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Hódolaf , 

es hála ... 
k' t naev betcgsé�, amelyen átestiink: a hábürú, �� a fü�radalüm n�gyün sü�at elvett �?I!iDJr. 

Erkölcsiekben és anyagiakban csaknem mindent, Vültak Idük, �m�kü,r .. a remenY,�e�,enseg küm,ür , sotetse
g ben már-már azt hitt�,ik, hügy a J:I�dür Js ,vé�le� el,�ürdul,t �z ü �eI?�,tül s hügy ürü kre n:teghuzta� f-:let
tünk a Iclekharnngüt. Osi hazank )aJDngü, erzü-verzü , ,testebül teltszaJJaI habzsül�,ak mühü szümszedamk. 
K"nnvcn khették: nem vült senki, aki undük lakümaJukban meg�av�rt� vülna üket:, " 

f"jtó kábulatün keresztül is éreztük, tudtuk, hügy a tüvabbI sulyüs me�'p�übaltatasoK feItarlóZ_ 
tatására a végső enyészet elkerülésére még van egy mód, s ez az egyetlen lehetü,s,eg: had�erege� terem
teni, SD 'unkat, mindenikünket füglallwztatütt ez a kérdés, sokakban �,e.l�vült a Jüakarat IS a ,�lsérl�e
zésre dc a prübléma történelmi meg.oldása túlnőttc az átlagember ene,rgI�Jat: meghaladta az ereJet s ezért 
a sok bus'! ó magyar mit tehetett egyebet, a két kezébe temette arcat es SIrt. , , 

E�y, a sürükból mess�e .. kimagasló , Kiv�las:tütt k�lle�,t a�hüz, hügy �egvalosltsa a lehetetlent, 
hüg" cr6t teremtsen a SemmIbül s hügy hJlet es blZaküdast .ontsün a lemündo lelkekbe a maga lelkének 
mer hetetlen hitéből és bizaküdásából. , 

Csak egy talpalatnYI hely vült mé,g a,z ürszágb�n" ah,ül ,még szabad vüIt m�gyar�ak ,lenDI, de ez 
a talpalatn)' hely elég vült, hügy a HunyadI Janüsük, ZnnyI �,klüso�, �oc,skayak, �akocz1ak es Kossuth�k 
meltó utóda: nagybánvai Horthy Miklós megvethesse raJta a labat es hogy vIharokban edz�tt, eros 
iengerészkezének intésére újra felébredjen a magyar élniakarás ! Hívó szavára legyvert ragadütt Szegeden 
néhány száz lelkes magyar tiszt, katona és csendőr és gyökeret, �res,z�ett belőlük a �a�yar_ !lem�eti ha�
sereg magva, hügy azután a Vezér erős, erélye és céltudat�s ,  IranyIIasa meIl�tt erove nOJe, kl maga�. 

191Q nüvemberében, élén a Fő,'ezérrel, bevünult a fovarosba a nemzelI hadsereg, Meg most lS 
fülünkbe zug az éljen, szemeink előtt vibrál a mámüros lelkesedés. ameJlyel' a terror és az éhsé� gyöt
relmei alól felszabadított lakosság a fővezért fügadta, 

Amit elrabülJak tőlünk, azt a nemzeti hadsereg még nem hüzhatta vissza magával. de visszahozta 
.:úninkbe a nyugalmat és ami még fontosabb vült talán: a hitet , 

A nemzeti hadsereg bevonulása után összeült nemzetgyülésnelt már csak egy feladata volt: tör
vényes fürmába önteni a nemzetnek egyhangú lelkesedéssel megnyilvánult akaratát s a Vezért, aki a háború 
h iizdelmci között a haza védelmében, majd a belső rend és biztonság helyreállításában, a pusztulás és 
vé�cn) 'szet szélére jutott .ország megmentésében örök emlékezetet yívott ki nevének: az ország fejévé, 
Ma varürszág kürmányzójává válaszlani, 

- A valasztás történelmi jelentöségéhez mért külsőségek között folyt le, Amikor a nemzetgyillés 
elnöke beidentette, hügy a nemzetgyűlés Magyarország kormányzójává a magyar nemzeti hadsereg föve
zérét, nagybányai Horthy Mikióst választ.otta meg, a szívből fakadó örömnek tomboló megnyilvánuláSa: 
orkáoszeru éljenzés zúgott fel az országháza üléstermében, százszoros visszhangra kelve szerte ,�z .országban, 

nemzetgyűlés ruszküldöttsége kérte fel az immár meg,'álasztott Kürmányzó úr Ofőméltösálát 
a megjelenésre, Az éljenző sükaság sorfala között érkezett meg az országházba, amelynek üléstermében 
felemel ö szertartás közben esküjét letette, 

Ennek a nagy napnak ünnepeljük ma a tizedik �vfürdulóját. 
Tíz hüsszú nehéz esztendeje áll Kormányzó úr Ofőméltósága az ország élén, Magyarország fejé

nek és legfelsőbb hadurának legmagasabb méltóságában, Nehéz küzdelem jelzi ennek a ti> esztendőnek 
az útját. Nem is lehetett másként. Emberfeletti feladatokra ember nem vállalkozhatik, De szent meg
győződéssel állít juk, hügy minden rend, minden konszolidáció, minden erőteljes javulás a beteg gazdasági 
�" még betegebb erkölcsi téren s általában minden jó, ami ebben a nehéz tíz esztendőben megtartotla 
bennűnk a kitartást és visszaölltötle lelkünkbe és karjainkba a munkakedvet, Öfőméltósága ren dk í öli 
egyeniségénEtk volt a kisugárzása, 

Az O �ré!ye. megfonto)tsága� fennkölt személyiSége és államfői bölcsessége nélkül már nagyOD 
sü�szor a legvalsago�ebb helyzetbe Jutott volna a csonka haza, A nagy idők nagy embert is adtak nekünk me�hetetlen szerenc�enkre, a szerencsétlenségben, Igazi nagyságának és hazaszeretetének legkiemelkedőbb, legJellemzobb tanubIzonysaga az a határozott kívánsága, amelyet a tíz év jubileuma alkalmából az ország
r:ak tudt�ra ad�t,t. �incs helye még a fénynek, a pompának és az ünnepségeknek : ne ünnepeljetek hát es ne adJa�ük aJandekot. Az ország nagyon sok sebből vérzik mindent ami tőletek telik amit nekem szánta tok. adjátük oda e sebek gyógyítására! 

" , 
Hiss�ük, "h?gy j�n,nkölt �e�e benl),e .�üg élni minden szívben, amíg csak magyar lesz ezen a földön. pe, a legelsük küzoU zarJuk a sZIvunkbe QfoméItóságát, Legfelsőbb Hadurunkat mi csendörök hisz aanak ld�Jén is a ,legelsők között, voltunk, akik Ofőméltósága hívó szavát követtük. 'A mélységes .

'
tisztelethez. al���lhoz es �ngedel�es�eghez, a�el1y�� l�g�agas,abb személye iránt viseltetünk, hozzáadjuk m� SZl\ un� m�I��, sze,�ete��t e,s a le�els?, lZ!,g-ve�Ig �alo magyar embernek kijáró hódolatát is: hiven becsuleHel es vIle�ul küvet,�uk es fogJuk , IS kovetn�, mmdig az úton, amelyet bölcsessége mutat, mert tud;uk, hügy ez az �t, egye�ul" csak ez �z ut ve�et elüre, .. feltelé, a magyar név és a magyar haza régi dicsőségehez. j 1arcIUS elseJe unnepe mmden kIS csendorlaktanyának szerte az országban' sorakouék a kakastü!las ,:!árda, lendül jenek tiszteIgésre a puskák és kardük földig hajoljon a zászló

' 
s hirdessék a kürtök mm,den magyarüknak a mai nagy örömünnepet! Imára

' 
kulcsolódjanak a kemén

'
y csendörkarok s egy foh

_
a�zb� olva�Jü� �a!a�ennyiünk imáds�ga: Magyarok Istene, áldd meg és tartsd meg n�künk nagyOD sokalg a ml fümeltosagu, szeretett Kormanyzó urunkat! 
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Katonai kiképzés az örsökön. 
írta: Nagyalásonyi Barcza Jenő százados. 

A háJború és fo.rrrudaJ!mak utáln Öllmll/gáJtól vetődött fe� az li> Irerdés, miJyen �egye:n a katonai ki!képzés az örsökön? A'l< ö'l1Sök kü'lönl1eges helyzete és körÜ!lmény,ei mia,ut, biZony nem IkÖillilli)'Ű feLe!J.ni e kérdéstr'e. A köooLmullt ta
paszt,a.Ja.tokban, - és, sajnos, sokszor szomo.rú tapasztalatokba.!lJ - M'velkedő napjaJi megmu,tattá:k, hogy a csendőrségnek a SfZO'ro.san vett közbirz,tonsá.gi szolgálat meLletit mhly nagy és sokoJdta,lú ismeretkörre van szüksége, hogy necsak az éppoo m.itndellillap előáhló élletviszooyokba beleiHeszkedtrli, halJlem awkoill felüJem.elkedve, minden körüLmények közöut dicsőségesen heJytáJhlani tudjon. Ha arra a nyug1OdJt, biztos és békés életre gondolunik, 
melyet a háború Ilütöréséilg éIItüillik, következ.tethetjük, hogy ta.Ján még a ka,tonai vezetőség is arra az áU,fuspontra helyezkedeJtt, hogy nem fOlJltos a közbiztonsá.gi 
s�k k atonai ikiképoose, his'Zen, ha ruagyobb .rendoova
rás J1enill'e, kato,mLio erőtkk� siethet ,azok segí,tségére. Arra 
pedig, hogy egy háború esetén ú,gyszólrván a VlHáJg min
dem, ntépévea, hadtaikoz.IIJunk lkeLI s hogy ennek során ta csend
őrslégnek ha'r<li tevé:k.eny&é�t is kel,l ikifejtenie, még a 
"ká.véházi ko[JQ"á.dok" sem gondollhattak, még kevésbé a 
pooittívumokkal doJ:gozó hadV1eretőségek. 

A háború !kitörése utámJ már jrtt-ott érezni ,Iehetett, 
ho:gy la mögat!tes orszá.grészek biztonságá.t is veszéLy fe
ll')1Ieg.eti. A háborús időkJben jóformán millldenki kikép
Z!ett krutorua volt s ta hadooregek seLejtes e!Iemei, a kü,lön
félle flegyverelk kezelésének és aJikaJlm�zásá.nak ilSmerete�t 
a bűnözé.s vi,lágába is magulkikaL vitték. 

Ha a kÖZieljövőben hábOTú ikiltörésérőlJ. nem is íbeszél-

Horl.{jy ... 
ÁLdott legyen, Ki jött, Ki küld�tett; 
Vezétrnek, H ösnek, úte()yenge�on��, 
Ki Lét s Nemlét nagy válsagideJen 
Hajónk kormárz,yát bátmn megmgadtcL, 
És mepmentette, ami menthet? ! 

, 
... 

Áldott Leuyen, ki hókc� panpMan , 
úgy tet·me.tt itt, mint új Hont,ogla!;0' 
S azóta, büszke testesiiU Re,menyseg, 

K i rabságunkba. megváltás,t íg
.
ér! ... 

ÁLdott legyen, Ki vész?e;,- es V1,h�rban 

6rhelYetn áll es me�sz;-sepbe r:��. 
k/nott legyen, Ki kt�ertes�k eJen 

, 
Magányos, tiszta SZ'tk�as7;ál ma,r;ad

.
t . ... 

ÁLdott legyen, Ki haUJCL 
.
es me{Jer�t

, A vemhes ko1"'YIfLk �or
.
d, t

.
ntJű �z�vat ... 

Áldott legyen, Ki erzt �uld�teset, 

rvőbe lát és tudja, mLt mwel; 
. 

R�rlJdcso3t hajónkat - SCylla: és CharybdtS 

.. ényein át - révbe vezett. . . 
, orv. 

Vályi Nagy Geza. 

hetünik, - jóllehet, szoms�édaink, sőt az egész viJlág fegyverkezése más goodolatokat is ébresz.t - ,  Illem szabad e1felrednünk, hogy a, vörös akruamunka nem szü
netel, hogy a társadalmi rend el,leruségei az első alkaJommaJI flegyvert rag'adnak, hogy min,t szervezett csapatok lépjeneik feL el�eniÜnik. Erzértt nem formákhoz és srublónokhoz szokrtaltott karhataJlmi erő kel'L nekünik, hanem a hely
zet gyors felismerésére !képes, ahhoz ruganyosan alkal
mazkodó o,lyan csendőrség, amely a modern kJatoruai és 
csendőrségi ki:k�zés ellőnyeit egyesíti magában. 

Trupas:ata,latom szerin,t az örsök harcászati feladatok 
gyalkori végTehajtásától �degJentkednek, főleg azért, mert 
a kiképzés ezen módja a megszokott eJméJeti terrénumon 
mO'lJgó okltatási módszert 'a gyaikoJ:1lati>as tanulással váJltja 
feL Sokak s2iemében lkörmöIl!foot, s csak nehezen elsa.já
tí tha tó tud:omá.nyos színe voo. a -legegyszerűbb gyakor
J.atnak is. (Gy. Gy. Sz, 2. If. 97. p. 2. bek.) Előfordulhat, 
hogyafeladatok (feltevések) olyan kompHikáltak, ami
lyen helyZ€teket a gyakorlati éaet ,rulig produkál. Marad
j unk a. kikép2iés aJlatt is wabályzatunik azon elve meH.ett, 
hom" há:bolrúban cs'<lJk az veret s�'loorre, ami egyszerű és ö 'J " 
tel1mészetes,". (Gy. Gy. Sz. 1. f. 35. p.) A kiképzés folya-
mán a:at a me,g.győrz;ődést is srlJereztem, hogy értéktelen 
mrnden o,Lyan 'gy,aikorlat, melyet a gyaikorlatV'e2iető nem 
előre tervez meg és nem ikészül előre, hanem rendszeres
ség néllküU, ötletszerűen végeztet gyakorlatokat, jóLlehet, 
köztudomású tény, hogy az eredményes kiikép:aés leg
na.gyobb ellensége a.z ötletszerűség. 

J elen cikkemben két egészen egyszerű gyakorlatot 
do�goe;tam ki, melyeik ÖSIlzeáilllí>tásá.náJl az az i,gyek�� ve
ootetJt, hogy �ehetőleg tömören bemuta�&am, valo.Jaban 
hogyan !keLl egy gyaikol'1latot terveZ!lli es. ,1ev�.zetm .

.. A� 
egyes- és rajkiképzés körébő} vettem egy-egy 06szefugJgo 

Vörös fény az éjszakában. 
írta: Mados György. 

A csillagok már tünedezőben voltak s az é?, alja 
derengeni kezdett, ami�or ,Szappano�. Gergely ktdug;-a 
a fejét a takaró alól. Oklevel megdorzsolte � szem.�t, 
elpillantott .az ablak felé, ásított, majd a ket. kal"J�t 
maga.sra lökte és csontropogtiatóan, jéle3ően, SG::dlg nyuJ" 
tózkodott. 

A falon egykedvűen kattant jobbra-balra az óra 
rézholdas sétálója. 

Odakint a tanya udvarán harsányan, szakadat
. lanul kukorékolt a kakas, Először még csak tartott 
J egy-egy kis pihenőt, pe aztán mintha m;gvadult ,:olna 

a tulajdon hangjától, egyfolytában, veszesen, agas
kodó erőfeszítéssel fújta a l·iadót. 

Szappanos bosszúsan csóválta meg a fejét. . _ De rád jött, >ll fene egyen meg -. mormogta ,es 
amint han)'att feküdt, a !fejét ol.d�lt. blllentet�e � p�r
nán hogy ráadásnak még szundikaIJon egy kiCSit. , 

A kak>as nem hallgatott el. Rikoltozva, nyugtala-
nul tele tüdővel kukorékolt tovább. . " ,. . 

'Nemsokára melléje szegődött a ;Jm.tf'a IS; Szu�olm 
kezdett vonyított s valami nagy-nagy �Jedtseget c.lkor
nyázott ki a tOJ'kából. Kisvártatva neki ugrott a pI�v�r 

·t . , ak l<taparta döngette a il·ozzant deszkaajtot, ai aJan 
t't csaholt' ugatott s a hangja úgy 'reszketett. vmnyogo , , 

t . , "I mintha ezer ördög incselkedne vele ,az epe:·�a te eJero . 
Szappanos álmélkodva ütötte fel a feJe�. 
_ Mi a' mán no? - kérdezte a tanyahaz felza.kla

tott csendjétől, de e pillana: ol.yan. lángot g�·uJto,tt 
körülötte, hogy akarata ellenere IS kIUgrott az agy�ol. 
Az állatok hangjából riadt nyugtala,�sá.g d�bo!t 

,
fele s 

mielőtt eszmélkedni kezdett volna. oraJta IS atszaladt 
V'alami tompa rémület. 
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példát erre. mert szerintem miJlden ily irányú kiképzés 
slhl,ktétele ez, különösen a csendőrségnéj, ahol rendsze
rint nem tömegoon, hanem egyenként, kettesével, vagy 
rajban (félrajban ) !rell a tanultakat valóságban is fel
használIni. 

1. szá nl Ú gya ko !'lat. 
A gyakorIaJt előkészítése: A parancsnok, ki a gyakor

latot vez.etmi fogja, a Gy. Gy. Sz. 1. f. c. mell. 4. p. sz ... -
rint kivá].amtja a gyakol'1lat tárgyát, (erre bősége5 út
mutatást nyújt egyes kiképzésnél a Gy. Gy. Sz. 2. f. 101 

p. a rajkiképzésnéd, a 314. p.) és már eleve (pl. rendes 
szolgálaIt közben) S2lemrevételeld a ,terepet, majd fel tp
vést k észít. Célszerű, ha a beosztottaka,t már előző napon 
tájékoztatja, hogy a következő napon mi lesz a gyakor
laJt tárgya, s ikijeJöli a Gy. Gy. Sz.-ból azon pontokat. 
melyeket gyaikorlatiJag fog átvenni, azon paranccsal, 
hogy a beosztottak ezeket tanulmányozzák át. Célszerű 
előzŐlleg a tel'epre is kimenni s ott megmagyarázni, hogy 
miről lesz szó. 

Ne essünk abba a hi�ába, hogy egy gyakopJat ke
retében a harc minden mozz:lnatát belekapcsolj uk, külö
nösen ne a kiképzés kezdetén, ezzel a fent hivatkozott 
melléklet l. pontja ellen i vétünk. 

Hangsúlyozom, hogy a kiképzé3 rendszeressége, az 
oktató elókészülése és a fenti szabályok betartása nélkül 
célt nem érünk el. 

A gyakorl.at tárgya: A "tűzoltadom" fogalmának 
szemléltető oktatása a csatárkiképzés alatt. 

(Áttanulmányozást igény,lő pontok: Gy. Gy. Sz. l. ri. 
26.; 2. f. 104-106., 107. a., b., 113., :116., 120., 186., 

192., 202 .. 206., 207., 240., 1. ook., 256., 275.) 

Kirohant az udvarra, felrántotta az ajtót, de amint 
kitoppant az udvana, kővémeredve állott meg. 

Lobogó vörös fény tündökölt III kert felől. Égett 
az óriási szénakazal. Kék, lila, al'anysárga és dühödt 
vérszínű lángnyelvek csaptak össze felette, fekete és 
ezüstfehér füsttenger gomolygott a kazal gyomrából 
az ég felé, recsegett, pattogott, süvített a lángok or
kánja s a kísérteties, pokoli tündöklés bevilágította az 
égboltozatot és sziporkázó, iliro serpenyőjét körül
szórta a határon. 

A béres, aki ekkor ugrott ki az istállóból, rémül
dözve kapta át a kútostort és a vödör máris csöröm
pölve kalimpált felfelé. A szomszédos szérűről lajtos
kocsi vágtatott a tűz irányába, innen is, onnan is em
berek riadtak elő s oltogatni. locsolni, fékezni kezdték 
az egyre vadabbul kacagó lángokat. 

Nyögött, sóhajtozott a hajnali szélben a hamvadó 
,-zéna1{azal. 

Vörös volt az ég. 
Szappanos az öklét rázva toporzékolt az udvar kö

zepén. 
• - Rámgyujtották. bosszúból rámgyujtoUa valami 
gazember! 

A dülőút hajlatánál aranyzöld kakastollakon vil
lant meg a felkelő nap sugara. Két csendőr alakja tünt 
elő a közelben, l>icikJin jöttek, lihegő tempóval gyötör
ték a pedál t s mikor a tanya sövénykerítése előtt meg
állottak, az őrmester már fürkészte is az ide-oda sza
ladgáló emberek arcát. 

- Mi történi.k itt? - lépett hirtelen �zap';)ano: eLé. 
A parasztgazda döbbent ijedtségtől dermedten 

bámult a lángban álló kazal felé, tágranyilott szemében 
VÖlösen tükröződött a fény s amikor riadt tekintetét 
ráemelte az őrmeste1'l'e, csak az értetlen csodálkozást 
lehetett leolvasni az arcáról. Nem tudott ő mondani 
semmit. Vonogatta a vállát, majd felkapott egy rocskát 
és elrohant a kút felé. 

Feltevés: Zavargá ok vanillak. "AU tÖlrzsÖrJlIlesta. 
"B" esendőr, azon paranccsal lett szolgálatba 
nyelve, h.Qgy Tat,a-Tóvá!ros (összeépüli) kÖ" ZlSc,�;é�g�:ek:f aI::� :; :i 
és ip3JrteLepei,t portyámák Je, a munká..."-Ság n 
figyliJjék meg. A gyá'r- és ipartelepelret ilgyekiezniök 
észrevétJIenül megközeH!en,i, hogy lesáJLlások 
nY'i,ljék aillkia3muk. A baj i té.giagyá·rban 8--10, a saomödi 
tégJagyárban 3-4 véresszájú kommunista Vall. 

A jíwőr meneolvona,lát az 1. vázlat mutatja: 

M.c'rl: 1.11lÖOo 

l __ ....... Mo .. -.-.� u.l", .. ,. 
T�I\..,�· J�\I.n!\...,.. ... 
).*"1�'" It,....., ...... • - _ J .. ...; ... ""'".,,"-\" 

- ------, 
-�:�-, - -
" ,'  .... 

-.. , 

.. ... ... - _ ... � 

A hathatósabb eJJenÓirzé5 céJjáJb6.1 a járór a baji 
tágdag-yá,r fellé halladva, � útróJ ,letér és a terepen iogyék
szik a gyá.r<telepet meglk:öz�\íteni. 

Midőn a 2. vázJat sze.rillllti helyeetbe jut "i" irány. 
ból, - III !bokros !kúp feJől (terepen mutatni kelII') -, 16. 

Az őrmester dermedten szétnézett. Maga me:':� szól'Í
totta Szappanost is, a béresét is, faggatta őket, hogy kik 
jártak itt tegnap este, nem láttak-e erre ólálkodni- va
lami gyanus alakot, nincs-e haragban a szomszédai 
közül valakivel, volt-e biztosítva a szénakazal, Dl!Di 
vált-e meg mostanában haraggal cselédjétöl, hol alszik 
éjszakának idején a öelenlegi bérese stb. stb. 

De hiábavaló volt minden kérdezősködése, hiába 
igyekezett a legaprólékosabb gonddal kifürkészni csak 
egyetlen oly,an parányi nyomot is, amelyből egyet
mást esetleg következtetni lehet, mindenki csak bl
mult, hallgatott és a vállát vonogatta. Senki nem tu
dott ,és nem látott semmit. 

Az őrmester a hamvába roskadó kazal mögé kerűlt. 
A terepet szemlélte. Frissen taposott ösvényt pülan
tott :meg a kazal mögött elterülő lucernásban. Nézte, 
nézte s már azt is megállapította, hogy valaki járt erre, 
még :pedig ketten jöhettek, la város felől s ellenkezo 
irányban, a tanyák felé távoztak a )ucernásból. Mind
járt megkérdezte a gazdát is, a bérest is, majd pedig 
a tüz oltására egybesereglett embereket. hogy nem 
vágott-e közülök valaki át a �ucernáson? 

Tag-adó válaszokat kapott. 
Szappanos azonban most hirtelen arra emlékezett. 

hogy éjféltájban, legalább is úgy rémlik neki, nagyon 
ugatott a kutya. A !béres is emlékezni kezdett l5 azon
ban azt állította, hogy jóval éjfél elött történt '-az oa szo
katlanul 'erös kutya ugatás. 

A csendőr, aki csupa fül és szem volt ebben a lPil
lanatban már, hirtelen odahajolt az örmesterhez. 
. - Úgy

, látom, őrmester úr, hogy ott valaki hevert 
IS, a I�cernasban � mutatott a kazaltól mintegy tiz lé
pesnyIre baJra s az őrmester már ott is termett és mi
kö�ben jobb�n szétpillantott, észrevette, hogy gyufa
szalak es cIgarettavégek hevernek a gazbBn. 

. 
A ('s�.ndőr eg� rézből való pipakupakot, majd egy 

alllnysz{>lu papírvIgnettát emelt fel a lucerna közül 
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" 

.. terepet 3dhasználva h � gJa, a koru,lottük ,levő 
., " 

' arcsze.ruen elhelyezkedik. A Jarorvezetö elhatá' ás . P ta,tja az Jelőnyomu.Jást . 1PZeJk a. . arancsa szeri,nt foly-
tokba v , . h 

' I,&:Y eZDl fog a ma'gaslatot bk
mint a 

e:;
� o�an a &:yaz:t�lepre betekinthet s úgy azt, 

G S 2 
yew mu,nkashazakat is megfigyel'heti (Gy y. z .  . f. 275. p.) . . 

Parancsa: C t' t ,. f' " sa ar uz. ' (Gy. Gy. Sz. 2. f. 202. p.) 

�,1�zaa"áza,t: A Hsz. 525. p. szerin,t "eJllenséges tűz
ben csak me,g[e1�lő tűzoi'ta'lom melLett lehet mozgást 
végrehajtani". A tüie!fsnek tehát nem szabad öncélúnak 
lennie. Ha semmit sem aka'runk, úgy nem is szabad 
tüze1nJÜnk. 

Hossza.bb inrtézkedést a já,rőrvezető lie adj()n, már 

Az őrmester szeme megcsillant. A csendőrrel ösz
szevinant a 'tekintetük s bár még nagyon halványan 
cikázott á t  rajtuk az az érzés, hogy nyoml'ao bukkantak, 
a munka és 'az elérhető eredmény öröme máris meg
csillogott bennük. 

Elhúzódtak a sövénypalánk mellé. 
Az aranyszélű papírvignettát nézték, melyre ez 

volt írva: Baruch Jakab szeszkereskedő, Mácsaháza ... 
Szerémi szilvórium. 

- jI'ehát - mondta az őrmester - azok, akik az 
éjszaka itt pálinkáztak és vagy akarattal, vagy gondat
lanságból eldobták az égő gyufát, tegnap ·Mácsaházán 
jártak és Baruch Jakabnál vették a pálinkát. Ez a tény 
mindenesetre nyomot jelent, esetleg még a tettest is 
rögtön ao kezünkre játszhat ja. 

A csendőr elgondolkozva bólogatott. 
- De !csak esetleg, őrmester úr, mert tegnap vá

sár volt Mácsaházán s Isten tudja, hogy hányan vásá-
rolhattak Baruchnál ugyanilyen szilvóriumot. I 

_ Éppen úgy tudom én ezt, mint te - mondta az 
őrmester f-, de viszont azt te sem tudod, hogy az a 
Baruch nem számolja-e el az öt újján, hogy kik vettek 
tőle tegnap ebből a pálinkából. !Mert a paraszt ott 
helyben megissza a mag'a porcióját, aki pedig üveggel 
ve.,�i tőle az már az árát is megkérdezi. tehát szembe
néz a ke�'eskedővel s esetleg feltűnővé is teszi magát 
előtte. 

Alig félóra mulva már bent is voltak Mácsaházán 
A szeszkereskedő éppen akkor tárta szét a Plac-térre 
nyíló boltja ajtajának fatábláit. Nagyot nézett, mikor 
a két csendőr a sarka mögé toppant. 

Faggatni kezdték a ke�'e�kedőt, eléje ta�·tottá� a 

vignettát s kérték, hogy Idezze vIssza emle�ez�tébe, 
hogy kik vásároltak tőle tegnap avagy az utobbl na-
pokban dugaszolt pálinkát. , 

Baruch Jakab még csak alTa sem emlekezett, �Ogy 
egyetlen egy üveg pálinkát is eladott volna valakmek. 

azért se, mert I' , b I ' . a va osag, an sem fog adni, de felesleges :nne a.zert IS,. mert fenti elv alapján, minden mo�gás
(
�k tuzet, mmden tűznek mozgást k'eH kivájtania. Y.;Y. ,Sz. 2. f. ,:13. p; 2. bek. c. p., d. alp()nU , � c.sendor tovabbl mozgása, már egymás tűz-ta�og�tása mellett, a 240. p. 1. bek. szerint, minden tovabbl pa!l"ancsolgatás me"'özésével történik. s folya

�atos� halad egészen addig, míg a 256. p. szerint oly tavolsa�ra meg nem közelítik az eHenséget, hogy azt egy s�U!sszad me� n�m rohamozhat ják. A gyakorlat tárgya, a �uzoltalom awetelle volt, miért is a gyakorlatot vezető ol1sparanc5nok roha m.távo·1 ságon befejez.teti és megbeszéli azt. 
A gyakorlatvezető a többi kivonult csendőrrel a véga'e:hajrtá,s alatt kövesse a két csatárt, anélkül, hogy azok magatar,tását befolyásoLná, ekkru' a hallgatók által feltett kérdéseket, idletve észrevéteJeket is vitassa meg. A megbeszMés utá.n megismételtetheti a gyakorla�vt más kJ�t, cs,endőrrel, amikor bebizonyosodik, hogy áZ egyes klkepzes csaJk alapos iskolázás útján ikerül a csatá�' vérébe, - mert hibák itt is lesznek. 

Megbeszélés: A gya,kol'llat lényegi ismertetése. (Ezen 
gyakru<latná,[ a Lényeg pl. az ellenséges tűzhatás elhárítása, l'efogá,sa, a mozgást vé·grehajtÓ ,gaját csatárról.) 
Iskolázása a hibáknak. Leggyakoribb alaki hibák: a csa
tárok visehdése a lövés pillanatában; a terepen való 
el'hel)'lem<edés; e:tünés, csalk a 1;.eu"ephez való teljes hozzá
simulá,s útján é'rhető el sík helyen. amit sokat kell gya
koro,lni. Nehéz iki!küszöbölni, hogy a tüzeléshez való elő
készület a Gy. Gy. Sz. 2. f. 192. p. szerint fedve történ
jék. Mozgás e1őtJt a töltény táskát és záróc.sapot be kell 
csuikni. (Gy. Gy. Sz. 2. f. 186. p.) Leggyakoribb lényegi 
hibáJlc midőn mindkét csatá-r egyszerre mozog; midőn 

Nem veszi itt üvegge'.. 1:".érE'nl szépen senki. 
pohárszámra isszák, csak a rumot vásárolják duga
szolva, meg néhanapján az urak visznek el egy-egy 
flaska pálinkát. 

Az őrmester látta, hogy erre a nyomra felesleges 
az időt pazarolnia. S bár háromnegyed napot voltak 
már /3zolgálatban egyhuzamban pihenő nélkül - éj
féltájban fejeztek be egy másik nyomozást '-, ez a rej
telmesnek látszó eset annyira izgatta a képzeletüket 
s annyira a közepében érezték magukat az újabb nyo
mozással járó izgalomnak, hogy nem érezték a fáradt
ságot. Azt azonban érezték, hogy hiába is feküdnének 
most le, úgysem jönne álom a szemükre. 

Kint az utcán, a kisváros főterén még alig-alig 
mutatkozott egy-egy ember. Csend volt. A csukott zsa
lugáterek mögött most fordultak át baloldal ukra azok 
a boldogok,akiket nem ver ki ágyukból a kötelesség. 
Aludtak nyugodtan, mert érezték, hogy az égi hatalma
kon kívül mások is viITasztanak az álmaik felett. 

A két csendőr ott állott az utcasarkon. Az örme�
tel' önmagával tanakodott. A pipakupakot forgatta II 
kezében, majd a gyufaszálakat nézegette. 

Gondolkozott. 
_ Csak valami suhanc lehetett a gyujtogató, be-

reslegény, kanász vagy napszámos az uradalomból 
Mert meglett ember, komoly gazda természetesen nem 
hever és nem korhelykedik éjszakának idején a mas 
portáján. 

A csendőr halkan megjegyezte. 
_ Ez a Baruch hazudhatik is. Egyszerűen lerázza 

a nyakáról az ügyet, hogy a további kérdezősködések
nek is elejét vegye. Sok csirkefogó issza az ő pálinká
ját, hát némi rokonszenvet is érez irányukban. Azért 
nem beszél. 

_ Pedig rosszul te�zi - mondta maga elé me
Iyedve az őrmester ,..-, mert nekem az a gyanum, ho�y 
lopják tőle a pálinkát. Legalább is. ha igaz az. amit II 
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�gyilk csatár nem a bajtársa nyújtotta tűzoltalom hatása 
alatt mozog; midőn az egyik csatár jó fedezékbe ér, s a 
másik csatá.rnak módjában van kedvezőtlenebb terepen 
az adott tüzoltalom feLhaszniilása mellett több szölkeMést 
tenni. s ezt elmulasztja. A jelen gyaikor,lat esetében "A" 
tÖl�őd'meeternek arra keH törekedJnie, hogy mieJIőbb az 

"f" -el jelzett ted·üle.tre érjen (2. vá7ila t), honnan járőr
társának hatha,tós tüzolta,lmat nyújthat a neki kedvewt
lenebb terepen való eJőnyomulásra. Figyelemmel kell 
lenni arra is, hogy ai előnyomulás i'rányában levő fede
zé�eket olyformán használják ki, hogy a meglepésre 
alkalom !k in álLkozzék. (Gy. Gy. Sz. 2. f. 113. p. a. ailpont, 
116. és 192. p.) Az egész gyakol,laooáJl elsörendií figyel
met kell fordítani a terep megítélésére, illetve felhas7tná
lására. "A" törzsőrmester előnyomulási területén a terep 
kedvezőbb a gyors elÖl'ejutásra, mint "B" csendőr előtt, a 
teljc."ElI1 áttelkinthető területen, míg "B" csendőrIl€ik igen 
jó kilöv'se van. Meg kell vitatmi tehát, hogy a járőr tag
jai helyeeen ítélték-e meg a terepe t, ennek alapján he
lyesen ha.sználták-e ki. 

2. számú gyakorla t. 

A gyakorlat előkészítése: mint az 1. számú gya
korlatnál. 

A gyakorlat tárgya: A "tűzoItalom" fogalmának 
szemléltető oIktatása a rajkiképzés a1att. (Áttanullmá
nyozást igénylő pontok: mÍlnt az 1. 8zámú gyaloorlatTIál 
és még a 2. f. 195-201. p.-ig, 240-244. p.-ig, Hsz. 511. , 
566., 645. p.) 

Feltevés: "B" csendőr járőrvezetőjének jeIentését 
tel�fonon továbbította. mely zerin t a téglagyár előtti 
maga:>latolt, midőn El parancs szerint (Jasd az 1. számú 

mond, akkor így keii ienni, mert hogyan kerülhetett 
yolna ki a bolt jából az az üveg is, amelynek a vignettája 
Itt van a kezemben? 

A következő percben már a mácsaházai határ felé 
Jcarikáztak . . A két bicikli nesztelenül suhant egymás 
mellett a sIma országúton, a jegenyefák ora közt a 
kakastoll borzolódva csillogott a harmatos napfényben 
s nagy-nagy csendesség ömlött el a kitáruló ég azur
keble alatt. 
, Zizegő kukoricatáblák közt fordultak be a dülő-

utra. A Kovács-tanya előtt megállottak. 
- Itth�n va�-é a gazd'a? - kérdezte az őrmester 

az �sszonytól, akI az udvar közepén, az eperfa alatt 
r�ha�. �osott s amint megfordult a szóra, a forró víz
tol voros�e dagadt kezét a kötőjében törülgetni kezdte. 

,,- Kmt vannak a földön, szántanak. mutatott 
fejeveI a tarlók irányába. 

- Hát a szolgalegény itthon aludt-é az éjszaka? 
- Itthon az, itt a boglya alatt. 

. 

A csendőrök �özelebb léptek, faggatni kezdték az 
asszonyt, de az kitartott amellett az állítása mellett hogy ? �zolgalegény tegnap este nyolc órakor a sze� muk lattara feküdt le s ő hallotta azt is, amint ma hajnalban az ura hangos szóval verte fel a vacakról 
" - Hm, hangos szóval? - nézett az asszonyra az orn;.ester, s firtatni kezdte a hangos szóval való keltegetés oka�. - Máskor is ilyen nehezen lehet felverni azt a legenyt? f-- kérdezte hirtelen. 

Az asszony szóra kapott. 
-" Nem kellett azt kelteni még soha. T'alpon van az �lso ,kakll;sszóra �i!1dig, olyan fürge az, mint a gyík. egJlk laba I�t, a. �a?lk meg ptt, mire az uram kibúvik, mar .megetetl a Joszagokat is, magot Jök a tyúknak els�P

l
:1 az udvart, rendbeszedi az ekét, boronát megszó-ga Ja reggelre a fröstököt. 

' 
- No és most hogyan történt mégis az ho olyan mélyen elaludt? - adta fel a kérdést oly�n ha� 

gyakor.laltx>t) megközeHtetbék, onn-1lJIl MvéSeket _� 
mi,re a helyzetet felderítendő, a magaslaton levő feg" 
res egyéneIket megtámadták. A magaslat megközeUtiee.. 
után, az ott Levő két !kommunista figyelő a gy61S. 
tel€p f'elé visszafutott. A járőr a bokros dombon. figyei6-
álllást a.kart e11'o,gJal'ni, midőn azt láltta, hogy több (l&;,:. 
20) fegyve�l'es egyén a domb felLé előre SZo3Jlad. "A" � 
őrmestJer a domb Iközeléboo I,evő lVi�esárokíba húzódott. 
ott figyel', míg " B " csendől't jelentél1létel végett viBaza. 
Ikülldte. A .gyÍllrtele,p dél [előt a terepen Illem iköZleMtheta 
meg, amennyiben ott a !kitermelt területet mocsár borltja. 

A jelentés vétel 'e után az ö'rspara,ncsnok a szárny
pail'�\lncs.nok8á!gna!k jelentést tett. A 8zárnyparancsnok az 
örs azoomani fe.Iriasztásált és !kivonulását rendelte el lIZZId 
hogy a helybel'i gya,loga,losztálytól !kélrendő megerőaités= 
sel az örs seg.ít8égére siet olylképpen, hogy ke.i-éokpároe 
csendőcr-ö.l&rel a gyártelepet !keletrő} (hátba) fogja tá
ma.runi. Tarta.lélJdŐszer kiosztva, az örs kivonu!\S .tétMima 
10 fő. 

"Tő," törzsörmester, - !ki IgyengéLkedő, - a lak
tanyában viss<'Jamall'ad azzal, hogy aSzut. 2'1. mel�. sze
ri.nti jelentéseiket telefonoo adja J'e. 

A gyárleleppel a ltelefonösszeköttetést felvenni is
mét.el,t próbálko�ás dacára sem 8ikerü�-t. 

Az ÖI'S ,legénységét "B " csendőr a lkŐ'l.8ég szegélyén 
várta be .s a, SŰlrű fasor mögött a 3. vázlat szerinti hely. 
zetbe vereti. 

Az ö1'spamncsnok pamncsa.i: I. "Tő," töI'Z6ŐlImeatf"'-
ne'k ali örsirodában szóval: 

-

A holllvéd áUornáspa'rancslnokságpl{lk (la örs kivontd4-
sát tel�jovwn jelenti a,zza!., hogy ha a rendzavarás 1IIJI. 
.q�ob? m�l'etet öl;erM3, további mege'I'ősítést onnan fog 
kernt az 01'.�. Az allomás O1'f/)osjőnök kirendeCését kéri. 

gon. az őrmester, amelyre vagy felelni !kellett, vagy 
[-edIg elárult mindent utána a Ihallgatá$. 

Az asszony hallgatott is. Vonogatta a vállát s 
pa sy fejtörés után csak ennyit tudott mondani: kér
dezzék meg tőle a csendőr urak. 

Pár perc mulva az őrmester és la csendőr már a 
tarló szélén állottak, a szikrázó napsütésben. Pacsirta 
rezgett felettük ,a magasban a sárga nád erdő felől 
a:anylila nyakú vadrucák csa'pata szelte az izzó ·leve
got s a rozsdabarna tarlóról innen is, onnan is foglyok 
surrantak fel riadozó meneküléssel. 

A gazda éppen a csendőrök előtt fordította vissza
fel� a lovakat, a béreslegény pedig, aki az eke szarvára 
haJolt, n;.egbillentette a kalapját és jó reggelt köszönt. 

Az ormester megállította őket majd félrehivta a 
gazdát. 

' 

- Mondja csak gazduram, ez a kölyök nem pa
naszk�dott J?a reggel, nem mondta, hogy ő beteg, hogy 
n,ehezere e�l� a felkelés, mert Jén nagyon hókkadtnak 
latom a kepet. 

A gazda álmélkodva ll1ézett az örmesterre. Meg
lepte ez a furcsa kérdés. Alig tudott szólni. 

-. N,em panaszkodott az szóval sem, csak hát iké't
szer IS ra kellett kiáltani, úgy marasztalta a vacok. 

A b�reslegény sandítva nézett a csendőrre s dét-
szott raJ.�a, hogy a fülét hegyezi. 

Az ormester rákiáltott. 
- Ad, csak ide a pipádat! A legeny vonakodott. 
- Ninc� nékem pipám. � csendor közel lépett hozzá, mellé hajolt és a le

heletet szagolta. 
- T� ittál az éjszaka - szólt rá keményen. 
A 

':,Izet - rándított egyet a vállán a legény. 
z ormester szembeállott vele. - Add elő ·a pipádat meg a gyufádat, de azonnal! 

parancsolta ellentmondást nem tűrő hangon. 
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_ m,e;,gfele/.ö fel��te1·eléssel, a baji út  déli oldalának környékere, hol s ege�yh�l� feláUítása szükségei!. Ez�dán a Szut. 21 . 
.
�eu.. sZe'�:t�tt }ele1l;téseket adja le.  Végeztem! - II.  tz OIIS l� fo �egenysegé'nek a Ilaktall1ya udva'ron szem.éy�en, ISZűVI�J', az 

,
álta,lámo,s helyzetről valló táj ékoztatás C lasd fel,levest ) utan : Vtközetmenet I Ö" ő r  "st . " P" " b  d "  

. "  m" el e� " ']n o acsen 01' pM;wncsnokságom alatt gyalo'gél! -M e1rbet vo,�mVr: : T�tán á t  a nCligy t6 pal·tja. m.entén, - Tóvállas kozseg delkeleti kijámta. A község szegélyén, <J, 

"T" tiszthelnjettw pamncsnoksága alatt 200 métel' táv
közzel odavezetendő mjt bevMam. Végeztem! - III . A 
3. vázlat sZierinti ki indulási he�yzetben, miután "B" 
csendőrtől a hel'yzetről Tész,letese:n tájékozódott. Terv : 
Ca 'terepet i·gen jól i!lmeri. Szut. 35l. p.)  A magaslatot 

A Uegény cin ikusan mosolygott. 
_ H etek óta nem pipáltam, úgy-e, gazduram ? -

vetett egy oldalpi l lantást a gazdája felé. 
Az őrmester tüstént észrevette, hogy a gazda c:,a l.( 

úgy ímmel-ámmal bólint j a  meg a fejét. Pártját fogja a 
béresének, 'ami csaknem természetes is .  D e  v iszont az 
őrmester már érezte, hogy kezében tartja a gyeplőt, 
csak fogni kell,  keményen, feszesen, mert csupán per
cex kérdése lehet, hogy előbukkan az első bizonyíték s 
akkor rögtön megtörik ebben a surbankó legényben a 
konok hallga tás . 

A csendőr figyelő szemmel pillantott át a szom
szédos földsávl'a. Látta, hogy ott egy másik béres
l egény bal lag a lovak mögött, a �el szántott földön, a 

borona mellett. És csodálatos módon, még csak a füla 
botját :Se mozdítj a .  M i ntha nem is  érdekelné, hogy 
ötven lépésnyire tőle két csendőr faggatja a komáját. 
Valaminek .Iappangani k e l l  a nagy közömbössége ;mö-
gött. " 

Ezt a feltevését m indjárt e l  is  mondta az ormes-
ternek aki  magához intette a szomszédos földről a bé
reslegényt. A l ig á l lott meg e lő�te" az, a k i kandikáló 
p ipát m indjárt k i rántotta a zsebeboI.  

Nem volt  rajt a  kupak. 
_ Kié ez a pipa? - szólt rá az őrmester. 
A béreslegény hebegni kezdett. , . 

_ A Csontos Jánosé - mutatott a masIkra. 
Az őrmester ráil l esztette a pipára a l ucernásban 

talál  t ikupakot. 
_ Ezt m e g  e lvesztetted róla -- mondta szigorús-

kodó hangon, de befelé ma�ában már mosolygott, me�': 
tudta, hogy itt  á l lanak elotte a gyuJ togatok. �em !� 

, tt  ost ma' r ráJ' u k  csak úgy a csendes beszelgetes neze m ' ' d  tt t " l " k  hangján, b izalmat keltő modorban ker eze o u 
cgyet-mftst.  ' 

_ Te meg elszöktél tegnap este h a z u l ro l ,  úgy-e ,  

a rajjal kétoldah-ól átkarolva ( harapófogöszerűen) meg- , támadja. 
C A  Hsz. 5 11. p. szerint a támadás hatását nagyban fokozzuk az e!.lemség egyik, vagy mindkét szárnyának átkarolásával,  vagy az el,l'enség hátbatámadásávaL igy az 

el,lenség teljes meg'semmisíté8ét is elél'hetjük. Az 566. p. szermt az átkarolás sikerét azál,ta,l biztosí,tjuk legj obba!l1, ha �rcban az eUen"éget haJározott támadással 'leköt j ük, de hIba va,llna. ha ezen igyekezet az erő szétfol'gácsolására veZletne. A 645. p. szerint törekedjünk arra, hogy "meg
lepetésszerűen" támadjunk az ellenség oldalaiba.)  

Gondoskodni kell a gyártelep mellett, nagyjában 
kelet-nyugat irányába haladó országút lezál'ásá�'ól, mely
re segítsé.gül a kiindulási helyzet közelében állandóan tar
tózikodó uradalmi erdőőrök közül 2-3 egyént i génybe 
vesz, kik mellé parancsnokul egy erélyes csendőrt oszt be. 

Az ö'r·s 11 cs'erndőréne,k személyesen, szóval adja az 
alábbi paQ'ancsDt : Feladatunk az előttünk levő (mutatja )  
Ilw,gtkSla,tot elfoglalni és rL ovártelepen a rendet helyre
CiUítani. Rohamféll'aj, "TH tiszthelyettes parancsnoksága 
alatt (L magafllatot jobboldalról átkarolva támadja meg. 
Előnyom ulásához a műút déLnyugat; olr:lalát használja ki! 
hány a vizesárok hídja. Elönyomuwsához "cs" cserjés
ből tűzoltalma·t nyújtok, míg a /'aj rI vizesál'kokat el nem 
prte, honnan a bokros dom bm rohamozni fog ! Lövész
féll'aj pal'anesnokságom alatt a faso\' mentén az angol
parki cser:iés szegély éig ,:i.�sza megy (muta tja ) ,  s onnan 
('szak1'ól átka,rolva; támad! A roham-fé/raj, miután a vi
,'eslÍrkolcba be.ért, előnyo(:nulásol1Llwz adjon tüzoltalmat. 
Balszámyamat "Tő," törzsőrmesterrel és a 3 erdőőrrel, 
mint Jcözl?lbiztOpító járőrrel - kik az "fes" facso'Portig 
nYllm1.lnalc elő, _ bizto.sítom. A lövész-félrajnak a "cs" 

ahelyett, hogy kipihented volna magadat ?  .- nézett rá 
, Kovác, gazda béres2re. 

_ _  Bementem a városba - morogta az. 
_ D e  Baruchot csak nem kerülted el ? 

_ Bementünk oda is .  
Az őrmester színlelt csodálkozással nézett rá. 
_ _  Bementetek ? Hát ketten voltatok ? 

_� Ővéle - mutatott a fejével a má"ik bére,;leb·ényre. 
_ De ott a )ucernásban is hevertetek egy kicsit ,  

úgy-e ? Aztán pipáztatok, e],;zórtátorl: a g�·ufát. látod. lá
tod, milyen kárt c�ináltatok, odaégett az a gyönyörü széna
kazal - mondta sajnálkozó bólogatással az őrmester. 

A béreslegény észbekapott. 
_ Nem én löktem el a gyufát - kiáltotta véde-

kező daccal.  
_ Akkor az égből pottyant le � jegyezte meg de-

rűsen az őrmester. 
_ Nem az égből ,  hanem a Ferkó kezéből. l\Iond· 

tam én neki, hogy taposga el .  
_ Na jó. jó  - legyintett az Ol'mester -. ezt majd 

megbeszél j ük a színhelyen, de hát nagyobb baj az an
nál, hogy Baruch is bepanaszolt benneteket. 

A legények lehaj tották a fejüket. Hallgattak. 
_ Hány üveg pálinkát loptatok el tőle ? - fogta 

keményre a hangját az őrmester. 
Csontos János megszeppent. 

_ Hármat - morogta csendesen. 
_ Szi lvóriumot, úgy-e ? - mutatta fel nekik az 

aranyszélű vignettát az őrmester. 
_ Azt . .  , szi lvóriumot - mondta csaknem egy

szerre il két béreslegény. 
A gazda, aki mögöttük ál lott, h ü ledezve nézett a 

béreslegények után, amint azok szó nélkül,  el lenvetés 
nélkül, sorsuknak megadva magukat. a csendőrök e.lőtt 
megindultak a még mindig füstölgő szénakazal iránya b n .  
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('�criésböl m cgind/ll.t tá madását tlizzd tá mogassák .  rt /'0-

/uvllÚm n'szt I/em veszI/ck, haJlem a roha m  megindítá
sakor a l'asúti vágányokon át elönyollwlva, a ))//?'nekii/l Ii  

igyekc"ö za l'a rgókat összefogják, Illegérkezésemig őrizet 

a/(I tt tartják.  ellenállás esetén fe/ko�LCo�ják. Mindkét fél

m i általános irá/Illa a magalSla'ton levő sá'rga lombozat-lí . ' ,-
fa. régezte m !  

:\l agyal'ázat : ALtalában, mint az 1 .  sz. gyakorJatnál. 
A félrajok alakzata iikat a 5zükség>hez mérten a,llkaumaz
zák (váJtoztatják) , ll! Gy. Gy. Sz. 2. f. 171 .  p. sz'erint. A 
félrajparancsnokoknak a kiindulási helyzetböl elegendö 
lesz a , .Csatár05<'!lop ! káncv utánam ! "  V'ezénY'szó. A táma
dás további lefolyása a Gy. Gy. Sz. 2. f. 240-244. 'p. 
szerint tö�,téniik. Az öTspall:anosnok, ha ö a gY'a.korlat
vezetö, a pa"i'ancsnoiklást 'hel'Y'etteséID.€k adja árt, s a ,gyakol'
latot csak sze.mléJ.i, kányítja, iollIetve n�gyo.blb hibáik ese
tén okta t. A gyaikorla.to.t rohamtávol.ságon .iamét ibesz,ün
teti. A roham keresztülvitelét azután egy új gyakodat 
kapcsám ehhez hason�óan elő'készíti,  iskolázza, végrehaj-
ta<tj a és megbeszél i. 

Mep beszélés : mint az 1. számú gcvaikorlatnál. A hi
báik haaonlóak �eslJnek, azon hozzáadássa,l, hogy iltlt ,a jó 
tüzelési állilBban levö félraj .nem tudja bevárni .és tüzé
vel addig támo ga tn i a s:z·om8ozéd fékarjt, mí.g .az o3·y Ite
rep�'e tud eJ'öre j ultn.i, hogy arz ej.]e.nség elől e1tűnihretiik, 
vagy kedveW Ikhlövési viazonyai.nlÍllJ. fogva, hatásos Itűz
támogatást nyújthat. KülönÖ8en el ikelJl' bkál'!lri a két fél
rajn ál a t er�meg�t�llést és fe1ihaaoználást. "A" ItÖ1'ZS
őrmester visekedése a támadás ·alatt.  A helyes ihaa'cászati 
k.ép érdekében reá ke�1 mutatni' a mergbeszéléslem, hogy a 
valóságos helyzetben, amennyiben a gya,l()g.al05ozltívly .lét
számvilszonyai folyItán azámbavehetö segítsé�'e számít
hat a'Z örs, legcéLszerűbbnek Qátszik az erösités. bevM'ása 
s a gYM'I1:ele,pnek kelet-nyugat-észaik i l'ányokbó� egyszerre 
való erélyes megtámadás·a . ony örsön, hol megerösítésre 
karhatalom csak hosszabb idö Q,I,att érkezhetik, a j el€n 
feltevésből indulva, habozás s a kalrhalta.lom téHen. vára
kozása nélkül reá kelL vatni magát aoz ölrsneik a zaval'
gQkra. 

A megbeszélésen másf,éJj.e mergoldá:soikat is meg kell 
vilba�i. Az 5. váz,l!aton még másik két megoMást iSo fe.]
tünrbeUem, mely,elmek a wepen 'Való megbeszélése rend
kírvüI élrdJelkes és tanu1lsá·g1Cls. Egyik megofl,dás �nnle, hogy 
a roha.m-félraj az, "f" terül1ert flel'é dMkel,etröl torkoqó vi
zesárok feJ1öl rejtö'l:Ve, csaknem rOlhamtávolságig tudná 
megközelíteni a magas�a<to.t, míg a másiik féllraj a .gyilil·
te�epet észak felől átkarolólag támadmá meog. E·z,en. eset
ben a meglepetés remrdklvüa nagy előn,nyel jáma. Hát
ránya llenne azonban az a nagy idövesozteség, mely oa fel
tüntetett helyzetekbe v·a.ró láthata:tlan odajutás13Q·1 járna. 

A másod.ik megoldás len'!l€ pL az l\l'cban való leköté, 
ki ebb el'övel ( Hsz, 566. p. ) ,  s mindikélt vagy csak az 
egyift( oldalon va,l\) átkarolás. Elön�'€ a meglepetés bizto
sabb sik�·e. hátránya az el'ök szétforgácsolá a lenne. 
M eg kell beszéln,i az oldalba kü,l'dött közelbiztosító járőr 
magatal'tásált .is .  

A csoodö1'I.'lélg életében nem új a katonai kiképzés, d" 
a mai Iko�' klváma'lmai egészen újszerűek s így a kiképzé, 

milnden ÍlIgált ehhez is kell fOl'mÍ!llnunrk. Meggyőződésem 
szerint, testületünk katonai kiMpzése a. jelenlegi stádiu
mában még iIllOO1 el1inltéZlett ké'l'dés, die a kijegecesedett 
el'lleik formáibaooltéséig sem télblenikedlhetünlk. i\I iért le, 
gyü1nik .éppen mi alJok, kik a' n1Ulllt V!én'es eseményeiböl nem 
1JaiIllUlbunik, - s a j e,lenJ,egi febszinleB pyuga1.om kényelmes 
IlJlljpja,iban, - épiPen mi fe,ledhessük a köze�mu1t tragiku' 
mailt ! ? 

Nem ! Fegyv�rü.nket kezünik'bőll lk ilitn i töhbé nenl 
hagyjuk. 

Híres pénzhamisítók 
Buda pesten_ 

hta: TábOl'i KOl'nél. 
Harminc éve mult, Ihogy a legnagyobb budapesti pénz· 

hamisító b űnslZ'övetkezet tömlöcbe jutott. Tízforintost és 
tÍ'Zifontost egyforma ügyességgel gyártott, 

Kemény, fagyos télidöben, 1899 január 15-én került 
meg az elsö nyom - as·szonyi hiúság révén. Csinos, f iata\. 
leány, 'Jobs J02iefin, titokban új ruhát akart szerezni és 
egy váciutcai divatcéghez elvitt olyan hamis bankót is, 
amely még nem volt tökéletes. Külföldi barátj ától lopta. 
Ez a huszonegyéves leány terelte akaratlanul a rendörség 
figyeimét egy igen ele,gáns úrra, aki mint Sir Arthur 
Cecil érkea;ett a Rilvieráról, d e  a valódi neve SchwaLbp 
Adolf volt. A francia származású hírhedt Manquette-tel 
együtt, akit ugyancsak elfogtak, kitünöen sikerült bank
jegyeket 'is gyártott. Megállapították, hogy lVIanquette 
anarchista s vallomásában a többi közt ezt mondta : 

_ J ogot érzek arra, hogy az i lyen társadalom ellen 
vívott harcunkban egyéni t!ryál'tátl útján is megs'zerezzem 
a szent célhoz vezetö eszközöket. 

Ugyancsak "jogot érzett" magában százforintosnak 
hamisitására Ta,kesku Juón bukaresti születésű fény
képész, aki vis'Zont " román nemzeti" célból és állItólag 
valami titkos bizottság nevében igyekezett " az elnyomó 
szomszéd állam" kár án megszel'ezni az irredenta-mozgalom 
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Kormányzó Ú1' ő/őmélt6sága 1 0  éves jubileuma :  Történelmi nevezetességű kép 
1919 no.vember 16-áról, amikor nagybányai Horthy M iklós fővezér a; nemzeti had
sereg élén a mai HOTthy Miklós- (akkor Fehérvári-) úton ,a fővárosba bevonult. 

anyagi eszközeit. Egyforma gyűlölettel beszélt a budai 
kormányről és a

' 
bécsi osztrák-ma.gyar 'bankról. 

Amit a román fotográfus, hangoztatott, az már dr. 

Takács Zoltán legnagyohb bűnpörének gerincéül szolgált 

a védelemben : mint függetlenségi :hazafi, csak "az átkos 

osztrák-magyar bankot" akarta károoítani.  Dagadó mellé! 

hangoztatta, hogy nála született meg a Hentzi-szobor fő!
fobbantásának ,gondolata is, s a többi k özt erre kellett 

a pénz. 
D e  nem s i került hazafias tirügyet találni arra, hogy 

miért lett orga�dája a Berepz testvéreknek, akik 1893 má

jus elsején ötvenezer forintot sinkófáltak el a Lesz4mítoló 

Banktól. Ráadásul elsikkas-ztotta a megőrzés vége oda
adott bankót és aranyat s nagyrészét lVIontecarlóbau vesz
tette el,. A Berecz-ügy büntetésének kitöltése utá� maga 
is megtanult fotografálni és raj,zolni, úgy, hogy gyönyö-

. r,űen kőre rajzolt egy százforintost. A vállalat bankárja 
Omvecz János fiszas2lelevényi iföJ,db irtokos volt; 

'
aki Ta

káccsal gépeket hozatott lVI e2őtúrra, özvegy K. Gergelyné 
lakására, majd H. Sz. Sándor sarospataki tanyájára, ahol 
Takács mellett külön szakértő is dolgozott Gruber István 
fotográfus személyében. 

Soktagú bűnszövetkezet gondoskodott a hamis b�\n ·  
kók elhelyezéséről ; köztük diplomás és gazdag ember is 

• 
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l. I I ,i n i/7 ' (' , Ijf"l , Jlto.�á''la 10 PI e J " b!le,"ma : öfőméltósága kormányzóvá tör!ént megvál�sztása után Magasházy Lá zló 
11agJ szarnysegéd kíséretében az Or szágház elé érkezik. ( 1920 mal'CLU 1 . ) 

thadt T a""cs elegáns divatos ruhában, kezében c i l i ndel' l 

:ogva lépett a bíróság elé 1901 j ú n i u  10-én. M � ]' ekkor 
azt mondta, hogy " csak zsarol n i" akart. 

- Nem azért hamisítottam - val/otta Len/, Gyula 
elnöknek -, mintha a bankjegyeket fOl'ga'omba akartam. 
volna hozni, hanem csak azért, hogy a szövetkezet pénze ; 
embereit megsarcoljam, 

P,- " SZl" tudta, hogy a büntetés sokkal kisebb lesz, ha 
71 a I.eallítást. De hétesztendei fegyházat ka-

1 .; 1 harmíncnegy vádlott közüí tizenötöt föl-
+ , ()rat'pcz hat evet, Csap6 József kocsmáros, a 

-itásért m�J' büntetett Gallai Imre és Fay nevű 
,k ót-öt év) e kerültéK tömlöcbe. 

f.ikftcs jiS magavIs Ilte következtében n e m  töltötte ki 
I ''EÉ"t büntetést. A í;rhogy szabadlábra került, sokkal 
LX o arányba'1 folyvttta a hamisítást Sváj('ban és 
Jl)\Jlában. Az 'fJusa!o, F' ykori bálványozott vezére, aki-

.. pk a nevH da.ba fog .d ák, titokzatos bűnügyi regények 
h J�C lett . kül 'óldi visel! lolgai,  amelyekről idehaza mind
I a g keve--et tudnak. sokkal érdekfeszítőbbek és nagyob-b
l ány uak mint a véderővita és a Csombor-féle poszt
(iszni-Iopá� �orán vállalt szerepei. Legendás alakká vált, 

.Iklről falvakban és tan '"kon szent h ittel uttogták, hogy 
ti Ioec<i banknál jobban rti a gyártást és Kossuth apánk 
mag) 1 r ' zalladsá?áer riolgozik ;  amellett, hogy sokkal 
, Ó('.-óLban müi a pIzI' mint az átkos kaurmány. 

r;)!; 'OZ ölJI áldozato 'salt ki Takács maga után ; közt� 
z' I lvat, aJ '11 l tld,'n vagyonát pénzzé tette és elvitte 

Ero:.. all)!'.)1 va 'oRI{ába, ahol Takács legtovább mi; .  
kódött. Ht fosztotta k ' . Árpádné pesti úriasszony t, i.·
vábbá Alb1'echt Kálmán rnérnököt és Péter József űZI·Hót, 
aki még örökségét is  Takácsra bízta. 

Takács, mint a . .  H absburgok vad el lensége", aki é)Jp 
" leleplező-könyvet" is  készül t  í rni ,  utoljára Zü richben ke, 

rült rendőrkézre pénzhamisítás m iatt s a fegyházi beteg, 

ség : a tüdővész ö l te meg. 
Bűnügyi  múzeumok kiváló figurája a c 3eh S /vaoul/" 

és Zisamann, akik úgy magyal', mint  lengyel bankjegyet 

hamisítottak és Bécsben 'Kerültek horogra. Dl'. BUl'be/ 
rendörfötanácsos, a bankógyártók főüldözője azt mon · 

dotta, hogy Z isamann a legtaientumosabb pénzhamisító, 

aki az utóbbi években szeme elé került.  pedig a valutaláz 

alatt zsen iális gazemberek hosszú sora döbbentette meg 
a hatóságokat jobbnál-jobb falsumokkal. Z isamann fény
képész volt, de maga készítette a g-yáriáshoz való gépet, 
a bankjegysajtó hengereit, sot a speciál i s  papírt is.  

Berli nben élő magyar síber volt a részvénytársaság 
főtökése. lüilönösen lengyel bankóval árasztották el Bé
cset és Pestet és főkép tizezreseik útján �ihetetien arány
ban hozzájárultak a varsói nemzeti bank pénzének romlá
sához. Pári s, Berlin és Frankfurt is megitta a levét Zisa
mann főztj ének. Ezzel csak a Swobodáé vetekszik, akinek 
java működése azonban még a háború első idejére esik. 

Rendőri nézőpontból sokkal szélesebbkörű é3 veszé
lyes nyomozómunkát végzett Kritzle1' Lajos detektív
felügyelő Olaszországban. A konj u nktúra tobzódásakor 
ij esztően sok ezerJírás került forgalomba, amelyeket kül, 
földről hoztal" Kritzler B udapesten kinyomozta Achez 

Renatót, akinél hamisított ezerlírást talál t ;  azonkívül 
vala mi Pnglia nevű görzi úr leveleit .  A felügyelő rá tudta 
ven n i  az olaszt, hogy í rjon Pugliának, fogadja teljes biza
lommal éR lássa pl  ál'uval . .  e sorok átadój á t", X .  Luigi 
urat. 

Luigi úr, aki Kritzler volt ,  rögtön Olaszországba uta-
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zott
, 

és 
"
saját szakállára kezdett nyomozni. Másnap négy

tagu bunszovetkezetet sikerült kikutatnia és ez a banda 
elvitte őt Udinébe, hogy ott hamis ezerlírást adjon el a 
jól beajánlott magyarnak. Szubotics nevű cmkosuk várta 
őket és a banda behívta a magyar detektívet a közeli er
dőbe.  Kritzler őszintén megmondta : 

_ Nem tartom ajánlatosnak. hogy magukkal az er
dőbe menjek, mert talán ki akarnak fosztani .  Ha igazán 
tudnak hamis bankjegyet adni, akkor kössük meg itt az 
üzletet. 

. _  H át jó - mondotta az olasz-szerb bandavez.ér és 
óvatosan a kávéházi asztal alatt dugva átadott egész' köteg 
bankjegyet, Kritzler meg hasonló módon fizetett érte. 

M ihelyt a hamis bankókat zsebrevágta, odarohant 

nyolc-tíz ember és revolvert szegzett mellüknek, majd 

gyorsan összekötözte öket és a rendőrségre cipel te. 

Ott Kritzler j eIét adta annak, hogy mersze é s  módja 

is volna a szökésre. Erre a banda egyik tagja elárulta, 

hogy Milánó közelében fo1yik a bankógyártás, sőt a Banca 

di Friaula és a Banca d'Italia csekkjeit is kitünően hami-

sítják. 
A magyar detektív már előbb tárgyalt olasz kollégái-

val, akik n e m  biztak a s ikerben ; de annyit megígértek, 

hogy nyomon követik és ha titokban kétszer hátrasímítja 

a haját, az így adott jelre segítségül sietnek. Ezért sike

rült az udinei kávéházban tettenérni a bandát. 

Kritzler tovább is mint a pénzhamisítók cinkosa sze

repelt, ő kalauzolta a taljánokat M ! lánó közelébe, Porta di  

Romanába. ahol hú sztagú pénzhamlsítóbandát fogtak el. 

Budapesten nem csináltak de annál többet helyeztek 
el a jólsikerült bankjegyekből. 

' 

, , Ritkábban emlegetik a csekk- vagy részvényhami
sJtast, nOiha ez sokkal nagyobb károkat okozott az utóbbi 
években. �éc�b�n ne:nrég kezdték meg egy nagy részvény�als

,
u� b

,
unporet ; vadloUai több mint hatszázezer nagy

erteku reszvényt dobtak, azaz inkább csúsztattak piacra s 
egész csomó pesti embert is becsaptak. 

Ez sem új módszer. K. Antal, aki tekintélyes dunán
túli  családból sz.ármazik. már a nyolcvanas években hosszú 
időn át hamisított záloglevelet és többszázezer korona 
kárt okozott a Földhitel intézetnek. H itellevelet gyártott 
Krauthald Antal, aki 1896-ban halt meg a börtönben. 

Rendkívül nagy feltünést keltett gróf Grotta (Ham
vay) Ödön letartóztatása. Munkácsy Artúr detektívfel
ügyelő leplezte le 1920 május elején. Hamvay volt leg
ügyesebb utánzója a bélyegzőknek és bélyegzéseknek, mi
kor a kormány felülbélyegzés útján realizálta a bankó
érték leszállítását és a szomszédos államok is lebélyegezték 
a régi osztrák-magyar bankót. 

A csalók s hamisítók rekordját nálunk eddig Horváth 
lI1 enyus tartja, aki mint főmérnök szerepelt és Apponyi
téri fészkébő l Európa minden részébe kiruccant, hogy sok
milliós jóvalutájú hamisításokat kövessen el .  Nagyszámú 
csapat élén dolgozott és csehkoronát éppúgy hamisított. 
mint laplatai bankcsekket. Sugár nevű cinkosát Délame
rikába is átküldte. hogy ott csekkkönyvet szerezzen ki
sebb bet "ti összeg elhelyezése útján és elöké"zítse a nagy-



:!OS CSENDŐRSEGl LAPO K 

arányú manővert. amely több bécsi és milá.ÍIói pénzintézet-
nek jelentós kárt okozott. .. .. . 

lIIenyust Génuában csípték el. de m7gs�kott es � 
újabb cs.'lliist hajtott végre, míg azután Isme t le tudtak 
fogni. . 

okáig azt hitték. hogy a dollárt legnehezebb hami' 
sítani. továbbá az Amerikaban készült húszd�nárost .  
A Futó-utcai Ripper-féle kosárfonógyárban aztan �gy 
falbaépült titkos kamrában találtak olyan fölszer�lest. 
mellyel a gyáros fia és hat bűntársa jólsikerült ötdollarost 
készített és helyezett el. 

A Nagymező-utca 20. szam alatt fogtak el Szabó Ist
ván félkezu nyomdász! és négy buntárslit, akik Reisner 
rajzoló vezetésével dinárt nyomtak kitünően felszereIt 
gépen. . . 

De mindennél sokkal különb volt a hamis bankJegyek
nek az a sorozata, amelyet Reisz Janos k�szitett a hir
hedtté VlL'! zugligeti vi llaban. Ez II volt oszh'ák Ikatonatlszt 
még a háború alatt kezdte a német és magyar �zresek 
hamisítását. Ismert kitünő térképrajzoló volt ; de meg sem 
akartak elhinni hogy olyan remekül tud egymaga bankó t 
gyárt.ani. ElőttUnk rajzolta meg aztan a bankó egy részét 
csakugyan impozáns tökéletességgel. 

Bizalmas" értesítés ti ltotta meg a napilapoknak, 
hogy" 

egyetlen sort közöljenek a Reisz-féle hamisításról. 
Nem is csoda : kiderült. hogy Reisz egyúttal "Kund
sehafter" is volt és mint hivatalos kém, könnyen át tudta 
csempészni a határokon hamis bankóit, a többi közt 
Pflallzer-Baltill hadseregparancsnok podgyásza közt csem
pészte albán. majd török földre a saját bankjegyeit. 

Relsz ta l kl o( ,,, ,ilo ho Ty ll" ',nH,rikai hankó· 
papi ron, amel ' anvac-ába kevert \'t' clU "e'� E'm '!alakkal 
.. \-á · ut.l.r ·h cial :t " .  hogyan kt! , o rll,lgowl . h.lll-
.. g' . m ' !  la at Awt::: prúuál az Unió lD tagI ,-

nl u á 9 uekt'zm . amelynél rajz. ' -t az. írns finoman 
"ld mborul árny kot VI ' , 'tnliKO' a hamIsít..; f�ny-

képezi, az ö rajza nem árnyékos, hanem elmo ódott. 
Tömérdek volt nálunk egyidőben a hamis dollár és 

font. Németországból hozták Ide az első !példányokat és 
a hamisítás módszereit. Lieberlllann bűnügyi komisszá
rius. a berl ini  nagy pénzhamisítóosztály főnöke már 1 92 1 -
ben többszáz "háború utáni" hamisítvány t mutatott ne
kem az Alexanderplatz vörös palotáj ában. És azóta külö
nösen tíz- és húszfontosat. 25, 60, 100 és 200 holland
forintost, továbbá dollárokat hamisítottak Németország
ban. ahol megdöbbentően sok a t i tkos nyomdák száma. 

De FranciaorS2ágban is épp elég líra és braziliai 
mil:reis bankó. továbbá húszfontos készült. Három elegáns 
csaló, mint Brazilia diplömáciai küldöttsége. rendelt 
Párisban nagyértékű. többnyire ötszáz mil lreises "minta
bankjegyeket", de a leleplezésen nem okult a világ és pál' 
hónappal később ugyancsak ál-hivatalos személyek csinál
tattak Londonban sok bankót a "Portugál Nemzeti Bank" 
számára. 

Budapesten is próbáltak nemrég egy jóhirű nyomdá
ban hollandi bankjegyet csináltatni.  de a kísérlet meg
hiúsult. 

Hogy a különböző hamis bankjegyeket mily módon 
lehet fölismerni. azt külön cikkben i smertetem ; h isz az 
olvasókat végre is tán leginkább ez érdekli. 

A magya,' királyi Szent [stt'án-rendet a »tagyar király
Bág Bzentté avatott megalapítójának tiszteletére Mária Te
rézia királynő 1764 május 5-én a ktpította és pedig fiának, II. Józ8ef c8ászárnak. római királlyá történt koronázása 
7ULpján. A rend nagyme8tere Magyaror8zág mindenkori ap08-
toli királya. 

Az ingyenellátásról .. 
írt a :  lUátéffy I tván százado. 

I ngyenellátás ! Ezl a s�ót �indannyian Jól 
merj ük nemcsak a Szut.-ból, kladott para.n0C:: 
hanem 'abból a ok oktatásból . és figyelmezte • 

anli minden c endőr előtt annyIszor elhangzott lIIir. 
A Szu t. 72. pontja félreérthetetlenül, viláaoaaa 

és részletesen ismerteti az ingyenellátá , ajándék 
fogalmát, megmagyarázza. hogy . mit értsünk &I 
alatt, így azt ré zletesen magyaraznom nem Iiik
séges. 

úgy gondolom. nem fo�ok felesleges mUllkát 
véo'ezni azonban akkor. h a  ramutatok arra, hogy .. 
in:Yenellátás, ajándék elfog'adását miképpen hArit
sák' el mag-uktól haj tár aink, még- az esetben is, ,ha 
azok a legaggálytalanabb körülménre� .között" ki
náltatnának is fel anélkül. hogy barkl IS - bogy 
így fej ezzem ki magamat - megsértöd���nék. 

Vegyük sorrendben !lz egx�s c e��oroket, azu
tán a nősöket, ezek csaladtagJ aIt, a kozgazdálkodi
sokat. 

A c eooőr szolo'álata közben igen gyakran ke
rül abba a helyzetbe, hogy élelemmel. itallal kiJtál.. 
ják meg. S minél j obban kedyeli� a, �sendört e� vidékeken annál gyakrabban I metlodlk ez meg. Jól 
tudj uk, h�g-y magyar emb�r vendégs����tő, örül, h� 
vendég tél' be házába, s ketsz�re� az ��0!l1e, ha. neki 
kedves vendég érkezik. Ez utobblak koze sorolják a 
leo'több helyen a csendőrökét. Hog-y szeretetét ki
m�ta sa a házigazda, első dolga : hozza az enni, �nn�
\'a II l .  A szíves kínálást. az ízletes falatot, 18Ul-

a10t a fáradt, rendszerint jóétvágyú csendörDek 
. !'.szuttaaltani talán fáj . sokan arra is gondltllJ!\&k. 

ho<"\ miért is nenl lehet elfogadni. hiszen tudja Ulin
dt';hi az örsön, hog-y X. Y. j ómódú gazdálkodó, be
csületes, j óravaló ember, aki . nem fogj a az� .sohasem 
kihasználni, h a  egy vacsorat elfogad a Jam. Fo
kozza a kísértést az emberi gyarló ág' is. 

Ilyenkor kell azután erősnek lennünk. Az alku
dozás 'önmagunkkal, már egy kissé az elbotlás felé 
billenti a mérleget. Udvariasan bár, de a leghatáro
zottabban kell visszautasítani a felkinált ételt, italt, 
mindig tudomására adva a felkinálónak azt is, hogy 
ne vegye a visszautasítást sértésnek, de a szabAly
zatunk tiltja aMak elfog-adá át. 

A legtöbb esetben - ki.ilönösen. ha ezt mir 
nem elsőízben fogja a csendől'öktől hallani az metö, 
- meg lesz a kellő hatás, anélkül, h ogy a vissza
utasí tást sértésnek veruné. 

A bortermelő vidéken, különösen szüret idején 
dívik az a szokás, h ogy minden szőlősgazda sorra 
kinálja a járőrt. Legyünk mindig következetesek, de 
egyszersmind udvariasak is ! 

Az alkohol hatása alatt elkövetett szabálytalan
ságok, j ogtalan fegyverhasználatok, súlyos . ör8l�· 
gálti kötelességsértések szomorú példáit, saJ nos, .� merjük. Az ezeket elkövető csendőrök rendslerm� 
egy-egy pohár felkinált boron kezdik, ritka -!"ot 
h ogy kocsmában ittasodik meg a járőr. Akkol' 
rendszerint előzőleg már valahol egy "vendég· 
szerető" háznál fogyasztanak el egy-két pohár bort. 
azon feltétlenül helytelen é&, ferde elgondoláa� . 
hogy "egy-két pohár bor még nem árthat meC . 
Pedig nem így van ! Nyáron a hűvös helyiségben eJ. 
fogyasztott egy pohár hideg bor, vagy télen j 6l fG· 
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t�.tt helyer: , 
elfog�asztott egy pohár meleg bor 

konnyen fejebe _szalI az embernek, aztán boros fő
vel követik el a j árőrök az előbb felsorolt szabályta
lanságokat ! 

Ma már j órészt elmultak azok a szomorú idők, 
amidőn még a közgazdálkodások a szolgálatba in
duló j árőröket táskaélelemmel nem tudták ellátni. 
Ma már a legtöbb örs ön visz magával élelmiszert a 
j árőr. Az alkohol veszedelmes ' hatását pedig min
d enlki jól  ismeri, attól feltétlenül óvakodjunk. A j ár
ő r  a rábízott feladatot becsülettel ,  csak tiszta, józan 
fővel végezheti el. Az eredmény' az lesz, hogy az 
örskörletbem hamarosan l e  fognak szokni a kin ál
gatásról. 

Próbaszolgálatos tiszt koromban két hónapot 
olyan két örsön töltöttem, ahol sok volt a szőIő, a 
bor. Téli idő lévén, köpenyem miatt nem igen lát
ták hogy' tiszt vagyok, s csaJk az tünt fel, hogy hár�ban portyáztunk. új csendől1llek néztek s velem 

i s  m egtörtént, hogy megkináltak, �nint új csendőrt. 

Természetesen udvarias formában, de határozottan 

visszautasíto,uam. Erre a fe'ildnáló megjegyezte, 

hogy bizony rosszul esik nekik nagyon, hogy a 

csendőrök sohasem fogadnak el tőlük egy pohár 

bort se, de viszont örömmel tölti el őket az a tudat, 

hogy ll: szabályokat ilyen pontosan betartják, amiért 
csak tIsztelni és becsülni tudják a csendőröket. Én 
is örültem erunek, mert ebből arra következtethet
tem, hogy az örs l egénysége sem fogadott el soha
sem egy pohár bort sean. 

Sokszor az alkalom elkerülésével is védekezhe
tünk az ilyen felkinálás ellen. Ha a j árőr olyankor 
ér egy-egy tanyára, amikor ott disznótor, lakoda
lom stb. hasonló van, végezze el dolgát mielőbb s 
lehetőleg be se menjen a lakásba, folytassa szolgá
latát. Bármily nehezére esik is , menjen inkább a 
következő tereptárgyhoz s ott pihenjen. Nem lehet 
kifogásolni ezt az eljárást még az esetben sem, ha 
Pi nagypihenőt a lakodalmas vagy disznótoros ház
ban kellett volna megtartani. 

Rákóci Ferenc latruc seregében a következő tábo?'noki " end
fokozatok voltak : f ö t á b o ,. n o Ic, vagyis genera lisszimusz, 
ctki közvetlenül a fejedelem után sorolt; t á b o r n a g y, az 
ország hat ke>'Ületénelc pamncsno/cai; a l t á b o ,. n a g y ;  
t á b o r n o k ;  b ,. i g a d é ,. o s .  Az utóbbit a fejedelem 1 704-
ben rendsze" esítette, azé?'t, hogy az eZ" edpa"ancsnoki állás
ban lévő nent8seket ama saját alattvaló job bágyaik fölé he
lyezhesse, 'akik az eZtJ1'eskapitányi, vagyis eZ"edesi ?'ango t 
szintén elérhették. A brigadé?-os ugyanis, ,-itka, kivétellel, 
nem dandár t, hanem osak ezredet 1Jezényelt. 
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A tallcl1lulatságok ellenőrzésére kirendelt j ár

őrök magatartására a Szut. 371. pontja. i ntézkedik. 

Itt is g�'alü'an megesik. hogy a j árőrt borral kinál

.iák meg. Az eg'yedül helyes eljárás csal;: az lehet. 

hogy udyariasan, de határozottan "issza kell utasí-

t anunk a kinálást. 
A nősök szolgálatára mindez ugyanígy vonatko-

zik. Az ő hel�-zetük - kUlönösen, h a  nagy a család

j uk _ megélhetés szempontjából nehezebb. de ez 

nem lehet ok arra, hogy ingyenellátást, aj ándékot 

fogadjanak el. Ilyenek lehetnek : kedvezményes föld

bérlet. lakásbérlet. állattartás. kertbél'let stb. 

Sohase szabad kihasználni azt. hogy valaId 

cendőr s ha valaki olyan ajánlatot te'z, ami a leg

kisebb mérvben is aggályos. ne fogadj uk azt el. 

Föld-, kert-, lakás-o legelőbérletnél tartsuk szem 

előtt azt, hogy a csendőr se fizessen látszatbért. Az 

il�- eljárás alkalmas lehet arra, hogy az illetőt meg

gyanusítsál" legalább is szóbeszéd tárgyává fogj ál;: 
ezt tenni s azt fogj ák hangoztatni, hogy azért fizet 

l\eve'ebbet, mert csendőr. Mint ahogy igazuk i s  van. 

A családtagok által elfogad tt ,l utalmazá" 
ajándék éppoly elbírálás alá esik, min' ha azt a c !�: 
ládfő fogadta volna el. Sokszor megtörténl1etil 

hog'y a családfőnek nem merik az ajándékot felaj á�: 
lani, megpróbálják tehát azt a feleségnek. gyel'n1�k
nek adni. Gyümölcs. pál' toj ás, csirke. bor stb. sol-
szor talán j ól esnék a háznál. de gondolj unk m indi�)' 
arra, hog� ez tilos l Sokszor a férj jóindulatú meg: 
mag-�rarázására és közbelépésér!:' lesz szük ég, hOQ', 
ezt a feleség i s  megértse ! 

" , 

Tudj uk, hogy ma nehéz fl megélhetés, de h,,-
lyes, okszel'ü beosztással rendesen lehet élni, Azt 
pedig, hog-y első a becsület. soha. semmi körülmé

nyek l,özött sem szabad em a csendőrnek, sem 
hozzátartozóinak elfeledni ! 

A földbérletre. megmunl;:áltatásl'a, tenném 

tüzifa beszerzésére vonatlmzó szerződés megl,ötésÓ: 

nél sohasem szabad kihasználni azt. hog-y azt az örs 
közga�dálkodása köti . túlalacsony árakat lfogadni 
nem szabad. Főleg akkor. ha lll'adalmakról van ,ZÓ 
mert '�z uradalmali: nRgy átla.g·ban haj lamo 'uk alTn: 

D?', Lichem Arnold oszt?'ákl csendő'" Z ' t6 t l ' 
2,  A nagykőrösi örsön 3 B d 

a t(Jnzga an,�t l/i.á��!/!tljn n l/l.  I,il', cscndő,';égnél. l 
. ' , u 8lpestell, a cse�d?rlaktanya udvarán a csendörvél'tanul� 

helYl ol'spal'ancsnokké]lzö iskoJánál. 

A salgótarjáni csenllöl'iskúlnuúl. 
szobra rliitt, ,l .  l'S ll , A szomllll l -

I 
• 
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A be1'lini nemze tközi h adse1'eg-lovusve1'senY1'ől : A versenyen résztvett magyar tisztek vetz.etője Stojakovics tábornok át. adja a magyar tisztikar tiszteletdíj át Stein német főhadnagynak. A képen állanak balról jobbra :  Heye német vezérezredes, Stojakovics tábornok, Stein német főhad nagy, Binder örnagy, Hausmann német őrnagy. 

h ogy szolgáltatásai kél't különleges ellenszolgáltatá
sokat követelj enek az örsöktől, ez pedig sok kelle
metlenség oka lehet. 

ügyeln.i kell a föld "felébe", "harmadába" való 
m egmunkáltatására is, e téren is szorosan alkal
mazkodni kell a helyi viszonyokhoz. 

Erdős vidékeken az erdőgazdaságok vezetői a 
csendőrség munkáját gyakran akarják azzal meg
hálálni, hogy egy-két szekér fát ajánlanak fel. Ter
m észetes, hogy ezt sem szabad sem egyeseknek, sem 
a közgazdálkodásnak elfogadnia. A legjobb esetben 
is csak önköltségi áron vehető át a fa, beszállítás 
nélkül, előzetes engedély alapján. 

Szántás, vetés, termény, fa stb, behordásakor 

a helyi viszonyoknak megfelelő fuvarbér mellett fu

varost fogadj unk fel, semmi körülmények között se 

szabad ezeket "alkalmi", illetve ingyen fu varral esz

közÖltetni. Az a pár pengő meg-tak3lrítás,. amit �zz�l 

elér egy örs, nem éri meg a csorbat, ann a tekmte-

l ven esik. . 
Röviden rátérek még a I�vasö�·sökre . . Minden 

lovas szereti a lovát, azt akarj a mmde�'Ylk, hogy 

lova j ó  állapotban, jó húsban legyen. A .kisz�bott I? 

tápo� felül különös e!ősze�etette}
, 

etetI 
. 7�f.d�gt l� 

l ovas a lovát. Így törtenhetIk az� "an �eg, ? eg a 1 0  

u radalmak vannak, hogy egy par metermazsa zab, 

széna, lucerna vagy lóhere "kerülhet" az örsre, veg
eredmény ben a csendőrséghez, ha nincs bennük 
elegendő határozottság és tapintat az ilyen dolgok 
visszautasításához, mert hiszen a felajánlókat leg
többször valóban a jószándék vezeti .  

A lovát minden csendőrnek kimélni és szeretnie 
kell, de ennek nem szabad odáig mennie, hogy sza
bálytalanságot kövessen el valaki. 

A legtöbb fel kínálás minden mellékgondolat 
nélkül történik, legtöbbször a csendőr, vagy a csend
őrség iránti szeretetből, j óindulatból. De ne feled
kezzünk meg a kivételekröl, akiknek mellékgondo
lata azután az lehet, hogy arra számítanak, hogy 
aztán adott esetben velük kivételt fognak a csend
őrök tenni. A csendőr gondolj on arra, hogy ohase 
tudja, mikor kell eljárnia azzal szemben, akitől eset
leg valamit elfogadott s mily kínos lenne ily esetben 
a helyzete. Azért a pohár borért, pár falatért. 
stb.-ért igazán nem érdemes ilyen helyzetbe jutni, 
sőt talán az egész jövőt kockára tenni ! 

A régi /wdsel'ea sZ<Í lI/rím l i .J7-ben kia do t t "Regulll ll/ CI/
t u m" .,zelint zöldcsü törtök II/iséjél/ek Glo /'iríjá lól IWY!!SZOIl/
bat II/iséjének Glo1�·!Í.iáig a g!!o log"óy Idvomdás >l1Í 1 (l }JUS
I.ót lábu elött lefelé f01'ditva tnl·totta, u rlobok01/ }Jediy 11/('1/ 
' .. e/ldl s.:nl"Ítfllli fl I1nl"l, hO.'!!1 fl rio II h fl ngja tO// l //{f leg !!(' If. 
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'AI\IlI)JIIN. .. .lkel •• Il. Y 
Merénylet a követségen. 

Írta : Báró B. ny. követségi tanácsos 

A háború ,kitöréséig követségi titkár volitam fl szent

pétery{u'i nÉlmet követségell, 

Akineok aLkalma yolt am'a, hogy az osztrá!k-ma,gyar 

ultimátum utáll Oroszország!oan w:a:]kodott állapotokat 

közekbl)rö! megismerje, el1képzeilheti ,  hOgi)' nekünk, a 

központ i  hatalmak oroszországi 'képvis�löinek mennyire az 

"olt az érzésünk. hogy vulkán 'tetején járunlk, amely m i n

den pillanatban kirobbanhat. Valame!lJIlyien i gen !ke/lle

metlen megfig�'elésnek váltun'k iközéppontjává. lVI :ind16Jl IQl-

• 

dalról bizalmatla.n megfigyel>'. gyan\1slh,� lll'n :z 

alatt áIl'lottunlk. term�zetes tehát- hog�' il\'l i�  l'hLk n pil-

lanatot., ami!kQl' az út le"eolein!ket m",glkupj nk ú' llIú�" dé

SÜI�knl!ik most mitr ml.g�·Oll bllJ'át�{�gt!\lallm\ " alt színte�t 

ottlhngyhatj uk. 

i\I ielött a,zonJb!hll e.z belköy",�I(1{'zett volna, egy )'ynn 
sze<mé'lyes é'lményell mentem kel'e8Ztül.  nmelYl"t €-l'd",m� 

leírni. meJ.'t él'dE'lces !képet.  f ny t 'et az aikkor!  ",gÉl..«Ztlll 

különös orosZ á�lapotdk,ru, 

Nem ikis.ebb embel', n1Í<nt B i�mnr le !l11,lapitQUa meg, 

hogy a di'Plomácia főfeladata él lh."énllk�dé', A yoskallcellál'

nalk ezek II !Sza va i j u to'ttmk esze-nl be, umilkÜll' ez knek a 

napokll'll!k. eg�r borus. esős estéjén az irodál11b:m ültem és 

II lcii'lugymi n i  71tél'Lumurukhoz i ntézendő egyilk jelellt�s 

metlékleteilt 1'en,dlezg1et t en1, Rengeteg értétkt:'S n.nyúg'\)! tar

t alma,lott a j elentés, amel')'\I1ak .. <lzeállitásánál igen jó 

ha.sIonát vettem <a tartalé!lcos,tiBzt i ilslkolában m gszE'rzett 

ka tonai ,ilSmereteilll.1i\1'eI!k. 
Az :együk ü gynOlQünik. egy v'()Ill or08'Z ,sz�\za,d.Q . eli-sl1'Ie-

11ésl'tlmétltó buzgtalommall segilteM nle:!<ü nik. hogy az a�{I· 

toil]]k minél tö!kéletesebbek rrleg�nenek, Mo�t má,l' csalk !hl'ról 

volt �6, hogy a j elenitésIt. -több 'heti m gf szíte.tt mU<l1kánk 

eredményét bizton á,gba helyezzük. Ú g�' volt . Ih(}g�' a fl)

noköm a !követlk!ező napon fogja aaákni és már VÚI't.\ is 
egy ikü-Iön futárti 2-t, hog�' m in&1 hamawub'b BN'\tj'nbe 
kézlbesit5e, 

o 

A Kormányzó Úr öföméltósága Házy János alhadnagy váci Sz k 

kl. A kitüntetést Balázs Piri Gyula százados szárnyparancsn 
� as?�rancs�okot a n:agyul' bronz él'dem('l'cmmel tüntrttc 

ben, ünnepélyes ke�ctek !között tÜ t
a 

R
e
á
a ona

l
l
h

e
d
s polgán hatóságok képviselőinek jelcnl6té-

z e zy a a nagy mellére . 

.. 

, 
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Büszkén lapo1J"'atta , . 

, E> m vegl'g az előttem feik .. . 
t csomot Szilote !neh 

vo IlIra -
tól, ��el Q"

e�emre esett anegTV'álll1i ettől a muniká-
attasénJk 

y 
i� olran b��1Jke v?lrtam s amelyet ill mi btonai 

Szinrte gyÖ
� 

,
:en Jon,ak es 

,
h�szmállJhatónalk minősített. 

sorolt ös 
ge en

, menrtem veglg ,az iratj,egyzéklb€ll1 fel
úJ' lra �zám

s,z
b
es mene'klete�€Il1 mégegys,zer, hogy Ik:ülön-lkülön , � , avegyem őket. 

Egyszen'e csak valahogy az a k' lő " , 
rá1'Jhat tI ' , u nlOs es meganagya-

. .� :an erz�em t áma.dt, hogy a szolJában nem v,agy<Jk egy,ediu>l. Felte!kmtettJem, végigné1Jem a megleh tő 
. 

szobÍllt :  te'lje&e!1J üres volt. Mély csend hono'tt ��_s� �,agy 
, " ' 1 ' ",,"BlUe es az egesz epu

. etb€ll1 . Az i,rodaüsztviselőm má,r Ikét órája el-m�nt, az urodaszoLgát én bocsátottam el amilkor bejött 
H irtelen átvi'Llant az ,agyamon, hogy ttu'ÍaJ'donlké 

em. 

k" lm'" t " l  
ppen nagy oTllIlye IliSeg .. � em, hogy illyen időkben, alikonyatJkor 

e&,y�egyedul ulök a nagy, kietlen követségi palotában 
ennyi fontos és titkos okmány ikÖ2Ött. 
. , 

Vi,ss�ameg�e� az '!ls�tal�hoz, /hogy összeszedj em az 
lrasolIDat es bezaJrj am a paJncelsze!krényfbe. J,eh aJ'ol(ik Ih 
b aik '  ll'l-let . ,  ' ogy 

�r }am a me el\' eiket a Jlegyzélklbe : - ;tür.l!elen ()g.ette-
nest haHoik 's a lkövetJkező pi,ua,natban val�i lh�tu'lirÓl1 megr?�aid. A s�ívem ia ,eláJilott : mi'llJt a vaskapocs, úgy 'sza
l'I'tJ,a valaki a Ikét Mnyokömet hátrafelé s i'swny,atos erő
vel hajlí�j a  h átra ill dere!kamat, hogy � földJre teperjerl. 

D e  Ismeretlen támadóm csalk e!ÍTY pi.l'lanatra tudott 
védtelenné tenni ; az életösztön meg'acélozta; az izmaimat. 
Fiatalkorom ót.a sportoltam s igy Inam lesett Jrehe1Jemre, 
hogy derekam 'egy erőtelj es fordulatával a johbkezemet 
kJiszabadítsam. Hatalmas ütéseket mértem az e].!'enfe�emre, 
h i,áJba i,gyeikezett az ütéseket felemelI t Ikarjával Ikid'ogni. 
Rövidesen kiszabadítottam a ballkezemet i,s 1$ újra a f eJéIre 
ütöttem, ihog y elszédüll:t, de ebben a pilla:natban megvile 
lant a Ikezében a Browningja. A fegyV1ert, ,amely az imént 
csütörWköt mondott - annak a csettenését h aLlottam -

új.r,a ,reámfogta, de ekkor felkaptam egy ,nehéz tölgyfa
S1Jélket iS telj es erőmből lesújtoUam ,reá, amint félig még 
a föLdön feküdt. Na.gyot nyögött iS kiejtette a kezéből a 
pisztoLyt, amellyet ,gyoriSan f.elemeLtem. Vékony vél'pata
kocsIka folyt a fejéből végig a palikett€ll1, a perZlSasző-
nyeg alá. 

. 

Hirtelen tfutólépéseket hallok : 8, po'rtásunk rohant be 
a szobába, aki a csendes épü1etben megihalUotl!a a !küzde
l em zaját és il 1árma után az én .szabámba futott a �egít-
ségemre. 

Eklkor i,smertük fel mindllwtt.en a íéHg már es?Jmé-
letleTh támadómat : egy il"ége])bi :kérnünk volt, aikit megbiz
h atat1anság.a és is,zálkossága miatt �bbocsátottwnll<:. Valami 
úton..,módon tudomást szer:llett arról a fontos munká,ny], 
amelyen az utóbbi hetekben do\.goztam. A fizetett Ikémelk 
·s,QIh.asem megbíZlható!{ és rendszerint mindkét fél &zárnára 

do�.g.oznak. B izonyos, hogy ennelk a mi eJbOCBáiott !kié

müOlko,(Ú is nagy jutalmat igértek, ha a német követség 

fo,ntos iratait meglszerzi, ezért intézte ellenem a táma

d13� ,  amelyre valószínű!eg a szomszéd szobá,bóJ Ileste ki a 

kedv.ező all:{almat. 
Két nap mulva meg'kaptuk 'az útleveleiniket és elutaz-

tun'< s í gy ,nem tudom, hogy a támadóm, alkit a il'endőn;ég

nek átadtuOlk, me'kikora - jutalma't IkaPott. 

Windischgratz A lf?'éd he?'ceg t�bornagy, az 1848/49-ben 

Magyarországon miíködött cS,�
szá1't sereg :�ezére! felette 

gőgős embe?' volt ; állitólag tole ered az a kt1elentes, hogy 

az ember a bárónál kezdődik., M�nt a 8. vértesez�'e,� parancs

noka a mult század huszas evetben Bécsben tdozo K?nstan

tin O
'
?'osz nagyherceg et, aki különben CtZ ezred tulaJdonosa 

t'olt és őt felkereste, �z e�őszobába,,! várakozta�ta. � nag�; 
herceg megjegyezte : "Őn, ugy látszik, a nagyu? at 1áts�,za. 

_ Nincs erre 8zÜ lcségem, he?'cegem, me1·t ai' vag yol( , -

váúlszoUa Windischy riitz öntelten. 

Vitéz HÖJTE PÉTER tiszthelvettes 
1914. év decemberében önként jelentkezés folytán ke

rült a harctérre. Az orosz !ronton harcoló 32. népfelkelő 
gyaloglezr,edhez osztot,ták ibe, ahol az 1. zászlórulj 2. száza
dában teljesített mint szakaszparancsnok 19 16 május 1 5-ig 
szolgálatot, mely idő alatt két ízben sebesült meg. 

P.ekáry Gyö.rgy ornagy akkori zászlóaljpai'anosnoka, 

Vitéz Böjte Péte?' tiszthelyettes. 

mint derék, kiváló és igen vitéz szakaszparancsnokról em
lékszik meg róla. 

A z  1 .  osztályú ezüst vitézségi érmet a következő fegy-
veTtényével éTdemelte meg: 

1915 .  év május havában Galíciában, Grabavietz kö�
ség környékén lezajlott harcok alkalmával a visszavonult 
oroszok új áUásait kel:1ett az ezr.ed álUásai előtt felderíteni. 
Pekáry őrnaJgy, zászlóaljiPaJrancsnoik Böjte Pétert !küldötte 
ki a feladat végrehajtására és 1 5  főből álló járőrt !bocsá
tott rendelkezésére. Böjte Péter tiszthelyettes óvatosan 
nyomult előre az erősen fedett, bozótos terepen s a saját 
állásoktól mintegy 900 méternyire egy több mint 50 főnyi 
ellenséges őrségre bukkant, amely egy mélyedésbe volt 
elhelyelWe. Az őrszemek felkoncolása után az őrséget 
rajtaütésszerűen megtámadta s közelharcban, melynél 
maga is megsebesült" oly vitézül harcolt. hogy 7 embel 
kivételével az ellenség, mint halott és sebesült maradt 'l 

küzdelem színhelyén. 
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A harcba késöbb az egész orosz rajvonal beleavat

kozott s íg�' sIkerü lt az ellenség állásait és e rejét felde

r í teni .  
A 2. o.,ztályu ezüst viU:zségi érmet 1916. év január-

;li boll szerezte Illeg. . 
Bukovinában a TopoJ'utz és Ral'ance községek közelé

ben az el lenséges állások alig 50-60 lépésnyi re voltak 

egymástól . Böjte t iszthelyettes egy közel levő gránát

töle érbe elhelyezkedett erős orosz járőrt. amely kézi grá

nátjaival napokon át kellemet lenkedett  szakaszának, az 

éjszaka leple alatt megtámadott és megsemm isített. A kö

zelharcban maga is könnyebben megsebesült. 
A mikor hónapokkal ké őbb 1 9 1 6  május 1 5-én beteg

ége miatt megvált az ezredétől. század parancsnoka . a ké

sőbb hősi halált halt Losonczy hadnagy azt írta róla : 

"M indig hálásan gondolok vis za az én vitéz és bátor 

csendőrőrmesteremre. akit igen nehezen tudok nélkü

lözni ." 
Kiváló harctéri tevékenységéért a Kormányz.) ('r 

1 92�-ban avatta vitézzé e derék altisztet. 

. . .  által . . . -tatik ,  -telik. 
Bevezető cikkemben már említettem néhány példát 

arra. hogy mennyire el terj edt az i degense.erű személytelen 
alak haszmála ta, a magyaros, slzemélyes, cs.elelwő, kifej ező
mód rovására. Nemcsak a h ivatali nyelvben, hanem a !köz
napi használatban is. 

De ez csak m utató v01t, a "java" ezután köveVkezik . 

Nézzünk csak jobbaill a SZleme köe.é enmek a sötét mu�tú. 
élősdi idegennek. Ha ninoo rá szükség, kiméletlenül  !.essé
keIjük ki a magyar nyelv palotájából. Hiszen a hagyomá
nyos magyar vendégszeretetnek is vatJl hatáira . . .  

Csendőrségi "ügydal'ab",ból veszem az alábbi példá
kat : X. Y . . . . örs által az ügyészség nek feljelemtetett. 

Aki ezt írta, derék, jó magyar ember. Azonban "h ivatalos 

minőségében" írta ezt így, de Ibi'lonyál'a így mondta 
volna : X.  y -t az örs az ügyészségnek feljelentette. Mert 
hát ez a becsületes, egysZlerű és világOiS besZléd. 

:\Iost már aztán mindenki le t udja jó magyal'ra for
dítani az ilyen nyakatekert h ivatalo kodá okat : X .  cl 
jey yző által kihaUgattatott, - h elyesen : X -et a jegyző 
IC/hallgatta. Vagy_: X. ügyé ben a bíróság áttal marasztaló 
ítélet hozatott, - ez már nemcsak hogy idegennevű szer
kezet, hanem szószaporítás is ,  mert magyarán így mond
ifik :  X-et a bíróság elmarasztalta, (vagy ha már m i'nden
áron hivatalosan kell : X .  ügyében a bíróság marasztaló 
ítéletet hozott) . 

De mindennek a koronája ez a mondat : A kiké rdezés 
fl

. 
jál'ŐI' által fogatU1 tosíttatott. Hát ez már a.zí.á� öreg 

h �ba. Ha h?nfoglaló eleinik valamilkép egyszer elJátog�t
n�na� hozzank a történelem sírjából, azt hiszem, nagyot 
nezmene'k, hogy hát m iféle nyelven besZlé1nelk késő uno-

káiJk. EZlt a mondatot ugyanis me.gse ·éírtil a magyal' ember, 
mert ő nem foganatosít ja a lciké1'dezést, h anem egysZ\' 
['űen : kikél'dez, vagy kihaUgat, - tehát X-et a járÖl' ki
ké rdezte. 

Ne féljen senki a h ivatalos fog,almazástóL. Lehet itt 

is, sőt i tt ilreMlene igazán "magyarosan, katonásan" gon
dolkodni és Írni. S a!killlek ez sehogysem s,ilkerük annak ezt 

a tanácsot adom : ha íJ-áJs !kö7Jben elébe kerül ,ez a csúf 
. . .  által . , .  -tatik, tetilD s2lerkeZlet, j usson eszébe a ked
vese ' és suttogja el a n�pdal szavát : Ezt (l, kislány t szere

te/n én ! Ha alztán e helyett mégis. \Wt í rná Ile : Ez (t kiR

lány áLtala m szerettetik, - alkJkor �e,g;alább a levelet ne 
küldje el neki vitéz Rózsás József ny. Hrl�. 

.1I111l(1)1 IIINI)í)ltIÉIiII. 
A francia csendőrség. 

(24. közlemény.) 
.. Közszállitási és útrendészeti ügyekben felvett jegyző

k�wyvek�� h�.t0m példányban kell megszerkeszteni. Két pél
d:;nY,t a pref�ktusnak vagy alprefektusnak kell átadni, egy 
peldanyt pedIg a szazadparancsnoknak kell előterjeszleni 
azzal a megjegyzéssel, hogy a másik két példány az előírt 
helyre elküldetett. 
, Azokat a j egyzőkönyveket, amelyek a ja.vítótörvényszék 
es a rendőri büntetőbíróság hatáskörébe tartozó törvény
sértésekt-ől szólanak, csak két példányban kell megszel'kesz
teni ; az egyik példányt a köztársaság ü.gyészének, illetőleg 
a rendőr� �üntető�íróság , mellé beosztott ügyészi megbizott
nak, a maslkat pedIg a szazadparancsnoknak kell megküldeni. 

Ez alól kivételnek csak a halászati kihágások esetén van 
helye, amikor a jegyzőkönyveket három példányban kell meg
szerkeszteni és a harmadik példányt a vizek és erdők fel
ügyelőjének kell megküldeni. 

, A csempészetre vonatkozó jegyzőkönyveket három pél
danyban kell megszerkeszteni, amelyek közül kettőt, ha azok 
összeállítása a 296. §.  első két bekezdésében foglaltak szerint 
törté.nt, a vámhivatal vezetőjének vagy az adóhivatal igaz
gatóJának kell megküldeni. 

Ha a törvénybeütköző cselekményt katonák követték el, 
vagy ab?an azok is részt vettek, ilyen esetben a jegyzőköny
veket har�m példányban kell megszerkeszteni, melyek közül 
egyet az Illeté�es . igaz�á�ügyi hatóságnak kell megküldeni, 
eg� pedIg az ors l rattaraban marad. Ha szabadságon vagy 
eltavozáson, l évő katonáról van szó, akkor a harmadik példányt 
a hadosztalyparancsnoknak, ellenesetben pedig a csapat
parancsnoknak kell megküldeni. Utóbbi két esetben ha a 
cs�le�ményt, hely?rségállomáson követték el, a j egyzőkönyvet 
mmdlg az allomasparancsnokság útján kell a fent megjelölt 
parancsnokságoknak megküldeni. 

,Az érdekelt katona közvetlen elöljárójának vagy a had
osztalyparancsnoknak a kötelessége azzal szemben a katonai 
szempontból szükséges további intézkedéseket megtenni. . � szabadlábon lévő gyanusítottal felvett jegyzőkönyvben 
mm�hg fel , kell 

,t�ntetni annak nevét, születési helyét, élet
k?rat, t�rtozkodasI helyét és foglalkozását. Bűntett vagy vét
s�g, eseteben a gy3:n�sítottnak az értelmességi fokát az alábbi 
l(J tetelek valamelYIkeveI kell megjelölni : 

gyanusított teljesen írástudatlan ' 
gyanusított ír és olvas ' 

' 
, gyanusitott felsőbb oktatásban részesült. 

• 
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csen,dől'ségi jegyzőkönyvek mindaddig bizonyító _ e lI.na. !  amig az abban foglaltak megdöntve nem let�k � alaki �lan�. vagy illetéklerovás elmulasztása miatt nem ervenytelemthetok. Az Il letékek a bÍl'ói ítélet előtt vagy t I S  beszedhetők. u an 

') 
Ha a vá1!ljövedéki ügyekben felvett jegyzőkönyvek a _96. §. negyedik be1{ezd�sében foglalt feltételek betartásával s z�.rke
l
sz�ettek, meg az Ilyen jegyzőkönyvek szintén bizonyító erove bIrnak. 

300. §. Miután a csendőrök a törvények és közrendészeti rendelete� a;lapján ,kötele�e var;nak, hogy azoknak áthágását me.gállapl�.sak, �ppugy, mmt az Igazságügyi rendészeti tisztek a J�gyzok�nyvelkben foglaltak meg'erősítése végett kihallgat.' �atok, _ kl�.eve �z� 3;z e�etet, amikol' a jegyzőkönyvet a bélyege� a vamJoye,dekl torvenyek megszegése miatt a 296. §.  negyedik bekezdeseben említett módon vették fel. 
V. F e j e z e t. 

A csenclő?'ség szolgá latct a hadse?·egnél. 
:301 .  §. A csendőrségnek a hadseregnél teljesítendő szol-gálatát külön utasítás szabályozza. , . _ �g�ébként ,a csendőrség,. ha annak szüksége mutatkozik, zaszloalJakban es ezredekben IS megszervezhető. 

V. eIM. 
A csendiil'ölr á ltalános kötelességei és jogai a szo/gálat ellátásámál. 

E g y e t I e n f e j e z e t. 
:302. §. Miután a csendőrségnek általános kötelezettségei 

közé tartozik az is, hogy az egyéni biztonságot· megvédelmezze, 
köteles mindenkinek a segélyére sietni, aki a veszély pilla
n atában tőle segítséget kér. Minden csendőregyén, ki eme 
kötelezettségének, h a  a lehetőség arra megvan, eleget tenni 
vonakodik, szolgálati kötelességsél'tésben válik bűnössé. 

303. §. A csendöl'ségnek minden olyan ténykedése, amely 
valamely polgárt személyes szabadságának szabad gyakorlatá
ban - megakadályoz, hivatalos hatalommal való visszaélést 
jelent: A tiszteket, örsvezetőket és csen dőr öket, ha ebben bű
nössé válnak, függetlenül az esetleg velük szemben megindult 
bűnvádi eljárástól, fegyelmileg meg kell fenyiteni.

.b 
304. §_ A törvény által meghatározott tet�nk«pás eSetét 

kivéve, a csendőrség vala-kit csupán az illetékes hatóság' meg
bízása vagy rendelete alapján tartóztathat le. Minden tiszt, 
örsvezető és csendőr, aki ezt a szabályt á thágj a, valakinek 
a letartóztatására parancsot ad ki, ír alá, hajt végre, vagy 
a letartóztatást ő maga végzi, a személyes szabadság meg
sértését követi el .  Ugyanilyen bűn cselekményt követ el min
den csendőrségi egyén, aki a bármilyen címen letartóztatott 
egyént visszatartja és nem adja át annak a letartóztatási 
intézetnek, amelyet a hatóság kijelölt. 

305. §. Mindazonáltal a csendőrségnek !;ötelessége a ;;za
badon j áró-kelő közveszélyes elmebetegeket es az elmegyogy
intézetből megszökötteket azonnal elfogni és a helyi pol
gári hatóságnak átadni. 

Ezzel a csendőrség szerepe véget is ért. Sohasem szabad 
az elmebetegeket a laktanya őrszobájába kísérni. 

306. §. Ha a csendőrség tettenkapá;; esetében, vagy a 
jelen utasítás által n,teghatároz�tt, �gyeb es�tekber; .

olyan 
egyént tartóztat le, aki ellen a blrosag letal'to�tatás�. I�nde
letet vagy marasztaló ítéletet nem. hozott, n;mdlg a k�ztar�a: 

' gi ügyész elé kell vezetni. Az Ilyen egyen t letar�oztat!lsl ��tézetnek csak akkor lehet átadni, ha arra nézve az Igazsag-
ügyi rendészeti tiszt utasítást adott. _ .. 

307. § .  Abban az esetben, ha a tetter;ert I!-'0nos�tevo I.etar-
tóztatása után az ügy�sz. 'által, . annak" ta."�llet� .1!ll�t�, kl nem 
hallgatható, akkor azt mmdaddl� a kozsegl ,�loIJa���ag vala
melyik szobájában, v:'-I>.'t a. csend_ol'la�tanya o!,szobaJaban k�l� 
őrizni, amíg az igazsagugyJ rendeszetI tIszt ele nen; vezeth�t� , 
az előállítás azonban semmi esetre sem halaszbhato el 24 ora-
nál hosszabb időre. .

.
' 

I Az a tiszt örsvezető vagy csendor, aki valame. y _gyanu; 
't tt t anélkÜl hogy azt az igazságügyi rendészetI tIszt ele SI o a ,  ' bb t t ' .. . t ' b  a személyes - lIít tta volna 24 óránál tova ar .Ja Ol'lze e en, a o , , 

" t  k "  t' I szabadság megsel'tese ove I e . . " . , 
I - ' t 

308 § A csendőrség a törvények l'eszegseg utJan va � a -
hágásai ' �ia-tt jegyző�ön

yt
yvet. v��z f�l .

a �:Iyi
vf�a;;l�a �i�é�f nyilvános helyen botran csma , az 

'dl ·t K" ' 
v a bekíséréshez a helyi hatóságnak sege , e:et �YUJ " ?Z-

agy 
f 'd h "  ában csupán a helyi hatosag ertesítesere 

ség'l og. a I!"-ny 
t O n a szükséges intézkedéseket megteszl. 

Rzorítkozlk, aki
k 

azu k akkor kísérhetők a csendőrségi őrszo
A Tészege , csa 

kra kellő ok van így például a csend
l.�ába, �a letart_o

k
ztatás�

k ellenszegülnek' vagy csavarognak. 
ort SZidalmazza , ann 

. :30�. § .  A csendőrség szolgálati ténykedéseket csupán a 
nek! klUtalt felügyeleti területen végezhet. E rendelkezéstől valo eltérésnek csupán külön rendelet vagy nyomon-üldözés esetében lehet helye. 

310. §. Ha a cselldőrt szolgálati eljárása közben meg
támadják, a törvény alapján a polgárokat föl szólíthat j a  arra, 
hogy azok neki a támadás visszaverése, vagy tennivalói el
vég'ezhetése célj ából karhatalmat nyujtsanak. 

B 1 1 .  §. Az erdőőrök kötelesek a rendfenntartás és a köz
�send érdekében a csendőrséget támogatni, viszont a csendőr
orsók kötelesek ezeknek az erdőrendőri kihágások megakadá
lyozása végett karhatalmat nyujtani. A vizek és erdők fel
ügyelői és segédfelügyelöi, valamint a csendőrparancsnokok 
ko'telesek egymással kölcsönösen közölni az erdőőrök és a 
csendőrörsök állomáshelyét, hogy azok, ha a szükség úgy kí
vánja és ha egyidejűen kell eljárniok, egymást megtalálhassák. 

Ami a közbiztonságot illeti, az erdőőrök annak fenntar
tásában a csendőrséget igen eredményesen támogatják, ré
szint híreknek továbbításával, részint a gonosztevőknek tet
tenkapás esetében való letartóztatásával és a csendőrségnek 
való átadásával. 

A szolgálat érdekében igen fontos, hogy a csendőrség kü
lönböző egyén ei a vizek és erdők in tézöségével , a vámhivata
lok és adóhivatalok tisztviselőivel és közegeivel a legoszoro
sabb együttműködést fejtsék ki. 

Végül a szolgálat szempontjából igen célszerü a mező
őröktől, falusi levélhol'dóktól és vasúti őröktől értesüléseket 
szerezni. 

312. §. A községek mezőörei az örspal'ancsnokok felügye
lete alá vannak helyezve. Utóbbiak kötelesek azokat egy jegy
zékbe foglalni s >J,bban nel'üket, korukat, tartózkodási helyü
ket, magatartásukat és szolgálati tevékenységüket feltün
tetni. 

313.  §. A tisztek és az örsyezetők meggyöződni kötelesek, 
hogy a mezőől'ök szolgálataikat hiyen ellát ják-c 3 szá�ad és 
a járáspa rancs'lOkok a mC7.őőrök megbízhatóság !rol es buz
góságáról a prefektusokat 0S alprefcktusokat tájékoztatni 
kötelesek. . 

314. § .  Sürgős e�()tekben \"ag�. 1,)I"os al1,alombfll �- �l'O_ 
vezetők a ,canton és II tisztek a járás mezőőreit szolgálatt('
telre igénybe. vehetik és lledig a l'enrleletek végrehajtása, a 
rend fenntartása vagy a közcsend megóvása végett. Ilyen 
esetekben a községi el61j árókat és az alpre.fektusokat ajZ 
igénybevétel indokainak megjelölésével mindig értesíteni kell. 

315. §. A tisztek' és az őrsl'ezetök az elfogandó egyének 
személyleírásá t, ha szükséges, a mezőörökkel leendő közlé� 
végett a községi előljáróságoknak tudomására hozhatja. 

316. § .  A mezőörök kötelesek a községi előljárókat és 
ezek útján a csendőrtiszteket �s örsyezetőket nünden olyan 
eseményről értesíteni, amely a közcsendet és II közrendet 
sérti ; ugyancsak közölni kötelesek a felügyeIti körletükben 
elkövetett bűncselekményeket is. 

A csendőrség viszont köteles ezeknek mindazokat a 
szükséges útbaigazításokat megadni, amelyeknek alapján a 
csendőrség�lek iI. bűntettek és vétségek megelőzése és felde
rítése körül segítségére lehetnek. 

317. §. A vasúti ;Örök kötelesek a csendőrség megkeresé
seinek eleget tenni és a kért felvilágosításokat megadni. 

318. §. Fegyveres felkelés esetén, de csakis a prefektus
sal vagy lI.Z alprefektussal való megegyezés után, a csendőr
parancsnokok, a közhatóságok és vasutak közegeit szolgálat
tételre �génybe vehetik. Az ilyen megkereséseket a hivatal
főnökökhöz kell intézni, aki azoknak eleget tenni köteles és a 
megkeresés nem teljesítéséért felelősséggel tartozik_ 

319.  §.  Tisztek, örsl'ezetők és csendől'ök szolgálati tény
kedésük alkalmával, ha egyenruhában vannak, jogosultak a 
vasutak bekerített helyeire, a vasútállomásokra és a rakodó
helyekre belépni, ott-tartó�kodni é� portyá!�ni. Kö�elesek .azon
ban ilyen alkalommal a kozmunkaugYI m1l11szter altal kladott 
óvatossági rendszabályoknak magukat aláve�ni: ' Ezzel a öoggal azonban csak akkor kell elm, ha a szolga
lat érdeke megköveteli és csupán az örsl'e való bevonulás "é-
gett a f,:sendőrnek a sin eken kö.zle�,ednie n.�� szabad. , , :120. S .  Altisztek, örsvczetok es csen,dor�k �omp- <;S 11\(1-
vámmentességet élvez!lek s ez � n�entesse� k�t�rJe� az altalu� 
használt szekerekl'e es lovakra es az orklseretukben levo 
egyénekrc is. . :121. § .  A csendőrség levelezése portómentes. Ha "aIa
mely csendőr It portómentesség kedvezményét ll�agánleve!E'
úse alkalmával igénybe I'eszi, akkor azt fegyelmileg felelos-
ség'l'e kell vonni. _ 

"
. _ _ . 322. §.  A kCíl'tarsasag1 garda .zolgalatat, tekmtettel an-

nak sajátlagosságára, külön utasítás szabály07,za. 
(Foly tat juk.) 



CSENDORSÉGI LAPOK 1930 március 1 .  
��--------------------

38. Kérdés. A S::/l t. 71.  pontja szerint a csendől' az á/
la mhatalom képl'ise/öje . . . Mi az á lla mha ta lom s.::6 magya
I'ázata kö.::e/ebbl'ől? 

Válasz. Az államot mint személyiséget, mint jogi sze
mélyt kell .elképzelni. Ezt a jogi személyiséget illeti meg az 
állami hatalom. Az állami hatalom fogal mában két elem 
"an : a I�őbb jogilag 'kötelező akarat és a megvalól.ításhoz 
szükséges külső erő. Az államhatalom tehát az áll am
személy ereje, vagyis az a hatalom, amely az állam rendelke
zésére áll, hogy megvalósíthassa feladatait. Allamhatalom 
nélkül nincs állam, mert az az állam, amelyuek nincs ereje 
akaratát az egyesekre és a né,p ö",'Szességére rákényszeríteni, 
az azt "em tudja megakadályozn i ,  hogy saját akarata he
lyett más akaratot kényszerítsenek rá, tehát az ilyen állam
nak önálló, öntudatos akarata sem lehet. Azt az államot, 
amelynek önálló akarata van s ezt az akaratot érvényesíteni 
tudja a polgárokon és általában az egész népen, nevezzük 
szuverén államnak. Az állam szuverén hat.almával kezdődik 
az állami lét s ez a szuverén hatalom .az állam alattvalóira 
és területére vonatkoztatva mint legfőbb hatalom, idegen ál
lamokkal szemben mint önálló és kizárólagos hatalom jelent
kezik. Ez �. :lp""om tehát nem összetétele az államban lévő 
"c:--< eróknek, hanem egységes, önálló ereje az állam
személyiségn ('k. 

Az állami 'szuverén hatalom mindenkitől független, mert 
különben nem lehetne legfőbb hatalom, kOl,látlan minden 
más hatalommal szemben, mert ha valamely akarat korlá
tozná, már ennek alá lenne rendelve. M indebből természete
sen nem következik, , hogy a szuverén hatalom önmagát meg 
ntl köthtlSse, hisz ilyenkor ilS a sajá t .aJkaraoba jeleJlltJkezik a 
korlátozásban. Azért még idegen hatalom nem emelkedik az 
állam fölé, hogy törvény és nemzetközi szerződés az államra 
éppen úgy Icötelező, mint az egyes polgárokra. A szuverén 
állam jellemző vonása tehát, hogy csak saját beleegyezésével 
kötelezhető valamire. 

Meg kell jegyezni továbbá, hogy az állami szuverén ha.�alom. korlátlans,ága csak jogilag értendő, mert az államot I�, �I�t a termesz�tes személyt, céljai és a lehetőségek korlatoljak �sele�véselben . . �zenkív�.I, jóllehet éppen tőle függ, �lt akarJo�. es csel,ekedJe�, a mu;relt nemzeteknél meggyökeresedett kozfelfogas szermt az allamhatalomnak is �Isősor�an a jogi uralom biztosítása a feladata. Ebben az utóbbi erte!e�ben az államnak főhatalmából folyó korlátlan paranCS?!O Joga - sajá� te�ületén és alattvalóin - olyan különös eloJog, amely sen�l . mast meg nem illet, csak '/lz államot. A magyar kozJog szerint az államhatalom (a közhatalo�) , a sze','t kO.��)J1ában rejlik ; ezt a hatalmat az országgyule�ben ,osszejott, n�mzet � koronázás�al ruházz� a királyra, az alkotmany korlatal szer mt meghatarozott mertékben. A király, a�i viseli, a koronát és a. politikai jogokkal felruházott polgarok (regebben a nemesség) együtt alkotják a szent korona testét és az országgyűlésben gyakoraltáJc a szent kor�n31 szuverén jo�át.' alkották a törvényeket. Ez az ősi taIllt�s a �agyar koz�ogban telj�sen megfelel a tudományban mal napsag uralkodo s fent él'lntett állam-személyiségi elméletne�. �zért el�?ndhatjuf<' hogy egyetlen országban sincs olr tisz�an megol'lzve az államI hatalom közjogi természete, mmt nal unk a szent koronáról szóló tanítás révén. A szent koron:'l fejezi ki a magyar nemzet egységét királyával ' jelképeZI az állam területi egységét, az uralmat e terüíeten. Innen erednek ezek a kifejezések : a szent korona. országai a szent ,k�rona . területe. Hír szerint új abban elhatározták, h�gy a �iro�agok IS "a szent korona nevében" fognak ítélkezni, ';ll1l m�ndenesetre me�f?leI az eredeti magyar jogfejlődésnek es az allamhatalom kulonleges, magyaros meghatározásának. 
.. 

39. Kérdés. A Szut. iiI,.. 5) pontja szerint a csendőr, illeloleg ?,Z, orsparancsrl;0kság szolgálati feladata többek közt az állam1 es társada/?m rend és a va llás ellen i1'ánytd6, vala-

m i n t  cl 'I1c lllzl'1isé.qi és /IlIOl kú"l/oz.Qallllaka, t, <,z
.
fl/kit,it/ ('[J!léb 

tá l'sada /mi m ozga lmaka t IS fig!fclc m lll l'l kl
, 

úrll�. ,<szlclctriröl 
jelentést temli, sürgős csetbe11 ko;:bcléplI I. lil i t  értiálk itt 
crllléb tá rsada lmi lIIozgCl /makon ? , - Válasz. A Szut. ('Ille rendelkezése szempontj ából "eg�'éb 
társadalmi mozgalmak" meg'jelölé�en él:teni kell minden 
mozgalmat, amely akár v�mnely n:ros, koz�ég, puszt� lako
sainak egyetemesség�, aka� egyes tarS'adalnll osztályai vagy 
hivatásbeli csoportjai ,  vagy akár csak egyes egyének bár
milyen célból is 111egindltnnak. A Szut. ez a rendelkezéSe 
folytán tehát a csendőr new .. lehet olyan nai;" �ogy �zeme 
láttára yalamely megtéwszto zászló alatt akarmilyeu alla.m
vagy hlrsadalomellenes m?zglllmll.t, szervezl� ssenek. A csend
őrnek az örs területén mmden tal'sadalllll megmozdulásr61 
tudnia kell s vélem nyt kell alkotnia n1agánll.k a mozgalom 
valódi tel'l�észetéről és jelentőségéről. Megfigyeléseit meg
teheti anélkül, hogy túllóne a célon,. zaklat�sszerüen lépne 
fel mert ha csak a mozgalom 'kezd6It, vezetolt és résztvevőit 
isn;eri személyUk szerint, már e1eg�t tu�hat. Meg�igyelése 
körébe kell tehát a csendőrnek Ivonma a Jótékonysági, sport
vagy érdekképviseletl'e irányuló mozg'almakat is, mert soha

sem rehet tudni mily célok oés �i'k lappBJ'\gBJ'\a k lllZ ártatlan
nak látszó mozg�alom mögött. Azt például a boI evista propa
gandával kapcsolatosan minden csendől'llelc tudnia kell, 
hogy a bolsevista szerve�kedések ig� gyakran " müveltsé!!" 
terjesztő, gyermekvédelml, hegymás�?, bet��'seglto vagy VI
gahni egyesületek és 'C'soportok. ala!,Jaban torténnek � latszat 
szerint ezektől a céloktól nem IS tel'llek el ; a valódi célról 
csak egy-két vezető tu� s .�o�szor .�negesik az, hogy az öss�;
t.oborzottak nagyrésze lS Joluszemu. Ilyenkor ezeknek a JO
hiszemüeknek észrevétlen lelki megfertőzése a szervezkedés 
le,gközelebbről lkitüzött oélja. M indtlnesetre a társadal'nú meg
mozdulásokról a csendörségnek jól kell értesülve lennie s 
ezért az országos mo�galmak helyi szervezet�inek müködés�t 
vagy helyi visszaveródését sem sz�bad f:gyel���n kivul 
hagyuia. Egy-két céltudatos bolsevIsta . sejt táJel�ozatlan 
falusi emberek gyülekezeteit tetszése szerlllt terelhet! vala
mely irányba. Ugyanezek az okok teszik �ötelességévé, azt i� 
a csendőrnek, hogy valamely all,almll1ll:k lats�.ó � nell.1 ,aUa.ndo 
szervezkedés re irányuló mozgalomról IS kello ertesulest sze
rezzen. Ilyen mozgalom például hadikölcsöntulajdonoso� 
V/igy házhely\génylők megbeszélései, avagy valamely helYI 
ügyben tru:tótt értek�etetk 'Sttb .. I,smételjük . a1.o.nban, h� 
ezeknek a megfigyeleseknek taJ)mtatosan, sőt le�lezve kell 
megtörténniök, tekintve a gyüleke::és �ogánal� tlszteletbe�
tartását és azt, hogy ha a csendorségl megfIgyelés éSZl e-
vehető máris elvesztette 'értelmét. . 

4Ó. Rérdés. Van-e jogszabály, a mel!J kötelezi a csendb/"

séget a'l'l'a, hog!! IW l/c1 találása esetén jelen tés t tegyen a kB'. 

iigyészségnek ? . 
Válasz. A Szut. 422. pontja világosan kifejezi, hogy a 

csendörnek hulla talá lása e.setén jelentést kell �nnie az 
örs parancsnokságállOz, mert a hullát csa:k a kir. ügyészség 
engedelmével szabad eltemetni. Önként értetődik, ho�y .az 
örs parancsnoksága viszont a kir. Ugyészségnek tartOZIk Je
lentéssel, még pedig minden oly adat kideritése után, a�ely 
a temetés megengedése kérdésében fontos. M inthogy az Ilyen 
ügyek sürgős természetűek, csaknem minden esetben meg-
olwlt a tá"'bes7Jélő vagy ltJáviró használata:. . A Nyut. 9. mellékletének 30. pont a) 'la'lpontja szerlllt 
hulla találása esetén, ha a meghalt egyén kiléte ismerete� 
és bűncselekmény nem forog fenn, csak ' a közigazgatáSI 
hatóságnak (állami rendőrségnek) kell jelentésI> tenni. IAm 
kétségtelen pontossággal a csendőr csak ritkán tudja eldön
teni, hogy az országút mentén elhagyottaal 'fekvő egyén ter
mészetes halállal halt meg, hiszen ez orvosszakértői kérdés 
még akkor is, ha egyébként a természetes halál nyilván
valónak látszik és semmiféle adat nem mutat alTa, hogy 
bűncselekmény történt. Ezért aligha félh('t az örspaa'ancsn?k 
a felelősségrevonástól, ha holttest találása esetén a kir. 
ügyészségnek jelentést tesz, megfordítva inkább kell attól 
tartania, hogy hibát követ el , ha  az ügyészség közbenjötte 
nélkül dönt a természetes halálnak és a bűncselekmény 
gyanuja. kikutatás ának kérdésében. 

41 . I{érdés. A esendő?' a Szllt. 310.  a) pontja, RZ6'dn t clővc
zetni köteles azt, akit. a,z ille tékes M'1'6ság kifejezetten e/őve
zetni rendel. Mi az é?·telrne itt a "kifejezetten" sz6nak? I 

Válasz, Minthogy az elővezetés az elővezetendő szemé
I�es . sza?adságának lé!Iyeges korlátozásában áll, az előv�e
tes Jog�lmét a csendőrnek tüzetesen meg kell vizsgáll1l�. 
Ilyen VIzsgálat természetesen nagyon egyszerű ha a csendor 
ke.�ében .!l bíróságnak h.ivatalos peoséUtel' és aláírással ellátott 
?Iov�?,eto parancs van, de fel,téteJezlletö olyan eset, amikor az orshoz érkez�tt felhívás vagy megkeresés nem világos, ha
nem magyara�haltó, I lyen e�etre �l\ól ti kifeje�etten sz6, 
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vagyr. a ,' .Ihívásb�n (m�gke�esésben) félreérthetetlenül szerepe me h,,�! az elovezetes szonak. Csak akkor van feljo 0-sítva (és

, �otelez:-;e2 a csendőr az érdekeltet, ha szüKsé:es �yszerlW eszközök!kel, karhatalom i.gé,nybevéte1ével IS az Idéző hatÓ'3ág ,elé állítani. 
42. K�,rdés. A csendő?' az utcán sétál. A tettes meglöki s �urváln sridatmu,zZf!o a,niatt, hogy ő/l la; CSR-wlőr ewzőleg fel-1elentett

,
f szo!gÚ;latt kötelességből, kihágás miatt. Mily büncsel kn;�eny Ctll<en kell felelet?'e vonni a tettest? , Va,asz, Az 1914 :XL. t.-c. 4. §-ának 2. bekezdése szerint a�l a hatóságn�k közegét bosszúból, hivatásának gyakorlása ml3;tt tettleg bantalmazza, vétséget követ el és három évig terJ�dhetö fogházzal büntetendő. Minthogy a tettes szidalm

,
azo szavaiból kitűnik, miért történt a csendőr tettleges bantalmazása, eme bűncselekmény miatt kell őt feljelenteni. Természetesen közömbös, hogy ily tényálladék mellett a csendőr szolgálatban volt-e vagy sem a bántalma,záskor. 

Alapos hullaszemle 
Nyomozta : a tamásii örs 

1924 j únius 6-án a kora délutáni óráJkJban Párj köz
ség (Tolna vármegye) eLöljá,róság,a telefonon arról ért€
síuette a. tamás i i  örsöt, ho,gy aznap JI, 13 örak,ör Som" 
Ma,rgJt 19 éves cselédl€ány, Halas István, ottani >la:kos, 
kocsmád'os és földmíves swlgálója jelentette, hogy kevés

sel előbb Halasék k ú tj ából vizet akart meríteni, de mert 

a vödör nem akart e-Imerülni, a kútba né�ett, s ott egy 

női' hu llát látott a vízfel6zJnén úS2ni .  A kÖ2Ségi bíró az 

esetJről tudomást szerezvén, nyomban megvizsgálta a ku

tat, <re mert a2 mély volt, a víz felszínén semmit sem 

látott. . 
A zsinóron leeresztett gyertya fénye meUett kl Iehe-

tett ugyan V'enru annyit, hogy a vÍZiben egy hulla úS:ik, 

de még) j'gy sem l€het.ett megáilapítan.i, hogy az ferfi 

vagy női hu lla-e ?  " , , 
Arz örs'ről egy Bulej Villlce főtörzsőrmesterbol es N�-

th M iháJly csendőrbő'i állott járőr ve2ényeltetett kl ,  me 
T '  

. 
J '  f t 's  t majd ne:msokád'a .az örsparancsno:k : ur� ozse I � � 

helyeUtes is a helY8zínére ért. A megeJtet� h:lyszml 

s�emle során a j áTőrök sem tudták me?állaplta Dl , hogy 

férfinak va.gy nőnek a hullája vaIlre a kutban. . 
Ewtán a j áTőr elhivatta a körorvost, �nnak �eger

ke2téi,g pedig a IllU II át a Ilegnagyobb, óvatossa�gal joemel

tette a. kútbóL A z  egYIbegyült faJunepe a
" 

hulla�an -::- leg

nagyobb meglepetésére: - a 3 nap elott :�tu�t
, 
oz�egy 

Hallas Istvánnét .ismerte fel. A 78 éves Jomo�u oreg

asszony holttes,tén mindoosze egy i,nlg és ,egy alsoswknya 

volt, haja öS82ekúszálva. .. . ' árőr kérel-
Ek>korTa megérkezett 'a. kororvos, Ikl a. " J 

át mére a hullát meglVizsgálta" d€ 
é
azo� !ul:���:a:if:J!�st 

fedezte fel. így azon velem nyen 
, . . 

' nem .. 
kútba ugrott, Tun ü6zthelyettes, 

hogy az oregasszony a .. 
vette anna.k nyakán, a 

ki a hullát ala,posan sz�r�mgyve . 
k"r�lal<ú kékes foltot 

balfüli l{özelében egy uJJ he
fi

gynY
I
l , 't

O
is felhivta, Az orvoS 

fedezett fel, amire az 01'V03 gye me -
' t  megváltoztattuk. Szerk. 

• .A szereplők nevel 

úgy vélte, hogy a folt a kútugrásnál történt ütődésből 
száll:mazhatik, aminek ,nem kell nagyobb fontosságot tu
lajdonítani. M iután véleménye szerint bűncselekményről 
nem lehetett szó, eltáv020tt. 

A jád-őrnek azonJban milIld gyanusabbá vált a folt, 
mert az mindinkább láthatóvá vált, sőt csakhamar egyéb 
foltok is mutatkoztak a hulla nyakán. így lassankint oly 
nyomok tüntek elő, amelyek erősen emlékeztettek foito
gatásra. De különöslIlek tűnt fel a j árőr előtt, hogy 11 húr. 
lát felfedező 620Lgáló gyertya nélkül is meg tudta állapí
tani azt. hogy a kúbban női holttest van, holott ezt később 
gYe'rtya.fény mellett sem lehetett kivenni.  A cselédleány
nak tehát már a'kIkoil' feltétlenül tudnia kellett, hogy ki 
van a kútban. Nyilván elszólta magát. 

Gya.nus vo'lt az is. hogy a hozzátartozók bemondása 
S<21erint az öregasszony már 3 nappal azelőtt eltűnt és 
még em tettek: sehová sem jelentést. A hozzátartozóknak 
tudniak: kellett, hogy az asswnyon csak egy ing és egy 
alsószoknya volt. a hosszú távolmaiJ'adást tehát gyanusnak 
kellett tartaniok. Mégse j elentették be a dolgot az örsön. 

A járőr megállapította, hogy az öregasszony fiával, 
Halas István kocsmárossal, annak feleségével, valamint 
leányávll'l, özv. Barát Ferencnével lakott egy fedél alatt. 
Közte é6 fiának családja között házközösség állott fenn 
oly módon, hogy ő a ház első, fiának családja pedig a ház 
hátsó szobájában lakott. utóbbiak szolgálatában állott a 
cselédleány js. 

Halas István kocsmája egy bérelt házban volt, amely 
béd'let akko,riban rövid idő mulva lejárt volna. l\Iinthogy 
ezen házat tulajdonosa többé bérbeadni nem volt haj
landó, Ha,las a kocsmát abba a szobába akarta áthelyezni,  
melyben ,anyja Ia:kott. Erről azonban az öregass20ny hal
lalni sem akaT t s milVel a ház az ő tulajdona volt, Hajas 
István ezt a szándékát nem valósítJhatta me,g. Emiatt a 
civódások napi�'enden voltak közöttük. 

Megtudta továbbá a járőr az elhúnyt kisebbilk fiától, 
Halas Józseftől - aiki feltünően nagy készséggel állott 
rendel>kiezésre -, hogy bátyja a többi testvérre az anyai 
örőkEéget illetően nagyon féltékeny volt. István állandóan 
a.ttól féJt, hogy aillyja vagyonát apródonként festvéreire 
irat ja, mert awkat jobban szerette nálánáL El1.ért közte 
és anyja között ugYi3illcsak napirenden voltak az ÖS6Ze
tűzések. lIy alkalmakkor néha annyira ment, hogy anyját 
ü tlegelte, sőt még azz.al is megfenyegette, hogy elteszi 
lálbalól, ha nem alkal,ma7kodik az ő akaratához. 

Ezek és még, más, de kisebb jelentőségű körülmények 
felkeltették a járörben a< gyanut, hogy itt bűncselekmény

nyel ál[ szemben ; etUért nem engedte a hullát eltemetni, 
haillem távbeszéllŐill a tamási i kit'. járásbíróságtól kérte a 

boncolás elrendelését. A kir. já.rásbíróság elnöke 2 orvos

sa:l j únius 9-én szállt ki a helyszínére s a megejtett bon

colás megállapította, hogy az öregasszonyt megfojtották, 

azután dobták a kútba. Ekkor Hajdinák Ferenc tiszt
h€ilydtes, ideiglenes járásparaillcsnokhel!ettes 

.. 
és TúrI 

József tiszth€lyettes, örs parancsnok teljes erovel meg

indították a nyomozást. Az egész Halas-családot, a cse

lédleánnyaJ és a szolgaUegénnyel együtt őrilZetbe vették. 

Közben Ikiderürrt, h�gy Halas István a cselédleáruJyal sze

relmi v,isWil1yt fCYlytatott. A kikérdezés t a leánnyal ikez?

ték meg. J oglgaJ' fel llehetett ugyanis tenni, hogy a:
. 

gyl'� 

kosságban In�ki is lehetett szerepe, vagy legalább IS tu-

dott róna. , , 
A kilké>rdezést a nyomozásban ['észtvett Csasza�' 

Gyula törzsőrmester foganatosította. Nehéz feladat volt 

ez mert a leány soikáilg 'konokul' tagadott. Csak hOSSlL.aS 

fa:ggatás után, az elébe táJrt súlyos gyanuokok terh: aJatt 

meg törve, ismerte be, hogy nemcsak tud a dologrol, h�

nem az elkövetett gyilkosság egyik tettese is. Ezutan 
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8zem ll1td láthatólag megkönnyebbülve elmondotta. hogy 

őt gazdája körülbelül négy héten át buj togat,ta a gyi lkos

�úgl'a. míg végre a sok ábeszélésnek és a,nyagi i géret

nek engedve. rászánta magát arra. hogy az öregasszony 

megölésében egédkezni fog. 

Elmondotta, hogy j ún i us 4-én az egész család a sző

lóben d ol gozott . ahol a gyi,lkosságot részletesen is meg

beszélték. Ö tudva, hog�' gazdája anyja esténként korán 
�".;kott lefeküdni. erre való tek i ntettel már 18 órakor 

haza 111el11 és az öregasszony szobájába lopódzott. külön
ben nem juthatott vol,na később be a -szobába . A szobáJba'n 

az ágy alat t  bujt el. Özv. Halasné csakhamar elaludt. 

�� óra tájban megfigyelte. h o,gy már mélyen alszik, m i re 

az ág�' alól kibújva óvatosan k inyitotta az ajtót, a hátsó 

szobábaJl vál'akozó özv. Barátnénak - az áJdozat uno

kájána.k - megmondotta, hogy nagyanyja mély álomban 
fe:kszik. tervüket végrehajthat ják. Ekkor m indketten be

mentek a szobába. Az öregasszon�'t foj togatUli kezdték, 
anélküIl, hogy az kiabáJlhatott volna . l\Iikm' látták, hogy 

már nem mozog, kiemelték az ágyból, óvatosan �ivitték 

az udvalrba és beledobtáJk a kútba. l\Ií g  a tettet végre
hajtották, gazdája fellesége Jtl kapuban áJNt őd, hogy ha 
va laki az utcán megy, érteslthesse őket, n ehogy az ud

vart az utca felől sze,gélyező a'lacsony kőkerítésen át va
lak i  betekinthessen és valamit észrevegyen. :11aga Halas 
István akkor már nem volt otthon. me'rt kevés,sel 21  óra 

után. az akkor indu�ó vonattal Kaposvál'l'a utazott. 
Özv. Barát Ferencné szintén sokáig tagadott. de vé

gül is megtört az eiBene szóló bizonyítékok súlya a latt 'és 

min dent beismert, a cselédJeá,n y előadásához hasonló mó
don adva elő az esetet. Csak atyja, a felbuj tó és anyja 
maradtak meg m i ndvégig állhatatosan a tagadás melllett. 

A zolga le,gényről bebizonyosodott, hogy a gy il.kos
ságrban semm inemű része siUlcs. őt ra járőr sza,badon bo
csátotta, a Hallas-csa'ládot ellenben elfogta és a szekÍlzál'dd 
kir. ügyészségnek adta át. 

A szekszárd i k i r .  törvényszék Som Ma,rgit cseléd
leányt 1 0  évi, a fiatal özv. Barátll'ét életfogyt iglani fegy
ház'ra ítélte, m í g  anyját, bizonyítékok h íjáJn, felmenitette. 

:\fagát a fel 'bujtót , Hal·as I tvá,nt a fö�di igazsrugszol
gálltatá& sujtó keze nem érh eHe ,utól : a bÜlntetéstől va.ló 
félefunében 'a tárgyallás előtt 4 nappall cellájá:ban, 'a törü·l
közőjébő1 rögtönözött hurokkal felakasztotta magát. Így 
n�rerte el a méltó büntetésÉ't és minde n  kétséget k izáróan 
ő mag'a iigazoita be aZ!t, ihog,y aUlyjánra,k ő volt az é'rtelmi 
gyilkosa. • 

Járőr főérdeme, hogy az első hUlB,aszemlénél nem 
bízta rá maIgit az o�'Vos megálilapítfusa i ra s nem fOlgadta 
el krit ika nélkm annak véleményét, h3JJ1rem a h u l laszemlét 
attól függetlenÜIL ő maga is me,gejtette és a .J.egki'Sebb 
gyanus jel�m-ség elegendő volt arra, hogy ikomoly nyomo
zásba fogjon, Ha járőr a körOl'vos vélemémyét eJ1lenvetés 
néJkül, és főileg anélkül fogadja el, hogy ő is kü lön , allapo
sanr megvirll'igáJlita volna a huHát, akkor ez a kegyetlen 
gyilikosság örök időkre ön gyilkosságnak lett 'VOIlina el
könyvelve. 

Helyes volt, hog)' já['ől' a rbej elentést is ailruposan megfigyelte és fel;vetette a kérdést, miként láthatott a 
szoJlgálóleány "női" huHát a ík:útbrun, m inden vi lágítáJs nél
kül ,  holott még gyertyavillág melüett se lehetett megál>l,a
pítaUJi, hogy férfi vagy nő holtteste van�e a kút vizén ek felszínén ? 

Helyes volt, - s ez minden ön.gyHkosságnak látszó 
esetben elengedhetetlen rendszabály -, ho'gy a járőr az 
álhl ítólagos öng:yi lkos csa lád i , szeméJyi és anya1gi viszonya i  
felől érd�klődött é s  ebbe oly szemé'lyeket vont bele, kiknek az öregasszony életbenmaradág,a áll t  volna érde
külklben . 

( "' émel ol'szúg.) Del' Gendal' J\I .  
1 /1 9.)0. sz,á·lIl. 
A mult év folyamán :} porosz csendőr vesztette életét 

3zolgálatteJjes ítés 'kö"ben. A v,ezérci,kk a neveik. fe.lemlítése mel
lett röviden leírja az esetek köri.iJrményeit, amelyek között ezek 
a csendőrök életüket vesztették. Ugyanitt 35 súlyosan és !:ll 
könnyebben sebesült csendőrne'k a nevét is felsorolja. 

D·/'. St1'ick?'odt Gyö'/'[JY adatokkal alátámasztott fej,tege
tbt ír arról, hogy milyen előnyös lenne, ha minden cS€ndőr
nek volna egy bíínügyi nyilvántartása. ( A  cikk megértéSéhez 
tudni kell , hogy POl'oszországban nincsenek csendőrörsök, ha
nem rendszerint minden községben 'van egy kikülönített · 
csendőr, akinek a felügyeleti körlete az i llető község kül- és 
belterületére terjed ki. Egyes riiJkább eSetekben több kisebb 
község tartozik egy csel1dőrhöz. )  A cikk íl'Ó szerÍ11t a Vál:0S
ban elkövetett bííncselekmények rendszerint a tettes személye 
és környezete, míg a vidékell elrkövetett búneseteknek leg'
inkább az elkövetés helye adja meg a jell egzetességét és a 
nyomozás kündulópontját. Ha egy városi bíínözőnek a tett 
színhelyéről egy másik utcába sikerült eljutnia, már nyoma 
is vesiIlett. A vidéken ellooben, pl. egy tanyán elkövetett bűn
cselekmény nyomai alig vezetnek a rtanyából ki .  A tettes ezért 
rendszerint úgy választja meg a tett 'szln helyét, hogy abba 
idegen ne n ye:rhessen betekintést, de hogy ő a nyomokat min
d� szem�el�,thassa. Ilyen körülmé.nyek hasonlatossága ad 
a nyomozÓ!nak -támpontot a további ikutatáshoz. A vidéki bűn
esetek �en jeHegze.tessége az egyé'll n agyobb helyhezkötö1lt
ségében leli magyarázatát. Kisebb az ismerőS' ikör s ezért a 
nyomravezetőt vagy 'tettestársat körunyebb megtaJálni. Ehhez 
azonban szükséges, hogy minden csendőr a körletében elköve
tett jellegzetes IbüncselekményekElt és aZOK l'észleteit pontosan 
ismerje, nyilván tartsa, leírja, merrt különben a csoodőr szemé
lyében beállott változás mán a régi búnöző nyugod,tan térhet 
vissza faluj áha, a mult ja ,nem veszélyezteti.  A nyilvántartást 
a csendőrnek községenként kelleme készíteUJi II az adatokat az 
ügyészség ir!llttárából' lehetne ihoo:civenni. A nyilvántartás 
felfektetésekor azonban a fontosabb, régi eseleket is fel kel
lene abba venni.  Ha egy bűneset résztvevői több kÖ7!ségbe.n 
lakllának, ügyeln i  kell arra, hogy minden érdekelt esendő}' 
nyilvántartáSába felvétessék a2! eset. Kü!ön keNe ne nyilván
tartani a kidei1'ítetlt s a kide;rítetlen eseteket és mindegyiknél 
az eset jelJegzetessé:ge menett a tettesre jellemző elj áTást is 
fel' kellene j egyeZl'li .  

--0-

(Németország.) Deutsches Gendarmerieblatt.  
1/1 930. szá.m. 
BasshuY'sen hesseni kormányfőtanácsos a mult év vége

felé egy porosz szaklap'ban a csendőrség megreformálásának 
szüks.é;gességéről érteke.zett. Egy 'szászországi csendőrfőtörzs
őrn;e.s�· ennek kapcsán rnegáJ.lapítja, hogy Basshuysen fejte
getes�nek fontosságot keH tulajdonítani, mert valószínűleg 
valamilyen tanácskozáson ho!Zott határozatokra alapítja meg
állapításait s a csendőrség'et a multban már érte olyan meg
I'epetés, hog'Y vezetőembereknek ilyen állásfoglal ásai után 
varat)an megreformálás !következet1t. De ettől eltekintve, a 
fejtege�é:r egyes [konklúziói is szükségessé teszik, hogy a cikkre 
reflektálJanak. Basshuysen szerint a csendőrség a vidék 
r�ndő::sé;g.e s u�yanazok a !kötelességei is, mint a városi (a 
�lkk?ol klyehetoen : e�'Yenruhás) rendőrségé : a csend, r.end 
es blztonsag fenntartása. A szervezete is' eme százéves hlva
tásánaik :negfelel ő :  egyes örsök az egész országban. Szolgá
lat�<t rt;:hat hat�;ozortt időközökben szabályos portyázás.okk�1 
�eJJ esít1 s .az eko7!ben tett ész1elet�it a hatóságnak bejelentI! Illetve a bűneseteket fel�elenti. Különleges esetekre készültségl 
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oS2ltagok állanak rendelI< ' A i.kk ' sen áLtal leírt h ) 
ezesr�. ,  ,c il'o szerint a Basshuy-

. állam közül csak
e �zeJ.S:b�! °flf lfen��mdih',ség�el rendelkező 

általánosságban helyt ' l l '  rt ' ,��el.>kent �sak nagy 
lezettségek e ]'t ' k 

a
. 

o, me fi csendorsegl szolgalati köte
esendő ' . m I ese Ol �yo�at�kosa� kelJ kiemelni, hogy a 
fn.o-lal�g

k 
csend, re�d es , koz�lzton�agi szolgálatában benn--., a nyomozoszolgalat IS amu'e a városokban a k"l" szerv�tt de.tektívtestület áll 'rendelkezésre Altal ' b 

u on 
esendonségne.k mind' 

, , '  a an a 
t d '" 

, lg a nyomozoszolgalat volt a legfontosabb �ln 
t 
OJl s c�ak ma.<;o�so�ban jött a megelőző és rendőri szolg, a

kk l 
s
h
zasz csendorseg annyira túl van terhelve nyomozaso � ' . ogy csak annak ellátása kövben illetve annak folyama n Jut alkalma megelőző és rendőri, stb. szolgálatra. 

-o-

(Csehország.) cetnicky Obzor. 
5/1 930. szánn. 

,:,C,sendőrs�g a belü�irnisztérium költségvetési vitájában clmmel reszlete.se.n Ismerteti Bergmann és Seidl k '  . 
lőknek a költségvetési bizottság előtt elmondott bese�'l"��BeiI'�mam,: elmondotta, hogy a közvélemény joggal p!lnaS'lk?dlk a bune.setek szaporodása miatt. Prágában 1923-ban 3200 kl nem ny?mozott bűntett volt. Ezeknek száma 1929-ben már 14 .000. �raft'a 1 12, k�2 :területéből 55 km' a rendőrség, a többi � c�endors�' �atá.skorebe t artozik. E nagy területre a csendorse�ne;k nundossz,e 10  ör�n mintegy 70 főnyi létszáma van. 
A kulvarosokban eletveszelyes éjjel az utcára kimenni. Érde
kes, h0&'Y eze.k a csendőrörsök a rendőrigazgatóságnak van
nak alarendelve, de azzal csak a távoleső cse.ndőrkerületi 
parar,�snokságon át érintkezhetnek. A csendőrség 1925-beH 
56�.000 személyt fogott el, illetve jelentett fel. 1927-ben ezek 
szama 727.000, 1928-ban má,r 1,282.000. Ez négy év alatt 
l107<-os e�elkedést jelent. Ezzel szemben az 1927. évi költség
vetés szermt volt 13.477 csendőr, az idei előirányzat szerint 
csak 11 .812 marad. A csoodőrség a köztársaság 12-l3-ad 
részében látja el a kÖ7;biztonsági szolgálatot, 1 1 .5 millió Jakos 
között. Hivatalos kimu.tatás szerin.t 1930-ban 163 csendőrrel ,  
9 zászlóssal és 597 törzsőrmesterrel kevesebb lesz az állomány. 
Ezzel szembelIl a közigazga tásiak létszámát emelik. Részle
tesen foglalkozik az előléptetési I.ehetőségekkel'; a csendőr
felügyelőség ne \törekedjék a törvények kijátszására, hogy 
ezen az úton megrt;akarításokat érjen el, amelyeket azután 
feleslegesen kidobáL A hétvégi szünetet a belügymitiiszter el
rendelte, a csendőrfelügyelőség viszont a szombati szokásos 
általános tisztogatást, parancskiadást, stb. ikifejezetten a dél
utáni órákra rendelte eJ. Az egyes parancsnokok még ezt is 
súgorítják. A felvidéki országos csendőrfőparancsnokság 
olyan .szolgálati beosztást rendelt el, hogy a járőrszolgálat, 
készültség és irodai ügyvitel követk.eztében az  egyes csendőr
nek semmi szabad ideje nincsen, mert alighogy letelt az egyik 
s�lgálat, máris át kell vennie a következőt. A csendőrök fele
ségei kosarakban hordják férjeiknek az étkezést a laktanyába, 
mert azok még enni sem jutnak haza. l\Iy körülmények között 
nem Csoda, ha a csendőrök 700/.0-11 időelőtt nyugdíjba menni 
kénysz,erm, mert a szolgálatban' tönkretette az egészségét. 

A készültségi pótdíj felszá.mítását legutóbb úgy szabá
Iyooták hogy ezzel a esendőrök kárára évente százezreket 
takarít�nak meg. A szabadságigényt mindenki számára el
ismeri a z  i11etménytörvény. A beliigyminiszt,er rendel;te e�le!,
beIIl mindenféle feltételhez köti a szabadsag enged�ly'e2lese�. 
igy történhetik meg, hogy egyik paranos�o� azt. koto� kl, 
hogy a szabadságot ké.rőne.k az ös�s csendorségl ISz�balyza

tokat fej ből ismernie kelJ .  Ml!gjegyZJ, hogy e7Jen szabalyzat?k 

súlya 17  kill>gramm. Egy másik örsparancsnok a szabadsag 

tartamára házi írásbeli feladatokat ikészi,ttetett. A para.�l�s

nokok tehát önkényesen járnak el, �e e.nn� .oka a bel.,uF

minisztérium, amely ez.t tudja �s mégIS �:ur�: A,  ose.ndorok

nek eredetileg 6 heti s.zabadsagra volt Jgenyuk r·�:rh �� 
már csa,k kétszer 2 hét, de, ;eb!>?l' �egfelj�bb az . e 'so e " 
sikerül megkapni a másikral szo smcs. TIltakOZIk a c.�en?or

ségi sisakok el1e�, amelyeIket egyik állam sem ,tart �züksege

seknek, a m i  csendőreinkllle.k lSe� keH�;k, t�IS" °tY
l
,etf' 

cégnek hasznot biztosítsanak, l111nden JO� l , esz .� ;el�ze
s 

eJlené-r;e ragaszkodnak h�zzáj���. �.Jl'�!�őt;?eg·
v
lehet látn; 

rel ve es felfegyverezve, h gy . d .. .. pöl rajta össze
és 15 lépésről �aJGan:i ,  .�ert nu

dlll ��.so�o�endőrség
· 
anyagi 

foglalva kivánja nuelobb ren e l 

. /övészetben va/6 kiképzés valaha 
A ?'égt hadse?'egben (t J . dott Regttla1nen-

i{fe.n gyenge lábon állott. Az 1 131-ben 'on��t het ';tlkalo m van 
Ium" lJéldául azt ?'endelte'd!tk

ogy dd
a�U 

uZell lö�etni a céltá blám, 
rá éH a körülnnények enge t • a t 
amiu eltalálja. 

• 

ig�yeit, melyek közül többnek teljesítését már igen sok kormany �omolr f?rm.�ban ígérte meg, de aztán enné1 is maradt. 
. . ��dl kepVlseIo elmondja, hogy a cserndőrségre 1918 óta 2 !llIlhard 772 ,millió koronát költöttek. Joggal lehet kérdezni ll'�:re fo.rdí!ották. ezen óriás! öE.szegeket. Megemlíti, hogy � kozpontl bU�lUgYI nYllvántal"tóhivatalt teljes hozzánemértéssel ,szerv�ztek m�g. A személyzetet egyik napról a másikra v�zenyeltek oda, �lJandóan váltootatják, de egynek sem mondták meg ..

. 
hogy n:.' a dolga és mi az intézmény célja. A beosztotta�. ot'J.etszeruen dolgoznak. Panaszolj a, hogy egyetlen OsendOI: 's�!ll kapott beosztást az új intézetbe. Altal�),�H n,,g'}'ur: �dvos volna, hogy a csendőrség és rendőrE"g közötti 

s�r�odasokat egySíZersf!Ú�denkorra kiküszöböljék. Sz'ntén sür
?e�1 a Svehla volt mllliszterelnök által még 1926-. an meg-1ge1't 4000 ,!corona csendőrségi pótdíj folyósítá,át. Követe1i, hogy .?send,oregyesületek felállítását engedjék me" Egyetlen 
osendorsegelyegyesület a Masaly.:-alap, de a11l1ak "h azgatásá
bll;n nem szabad résztvenniök, de támogatniok kel' azt. Ada
�cska ungvári csendőrezredes felhívást bocsátot><ki az örsök
hoz,

. hogy l:�deljék meg az örs száa'lláll. 'D _. pál tartományi 
.elnok ar�.kel?et. A z örsök nem l' �1�" .�" meg, erre Adamicska 
11�vatalbol latta el a képpel az össz<;s örsöket és kötelezte �kE>t, hogy az árát térítsék meg. A ruténföldön 141 csendőr
Ol�� van,. amelyeket így összesen 9000 koronával terheltek meg 
K?vet�I\, hogy ezt az összeget Adamicskával téríttessé'k vissza. Klfogasolja, hogy a sztrájkolók őrségeit a csendőrjárőrök 
pl'o�'okálják, �miből sok kellemetlenség és hatósági beavat· 
k:$s, keletk�lk. Nem hi�zi, hogy a cseJldőrök maguktól tanu
sItananak Ilyen ellenseges magatartást a sztrájkolókkal 
szemben. 

A !ap felhívja a csendőröket, hogy a két képviselőnek 
valóban tartalmas és a sérelmeket komolyan felfedő beszé- ' 
déért feje.zze ki háláját és reméli, hogy a jelenvolt belügy
miniszter megszívjeli a hallottakat. 

"Idegen csendőrség" rova tban a francia csendőrség anyagi 
helyzetét, majd két szerencsétlenül járt osztrák csendőr esetét 
ismerteti. 

Vegyes hírek. A felvidéki cs"lndőrparancsnokság rendel
kezése szerint a csendőrjárőrnek csak egyik tagja lehet pisz
tQil�yal felszerelve. A másiknak okvetlen karabélyt kell visel
nie. A pisztolyt feJvátlva viselik, rangra való tekintet nélkül. 
A Iközönségben ez sokszor félremagyarázásokra és vissza
tetszésre ad a;lkalmat, mert a pisztolyviselőt akkor is paral.cs
noklllak Illézik, ha az fiatalabb. A re.ndszer a fegyelemre is 
káros. Reméli, hogy nemsokára a pisztolyok helyett a kara
bélyok fognak raktárba kerülni. 

Egyik olvasó írja, hogy a város főterén két csendőrrel 
találkozott, akik teljesen fel voltak szerelve, de ráadásul még 
a kimenőruhájukat és csizmájukat is a karjukon vitték. Ki
sűlt, hogy a szemlélő előljáró akarta megtekinte.ni ezt a ruhát 
s azért kellett hazaszaladni érte. A régi osztrák világban a 
cserndőr tekintélyével többet törődtek és ítélet nélkül nem dob
ták ki a csendőröket a testületből, mint a mostani ál l ítólagos 
demokratikus· köztársaságban. 

Egyik napilap kifogásolja, hogy a prágai rendőröket 
me,gvendégelik azok a Illyilvános helyek, ahol ügyeleti sZvlgá
latot tartanak. A rendőrök azt mondják, hogy rá vannak e.ne 
szorulva, mel't i Jletményeikből nem telik. A lap megjegyzi, 
hogy ,a sokat fáradó csendőrnek senki nem ad mé.g egy fekete
ká.vét sem, annak nincsen alkalma éjjeli mulatókba benézni. 
Szolgálatát i'l�esmiVElI Illem honorálja senki. 

A határmenti pénzügyőrség egyesületének kö�lésén 
elhatároztáok, hogy ez év májusában 10 éves jubileumot fog
nak ünnepelni. Közölték velük, hogy új sötétzöld kimenőruhát 
ei; kardot kapnak és a ruténföldiek >kivételével valamemlyit 
pi's7Jtolyokkal fogják ellátni. Szó volt a tavalyi kemény tél 
fo'lyamán szenvedett sérülések miatti kál'talanításokról is, de 
határozatot nem hoztak. Kívánták, hogy a terhes határszél i 
szolgálatból nemcsak gyermekeik nevelése, hanem egéS7;ségük 
érdekében is időnként válotsák fel őket és hogy a vOllla toka t 
díjtalanul ha=álhassák. Érdekeik 'sok ponton azonosak a 
csendőrökével és azok örömmel látnák kíyánságaik teljesítését. 

Szóvá teszi, hogy egyik örsparancsnok körleteben különös 
tekintettel van a szentek szobraira, szentképekre, képoszlo
pokra és 'k.ápoj�lákra. Ezeknek m,inden ,sérülését je1e:n'teni �ell 
és az Örsp.arancs:nok nem nyugSZIk, amIg a fenntartasl'a hIV a
tottakat meg nem állapította és a kegyeleti tárgyat ki nem 
javíttatta. A lap a7it írja, hog-y csendőr vallási dologgal ne 
torődjék, negfeljebb jelentse az E111�é'k-hivatall1ak, de ne. akar-
jam mindenáron "Pro Ecclesia" érde�nrendet szer��i .  , 

Kifogásolja hogy a parancsnoksagok a csendorok magan
ügyeibe túlságo'san beleavatkoznak. fgy egyik feleslegesnek 
tartja hogy az előljáró tudja, mennyi pénze van a csendőr
nek a

' 
takarékball , mennyi hozományt kapott, stb. Még az 

adósságokkal is csak a.kkor volna szabad töródni. ha a20k 
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3Z illető szogálatára befolyást. gyakor,olnak. Feles
d
l� k:nfu' 

II elnni adósságcsinálásért feljelentem a� a csen o , a  Ir 
/feljeJentést t.e\:ö előljáró ,tudj a, hogy két nap mulva nyug

díjba megy. Megls meg<torten.t. . • . •  • • .  
Az ÖSS2es rendőrigazgatosagokat radlOado- és a. rendol 

hh'atalokat vevőkészülékkel szerelik fel. A csendorségnek 
sz.intén ige.n nagy szüksége volna erre a ber:n�e.z� !·e, de, hír 
szerint csak a nyomozóosztály� kap'!ak v�vok�s�lekeket, de 
ezek általánosításáról vagy adoállomasokró1 �o smcsen. 

Gúnyolja a "cetnicl;.é Listy"·t, mert �k szá��.an . azt 
IrJ�, ."<TV beavatott e:Illber '!lem 'tarthatj a a ose.ndorsege.t 
demokrác ára érettnek. • 

Tudott dolog, hogy a "C. L." a cs�dőrőrn;est�ek es 
törzsőrll',sterek között egyenetlenségeket S'Zlt. Egy! k Clkkében 
élesen k.kel egyik törzsőrmester el1en, mert az az ormestere�
kel egy �wbában aJsv.ik és velük szórakozik. Az "Obulr" kÉo'rdl, 
hogy kinEk áll érdekében az i1yen íkútmérgezés? 

A be3\gyminisztél'ium osendörs�i osztályán betört�. é.s 
lelakatolt "'ekrényekböl iratokat loptak. A lap hozzafu";l' 
hogy a régi >._ ·' ; 0  '>an nenl beszéltek "tiwtogató mumka
ral" , de nem is törtek �� � -'""dőrökhöz.. F. +"kint ... thpn sokkal 
magasabban álltak. 

Egyik csendőrzászqós közli, hogy törzsőrme5terből való 
előléptetése mindössze havi 2 !kol'ona iI1etménytöbbletet jelen
tett szá mára. 

(Olaszország.) Fiamrned' argento. 
1 f1 9.10. száml. 

A vezércikk Umberto ola.sz trónörökösnek M ária José 
belga királyi heroe,gnővel kötött háza&3ágát mél.tatj a  és ün
ne.pli. A királyi palota kápolnájában Jejátszó:lott e,gyházi 
szertartások ünnepélyesség'ét nagyoan emelte, hogy azon 
résztve.ttek a csapattestek zászlói lS, élükön az olas:r; királyi 
csendőrség hadi aranyéTemmcl. feldÍ'szített zás7.lój ával. A ci}cl( 
a hilzas.sag alkalmából behatóan foglalkozik a trönöró!<:ös 
e.zemélyéV'e.J, aki jelenleg, mint az clasz had.sereg a'eJl'fiatalabb 
e.:r;redese, a 90. gyalogezred paranosnoka. Több 'ke.dves epizódot 
id€oZ fel a trónorökös gyermekkorából : Az oIasz-4;örök ná.ború 
alatt e,gy olasz torpedófolotilla bombázta San Giovanmi di 
Medua ki kötöt, mely alkalommal egy tengerélszk.apitány meg
sebesült. Ez a tiszt pár nap mulva egy levele,zÖlapot kapott 
a kis trónörökö.,--töl, melyen gyermekes írással a következő 
sorok álltak: "Brávó. Éljen Olaszország. Umbertó." 

A lap folytatj a a cireneicai gyarmati harcok ismertetését. 
Számos okisebb-nagyobb csetepat&t ír le, me,lyeke.t a:r; olasz 
királyi csandőrs� a lázadó be.nnszülöttekkel szemben vívott 
meg. Ezekben a harcokban az olasz királyi csendőrség, vala
mint a támogatására rendelt bennszülött :r;aptie testület fényes 
tanuj eIét adta 1<a ton ai erényeinek és tántoríthatatlan 'köte
Ie.sségtudásának. Ennek bizonyítéka a. 68 hösi halott, továbbá 20 soron kívüli elöléptetés, 27 hadi ezüstérem, 81 hronz !<.ato
nai érde.mér€lffi, 21 hadi éirdemkereszt és 659 ünnepélyes meg
dicsérés, mely kitüntetéseket a két ttestiiile.t tagj ai Illyerték el. Az elesettek €o1Ulékét gyönyörű siremléke.k őrzik. A lap több 
j ólsikerült 1<épet tartalmaz a lovas zaptie alakulatról, vala
mint a feldíEzítési ünnepélye.kröl . 

Dario Fedi hadnagy "A gyarmatok" círoű cikkében rá
mutat Olaszországnak a mult ,században követett hel'Ytelen 
gyarmatpolitiokájára. Olaszország lemaradt a versenyben 
Angliával, Franciaországgal és Nemetországgal szembem. 
Birtokába vette ugyan az Afrikában fekvő EriJtreát, a Soroali
földet, majd 191 1-ben Tripo,Ji's2it, ez azonban mi'nden [elke-
5Ülés nélkül törtéJlt, ezektöl a gyarmatosító akcióktól az cQasz 
nEÍPlélek teljesen távol áilt. A gyarmatosítás jelentöségét és 
ezüksé.gességét a nem2let széleS rétegei 'nem értették és nem 
érezték át. Olaszországnak s7Ailasge van gyarmatokra, ha 
másért nem, az idege.n áll amokba való !kivándorlás ellensúlyoz
hatása érdekében. Ola.szorsiág a IJ1agy háború befejezése óta 
igényt tart valamely volt mémet gyarma.tra. A Í8>scista kor
mány a gyarmatosítás mellett elénk propagandát folytat, 
igyeksúk a néppel megértetni annak :nagy fontosságát és 
nem:r;eti érdekét, Rómában e oMra kül ön fascista gyarmati  
intézet működik, melynek feladata a nép lelkét a gyarmato
sítás gondolatának me,gnyerni, a.z <eziránti megértést és érdeklödést fejles:r;teni és ébren tartani. Hasonló céNal l'Emdsreres 
tanfolyamok tartatna1< minden évben a fe.gyveres erö tagjai 
szá,mára is. A cikk író szerint a gyarmati 1<érdésnek a csendörséget is érdekelnie kell, hisz ez a testület derekasan Id'Vette részét a gyarmatosító munkából. Végül kifejezést ad a cikk
író annak a meggyözödémek, hogy minden csendőr örömmel és lelkesedé;;sel megy a gyarmatokra swlgálui, tudva, hogy ezze} a haza val szemben kötelességét teljesíti és a társadalomnak is nagy szolgálatot tesz. 

Egy "Koldulás" círoű cik;k megállapítj a, hogy .� koldulá.s 
Olaszország'ban hála a fa.scl1sta kormanyzat szoc!alts mtéz
ményeinek osökKenöfé'lben van ugyan, a koldulas kérdése 
azonban �é.g korántsem .teki�thető megdl:dottr;ak. Azokról a 
koldlllsoocról, aki� polgá�tarsalk a�ományal.ra. tenyqeg. ra van
nak !Szorulva szegényhazaknak Itarsadalml uton val ° feláll í
tásával kell�e gondoskodni,  a többieket pedig eré·lyes ható
sági intézkedésekkel kell erről a könnyű, de a közbh"-tonságra 
nézve nem kivánatos fog'l al k.oo:ásról. Ieszoktatni . .. " 

A "Törvények" rova� r�vlde'!l IlS'Illertetl a hadu��ll1Isz
ter által benyujto�t törvenYJ .ava.S'Ia.t�t, mel:�y�l .. a m:ms�ter a 
had,sereg tiszti rendfok�atl;ub�n .el t.ol�n.do adot �ndékozik 
.szabályozni.  A hábo.·ús tl.S 7;tI klege;;:r;Jtes � �me.ve.ze�ek a kor 
tek.i.n tetében bizo,nyos aran��la�sagokat adez�ek el�, �e!y:k 
rendezést igé'nyel'Ilek. A tör�enrJ avaslat .m�ltanY.olru klv8fl! a 
a tisztikar háborús érdemelt es olyan mte.zkedeseket kívan 
életbelépte.tni, amelyek segitségével lkil�ÜSzöb?lh:tő les:r; az a 
nem kívánatos helyret, hogy egyes hsztek elott - koruk 
miatt - �dő elött lezáru1jon a páJyafutásuk. 

A �ap ismer,teti a ltáboo:noki kar új . rangsorozati laj�ro
.ma,t mely s!7;erint Olaszorszag hadseregene.k 23 hadtesttabol'núok� (megfelel gyalogsági, lovassá,gi tábornoknak és tábor-
5zernagynak ) ,  54 hadosztá�ytábol'tlC'ka (megfelel . az al tábor
O1agynak) és 125 dandártabornoka (magfelel tabornokmak) 
v.an. NeM számítanak erre a létszámra a tábornoki rendfoko
zat.ban lévő k.i.l'ály; hercegek, a hadügyminislJte.r es .a hadügy
minisztériumban !különböző állásokban beosztott tabornokok, 
kivéve a katonai e.gés:r;ségügy főfelügyellöjét. . 

Cs endéle. Erdélyben 
Egyik erdélyi kisb irtJokosság közpénztá)'ából vala mi 

j6tékony célra letétbe helyezett egymillió lejt eUoptak. 
A teUesek nem is túlságosan ismeretlenek, csak éppen a 
román csendőrség és rendőrség keresi őket még nUl is 
lázas buzgalommal. 

Ez a lázas buzgalom onn<lin származik, hogy a tette
sek kézrekerítőjének .százezer lej jutabIrwt helyeztek kilá
tásba. Nosza, megindult er),e csendő)'ség és j'endőrség kö
zött a "nemes" vej·sengés. Egymás elől csíp ték el a tanIl
kat. Ha egy tanu nem a rendőrségre ment vallani, hanem 
a csendőrségre, akkoT a rendől'ök páhoUák el és viszont. 
A két testület célja tudvalevőleg, azaz talán Romániában 
is, azonos, ezért aztán vállvetve dolgoznak. Nekivetették 
egymásnak a vállukat s egyik se akar nwzdulni a helyé
ből, ?nert a félcsizmáját , mindegyik a százezl'es jutalmon 
tIL1'tja. Nagyokat löknek egymáson ebben a '"vállvetett" 
munkában. Mondami se kell, hogy mindez a tolvajolc leg
nagyobb gyönyörűségéTe megy, �nert hiszen nekik a·)'any
áUapot az, 'ha, a csendől'ség és rendőrség összeveszekszik. 

El kell ismerni, hogy szép dolog az ambici6. Bizonyos 
mértékben hasznos és szükséges, hogy azonos célokkal 
'1nűködő testületek, mint csendől'ség, rendő)'ség, egymást 
az eredményes munkábwn túl.szárnyalní · igyekezzenek. 
Többet, :tökéletesebbet produkálni a másiknál: ez val6ban 
nemes verseny s mindenkinek csak haszna van belőle. Az 
érdekelt testületeknek is, de ami ennél talán valamicské
vel még fontosabb: a közérdeknek . . 

De még a val6ban nemes és haollznos versengésnek is 
van határa. A mint a versengés féltékenységbe megy át, 
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m�I' hi�a, sőt, Inerénylet a legfontosabb közé!'dek : a 
I ,

Ozbtzton�ag, ellen:, 1! e essék ez a versengés a másik tes"ulet akct�kepessegenek, eredményesSégének és önérzetén�k �ová
,
sam, mer't ez már fojtogatás, A z  pedig kölcsönosseJ�Julhat s

, 
akkor' ki más látja kár'át ennek az öncélú lI�éTlcozesnek, mtn:t az adó fizető polgár' személyi és vagyoni bLztons�ga ?, A tulzott versengés tehát tiszta eTkölcsi alap�kon tS karos, ha pedig pénzr'e megy a dolog, az már' ke sz rothadás ! 

Nálunk, magyar'/öldön, ezt vallja csendőr' IÍs rendőr', Ro mániában másként áUanak a dolgok, Öket nem izgatja 
az el'köksi éTvényesülés, ők emiatt ugyan soha össze nem 
különböznek, Náluk a versengésnek csak akkor van ér
telme és teteje, ha - ker'esni lehet rajta, Pénzt, mennél 
többet, Dr'ága a cifTa 1tuha, dr'ága a festék s még drágább 
a pezsgő, A lelküket is odaadnák Ib'ette, ha az is 1nár' ré
gen zálogban nem heverne valahol, Igy azonban majd 
alighanem - 'JiJrdély lesz ennek az ám ! 

-0-
OS2itrák csendőrtis'Zt tanulmányút j a  Magyarorszá

gon, Dr', A rnold Lichem {Jsztrák csendőraIigazgató, a gráci 
központi csendőriskolák parancsnoka, az osztrák belügy
minisztérium megbízásából február l7-étől 23-áig Magyar
országon a m, kir, csendőrség szervezetét, szolgálatát és 
kiképzését tanulmányozta, Kalauzolására a m, kir, belügy
miniszter úr Pinczés', Zoltán századost rendelte ki, akinek 
kíséretében február IS-án a budapesti rendőrséget, 19-én 
a salgótarjáni csendőriskolát, 20-án a nagykőrösi örsöt és 
a ceglédi lovastanaiosztályt, 21-é"n a Budapesten elhelyezett 
csendőrségi alakulatokat, 22-én és 23-án pedig a szombat
helyi örsparancsnokképző iskolát tekintette meg, Dr', 
Lichem aligazgató mindenütt nemcsak udvarias, hanem 
valóban őszinte elismeréssel nyilatkozott a magyar csend
őrségnél látettak felett, amelynek számos berendezését é,� 
intézményét nemzetközi vonatkozásban is egyedülállónak, 
mintaszerűnek és követésre méltónak minősítette, A salgó
tarjáni iskolában mindössze négy hónapja katonai kiképzés 
alatt álló próbacsendőrök által nagyszerű precizitással be
mutatott gyakorlatok, a nagykőrösi örs valóban mintaszerű 
rendje, a ceglédi lovastanaiosztály közismerten elsőrangú 
kiképzése, a budapesti lovasaiosztály által bemutatott töké
letes lovardai gyakorlatok, a nyomozóalakulatoknak egé
szen modern kiképzése, felszerelése és szervezete és végül 
a zombathelyi örsparancsnokképző iskolának minden 
tekintetben magas színvonala mind egyenlő mértékben já
rultak hozzá, hogy külföldi vendégünk jóhírét vigye hazá
jába a magyar csendőrségnek. A szomb�thelyi örs�ar

,
anc�

nokképző iskola dalárdájának !magas SZJDvonalon allo el�

adása bizonyságot tett amellett, hogy a magyar csendor 

nemcsak szolgálati vonatkozásokban, hanem szolgálaton 

kívül is azon a helyen áll, amelyen egy kultúrnemzet csen�

őrségének állania kell. A tisztikar mindenütt meleg baJ

társiassággal fogadta volt testvértestületünk neves re!)l'e

zentánsát akinek magas intelligenciával párosult szeles

körű sz�kképzettsége mindenütt értékes és él�ezetes 

eszmecserére adott alkalmat, Dr', Lichem aliga�,
ga�o l

:,
en,d

kívül elismerően nyilatkozott a budapesti rendol'se�,
r�l �s, 

Eltávozása alkalmával felkérte lapunk szeJ'kesztose�et, 

hogy őszinte köszönetét tolmácsoljuk n;ind
,
a��knak a �ls�t 

uraknak és csendőröknek, akik tanulmanyutJaban segitse

gére voltak és alkalmat nyujtottak arra, hog! a magyar 

csendőrséggel közelebbről is megismerkedhessek, 

Az l!il;iiI1;9, éri 'I OnvédS�l'egnél nyolcféle , tá bori
" !?!'eg 

fOlt és pedig ,' S, 6, 1 2  és 1 /f  fo ntos ágyú, 7 f
,
ont?s 

,
kozonsé

'les éR 7 fontos hosszú tarack, li font?s 10vaMlgyu es 7 fon
't us 10t>Cl,�tfLl'Qck, Eglf lőve,q l'e fl fen t, sorrendben 8, 9,  1 1 ,  
12, I fi ,  1 2 ,  lj, illeh'e 7 tiizérl ,.zámltoltak, 

A, közbiz�onsági rádió-üzemközpont ünnepélyes megnyitása, Legutób�� ,
sz�munkban hírt adtunk a rádió-üzemközpont sajtó

bemutato)arol .  Az ünnepélyes átadás február 25-én történt a f�érvá.riÚiti rendőr],akótelep dís21termében, illetve az üzemkozpontban, Megjelentek Sztmnyut'szky Sándor és Blaha Sá.n
do?" belügyi álbmtitkárok, Schill Ferenc tábornok Fischel' József táooa'nok, Schönhen' KlÍl)'oly ezredes, Zse lIJoni,a József ezr

,�
des, Wulf Olaf RichM'd vezérfőkapitány, a folyamőrség 

felugyelője, bn/Junwehri Bmunvimmer Viktor folvamörfö
kapitány, a belügyminisztérium fdlyamrendészeti osztályának vezetője, Ripka FeTenc budapesti főpolgárme,tel', Szfrach(' 
Gusztám, az ügyés1JSég elnöke, Va.y Ká.znLél' min i s?t<ri taná· c.;:0s, Bezegh-Huszágh Miklós főkapitány, 7'Ó,.ó/.;. Jáv o ,  rendőr
f�parancsnok. A belügyminiszter úr megemléketett az okok-1'01, amelyek a rádió-üzem lé<trehooá.sát szük<égessé tett ek 
vttéz dr, SzentvnnwJ End?'e rendőrkar iln ' a z  iizelr- (lZP(>J!L 
technikai ismertetését adta elő, majd \'ekapc>.o!t;,k mikro
font s a be.lügyminis?Jter úr a felve\ ·készLl 'l':kEl f ,7 
csendőr- é s  rendőrál,loffiásokhoz bep,, ·t intézett, amelyoen a 
rádió-üzemet átadIta a közbiztonsági szolgálatnak. Azután 
német és francia nyelven tarWtit rövid beszédet, ameJyet a 
berlicrti nemzetközi l'ádióközpont az öS'szes külföldi vevőáJao
másokhoz !közvetített, 

Gazdászati tiszt jelöltek vizsgája Budapesten, Február 25-én 
9 órakor volt .a csendőr gazdászati ti's21tjelöltek vizsgája Buda
pesten a cse.ndől"laiktamyában, A vi'2lsgán megj elentek : Schill 
Fe1'enc tábo,rnok, a m, kir, csendőrség felügyelője, Fische'r 
József tábornok, a belügyminisztérium VI.  c, osztályának ve
zetője, Schönhe1T Károly ezredes, a belügymi nis-ztérium VI. b, 
(Jos?Jtályának vezetője ,  Zse l!/O'YIk.a; Józse,] ezredes, a budapesti 
csendőrkerület parancsnoka és dr, G!fira.s;:in László, a m, kir, 
belügyminisztérium (Ozámvevőségének főigazgatója, A h all
gaték a honvéd gazdasági tiszti Itanfo1yam hallgatása és a 
honvéd gazdászati tiszti- vizsga letétele után a mult év augusz
tus l-én vonultak be a csendőrséghez, ahc.1 a gazdasági hiva
talokmál eltöltött rövid próbaszolgálat után a csendőr gazdá
szati tiszti tanfolyamba vezényeltettek. A hallgatók szorg-alma 
és a felmutatott igen szép eredmény felett a csendőrség feJ
ügyel ője .nind d,', Valló J6zsef alezredesnek, a tanfolyam pa
rancsnokának, mind pedig a 'tanári karnak és a h allgatóknak 
teljes eldsmel·é's ét nyilvánította. A csendőr gazdászati tiszti 
vi21sgát Klernm Nándor é s  AI'gn!! Fe'rienc kpvj , őrme.sterek 
kitűnő eredménnyel, HaTtne,' Lá.szló, Ho n'á th Klúol!l és 
Szabó KtÍffoly kpvj, őrmesterek jeles eredménnyel, a többi hal1-
gatók pedig valamennyien jó eredménny�1 tet�ék le,  A gazd�
'szati tiszt jelöl teket a vizsga után a belu%'Ymlmszter egy ho
napra gyakorlati szolgálattelj e3ítésre helyezi ki és azután az 
illetékes gazdasági hivatalok á I1O'l1ányáb'l végleg beosztja ,  

N agy hangverseny az Országo� Tiszti Kaszinóba!1 már
cius hó 8-án (szombaton ) este % 8  orakor, 

,
az 1.  hon,ved gy�

logezred zenek31rának közreműködéveL Vezenyel : FrJcsay RI
chard zeneügyi igazgató, M iísor : 1. Liszt Ferenc : "Les Pre
ludes" szimfónikus költe.'l1ény, Előadj a :  a ze:nekar, 

.. 
2, a) 

Haydn J , :  Adagio" D-dúr gordonkahanll,'versenybol. /l) 
T'sChaikowsk;� "Variációk �,I\'� rokokótéma f�le

,
tt,"

, 
Előadj a :  

Földessy Arnold gm'donkamuve
,
sz: a zenekar kls,7re;;e\:,el .  3 ,  ,C1;) 

Weber C ,  M , :  "
Oceán," N��yarJa az "O�eron

" 
c;m� ope,,�

bóL b )  Wag'ner : Csarnok-ana a "Tanllhauser CI mu op,; ,a

ból. Előad i a  a zenekar kíséretével : Báth:: �nna 
,
opera�ne: 

kesnő, a Várasi Színház tagja,  4, !1�, �ohna
,:
,Y1 : Naszkermg� 

a Pie.rette fátyola" cÍmű pantomlmeboL Eloa
,
d l a :  a zenekal. 

5 
"

Adám A, : B ravúr-variációk �g'Y Mozart-t�n�a � Ah ! vous 

dirai je Maman) felett, Előadia a zeneka
,
r klse:'ete\'el : Da�'

vas Ibolya operaénekesnő, a Városi Szílnhaz ta�l a ,  6, Tscha�� 
k k p '  1812 " - ünnepi nvit�ny, - Helv. rak : KO°7.IPOI 
f����lpes

" 
i;azoh;ánnyal rendelke.zöknek 50 fillér, \'endégek

nek 1 pengő 50 fillér, 

D, , t k A b llda"esti cselldorhrü/et 111I f'(Lllc,'l/oka 
)csere e ' . " 

' h  I d '  , d Be reczki Máté tiszthelyettest, mert 21 evd meg- , a � o c.en " 

őrségi szolgálati ideje alatt kifogástalan magavlsele�et ta�u
sított s az utóbbi évekb� mint �r�paran��n?k, n:�.ld nll�t 

szaikaszparancsnok is, alarendelt.lelt a kozblzronsagl
,. 

�z�lg�

latban teljes készéggel jó eredménnyel vezette, kerulfil d/

('sb'ő oki1'attal 'látta el, 

A szegedi csendő,'/,eriill't PIII''' ''':SIIOI.-II O/qh
, 

F�/'f!II(, 
tiszthelyettest nyugállományba helyezese alkalmaboI haro.n1 
évtizedet meghaladó csendőrségi szo�gálati ide�e

. 
al�1tt a koz

biztonsági szolgálat terén kifej tett Igen buzgo es Igen ered
ményes tevéke.nységéért, továbbá mint , szaakszparanCS l}okna

,
k 

alárendelt örseinek igen üdvös és lelkIIsmeretes \'c �etes� e� 
il'á,nyitásáél't, nemkülönben katonás, feg�elmezett cs pelda , 
magatartásáért ; - hál/IIOK [,.t I'áll g, tIszthelyeth'st nyug-

• 
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állományba helyezése alkalmából három évtizec\et meghaladó 
cs�ndörségi szolgálati ideje alatt különféle - de különös.en 
oszbílygazdasági hivatali segédmunkási beosztásában mm
den kor nagy szorgalommal, lelkiismeretes pontosággal és 
eredménnyel kifejtett tevékenységéért, elöljáró parancsno
kainak hathatós támogatásáért, nemkülönben fegyelmezett, 
katonás és példás magatartásáért ; - Somogyi La.jo s  id. ny. 
tÖl'Zsörmestert, mert, bár az örsön felülvizsgálat alatt állott, 
de saját kérésére járörvezetöként Ki kunmajsán egy betöré
ses lopásoka� megkísérelt, felfegyverzett és lövöldözö ci
gánybanda tagjainak üldözésére kirendelve katonás, bátor és 
fáradhatatlan magatartásával, a cigánybandával a tűzhar
cot is felvé,'e, a banda két tagját elfogta, lefegyverezte és aIZ 
igazságs'"ogáJtatás kezébe j utatta ; - Szabó A ntal IV. 
csendörrnestert, mert 1929 július 22-én öregcsertő község 
határában el húzódó dunavölgyi csatornában fürdés közben a 
mintegy 4 méter mély és mintegy 10 tm széles vízben éJetve
széles kÖl ülmények közé jutott és már fuldokló polgári 
egyén megmentése végett tétovázás nélkül a vízbe ugrott és 
az illetőt elszánt, bátor tettével életveszélyes helyzetéből ki
mentette ; - Kerekes János r. őrmestert, mert Mindszenten 
és a környékbeli községekben elkövetett többrendbeli betöré
ses lopás, emberölé kísérlete és hatósági személyen elköve
tett súlyos testisértés büntette miatt országszerte körözött 
Somogyi Bálint 2 pisztollyal i s  felfegyverzett, veszélyes go
nosztevőt, Mindszenten, menekülése közben szolgálaton kívül 
egy hirtelen kezeügyébe eső kincstári pisztollyal üldözőbe vet" 
te és annak dacára, hogy a veszélyes gonosztevő reá több 
eredménytelen pisztolylövést tett, katonás, bátor és fáradsá
got nem tekintő magatartásával ezt megállásra kényszerí
tette, elfogta, lefegyverezte és az igao:ságszolgáltatás kezébe 
juttatta, dicsérő ukú'ruttal lá.ttOl éll; míg GábrileV> 
Gyula r .  tiszthelyettest, mert Kiskunmajsán egy be
töréses lopásokat rnegkísérelt, felfegyverzett és lövöl
döző cigánybanda tagjainak üldözésére gy()rs és körül
tekintő inté:.kedést tett, amivel a tette'';e!k egyes tagjainak 
elfogását s az iga:.ságszolgáltatás kezébe való juttatását 
elősegítette ; - Barabás Dániel törzsőrmestert, mert Kis
kunmajsán egy betöréses lopásokat megkísérelt ,felfegyver
zett és lövöldöző cigánybanda tagj ainak üldözésénél, elfogá
sánál, lefegyverezésénél és az igaz ágswlgáltatás kezébe 
val;' juttatásánál, mint járörvezető, katonás, bátor és fárad
hatatlan magatartásával odaadón és eredményesen közremű
ködött ; - Piros Is tván és Navra.'iZ Mihály csendöröket, men 

I T  Á R O G A T Ó I q legkönnyebb luvóhangszer I Sajál találmány I 
Ovakodás utánzatoktól 1 meri mind melyek nem 
gyáramból erednek. silány, külföldön készül I után
zatok. Hegedük. Trombiták, Harmonika és 8Z 
összes hangszerek es hurok legHnomebb kivitel-

ben száll it ja 8Z 

ELSÖ MAGYAR HANGSZERGYÁR 
STOW ASSER ki

��ál��t
ri 

Budapest, II., Lánchíd u. 5. 
Kivánatra árjegyzék �rmentve. 

A:t. egyedüli magyar hangszergyár az országban. 
C:sendóröknek kedvezményes részletfizelés I 

A csendőrség I mélyen tisztelt Tiszti karát 
ezennel tisztelettel meghívo m 

úr i  és egyenruha-osztá lyomba 
ahol a legelőzékenyebb és legszolidabb kiszol� 
gálásban részesül. Mély tisztelettel 

S port 
és lovaglókban 
is specialista 

" ' 

STAN I C S  JÓZSEF 
úri és egyenruha szabó szalónia 
Budapest, l V., Váci · utca 20 
félem. - Telefon : A ut. 82 7 - 56 

. ' �, l'tJiI..: ... � ... , �..!ÁI \1 '� 

Kiskunmajsán egy !betöréses lopásokat megkísérelt, felfegy_ 
venett és lövöldöző .cigánybanda • tagjai.nak .üldözése, elfo
gá�a, lefegyverzése es az 19azsagswlgaltllltas kezébe való 
j uttatása körül j árőrvezetőj üket h athatósan tá-mogatták 
n'jilvánosan ,megdícsé1·te. 

' 
. 

A debreceni csendő1'kerület parancsno/ca TáTkán .,i 1 ndrás tiszth�lyette�t � .  ke.rület tö:zse • állományában i 7 
evet meghalado s:llolgalatl ldeJP alatt alt!llab!ln, de különö-e,., 
irodai alkalmaztatásában mindenkor kife,jtett, igen buzgó' 

é's 
kiváló .ió eredménnyel teljesített tevékenységéért, nemkülön
ben példás j ó  magaviseletéért ; - Ke.se1·iI Lajos tiszthelyette" t 
a debreceni osztály állományában egy nagyobbszabású pénz
lopás tettesének több napon át tartó fáradhatatlan és kö
rültekintő n yomozással történt kiderítéséért, a tettesnek az 
igazság�zolgáltatás kezére juttatásáért, valamint az ellopott 
pénz biztosításáért ; - Varga Fe1'enc őrmestert a máté
szalkai osztály .állományában egy 1610pás tettesének kiderí
tése körül 'igen buzgó és eredményes tevékenységéért dicsérő 
okirattal látta el,  míg Fazekas Mihály ttiszthelyettest hosz
szab csendörségi swlgálati ideje alatt úgy a közbiztonsági 
mint az ;rodai I>zolgálatban mindenkor nagy \Szorgalommal 
és jó eredménnyel teljesített tevékenységéért;  - Molná,' 
Miklós tiszthelyettest a debreceni osztály állományában hosz
s,:abb csen.dőrs�gi szolgálati ideje. alatt 3; közbizton sági szol
galatban altalaban, valamlllt alarendeltJemek nevelése ok
t�t��a ter�n . kifejtett ige!' �uzgó és eredményes tevékeny
segeert n yJlvanosan megdJcserte; - Bakos Gyula örmester
nek a debreceni osztály állományában egy nagyobbszabású pénzlopás tettesének több napon át tartő nyomozásánál a tet��� elfog�sánál és az ellopott pénz biztosításánál járő;ve. z�,toJenel� f!l radhatatlanul es Ikitartó bu:.galoommal történt t,,;m?gatasáert a szolgálat nevében dicsérő elismerését nyilvamtotta. 

Örs parancsnoki kinevezés. A sre,gedi ose.ndörkerület parancs1J.�ka TaJcá.cs Twmás ltiszbhelyeVtest öl'sparancsnokká nevezte kI. 
ElőléJ.ltek. A budapesti csendörkerü1etben tőrzsőTmesterd ' qseh KáIlimán, Pintér IS't"'{"", Zőld Istvc3n és He'rczeg Fe" e�� ormesterek,; őrmestell':é :  Tőzsé·r Mihály , Pldo�twi. A Wirá.3 , GelencSM C!yorgy, TabaJdv hnTe. Jke1' József, Lő1cős Bálin,t. Sok

kon LaJOS. Berrw, 
.
Fe1-en�, Móg<J,r József. Nilwde'fn Srí ndo1', 

S�bó Jgn;ic. Horvath La10S, Szerd(])heo/yi E",,1c, Hegedüs Henrt,h,. Szabo Sándor I., Belám péter Pájl cs'endőrök. - A székesfeherván csendör'kerületJben tPrzsörmesterr'é: Vida Imre ör-

Fényképezőgépek 
prizmás látcsövek 

6-12 hónapig terjedhető részlet
fizetésre készpénzáron, e l lenőriz
hető eredeli gyári árjegyzék szerinI. 

HATSCHEK És FARKAS 
optikai és f.ényképészeti szaküzlet l B UD A P E ST, IV., Károly-körut 28. (Kö

éZ:ül�t:b:�t.ze 
Fiók : VI., Andrássy-ut 31. (Nagymező-u. sarok.) 

Kérje legUjabb negy képes 8rjegyzékünket. 

6 - 8-10 havi iolyószámlahitelre 
sezlonok, szelongarnilurák matracok, paplanok. 

szőnyegek, sodronyok vasbutorok elsőrendü kivitelben 
Budapest, Ráday-utca 38. szám, kárpitos mestemél 
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mester ; őrmestetr-M: Pingicz(JIr Ernő csendőr A "  dse'lldőrkerületben törzsőrmestierré : Gyurka J

'
ó s

-
t K ' P

I
ecs

1 ám I ' F "w' M"- '" z e ,  tss st-v . .es u P w/ton OTmesterek ' őrmestetrr,!; ' L khi J '  ! S " Jó ! II T '" 7 
' � . U "1�s 0-zse , zucs zse ., o /ce Im?'e Maczán Fe?'enc K . '  Is tv.á.n, Ze� !:,etrenc és SiJpos F�renc dsendőrök. _' r::� g�dl <;sendorkeruletben törzsőrrneste?'ré',: Tóth Sámdo?' IV Lő -mnczt ,"SáJndor, Ta�s Pét.e�·, S�ndor Jámos I. és Kovtic; S&. muel ormeslterek ; o?'lneste(r?'é : Kov6Jcs Jom' os II ' B 'd ' F d '" "k A d 

. es o t e-renc csen 01'0 . - ebre.ceni csendörkerüJetben t " '" . terra :  Berrthótly Zoltffut, CS'$ki PM Kálilad hrwe V�:s
zs

J
o?/nes-

K · Sámd Kh.'! ",-" . K"'" " , '-'" ozsef 
'" tSs or, "'I;?!1I"",,,,,� . wroly es A lmá.si Pe-te?' örmest-erek � orm�er.ré,: FeJes. LaJ�s, LaJk�tos Istváln és Fejes MtVtáZ,� csendorok. -, A a:nskolcl

, 
csea:.dőrlkerületben tö?-zsörmesterri: Sas� Fetrenc eFf LigáJ;t Jomos ormesterek ; ő?'nteste'relkké: Czirá{ct. IstváJn, HalonGi Ferenc, Kozm01 Lá,'&zló, Tajnuí-s Lá!szló, Mthws IstváJn, Papp SWulo?', Ungvétrs.zJoi Józse! Schn!!lide!r Sávulor, OUh LáJsz /Jó, Győ?'yyik Ján40s és B�wl PáJi csendörö!�. 

Házasságot kötöttek. A budapesti csendörkerü1letben Soós IstvlÍIr!: tö�őrmester . C.sekő Eszterrel Merz&túron. _ A pécsi ��dorkerülJetJb� , 
Voros Istvá.n t�szthelyejjtes Plonder Rozár lur;:val N �gY'kall1lzsan, PO/racsik Mihály &rmester Dul/ca Juliannárval RidasOJl, Szwbó Imre l. örmesiter Reikart Vili>ntival K;-sz.t!helyen, Szücs S�or őrmes'ter Legény Olytival Tornyospakan . - A lS2lege<ü C'Se'Ildőrkerü[etben Boldizsár MiháhJ 

ti's
.
Zlthel;vett.es Szécsbl-yi Juliann<ivw,l SZlegeden, NM.eLS Je�'er miá.s 'fJi.\SZilJhelyettes Szabó Tert!ziaJ A nná?Jal Hód'nez5vásár

helyen . - A debreceni cS€J1dőrkerü letben BO?'bély Viktor ,törzs
őrmester Mol?1lálr E?'zslé!bettel HaidusámSltmban Molnátr Imre 
ltönsőrmesVer Fehétr RózÚ<val Hajduböszörmé�yben, Huszti 
Imre l!;örmörmesWr CS7rzma1:i,rt, h�lt1lannáival Bojton, Varga 
László tö=örmester Bcik>Q,8 hdaamn&lJaJ. Kocsordo[l. Elek Zsig
mond 'törzsőrmester HadCLdi Vilmi/,val Pátyodo.n, Csiz/na Sán
dor őrmester Pbcsi Johdmnával Földesen, Sz6ll Jái"'l-OS örmes
ter Jendre.k Iloná{ual Álmosdon. Lukács Srímlluel törzsőrmesber 
Ver�s Zsuzsam?táfva� Zaitán, Heitnrich Mihti'ly örmeser T?"Í!1 
Erzsébe.ttel Beregsurányban . - A ,miskolci cs>endör'kerületben 
Dubóczki Istvám tör71SŐTmester Szemán Márritival Mádon, Sze
keres József <törzsőrmeste.r Gyönmt Máritival Tiszakesziben . 

örsfőzőnői állást keres özv. Gál J á"wRné, Budapest, VIII.,  
Márla-utca 3., földszint 9. (A folyó évi 1 .  számunkban közölt 
címébe sajtóltiba osúS'W'tt be IS €zért !kéri azokat az örsöket, 
amelyek esetleg írtak neki, hogy Qevelüket a fenti címre ismé-
telJék mElg. ) ,f 1 

Tóth G}örgJöt, aki Somogyc.sákiin yban született és a 
vHágháoo.rú kitörésekc" Bác�alm.:í.son vagy Bácstóvárosban 
öTS}Jara:n osnok ,vlt, KPresi R� é.,:: F�renc cS'endör (Somogy
szentmik'lós) . 

Eladó egy a{arbantartott D. K. W.  22!i cm'-es m0tor'kel'ék
pár 350 pengöéJ.·t. (Kovács Gábo,' őrmester, B aja. )  

HegedO armonlul7I Tá,.ogat6 csak iti a valódi CI",balo", Ha,.",on/ka Clte,.a 
éq 32 ótHilZf"'f' I .. "uohh- hlInUZerf"k. továbbá e 
lt'!qjobb .. d!ojk,.zül'k�k csakis itt 8 gyárban 

kaph6lók. 
Mavés:c.f �e" J8,·II. legjobb hurokat készit. 

Árjegyzéket ingyen küld 

I MOGYORÓSSY GYULA m. �ir. 8zab. 

-===-=::=:::::-;;;;--;;r;;; hengszergyárB - BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI.ÚT 71. 

Eg,HWlI m.g,., hugszerg,á, a� o�sz�g�a� ���d�r!é!n�k_r!R!r�:="!;., 

;;�pjf�i�m�"'�,�,T� 

Cikket nemcsak a csendőrség tagjait61, h .. uem bár
kitől elfogadunk s azt közlés esetén megfelelően hODC
ráljuk. A lapunkban megjelent közleméo}'ek tulajdon
jogát fenntart juk, azokat tehát beleegyezésü .. k nélkül 
nem szabad ntánnyomatni. _ Kéziratokat nem adunk 
vissza. A közleményeket kérjük az ivnek csak az egyik 
oldalára, félhasábosan és írógéppel vagy könnyen olvas
ható írással irni. Kéziratok sorsáról csak a szerkesz
tői üzenetek között adunk választ, azért kérjük mindig 
megirni, hogy milyen jelige alatt válaszoljunk. - A szer
kesztői üzenetekben mindenkinek válaszolunk, levelet 
nem írunk. Jelígéül kérjük kisebb helységek neveit vá
lasztani, mert az aZOnOs jeligékből származ6 félreérté
seket csak így lehet elkerülni. Ha jelíge nincsen meg
jelölve, az érdekelt nevének kezdőbetűit és az állomás
helyét használjuk jelíge gyanánt. Közérdekü kérdé
sekre a "Csendőr Lekszíkon" rovatban válaszolunk. 
Előlizetni csak legalább félévre .ehet, A csendőrség 
tényleges és nyugállományu legénységi egyénei az elő
fizetési ár felét fizetik. Az előfizetéseket kérjük ponto
san megujítaní, mert a felszólitás költségét külön fel
számit juk. - A nekÜDk s:r.ál<lt pénzküldeményeket kér
jük a Nemzeti Hitelintézet Budapest-krisztinavárosi fiók
jának (Budapest I., Krisztina körut 141) 1672. számu 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig felje�yezni, 
hogy a befizet és a Csendőrségí Lapok javára történt, -

A hozzánk inf.ézett leveleket így kell címezni: "A Csendőr
ségi Lapol< szerkesztőségének, Budapest I. ker" Vár, 
Országhá:z utca 30. szám". 

"v'" 
Musatelepi. A csendörörsöknek juttatott vagyonváltság

földek után az örsök csak ,adót és béröslSzeget fizetnek, a föld 

A m. k i r. csen d ő rség tag j a i  

l e g o l c s ó b b a n  
vásárolnak posztót7 feMrneműtés-textiJfr"iit 

FEKETE JÓZSEF 
á r u h á z á b a n  

Budapest, VI. ker., Király-utca 84. sz. 
Kedvez6 fizetési fellétel. 

K é r j e n költségmentes véte I kényszer 

nélküli p r Ó b a c s o m_a g o t ! ! 
:"I"I':'!"""'I 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,@X@X�X@X�X�X�@X@X��@�@X�X��ID 
A Nyuttal (Cs-4.) az örsök .rés�ér� r�nd�z�resített 

1 Különleges boríték a budapesti nyomozoalosztalyhoz kuldendo esemeny és nyomoz
,
ah 

• · '1 tések számára 2. Személyleírás, 3. Uiinyomalalap, 4. Tudakozó IV, �. eAtlekintés, r�ndkívülí események hová leendö be;elentésére. - K a p h a t ó k : 

PALLADIS R.-T. BUDAPEST, V., Akadémia-u. 10. sz. 
� � � � � � � � � � � � � � � � ������ 

• 
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árát a z  örsök nem fogják megfizetni. E tekintetben pénzügy
miniszteri rendelet áll kiadás �lőtt, amely az örsöket az 
1 1;00 1929. P. M.  számú rendelet hatálya alól kiveszi. Az örsök 
tehát toyábbra is csak az adót és a bérösszeget fiootik, a föld 
pedig megmarad a kincstár tulajdonában. Másként ez nem is 
lehet, mert za" arokra é magánjogi képtelenségre vezetne, ha 
yalamelyik ÖlS mostani legénysége a váltságföld árát törlesz
teni kezdené, az örs legénységének a változása során aztán a 
todbbi törlesztéseket mindig más()k és mások vennék á u. A 
tulajdonjog az így befizetett ré.wletek arányában mindazokat 
me,gil1et,né, akik a törlesztésekben résztvettek. Ez aztán nehéz 
probléma khoz vezetne, de a tulajd()nképpeni cél nem is az, 
h()gy az egyes csendőrök, hanem, hogy az örsök jussanak 
földhöz. 

Kkfh. 16. A lóápolók után a betegségi biztosítás fel� ös z-
szegét a gazdasági átalány, felét pedig maga az alkalmazott, 
" agyis a lóápoló köteles fizetni. 

B. A. csendőr, Csanádapáca. 1. Az özvegyi nyugdíjat az 
özvegy újabb férj hezmenetele után nem folyósít ják. H a  azon
ban esetleg újból özvegyi sorsra jutna, akkOlI' a besziintetett 
özvegyi nyugdíjat új ból kapja, abban az esetben is, ha az 
ut()lsó férje nem voU is nyugellátásra igényjog()sult. Ha újab
ban a nyugdíjjogosulthoz ment volna férjhez s újból özve
gyen maradna, akkor joga van a magasabb ö>wegyi nyugdíjra 
igényt támasztani, Amennyi'ben tehát az első férj után kapna 
magasabb nyugdíjat, kérheti annak a f()lyósítását. Ha az öz
vegy újból nyugdíjképes férfihez mE\gy feleségiil, az előző 
nyugdíját megválthatja. Persze, ez csak akrkor tanácsos, ha 
a második férj után i s  meg'felelő ösmegű nyugdíjra van ki
látása. 2. Ol�'assa el lapuillk 1926. évi 5.  'számában "Ö. J .  
csendőr, Kondoros" jeligére küldött üzenetünket. 

Klotild gyöngye. Ha megvan a feLvéJtelére vonatkozó első 
értesités, akkor könnyű lesz segíteni a dolgon. Termé'szetesen, 
igyekezzék arra vonatkozólag i s  okmányoka t beszerezni már 
most. hogy újból be kellett vonulnia az ezredéhez, hogy újra 
egyenesen a harctérre ment s hogy a betegsége volt oka annak, 
hogy a csendőrséghez szolgálattételre korábban nem jel�nt
kezhetett. Nyugdíjaztatása után !kegyelmi úton kell kérnie 
a beszámítás engedélyezését. 

Döbrököz. Beszámít a pénzügyőri szolgálata, mert nincs 
megszakitás. A pénzügyőrségnél teljesített szolgálatban i s  
kétszeresen számítanak a hadiévek. Külön kérnie wt sem kell .  

Opció 1930. Olvassa el mai számunkban "Honosítás" 
jeligére küldött üzenetünket, az pontosan az Ön esetére vo
natkozólag is helytálló. 

Csendőrségí szállító ! 
Khaki posztó, Loden, színtartó gyapju. a legerősebb 

strapára. méterje - - - 15'20 P 
Ugyanaz .Herkules Loden" minősé�ben 17. -
Khaki kammgarn, szinlartó. tiszta gyapju - 1S'SO 
Ugyanaz extra finomban - - - - 22'50-25.
Csendörkalap-toll, valódi kakastoll, csak dupla, dus 

kivitel bp '1 van raktáron. t()lIforgólokkal együtt 7.60 .. 

a 40 év óla fennálló és a csendörségnél elismeri 

M Á R. E R  
egyenruházati intézetében 

Budapest, VIII., Baross-tér 9. 
a Keleti p.-udvar érkezési oldalán , 

Telefon : József 321 -78. 
Egyea.ra.hák kiiJőn mérték atáD. 3-6 havi hitelre. 

Egyenruha-szabós6g?m és S8pkamühelyem 6 helyszinen személ es 8z8kkepzeU vezelés�m mellett működik. 
y 

Aszód. A vol� b�·a.ssói kc:.rület irattárát a. budapesti kerü
let törzsgazdasáp hivatala orzI ; levelet oda J ubtattuk. 

Papp Ferenc I. tőrm., Marcali. Előfizetése a most beküldött 
3 pengővel f. évi július 31-ig rendben van. 

Közelgő tavasz. Nemcsak közeleg, hamem már itt is vall 
osak aztán el ne rontsa a j óslatávaJl. Kérdésére : A csendől"� 
ségre nem vonatkozik, újból rendezik a honvé'dségl!lél is. 

J{, Zs. Ha a levelére néhány h éten belül nem kap választ nagy()n udvarias formában megismételheti. Egyébként a deb� 
receni rendőrkapit;inysághoo és a budapesti ren dőrfőkapi_ 
táJnysághoz forduljon abQeli kérelmé'vel, hogy a kereset'tek 
�akáscimét megtudja. 

S. J. őrm., Szedres. Előfizetése a most bekü'!dött 6 pengö
vel f. év végéig rendben van. 

Hono�ítás. Amennyiben Környe község elismeri, hogy 
c'ttani illetösége már 1921 j úlius 26-án is fennállott, rukkOl" 
magyar �lIampolgárnak vélelmezhető. Még abban az esetben 
is, ha a s'Lületési helye osztrák el.szakitott területre esik. 
Visszahonosítási elj árásTa tehát nincsen szükség abban az 
esetben, ha. a község által kiállít()tt iqletöségi bizonyítvány ar
rÓil tanuskodik, hogy a környei ill etősége már a fent írt idő
pontban is megvolt. E z  azonban a magyar állampOlgárság 
kétségtele.n és végleges elismerését nem jelenti. Ezt a belügy
miniszter úr bírálja el "s ezért tőle kell kérnie a magyar áH am
polgárságára vOJlatkozó okmány k iadását. Kérvényét a köz
ségi előljáróságon n yujtsa be, ott felvilágosít ják arról, h()gy 
milyen ()kmányokat kell a kérvényhez cs'at()lni. 

K. Temesvár. Kérheti a visszahonosítást és a beköltözési 
engedélyt. Amennyiben ott akarna maradni, de magyar ál
lampolgárs ágot óhajt szerezni, akkor külképviseletünk útján 
kérheti a visszahonosítását, ebben az esetben beköltözési e11-
�edélyre szüksége nincsen. Mindenesetre azt kell kivinnie, 
hegy útlevelet lkapj()11 odaát, azzal át jöjjön éls itt személye
sen tegye meg a beköltözési engedélye és visszahonosítása 
tekintetében szükséges lépéseket. Születésére. atyj ának a szü
letésére és a maga családi viszonyaira vonatkozó okmányait 
hozza magával. A kérvény t ugyan odaát is megszerkeszt
hetné, a m. kir. belügyminiszter úrhoz címezve s a személyi 
okmányait csatolva, önnek i,s eIküldhetné továbbítás végett, 
de ez valószínűleg kockázattal jár, mert ha rájönnek odaát, 
bajba kerülhet. 

D., Szob. Nyugdíj ös<szege kiszámítás át nem vállalhat juk, 
de erre az Öll esetében nincs i;s ,szükség, mert úgyis a maga
sabb nyugdíjat folyósítiák Önnek hivatalból. termé'szetesell 
be,5zá,mítva a csendőrségi és a /községi 'szoLgálatát is. 

A 

Csendörsé i La ok 
a m. kir. csendőrség 

egyedüli szaklapja és egyetlen 
hirdetési orgánuma. 

Megj elenik havonta három
szor, l-én, l O-én és 20 - án 
32 oldal terjedelem ben, hir
deté s  mm. soronként 24 fill. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapest, I., Országház-u. 30. 
Tel : Aut. 600-20. (271. m. á.) 
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B. K. őrm., Cered. J �rda áz úbtesUnek az a résoo illetve �?-vJ�, a�eIY,et a gyalo.�J�rok .részére kell fenntartani. A ��r?at maskent gyalogJaronak IS nevezik. A járda (gyalogJ aro) lehet maga a föld, lehet deszkapadlóval, kővel, téglával stb. �)Ur�.olva, �ehet aszfaltozott, de akárhogyan is van, egyforma n Jarda, Illetve gyalogjáró az. A levelében hivatkozott rendelet "egyéb helyeken" szavai azokra a községekre v�natkoznak, 3l�e�yekbe17 a kapunyitás időpontját jogsza

��Iy 1 (��eIY,hatos:;� . szabalyrendelet) nem állapítja meg. Itt a J ardasoprest G oralg el kell végezni. 

, , LEGENY A GA TON. 
- Regény -

íRTA : BARÉNYI FERENC. 
( 7. ) 

J olán csalódottan nézte az ismeretlen írású címzés t s 
aztán tétován bontogatni kezdte a levelet. Mintha jeges kéz 
markolta volna meg aggódva verő szívét, a balsejtelem fagyos 
lehelete ülte meg a lelkét. Ahogy a kedves levelekből kiárad 
a betűsorokba öntött szeretet melege, úgy a gonosz levelekből, 
mint a mérges k ígyók sziszegő nyelve, tör elő a rossz hÍT. 
Mintha az a sok-sok gyűlölet, amit az ármányos Szilvia ebbe 
a levélbe zárt kiszabadult gonosz szellemekként, egyszerre 
rohanta volna ' meg szegény Jolánt, valami úgy fojtogatta, 
amint könnybebOl'uló szemmel a levél olvasásába fogott : 

"Testvérke ! 
Valaki aki ismeretlenül is nagyon szereti Testvér

két és sors:l.t a szívén viseli, figyelmezteti, hogy ne higy· 

Csendörségi 

szállító ! !  

jen .G�l örsvezetőnek, mel1t nagyon el van bizakodva abban � hIteben, hogy minden lány őbeléje szerelmes. Szeretik 
IS ,so�an, mert szép ember, úgy is hívják itten, hogy a szep ormester. Testvérke, felejtse el Gál örsvezetőt mert van neki ,szeretője itt, nem is egy, de sok. Ne is �árjon rá,. Testverke, ne,!! érdemes, mert van itt olyan lány is, ?-kit �I fog venm feleségül. Karácsonykor lesz az elJegyzes. 
. , Testv�rke, tépje ki hát a szívéből Gr" rS'''ezetö emleket� . feleJtse el mielőbb. Ezt kívánja i'Ill('retlen ji>a.karoJa." 

Jolán nem bírt a lelkére tört fájdalommal lrva borult az asztalra. 
. - .. N�, mi ,baj ? neszelt fel Venyige bácsi ,;s abbahagyta a ,Plp!ltomest. - Ejny;, kis I�n.yom, mi lelt? - hJ'orzte aggodon es felvette a Jolan kezeboI kihullott level c. Amint elolvasta, dühösen vágta az asztalra : _ Óriási ! . . J�lán hang�alanul zokogott. Venyige barsi >-áhaj"lt és gyongéden megsimogatta : - Ne sírj, Jolánkám ! Látod, látod, megmondottam tavaly, hogy ne test" érkezz .l.zzal Gál Imréve1. Óriási ! - dohogott az öre);. 
A. lI1agy lelki fájdalomtól meggyötört J()lánn"k nem fájt az apJa szemrehányása ; nem is fáj hatott, mert megérezte h� előbb lassan, majd mind sűrűbben hullt a fejére az apj� 

konnye. Aztán együtt sírtak ketten. 
Venyige bácsi embereIte meg magát hama.rább : _ Óriási ! 

Nem kell azt úgy venni, kis lányom. Nem szokott igaz lenni 
ami ilyen piszkos névtelen levélbe van írva. - Gyöngéd sze� 
retettel bausgatta Jolánt : - No, ne sírj, kis lány, majd ír 
a barátunk. Meglásd, hogy nem igaz ! Aljas rágalom . ÓrIasi ! 

J olán lassan kiegyenesedett, vörösresÍrt szemét törölgetve 
mondotta : - Nehogy írjon, apus ! 

Venyige bácsi haragosan rázta meg deres üstökét : _ De. 
hogy írok, hiszen nem ismerem. A nevét sem tudom. 

- Nem úgy értettem apus - szólt Jolán s elpirulva, hal
kan fűzte hozzá : - Úgy értettem, hogy ne írjon . . .  Gál 
Imrének. 

- Értem, értem - dörmögte Venyig-e bácsi s nekikese
redve a székbe döccent. - Itt valami nincsen rendjén - düny
nyögte magában gondbaesetten. Csontos kezeit a térdére kul
cs olva, komor szemekkel a padlót nézte, mintha keresne vala
mit, ami elves�tt. 

Jolán derüt erőltetett szomorú arcára és megölelte Ve
nyige bácsit: - Ne búsuljon, apus, Hátha nem igaz. - Aztán 
elhalkult a hangja : - Ha pedig igaz, akkor nem érdemes 
rajta keseregni . . . 

- Óriási ! - dünnyögte Venyige bácsi. - Még ő vígasz
tal engem, szegényke - gondolta meghatódottan -, pedig 
tudom, hogy majd meghasad a kis szíve a nagy bánattól. 

Venyige bácsi felállt s karonfogta Jolánt : - Ne is g0t:'
dolj vele. Tépd ki , a fejedbő} a szomorú gondolat?�at. Jgy ll.d 
- mutatta a szájat csucsorltva s olyan nagyot fUJt veletlen�1 
éppen a lámpa i�án�ában" hogy majdnem klalu�� a kanoc 
lángja. - Gyere 1llkabb, nezd meg, hogy milyen Jol gondoz
tam a virágaidat. 

Összeölelkezve az ablakhoz léptek. Jolán szeme felderült, 
amint a virágaira nézett : - Nagyon szépek, látszik, hogy 

harisnya, ernyő és 

bőrdíszműárú vásárolható 

.. 

kés:zpén:áron, fjat fjaví lefí:zetésre_ - 0 - Postán is rendelfjet ! 

NORMA cipökereskedelmi r.-f. �UDAPEST V., Erz���e�f:!��Zé!�; TelefoDszám : Automata 800-25. 

REFORM RUHÁZATI R T BUDAPEST, VI., VILMOS 
• 

-
• CSÁSZÁR-ÚT 7. (Félemelet). 

. bátokban rérfi· és gyermeköltönyökben, bei· és külföldi szövetekben . •• Iyem·, m086·. 

A A d ' ál szték kész női·, fé,·h· és gyermekfel·���egekben ' kötött-szövött áruban, ágy- és asztalnemilekbell, paplanokban. takllrókban,  
IIanduan US V a 

kb : t�S �t�zo,":���a:l' sz()rmd�;zö fizetési feltételek ! Telefon : Aut. 132-96. 
nni és rérkrlbrehé�'!.":dU:IVÜ�"' J li s vélasz,ek ! Ket kl té ' e készséggel küldünk. _ V dékl megrendeléseket aznap ellnthllnk! = = 
��atá�� ��u",llltúkat és egyes rubadm'abokal meg e n sr 
== -- -", . '� . \ "  .. ' ...Y :.. • • .  ,.. . \ •. '"\ 
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Aztán amikor J olán megelégelte a csokolódz,ast, V�: zapol . 
k' ' I ' 'a ' Nezd-e UJ nyige bácsi büszk� mutat?tt a IS pa mal . - , 

levelet hajtott amIg elvoltal. 
" f  T'd "  _ Ni, ig�zán milyen üde, zöld ! -. �zolt folan� a ej o ,o 

pálmát megcsodáh·a. Nézte, nezte S mmél tovabb nezte, �nn�� 
kcmorabb lett a szeme nézése. - Ennek hozott a nyar UJ 
levelet _ sóhajtotta és hozzágondolta : - Csak nekem nem 
hozott levelet. 

Ven.';ge bácsi a 'rászakadt önvád tól a legszívese�ben a 
falba ve;te volna a fejét : - Ejnye, de buta valp'ok; Ahgho�y 
ki 'sé felderült szegénykém, megmutatom nekI, en ven szamari a �álmát, amit Gál Imrétől kapott. Hát hogyne me�.t volna e 
a kedve szegénynek. 6riási ! - Bosszankoc:Jva dorzsolgette 
borostás állát s aggódó tekintettel Jolám'a P' II antgll:t:v ll:' azo� 
töprengett, heg,- ügyetlen ba!,lövését hogy�n tudná .lova ten�l. 
Nem tudta, hogy mit m0l"!dJ?n, hogy Jo!ant megvlga�ztaIJ�. 
Tanácstalan gyámoltalans�gahan .arr� var,t, hogy Jolan szo
laljon meg, valamit mondJo�, �mlre o .  aztan megfelelhet. De 
Jolán nem szólt semmit; neman magahoz vette ,ll:': asztalon 
heverő névtelen levelet s osüggedt arccal a szobaJaba ment. 
Ott még egyszer elolvasta a levelet, aztán sírva borult az 
ágyára. . J óideig tartott, amíg eJsírta minden fájó könnyét. AmI
kor kiapadt könnyei forrása, felült .az ágyban és mell"mt fel
vette a névtelen levelet: -- Vajjon ki írhatta? Nő? BIztosan ! 
__ tünődött ernyedt lélekkel. Kinek mi érdeke lehetett, hogy 
ezt a levelet megírta? Miért neki írt? Hogyan tudta meg a 
eimét? Egyáltalában honnan tud testvérkéről ? -- Ezer i1ye� 
kérdés járta át Jolán �ínos;m vergő�? lelk.é�! de el�ogadhato 
választ egyikre sem talaIt. Keskeny uJJaI kozott tana�st�lan�1 
forgatta az ármányos levelet. Mit tegyen vele? Elküldje Gal 
Imrének és kérjen tőle felvilágosítást? Nem, nem, ezt nem 
teheti ' Gál Imre számonkérésnek vehetné, amihez neki joga 
nincs.'  Eszébe jutott most az a keserves őszi este, amikor ő az 
ágyán ,sírdogált, éppen .így, mint mos�. Akk�r v��t .ez, aml�or 
először eszmélt szerelmere .. . Akkor mar megerlelodott tlsztan
látó lelkében, hogy noha ő szereti Gál Imrét, nem számíthat 
viszonzásra os nem szabad őt magához kötni. - Hiszen azért 
én szeretem és szeretni fogom mindhalálig - sóhajtotta és 

bús lemondással állapította meg : -- IDe nem állhatok az 
útjába . .  " .. .. , 

Elhatározása megacelozta a lelkét, meg<:rosodve allt fel. 
Már-már eltépte a viszálytszí�ó levelet, ?e aztán gond��t .egyet, 
talán mégis j obb lesz eltenm s a legtltkosabb holmIJaI közé 
rejtette. 

Másnap reggel vidámságot erőltetett, amikor az orvost 
üdvözölte. 

__ Isten hozta Jolánka - fogadta Fürth doktor ked
vencét. -- No, hogy 'Volt, .mi�t v.olt? �ár ,attól féltün� Ve
nyige bácsival, hogy elfeleJtett mmket es veglegesen bealIt a 
Balaton tündérének. 

_ 6, dehogy ! -- tiltako�ott folán akadozv�. és sápadt 
arca hirtelen elpirult, mert ugy erezte, hogy Furth doktor 
meglátta kisírt szemét. Előzetesen m�r V,enyige bá,csi beszélt 
az orvossal s persze elkotyogta az armanyos level szomorú 
történetét. fg:1 hát ne,?" volt nehéz dolog Jol�n egy�b,ként, de. 
rűs szernén a sírást eszrevennl. - Na, hat a sIrast es a 
hatását a vizsgálatnál le 'kell számítani, gondolta Fürth 
doktor és csillogó szemüvegén keresztül behatóan nézte Jolánt, 
amivel ,még j obban elpirította. 

_ Olyan ,viruló maga Jolánka, mint a rózsa t- bókolt 
Fürtm ,doktor vizsgálat Iközben s )mindjobban 'felragyogott a 
szeme, ahogy Jolán� gondosan vizsgáJgatta. Nap, víz, levegö, 
ezek laz ,igazi �ógytén�ezöl�, -- mondotta aztán lelloesü,lten. 
_ Hát igen a Balaton es szazszor lS a Balaton. Tobbet er ez 
minden orv�sságllál, ,a Balaton vize, III Balaton fövénye, meg 
a nap, az Isten áldotta n aJP !  Gyöngéden 'Paskolta meg Jolán 
napsütötte hátát és !nevetve mondotta : 

- N os kislány, lI1em tesszük már gépbe többé. N em kell 
már más csak � pár j ó  Iháterősítő gyakorlat. Majd meg
mutrutom ' ihogyan kell csinálni ! Délután jőjjön fel hozzám 
megint, �mikor jobban ráérek. Ak>kor aztán elmondja nekem 
pontosan, hogy eleitől kezdve rme�yit . sü.�érezett és hogya,n 
a fövenyparton ; m€fflIlYlt és meddIg Ifurdott :a BalaJtxmbam �S 
így tovább. Minden, érdekel ; ,  e l  ,�aro� ,�aplo�, 'hogy laztan 
egy cikkemben a Balaton gyogYlto hatasat meglrh�sam. Meg 
bizony 'kislány, mert 'maga most a Balaton 'csodaja. A 'Ba
laton csodát tett magával, .meggyógyította . . .  

Jolán felugrott és izgalomtól .reked ten kérdezte: --< Egye
nes le� a 1Játarrn d()!cl;Ol' úr? !  

�,IIIIII"IIIIII"IIIIII"IIIIII" IIIIII"IIIIII"IIIIII"IIIIII" III1II"IIIIII,,111111,,111111,,111111,,111111,,111111,,111111,,111111,,111111,,111111,,111111,,111111,,1111110,111111,,111111, ,111I11"11I1I1,,11I1I1,,11I1I1,,11II1I,,11II11,,11II1I,,11II1I,,�IIIIo,IIIIII,,IIIIII,,11II11" IIII1I"IIIIII"IIIIII"IIIIII,� 
: KERÉ K PÁR, VAR R Ó GÉ P, G LOBUS-KOVACS JÓZSEF � � RÁDIÓ, GRA MOFONO K, LEMEZEK BU Oi\ PESl', V I ,  KER., POOl\U N .CZKY-U t C" I. Sz. [' == .  N , ugntl I>.-U. " öz,,"lében. - relefoDszám : "ut. 198-20. § -= � R E S Z L E T R E ' PHILIPS és I ELEFONGYARl vevökészülékek. hang,zór6k. an6dp6t!ók.töI- � - � • tók 6-12-18 hóra. Alkatrészek. felszerelések. gummiárúk, szakszerű javitások � 
iijj'IIIIII" IIIIII"IIIIII"IIII II"IIIIII"IIII II"IIIIII"IIIIII"IIIIII" IIIIII"111111"111111"111111"111111"111111"111111"111111"111111"111111"1111 1" '111111"111111"111111"111111" 111111"111111"111111"111111"111111"111111"111111"11II11"111II1"111I11"11I1I1"11I1I1"111II1"11I1I1"11II11"11I1I1'� 

Köz� azdálkodásokbaD . ,  k ' , , lk -- 1 - - h t ti és magánháztartásokban a JO ave ne u oz e e en 
- Ujból száll iljuk a békebeli eredeli 3 és 5 kilós plombál! zsákol, ban. -3 kg. SO ERA RAJA kávekeverék 6r. P 23._ -o- 5 kg. SO ERA BAJA k6vékeverék P 38 -

Költségmentesen leszállílva, ingyen csomagolásben, kívenelra 3 bavi részlelfizelésre. Kérje ingyen árjegyzékünket összes gyermalárukta. 
FIUMEI KÁVÉBEHOZATALI TÁRSASÁG BUDAPEST, V., FERENC JÓZSEF-TÉR 5. 

Csendörlisztek, altisztek és azok családtagjai n y o l c h a v i részletfizetésre készpénzáron a következő cikkeket kaphatják :  
női-, férfi" valamiRt a Honv . 

Miniszlerium áttal rendszere
sített e g y e n r u h a  szövete

ket, bélés8rukat, vásznal, 

sifont, zefireket. és egyéb abroszokai, kölött és szövött és függönykelméket uj. gyá, 
vászonárukat, női s férfi- árut, kötött gyermekgarnilu- rilag slerilizált ágy tollat és 

fehérnemüekel készen és rát, kezlyüt, harisnyát, kész pelyheket, paplanokat. min-
rendelésre. törülközöket, kötött kabálokat. függöny dennemü mos6kelméket. 

selymeket. valamint diszpárnákat a 

T RI BON Ruházati Részvénytársaságnál, Budapest, VIII. Üllői-út 14. szám r:l .g��:�: Az egyes vásárlások utáni első részletek a vásárlási kövelendö hó l -ével kezdődoek. _ Vásárl ásKor azonnal nem fizelendő semmi ' 
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Egyenes az már Ikislá f l " tor - /mint a j egenye, 

ny - e elte derusen Fürbh 4:lok-
És nem leszek púpos? N I 

-
, 

lihegte Jolán laz aj'kára tódul" 
k �m

d '  
e
ek

szek mar csúnya ! ?  _ 
gÖl'be? o er es eb: - És nem Jeszek 

Fürúh doktor megérdemelt l '  t '  . 
boldog elragadtatását s nevetv 

e,�g etelkent élvezte Jolán 
dését. - N em Jlem on f 

e va as�lta ,meg minden kér
magából, hogy ' csud�. 

em. ,Olyan sUd�r szep menyecske �esz 
Jolán megragadta Fürth d kt ' :Jrez ' th ' 

de a doktor ielhúzta a kezét . o
N 

Ol , et" ogy 'megJcsokolja, 
Nem vagyok é n  püspök. 

. - e lSZegyeUitsen meg) Jolánka. 
�olán nem bírt Imagával és llagy örömében Fürth . nyak�ba ugrott : - De ezt Iszabad ! _ ictáltotta lelkesül

dok�l 
ellenallhatatlanul összevissza csókolta a d kto 

teJI 1 es 
képét. o r meg epett 

- No ,kislány, ekkora drágaságot ' k vo.s ,�izetségne�, .ílTIint én most. Áldja m�eg
,az

nfs��n 
a����. � kosz,;mte Imeg IFurth doktor fátyolos hangon a thálás' . tet Ilye ' I ' I "  szele-

.n megny;! va�u asat. Aztán levette a szemüve ét mert ml'l1tha az IS fatyolos lenne 'o a �Mhkendo" "  I , ___ 
g , ' 'k ' I út k " , � �= ' J eve W'uz.gon SI a ga a,  oz!?en leplezve a szemét is megtöl'Ülgette mintha nagyon ,megerol tette volna . . .  ' 

,- . Sohasem fogom 'tudni Imeghálálni a jóságát doktor úr, ald.J a meg; az lsten lérte ! )-- hálálkodott Jolán. 
FUI:th doktor ,fe.l�tte ,a szemüvegét ,és ,elkomolyodva mézett J olanr� : - ,A Ja Isten,nek ,köszönje meg, én csak eszköz voltla;m az o kezeh�,n, Magaval csocia rtörtént kislány ; de a cso,d�k �e:n embe�·től, han� I��,től iV3Ilék Csodálatos ,meg

g�o��ulásat senkinek se kOBZOnJe, csak a M i  ll.denh3Jtón ak 
h�lalJa !f1eg lama! : hog� gyógyultan, megszépülve, legyen to
vabbl'a ls olyan JO,  ajrrulyen eddIg volt. 

. Jolán m�g.hatottan búcsúzot� el Fürbh doi;)tortól s amint 
kIment )lz �Jton, b?ldogan, mosolyogva mégegyszer vissza
pIllantott ra. , úgy latta, hogy la ,doktor utána nézett, s hogy 
�kkor 'a szemeben cSIllogott valami. Lehet, hogy csak a szem
uyeg 'Volt, ,- �on�olta ,J olán. �s két fo�ot egyszerre véve ug
ralt le a lepcson es szeles aJtocsapkodassal, mint la forgószél 
futott az apjához. 

. - 'Óriási ! - kiáltotta Ven,yige bácsi riadtan" s a lfJipa 
kIesett a száj ábóol . - ,Mi <történrt? fo- kérde2Jte pöbbenertesen, 
de 31 kérdést nem tudta :már eg,é.s2en kimonciani mert <Jolán 
a nyakába csilmpaszkodott és (ll túlár3Jdó örömtől' 'Vonagló aj
kát rá tapasztotta Venyige bácsi remegő szájál'a. 

- Apus, apus ! Nem leszelk ipúpoo, Jlem leszek csunya, 
nem leszek görbe � hadarta Jolán csók köz.ben, - meggyó
gyultam, egészséges 'Vagyok, egyenes vagyok, mint aJ jegenye, 
szép 'Vagyok, j ó  ,'agyok>, sudár, szép . . .  - Elapadt a sz&-
áradat IS Jolán fáradu3Jn dőlt .a székbe. • 

- Óriási ! Óriási ! - kiáltoztat Venyige bácsi értelmetle
nül, mert tulajdonképpen még I,emmi t !Sem él'teút az egész 
hadarásból, de 'Valami boldog sejtelem bújt a lelkében : - No 
mondjad, mi történt?  

Jolán megcsöndesedett. Örömtől sugárzó arcát Venyige 

B UTORHITEL 
ÚJ ALAPON, 

készpénzárban, 18 havi réulelllzelésre. Ezen rendkivüli U�elési 

kedvezmény l vidéki vev6knek is megadom. S'ndo� Ignác bulor

áruháza Budapest, V,., Dessewffy-utce 18- 20. Vilmos csá .. á.r-út 

és Nagymező-u. között (saját bázábon). 2-es és 10-es Vi llamOS megálló, 

BUTORT O"N IS olcs6, készpénzáron vásárolhat 
10-15-20 havi folyószámla hitelre 

TOI\frORY é TSA bulorárubbábaa, 

(Apponyi lérné!), 

III S IV, Veres Pálné-u, 7, 

A caendörség tagjainak kivételes kedvezmény. 

� � ! � � � � � � � � � � � � � � � � 

B U TO R 12_2o��a�a��z�� 
. .rhaa, megbizható minőség-

:;;!���������� bt>n. ROYAL b.torC:: •• l'Dok 

.: 
B I 3' 6. 42 - Közalkalmazollak állandó .zállilója 

VIII. k.rm.t, arO •• -a ca . � 

bácsi felé fordított,a és boldogan ujságolta : _ Az történt apus, hogy m�gyogyultam. A Fürth doktor úr állapította 
;neg n:ost ; p�dlg alaposan smegv iz.sgált. Azt mondta nem ,tell mar a gep ben feszülnöm, már csak egypár háterősítő gyakorlat. kell. , Al?us ! Egyenes a hátann, nézd csak. . , .. ':'enYlge bacSI nem tudta, mit csináljon határtalan nagy o.ro

l
meben, -. Óriási ! i- kiáltotta örvendezve és hol Jolánt o :' �e.t

,
te-cs?:kolgat�a, }lol a pipáját ka.pdosta a -, io 11O� ÓlLaSI . ÓnaSl ! Ismetelgette többször egymásul.iro 7 • egyszerre az asztalra. borult rés sírt ez 31 vén emb�r mmt " gyerek. ' 

" -
. 

Jolán gon�olata!ba mélyedt; majd hirtelul ijedten osszel ezzent. VenYlge hacS1 csontos nagy öklével a,� asztalra 
cs3:'I?0�' hogy psak úgy zúgott I és elkezdett .a' agni : _ 
ÓrlasI ! Ez. a c�?dadoktor, a :mi doktorunk. Óriá.i ! 

, - D raga., JO ember, - toldotta, meg Jolán hálf-.5 elz'ag�d
tatassal. 

Venyige bácsi harEogva kacagott : - Ó ri"..,; Most me
gyek és össze-vissza csókolom Fürth dokto1't. ÖriÍt SI ' 

. . .  - Én ;már meg<;sókoltam, - /l"zólt .JOlán - hálatn je
l,eul m<:g akartam csokolni a. kezét, d, nem Eong ute. Hát 
osszecsokoltam a 6óságos arcát. 

- N o, azt .hiszem, azt szívesebben \"ette, nÚlI I·,� én csó
koltam volna :meg - nevetett Venyige bácsi. Ké< .. t..t elkomo
ly?d�a .  mond?!t� : ,- Azért én felmegyek hozzá hogy 'meg
koszo�Jem a Josagat. Ha nem .engedi meg, hogy megcsókoljam 
a kezet, hát úgy megszoritom, hogy no, Óriási ! Megmondom 
n<;,lci, hogy a kutyája leszek , hűséges kutyája, hogy megszol
galh3lsam azt a sok jót, amit értünk tett. 

- 'Igen, menjen ;fel apus, - helyeselte Jolán - jól fog 
neki esni. 

Venyige bácsi rendbeszedte magát s kifelé indult ; az 
ajtócsukódáJSkor még behallatszott vídám dörmögése . 
Óriási ! Óriási ! 

Jolán magára maradt, de nem birt egy helyben meg
lenni. Izgatott3Jn ment át a szobájába. A 'Váratlan szerencse, 
mely őt érte, csordultig töltötte meg a lelkét túltengő öröm
mel. Megpattanásig feszült idegzete alig birt a fellobbanó 
cselekvési vággyal . Tenni valamit ; cselekedni, 'kikiáltani, 
hogy Imár nem nyomorék, hogy egyenes a háta, s hogy ezen
túl már mindig szép és egészséges lesz, 1mi. Igen nleg kell 
írni valakinek . . .  Gál Imrének . , .  Idegesen lú.<l'l.:odva szedte 
elő a levél papírt s a tintát, gyorsan megrántotta o tollat. 
Szép szemében ra. tiszta öröm fénye derengett, bolrlog::u. TIl,,, 
solyogva hajolt a papír fölé. Amint írni kezdett, a tol! hegye 
megakadt a papirban, a toll kifordult a kezéböl. Elkomoro
dott szeméből könny cseppent a Jpapirra s a' feje a kezére hul
lott : - Ó hogyan is lehetne ezt Gál Imrének megírni? Nem 
lehet, nem lehet . . .  , Hiszen útját állja az az ármányos levél. 
Hátha igaz, ami abban meg van irva;  hogyan fogadn á akkor 
Gál Imre ezt a levelet. Talán még ki is nevetné . . .  Lassan
lassan, mintha még valamin gondolkozna, tépte szét a meg
kezdett levelet s a szeméből sűrűn pergett 'a könny. Aztán 
egyszerre úrrá lett ;rajta a teljes kétségbeesés, eszelősen 

.. CORVin" BUTORCSARnOK 
Jtészletre olcsón ! Dohány-utca 39. 

közalkalmazottak bevásárlási forrása. 

......................................................... ... 

B U r O R részleare O· Budapest 3 
olcsón VI., - utca • 

Postás ok és rendőrség szállitója. 

BUTOR 1 életre 
20 havi részletre 

Előleg 
nélkül is 

Kisipari Butorcsarnok, Dohány-u. 66 . 
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ziláJt�\ szét aranyos haját, ·s au; ágyára 'dobva magát, a !ke
zét tördelte : - Ó hát mit ér akkor ez oa nagy szerencse ! ?  
Mit ér, hog'y nem vagyok már n�omorék ! ?  N em vagyok 
púpos, nem vagyok görbe, szép egyenes 'vagyok mint 'a: je
genye , " Mit érek vele ! ?  Mit ér épségem, szépségem, egészsé
gem, jóságom ? Mit ér? Mit ér'? Mit ér, ha igy se kellek 
neki ! ?  .6 bár maradt volna minden oa r�ben, Maradtam 
,'oln.a: 'görbehátú nyomorék s ő is maradt 'volna a régi . . .  
Miért nem maradt minden úgy, ahogy vol t ! ?  

Az életben minden viSZ'Onylagos. Jolán i s  a �zereneséjét 
a szereiwéhez mérte ; .ennek az értékét 'annab'ban taolálta 'Volna 
meg. Igaz is, hogy a szerencse is olyan, m.int a 'váratlan 
vendég, sohasron akkor jön, ami,loor várj ák. 'Ahogy mondják, 
a vendéguek kétszer örülnek: amikor óön es amikor megy. 
De a sze,'encse ritka vendég, akárha váratlanul jön is, soha
sem jöhet rosszkor, bizony örül az, akít látogatásával kitüntet 
és nem örülne, ha elmenne tőle. Mert a .szerencse mégis csak 
szerencse, c lyan kedves vendég, akit mindenütt szívesen meg
marasztaJnak. Rájött erre Jolán i s ;  keserves 'lelkitusakodás 
után belátta, ;hogy nem jó a sorsot kihívni maga ellen. Fel 
tudta fogni csodával határos szerencséjét, hogy visszanyerte 
a testi épségét ; helyesen tudta imár 'értékelni a drága kincset, 
az egészséget. Isten kegyelmét érezve, nem is zúgolódott már 
a sorsa ellen. Megcsöndesedett, megnyugodott, de azért mégis 
nagyon szomorú volt. Noha Venyige bácsi mindent 'e1k'Xive
tett, hogy Jolánt megvígasztalj a, ' s bár 'Jolán <nagyon sz;e
rette az édesa'pját, mégis nagy ürt érzett a szel'etetnyilvání
tásban. Hiányzott neki val aoki , vagy valami', 'akit va.gy amit 
szeretni vágyó szívének meddő szeretetével elhalmozott volna. 

Egyszer egy csúnya E>SŐS estén FürtJ"l doktor éppen ki
felé igyekezett a kórház kapuj án, 'annikor a ka.pus oh·om.ba 
halinacsizmáiban egy gubamcosszőrli, fekete kutyával kerge
tődzött. 

_ Minek bántj a ezt a k-utyá t ! ?  szólt rá FürtJ"l doktor 'a 
kapusra, -Nem akad okosabb dolgai, mint vén embE>r létére 
kergetősdit játszani? 

_ Nem hántom én kére:m főorvos úr - me.ntegetődz,ött 
a kapus, - se nem játszom kérem. H anem csaJc Ikergetem el 
ezt a kutyát, Inert m.indenáron be �kal', jönni. 

Amíg a kapus FÜTtJ"l doktorraJ be.zélt" a kutyru egérutat 
kapott S hamn besurru'1lt aJ kapun. lFürth! doktor 'meg a koa-

Burkus csendőr oktat .. 
I( A 'Csendő1'Ségí Lapok pályázata.) 

A háborúban ,a harc a döhtő cselekvés. Ilyenkor legény
nek kell len'l1l a !gaton. lA magyar ember természetes harcra
terme�tségét � /helye�. magatartásban és elj árásban fölé
n�esse kell f�JI�sztenunk, ,hogy hagyományos jó Ihírnevéhez 
mmdenkor melto maradhasson. l 
.. Minden h�nvédnek !tudnia 'kell, hogy kiváló és nemzeti 
ontudatban eros hadsereggel áll és bukik a haza. 

, ' Ezeknek a,z elveknek , ösztönszerü 'érvényesítése bizto
SltJ a, !' gyal,ogsagnak a harc bármely módjában és !Szakában 
a folenyesseget. 

E zt a tudást kiképzéssel adjuk meg a honvédnek. ,Soha
sem szabad az,?nban ?g;ész i délelőttöket vagy délutánokat 
ssak a ,testnevelesre forditanunk. Az erkölcsi erők a szellemi 
es test! harcratermettséget !kiegészítik és fokozzák. 
. A ,honvédséget harcszel'ÍÍen megtámadó vagy anllak 11yen, I?odon <ellentftIló tömeg ellen a �'endelkezésre �dló harceszk�zoket a har:as�ati �!vek szeriJ}t J<;ell alkalmazni. Ebben a , kuz�elemben ,er'Venyesul a csatar eletrevalósága, egyéni ba�rsaga a I�Jobb,an. Ilyenkor csak természetes esze, lelkiereJe, , t,estJ ygyessE>ge, fegyvereinek ,acélos idegekkel [ való hasznalasa es a kapott parancs lehet támasza. 

pus utána . - Fogja meg! Fogja meg! - kiá ltozták Ve
nyige bácsinak, aki éppen 'jött a lépcsőn lefelé. 

_ óriási ! - !kiáltotta Venyige bácsi s oldalbarúgta ' 
kutyát ; mely müveleUel úgylátsz:ik a tkutyafogáoi verseny hi'� 
vataJos megnyitását akarta ",zemléltetően jeleznÍ'. Az üdözött 
kutya :az oldaolbal'Úgást k'l\1tyá�a se 'vette ; igaz, hogy fájdalmasat va.kkan tott, de csak tovabb rMant a folyosón. 'Venyige 
báosi hosszú karj aoival hadonász'Va (csatlakozott 'az üldözők
hÖ21; iJIetve helyesebben ő került az üldöző csa.pat 'élére mert 
a kaJpus a nagy halinacsozmákbam il1linruuntalan megbotlott 
Végre nagy dil'l'-durral elérték a m aJkacs bE>tolrukodót, 'de má,: 

_ hiába. Csodálkozva torpantaok megl a.z 'aojtó küszöbén. 
A sáros, lucskos, Il)bcmoosszőrü kutya, nem 'kímélve ,Jo

lán paiJyolattiszta fehér kötényét, egyene"t 'a 'Jolán ölébe: �g
rott s lihegve nyruJdQ&ta Jolán kE>skeny kezét. 

_ Mester, hát te itt ;vagy, igazá n ! ?  ---' ujjongott Jolán 
_ Hogy kerültél ide ! ?  -, GondoJoa.tban ő lllaga Iflllelt meg ,� 
kérdésre, hogy biztt>san l1em vonaton Jött a szegény Mester 
A hli pára azóta 'futhatottl utána, )10gy otthagyta a balatoni 
áJlomáson. 

_ Miféle kutya ez? - süvítette három férfihang feléje 
Jolán szánakozva nézte Mester horpadt itompol'át, mely vilá: 
gosan; j elezte, hogy 'szerény tula.jdonosa nlml az ,'�tkezőkoc&i
ba.n tette meg ru nagy utaot. iGyöngéden símogatta ;a Mester 
bozontos fej ét :  -- E z  a Mester ! Ime bemutJatom. A legdrá
gábh kutya a világon , - i smertette lmeg J mán 'a Mestert 
Venyige bácsiékkal és elmondotta a balatoni pajtás nyári 
történetét. 

Jolán elbeszélése 'nyomán az üldözők �ühös arca barátsá
gosra enyhült, sőt VE>nyige- bácsi IYíirubánóan meg is ,símo
gaotta. Mester egy m�bocsátó pillantással ivette tudomásul 
Venyige báosi barátkozását 's az 'oJdalbarúgást nagylelkűen 
elfelejtette. Később annyira megbaráúkozott 'vele, hogy Ve
nyige bácsit sétái n mindig elkísérte. Persze ekkor már va
donatúj 'nyaJklánc csi.JJogott a M ester nyakán s kócos bundája 
szép fényesre volt kefélve. Egyébként aztán ,mindig a Jolán 
szoknyáján ült s· mókáival vidította kis gazdáját, aki most 
már nem volt szomorú, mert mell ette volt h űséges bm'átja, 
Becé'Zh.ette, szerethette s ;úgy elbeooélgetJ"letett vele mintha 
nem is okta,lan négylábú állat, hanem ember lenne ; javáhól. 

( Folytat juk.) 

A fegyverhasznál atot mindig lelkiismeretesen meg kell 
fontolni. Sohasem szabad a csatárnak elhamarkodottan, cél

.zás ,nélkül \tÜzeInie iVagy lövésének hnegfigyelését elhanya
golma. 

Mel!Jik szabályzatb61 vag!J utasításb61 vette mondata" 
csaknem sz6szerint Burkus 'f!sendő?'? A szabá l/lza,tot t'C�gy 
utasíM'St pontok sze'rint ke,U me.gjI3,JÖln'i é'S u,zt is, h ogll 
Burk:t�s esendő,' mit t'("ltiozt(�tott "aJjtn'k:? 

* 

. Megfejtést csak' a csendő·/'ség leg énységi egJ/éneitől 
fogadunk el •. A . h elyes megfejtők kőzött egy teljesen felsz.p-,'elt gllalogt?Sz�t /cardot :sorsolunk Iki. HatMidő : lIlá,'cizl� 20, 

Az e,'edmenyt CtZ április l-i szá munkban fogjuk közölni. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 
PINCZÉS ZOLTÁN százados. 

Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, VI.,  Rózsa-utca 111 .  sz, 

Felelős üzemvezE>tő : Győry Aladár. 

A� .összes katonai kitüntetések (m inialürben is� k�lo�ai 
,.
ere� ' 

zo manCJe lvények sportérmek versenydíj , k ' r ' . b ' sztIlagok, hazai keszllpsu l UZ-
bélyegzők, f� l i rati M 

" II 

J
A.:aso ceiJarrl

, 
szo ok. serlegek, vés e t e k ,  irodtli gumi-

7 o mán;; lilb lÁk  .. orzsanyl ozse nel Budapeste __ IV. kerulet Esku-út 5. Kívánatra árjegyzéket küld" k AI ' 
n, 

un . apdva : 1870. Telefonszám: Automata 822 17. 
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CS EN DÖRÖ K  KI N CSE 

�z 1�31-ik évre egy olyan Csend
orségl Zsebnaptárt szándékozunk 
szerkeszteni, amelyben minden 
tudnivaló benne legyen, amire a 
csendőrnek szüksége van. Hogy 
lehet egy ily, most először kiadásra 
kerülő Csendőrségi Zsebnaptárt 
oly tökéletesen megszerkeszteni, 
hogy az nélkülözhetetlen legyen 
m i n d e n  c s e n d ő r n e k, aki akár 
s z o l g á l a l a t b a n  áll, akár nem ? 
Mi azt hisszük, hogy ezt a célt 
csak úgy érhetjük el és a zseb
naptár csak akkor lesz tökéletes, 
ha saját elgondolásunkhoz a csend
őrség tagjai is szolgáltatnak új 
ötleteket. - G o n d o l k o zz a n a k  
t e h á t  e z e n ! Kutassanak emléke
zetükben, hogy volt-e valaha oly 
esetük, amikor nagyon nehéz volt 
eligazodni és nagy segítségükre 
lett volna egy olyan útmutató-féle, 
amelyben utánanézhettek volna, 

Az ötlelek felülbirálása 
és a jutalomdíjak szét
osztása b i zo t tságilag 
történik és azonkívül 
a jutalomdíjakat el
nyert csendőr urak ne
veit a "C s e n d ő r s é g i  
La p o k"-b a n  fogj u k  

közzétenni. 

P Á LYÁZ AT 
10 

JUTALOMMAL 

JUTALO M D IJAK : 
I. dij : 100 pengő 

II. dij : 50 pengő 
III. dij : 30 pengő 
IV. dij : 20 pengő 
V. dij : Kék csillag 

Regény (háro:r;n kötet). 

VI. dij : QUO vadis ? 
Regény (két kötet). 

VII., VIII., IX. és X. 
dij : Dsiggi-:-DsiQgi 
Braziliai kalandos útlel l'ás. 1 - 1  kotet. 

hogy adott esetekben mi lett volna 
a teendőjük ? - E z e n  z s e b nap
tárnak minden olyat tal"talmazni 
kell, ami jó, praktikus és hasznos, 
amit jó állandóan zsebben tartani, 
hogy kéznél legyen, ha utána kel l 
nézni valaminek. Szóval, valóságos 

"CS E N DŐRÖK K I NCSE" 
legyen ez a hasznos zsebkönyv. 
A "Csendőrök Kincse" csinos, erős 
kötésü, könnyen kezelhető zseb
könyv lesz, amelyet ingyen kap 
meg mindenki, aki 1930 január hó 
l-től 1931 s z e p t e m b e r  hó l-ig 
nálunk legalább 30 pengő érték
ben, b á r m i l y e n  árút vásárol. 
A "Csendőrök Kincse" pénzért 
n e m  l e s z  e l a d ó  és csakis 
a fenti módon szerezhető meg ! 
"A Cse n dőrök k i n c s é"-be kért 
és bekü\dölt legjobb 10 ötletet 
külön-külön jutalmaznl fogjUk. 

Pályázatával egy baj
társias, a testület ér
dekét szolgáló munkát 
végez, - hátha éppen 
Ön l e s z  az, aki
nek ötletét az I-ső dij
jal, a 100 p e n g ö s 
i u t a l o m  m a l díj-

jazhatjuk ! 

Ji zlelet1e1 kérjük tehát, írja meg ötletét e's " CsendHrök Kincse pályázat" felirás ala
. 
II küldje meg azt mielHbb nekünk. 

PALUlDIS R.-T. 
U APEST, V. KERÜLET, AKADÉMIA-UTCA 10. SZ. 
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