLl igénybe'. 

A ('sl'IHlfí r U'hút ij r"k(jrl ,'j{>jWI1 t'/!;y í lyell 
()g)' l'nt. talií!\'flll, Il e llH'II:iPll pl l11 ('lIdt('sZ(1 I1M
kül, iga zolta,,;;;! és gy{ízijdjék meg arrúl, hogy 
III II I1lkal ,ír/I -(' (;" TIIiólil, llli r d nincs HI un kÍiIJllJ]. II" 
úgy lal ií ljil. hogy a c.~rt\'al'g'á;:;ol1 tal á lt <:'g Y{> II 
semmÍ1H>míí ig-p>k l:'7-dP! HCnt ft'jt. ki aJTi! l](-;Z.Yl', 

hogy t i "z t E"~ "{>g l'S munkií\';d kpn'"he.-:s(' !I1Pg k, ·
lly(> }"rt, úgy t' ljell ~ ~ 8;.-:olg. I" t . J 17. §. \-r. ej, ill,· 
tíjl f>g '-,\; 1;) p on tj;1ihan l.,fekt , 'tdl. jog,1 iva I. il ('S'<I 

\. a rg"'1 t, mint , l kiizl) i;.-:t onságJ'iI \'Psz(~ ly ('s f' t. ok,, !'t
Ipll fogj: ; el, i Iletv(' \'cZ(' ::!:'i(' (,1,). 

jd. ,". "\ z ('<Idig uh'gy;) l t PKY(.I1(>k mind pl 
li;IViilllp.k il eÍg;lIlY ösztönii" ravil8zs:'Íga , (';-,('l"z,;\'(; 
fon.(Íorlaln , d 1.ln·a, ,·r{;sza ko.", ,,(a ;Í1I;lt i kt' gy d lt' ll
"f.w· 1!wllt't L I": i IH' r'1lI1 {> keZil'>];; rt d:íll ' l-j " é'n'" tr;l 
g"di;íril, mik, )!' FjD,~. {,-,,' 11yar;i nak ' ('~yik pjsznbí , 
jÚlJ. ; 1 kúh" r eig;inyok ;i l, ú t:-; Ú li ('s;ínl" g'<1 7-di1j ;íl 
(,sal údj;Í\, ll l "g yPl"11l1WJl : a 1f'g'C'lllh f' r i pl cDPhh mú
Jon 1(,1I1 (.~z;Í I,, !:;í k. 

~~'J1J Ipsz talúlJ 
,-z, ... klm"" f; l j zil ltnl 
krW;C[fI. 

'·rd pkkIPJ1. Im (, ff,ldt(·lr1, ,,('-
Pgy ki SS l' héí\, pbl wll fogb l-

"\í1liIYt'IJ ,;ö t!',\. il ('i p'i nYlIa k ld ))!', (,lyalI ,;i) t{'l 
a '111 1.1 It ja j" . , \ z. (' g-t~":z. "íl ág' i:" f1ll'ri ijkpI s llI"g·"r·t1I 
iSlIle ri ~l'nki. ;;\ eig-lÍ.nyk{'.rapssnl, {'zzel a sz(wÍúli,:, 
,zaztlih'(Ig'i . 1·1·IH I,-;,.:z"ti {' '': l;Írsarl a lllli :,zpmjlon t qkl,(>! 

. ('gyanínl fOI1(()~ prohlél1lúval tudó,.:ok, Írók, it l 
liinhiiző or"z.úgok Kiwmúnyai múr igpÍl "O Iul t f( 
In'lkozlak. dl' IlPlJl suk e]'('(lm{>nnyel. 

;\ ('igún~' h,lt·ji Il"P, a z. hizon yo,.: . Erre v 
ll'stéIlek ('sokolúdrszíllf' t>S llI érhptpllt'n lusta:;:á{ 
mint (,z il k,',ldi népeknél i " fpllPJlH'tő á\(aláh~ 
I gaz.a t m ég y{>letlpnül ;;('nl mond, víg, tréf. 
móbkf'd\,pJ(;, milwTI miír (,It{'r kPll'ii rokonait 
F'{' lénk mint il nyúl é" rgyiíltalán lwm kitar 
Illi megint ki'l C' ti j t:' lh'gTt' vall. Ha mester"égd i 
)WJl) meg:: !o\'úhh il pntkó,,:z l'g('s inálií sniil , a z li 
foltozú"má l, ('E'knöviíjásn á l, IlO nw§!; ét lóc::< iszún::í 
núl. Dl' (' InP.<; tel'ségeket sem íízi sz in'spn, dok 
kf'riilő, r ('nyhf', lus t8, {>I<,t(· folytiín \pgs7, i\'PRí'hh 
lopá sok1úl élősködi k. 

A ('igitny zs,arndk ;J. gYl'ngé-blwl é" rahszo l; 
az "1'ő,; (' hh"l !:'zemben. .Ig('1l kegypt]."n, hirtpl, 
haragú. Ha (']fogja a z indulat. k{>prs lúhánÍll f, 
bpot.t ki ,; gyvrm r'kfvpl harag-osára ;.:ujtani. 

A (·jgiíllyok fe lt,ttéhh hahollÍlsak éf' kpdvBI 
il (itok í:<l (os"úgllak. Ká1'ty;íhól a kÓ7A·lg<) ;.:;zen' 
(~ ;; é( kiv(,.tni, \['ny (, ,,])6 I il jövl'nd6t nll'gjósol 
N'lIK i SPlII tudj,l johha.n, mint 6k. Ö k ;1 v i1úg sz 
guld6 Imt!llninjai, kik ; t k(ltfők nyomán még a = 
:-;zú;.mdlJall. i:-; a hilldu tá r"adalolll Ic'gnw/-,,,'ptpttPi 
m;7,( Íl.l~' ;Íh 'l lartnztNk. Hazú.il.lk teh i1 t. IIpm J<i/-,"yi 
tom, hant'1l1 India , ,;oha :-; ('lll volt , lk ők - Illi I 

il Y v::d 'd Í(',;pkef' ZIIpk -- - ;1 l"ál'aók·· hdyelt n 0I} 
"a.g)' pl;í.f1p {>Vl'en Ip,; z.ánllilzói , h;IIII ' 1ll a z indm'( 
Illt'I,..,,-dcH rnlr sz.olgúi . Zagyva lwsz.r djiik is !"gil 
kúhh lll cgl'g:\'<.> 7, ik az Indi /tban div/. tú jnyplvf'kk< 
t ;~n('uk p(>dig jófonnún u~yaJla z, anH'lyd llldi; 
!iilll. egy'!,.: IJPgyT i rl{>k i ha:i;Hl{> ['ok ma i napi/! 
kjt (·IlPk. 

};lIn"piÍhall kii,.iillwlül 14J-l-lwll k"zlltek III l 

Ldkozni. HnzlÍ nkhnn il tatúrj;ír;Í" idPj[.]H'1l j 't'l(m 
k"ztC'k {· IDszii r . gl eillt,(' "zivpseli fügadt:ík őke 
'l-)pllizplgij ,a!it zato~ m Oc!l)rll kb I. ,'::]1' . ..- <,sz.ükk, 
lll in(\ '! l1Útl 111 P !!Kr' c!Y p]t(,tt.ék mai!ubt. Xpme~a 
\,(·<! p l (mlh, ' JI. b'anE'1rI kivált;.:;úg();I~ilan, k,'f!\'PZUH 
J,V{'khe1! i" rr i'z.p,.:i iltl'lc HazúIlkhan Z"i g1l1nncl k 
I'~h' . M1Ír i,1 T " rézi ;1 (';':; ll. .Tóz~pf Mdl'lgeitl'k k i 
iiini):;eIl :1 <,ig;íny()bt, 'kik {,It" k i~ il IH'lt1 rem€: 
kt'g~"e k l' e l. mindl'1J tij ,·v t>JlYI. t ári:iadalHlI re nde 
ill'gligúlvil . kóh oro!t;,k h egyrn-vólg.viill, Jiagy "( 
.<ól·h· ' ·!'!· ,>~ 1'1'liliih ·t(, re cl hll\\'il\'ilágu nk ('>' 
j ;'m;huT' Y('l'tboknak. Yakm Í' rl';~ég.iik 1~(,11I i~nl{>T 
llilÍ iÍ rl. 178:2-I\(·n miÍ r rabl ,í""kkal r ~ gyilkn,.:sagoj; 
kal d idolt:ík i i lu' l , aZ<"rL Hont lllPg"y0!,pn pg")"·elfo 
gott rali l(, (·i g-á Il:-k ~H; !\·;íll JIlillrl il -lS tagját irpl 
11\1l1 I1 élk li t ki\'l~g ('zt (' k. ' 

1)(' kiilfiildiill mé~ "o:'- k<11 ,; z Í~<) r úhll illl lépl !, j 
fu1 pll('ni.ik. 

l.g.,· I. Fl'i g )"p,; i\'i h,l { l ~ ,'l rplIc!, ·lt". hog:' ;1 


