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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában 
1{�8zek egy isteni örök igazságban, 

' 
HUJzek Magyarorszag feltámadásában. 

Amen. 

HODvédsport-cs�Ddörsport. 
A honvédelmi miniszter úr kezdeményezésére 

me���tott ha�sereg-sporthét részletes eredményét 
kozdlJ�k a

. 
ma.l számunkban. A versenyszámok és 

ered�en�elk onmagukért beszélnek s a hO'l1védség 
sportéJete�e� ?J�an szfnv.onaláról tesznek tanuságot, 
amely a klvulallok szamara kétségkívül nagy meg
lepetést jelentett. 

_ Hét-n�a1c esztendeje annak, hogy a honvédség 
1okozott ügyeImet kezdett fordítani sportéletének 
tervszerű fejlesztésére. Mert olyanok, akik valami
lyen SpOl1tOt űztek, mindig szép számmal akadtak 
nemcsak a mai h onvédségben, hanem a régi hadse
regben is, hiszen a katonai hivatás egyenesen 
predesztmal a sportOlásra, de csak a háboru utáni 
idők vezettek annak felismerésére, hogy a test kul
tusza nem egyesek magánügye, hanem a honvédelem 
egyetemes érdeke, s hogy tehát a sportolók számának 
növelése és teljesítményeik fokozása éppen úgy hoz
zátal'tozik a honvédség katonai értékének növelésé
hez, mint például a modern katonai elméleti ismere
bek elsajátítása. 

A kezdet, mint mindenben, itt is nehéz volt. A 
módszer, amely a sportot a honvédség körében álta
lánosítani lett volna hivatott, nem bizonyult a leg
szerencsésebbnek. Túlságosan kötelezővé lett a spor
tolás, inkább "foglalkozás" -sá vált, mint azzá, ami
Hek voltaképpen lennie kell: kedvteléssé, önkéntes, 
nemes versengéssé. Hamarosan be kellett látni - s 
ez mitsem von le a kezdeményezés nagy é'rdeméből, 
_ hogy a sportszeJlern felébresz'tése egy kis szelíd 

biztatas, vagy mondjuk ki nyiltan: presszió nélkü,1 le

hetetlen ugyan, de hogy ennek 31 pressziónak inkább 

csak erkölcsinek szabad lennie, mint szolgálatinak. 

A helyes presszió Ilegideálisabb módja a verse

nyele Egyesek kiemelkedő teljesítménye mindennél jol). 

ban felkelti az ambíciót, a szorgalmas és lelkiismere

tes sportmunka nyilvános erkölcsi megjutalmazása 

serkeniőbb a rideg parancsnál s szívessé, önkéntessé 

t eszi a tréning' nem csekély munkatöbbletét.. A - ne

vezzük így _ szolgálati sport terén éppen a dolog 

természeténél fogva könnyen fordulhatnak elő túl

követelmények is, az önkéntes sportnál kevésbé, mert 

az utóbbinál a teljesítmények határát az egyén am

bíciója és teJjesíltőképessége és nem az előljáró cél-

kitűzése szabja meg'. , 
Ennek az utóbbi időben vallott felfogasnak a 

helyességét bizonyítja a most lefolyt hadsereg-sport-

hé� valóban fé�yes �ikere. Nem a teljesítmények ter
m

,
eszetellenes es eges��telen túlhajltása, nem egy

ke't, csak a sportnak éllo ember rekordtörekvése ha
n�m 

.
a sport ideális céljának, a tömegsportnak a 

'
ho11-

védsegen belul való mintaszerű megvalósítása adta 
meg e.nnek a sporthétnek az igazi fontosságát, amely 
mmt ilyen nemcsak a honvédségnek. hanem II ma
gy�. 

'�e��nevelé� ügyének is le nem kicsinyelhető je
lentosegu esemenye volt. 

A hadsereg:,
sp�rt�ét egyes s�aiban szépen 

szerepe
.
1t 

,
a csendo�seg IS. Hogy a pal mát a honvédség 

nagy f01ennyel Vltte, az természetes dolog és nem 
vonhat maga után reánk nézve hátrányos következte
téseket. Eltekintve a nagy létszámbeli különbségtől 
a mi elhelyezési és szolgálati viswnyaink távolrói 
st;m ol�an

, 
kedve

,
zőek egy intenzív sportélet kifejlő

des e s�amara, mmt a honvédségéi. Nemcsak a tiszti
karról beszélünk, hanem - és föleg - a csendőreink
r�1 is: Hayi 200-300, órai gyaloglás, lovaglás vagy ke
rekparozas egymagabanveve IS tekinte-Iyes sport
teljesítmény, amely után az embernek inkább pihe
nésre, mint még további testedzésre van szüksége 
ahhoz, hogy egészséges maradjon. Hogy ez így van 
bizonyítja csendőrelllknek ebből a szempontból-

' 

hála Istennek - igen megnyugtató egeszségi ál
iapota. Nem közömbös körülmény az sem, hogy a d
rosi embernek a maga pontos időbeosztású foglalko
zása, mellett Ilényegesen több és rendszeresebb alkal
ma és a sportbeli társasélet révén !;öbb lehetősége van 
a sportolásra, mint a falusi embernek, vagy éppen 
csendornek, aki hol nappal van szolgálatban, hol éj
jel; délelőtt iskolában ül, del után meg feljelentést ír 
vagy fordítva, 

Hogy a törekvés nem hiányzott sem az előljáróink
ból, sem belőlünk, azt a csendőrség az elmult években 
aránylag rövid idő alatt és néha még a honvédséggel 
szemben is elért szép sikerei vel eléggé bebizonyította. 
De amennyire hiba lett volna meg nem kísérelni min
den lehetőt, annyira helytelen lett volna el nem i -
merni a lehetetlent. 

Mindazoknak a tapasztalatoknak a helye�sége, 
amelyeket fentebb a honvédséggel kapcsolatban fel
említettünk, a csendőrségnél is teljes mértékben be
bizonyosodo'tt. Ez természetesen nem jelenti azt, hog) 
a csendőrség nincs áthatva a sport fon'tosságállak tu
datától, hanem csak, hogy a kiv�el tekintetében a 
honvédségénél 1ényegesen kedvezőtlenebb helyzetben 
vagyunk, sportszerű teljesítményeink is tehát csak 
ezzel arányosak lehetnek. 

Nem mentegetőzésképen írjuk ezeket, mert II 
honvédség spol'tbeli elsőbbségét vita nélkül szívesen 
elismerjük. Csak éppen helyes megvilágftá ba akar
juk helyetni a dolgokat, nehogy a helyzetet nem is
merők a mi rovásunkra fl-janak olyan körUlményeket, 
amelyekről nem tehetünk. 
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A kommunista lázadások 
taktikája. 

írta: SCHRÉDL VILMOS őrnagy. 

A m. kir. csendőrség fennállása óta már gyak

ran helyreállította a közbiztonságot és érvényt szer

zett a törvényeknek olyan körülmények között IS, 
amikor ezt csak fegyverrel lehetett elérni. 

A különböző időszakokban .más és más 'volt az 

ellenfél: fegyveres rablók, csempészek, cigányok, be

törők stb. s folyton változott IlZ0k fegyverzete és 

harcmódja is; az a tény azonban, hogy a csendőrség

nek mindenkor sikerült a tfegyveres ellenfelet is le

küzdenie, - igazolja, hogy a viszonyokhoz mindig 

alkalmazkodni tudott s ütőereje mindig legyürte a 

támadást, amelyet bárki intézett a közbiztonság 

ellen. 
Ezek a támadások azonban általában csak a köz

biztonság megzavarására irányultak és sohasem volt 
kimondott céljuk, ;hogy az államszerkezetet összerom
bolják; főként a zsákmány megszerzés e, megtartása, 
avagy személyes szabadságuk biztosítása végett al
kalmaztak fegyveres erőszakot. 

Ezek a "korlátolt célun ak" nevezhető harcok ma 
is szemeink előtt játszódnak le. De egyidejűen látha
tatlan földalatti szervezkedés is folyik, mely osztály
gyűlölettöl fűtött, katonailag megszervezett és fel
fegyverzett csapatokkal nagy célokra tör: szét akarja 
rombolni az Istenben való hit, a Ihazaszeretet és a te
kintélytisztelet társadalmát s helyette Lenin rögesz
méjét, a kiméletlen erőszak uralmát az úgynevezett 
proletárdiktaturát, tanácsköztársasigot szándékozik 
álIítani. 

Az örskoDJ hák titkai. 
,írta: �égi Csendőr. 

Az örsfőzőn?t szakácsnőnek is szokták nevezni. Elég rosszul. Mert mas a szakácsnő és más az örsfo"zo" 00 Q 
k' ,. . . no . ..,za-

.. 
acsnoJe mmdenkinek lehet, de örsfőzőnőt csak a csendőr-orso� lehet �alálni .  Külön spéciese ez a női nemnek kül" termeszet:aJzz�l, ík�lön kinézéssel. Olyik a világé;·t n:; 

menne n;tashova, mmt csendőrörsre. Van, aki Irossz szelleme az orsnek s hír�ordó�a mindennek, ami az örsön törtélllk. de van 
.
oly.an IS: akIre csak narirágot kellene adni, m

,
eg. kardot kotlll s batran másodcsendőrnek lehetne h _ nallll . Ha szemlélő előljáró érkezik az örsre s a csend .�

z
k k .. .. l k" 010 

. oz� sen I �IDCS otthon, a jó  örsfőzőnő mindent ú el-mtez, hogy Jobban sem kell. Olyat is tudok aki m�
kY' százados ' l "  k 

' , I Ol a 
00 

ur szem ere er ezett s a kocsizörgést· a laktan a elott meghallotta, cseppet sem jött zavarba h'anem I'b ment, súlyba vette a fakanalat és szabályszer " 
e e. e 

lentkezett : uen Je-

. -.. Százados úr, alázatosan jelentkezem, mint örs[ozono. Az Oh; rend�zer"8itett létszáma kilenc fő, tényleges 

Ez a cél hevíti a kommunistákat, de tudatában 

lévén annak, hogy az állam védekezik támadásaik el

len minden erejükkel, a legkönnönfontabb agitáció

val
' 

igyekeznek ennek ellenálló�épesség�t 
.
�egyengí_ 

teni s ha ez nem, vagy csak reszben sIkeruI, a meg 
ellenálló részeket fegyverrel tönkreverni. 

Még ha ;nem kellene is azzal számolniok, hogy az 

állam fegyveres erej ét harcban kell leküroeniök, ak

kor is szükséges volna jól felfegyverzett katonai 

erőkre, mert új államhatalmat akarnak alapítani, az 

pedig fegyveres erő nélkül éppen úgy nem müködhe

tik, mint akármilyen másik állam. 

Ennek folytán minden kommunista szervezke

dés egyben titokban folyó katonai szervezkedés és 

harcra való előkészület is. Csak alkalomra várnak , 
hogy erejükkel fellépjenek. Legelső támadásuk ter

mészetesen a /.Osend, �:end és biztonság őrei ellen irá

nyul, mert tudják, hogy csak rajtunk átgázolva ér
hetik el céljukat. A !harc Itehát elöbb, vagy utóbb be

következhetik s hogy meglepetés ne érhessen ben

nünket, nekünk is alaposan fel kell készülnünk e 
fegyveres támadásuk leküzdésére. 

Mielőtt a kommunista fegyveres erők leküzdésé
nek módozataival részletesebben foglalkoznánk, meg 
kell ismernünk, hogy miképen szervezik meg azokat, 
milyen fegyverekkel és harcmódokkal kell részükről 
számolnunk. 

A világháború óta Németországban már több íz
ben megkísérelt kommunista lázadások leverése al
kalmával a német rendőrségnek módjában állott be
tekinteni a kommunisták titkos szervezkedésébe 
ezért legcélszerűbbnek és tanulságosnak látszik az Ő 

létszám hat, két rendes és egy ellenőrző járőr szolgálatban, 
egy csendőr kórházban. Az örsön három éve vagyok . 

. , 
Tudta, hOl Y a százados úr első kérdése az lesz, bogy 

mlOta van az örsön, hát mindjárt meg is  jelentette, 'hogy 
ne essék sok szószaporítás. 

A ifőzőnő l'endszerint túl van a negyvenen. Nemcsak. 
mert azt így írták elő a Határozványok hanem mert túl
fiatal menyecske nem jó az örsön. Olvastam ugyan a 
Persze Lőrinc csendőr egyik levelében hog" náluk mi-

t" 
' J , 

U an negyvenéves örsfőzőnő nem akadt, két húszéveiIt fo-
gadtak helyette, de hát ez k ivétel és nem is tudom mit 
szólott hozzá az osztályparancsnokság. A valóság �égis 
az, hogy a legtöbb örsfőzőnő már jóval túl szokott lenni 
a, negyvenen, akinek szerelmes hajlamai már Il'égen elvi
ra.g�ottak, legfeljebb csak az emléke :él a többi holmija 
k?,zott. E�yhangú 

,
nyugalommal végzik mindennapi teen

dOlket , s eletuk VIlaga alig terjed túl a kínos tisztaságú 
konyhan, meg. az örs kertj én, ahol foglalatoskodnak. b A SoprOnI örs ön is ilyen főzőnő volt. Minthogy azon-��h 

� a
tl
sszonynép mindig, telhát negyvenen felül is kiszámI a a an, éveinek kétséltejen száma dacára iól baj esett vele. Az örspa ' k ' . 

.. "1 ' l ancsno unk ugy klpen deritette az 
�:sro , mllltha ott sem lett volna. Következett tehát a szo-aS

d
�s m�bes�élés a gazdálkodásvezetővel új [őzőnö felfo-ga asa Iranyaban Elh t ' t k t tta k 

. a aroz u , hogy az uta&ítás nyuj-o ereteken belül f iatalabb ör'fő 00 OOt f k [ If gadni hath t"bb 
"rono ogun e o-

'St 
a o hasznát v�sszük, mint egy öregnek. 

Cson te�udt �nt�1 csendőr volt a lazdálkodásvezetö. Ala
kato�a, 

:�i hl
,
rt�le�mérges kis emberke volt, de kiváló 

vadászoknál. �:��o
Udo .. 

csen�őr. Őrmester volt azelótt a 
szerzőj éhez El" dt 

t kot
,
ot: es elment hát ;az örs cseléd-

: oa a a kIvanságait. A cseledszerzö i mc.·te Ina' r az örsök igényeit. szer-o 
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sz.aki�,?dalm��* nyomán megtudni, miképen nő ki a foldbol a voros. katonai erő. 

A �ommunist� mozgalmakat az egész világon a moszkvaI Kon;mumsta Internacionálé vezeti, melynek 
�z egye� orszag0.k�a� működő kommunista pártok, _ I&:Y a l1emeto.rsz,agl e:s a magyarországi kommunistapart kozpontJ,a IS teljes engedelmességgel tartozik. Az or zagosl kommu'nista központok több 'Osz
tályra ,ta.gozód?ak, )Ígymint : !politikai, üzem tanácsi, gazdasagI oszt�lyra s végül katonai osztályra is. 

A katon.al osztály katOI�ai erők megszervezésé
vel foglalkOZIk s a Kommumstw Internacioná:lé uta
sításai szerint előkészíti a polgárháborút. A katonai 
szer�e.ző osz�ály m�lIe!t',a ,fegyver, hírszolgálati, élel
mezesI stb. !ugyek mtezesere külön osztályok hiva
tottak. 

A katonai rendszerhez tartozik az úgynevezett 
"Cseka" is. 

A cseka nem más, mint politikai terrorcsapat, 
melynek feladata a kommunistaellenes pártok vezető 
egyéniségeit és a kommunista párt ellen kémkedőket 
elhárítani. Ugyanilyen feladattal a gyászos kommu
nizmus idején nálunk is működtek terrorista különít
mények. 

A katonai osztály vezetője a kommunisták vezér
kara kebeléből kerül ki s fegyveres mozgalmak ese
tén a vörös erők !főparancsnoka. 

Tisztán politikai célokat szolgáló osztályai is van
nak az országos kommunista központnak. Ilyenek: 
üzemsejtszervező, agitációs, propaganda stb. osztá
iyok. Az osztályok tevékenysége párhuzamos s külö-

• Pol. Obstlt. Hertenstein : "Der Kampfeinsatz der 
Schutzpolizei bei inneren Unruhen." 

zett is  egy kacifántos örsfőzőnőt. Úgy látszott, hogy félre 
is ét1ette a Staudt csendőr számos feltételeit, mert az ő 
termetéhez mérte az ;új ifőzőnöt. Alacsony volt az is, amel
lett zömök, pirospozsgás, életrevaló, ringójárású, min
dig mosolygósképű. /Mikor "bevonult" az örs re, Jakab 
Máté őrmester úr, az örsp:l!rancsnok azt mondotta: 

- N a, ha ez sem: feleL meg, akkor vagy a cirkutiz,ból 
hozok maguknak főzőnőt, hogy elég ügyes legyen, vagy 
maguk főznek, mert én már meguntam ezt a sok változást. 

Aztán hozzátette még: 
_ Becsüljék meg, mert ha  ez i s  itthagyja magukat, 

kezdhetik előlről a vén csoroszlyákkal. 
Hát megbecsÜJWk. Úgy 'bántunk vele, mint a hímes 

tojássai. Dícsértük a főztjét, bámultuk a rendszeretetét ,és 

csodáltuk a t isztaságát. Mert valóban rendes, tiszta fehér

nép volt. Úgy rail"yogtak az edényei a !tisztaságtól, mint a 

derékszíjcímerünk a ruhavizsgánál'. M űvész volt a. U<:ony

haművészet terén. Úgy peregtek 'a kezében a !fazekak, lá

basok, tálak és tányérok, mint a 'lRonglőr kezében a �il
liárdgolyók. Igaz, hogy a nyelve is hibátlan ;volt, mlllt 

gabonaérés idején a kereplő, de a felsorolt jó tulajdonsá-

6"ai miatt elnéztük neki. No éi> azért is, mert igen ízletesen 

főzött. Öröm volt nézni, amint a palacsintát forgatta, egy 

kézzel h ibátlanul, szinte művésziesen. 

Csendőrt nem ,tűrt a konyhában, csak a gazdálkodás

vezetőt, de őt is csak addig, anúg dolga volt ott. Ezt sem 

bántuk. J obh volt, mintha nagyon szerette volna a csend

őrt a konyhában. 
Csak egy ibaja volt: nem volt még csak 38 éves. A 

szárnyparancsnoksáil" 'kivételesen engedélyezte ugy�n .
. a 

felfogadását, de azt már nem engedte meg, hogy az orso� 
aludjék. Ebből kifolyóan hazajárt aludni a város?an levo 

lakására, ahol egy kis leányával lakott. Reggelenklllt pon-

nösen vigyáznak arra, hogy külsőleg semmiféle ösz
szefüggést ne mutassanak, mert ez a szervezkedés 
felfedezésére vezethetne. 

A katonai Qsztály közvetlen felügyelete és be
folyá'sa alatt dolgozik az úgynevezett rendező szolgá
lat. Ezt kisebb helyi osztagok \Végzik, melyek az 01'
�zág kmönböző részein (városokban, megyékben) 
uzemekben, bányákban, gyárakban vannak szét
szórva. Feladatuk minden testileg alkalmas kommu
nistát megnyerni, harckötelékbe állítani és kiké
pezni. Ilyen módon az összes fegyverképes kommu
nistákat, tisztán ;politikai szervezetű kommunista 
sejthez tartozásukon felül, a rendező szolgálat útján 
még külön katonailag is eggyé forraszt ják. 

Természetes, hogy a !rendező szolgálat tevékeny
sége még azokban az országokban is csak illegális 
(törvénytelen, tiltott) lehet, amelyekben egyébként 
a kommunista párt létezését elnézik. Nyugodt idő
ben titkosan kell működniök, sőt munkájuk gyakran 
csak elméleti térre szorítkozhatik. Teendőik közé tar
tozik a tagok toborzása és a rvezetők kiválasztása. 
A vezetőkről és tagokról harckötelékenként név
jegyzéket vezetnek, fegyverjegyzékeket, kiképzési 
előírásokat, utasításokat, mozgósítási terveket ké
szítenek, a vezetőket és tagokat pedig elméletileg 
iskolázzák. Gyakorlati kiképzés (fegyver- és lövés
ügy) és alkalmazó gyakorlatok megtartása, amelyek
re egyébként kíváló figyelmet fordítanak, csak kis 
mértékben lehetséges, mert ezeket rejtve alig lehet 
megtartani. 

Mindezeknek az előkészületeknek az a célj uk, 
hogy a kommunista :harci jelszó elhangzásának pil
lanatában már fegyveres legénység legyen kéznél, 
melyből katonai értelemben vett harcegységeket 

tos an megjött. Még a járőrök sem .'onulnak be olyan 
pontosan, mint ő megjelent. Állandóan kosarat hordott la 
karján. Azzal jött, azzal ment, anélkül már el sem tudtuk 
volna képzelni. 

Ez a kosá.r volt az, ami egyedül nyugtalanított en
gem. Nem szóltam ugyan miatta sem neki, sem a gaz
dálkodásvezetőnek, de nem tetszett. 

Minden hónapban felbecsültük a közgazdálkodást. 
Mindig kevesebb lett, pedig most már igazán nem panasz
kodhattunk, hogy nincs ügyes gazdálkodasvezetőnk, meg 
ügyes fŐzőnőnk. Apadt a közvagyon, mint a folyó a káni
kulában, a napibetét pedig dagadt, mint a vízbemártott 
ködmen. Szűkebbre szabtuk az étkezést: nem használt. A 
következő becslésnél megint csak apadt a közvagyon. 

Hát itt valami hibának kell lennie. Nem jelentetterr. 
az őrmester úrnak semmit, nem s2óltam a gazdálkodás
vezetőnek, de elhatároztam, hogy végére járok a dolognak. 

Egy este magam yoltam az örsön otthon. mint napos. 
A többiek szolgálatban voltak. Eszembe .jutott a főzőnő. 
meg a kosár. 

Emeleten volt a legénységi szoba, meg a konyha is. Fog
tam a sapkámat, a fejPJllre tettem és kiballagtam a ka
puba. Csak úgy nézdegélni. Egys�erre csak szapora lép
teket hallok a kapualatti folyosón. A tőzőnő volt, karján 
az elmaradhatatlan kosárral. 

Beszélgetésbe elegyedtem vele, mintha csak úgy una-
lomból tenném: 

- No, Németné, hazafelé? 
_ Hazafelé. Este van, hála Istennek, várnak otthoIl. 
Folytatom a beszédet közömbös dolgokról. Időjárás-

rói, miegymásról. 
- Hát az a kosár minek? szalasztom ki végre a' 

kérdést. 
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(rajt, szakaszt, sz�zadot, zászlóaljat) állítanak össze 
fegyvernem ek szermt. 

Előfordulhat, hogy egyes üzemekbe.n, t�lepeken, 
gyárakban, bányák ban annyi seJtet , sJkerult 

. 
meg

szervezni, hogy ebből adott esetben .zart Cs?porto.ka� 
alakíthassanak, de mind ezeknek, mmd pedJg a tobbJ 
csupan köteleKKeretek teIJallJtasara csa� a Iegy�ares 
felkelés pillanatában kerülhet sor, amJ��r aztán a 
félrevezetett töme<T köréből igyekeznek UJabb tago
kat szervezni a kÖtelékek kereteinek kiegészítésére 
és új csapatok felállítására. , A megalakult csapatok felett valo parancsnok
lásra elsősorban azok jönnek számításba, akik a 
csapatkötelékek szervezését nyugodt id,ők�:n elő
készítették illetve végezték, ezeknek tehat JO szer
vezőknek kelJ lenniök. Ha meggondoljuk, hogy olyan 
hevenyészett csapatok felett kell a parancsnoksá�ot 
átvenni ök amelyeknek beosztott jait nem ismenk, 
velük még nem gyakorlatoztak s hogy alárendelt
jeik zöme jórészt a csőcselékből került ki, akiket n:� 
a kommunista eszmék lelkesítenek, hanem az egyem 
érvényesülés és haszonszerzés visz a kommunisták 
soraJOa, elképzelhetJ ük, milyen kövt1telményel;:et kell 
támasztani a szervező képességen felül azzal a pa
rancsokkal szemben, akiknek ezt a csőcseléket össze
fognia és a kitüzött célra vezetnie kell. 

Erre csak katonailag kitünően képzett és rá
termett egyének alkalmasak, semmiesetre sem az 
alárendeltek választotta vezetők, mert azok a válasz
tás következtében önállóságukat elveszitik. A válasz
tott parancsnokoknak ugyanis azért, hogy helyüket 
megtarthassák, minden cselekedetüket választóik 
kedve szerint kell irányitaniok s így sohasem ren

delkeznek azzal a céltudatos, pártatlan tárgyilagos-

- l\Iegszoktam. Kosár nélkül nem jól néz ki az 
asszony. 

Kíváncsian belenézek. Szép fehér kendővel volt leta
karva. Felbillentem a kendőt: apró csomagok voltak a ko.sár fenekén. Gubbasztottak, mint a madárkák a fészekben. 

A főzőnő húzódozik: 
- Sietek. ám haza. Várnak reám, aztán úgyis eIkés

tem - mondja. És ki akarja venni a kezemből a kosarat. 
Nem adtam én. Ha .már eddig vagyok, be is fejezem 

- <l"ondoltam - és kivett em egy csomagot a kosárból. 
Kibontom, hát egy maroknyi szemeskávé van benne. �i
vettem a másikat, abban meg kockacukor volt, a harma
dikban egy maroknyi rizs és így tovább. 

Reánézek: 
- Hát ezek hogy kerülnek ide? 
Lesütötte a szemeit, mintha a kapu küszöbén akadt 

volna vizsgálnivalója, azután felelt: 
- Spóroltam, kérem. Úgy takarítottam me,r. 
- De a teremtésit magának, nem úgy van ám az! 

A mi konyhánkon ne spóroljon, mert az ilyen pórolást mi 
lopásnak szoktuk nevezni. Ezért apad a mi közgazdálko
dásunk s ezért lesz maga mindig gömbőlyűbb! 

Méltatlankod\'a tiltakozott. Nem törődtem vele 
Visszahívtam é szabályszerűen kikérdeztem. Kiderült

' 

h?gy a�ióta nálunk :an, szakadatlanul !hordta az "apró� öagokat. Egy csendor megélt volna belőle, amennyit el
hordott. 

Hát itt már nem sok teketóriázni való volt. Jelentet
tem a dolgot az őrmester úrnak. 

Persze, hogy rögtön átadatta a rendőrségnek, Sopron 
u�!an.is városi terület volt, a rendőrség volt illetékes 
elJarDl. 

sággal és hajthat31tl�nsággal" mely � �gye�ek érde
keinek az összesseg� �rd�ke �a ren��le�et mInde� al
kalommal kereszt}iJvmm, ,sot a szuksegh�z • kepest 
kikényszeríteni kepes. Ezert a kommunLlták nem 
türnek választott parancsnokok�t,. h!!-nem az �rszá
O'os kommunista központ neveZI kj oket. A kIneve
�ett parancsnokoknak I?inden alárendelt je ,fel�étlen 
engedelmességgel �artoZlk s . a fegyel.em !lieg, Jelen
téktelen meO"sértese ellen JS a legszJgorubb es leg
kiméletlenebbo rendszabályokat, sőt azonnali halál
büntetést is alkalmaznak. 

Minthogy a kommunista mozgalom indító okai 
tisztán poiJtJkai természetűek, a keretek mi'Ilden 
kommunista haTcosának feltétlenül elvhű, megbiz
ható kommunistának kell lennie. A politikai meg
bizhatóság ellenőrzése és Ifenntartása, továbbá an
nak felügyelete, hogy a katonai. �ntézk�d�seke� �om
munista politikai szellemben adJak-e ki .es �aJtJák-e 
véO"re a politikai megbizott feladata, aki mInden pa
ra�cs�ok mellé - le a századparancsnokig - van 
beosztva. ök tartják fenn a csapatokban az úgyneve
zett proletár szellemet, üldözik az ezzel ellentétes tö
rekvéseket és kíméletlen eszközzel megtorolják a 
pártfegyelem legcsekélyebb megsértését is. 

A titkos kommunista csapatok eredményes fellé
pésének elengedhetetien eszköze a megfelelő fegyver
zet is. Amint az Németországban történt, nálunk is 
elkerülhetetlelt lesz, hogy a legszigorúbb fegyvertar
tási szabályok és eltitkolt fegyverek után gyakran 
végzett kutatások ellenére is lesznek a kommunis
táknak rejtett fegyvereik, amelye!-:kcl lldott pilla
natban a csapatokat felfegyverezhetik. Legke:ive
zőbb helyek fegyverek elrejtésére a bányák, ame-

Attól kezdve aztán jobb lett az étkezés és a kozvagyon 
IS lassan gyarapodni kezdett. 

* 
A csepregi őrsön egy jóravaJó főzőnő szolgált már 

tizennégy esztendeje. Kifogástalan, rendes, tisztességes 
öregasszony volt. Mintaszerű rendben tartotta a konyhát, 
a kertet, az udvart. Nem volt �'eá panasz sohasem. 

Egy alkalommal külszolgálatból vonultunk be. Esós, 
ködös, ,lucskos, hideg idő volt. A nedvesség átjárta az 
egész testünket, csontjainkat, a csatakos sár meg a lábbe
linket. Fáztunk, dideregtünk. 

Este értünk haza. V árt a párolgó friss vacsora, amely 
kétszeresen jólesett, mert meleg is volt, ízletes is. 

Vacsora után azt mondja Pápai Mihály csendőr: 
- Örsvezető úr kérem, de jól esne most egy forró 

tea. Kiverné belőlünk a hideget. 
Az indítvány köztetszésre talált. Az örsvezető úr 

megengedte, hogy teát főzesslink. Szólunk a főzönÖDek. 
Összeadjuk a pénzt teára, cukorra. Rum is kellett, mert 
az örsön nem volt szabad tartani. Odaadj uk neki a pénzt. 
főzzön teát. 

!' főzőnő elmegy, felteszi a teáskannát. Elszalad 
rumert, cukorért, teáért a boltba. 

Rö�id idő mulva ott párolgott előttünk az öt tea. Men
ten ne�lf�gtunk szürcsölgetni, kanalazni. l\hn

,
dlg szerettem a teát. Ha csak szó esett rola. már 

mosolyg�sr� vált az ábrázatom. Csiklandozta az ínyemet, 
meg az et�a�y�mat. A nagyobb élvezet kedvéért reágyuj. tott�nk, ki pIpara, ki cigarettára s közben szürcsö1gettük a teat. I E?yszer csak azt mondja Ács BaJázs cseDdör: - Örsvez t" , e o Ul', ennek a teának valami baja vaD. Már 
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lyeknek számtalan rejtett zugában a munkásokon kívül más alig fordul meg. 

A rej tett fegyverkészletből azonban nem lehet az összes vörös csaptokat felfeo-yverezni. LefeO'yverző" csoportok alakulnak tehát amelyek ' 
a h�Óság engedélyezte fegyverrel rendelkezőknél önkényesel! házkut��ásokat tartanak s azoktól a ,fegyvert elveSZIk. Termeszetes, hogy ez a művelet ritkán játszódik le más büncselekmények elkövetése nélkü!. Németországban előszeretettel vették el a fegyvere

ket harcos- és lövészegyletek tagjaitó!. A fegyver
szerzés másik módja, hogy a közbiztonság szervei
nek és a hadseregnek egyes tagjait, kisebb csoport
jait, járőreit, őrszemeit meglepetésszerűen meg
támadják és lefegyverzik. Azt is tervezik, hogy fegy
veres testületek laktanyáin rajtaütnek s annan sze
reznek fegyvereket. Ha a rajtaütés sikerül, golyó
szórókat, kézigránátokat, sőt géppuskákat is sze
re�hetnek. 

, Természetes, hogy a fegyverszerresnek utóbbi 
módjai csak akkor hajthatók végre, amikor a kom
munisták elérkezettnek látják az �dőt arra, hogy 
nyiltan fellépjenek. Ez rendszerint akkor következik 
be, amikor a lakosságon általános politikai izgalom, 
eikeseredés, vagy elégedetlenség uralkodik, zavar
gá:sok, sztrájkok, munkáskizárások fordulnak eJő, 
vagyis amikor azt remélhetik, hogy a tömegeket 
hangzatos jelszavakkal céljaik szolgálatára meg
nyerhetik és a felvonulásokból, tüntetésekből kifej
leszthetik a fegyveres harcot, a polgárháborút. A 
kommunista harc kezdetén a tömegfelvonulásoknak 
döntő jelentőségük van, mert felvonulásokban a tö
meg súlya fokozott mértékben jut érvényre. 

A németországi kommunista párt törekvése az, 

annyi cukrot tettem bele, hogy félig 'Van vele a csészérn, 
mégis keserű. 

Azt mondja a másik csendőr: 
- Nem keserű ez, hanem fanyar. 
A harmadik is megszólal : 
- Nem fanyar ez, hanem émelygős, 
M indenikünknek volt valami észrevételünk. Megkós· 

tolom még egyszer. Hát csakugyan, keserű is, fanyar is, 

meg émelygős is. Hát ezt nem lehet meginni. . 

Szólunk a főzőnőnek : 
- Mari néni, ez a tea nem jó, Nem tudjuk, mi a baja, 

de nem lehet meginni. 
A főzőnő megkóstolja, elfintorítja az arcát é:> köhög, 

mint a bolha. Egyideig gondolkodik, utána kimegy
, 

a 

konY'hába. Kisvártatva visszatér, aztán se szó, �e bes�ed! 
összeszedi előlünk az öt 'csészét és rakja a tálcara. VISZI 

Kifelé a konyhába, útközben visszaszól: 

- Mindjárt !hozok másikat. 

Értetlenül néztünk utána. De nein sO
,
káig kellet.t, 

vÍl>r· 

nunk megint ott párolgott előttünk öt csesze tea. VIlagos, 
, , 

mint a szalma, gusztusos, aromas . 

N t dtuk eltaláIni mi történt az előbbi teávaL em u ,  ., . 
Megbíztuk a gazdálkodásvezetőt, hogy tapint��o

,
�a� )ar)�n 

a végére. Ő aztán addig·addig If�gg�tta a f�zonot, amig 

az kipathntotta a titkot. M agyarazm kez;dte. 
, 

_ M egmondom mán no, csak ne  izéljenek. A t;�ban 

)Jt a hiba. Merthogy ott volt az ablak sark�ban, papa ban. 

án egy másik papír is volt 'Illellet�e. Slett.emben
, 

�em 

át tettem a vízbe, hanem azt, ami a máSik papn ban 

.... 'k ' ?  ",rtl -e mar . , "k 
lát persze, hogy megértettük. Mert

, 
abban a ma� 

ban, ott a tea mellett az ablakpáJrl<anyon nem a 

a magyarországi é is ez lehet - hogy a felvonu
lásokat pisztollyal és kézigránátokkal felfegyverzett 
kommunisták védelme és befolyása alatt kell keresz
tülvinni. A felfegyverzett rendezőszolgálatosok adják 
a tömegfelvonulás belső támaszát, gerincét. Fegyve
res ellenállással meg kell akadályozniok a tüntetés
nek a közbiztonsági szervek által való feloszlatását 
s végül ezek ellen fegyveres támadásba kell átmen
niök. Alapelv, hogy elsősorban a közbiztonsági szer
vek parancsnokait kell meglepő támadással kiragad
niok. úgy vélik, hogy a vezetők gyors harconkívül 
helyezése folytán a kötelékek elveszítik támaszukat 
s így ellenállásuk gyorsabban megtörhetik. A leg· 
erősebben felfegyverkezett kommunista erők a tün
tetők élén és közepén haladnak, de felfegyverzett 
tartalékok kikülönítését is tervezik. A tüntetések 
és oszlopok mozgásának előkészítése is határozott 
tervszerűséggel történik. 

Kisebb városokban és a nagy városok különböző 
kerületeiben bizottságokat állítanak fel a tünteté
seknek agitáció útján való megszervezésére és a fel
vonulások tervszerű előkészítésére. Ha a tömeget 
mozgásba hozzák, a bizottság, az úgynevezett "titkos 
törzs" átveszi az összes tüntetőoszlopok felett a ve
zetést és azokkal kerékpárosok útján vagy más mó
don az állandó összeköttetést fenntartja. 

A kezdetben megindult kis oszlopok az előre és 
oldalt kiküldött kutatók leple alatt úgy mozognak, 
hogy a menetirány gyakori változtatásával az össz
mozgalom tulajdonképeni célja tekintetében a köz
biztonsági szerveket félrevezessék, mégis úgy azon
ban, hogy az oszlopoknak egy zárt tömeggé egyesü
lése a legrövidebb idő alatt megtörténhessék. Köz
ben az 0szlopok és zárt tömegek leple alatt haladó 

volt, hanem - bagó. Egy öreg favágó járt az örsre, an· 
nak szokta Mari néni meggyűjteni. 

* 

A háború alatt a román határon teljesítettem szol
gálatot, Kimondhatatlan nevű határszéli örsök voltak 
ezek: Kimpumnyeluluj, Kimpulujnyág, Coastaluirusu, 
Pojánamueri, meg Isten tudja, még mi nem, Ezekre a 
havasi örsökre jó öre" dunántúli népfelkelőket osztottak 
be. Mindig nagy bajban voltak az öregek, mert ha  elmen· 
tek hazulról sohasem tudták megmondani, hova valók, 
Kimpumnyelulujt KrumpIilulujnak mondták, Coastaluj
rusut Hoztarozinak és így tovább, Na, de azért még sem 
veszett el egyi k sem. 

Voltak azonban ennél nagyobb bajok is. Az ezerhat
százméter magasan fekvő havasi örsre nem kaptunk 

főzőnőt. Pedi5' bizony elkelt volna. mert enni a havason 

is csak kellett s némelyik örsön harmincan is voltunk. 
öt�hat csendőr, a többi népfelkelő, Egyideig mindig csa� 
hideget ettünk. de a végén gyomorfájást k��dtünk kapm 

tőle, Mit tehettünk hát egyebet, elkezdtunk magunk 

főzni. Ki mit tudott. Egy járőr e5'yebet sem tett. mint
, 

1:
járt a faluba élelemért, meg vissza. Hordták fel hatJ

zsákban . , I Fabarakban volt az örs, amit télire mohával bele -

tünk. Egy helyiség volt az örsiroda, a másik egy nagy le· 

génységi szoba, a harmadik a konyh�, Konyhaed
.
én�: nem 

igen volt lepeljebb egy fazék, egy labas, Takarektuzheh' 

sem volt
' 

csak földbeásott katlan. Rendszerint húst, vagy 

szalonnái sütöttunk magunknak, de aztán ezt is megun· 

tuk. Rendesebb ételekre vágyódtunk. 
Elhatároztuk hogy ezentúl rendesen főzni fogunk. Vá· , . , 

lasztottunk magunknak szakácsot is, egy harcsaba)uszu 

öreg népfelkelöt, öreg harcost, aki már nem nagyon birta 
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rendezőszolgálatosoknak arra, k.ell töreked.�?k, h?gy 
főleg kezdetben a közbiztonsagl szervek .�olott mmel 

több sikert arassanak, hogy ezzel a tomeg harc
"á0'Yát felébresszék és emeljék. Ugyanis egy mind
járt kezdetben bekövetkező legcsekélyebb vissza.
csapás, illetve vereség is gyors ingadozást okozhatna 
a belsöIeg amugy sem szilárd tömegben. 

A rendező szolgálatos oknak az a törekvésük, 
hogy a közbizton ági szervek járőreit , őreit, stb. 
rajtaütéssel meglepjék, a közbiztonsági szerveknek 
a tömegek feltartóztatására felállított őreit áttörjék, 
zárt oszlopait pedig kézigránáttal rárontás útján 
harcképtelenné tegyék, avagy a tömeg leple alatt 
szorosan körülzárva, mozgási szabadságukban kor
látozzák. Amidőn aztán a tömegek a tüntetés és a 
kezdeti sikerek hatása alatt mámorosokká váltak s a 
közbiztonsági szel\Tek erejének jórészét magukra 
vonták, a kommunisták elérkezettnek látják a fegy
veres felkelés megkezdésének időpontját. 

A csapatkötelékek összeállítása, ezeknek na
gyobb testekbe való összevonása végett felvonulási 
területet biztosítanak maguknak, mely egyben a to
vábbi harccselekmények kiinduló pontj ává válik. 
Erre a célra a legalkalmasabbak azok a területek, 
gyál\Tárosok, bányák, ipartelepek, amelyeken a kom
munista sejtszervezés a legelőrehaladottabb. Első 
teendőjük, hogy az e célra kiszemelt területen a köz
biztonsági szervek kisebb erőin percnyi pontossáa-a-al 
megállapított időpontban egyszerre rajtaütnek s'''tá
madásaikat mindaddig megismétlik, míg onnan a 
közbiztonsági szerveket teljesen ki nem irtották. Ez
zel egyidőben a felvonulási terület szélein levő épü
let�k�,t, tereptár,gyakat és terepet megerősítik s meg
szalIJak, az utcakat barrikádokkal elzárják, vagyis 

mászni a havasokat. Jómódú gazda volt valahol a Dunán
túlon, aki otthon valószínűleg nem sokat forgatta a főző
kanalat, .de azért büszkén fogadta a megtiszteltetést. Ki
k:nte-�ente ,a baju zát, megmosta a kezeit, levagdalta a 
kormelt, meg fehér kötény t is kerített valahonnan és ei
k:zdett f?z,ni. Megrakta a tüzet, feltette a bOil'rácsot s 
kozben notara gyujtott : 

Akánni lesz vacsorára, 
Csak legyen a csutorába 
Jó üdeji bor, 
J ó üdeji bor . . . 

-� katlan alatt meg pattogott, sistergett a tűz, izzott a par�zs, :otyogott az ebédnekvaló. Azon a vidéken inkább csa� Juhhust lehetett kapni, azért elhatároztuk hog ü " -tokany lesz az első ebéd. ' y ru 
Segédlet is  akadt az öre::r számára Az Altala' S I 

' 1 t· H t" 
.. . nos zo -ga a I a arozvanyok függelékében a közgazdáik d ' 

t ' , , o  as ve-ze esere vonatk�zó szabályok után pontosan le volt írva, hogy az egyes eteleket hogyan kell elkészíteni M '  t '  azonban .. " I '  h 
. I U an 

'" a" oreg o vasas oz sem sokkal többet értett mint a fozeshez, az egyik csendőr felolvasta nek' h 
' 

a Alt I ' S 1
-

' I " 
I, ogyan van z a an os zo ga at! Határozványokban az " "t k '  1 ''' 11 ' uru o any e olrva. degertette az öreg, nem hosszú a l' t 

V '  I ' k 
ecep . 

, e�e e er . ezet� a nagy pillanat, az első magunkfőzte ebed. Feireveszl az oreg a bográcsot, kites . d " , . k" " ZI az u var ko-
V
ze
e
pe

t
r; sk

m
k
l, .  oreJ; telepszünk a nagyszerű ürü tokány élze ene eJes varakozásával. 

. Nézem a .  bOiSrácsban a tokányt : feltűnően színtelen l\h�tha nem �s len�e 
"
benne paprika, már pedig ki látott tokanyt paP:lka nelkul. Megkóstolom, hát olyan sótalan hogy nem birom lenyelni .  Szólok a szakácsunknak . 

' 
- Öreg, evett-e maga életében ürütokányt? 

. 

általában berendezkednek a felvonulási terület vé
delmére, hogy ott csapataikat zavartalanul megala-
kíthassák. 

Az oroszországi eseményekből és a kommunis-
ták németországi eljárásából következtetve a kom
munisták nem elégednek meg csupán egy felvonulási 
területtel, mert ez ellen könnyű lenne túlerőltet ösz
szevonni és a lázadást gyorsan leverni. Ezért egy
időben az ország több pontján ragadnak a kezükbe 
felvonuló területeket. I 

A védelemre berendezett felvonuló területekről 
egyes fegyveres rendezőszolgálatosok és kisebb cso
portok törnek elő, egyrészt, hogy a közbiztonsági 
szervek csapatait nyugtalanítsák, másrészt - ez a 
fontosabb ok - hogy harcásza.tilag fontos pontokat 
birtokukba vegyenek s ezáltal a felvonulási területen 
megalakult vörös csapatok támadáshoz fejlődésére 
kedvező !helyzetet teremtsenek. Az így elért �onto
kat rögtön megerősítik ( fészkek) és sZÍvósan kézben 
tartják. 

A felvonulási területen megalakult csapatok tá
madásba mennek át, abból a célból, hogy a külön
böző felvonulási körzetek közötti területeket birtok
ba vehessék. Támadásuk elsősorban a városok ellen 
irányul, ahol a távíró, távbeszélő, posta, pályaudvar 
stb. kézrekerítése és a hatósági ténykedések átvétele 
által helyzetük tetemesen megerősödik s ekkor való
sítják meg tulajdonképpeni céljukat, az ugynevezett 
proletárdiktaturát. 

Ami ezután következik, azt mindnyájan tapasz
taltuk, erre nem vesztegetem a szót. 

A leiratból nem lehet és nem szabad arra a kö
vetkeztetésre jutni, hogy a kommunisták az uralom 
megszerzésére mindenkor és mindenütt az itt vázolt 

- Hát ho"yne ettem volna - feleli méltatlankOdva. 
- Na, ha evett, akkor tudja meg, hogy abba paprika 

meiS só is dukál. 
- Hát persze, hogy dukál. 
- Akkor maga; miért nem tett ? 
- A Kovács alőrmester úr azt mondta hogy az ha-

tályon kívül 'van helyezve. 
• 

Nem értettem. Kérdem Kovács alőrmestert Az aztán 
jelenti : 

. 

- Őrmester úr alázatosan jelentem, én is gondoltam, 
hogy ke}lene b�l�. só, meg paprika, de a határozványok
ban hat�lyon kívul vannak helyezve, aztán azt gondoltam. 
h�gy �ar :sak csináljuk ú.sy, ahogy a szabályzat előírja, 
hatha Igy Jobb lesz. 

,Kiho�a az Altalános Szolgálati Határozványokat 8 
a?�?1 megertettem mindent. A 257. oldalon szabályszerüen 
torul;e van az, ürütokány második sorának szövege, hogy : 
,:a hushoz merten sót és paprikát teszünk a hús fölébe �s . : .""A"töb�i szöveg maradt változatlanul. Még a Ren-
el�tl Kozlony e� a rendelet száma is oda volt írva a szélzet! e, hOiSY melYik rendelte el a helyesbíté t. 

d rem �olt ik�önyünk s így nem tudtunk utánlPlézni 

:en��
g
t
n� , . Ami pedig úgy történt. hogy a szóba.!tforgó 

, e enyleg valami helyesbítést rendelt el a batárol-vanyokban de a cs d "  ki  nk '  �n Ol', a a helyesbítést a mi �-:�. �an v�lameIYlk
"örsön átvezette, elnézte az ofdzl9llá

ket a r:�d 
n
l
e�te a �zo.:eget, Csak kitörülte a sort, amelyI 

nyunkba d
e :

' I
�e�Jelolt. Véletlenül éppen a mi iiriitoW 

"ül. Na de
U a o sot meg papl'ikát helyezte hatályon 

deletet. ' Pó��I:;t�::r ne� r.espektáltam a miniszteri 
aztán jóízűen fogyaszt�t�:� I�, me� a papr!kát is l' 
volt ugyan előír' " d  

: a tokanyt, ami ezútta:: " asos , e azert elfogyott az utolsó f. 
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mód���rt fogják alkalmazni. Amint mi  gondosan mérlegelJ uk a ha��rúban. �z�r,ze,tt , tapasztalatokat, hogy azokat ?a�er�mk . ,  kI?pIt�senel felhasználhatjuk, a komn:umsta� l� Inertekehk eddigi sikereik és kudarcalk okaIt es ezekhez szabják további magatal'tás ukat. 

Alkalmazkodó képességükre találó a mi szomorú példánk, amelynél vér és ellentállás nélkül jutottak a hatalom birtokába és pedig röviden. A háborúba belefáradt nemzetet a nemzeti ,függetlenség és a kedvező békekötés ábrándjaival elkábították. Az egyetlen 'Szilárd sziklát gróf Tisza Istvánt _ meggyilkolták. Liberális szabadkőművesek vették át a kormányzást, akik felbomlasztották a fegyveres erőt, fegyvert adtak a söpredék kezébe s akkor átjátszották a h atalmat a kommunistáknak, akiknek akkorra már kész terrorcsapatok állottak rendel k ezésükre. 
Azt hiszem, a kommunisták is tisztában vannak azzal, hogy nálunk ilyen könnyen és ilyen olcsón soha többé nem fognak a hatalom birtokába jutni. Valószínű tehát, hogy ha ezt mégis meg merészelik 

kiséreini, nálunk az ilyen fegyveres csapatok szerve
zésére különös súlyt fognak helyezni. 

A kommunisták taktikájának alapelveit a fenti
ekben csak általános táj ékozódás végett és a követ
kező cikkeim bevezetéseképpen ismertettem. Ezután 
ugyanis a kommunisták ellen teendő speciális ellen
rendszabályokkai és az ugynevezett közbiztonsági 
harcászattal fogok foglalkozni, amelynek alapelvei az 
általános katonai harcászat szabályaival megegyez
nek ugyan, kivitelének részletei azonban különleges 
ismereteket és kiképzést is igényelnek. Mert hiszen 
természetes, hogy minden taktikának, a kommunis
ták sajátos harcmódjának is megvannak a maguk 
alkalmas ellenrendszabályai, amelyekkel a számítá
saikat keresztül lehet huzni. Elvégre, amit ők tud
nak azt mi is  tudjuk, a bátorságunk sem száll az 
inu�kba, ha arról lenne szó, nem néznők tehetetlenül 
a garázdálkodásaikat. 

Két tanulságot azonban már most, előzetesen 
is levonhatunk az elmondottakból. 

Az egyik a fe-gyverek után való kuta.tás fontoss�
ga. Nyugodt időkben a kommunista készülődések eg�li( 
leghatásosabb ellenszere az elrejtett fegyve��� utan 
való állandó nyomozás és azok szorgalmas onzetbe,� vétele mert az elrejtett fegyver nemcsak egyszeru 
kihágás t jelent, hanem .szám?s, él�.tet is, . amelynek 
kioltása céljából rejtegebk. Mmel tobb elreJtett feg�
vert vesz a csendőr őrizetbe, annál nagyobb szolga
Iatot tesz az ország közbiztonságának s annál nfl
gyobb dicséretet érdemel. Az ,elrejtett fegyverek utan 
való ,nyomozásban jó \szolgal�tokat tehet eg�-ep 
megbizható besugó, akinek mlll�en egyes, . az o 1;l�
mutatása révén fel talált fegyverert vag?'. plsz�olyelt 
bizonyos összegű jutalmat is fel lehet aJanla�!. , 

A másik tanulság pedig az, hog� :;t csen�ors,eg a 
nyugodt idők mindennapi közbizton�ag� szo!g�lata�ak 
eiIátásával korántsem merítette , kl hlyatasflt. Mllld 
technikailag, mind pedig kiképzes teklllteteb,en o.k
vetlenül fel kell készülnie arra, ho�'� az ors�;g fOz
biztonságát nehezebb viszonyok koz?tt � �eb o y�n 
ádáz és ravasz ellenséggel szemb.en IS! tokele�s blZ
'onsúggal meg tudja védelmezm. mmt amIl 

b
Y 
b
er 

k 
� 

'lmmunizmus. A csendőrség minél magasa o u 
tonai kiképzése tehát nem haszontalan d?l�g, h

.
a-, 

k e's a testületnek egyenes leterdeke, n az orszagna , t I t" g' rt amíg egy szervezetlen es fegyver e en ome 

támadását kisebb harci értékű csapat is el tudja há
rítani, addig a szervezett és szakszerűen vezetett 
fegyveres lázadás leverésére csakis olyan csapat 
képes, amely nemcsak akar, de tud is harcolni. 

Hogy az ilyen harcnak mik a szabályai, későbbi 
cikkemben fogom leírni. 

A tekintély. 
írta : HORVÁTH LÁSZLó tiszthelyettes (Moson

szentjános ).  
Ha azt mondanám egyik-másik bajtársamnak, ma

gyarázza meg, mi is voltaképpen a tekintély, valószínűleg 
zavarba jönne, mert ezt nem könnyű szavakban pontosan 
visszaadni. Én sem kínlódom a tekintély fogalmának elmé. 
leti meghatározásával, inkább csak leírok két kis esetet, 
azt hiszem, ezek kétségtelenül meg fogják magyarázni, 
mit kell a csendőr tekintélye alatt érteni. Különösen fiata
labb bajtársaim okulására szolgáljanak, nem azért, mint
ha valami nagyon tanu lságosak lennének, hanem, mert 
annak a szellemnek, amely a csendőrségben annak idején 
élt, ma is, ezután is tovább kell élnie. s elsősorban a fiata
lok azok, akik annak ápolására hivatottak. 

Az 1909-1912.  években a Felvidéken szolgáltam. 
Iglón. Az örsünknek csak külkörlete volt, mert magában 
a városban a váró8i rendőrség teljesített szolgálatot. Ne 
találja szokatlannak senki azt, amit az alábbiakban a vá
rosi rendőrséggel kapcsolatban leírok. Nem akarom én 
azt leszólni vagy megbírálni, de bizonyosan tudom, hogy 
az a]{,kori ,rendőrk.apitáy túr, Matolcsy János, ki  egyéb
ként nyugalmazott százados volt, maga is mindenben iga
zat adna nekem, ha olvasná e sorokat. Meg aztán nem is 
titok, hogy a régi városi rendőrségek nem mindenütt vol
tak tökéletesek, de a h ibákat legtöbbször rajtuk kívül álló 
szervezeti és anyagi okokban kellett keresni. Éppen azért 
kellett őket államosítani, hogy e hibákat kiküszöböljék. 
ami - mint az állami rendőrség példája mutatja - teljes 
mértékben sikerült is. 

Tehát ;Uatolcsy rendőlokapitány úr a csendőrséget 
mindig nagyrabecsülte s csak természetes, ho.l!'v í Iry • 

csendőrség és a rendőrség között a legteljP' ti '0 < 
uralkodott. 

1912 június havának egyik éjjelén, úgy ! l ora t.dbr..l 
erősen csengettek a laktanyánk kapujánál. Eppen �n vol
tam aZl ügypletes, gyorsan felugrottam és a kapuh()z siet
tem ajtót nyitni. A rendőrkapitány úr lépett be es az örs· 
parancsnok úr után érdeklődött. Kérte, hogy keltsem fel, 
mert segítséget akar tőle kérni. E l  is mondotta, hogy 
mih.. . 

Igló városnak körülbelül 40.000 holdnyi fenyőerdeje 
volt s így nagyban foglalkozott épületfakitermeléssel. En
nek következtében az ácsi par annyira kifejlődött, hogy az 
ácsok egészen szokatlan számban voltak a városban s min
denben vezetőszerepet akartak játszani. Ezek közül az 
ácsok közül körülbelül hatvanan mulattak most az úgy
nevezett fürdővendéglőben s annyira garázdálk�dta�, 
hogy minden ajtót, ablakot összetörtek, a berendezes! IS 
megrongálták, a vendéglőst pedig az egész személyzetevel 
és a családjával együtt kikergették. 

A sza/ gcúomnak két hatallnas rúgója va n :  szabadság 

és tulajdon. Két hatalmas ösztön ad (1. polgá1'twk erőt és 

lelkesedést a hon védelmében;  s e két ösztön : szabadság 

és tulajdon. Csak kéi erő köti 'biztosan a népet honhoz és 
tÖl'vényhez s e két varázserő: szabadság és tulajdO/l . 

DEA.!C 
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1 '."uiz Aurél helyettes államtitkár, a belügyminisztérium 
rendőri szervezeti főosztályának új főnöke. 

A rendőrkapitány a verekedők megfékezésére egy 
Jdőrőmestert küldött ki hat rendőrrel, de az ácsok meg

�ll1adták és elkergették őket, sőt két rendőrt. akik szembe
lIlottak velük. véresre vel·tek. Ezért most a rendőrkapi
ly négy csendőrt kért tőlünk, akik a verekedőket meg

f ,ezzék és a rendőrségre kísérjék. 

Abban az időben létszám dolgában nagyon rosszul 
a :  élttunk. annyira. hogy az örsökre a közös hadseregtől 
v..-alogosokat kellett beosztani. hogy a szolgálat megls 
y njen valahogy. Ezek a gyalogosok természetesen sem-
1: féle csendőrségi kiképzéssel nem birtak s nem is men-

� csendőrszámba ; csak azért vezényelték őket is szolgá
ba, hogy a csendőrök ne járj anak egyedül. mert ez 

-�abályellene "olt, Persze azért általánosságban kiválo
��ott fiuk yoltak ezek, a legtöbbjükbői később csendőr 

e·t.  csak éppen hogy tapasztalatlanok és j áratlanok vol-
• "k ' a járőn-ezetőnek a l€gtöbbször jobban kellett ügyel-

2 reájuk. mint magára, 

Akkor is az iglói örsön az örsparancsnokon kívül 
c, -k én yoltam otthon. meg eg�- karhatalmi gyalogos. Az 

',parancsnokom ezért azt mondotta. hogy négy főből álló 
arőrt nem adhat. mert nincsen. de kettőnket kivezényel s 

azt hiszi. hogy ketten is elvégezzük a dolgunkat. A rend
v"l;apitány úr aggodalmaskodott, mi gyorsan felszereltünk 
, elindultunk a helyszínére. Örsparancsnokom azt mon
, tta. hogy később majd utánunk jön a rendőrkapitány 

r al. 
::Ilikor a yárosházához értünk. ott álldogált a rendőr

o--u.ester hat rendőrrel. A rendőrkapitányra való hivatko
al két rendőrt bizalmi egyén gyanánt magamhoz vet-

1 s elindultunk a vendéglő felé. Útközben megmondot
a-n a gyalogosnak, hogy mindig csak engem nézzen. hogy 

t csinálok s akármi lesz is. mellőlem el ne távozzék. 

M ' k  vendéglő kapujába értünk. az igazat meg-

II 
I or

, 
a
k' csit magam is megdöbbentem a látottaktól. 

va va. eg) I 
' d  b t "  t ' tt l\l ' t negyven-ötven részeg, garaz a em �r or , Z-Uzo l m e!'Y

d t ami a keze ügyébe akadt s a larma akkora ott mm en . 
' h  II tt �I ' d k' I h mber a saját szavat sem a o a, ,, m en 1-vo t, ogy az e , "  'kl ' b k k ' b  volt valami. egy literes uveg, egy sze a . ne a eze en , ' . , - ' t ' k · 't tt széttört asztallap deszkaja, oly lk n�e� ka: o IS eu � , . 

A 'vendéglő kitört é s  a sarkábol I S  kldob?tt  aJtaJabu n 

k , ' k t kész helyzetbe vettük S aztán ereIyes hangon, a pus am a 
d "  "k k a törvény nevében bekiáltottam, .h

ogy <:sen 01'0 vanna 
.
tt, k' meg ne mozduljon s mmdenkl azt tegye, amit I sen I . ' I '  parancsolok. Megtámadni pedig enkl se meresze Jen. mert 

lelövÖm. 
A szobában levő tömeg éppen azz�l

, 
,,:olt elfoglalva. 

hogy a tkármentő Ié<:eit szedt e k i .  Felszolltasomra egy pil

I t alaH mindenki úgy megállott, abban a helyzetben, :h�gy éppen volt, mintha egy filmszalagot állítottak volna 

meg előadásközben s olyan csend lett, hogy a hangomat 

mindenki jól meghallotta. Ezután felszólítottam őket. 

hogy a kezükben levő eszközöket, léceket stb. t
.
egyék le, 

l\Iindenki szó nélkül engedelmeskedett, csak egYIkuk. egy 

előttünk is ismert, hírhedt verekedő, aki most is a főcin

kos volt, jegyzett meg annyit. hogy : "No, ha t i  vagytok 

itt. akkor engedelmeskedünk ! "  Én aztán erélyesen meg
magyaráztam neki, hogy a csendőrt nem szokás tegezni. 

ami a többiekre is láthatóan igen csillapítóan hatott. 

Ezután felszólítottam őket, hogy a vendéglő folyosó
ján álljanak sorba, mert be fogom kísérni őket a rendőr
ségre. Szép, katonás rendben sorakozott mind az ötven 
ember, aztán jobbra átot csináltattam velük és megindul
tunk szépen a városháza felé. Mire örsparancsnokom a 
rendőrkapitány úrral odaért, mi már kísértük is  őket be
felé. Mikor valamennyit bezártuk a fogdákba, a rendőr
kapitány úr meleg kézszorítással köszönte meg a segitsé
günket, az összegyűl t nép pedig. amikor a városházáról ei-

A Fürdő-utcában, mikor bekanyarodtunk, nagyszámú 
I -ánesi é bámész népet találtunk. akik a verekedés hírére 

, ültek ö sze. }likor mellettük elhaladtunk. többen azt a 
• gjegyzést tették. hogy .. Na, annak az egy csendőrnek D.l'. ��l1ács , Dénes miniszteri osztálytanácsost a belü n�sztérJUm all:;n;tre!1dőrségi osztályának vezetöj'ét a bel�, mszter a rendon foosztály vezetőjének helyetteséYé ne"ez,� 

3 ,'ége." A rendőrök i s  megjegyezték. hogy kár lesz oda monni aid családjukra hivatkozva, elmaradtak. 
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A hadse1'eg spo1·thétrő!: 'Kormányzó 01' Ö Főméltósága
,

Schőner pdilló altábornaggyal ,  a budapesti vegyesdandár parancsnoka val beszelget. 

távoztunk, hogy a laktanyába bevonuljunk; úgy megéljen
zett, mintha követek lettünk volna. 

Ugyanezen év október első vasárnapján délután 3 
órakor egy fedeles hintó állott meg a laktanyánk előtt. A 
rendőrkapitány úr szállott k i  belőle és az örsparancsno
kunk után érdeklődött. Közöltem vele, hogy az örsparancs
nok már ötödik napja nincs itthon, ITlIint járásparancs
nok a külörsöket szemléli. Valószínű, hogy egyéb dolga is 
akadt, mert különben vasárnapra hazajött volna. Ekkor 
elmondotta, hogy két idegen érkezett a városba s gyűlés 
megtartására kértek engedélyt, amit azonban ő megfaga
dott. Nevezettek ennek dacára összeszedtek vagy száz 
embert s éppen most tartják a nem engedélyezett gyűlést 
az úgynevezett Kisredout-vendéglőben. Ö kiküldött négy 
rendőrt, hogy a gyűlést fe!oszlassák, de néhányan az ajtó
kat karókkal elállották, a rendőröket nem engedték be, sőt 

egyikük a rendőrtizedest meg is ütötte. Kért tehát egy 

járőrt, hogy a gyűlést feloszlassa. 

A karhatalml gyalogossal, mint járőrtársammal újra 

felszereltem és a rendőrkapitánnyal együtt megindultam a 

szóbanforgó vendéglő elé. A vendéglő előtt nagy néptö

meget láttam s ezért a rendőrkapitány urat arra kértem, 

hogy ne menj ünk a főutc&n, hanem közelítsük meg a ven

déglőt a mellékutcán át, mert. különben azok, akik a gyű

lést tartják, észreveszné k uennünket és megszöknek. 

M ikor a vendéglő hátsó kapuján beléptünk, az udvar 

felőli ajtóban álló egyik ember, akit valószinűl�g mint a 

legbátrabbat állítottak ki  őrszolgálatra, a kezében volt 

karót eldobta és bekiáltott, hogy meneküljön mindenki, 
mert jönnek a tollasok ! (Pedig csak magam voltam tollas 
egyedül ) .  Mire mi futólépésben a terem ajtójához értünk, 
a terem már telj esen üres volt, csak az ott volt borospo
harak számából tudtuk megszámolni, hogy a gyűlésen 
nyolcvanketten voltak jelen. 

A vendéglő előtt álldogáló llIép csak akkor tudta meg, 
hogy miért menekült el mindenki olyan hIrtelen, amikor 
minket megláttak. Újra megéljenezték a csendőrséget, az 
utcán várakozó három városi tanácsos pedig odajött hoz
zánk és melegen gratulált, sőt. az egyik, aki jómódú ember 
volt, ott a helyszínén felajánlott az örs részére tizenhat 
köbméter fenyőfahasábot, .az én részemre pedig egy doboz 
Cuba-szivart. Nagyon természetes, hogy én mindkettőt 
illedelmesen megköszöntem, de tudtára adtam, hogy azo
kat sem én, sem pedig az órs el nem fogadhatjuk. 

E két eset ből kifolyóan a városi tanács elhatározta, 
hogy a belügyminisztériumhoz fordul azzal a kéreimével, 
hogy a város területén a közbiztonsági szolgálatot a csend
őrség vegye �t, de a belügyminisztérium a kérést a nagy 
létszámhiányra való tekintettel, elutasította. 

Ilyen volt a csendőr tekintélye és ilyennek kell lennie 
ma is. FegyverhasznáJattal nem nehéz rendet csinálni 
vagy tartani s minden csendőrnek kötelessége arra töre
kedni, hogy azt, ahol csak lehet, elkerülje. Aki pedig tekin
télyt tud magának és a testületnek &zerezni, az olyan fe gy
verI'e lel benne, amelyre a legtöbb esetben a puskánál is 
biztosabban támaszkodhatik. 
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A Poli er-féle mintázó eljárás 
alkalmazása .. 

írta : Dr. SCHRANZ DÉNES egyetemi tanársegéd. 

(A budapesti kir. magy. Pázn\ány Péter Tudományegyetem 
Törvényszéki Orvostani Intézetéböl. Igazgató: Dr. Kenye1'cs 

Balázs egyetemi nyilv. rendes tanár.) 
(Befejezö közlemény.) 

A mintázást ' a  füleken kel J .kezdeni, először a fül
kagyló mélyébe visszük hatos lyoni kerek ecsettel a ne
gocolJt é s  igyekezünk a fül minden mélyedésébe beha
tolni, óvakodva légbuborék -képzésétől . A füleknek esak 
az elülső részét és a szélét mintázzuk, a hátsót 'nem, 
mert akkor már részletekben kellene formálni.  A ,fülek 
után az álJ alatt kezdjük a mintázást kettes fényező 
ecsettel ls haladunk felfelé a száj, fmajd az orr s végül 
a .szem felé. A szem mintázásánál a mintázandó nézzen 
felfelé, hogy a szemrés tág <legyen, ,Először a szemöldök
re kenjük a negocollt a '6-os lyoni ecsettel, a szőrök irá
nyában óvatosan, hogy a negocollt ne .a szemöldök sző
rök közé, hanem csak reá kenjük, ( ugyanígy kelJ eljárni 
a irövid angolbajusznál i.s ) .  Ha a ifelkenéssel közel ju
tunk a pillaszőrökhöz, vigyázni kell, hogy a pillákra ne 
jusson a 'negocoll. Ha a modelJ lJlyugtalan, várunk, mig 
a negocoll megmerevedik, addig csukva tartat juk a sze
mét. A közönséges tpillacsapás nem zavarja a munkát. 
A szem környékére kent negocon megvas-tagítása után a 
homlokot kenjük be s végül a 'hajzat kezdeti részét 
megint széles ecsettel vigyázva, hogy .a negocolJ a sa
iát s úlyánál fogva széles sávban a hajzat fésülésének -
irány�!lan ömöljön a hajra. (10.  2 .  . .) 

A következ5 lépés a7. lirckosár il ,júlyezése, mely az 
arcról készített negativ megszilárdltrl�at célozza. ,Mi
előtt a 'kosarat feltennénk, széles fén. ező ecsettel még
egyszer átkenjük a már bekent területeket s most il leszt
jük oda a kosarat. ( 10. ábra b.)  Minthogy azonban a ko
sár nem fekszik teljesen oda, a maradék negocolJal 
igyekszünk a :réseket betömve a kosár rögzítését elő
segíteni. Ha ez megtörtént a mintázott fejét még job
ban előre hajtjuk és megpróbáljuk a maszkot levenni. 
Először a füleket kell egyenként kiszabadítani, a fül 
hátsórészén tapadó negocoll  eltávolítása után, azután 

a b JO. á bra. 

a b 
1 1 .  ábra. 

próbálj uk az egészet leemelni ,  amely munkába� a min
tázott is segítségünkre lehet. (11 .  ábra a.) Óvatosan ki
szabadít j uk az állat s végül a hajzatot s azután a min
tázott Ihaját gondosan kikeféljük, hogy az esetleg a ha
jak között tapadó ·negoco l l  odaszáradását elkerülj ük. Ha 
netalán egyes részecskék (pl .  a 'fü lben, hajon) letörtek 
volna, azokat a legfinomabb tük segítségével a helyükre 
rögzítjük. 

Minthogy az arc s általában a nagyobb felületek 119-
zitivjának az elkészítésénél egyszerűbb az öntési eljá
rás, mint a bekenés, ,azért az arcnál a ,szem és orrnyilá
sokat elözőleg kívülről negocollba mártott organtinnal 
kelJ elzárni. Ha ez megtörtént, négy hominit prizmát 
törünk össze és olvasztunk fel k is ,csőrös edényben és 
ezt a már említett módon a nedves ruhában tartott ne
gativba önt j ük. ( 1 1 .  ábra b.) A megerősítés itt is ke
vert anyagga-l és organtinnal  történik legalább két ré
tegben. ( 12.  ábra a.)  A szétválasztást óvatosan elvégezve, 
a h ibáikat kikorrigáljuk, a szemrést ldigazítjuk, a szem
golyót szépen simára csiszolj uk. ( 12. ábra b . )  -Magának 
a szemgolyónak :és környékének e l készítése nehéz munka 
és sok gyakorlatot kíván. Ha a szemgolyót festeni akar
j uk, akkor simán hagyjuk, h a  pedig nem akarjuk fes
teni, akkor előbb a szivárványhártyának, azután a 
pupilláknak megfelelően mélyedést váj unk bele. Vi
gyázni kell azonban mindig, 'hogy a szemek egyirányba 
nézzenek és szivárvány\hártyák és pupil lák n e  legyenek 
túl nagyok, vagy kicsik, sem egyenlőtlen ek. A maazls 
széleinek 'forró Ispatulával való lesimítása után a beisa 
részén, fent középen kis dróthurkot kasirozunk a z  anyag
ba, hogy a maszkot felakaszthassuk. 

,� halotti maszk készítése az előbbinél jóval egy
szerubb. Itt is ugyanazokat a területeket ken j ü k  be ne
gocolJal, . a ,füleken kezdve, m i n t  élőnél "  d e  a csukott, 
vagy �.yJtott szemekre is ken ü n k  s az orrnyilásokat is 
be!edJuk. Ha a negocol J  már kb. I cm. vastag, '10 em s�el

.�
s , organtincsíkokat fektetünk rá, először a két fulon es orron keresztül ,  azután az állon, 'a homlokon �8�esZ!�1. ( 13. "bra a. ) E zeket az organtincsíkokat jól e enJ� negocol lal és várulllk add ig, mig az egész meg_ �erev��lk. Ezután gipszbe mártott organtincsikokat 

l
e
k
IyezUnk , a negocollrétegre, de v i gyázzunk hogy a Ifü-e re az al l  a l '  . , . a ne J USSon gipsz mert akkor a massk nem vehető le.03. ábra b . )  A 
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a b 
1 2. ábra. 

után a levételnél először a füleket szabadít juk fel, úgy 
mint élőknél, azután óvatosan az egészet. 

Ha a pozitívot nem azonnal készítjük el, a maszkot 
tegyük /Vízbe, \mert a gipsz a negocollból vizet vonva el, 
azt megrepeszti. Ajánlatos a szétválasztás megkönnyí
tésére a gípszréteg tfelkenése előtt a negocollt paraffin
olajjal bekenni.  A pozitívot épp úgy löntjük ki, mint az 
előbb ismertettem, a ,különbség csalq a maszk szétszedé
sénél mutatkozik, amennyiben a szétszedés előtt a gipszet 
óvatosan szét kelL fürészelni, csak azután lehet a nega
tívot a kész pozitívról levenni .  

Élettelen tárgyak, nyomok lemintázása. 

Élettelen tárgyak, n yomok lemintázásánál figyelem
be kell venni, hogy azok vizszivók-e, vagy nem. A viz
szívó tárgyakat a negoco l l  felkenés e, i 1 1etőleg ráöntése 
előtt be kell  vonni .szigetelő réteggel. 'Akármilyen anya
got azonban nem választhatunk szigetelőnek, mert csak 
az alkalmas e célra, amely finom !hártyát képez 11 a 'raj
zolatot ugyszólván alig befolyásolja. Ilyen anyag a pa
raffinnak tel ített benzines oldata, a paraffinolaj , a cel
l ul oze-Iakk s a sell akspiritusz. M in d egyik veszedelmes, 
gyulékony és robbanó anyag, azért óvatosan kell bánni 
velük. A permetezést finom, a festészetben használatos 

a 
18. ábra. 

befúvóval végezzük s megszáradás után kenjük rá a 
negocollt. 

, 
így járunk el, ha földben, homokban levő láb, vagy 

kez benyomatot akarunk lemintázni. A nyomot befújjuk 
a szigetelő réteggel s ,ennek megszáradása után a nego
colIt széles sávban a nyomra önt jük. A megmerevedés 
után a negatívról az esetleg reátapadó részeket lemos�uk, 
megtöröljük ( 14. ábra a) s kevert pozitiv anyaggal kl
önt j ük s ugyanazon anyaggal kasirozzuk. (14 .  ábra b.) 
Falon, ajón, desz.kán levő vér, betörési, lövési nyomok le
mintázásánál legjobb celluloze-lakkal fújn i  be az. eg é
sz.et s a megszáradás után Ifelkenni a negocollt. Itt a ne
gativ Jetisztogatása egyenesen tilos, nehogy esetleg rajta 
tapadó fontos anyagokat ily módon lelpusztítsunk. 

Hóban levő nyomok mintázásánál hígabb negocollt  
használunk, amely alacsonyabb hőfokon szilárdul. Ebben 
az. esetben a. negocol lt vastag sugárban kell önteni, mint 
a gazdasszony a dézsából a vizet szokta kiönteni .  A kiön
tött negocoll csak vékony rétegben feküdjék a havon mert 
különben az alatta levő hó megolvad s a nyom és n�gatív 
tönkre megy. Vékony rétegben való öntésnél a hóval érint�ező negocoll felületes rétege azonnal megmerevedik, 
ugy hogy egy másik vékony negocoll réteget újra minden 
veszély nélkül reá lehet önteni. A hó nyomot világos ho
minit anyagból készítjük el hasonlóképen a világos alapon 
nyugvó nyomokat is, míg a sötét alapon nyugvó nyomokat 
és a kasirozást kevert anyaggal végezzük. 

Szövetek lemintázása előtt legjobb azokat paraffin
olajba mártani s azután önteni rájuk a negocollt. A meg
merevedés után nem a lJlegocoll választandó le a szövet
ről, hanem fordítva a szövet a negocollról. A szövetből a 
paraffinolajat benzinben való áztatással vonhatjuk ki. 

Holttestrészek lemintázásánál törekedjünk arra, 
hogy a lemintázott darabon a tájékozódás könnyű le
gyen. Ezért a lemintázandó területbe jellegzetes ponto
kat is vegyünk bele. Pl . emlőbimbó alatti lövési sérülés 
esetén mintázzuk le a bimbót, a bordaív egyrészét s a 
mellkas középvonalát. 

Részlet/orma készítése. 

N em célom, hogy minden mintázást részletesen ismer
tessek, mert arra lJlincs is szükség, hiszen úgy sem lehet 
minden eshetőségre kiterjeszkedni. A lemintázásnál az 
illető találékonyságára van bizva, hogy az eddigieken el
indulva adott esetben hogyan végezz.e el munkáját. A lé
nyeg az, hogy az általános szabályokat tartsa be s a min
tázás sikerülni fog. Minthogy gyakran előfordul az az 
eset, hogy egy .tárgyat nem lehet egy darabban lern in
tázni, mert a �ülönböző irányú mélyedések és kiemelkedé
sek miatt nem volna leválasztható a negatív, ezért szüksé
gesnek tartom a példa kedvéért a részletekben való for
mázás technikáját is ismertetni. Pédául egy cúgos cipő 

a b 14. úb,·a. 
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lemintázásánál a negativ három .. ré�zl�tform.ából kés�ül : 

külön a talp és sarok, külön az eIuIso resz, egesze� �z u.  n .  

cúg hátsó részéig és & hátsó rész. Magának a cIponek a 

megtekintése vezeti a mintázót 
,
arra a g���olatra, hogy 

az egy darabban nem mintázhato, mert kulonben nem le

hetne a negatívot leszedni. Ebben az esetben legalkalma

sabbnak a három \darabból való mintázás bizonyul, mert 

lefelé mellfelé és hátrafelé irányban mutatkozik legcél

szerübbnek a negativ leválasztása. Emberi fül mintázá

sánál pl.. minthogy a fül rugalmas, a nega!ív .Ievétel.e n�m 

okoz nehézséget. mert a rugalmasság hataraJn
, 

belul . tö�· 

ténik. Nem így áll azonban a dolog, ha egy mar lemmta

zott pozitív fülrŐl akarunk újra negocollal negatív önt

vén"t készíteni. Ebben az esetben legalább öt részletfor

mában kell a mintázást megkísérelni, mert a merev fül 
mélyedéseiből a negocoll csak kis darabokban és megfelelő 
irányban vehető ki. 

A 15. ábrán látható kis szobor Jemintázásánál a nega
tívot két részből készítettük el.  Előbb a hátsórészt, az
után a szélek egyenletes lesimítása, kapcsolódó mélyedések 
kivágása után paraffinolajjal bekentük. erre öntöttük a 

15. ábra. 

meii5ő felületet Iborító negocollt. Minthogy kiönteni s nem 
ecsetelni akartuk a pozitívot nem mutatkozott cél.szerü
nek a kúpalakú negatívot kézbe fogni, mert fennállott a 
veszélye annak, hogyt öntés közben a két fél elválik egy
mástól. eltolódás jön létre. a forró hominit a tenyerünkbe, 
ruhánkra folyik, súlyos égési sérüléseket okozva. Ennek 
elkerülésére a negatív síma külső felületére a csúcs felé 
irányuló éles bevágásokat készítettünk az egészet beola
joztuk és a pozitív készítésnél említett organtin tartalmú 
meleg hulladék anyagból sapkát készítettünk és a 'lIega
tívra nyomtunk. Mikor ez lehült a sapkát lehúztuk a csúcs 
irányába a negatívból kiemeltük a szobrocskát és a sap
kába ismét visszahelyezve, a ;két negatív részt kiöntöttük 
pozitív anyagga]. 

A kizi felszerelés. 
A nyomozó csendőrnek helyzete a lemintázásnál meg

lehetósen nehéz, mert gyakran elhagyott helyen, vagy 
félreeső faluban kell a helyszínén elkészíteni a negatívot, 
ott kell befejezni a pozitívot, ,kikorrigálni, esetleg be is 
festeni. Minthogy ez igen fáradságos munka, különösen, 
ha a felszerelés hiányos, ezért igyekeztem az alábbiakban 
a mintázáshoz legszükségesebbeket összeállítani. Ez a 
gyűjtemény ilyen alkalommal feltétlenül elhozandó a min
tázás színhelyére. 

3, esetleg több kg darált negocoll. 
3 kg alabastrom gipsz. 
1 doboz hominit. 
� kg aprított, kevert pozitív anyag. 
Edény és .kanál a gipsznek. 
Aluminium fózóedény és fakanál a negocollfőzéshez. 

Egy zománcos agyagedé�y a 
.. 

negocoll . lehdtés&i!. 

Egy csőrös olvasztó, zomancbögre, karlmával a homl-

nithoz. 
k 

. 
á l k Egy csőrös olvasztó, zománcbögre, arlm va a evert 

pozitív anyaghoz. 
• 

Egy-egy l-es, 3·as széles fé�yezoecset és 8-a9, 

kerek lyoni ecset a negocolI felkenésehez. 

Egy-egy 20-as, 10-es nagyságú l apos lyoni fekete 

sörteecset a pozitívhoz. 
Eg)� nagy spatul a  és 4 darab mintázó eszköz. 

Két-két negativ és pozitiv ,kés. 

Acélfürése. 
Drótok. 
Egy darab ol ló. 
y, m' organtin és cérna 
Korrigáló tük. 
Egy tartályos petróleumfőző. 
2 liter petróleum. 
1 üveg celluloze lakk. 
1 üveg sel lakspiritusz. 
1 darab permetezőcső. ' 
1 üveg paraffin benzinb�n o l dva, ecsettel . 
Egy-egy karton és bádog Iap. 
Viaszkosvászon, rongyok. 
Olaj és temperafestékek. 
Tégelyek és üveglapok a festék keveréséhez 
Festékoldó szerek. 
Festőecsetek. 
Munkaruha. 
Dezinficiáló szerek. 
Viztartóedény. 

Bevásárla.:;i források. 
Ismertetésem végén alább sorolom fel  azoknak a cé

geknek a jegyzékét, melyeknél a laboratórium fed&lll!jp
léséhez és mintázásához szükséges anyagok beszeréZliie
tők, megadva azt a mennyiséget is, melynek beszerzése 
kivánatos. 

Figner Frigyes, V I ., Hajós-u. 4 1 .  ( a ut. : 2 16--49.) 
útján megrendelhető : 5 kg. negoc o l l ,  2 doboz kaschier 
Hominit, special carna, 3 doboz kasahier Hominit laell,  
hominit festékek, termofor. 

Kurze, Berlin, N. Inwalidenstr. 105. : Model liereisen 
( Polker) 82, 83, 84, 90, 191 ,  93 szám, Grudkratser l •• 
szám, Spachtel 2, 25, 57, szám. Ziehklinge 1 7 1  zám. 
Schlinge 159, 212 szám. 

Edward Nowakowsky, Wien, IX., S p italgasse 25. : 
Késkészlet a Poller-féle 'Inintázáshoz ( negativ és  p0-
zitiv kések, kaparók) .  

Heinrich A .  és fiai, VIII., Ullöi-út 32. (József 486-
89) : Egy husdaráló, eg:; 2-3 lliteres és  egy 6-7 l i teR 
aluminiumfazék, fedő nélkül,  fazékfogó, három darab 
csőr?s, fehér zománcbögre, 8 cm-es é s  két darab eSÓrÖB 
zo�anc fehér bögre, 9 cm-es, egy-egy l, i l l .  2 *  l-es __ 
man�fazék csőr n é lkül,  aluminium merítőkanál, tartál:vos 
petroleum gyorsfőző vagy gázfőző két d arab keverő fa
ka?ál

: �ét d�rab 3-5 decil iteres' mázos agyagbögTe. 
acelfure:z

� lagy ,b,ádog és rézdrótok, csavarok, szegek. 
c�avarhuzo, kalapacs, furó, !harapófogó, véső, d rótbál6. badogla�o k  és dörzsvászon ( smirgl i ) .  
, . . Jurany IHenrik, VI., A ndrássy-út 28. !(Aut. 1 8 6-1'1 �t�

,
an megrendelhető egy darab forrasztó l ángos BunzeBego, azbesztes drótháló \ háromláb l-es n '  "" " ... r0-vart " . ' , v-as, V\r""IYI 
, 
u,  '�ummlcsövek, viaszkosvászon 1 0  m' organtiu, f!fJI orso eros, fehér cérna. �traub U., IV., Petőfi-tér I .  (Aut.  884-26) : 26 alabastrom gipsz, 3 kg fehér szurok, 3 kg m i ntázo ag" 
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2. I ite: petróleum, fél  l iter benz.in, !fél l iter terpentInola�, negyed kg se l lakk, negyed kg cel lu lózelakk, 1 kg kretapor, � kg paraffin, fél l iter paraffinolaj. Vakok
. muhelye VII . ,  István-út 72. (Józs. 346-42.)  �apos lYOnI fekete sörte ecsetből 3 drb 20-as, 3 drb 10-es, es 6 d arab 6-os ; kerek ,fekete sörte aranyozó ecset. (Anla�

,
er) 10,  8, 6-os számokból 3-3 drb ; kerek l YOn I  ecsetboi 20, 14,  8-as számokból 3-4 drb ' széles fényez? ecse�ből (�ucker) , 3-asból I,  2-esből 2, i-es 3 drb ; ferdere nYlrt mokus ecset ( Schranz) ,  3 drb és 3 drb ferdére nyirt az előbbieknél nagyobb nyest ecset. 

Kreutle Ferenc, IV., Kammermayer-utca L (Aut. : 893-44.) Sch m incke-féle olajfestékből : Horganyfehér VII. ,  elefántcsont fekete VII. ,  világos nápoly sárga IV., kadmium sárga II., világos okker 1 .  VII., égetett Sienna VII.,  Van Dyck barna IV., természetes umbra VII., vilá
gos krapplakk 1 .  IV., sötét kra'Plakk 3. IV., világos cinóber 
IV., sötét caput mortuum VII., terra di Pozzu-oli VII . ,  
cölinkék II . ,  poroszkék IV.,  világos kobaltkék IV.,  sötét 
ultramarin IV., kobalt ibolya II ., kromélegzöld II. ,  cseh 
zöld föld VII .  Schmincke-féle tanulmány tempera festé
kek : ,állandó fehér, fekete, világos kadmium sárga, ége
tett ,Sienna, világos krapplakk, cinóber vörös, kobaltkék, 
ultramarin, állandó zöld, nedvzöld. ,4 drb festéktégely, 
vidraecsetek o l aj hoz 8, 3, 1 n agyság'ban, l apos vidra
ecset olajhoz 12, 8,  4 nagyságban, kettős hajecset, 14 16 
és 6/8 nagyságban, tupfecset, egyenes végű lúdtoll nyél
lel, 1, 1 /0, 2/0 nagyságban mindegyikből egy-egy, két üveg 
marhaepe temperához, 

. 
egy üveg lenolaj, egy permetezőcső 

fixirbzáshoz. 

� � "  e, •• emlm •• • •  IMI.leI Y 
Egy nagyszabású 
k émkedési es et. 

Írta : RUSSEL őrnagy, 

az amerikai titkos szolgálat főnöke Franciaországban. 

AJÁNLÁS. 
A katonai rendőrség tisztjeinek és 

legénységének és az ame.-ikai segítő

hadse1'eg titkos szolgálatot vég�ett t
,
ag

jainak ajánlom e 'soTokat, aktk sztve� 
sebben teljesítettek volna arcvonalbeh 

szolgálatot, de 1nint iga�i kat
.
onák, }/t

vatásbeli szolgálatukat tS m aJdnem le

küzdhetetlen nehézségek és komoly
. 

,'e

szedel11tek dacára, de.·ekasan telJesí

tették. 
Utánnyomás tilos. 
Copyright 1924 by Williams & Co. 

Még nem volt háború, amelYben
. 
a

, 
tudomán�t a har

coló csapatok segítségére annyira 1genybeve:tek volna: 
mint a vi lágháborúban. Tudósok, gyárosok es hasonlo 

"civilek" igen nagy mértékben hozzájárult:�k ahhoz az 

eredményhez, amelyet a szövetsége�ek elertek. M In-

den zsenialitása és bámulatos tapasztalatai dacára még 
magának Napoleonnak sem lehetett fogalma arról a 
világszervezetről, amelyre ma egy hadseregnek szük
sége van, ha győzni akar. A háború előtt az olyan ala
kulatok, mint az útépítőosztagok, az elpusztított terü
leteket termékennyé tevő erdész-zászlóaljak, Tejtőoszta
gok, de különösen a katonai tűzoltóoBztagok mind isme
retlenek voltak. 

Ezeket a tüzoltóosztagokat nem az arcvonalban al
kalmazták, hogy az égő �seppfolyós vagy gáznemű 
anyagokat vagy az ezek által okozott tüzeket 'eloltsák, 
hanem a hadtápterületeken, Ihogy a hadtápraktárakat, 
amelyek;ben bil l iónyi dollár értékű vagyon feküdt, a tűz
től megóvják. Ezekben a tüzoltóosztagokban Kelet
amerika nagyvárosi tűzoltóságainak kiválogatott le
génysége teljesített szolgálatot. Elsőrangu kiképzésük
nek és nagyszerű fek;zerelésüknek 'Volt köszönhető, 
hogy a nemcsak felbecsülhetetlen értékű, de pótolhatat
lan anyagokat csapataink számára meg tudtuk menteni. 
N em csak a véletlen tüzeseteket küzdötték le, hanem 
megakadályozták azokat a jól szervezett megsemmisítési 
kisérleteket is, amelyek hajógyáraink és raktáraink el
len mindegyre megismétlődtek. 

Azzal már kezdettől fogva tisztában voltunk, hogy 
a németek mindent meg fognak kisérelni, hogy csapa
tainkat harcképtelenekké tegyék és hogy a hajógyáraink 
é'3 raktáraink, amelyek a francia partok mentén mér
földekre nyúltak el ,  a gyujtogatók számára j ó  csalétket 
fognak szolgáitatni. Már 1918 elején különféle kísér
letezések történtek, hogy a hajógyárainkat felgyujtsák. 
Ezek a kisérletek azonban meglehetős en ügyetlen ek vol
,tak, a tetteseket minden egyes esetben elfogtuk és meg
büntettük. Természetes, hogy azután még fokozottabb 
éber.séggel őrködtünk s hogy aztán később j elentéke
nyebb tűzesetek már nem fordultak elő, gratuláltunk 
is egymásnak és reméltük, hogy a helyzet nemi fog többé 
rosszabbodni. 

Egyszer azonban La Rochelle-ben az egyik rendől'
biztosunktól j elentést kaptunk. amely újabb vesze
delmekre hívja fel a figyelmünket. A jel entés így 
szólt : 

"Az utóbbi napokban majdnem minden éjjel tüzet 
fedeztünk fel a kikötői benzinraktárakban. Szerencsére 
valamennyit idejében el tudtuk oltani. Ha azonban nem 
történnek lépések, hogy a tettesek nyomára jöjjünk, 
előbb-utóbb olyan tűz �og Ikiütni, amely benzinkészle
tünknek legalább 75 százalékát ' e l  fogja pusztítani s 
ezáltal az egész amerikai hadseregnek beláthatatlan 
károkat fog okozni. Szigorú parancsokat adtak ki azok 
e l len, akik gyufát hordanak maguknál, minden német 
foglyot alaposan megvizsgálnak, mielőtt a kapun be
megy, mindenkit, aki a parancs ellen vét, a legszigo
rúbban megbüntetnek, mégis mindegyre tűz ü t  ki.  Min
dent megtetJtünk, hogy a tettes nyomára jöjjünk, de a 
legkisebb gyanus körülményt sem vettük észre. Sürgős 
szükségünk van az Ön segítségére, hogy a t itokzatos 
esetekre fén,yt derítsü nk." 

A ,parancsnokló tábornok is igen komolynak látta 
az esetet és megparancsolta, mindent tegyünk meg, 
hogy a gyujtogatórt kézrekerítsük. A La Rochelle-i 'ki
kötői raktáraknál német fogolytábor volt, több mint 
3000 hadifogollyal, akikért - jóllehet a franciáknak is 
éppen annyit dolgoztak, mint nekünk - mi voltunk fe
lelősek, mert a mi foglyaink voltak. Nekünk volt tehát 
kötelességünk a tettest is k inyomozni és megbüntetni .  
Meg vol tunk győződve ,róla, hogy a németek voltak a 
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gyujtogatók, ezért minden :figyelmünket reájuk össz
pontosítottuk. 

Eleinte a raktárakba és azok környékére őröket 1'ej
tettünk el, akiknek nem volt más !feladatuk. mint bogy 
a foglyokat munkaközben megfigyeljék. De ez alatt az 
idő alatt is. amí.g ezek a ikülön őr.,égeink állottak, tűz 
ütött ki, amely kétségtelenül megsemmisítette volna az 
összes raktárainkat, illa a szél kedvezőre nem fordul é<l a 
tűzoltó6águnknak így lehetővé nem teszi, hogy a tüzet 
eloltsa. mielőtt nagyobb területre terjedt volna. Ez sem
mi esetre sem bizonyította intézkedéseink kiválóságát. 
de még mielőtt másik módszent találtunk volna, az el
lenségnek új ra sikerült tüzet okoznia. amely ezúttal az 
egész francia vegyszerkészletet elpusztította. 

A hajógyárakba és raktárakba lépés el őtt minden 
egyes hadifoglyot még szigorúbban megviz-sgáltunk. 

Miután � mint már említettem - meg voltunk 
győződve róla, hogy a gyujtogatrusokat a németek köve
tik el, elhatároztuk. hogy németül beszélő detektiveket 
hozunk a 'fogolytáborba. Ha azon.ban három új foglyot 
külön küldünk be a táborba, mindenki tisztában leltt 
volna vele. hogy ezek a mi kémeink s a bűnösök bizo
nyára óvakodtak volna tőlük. Ezért aztán elhatároztuk, 
hogy a három 'emberünket kiküldjük a legelső arc
vonalba. Az volt a feladatuk. hogy mindjárt ott az arc
vonalban, keveredjenek az akkor elfogott német foglyok 
közé, hogy így aztán feltünés nélkül tudjuk őket a mi 
fOl1'olytáborunkba beszállíttatni. Ez a tervünk az embere
ink ,szempontjából meglehetősen ves:e:élyes volt, Az 

egész idő alatt ugyanis német egyenruhát kellett vi
selniök s ha ezalatt a ;németek elfogták volna, bizonyos, 
hogy mint kémeket agyonlövették volna őket. Ha pedig 
a mi vonalainklban l átták volna meg őket kisérő nélkül. 
a m i  embereink lőttek volna reájuk, 'még mielőtt meg
kérdezték volna. ,hogy honnan jönnek. 

Miután tervünkeit minden oldalról  alaposan megbe
széltük, a három megbizottunk elindult az arcvonalba. 
Az első támadás .alkalmával az ott ejtett német foglyok 
közé vegyítették és velük együtt a fogolygyűjtőállomásra 
kisérték őket. Onnan a többi fogollyal együtt a főgyűjtő
helyre 'kerültek. hogy onnan s zétosszák őket a külön
féle fogolymunkahelyekre. Minden elővigyázati intézke
dést megtettünk, hogy senki, még az őrség se tudja 
meg, hogy ezek a mi embereink. Még az őrség ti<lZlti 
parancsnokát sem avattuk b�l e  a dolgokba. mert fél
tünk. hogy a mi embereinkkel jobban fog bánni. mint 
a többi 'fogol lyal s ezzel elárulja m agát. 

Megérkezésük után a hajógyárba k ü l döttük őket, 
hogy a többi fogollyal együtt dolgozzanak. M i után azon
ban megüzenték nekünk. hogy ba mindig csak egy 
helyen dolgoznak. nem lesz alkalmuk minél több fogoly
lyal érintkezni. a latrinatisztitókhoz osztottuk be őket . 
Még ezt a legpi:szkosabb és l egutálatosabb munkát is 
szívesen vállalták. Nem győmükj eléggé 'dicsérni a szol
gálatkészségüket. amelyet tanusítottak csak azért. hogy 
a feladatuknak meg tudjanak felelni. 

Ebben az időben egy ember működött ebben a fo-
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golytáborban, a k i  magát Freytagnak nevezte és a svájci 
vöröskereszt megbizottjának adta ki. 

Nem tudom, így írta-e a nevét, mert nincs róla fel
jegyzésem. A német kormány kérésére került oda, hogy 
a német hadifoglyok jólétéről gondoskodjék. Irományai 
rendben voltak és nagyon jól  értett hozzá, hogy min
denkivel megszerettesse magát, akivel csak érintkezett. 
Szerény, nyugodt fiatalem'ber volt, akinek igazi úri 
mivoltát nem lehetett félreismerni. Nagyszerüen be
szélt angolul ,  a lig észrevehető idegen kiejtéssel. Arc
színéről a tüdővész első stádiumára lehetett követ
keztetni.  A maga nyugodt módján azonban na,g-yon szor
galmas volt és sohasem panaszkodott a betegségére, 
mignem egy náthaláz az ágyhoz nem kötötte. Ez az 
utóbbi körülmény az amerikaiald és szövetségeseik ügyé
nek végtelenü l nagy hasznára volt . 

Heteken át nem gyanította senki, hogy a svájci 
vöröskeresztnek ez a megbizottja, aki mindig olyan ko
molyan fáradozott a hadifoglyokért, más lett volna, 
mint akinek magát kiadta : emberbarát. Szabadon járt
kelt a vámsban és mindenhez, amire csak szüksége volt, 

könnyen hozzáj utott. Az ő teendői közé tartozott, hogy 
a hadifoglyokat a lehetőség !Szerint féregmentes álla

potban tartsa s ebből, a célból mindig ellátta 'magát bi

zonyos, orvosságnak használt vegyszerekkeI. Ha pedig 

egyszer-máskor valami másféle savat akart a féregmente

sítés szempontjából kipróbálni, semmi akadálya nem volt 

annak, hogy beszerezze. 

A detektiveket kiképzés ük alkalmával mindig figyel
meztetik arra, hogy a legkisebb dologra is legyenek 
figyelemmel, lényegtelennek látszó rendkívüliségeket is 
figyeljenek meg, indokolatlanul ismétlődő csekélysége
ket ne hagyjanak figyelmen kívül, mert csak így lesz
nek képesek idővel nagyobb titkok birtokába j utni. A 
mi három emberünk is ·szorgalmasan kötötte a barát
ságokat a foglyokkal, lázasan kutattak legalább gyanu
okok után, de semmi kézzelfoghatót nem tudtak meg
állapítani. 

Egyszer azonban feltünt nekik, hogy Freytag, ami
kor ,három fogollyal beszéll, őket a többiektől mindig 
elkülönítette és legtöbbször az udvar közepére vitte. 

Később azt jelentette az egyik megbizottunk, hogy 
három fogoly mindegyre elvesziti a zubbonyát. Ez a 

• három fogoly ugyanaz volt, akikkel Freytag mindig 
egyedül tárgyalt. Később ugyanaz a megbizottunk meg
állapította, hogy a zubbonyok mindig olyankor szoktak 
elveszni, amikor azokat valami féregmentesítő vegy
szerrel kezelték. Amikor aztán végül ,azt is je lentette, 
hogy a tűzesetek mindig olyankor szoktak történni 
amikor egyiIí vagy másik zubbony elvész, 'kezdtük sej� 
teni, hogy a tettesek sarkában vagyunk, jóllehet eze
ket a halvány gyanuokokat még távolról sem tudtuk 
olyan bizonyitékokkal alátámasztani, amelyek alapján 
nyiltan fel léphettünk volna. 

Megint n agyszabású gyujttogatási kisérlet történt. 
Ugyancsak igyekeznünk kellett, nehogy a gyárainkat és 
raktárainkat s azokkal együtt talán az egész háborút 
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is elveszítsük. Egy, a németek szempontjából k
,
�dvező 

szél is már könnyen győzelemhez segítette volna oket. 

Ekkor betegedett meg Freytag náthalázba�.
" 
!" 

dolgokat úgy rendez1:ük, hogy kezelőor:vosa és 
,
á�olonoJ: 

a mieink közül kerüljenek ki. De hIába probalkoztak 

vele nem bírtak a beteg bizalmába Iférkőzn i .  Nem 

áruIta el magát. de .nem árulta el a gyanúját sem, 

amely pedig bizonyára felébredt benne. J óll�
,
het az or

vos megmondotta neki, hogy öt-hat hét elott sem� l

esetre sem szabad felkelnie, hallgatott még akkor IS, 

amikor Mária, az ápolónője ajánlkozott, 'hogy elvégzi 

a dolgait helyette. 

_ Dn tudja - mondotta neki az ápolónője -, hogy 

én Amerikában születtem ugyan, de német származású 

vagyok. 'Németországgal érzek és kész vagyok a �eg

merészebb dologra is, ha azzal a német ügynek segítsé

gére lehetek. 

l\1inden kiséri et meddő maradt. Új tervet kellett 
tehát kieszelni. lIIáriát 'kioktattuk, hogy menjen a fo
golytáborba a foglyok közé és mondja a71t nekik, hogy' 
Frey'tagot a betegsége alatt ő 'fogja helyettesíteni, mei't 
Freytag megkél'te, Ihogy gondoskodjék helyette a hadi
foglyokról. Különösen annak a három 'fogolynak a 'bi
zalmába férkőzött be, akikről tudtuk, ihogy Freytag b!
zalmasai. . 

Végre-valahára az egyik fogoly el szólta magát. Azt 
mondotta, hogy azokból a vegyszerekből, amelyekkel a 
férgeket szokta irtani,  nagyobb mennyiségre volna 
szüksége. Megkérte az ápolónőt, mondj a meg Freytag 
úrnak, hogy a legut.olsó tinktura nem volt elég erős 
és ezért nem ihat elég gyorsan. Az újabb száll ítmány
nál meg szeretné kisérelni, hogy a mennyiséget nem le
hetne-e változtatni ? 

De még ezz"l a nagyon fontos j elentéssel sem tU?

tuk mit kezdeni .  �Iikor már a zsebünkben yolt. meg 

akkor sem gondoltuk, hogy a )}l'obléma tulajdonképpen 

már meg is van oldva és még ezután is még mindig a 

sötétben tapogatództunk volna, ha a !Svájci egy elővigyá

zatlan kijelentést ki nem szala zt a száján. 

l\Iikor Mária a fogoly üzenetét átadta, Freytag azt 
felelte : 

_ Ha maj d jobban leszek, magam fogok egy újabb 
keveréket kipróbálni. l\Iondja meg H ansnak, hogy ne 
használjon többet belőle addig, amíg én újra ki nem 
próbálom. Veszélyes a dolog, várjon a d d ig, amig szemé
lyesen és pontosan meg nem mondom neki, hogy milyen 
a.rányban kell őket használnia. 

l\1ikor az ápolónő ezt nekem j elentette, elhatároz
tam, hogy magam is fogok ezekkel a vegyszerekkel ki
sérletezni. l\Iegkértem egy 'barátomat. egy orvost, hogy 
segítsen. De nem engedte meg, hogy kisérletezzem : 

- Ha nem ügyel, majd a levegőbe röpíti magát -
mondotta. - Ez a két vegyszer, h a  egymással érint
kezik, öngyulladás t okoz. l\1ég majd m i n dent feIgyujt
haJt vel e ! 

Ezzel fel is  fedeztük a világháború egyik legna
gyobbszabású mel'ényletét. 

A dolog most már nagyon egyszerű volt. Freytag, 
mikor a foglyokat a féregmentesítésre kitanította, meg
hagyta nekik. hogy ruháikat az első savba áztassák bele, 
de a savat ne távolItsák el a l'uháikról. Csak a három be
avatott fogoly ismerte a tulajdonképpeni célját ennek az 
intézkedésnek. ök hárman a második savból is kaptak 
egy-egy kis üveggel. amelynek szája papü'dugasszal volt 
lezárva. M unkaközben levetették a zubbonyukat, amelynek 
zsebében a m3sodik üveg volt és 'ádobták valami kön�'-

, 

q'l!l l 1 _  ---
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n)é� 
lasst 
:-.ayv 
lán' 

rakt 
ren( 
me� 
SzáJ 
ho� 

ua� 
ezt 
sz 
en\ 
se� 
Té 
uli 
f�1 
vé 
ml 
re 
hl 

el 
si 
k, 
d 
n 



';;:".... 

_. 

tud· 

még 
'ppen 
jig a 

igyá· 

� az: 

jabb 
v ne 

nem 

emé· 
!)'en 

Iroz, 
I ki· 
JOg)' 

t 
·jn!· 
uj!' 

1930 júl ius 10.  
CSENDORSÉGI LAPO K  645 

A hadsereg sporthét?·ő{ :  A vonatosztag lovas carusselje. 

nyen gyulladó anyagra a raktárban. Az üvegben lévő sav 
lassan keresztül rágta a papirdugaszt és mihelyt a másik 
savval érintkezett, amelybe a ruha volt áztatva, azonnal 
lángralobbant. 

Egyszerű módszer volt ez a hatalmas benzin- és olaj
raktárak megsemmisítésére, . különösen, JJa úgy volt el
rendezve, hogy a két sav éjszaka érintkezzék egymásSAl, 
mert ilyenkor a tűz, mire észrevették, már el is terjedt. 
Szándékosan nem nevezem meg ezeket a vegyszereket, ne
hogy visszaélésre felhasználhassák. 

Néhány nappal később az orvos megengedte Freytag
nak, hogy egy kis sétát tegyen� Amint már vártuk is, 
ezt a legelső alkalmat arra hásználta fel, hogy a vegy
szerekből újabb készletet szerezzen be. Elrejtettük több 
emberünket a pincéjébe, mert sejtettük, hogy újabb ki
sérleteit más alkalmas hely hiányában ott fogja elvégezni. 
Tényleg : ahogy hazaérkezett, lement a pincébe, papirt és 
mindenféle régi holmit vitt magával és elkezdte a külön
féIe összeállításokat kipróbálni .  Többórai kisérletezés után 
végre sikerült a helyes összeállításra reájönnie. Néhány 
másodperc mulva lánggal égett a posztódarab, amelyre 
reácsepegtetett. Ekkor kiléptek az embereink a rejtek-
helyeikről és elfogták. . 

Ez a német kém aztán bátor ember volt. Alighogy 

elhagyta a betegágya t, órákhosszat végezte a fárasztó ki

sérleteket elfogása alkalmával mégsem adta a legcse

kélyebb j�lét sem a gyengeségnek. Előszö�' mi�dent taga

dott, de amikor elébetártuk mindazt, amIt mar tudtunk! 
megváltoztatta a magatartását és azt kérdezte, hogy ml 

célja van a további tárgyalásoknak : 

- Ugyan mirevalók ezek a tárgyalások, meg a sok 
fecsegés a hadbíróság előtt ? Állítsanak a falhoz és lőjje
nek agyon ! - mondotta. 

Elém vezették, kötelességem volt minden lehető mó
don kivenni belőle, hogy k i  ő tulajdonképpen. Bűntársai
nak vele szemben tanusított magatartása, de az ő visel
kedése is meggyőztek minket arról, hogy magasabb körök
höz tartozik. De semmit sem tudtam kivenni belőle. Szem
ben ültünk egymással, nyugodtan beszélgettünk, de abból, 
amiket mondottam neki, semmi sem hatott reá, a leg
csekélyebb mértékben sem. Megmondottam neki, hogy fel 
fogják akasztani. Azt felelte, joga van hozzá, hogy főbe
lőjék. lIlikor azonban azt mondottam, hogy ha felfedi 
a kilétét, talán sikerülni fog számára kieszközölni, hogy 
ne akasszák fel, hanem agyonlőjék, nyugodtan megta. 
gadta a felvilágosítást. Azt is mondottam neki, bizonyo
san tudom, hogy tiszt, de JJa ezt nem mondja meg, kény
telenek leszünk öt éppen úgy kezelni, mint közlegény
társait. 

- Csak zárjanak be velük együtt egész nyugodtan ! 
- felelte. 

De én folytattam. Felajánlottam, hogy a családját ér
tesíteni fogjuk a sorsáról és minden üzenetet hűségesen 
át fogunk adni, amit feltétlenül meg is tettünk volna, 
mert ez a finom és mégis annyira hajthatatlan ellenség 
mindnyájunkban csodálatot keltett. 

Azt felelte, nincs senkije, akinek üzennie kellene. 
Hangja az egész idő alatt egyenletes é3 határozott ma

radt. Akik ismerik az ilyen lelki 'yötrelmeket tudják, 
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Közlekedési csendőrök vizsg,ája Szé.kesteh�t'Ó!rt : Nehéz gya
korlat a futo motorkerekparon. 

milyen kiszáradt lehetett a szája. Olyan lehetett: .  mi�t?a 
vattát rágott volna s fehér hab jelent meg a sza]aszelen. 
A lelke azonban erős maradt és hajlíthatatlan . . 

Csak az olyan emberek mint mi, akik mlllduntalan 
kitesszük magunkat annak 'a sorsnak, am�lyne� ? �ost 
áldozatul esett, tudjuk az ő mérhetetlen batorsagat �ga
� in értékelni. úgy, hogy én, jóllehet vele szemben ulvc 
mindent megkiséreltem, hogy erejét és elhatározását meg
törj€m, arra gondoltam, bárcsak én is ilyen erős lennék, 
ha valamikor az ő sorsára jutnék. 

Egyelőre mint t isztet kezeltük és külön helye�tük 
fogságba. Azok a rendkivüli kisérletek, amelyek a neme
tek részéről csakhamar jelentkeztek, hogy szabadonbo
csátását kieszközölj ék, beigazolták, hogy személyének je
lenWségét illetően nem csalatkoztunk. A németek készek 
voltak egészen nagyszámú hadifoglyunkat ezért az egyért 
kicserélni. A mi legfelsőbb parancsnokságunk azonban 
nem akart vele üzletet csinálni. Hosszú ideig nem ismer
tük fel s még hosszabb ideig tartott, míg az ezután el
mondandó, még nagyobbszabású kémkedési események 
hősei révén hírt kaptunk Freytagról és későbbi különös 
megszabadulásának történetéről. 

(Folytat juk.) 

A hadsereg sporthete. 
A honvéd elm i miniszter úr által kew.eményezett had

sereg-sport versenyekben 'nagy számban, lelkes örömmel 
vett részt a ihonvédség és a közrendészeti szervek tiszti
kara, a versenyek lefolytatását p€dig meleg rokonszenvvel, 
élénk érdeklődéssel kísérte az egész ország. A mindvégig 
kedvező időben, mintaszerű rendezés mellett lefolytatott 
versenyszámok részletes eredményét alábbiakban közöljük. 
Az alább felsorolt nevek tulajdonosai valamennyien díja
zásban <részesültek. ,Tekintettel arra, hogy minden egyes 
versenyszámban szokatlanul nagy mezőny indult, ' - egy 
10-15-ik helyezés még mindig szép eredményszámba 
ment. 

• 18 M 'k[ós Gyula, eloado Bu apes . . CL use dape::'". . t , ' 
AntCL[ g. hadnagy, Komarom. , 

' 2. PCL1'QlYl.CSőrtiszti [ovag[ás. . �avoJság : 30 km.
" L�-
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Közlekedési csendő?'ök vizsgája Székesfehérvárt : 
Ez se könnyű ! 

egység. 4. Ne-mes Iván ny. rfőhad:nagy, előadó ( tüzér ) ,  195 
ség. 16. báró Berg IJ'ribor főhadnagy (tüzér) , Budapest 200 
egység. 7. Ducsay 'Jenő' főhadnagy (tüzér) ,  Budapest 206 
egység. 8. Brückner Ervin százados (tüzér) 215 egység. 
9. Semsey �ván !főhadnagy (huszár) , Pápa 2 1 5  egység. 10.  
Horváth Antal vkszt. őrnagy, Bu,dape.s<t i2r17 egység. 1 1 .  
Kökössy Sigmond Dezső százados ( gyal. )  Debrecen 221 
egység. 12. IGUé Antal fől'. törzskapitány, Budapest 221 
egység. 13 .  Stefán Valér főhadnagy ( gyal . ) ,  Budapest 222 
egység. 5. Türk János főhadnagy (huszár) , Pápa 106 egy-

--

1 .  Úszás. A verseny távj a :  g. km-es folyamúszás, a fo
lyam sodrával a Margitsziget és  a budai- Dunapart közötti 
ágban. A versenyt június �l-én úszták. 1. Bitskey Aiadá1' főhadnagy, Eger 23 perc 58 mp. 2.  ,Kisfaludy Péter E[emér főhadnagy, Budapest 25 Ip 01.7 mp. 3. Szepes Gyu"la 
százados, Budapest 26 p. 15.6 mp. 4. Farka.s Bé"la, Debre
cen. 5. Massányi Tibor rfőhadnagy, BUdápest. 6. v. Gombos 
Gábor fgy., BudapBst. 7. Erdüyi József fgy., Berettyó
újfalu. 8 .  Horváth Antaf vk őrnagy, Szeged. 9 .  Ba"lassai 
Imre főhadnagy, Sopron. 10.  Marczell Béla, előadó, Buda- Köz[ekedési csendőrök vizsgája Székesfehérvárt : Szép egyensúlyozási gyakorlat. 
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egység. 14. Nagy Valé1' főhadnagy (huszár) , Budapest 
239 egység. 15.  Schrédl Jenő főhadnaJY ( gyal . ) ,  Miskolc 
145 egység. 16. Németh FeTl3'/lc főhadnagy (gyal.) ,  Buda
pest. 

3. Puskalövőverseny. a )  Köl'öS céltábla 300 m-en. Két 
próbalövés. Nyolc megszakításnélküli értékelt lövés, sza
badkézből 15  perc alatt, tetszésszerinti 'testhelyzetben. b) 
1 0  mp-ig mutatkozó felbukkanó vállalak 200 m-en, Pl'óba
lövés nélkül. Értékelve : 5 lövésből álló sorozat megszakí
tás nélkül, szabadkézből, tetszésszerinti testhelyzetben. ej 
5 mp-ig mutatkozó felbukkanó fej alak 100 m-en próba
lövés nélkül. Értékelve : 5 lövésből álló sorozat megszakí
tás nélkül, szabadkézből, állva. l. Lemberkovich Antal fő
hadnagy, Budapest 1730 egység. 2.  Amberb61 A rpád szá
zados, Budapest 1380 egység. 3. Takács Elemér őrnagy, 

Budapest 1 1 72 egység. 4 .  Durassy István százados, Szeged 

1 164 egység. 5. Vi1'ágh Ferenc százados, Esztergom, 1044 

egység. 6. Pintér Aladár őrnagy, Székesfehérvár 1040 egy

ség. 7. Janó László főhadnagy, Debrecen 1036 egység. 

8 .  Pantle Arnold százados, Nyiregyháza 1012 egység. 9. 

KTumenacker Dezső őrnagy, Debrecen 1010 egység. 10. 

Felsekmann István főhadnagy, Szeged 1000 egység. l l .  
Prepilicooy István főhadnagy, Miskolc 992 egység. 12. 

Just Dénes főhadnagy, Debrecen 928 egység. 13. Liscsin;
szky István százados, Budapest 896 egység. 14. Pallós Ka
roly százados, Nagykanizsa 882 egység. 15. WelteT Zoltán 
százados, Budapest 866 egység. 

3. a) Pisztolylőverseny. Körös céltábla 50 m-en. 

Próbalövés ; 2 tölténnyel. Értékelve ; 8 lövés egy sorozat-

ban, állva, pisztoly egy kézben támaszték nélkül, céltar
tásra emelve. 1 .  Győrbíró Zoltán fó'hadnagy, Nyiregyháza 
296 egység. 2. Sürger Jenő őrnagy, Várpalota 288 egység. 
3. MOgY01'ÓSSy Béla százados, Balassagyarmat 288 egység. 
4. Csiha Antal főhadnagy, Budapest 272 egység. 5 .  vitéz 
GYő1'ff1J ;László százados, Sopron 272 egység. 6. Bölönyi 
Zoltán főhadnagy, Jászberény 272 egység. 7. Dulossy Ist
ván százados, Budapest 272 egység. 8. Fülöp Imre száza
dos, Budapest 272 egység. 9. Ge1'lóczy GáboT Ilzázados, Bu
dapest, 264 egység. 10. Felsmann Is.tvtÍJl! főhadnagy, Bu
dapest 264 egység. 

4. Vívás. - Kard egyéni : l.  PiUer György százados 
6 győzelem, 13 kapott tus. 2. v. dr. Uhlll)arik Jenő százados 
6 győzelem, 19 kapott tus. 3. KáJJnitzky Gusztáv százados 
4 győzelem, 20 kapott tus. 4. IdrtÍJl!yi FeTenc főhadnag) 
4 .győzelem, 27 kapott tus. 5. Rády Józse! ale?;redes 3 győ
zelem, 29 kapott tus. 6. HámoT'l) Gaszton fő'-"nnagy 3 győ
zelem, 29 kapott tus. 7. Borovszky Jenő főhaönagy 1 győ
zelem, 33 kapott tus. 

Tőr egyéni: 1 .  v. Rády Józse! alezredes 6 győzelem 
23 kapott tus. 2. Piller György százados 5 győzelem, 18 ka
pott tus. 3. Kálnitzky Gusztáv százados 4 győzelem, 25 ka 
pott tus. 4. Nagy Ernő folyamőrkapitány 4 győzelem, 2�1 
kapott tus. 5. GfeUner iIl.ntal százados 3 győzelem, 25 ka 
pott tus. ti. Hatz Ottó fŐhadnagy 3 győzelem, 28 kapott 
tus. 7. IdTányi Ferenc főhadnagy 2 győzelem, 33 kapol . 
tus. 8. Hatz József főhadnagy 1 győzelem, 32 kapott tu 

Pú1'bajtö1' (epéeJ egyéni: 1.  Kálnitzky Gusztáv SZáZi 
dos 6 győzelem, 9 kapott tus. 2. v. Rády József alezred( 
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5 ' lem 14 kapott tus. 3. Idrányi Ferenc főhadnagy 4 
g) oze . ' f "h d ' 4  " 
. "zelem 14 kapott tus. 4. Hatz otto o a nag) gyoze-

g) o , t f "h db' t 3 
" 

lem, 17 kapott tus. 5 .  Bogen Alber o � IZ OS �yoz�-
lem 16 kapott tus. 6. Nagy Ernő folyamorkapltány 3 gyo.. 
zele� 18 kapott tus. 7. Gfelltner AntaL százados. 2 győze
lem. 16 kapott tus. 8. Borovszky Jenő főhadnagy 1 győze-
lem, 20 kapott tus. 

5. Military "A" kategória. ( Díj lovaglás, tereplovag-
lás kondicióvizsga, díj ugratás. ) Indultak : gyalogsági 
fe�rvernembeli s onnan származó vezérkari tisztek, tiszti 
saját, tiszti szolgálati és használati magyar származású 
lovakon. 1. Kovács Márton százados, Kaposvár 19 h ibapont. 
2 .  Jaklenovits Győző főhadnagy, Budapest, 19 hibapont. 
3. Rőder J l!>nő vk. alezredes, Budapest el hibapont. 4. vitéz 
Kiss László csendÖrs.zázados, Budapest ZI hibapont. 5. Ko
momik Lóránt őrnagy, Budapest 22 hibapont. 6. Maress 
Tivadar főhadnagy, Hajmáskér 26 hibapont. 7. v. Tom
csányi Lajol> százados. Kaposvár 29 hibapont. 8. Schredl 
Jenő főhadnagy, Budapest 29 hibapont. 9. Tomcsányi Lajos 
százados, Kaposvár 30 hibapont. 10. Pánczél LÓ1'ánd szá
zados, Pécs 31 hibapont. 1 1 .  BalWw,nQ! I�tván százados, 
Nagykanizsa 31 hibapont. 12. Schulteisz Istvám főhadnagy, 
Budapest 31 hibapont. 13. Rutich Emő alezredes, Nagy
kanizsa 33 hibapont. 14. Pánczél Lóránd százados, Pécs 
::l3 hibapont. 

Military "B" kategória. Indultak lovasított fegyver-
nembeli és onnan származó vezérkar i tisztek tiszti saját, 
tiszti szolgálati és használati, magyar származású lovakon. 
1 .  Matuskovics Endre huszárfőhadnagy 8 hibapont. 2. vUéz 
Udt'ill'llOky Tihamér 'huszárfőhadnagy 13 hibapont. 3. Sott
fripd Aladár százados (2 .  vonatoszTag, Székesfehérvár) 14 
hibapont. 4. Plibtty Zsigmond huszárfőhadnagy 20 hiba
pont. 5. Szüts István tüzérszázados 21 hibapont. 6. Kartner 
Lajos huszárszázados 23 hibapont. 7. Géczi Béla tüzér
főhadnagy 31 hibapont. 

6. Tennisz. - Egyes : 1 .  Várady Szabó A ndor százados. 
Z. dr. Kretovics László főorvos. 3. Kövér Ákos százados. 4.  
Haris Bé1o, szertári tisztv. 5.  Dávidházy János százados. 
6. Horváth József főelőadó. 7. Horváth SándOl' százados. 
8. Faragó László folyamőrkapitány. 

T$nisz. - Páros: 1 .  KövéT Ákos százados-Dávid
házy János százados, Budapest. 2. Párducz Géza százados , 
Budapest-Horváth Sándor százados, Eger. 3 .  Várady 
Szab6 Andor százados, Budapest-Benedek Géza százados , 
Budapest. 4. Horváth Jenő százados, Budapest-dr. KTe
tovich Kál-nuin főorvos, Sátoraljaújhely. 

sült lovasok. _ Díjlovaglihs "A" ka.teg6)-ia : Sallay Berta
lan főhadnagy 2 1  egysé6'szám. - Díjlovaglás "C" kate
gÓI-ia : Scholtz Dezső őrnagy 60 �gys�gszám. - U gmtás ,' 
Pm'ezel \Aladár százados 1 2  egysegszam. 

10. Lo'1.iMpóló : 1 .  Al 'B udapesti 1 .  honv. h uszárezred 
csapata. 2. A budapesti tüzérosztály csapata.  

A hadseregsporthét befejeztével a honvédelmi minisz
ter úr j únius �9-én este 9 órakor a z  Országos Tiszti Ka
szinóban fogadóestélyt tartott, amelyen Kormányzó Úr 
Őfőméltóságán kívül teljes számban megjelent a tábornoki 
ka,r és a polgári előklelőségek, úgyszintén a külfödi követ
ségek katonai attaséi. ünnepélyes keretek között fél tíz
kor kezdték meg a sok szép és értékes díj kiosztását. 

Bűnügyi rádiókongresszus 
Budapesten. 

A nemzetközi bűnÜ6'yi bLizottság nemzetközi rendőri 
rádióügyeket intéző szak-választmán:--a június hó 27-én 
és 28-án Budapestre érkezett és itt ülésezett. A megbe
szélésen résztvettek Németország, Franciaország, Hol
landia, Jugoszlávia, Ausztria, Lengyelország, Csehszlo
vákia és M aJyarország kiküldöttei .  Uj ólag megállapítot
ták, hogy a n emzetköz i  bűnözővilág elleni céltudatos és 
energikus küzdelemben milyen fontos és szüikséges a 
rádió használata. Ma, mikor a bűnözőnek, különösen leg
veszedelmesebb tipusának, a nemzetközi gonosztevőnek 
a legtökéletesebb közlekedési eszközök állanak rendelkezé
sére, a közbiztonsági hatósá6'ok számára parancsolólag 
adódik annak szükségessége, hogy más rendőrhatóságok
nak továbbitandó értesítéseiket a l eggyoJ'sabban adhassák 
le s .ezáltal úgy preventive, iIDint �'epresszive Ihatni tudja
nak. A nemzetközi bűnözők elleni harcban minden perc 
rendkívül értékes. 

A nemzetközi közbiztonsági rádióberedezikedések 
mai állapotáról nyújtott beszámolók révén örvendetes meg
állapítást nyert, hogy ezek a b el'endez.kedések állandó \ha
ladást mutatnak fel. A nemzetközi közbiztonsági rádió
hálózat kiépítése és kibővítése állandóan folyik M inden
esetre kivánatos és szükséges volna, hogy az államok 
száma, amelyek a nemzetközi rádió-hálózathoz csatlakoz
tak, állandóan gyarapodj ék. 

7. Hajtás. - Fog,at szépségverseny. - Kettes fogatok. 
Első díj : A rleth Lajos őrnagy 56 hibapont ( 1 .  honv. vonat
osztag) . - Négyes fogatok. Első díj : ölvedi Ucsnay Gusz
táv százados 16 hibapont (m. kir. méneskar) . - Díjhajtás. 
Kettes foga'tok. EIs.ő díj : Rwpcsányi Kálmán százados 1 8  
hibapont (5.  honv. vonatosztag ) .  Második díj : Crettier 
Géza őrnagy 24 h ibapont ( 4. honv. vonatosztag ) .  Négyes 
fogatok. Első díj : Szodtfriedt Aladár százados 45 hiba
pont (2." h��v. von�tosztag) . Akmdályhaj,tás. Kettes foga
tok. Elso dIJ. : M. kt;. 3. �onv. v01wtosztag fogata. Haj
totta : Jezomts Istvan. Negye,s fogatok. Első díj : M. kir. 

Miután a budapesti gyűlésMk kifejezetten szak
konferencia jellege volt, le6'nagyobbrészt üzemtechnikai 
természetű kérdéseket táJrgyaltak.- Az idáig szerzett s a 
gyakorla,t nyújtotta tapasztalatokat cseréltek ki a kon
gresszus résztvevői, - ennek az eszmecserének célja az 
volt, hogy kezdeményezési kedvet és anyagot szolgáltas
sanak a nemzetközi -rádió-hálózat további kibövítéséhez. 
Ide tartoznak például a hullámok használatának illetve 
kihasználásának, a frekvenciák kipróbálásának a 'zavarok 
mesfigyelésének stb. kérdései. ' 

A tanácskozás ezenfelül módot nyújtott a résztvevők
ne.k arra, hogy megismerkedjenek azzal a kitünő és mmtaJSzerű berellde:zéssel, amelyet a m. kir. helügyminiszt,;r .�, B ud�pesten külön közbiztonsági célra felállított radlOallomassal teremtett. Magyarol'�zág ezáltal nagy ér:meket szerzett magának és a legmesszebbmenő módon 

2. honv. vonatosztag. Hajtotta : SzodtfTiedt A ladál'. 

mogatta a nemzetközi bűnülyi bizottság törekvéseit. 
. Ezze! a megállapítással fejezte be Dr. D ressler ud

;:�:uJa��cs?s, a nemzetközi bűnügyi b izottság titkára 
k 

vull er deklődéssel hallgatott beszédét amelvet a ongresszUl> ta " h ' . , , -

l 
gJal oz es a sajto képviselőihez intézett me eg szavakba k "  " 

' 

rendkívü] '  I
" '� os�onve meg a vendégszeretetet é s  

, 8,: �ode:nn pe%batlon. ( P isztolylövés, úszás, párbajtőr
merkozes, lova�lás, futás.) 1.  Petneházy Im7'e főhadnagy 
19 pont. 2. K1Sfa.ltu.dy P. Elemér főhadnagy 28 pont. 3. 
Papp Kökényesdy SárndoT főhadnagy 28 pont. 4. Bénárd 
Á goston főhadnagy 30 pont . .5. Joós Miklós főhadnagy 33 
pont. 6. Pados Lajos százados 36 pont. 7. Farkas Béla fö
hadnagy. 8. báró Berg )Tibor főhadnagy 40 pont. 9. vitéz 
Dávidházy István százados 42 pont. 10.  Würth Ferenc fő
hadnagy �.5 pont; 1 1 .  Kelap Albert százados 53 pont. 

9. Dt]lovaglás. A honvédség tiszteletdíjaiban része- szesültek.
l e oze enyseget, amelyben M agyarországon ré-
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KISS Rafael mono ki örsbeli törzsőrmester (most tiszthelyet
tes) 160 hallgató közül elsőnek végezte el a szombathelyi örs

parancsnokképző tanfolyamot. 

A rádió-kongresszus tá.rgysorozata a kÖ\'etkező volt : 
1. A bűnügyi szolgálattal kapcsolatban a nemzetközi 

rádió-szolgálat további kifejlesztése. 
2. A már meglevők közé a többi államokban is kifej

leszteni a bűnügyi rádiószolgálatot. 
3. A rádióőrszolgálat időpont jának me"beszéIése, 

vagyis hogy naponta hányszor és milyen időben történjék 
rádióleadás és felvétel. 

4. Bizalmas hiranyag rejtjeles közlése. 
5. A képtáviró bevezetése. 
6. Hullámhossz kérdések. Megválasz,tandó új hullám

hosszak. 
7. A legfontosabb táorgy volt a focgalmi szabályzat 

átdolgozása. 
A 27-én délelőtt megtartott kongresszus befejezése 

után a belügyminiszter a külföldi vendégek tiszteletére 
ebédet adott a Vígadóban, amelyen résztvettek az összes 
külföldi megbizottak, névszerint : Dl'. Sehultz ren dőr
igazgató (Wien ) ,  Dl". Dr-essleT val. udv. tan. (Wie� ) ,  
P. ZahuT rendőrtisztviselő ( Páris) , Dr. Manda rendor
főtanácsos (Wien) ,  Dl'. H. Hedrieh reru:!őrfőtanácsos 
(Wien), E. Bl'ada rendőrparancsnok ( Pozsony) "  .l!' 
Weismann ker. felügyelő (Wien) ,  Stef. Liebel'nw,nn radiIo
előadó ( Zágráb) ,  Z. KTupinszky rendőr.főparancsnok 
(Val1Só ) ,  J. Sawczyn rendőrbiztos (Varsó) ,  DT .. A. Bm'da 
min. tanácsos ( Prála) ,  Ing. I. Swoboda ml.n. tlszt�. 
(PJ'ága) ,  von Asmuth rendőrkapitány (Berlin ! .. Vo�t 
rendőralezredes ( Berlin ) ,  I. Al'ma holland csen?oralezre
des ( Maesricht ) ,  Ing. K. Domansky építész. (Wien) ,  Ing. 
H. Pfeuffel' oszt. tan. (Wien ) ,  DT. R. Ph�l�pp, o.�zt. tan: 
(W '  ) t ' bb: a belügyminisztérium reszerol : D1. len , ova ,a , . Bl h S '  d . államtitkárok, SztTanyavszky Sandor es Dl . a a an Ol 

él 
Dl'. Pel'czel Miklós lll1iniszteri főtanácsos, Issekutz Aur 

h. álla�titkár, Kovács Dénes min. osztály tanácsos Sehönher� Karoly csendőrezredes, Dr. Rakovszky Tibor min. tJtka� ; a 
"
budapesti főkapitányság részéről : Dl'. Doming Henn� �okapitányhelyettes, Dr. Nagy Valér rendőrtanácsos, vitel, Dl'. Szentirmay Endre és Dl'. PászJcán Ferenc rendőrkapitányok. 

Délután a külföldiek a rendelkezésükre bocsátott au�ób�szok
.
on Budapestet nézték meg s elragadtatásukat fejeztek kl a magyar főváros szépségei felett Másnao dél�lőtt és délután a már ismertetett tárgysor;�t mellett tovabb folyt a konferencia s ezt követte a margitszigeti � ew � ork étteremben rendezett vacsora, amelyen a telJes szamban megjelent vE'ndégeken kívül résztvettek : J. A,l.ma �olland csendőralezredes neje, továbbá Issekutz Aure! h.  allamtitkár, D,'. Kovács Dénes min. oszt. tan. 

a távollevő főkapitány helyettesítésében : Dr Doming Henrik főkapitányhelyettes, DT. TÖ1'ők Jáno� rendőrfőparan�nok, Dr. Laky Lajos főtanácsos, detektivfőnö({. Dr. Heczey �éter rendőrtanácsos, a rendőri sajtóiroda főnoke, .. (Dr. \!'t}!szkán Ferenc és vitéz Dl'. SzemtiTmay Endre re�d�rkaplt�nyok, fülei Szántó László. fogalmazó, Véesey Leo es Ge�nngel' E.rnő hirlapírók és végül a m. kir. csend. őrség részéről a szolgálatilag távollevő SehönherT Károh ezredes képviseletében Stróbl Pál százados és Pinezé� Zoltán százados, a Csendől'ségi Lapok szel1kesztője. A vendégek június 29-én utaztak el Magyarorszá6'ról a legkedvezőbb benyomásokkal. 

lllCll ••• N. 
---

12l. Kbrdés. A gyanusítottat tettenéri a járőr midőn lö
vés"e Ikész kétcs

,
övŰ; vadászfegyverével vadászj:gy nélkii! 

va�ásztk. l!át,zs
.
akJa

.
ban egy 

.. 
már elejtett mezei nyulat •• 

talal <l Járor. Mt/y buntetendo cselekményt követett el  a gya 
nusíto tt? 

Válasz. Minthogy a gyanusított a vadászatra jogosultak 
engedelme nélkül vadászott, az 1883 :XX. t.·C. 26. §-ába ütküzo 
vadászati kihágást követte el, minthogy pedig vadászjegy nél
kül vadászott, az 5007/1924. P. M. sZ. rendelet 22. §·ának e) 
d) pontj ába ütköző kihágás is terheli. 

122. Kérdés. Az országúton haladó kerékpáros együlés( 8 
ke"ékpárján utast visz magával. Megengedett dolog-e ez a 
fennálló szabályok értelmében? 

Válasz. A 250.000. B. M. 1929. sz. rendelet 102. §-ának e. 
bekezdése értelmében a kerékpáros városok és nagyobb fol" 
galmú községek belső területén (a kétüléses kerékpárok ki"á
telével) utast egyáltalában nem vihet magával. Ebből tehát 
az következ.ik, hogy az .együléses kerékpáron is vihetnek uta. 
városok és nagyobb forgalmú községek külső területén, 1. 
sebb forgalmú községek belső területén szintén. Az ország
úton, amennyiben külső területnek számít, tehát szabadon 
vihet az együléses kerékpár vezetője utast. 

Kétségtelen azonban, hogy külső területen is akadhatn l\ 
olyan forgalmas útvonalak, amelyeken zavarja a forgalorr 
biztonságát az együléses kerékpáron helyet foglaló utas. Tt d
valevő, hogy az együ1éses kerékpár meglehetősen bizonytal.'n 
elhelyezkedést biztosíthat az utasnak, igen könnyen megto -
ténhetik tehát, hogy az utas onnan lebukik s ezzel nemcsat. 
megzavarja a forgaImat és balesetet adéz elő, nem is SZ61\'8 
arról, hogy az együléses kerékpáron kapaszkodó utas mel1y. 
nyire veszélyezteti a saját és a kerékpár vezetőjének te 
épségét. 
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Az idézett rendelet szeUemé\'el telI át neHI igen egyeztet

hető 
'
össze az együléses kerékpár,on utassz:iIIítás meg;engedése 

forgaJmasabb uh'onalon. Inert luszen általáIlO.S s,;abaly, hog� 

a járólllü,'et mások testi épségét veszélyezteto modon vezetnI 

nem sza bad, • al >- l Helyénya,ló telult, ha fi forgallllasabb utvon on. u�ssa 
haladú ég�-üléses kerékpár vezetojét a j �ror m,eg!elelo fIgyel
meztetésben részesít.';e s ha erre nem hajol, az Idezett rendelet 
118, �-:i..nak t} pontj ába ütközó kihágás mia�t ,ielentse fel; 

1�3, Kérdés, A, :  Ol's:<Ígútoll haladó cgllulcscs kerékparolI 

lct'Ö llta.s 'po l'a:on t.'bet. l't .:.et. Tilos c..sdt'kIJlt .. \ II Y-t' t.'::'? 
,'alasz. A �50,OOO, B. M. 1��9, sz. rendelet 102. §-ának 

10, bekezaese szer1l1t tIlos beket a kerekparnoz pOl'lura kot\'e 
lu\tanu. tia a kereKpar utasa a porazt kezepen tartja, ez azo
no a kerekparnoz Jicité logalmayal, tellat a cseleJimeny II 

rendelet l.L�. S-aba utkozo k1l1agas, • .. ' . 

l�..1, l\.erdes . .d gyal1uS1tOtf, tilY 'mago l/os Iws::cmcly bezol't 

laka-sa lInk' aJtaJa t e)}d lU ota tajvan bCfDSZ!tL s a lah'asba" 

dl't )fv;:/h' a;::al a s::andekka l, hogy (/, ktisobb ha;:aérh'ezo not 

1I/ <lJkpV<,  anJlak szer<lIu, <tja nta rot tegyen, Mily bILn letendo 

CSt'll. h·lIlf!ny t:::1 
\ al3SL, A cselekmény a Btk, 330. §-ába ütköző, a 33 1.  §. 

2, pontja szerint 1l1llIOSWO maganlaksertes bunteue. Hogy a 
tettes szerelnu get'JeaelllleOell Jiovette el a cselekmenyt, nem 
tesZI a belIutolast Jogossa, lllellthetové es magyaraznatova is 
csak akkor ha a ltlKassaJ rendelkezOVel oly VIszonyban lett 
YOl1la, allleÍybol esetleg arra kovetkeztethetett, hogy a körul
menyek kelIyszento hau.sa alatt talan lllegnallgatJu aJ anJatat. 

1�5 . .b.entes . ...t gyomUl/tott a l'ele '",ragoan téVO s�rtett 

nyilt udt'aram be Illegy s a sertctt lakasa a,J wJat, valammt ti 
haz Jalat a;;. udraron talált va.svillat'at m.égrongálja s 1 5  lj 
kart oko;, Mily bill/tdend", rendelkezésekbe utkoz/k a gllanu-

sitott csclcklll t llye ? \ 

y álasz, Minthogy a gyanusított jogos indítóok llélkül az 
ottlakú sértett akarata etlenére hatolt 'be az udyarra, a Btk, 
33�. �-ába ütközo magánlaksertés vétségét követte el, A h:i..z 
falának és a lakás ajtaj ának lllegrongáJasáért külön büntető
jogi felelősséggel Uirtozik a Btk. 421. §-ába ütközo ingatlan 
Yagyonrongalas yétsége miatt, 

126, h.érdés, A k�� gya nus ított egyiUt és kö;;.öscn meg
Mil/adja a kJt sértettet a: utcá n  és a keletkező -ve rekedésben 

a két sértett it'sti sérülé.sekct szem'ed, Tekin tvc, hogy két gya
n.witott és két sértdt van, statisztikai szempontbM hány e.set dolordulá.sd és kiderülte állapítandó Illeg? 

y álasz. A két gyanusított mindegyike büntetőjogi felelős
séggel tartozik a két sértett bántalmazásáért. V agyis a gya
nusItottak mindegyikét két-két testi sértésél't vonják felelős
ségre. Ha bünösnek mondja ki őket a bíróság, ítéletében tehát 
összesen négy bti.ncselekményt állapít meg, 8tatisztikai szem
pontból tehát nem kifogásolható, ha négy bűneset előfordulá
sát és kiderül tét vezetjük be. Ha azonban a gyanusítotUik 
nem tettestársak, vagyis nem együtt és közösen követték el a 
búncselekményt, csak két büncselekmény van, mert mindegyik 
külön felel az illető sértettel elköyetett testi sértésért. 

.. .. 12�� Ké�d�. Nyilt "dl'arról �llopja a gyan"sított a pöcc
godor folé epttett dt's:ka-a lkot manyt, mint az ámyékszéknek 
a pöcegödör használatára rendelt részét. Vagyonrongá /á.s L'agy 
lopás IOl'og-e itt lenn? 

Yálasz. H a  az árnyék zék deszka-alkotmánya a földbe volt 
beépítve, az árnyékszék ingatlannak tekintendő, Ez esetben a 
deszkázat elvitel e együttal ingatlan-yagyon rong:iIása is de 
ez a cselekmény a súlyosabban büntetendő lopásba beol�'ad 
A gyanusított tehát csak lopás miatt yonandó felelősségre, H� 
a .. de�zka,alk�tt:nány a fÖ,ldhöz �'aló erösítés nélkül állt a pöce
godroll, mgosagnak tekintendo ugyan, de ez esetben is csal' 
lopás forog fenn, mert nyilvánvaló, hogy a gyanusítottnak 
nem \'agyonrongálásra, h anem jogtalan eltulajdonításra irá
nyuló szándéka volt. 

128. Ké�dés. A gyanusított a rétről ellop II P értékben eg., 
let'ágo!t fatórzset, Mil)l büntetendő cselek>mém, 'ez? ' 

Valasz. A réten levág-ott fa az 1894 :Xlr. t.�c. 93. §-a szem
�o:,tjából gazdasági, termény s ezért a cselel"nény az 1894. 
e,;, �II, t,-c. 93. §-anak aj pontj ába ütköző mezőrendől'i ki· h agas, 

Jobb, ha igazán gazdagok vagyunk, millt ha azoknak 
tartatunk; jobban cselekszünk, ha belül van bélelve kön
wsünk, s nem kivül nyusz,ttal prémezve, s mi ludjuk, hogy 
nem fázunk, mint ha -mások hinnék csak, be melegiink vwn, 

Széch enyi. 

•• Nmll.��I N.�M�I.I��. 
-

Egy biztosítási csalás 
kiderítése. 

Nyomozták : NÉ1HETH J óZSEF IV. tiszthelyettes és 
CSORDÁS JANOS őrmester (Németboly) .  

Ráctöttös község elő!jru.·ó" ága 1927 december l-én 

fél 10 órakor a németbolyi örsöt külaönc útján arról érte· 

sítette, hogy aznap virradóra Schwarcz Ignác" ráctöttösi 

yegyeskereskedő üzletét kifosztották és azután felgyujtot
ták. Kérte járőr azonnali kivezénylését, a nyomozas meg

ejtése végett. 
A :nyomozás lefolytatására Németh istván IV. tiszt-

helyettes, örsparancSllok és CSordás János őrmester lettek 

kivezényelve, akik azonnal a helyszínére sietve a községi 
biróval, egy előljárósági közeggel, valamint a tiizoltópa
l'ancsnokkal a helyszíni szemle alapos megejtéséhez fog
tak. A helysz.íni szemle eredménye a következő volt : 

Ai üzlet nyugati végén a kis:wlgálóasztal egyik vége 
el yolt égve. Az üzlet ellenkező végén levő nyilt bádo6'tar
tályban, amelyben a sértett bemondása szerint 23-24 
liter pet.róleum lehetett, gyúlt meg, de nuután az üzlet 
füsttel teljesen megtelt s mert levegőt 11em kapott a mru.' 
lánggal égett petróleum elaludt, a �lrtályban pedi6' még 
20 liler körüli petróleum megmaradt. A kiszolgálóasztal 
és a petróleumtartály közötti réSZell azonban nem égett el 
semmi. runiből nyomban megállapította a járőr, hogy az 
üzletet két helyen ,gyujtot11lk fel, mert ha az asztal a pet
róleumtól va.;ry iord1tva, az utóbbi az előbbitől fogott 
\'olna tüzet, a köztük levő áruk is elégtek volna. 

A petróleumt.artály közelében az udvar felőli fal át 
�olt �úr,,�, Erre; nézve a értett azt adta elő, hogy akik az 
uzletet kIfosztották, azok fúrták a falat is at és a tartály
ban levő petróleumot a Iyukon keresztül gyujtották meg 
azzal a szándékkal, hogy a lopás ne legyen felfede2lheto. 

. 
Az üzlet

, 
átvizsg

,
álása alkalmá\'a1 a járör ott egy rég i , ma!' elhasznalt kocsltengelyt talált, melynek egyik vége 

hegyes volt s amelyen a falból fúrásközben kihullott föld
höz has

,
ol11ó ifö�d volt, A j árőr megállapította, hogy a falat 

azzal 'furták kl, mert a lyuk a vasrúd átmél'etével teljesen 
e�ezett, A fal átfúrása nem ütközött nehézségbe mert 
v?lyogból volt, Hogy a falat kívülről yalrY belülrői fúrt�.k-e meg, azt nem lehetett me;yállapíta;i: mert a falból 
kIszedett föld k'" -lllliIl IS, b€nn lS egyfOl'll1a mennviségű volt. 

Miután a sértett 10p<ÍSról is panaszt tett 
'

a h�ly'zini szemle megeJ'tésénél ' . k '  . ' "  
a tet "

arl a IS ' 1  kellett terJeszkedn i, hogy 
tes hol es ml módon ment be az üzletbe Sértett elő-�d�� szerint � tettes a konyhán keresztül hatolt be az u

b
z e

á t
e, mert o a kon,rha ajtaját este kulC<'sal b€lülről ez r a s más a 'I 'ta 'át 

n p, ami \:01' felkelt. nyitva találta Az üzlet aj J azonban bezárva tal .' 1t k 
. 

ajtófélfába vert sz ' 
a a. ulcsa a konyhában az 

fel szokta ak t 
e
,
gr e ,,:olt 

.. 
akasztva, ott, ahova máskor is 

asz al11. A J áror a konyha ajtaját is alaposan 
• A nevet meg'Yáltoztattuk. Szerk, 

l, ''''lli. 
, ,"T\ :lll ' .t , '-ll 

111ft 
' l tottJI-: 

'1\ t ,�!I) ha:1J 
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megvizsgál ta, de azon k ü lerőszdk nyomait nem találta, mire sértett megjegyezte, hogy vqlószínűleg álkulccsal nyitottá� k i .  Erre kérdést intézett hozzá a járőr, hogy a konyhaaj tó kulcsát este bezárás után hova tette. Sértett Kijelentette, hogy a kulcsot a zárban hagyta. A j árőr egy a zár kulcsával azonos kulccsal a zár felnyitását megpróbálta, de az nem sikerült, mert a zárban belül.ről levő kulcs az idegen kulcsot nem engedte be. Idegen tehát azon át nem mehetett az tizletbe. 
Schwarcz Ignác sértett vegyeskereskedő elmondotta, hogy 1 927 november 30-án az üzlete nem volt nyitva, mert családjával együtt Kiskassán volt sógoránál s a családját otthagyta, maga pedig ugyanaznap, vagyis 30-án az  esté l i  órákban tért vissza a lakására. Miután az üzlet zárva volt, l efekvés előtt csak a konyha ajtaját zárta 

be, azután lak6szobájában, mely a konyhára nyílik, le
feküdt. 

Szólt volna, 1927 november 30-án még 2 darab hízott sel" 
tést szállíttatott Kiskassára s akkor elvitte magával csa
ládját is, de ő még aznap visszatért Ráctöttösre s 8 óra
kor lefeküdt. 

Ugyancsak aznap, azaz 30-án éjjel 12 órakor feléb
redt s az üzletbe ment, ahol előbb az üzletben volt kocsi
tengelyből készített vásári sátorlaplyukcsináló vassal, belülről az üzlet falát a petróleumtartály közelében kifúrta 
azzal a szándékkal, hogy azt a látszatot keltse, hogy a 
Iyukon át idegen gyujtotta fel az üzletet s így mag-áról a 
gyanut elhárítsa. Azután előbb a bádogtal"tálYban levő 
petróleumot, majd az üzlet ellenkező végén levő kiszolgáló
asztalon volt papírcsomót meggyujtotta, ezután pedig az 
üzlet ajtaját bezárta és újra lefeküdt abban a reményben, 
hogy reggelig az üzletben minden elég. lI1iután azonban az 
üzletben nem minden égett el, hogy a csendőröket félre
vezesse, azért állította azt, hogy az üzletét előbb kifo3ztot
ták s aztán felgyujtották. 

Másnap, azaz 1927 december l-én 6 órakor, mikor 
felkelt, a konyha ajtaját nyitva találta. Ez gyanus volt 
s azért a konyhára ny1l6 üzletraktár ajtaját _ melyen a 
kulcs. xajta volt - nyitotta ki .  Ekkor látta, ho"y az üzlet 
belülről ,ég, de oda a nagy ;füst miatt nem birt bemenni, 
hanem kiszaladt az utcára és tüzet kiabált. A lakosság, 
valamint a tűzoltóság a tüzet eloltotta. 

A tűz eloltása után látta, hogy az üzletben volt ösz
szes értékesebb ruhaneműt, mintegy 2206 pengő értékben 
ellopták. Tagadta, h o"y az üzletnek milyen módon történt 
felgyujtásáról tudna. Ezután a járőr megkérdezte a sé r
tettől hogy az üzlet volt-e biztosJtva, mire Schwarcz be
mondta, hogy igen és pedig csak tűz ellen, az üzlet be
rendezése 12.400 pengő erejéig. 

M iután az üzletbő! m inden értékesebb áru hiányzott, 
a hiányzó áru értékét pedig maga ,a sértett . �s 

,:
s.ak 2206 

pen.gőre becsülte, azonnal tisztában volt
:
a 

.
J aror, Ihogy a 

biztosítás összege túlmagas volt. A helyszlm szemle ered
ménye a járőr gTanuját, hogy biztosítási csalás foroghat 
fenn még j obban megerősítette. � émeth István IV. t iszthelyett�s a sért

.?
ttet 

"
ln?st 

már őrizetbe vette, vele az üzletet be�ratta s ot a kozseg
házához kísérte. A sértett persze jtt IS tagadta, �o�y, az 
üzletet ő gyujtotta volna fel. Ezért tehát �nuk €? ,bl;O
nyítékok szerzéséhez kellett fogni, hogy a lSertett allítasa 
megdöntessék. 

'k l "  dt ' k  Kikérdezte a J'árőr az éjjeli ől
,.
·öket, �kI e oa a ,  

l tt dnem minden hogy ll. tűzeset éjjelén az üzlet e o . :naJ
, . I órában megfordultak, ezt tanukkal IS Iiga.zo.lták, �lkike 

akkor az utcán találkoztak, de a z  üzlet
,
kor�1 sem;1 'fya-

t ' zleltek A további puhatolas kozben Iza ma-nusa nem es . .
" .  h sértett 1927 n ovember 29-én san megtudta a J árol , ?g;r

" ' . t zálJított kocsin és 30-án egy nagy utaz
,
o�o

.
rond�e; al U 

kÖ�Ségbe, A járőr a lakásáról a sógora lakasal a, KIS �s�a 
't  ' lI'tott ' " utazóborondben ml sza I azon !kerdesen, hogy

, 
a nagy 

b . l-én I I  órakor a el lakásáról a sógorahoz, 1927 decem e
l
l 

' 1  a magát ;fel-I "d"tt hogy e szo v , "sértett" annyira me� epo o ,  
, elkövetését beis-hagyott a tagadással es � c

,
sele�m:�

agy árubevásárlást merte, Előadta, a-rogy mlUtan 10 y 
t ' nem tudta elhatá-k ' . ' t tör esz em , eszközölt, hogy anna al a 

I I  a z  értékesebb árukat rozta, hogy csődöt kér maga e en, 
" I t t belülről fel-az üzletből . elszál!ítja s az�tán az ��:d:n áru bentégett. 

gyujtja! és azt fogJa monda��, �f!�e a biztosított összeg 
így az általa bemond?tt

, 
k , I áll'tott árut pedig az

biztosítás útján megterul, az e sz I 
után el fogja árusitani .  

I I l ottként megneve-
b 29 én az ál ta a e op 1927 novem er -

' b "  " dbe csomag-olta s egy 

Schwarcz ezen beismerése után az üzletben volt vas
rudat, amellyel a falat átfúrta, valamint Kiskassa köz
ségben a sógoránál levő nagy utazóbőröndöt, amelyben az 
el!opottként felsorolt áruk mind benne voltak, a járőr 
őrizetbe vette, Schwarcz Ignácot pedig elfogta s a mohácsi 
kir, járásbíróságnak tényvázlat mellett átadta. 

1""IIIMII. 
(Poroszország.) Der Gendarm. 

1990. 19. szám, 

Haupenthal körzeti tűzőrmester is�erteti , a tűzörs.ég 
szervezetét, a tűzrendészeti sza�ályok�t, tuz ese,ten szem elott 
tartandó elveket és az egyes tenyezok felad:'ltat. , A csendőrség és a védelmi rendőrség áprlhs, l-ével eg;yse
ges új oldalfegyvert (kardot) kapott, amelyet ,ugy ��lgalat
ban mint szolgálaton kívül hordanak. Az emht�t� Idopontig ugy�nis pl. a csendörtisztek aszerint, hogy ,a �egI hads�re&, 
tiszti vagy .altiszti karából, az új hadsereg tiSzti vagy altiszti 
karából vagy végül a védelmi rendörtiszti karból ,s�,á:maztak, 
más és más oldalfegyvert h?r�lta�, MInth?gy az UJlt� alkal
mából sok pro és 'kontra klvansag nYllvan�t me� e� a leg: k" l"  b" o"bb formákban dr, Klausener mInIszterI Igazgato II on oz , " . d " ' '' '  gységes cikket ír, amelyben kifejti, hogy az UJ csen orseg UJ e . szelleme érdekében a 'praktikus szempontok !'leHett , egyeb o�o.k 
is miként gyözték meg öt, a t,ervnek eredeti passzIv szemlélo
jét arról, hogy hivatali állásaban az oldalfegyver gondolata 
mellé szegődjék. 

(Ausztria.) Der Gendarmel'iebeamte. 
1 1 7. szám. 

, " 
Dr [(immel J6zsef osztályparancsnok folytatja az UJ 

b" t tÚörvény tervezetéről az előző számban megkezdett , un e
t té 't Az új osztrák Btk. csak büntettet és vétséget 

:s�:� e 
a �ihágáSOk büntetése kivétel nélkül a közigazga��sl s 

'sá hatáskörébe fog tartozni. Ezzel k�pc,sol�tos:'ln.. �obb t�á á�t pl a tulajdon elleni kihágásokat vetsegge mInosl�e�-
t�k � , 

hogy az új Btk.-nek ekként is 570 §-a lesz� Enyhlte-
zett árukat egy nagy uta�o 

k 
oro� 

községbe szállította, 
fuvaros sal a sógoráhOZ, . .  K�S

I 
ass

, 
k 

vag\' SO" r �ak 
' n,slkill, hl M'Y mn.l1. ('eIJ�ro nPJene . 

, fs' tartalmaz a tervezet, amennyiben ;gyes b�,tet�eket se
é
ke� 

kk '  minősít A továbbiakban a beszamíthatosagrol!. a v,.ts.�ge. : .. ':éd }pmrol ,a ís�';' ] -trő} f bujt'�l'lll, d lJl,;n� . bunossc j 'Ch, on 
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t tési nemek ről és azok következményeiről ir egészen röviden. 

Említ 'sreméltö nincs benne. _ 

A
e
b" tetés kiszabásánál a tervezet a legmesszebbmeno SEa

un . b" é ' egyúttal azon ban nagy �1!�:�e���e�si
i�a

feitét:I:� �.J�rÁ . 
felté�les .büntet� ��

t
é� 

el '  "Ié á1tozatIan marad. Az altalanos reszrol ezutan ekillö�ö; részre amelybe sok új, a mai idők által teremtett '( "lek zési j�ggal az állam védelmével stb. kapcsolatos) 
b�n�ekr::ényt vettek fel, de néhányat, pl. rabszolgakereske-
dést stb. ki is hagytak. .. ' 1 f ttat ' t 

Hattinger A. csendőrjárásparancsn<?k .  ro�d e �? u , as 
ir ,Az alltomobiliz",IIS és a közbiztOllsagl �ozegek _ cI'!lme� 
Mi�tán röviden regisztrálja, hogy az osz�ra� csendor;>egne . 
ezidőszerint 9 automobilja, 92

. 
mel!ékko�sls es 3 mel}ekkoc�1 

nélküli motorkerékpárja van, altalano;>s�gban �.r a,z ut�e�do: 
szetről és a csendőr technikai képzettsegene.k sz�ks�g;ssege�ol 
s ezt egy-egy konkrét példával alátám�s

"
ztJa. Clkk.l�o szermt 

a fejtegetésének célja az volt, hogy vItat provokaIJon, n:er! 
ez az ügynek csak hasznára lehet. Egy maga� me.g nem ne\ ezo 
cikkíró lándzsát tör amellett, ho� az osz�ra� v,sz,?nyok me,l
lett a csendőrség puska helyett Jobban telJ�slthetne a szolga
Iatát pisztollyal. Puskára csak azokba? a ritka .�sete.kb�n 

.
van 

szükség, amikor előrelátható, hogy sulyosabb osszeutkozesek 
fognak bekövetkezni. 

-o-

(Franciaország.) L'Écho de la Gendarmerie Nationale. 
fU57. szám. 

Viet tábornok a mozgó köztársasági gárda felügyelője, 
május 28-án Montaubonban a mozgó köztársasági gárda 65. 
szakaszának székhelyén lelkesítő beszédet intézett ezen sza
kasz embereinek s a csendőrségnek a közelmult árvíz alkalmá
val tanusított kiválő magatartása miatt. A lap felsorolja azon 
számos dícséretet, melyet a 17. körlet területén elhelyezett 
csendőralosztályok altiszt jei és csendőrei az árvíz alkalmából 
kiérdemeltek. 

Breyer Gyózö ujságíró a "L'Écho des Sports" címü, na
ponta megjelenő nagy sportlapban .. Éljen a csendőr" cím alatt 
cikket írt, mely a csendőrségnek az automobilsport megnöve
kedése folytán az útrendőri szolgálat ellátásába való helyes 
irányú bekapcsolódását méltatja. Elismeri, hogy a francia 
csendőrségben változás történt. Nemcsak a külsőségekben ! A 
.. bieorne" (háromszögletú kalap) és a .. baud ri er" (vállon ke
resztül vetett kardtartó szij) el lett törül ve. A csendőr most 
is jó katona, biztos szeme, büszke tartása van, megjelenése 
előnyös. A szelleme azonban a szükségnek megfelelően modern 
irányban megváltozott. Ma már az országutakon nem találni a régi csendőrtípust, aki minden polgárban csak kihágót vagy 
bünöst látott. Az új csendőr át van hatva az elvtől, ,,nem a 
biintetés, hanem a bÜDcselekmény megelőzése a feladat". Nem 
ellensége mindennek, ami az utakon mozog, hanem tudatos, 
szervez Ett elősegitóje a forgalomnak. 

Ez az átváltozás nem tegnapi, az ujságirő már megemlé
kezett ezen folyamatról egy évvel ezelőtt egy cikkében. A picar
diai automobilklub vezetősége is különös elismeréssel adózott 
VoM escadron-chefnek, a sommei vármegye csendőrparancs
nokának e téren való kiváló kezdeményező intézkedései miatt, 
amennyiben összes csendőreit ily szellemben oktatta ki. Ez 
kivételes, különálló eset volt. Hála a fóvezetök megértésének, 
a szellem teljesen áthatotta az egész <:sendőrséget s ma már 
az összes francia megyékben ilyen egészéges irányban kezelik 
a szolgálatot. Az ujságiró barátjának, Famechonnak kijelen
tése szerint, ki az automobiIügyek legfőbb intézöje, e téren a 
föérdem Bucheton tábornoké, ki a hadügyminisztérium csend
őrségi osztályában a különleges szolgálatok intézője. Meghajtja 
előtte az elismerés zászlóját. A tábornok a csendőrség részére 
közlekedési szabályzatot dolgozott ki. Az összes pontokat felsorolni itt nem lehet, csupán jellemzésül a szabályzat szellemét 
ismerteti főbb vonásokban. 

Milyen gyakori volt a tiltakozás amiatt, hogy a közlekedési szabályzat, melyet a gépkocsizök ellen a legnagyobb szigorral hajtottak végre, írott betü maradt B többi köz)ekedőkkel szemben. A szabályzat most kivétel nélkül egyforma eljárást rendel el a gépkocsizók, gyalogosok, állathajcsárok kocsizök, biciklisták stb. irányában. A visszaélés is megszúnik hogy egy egyszeru igazoltatás miatt egész kocsisort állítsanak meg s így a közlekedést megakadályozzák. Csupán indokolt esetben, pl. büntettes keresésénél engedhetó meg az ilyesmi. Mennyi panasz merült fel amiatt is, hogy a törvény őrei lesbe �o� �ogy a )�üvek vezetöit kihágáson tettenérjék. Az ilyesrm tilos. Lathatö helyen kell a csendőrnek felállni és tilos elrejtóznie. Bizalmat kell az utasokban kelteniök. 
As új szellem az idézettekböl látható. Végeredményben a 

d ·· " kn k a ko"zönség zaklatása s minden lárma nélkül WI 
csen oro e , . ' 1  t del" --'<_"':t, , hajtaniok a közlekedes, szaba yza ren ............ • lII;Ie-
veg�e • 

' os,' rendeleteket Jóakarattal kell az utaróknak az gye, es var . ' l bal tek • útbaigazításokat megadniok, hogy . a �u lOS. ese .BTama 
" kk ' T,'los egy kihágás eIkoveteset, illetve befeJezEaét cso enJen. "I ' -k" t gyenek "el k . rt beva" rn,' hogy arro Jegyzo onyve ve 4 ' • csa aze , - , 'l '  és ' I f '  ' be. Elismerő sorait az uj ságíró a c;>endorseg e Jenz ev!! eJem 

Algirban országos ünnepsegek �oltak a franCIa �
lás 100 éves évfordulójának ünn;.pen, �elyen a franc:Ja k� 
társaság elnoKe is megjelent. Az u�neps.�geken, D!�� május 
h . b f Iytak le a csendőrség reszerol a 19.  Ieglo IS részt-ava an o ,  . I . , l és ki ál ' vett A csendőrség nagyszerü megJe ene;>eve � .0 JI!&88-
tart�sával általános fe!t�nés� kelt;tt s ugy a poIgan, rmnt a 
katonai hatóságok részerol ehsmerest ara.tott. 

Die Wacljt aDJ RljeiD I 
öt évvel ha m,ará bb iirítették ki a /l anciák a ra;raai 

tartományi, mint a versaillesi békeszerződés eUíírta. A 
kiürítés tényét sokféleképpen magyarázzák : nemzetek a 
maguk érdeke, egyének a nwguk menta/itá8a szerint. Egy 
azonban bizonyos: hibát korrigá/tak vele- a franciák. Ha 
önzetlenül, belátá,sból cselekedték volna, tettük megérde
melte voloo a "grande" jelző t, de mert "rekompenzáci6k" 
fejében, vagyis nwgyarul nem ingyen tették, a világ egy
szeriien tudomásul veszi, hogy június harmincadika óta 
nincs francia ka.tona a Rajnnvidéken és gratulál hozzá -
a németeknek. 

A m i  természetesen nem jelenti azt, hogy a kiürités
nek ehhez az inkább kényszel-ü, mint ön8zándékú tényé
hez ne m  �árult MZzá az< amúgy is tp,rthatatlD:n i{JfJf88tÍg
talanságnak és végzetes tévedésnek w felismerése iB. Va
lószínű, hogy igen. Akkor pedig minden körülmények kö
zött örülhetünk neki. Mert a hiba rendszerint akkor no
kott megtörténni, amikor va/oki téved, az igazi, fl fI4II1I 
baj azonban akkor kezdődik, amikor a tévedését 1I.Bm 1UI.j_ 
landá beismerni és jóvátenni. 

Az őrség visszakerült tehát a Rajna part jára._ E9'Blö
re nem annyira nehézléptü, keményütemű pomerlin,iai gr6.
nátosokból, mint in1ro.bb csak békés vánwsokból és pé,sz1igp 
beamterekből áll ugyan, de a helyén van és ez a ló. Mod 
már tényleg mel/ékes, hogy milyen áron került vissza .. 
ahonnan nent fog többé elkerülni. Mel·t ma már ez a MAGa, b

,
ealnter is félelmetes erőt képvisel : a germán laj elpua

tlthatatlan , őserejét, az eljövendő évszázad GTIIIICfe Nation"-jának egyelőre m ég m isztikusan kÖds;enI ". � .  . . , ma,:s glganttku,s kÖ;'vo1Ullait, amelyekre aggódó .,.. tekmt fel �z el
.
vonuló "győzelmes" hadsereg. 

. A ';laJ
.
1Ulvldék kiürítése több volt egyszeTÜ ka,"," k!v�n ulá.slUü. A 9yőzők és legyőzöttek mérlegé1&Bk balenese volt ez, amelyet most már nem tizenkéteszterldól időköz�kbe1� f�g követni a többi. A világ kezd kijózafllJtlAi s �ezdl belátm, hogy nemzetek nagyságát nem tÖTUftBlllli ep�zódok döntik el; a győzelmi mánwr sem különb . tö66i IIUllIWrnál, illuziói ha/lWI' elszállalwk s helyet adIlIII: • Jozan, kegyetlen és megdönthetetlen tapasztalatno.t. .,., egy nemzet erkölcsi erejét és igazságát mennyire tIBIa 
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1930 jú l ius 10. -----------__ �C:::.SENDÓ RSÉG I LAPO" 
6ő3 -----------------------------------lehet sem paragl'afusok guzsába kötni se d ' h d 

.. . 
k ··lt ' , , m pe tg a ltgyt o segvetesek emelgetésével ellensúlyozni. Lehet, hogy véletlenül esett össze a kisánta'nt t ' t . . k f " . R ' . a l al on el'enC!aJa a aJnav!dék kiüTítésével lehet h 

nek kiadásában és vitéz Rózsás József ny. századosnak az akadémia tanárának Ilzel'kesztésében megjelenő LudoviÍcás Le, t'ente ünnepi számot adott !ki az :akadémia 100 éves és a leve!ltekör 1 0  éves fennállásána.k évfordulójára. Nem is ünnepi �za.m volt ez 'voltaképpen, bátran ncvezh�tjük emlé-.k.könyvnek IS �. 1�0 ol�alnyi . terjedelm ű ,kiadványt, 'amelynek lminden betűje �s mlllden Jllusztrációja �z akadémia tanárainak és h.al�g�tolllak széleskörű tudásáról és nagyszerű művészi készsegerol tesz tanuságot. A Ludovikás Levente színvonal tekintetében eddig is elkényeztette olvasóit, azzal azonban, amit ez a szám nyújt, önmagát is felülmúlta. Élvezettel olvastuk minden egyes közleménYét, amelyek közül valóban nehéz lenne egyeseket kiemeln i :  novellái, versei a legkényesebb ízlésű és igényű szépirodalmi lapban is bátran helyet foglalhatnának egyes festményei és rajzai meg egyenesen tárlatra kívánkoz� nak. Nagy érdeke lenne a magyar tisztképzés ügyének hogy ez a nagyszerű folyóirat minél több példányban kerüÍjön a magyar olvasóközönség kezébe is, amely már ezen az egyetlen számon keresztül is fogalmat alkothatna magának az akadémia sokoldalú munkásságáról és megnyugvással nyerhetne bepillantást az akadémiáról kikerülő jövő magyar tiszti nemzedék szellemi és lelkivilágába. Nagy megnyugvás ez számunkra éppen a mai, trianoni szomorú időkben, mert bizonyságát adja, hogy a magyar honvédség jövőj éért nem szabad aggódnunk : tisztjei méltók lesznek a nagy feladatokhoz, amelyek reájuk várnak. Az ünnepi számot nagy terjedelme miatt lehetetlen részletesen ismertetnünk, azért tájékozásképen csak gazdag tartaImát közöljük:  Vitéz nemes Szinay Béla tábor-

r '  t d l b '  " ogy nem. \e o og azo� . an mmdeneset!'e egymás mellé kivánko, zIk: a csorbatol szónoklatok a békeszel'ződések '. " 'kk '_ 
l ' , , 'l ' 01 0 e va o�

.
aga;o es a szónoklatoknak egyáltalá bIllY/. ne m stil-8zeru hatteTe : .a Rainavidékről kifelé kigyózó francia csapatok oszlopa? Hull, egyre hull a vakolat a békert�űről amelyet pedig nemzetek évszázados bÖl·tönének Szántak s Ininket éppen most és éppen ci TátTából akarnrr.k ennek a IJákolmánynak a tiszteletére reászónokoLni. Nem Urak, ezen most m,ú,I' káT tanakodni, a �ajnai őrsége i: követni fogia a KáTpátok ől'sége s csak, ha az is újnLl a helyén lesz, akkO!, következik majd el az a béke, amelynek rábeszélés nélkül is :,m' leszünk <t legnagyobb tisztelői. Nem váTiuk, hogy ez a béke, vagy ahogy ők szokták nevezni "a békülékenység szelleme" az ő konferenciáihól indulion ki. Tudiuk lól, hogy annak megsz"-Űletésében sem lesz több éTdemük, mint volt a "győzelem" kivívásában. A kkol' csak a koncél,t tar·tották a rJwl'kukat, most meg nwjd - legyenek nyugodtak - ugyanúgy visszaadják azt, sőt esetleg még jó al'cot is vágnak, hozzá _ ha muszáf, 

Veted ö7'Ülve és Veled bizakodva nyujt juk Feléd a régi bajtársi kezet: Wa,cht am Rhein! 

A belügyminisztérium rendőri szervezeti főosztályának új vezetője. A ln. kir. belügyminiszter a belügyminisztérium VI. ( rendőri <Szervezeti )  osztályának vezetőJeve Is'sekutz A U/'él helyettes államtitkárt, a belügyminisztérium VII. (közbiztonosági)  'osztályának volt vezetőjét nevezte !ki .  Elgyidejűen a rendőri szervezeti főosztály Ivezetőjének Ihelyettesévé dr, Kovács Dénes miniszteri osztály tanácsost, a belügyminisztérium 'VI. a. (államrendőrségi) osztályának vezetőjét nevezte 'ki. A belügyminisztérium vrr. osztályának vezetője dr. IBoór A ladál' miniszteri tanácsos lett. lA kinevezések mind. a csendőrség, mind pedig az állami rendőrség körében őszinte örö�et kelte!tek, mert az  !új főosztályvezetőknek és helyettesenek egy:nisége minden tekintetben igéretet nyúj! �rra, ho�y � ket testület ügyei !hozzáértő, nagyszor�alm� es me�er!o kezekbe kerültek. Dr. Issekutz lAurel 'h. allamtJtkar es dl; Kovács Dénes osztály tanácsos e hó 5-én ,?e�u.tatko:o látogatást tettek a 'belügyminisztérium csendorsegl ��zt�
lyában s ez alkalommal is hangoztatt�,k, hog� .a. c�end?rse� 
, d k 't . d '  lelkl'ismeretesen fogjak a SZJvukon vJsellll er e el mm 19 

' f .t d "  s kérték a z  osztályt, hogy a csendőrség javára �l ej en o . t '  tást A megjelenteket munkásságukhoz nyuJtson amoga . '
. If Schönherr Károly ezredes, osztályvezető 'üdvözf

,:t
�

,
� . m�\ 

a maga mind pedig az osztályba beosztott e oa o I�Z 
,e 

nevébe� készséggel ígérte meg az osztályna� �ason Jokep-, k "  ' t ' .. etlen támogatasal . pen odaado mun assaga es onz , , - 6rméltnsána ma�as elhata-Kitüntetés. K o.'·ma
,
nl'.zó Ur o 

dl:. Hilbert Gyula őr-rozásával elrendel", meltoztatot�. h�r. 'különítmény paranc.nag-vnak, mint a Ke�d:resre vezeJ�v� ��fias hllzl!alommal telnokána k  ezen beosztasaban odll;ado, If 
' Iataiért Dicsérii eli siesített nehéz és felelősségteljes szo ga 

�erése tudtul adassék. 
" S  l 'U Ferenc tábornok, a 

nok : 100 év - 1 0  év; Neuscldo.s-Kniislt Kornél építész : Emlékezés Polák Mihályról (a Ludovika Akadémia építője volt) ; Halottaink; v. R. J. : Apróságok nagy dolgokról . Sorakozó ! Vitéz Rózsás József : A Leventekör távolabbi céljai ; Marcsek László : A Leventekör 10  éves évfordulójára ; Vitéz Rózsás József: Kard és toll (egyfelvonásos színpadi kép) ; Szabó Gyula főhadnagy : A rajzzal való szemléltetésről ; Técsői Móricz Béla főhadnagy : A raj vezetés technikája;  Scholtz István akadémikus : A hordozható járőr-rádió ; MagJja>' Sándor akadémikus : 'A Wzérség harcászati fejlődése ; Memento ! ;  Nagy-Józsa Kálmán nJj. szds : Látogatás Trianonban ; FruttingeT Ferenc főelőad6 : Emlékezés egy vértan unkról ; Vass Ferenc akadémikus: Hunyó tüzek (novella) ; Ily GlI,sztáv nkadémikus : Lehullott egy csillag- (novella) ;  Múzeum-Akadémiai élet. A Ludovika Akadémia címere, jelmondata és gyűrűje ;  Az ellenforradalmi Romanelli-emléktábla leleplezése ; Oklevél a Ludovika Akadémia elvégzésér"l ; A ntant Zoltán ny. főhadnagy: Emlékezés Jekelfalussy Lásziéról ; Beszámoló a Leventekör 1929/30. évi működéséről ; A Leveniekör 10 éves jubileuma ; Gróf Haller A lfréd és Marcsek László &kadémikusok verseiból ; Molná,' pú l főhadnagy : Ary bácsi, a nazarénus (kis elbeszélés) ; ETdéIyi Tibo,' főhadnag!J : Párviadal (novella) ; Jakabos Rez
,
sŐ. ak<J.démikus : A talizmán (kis elbeszélés) ; J6s Ferenc aka de mtkus : öszi hangok (vers) ; Roedig." End" e akadémikus : Beszéltem a fákkal (vers) ; Zám bory A n tal föhadnag,: : A hadifogol)' mesél (regényrészlet) ; Pani/igay Sándo,' : 1930 (vers) ; Testedzés : Dávid Józse! ny. őrnagy : A visá vívás történetéről ; Beszámoló a LASE 1929-1930. évi eredményéről . Hadak útján (melléklet) . Vitéz ne?/tes Szinay Béla tábo"nok: A �Iavetől-N agyrécséig; Petricsevics százados slelecl fegyverten)'e ; Vitéz Oszlányi Komél százados : Részletek az 1914-es szerbIaI hadjáratból ; Vitéz Bábai Bay Miklós föelőad? : Emlé!<képek az orosz harctérről ; Dr. Vitéz Balsay Lászlo ny. szazados : Ardzelli vállalkozás ; Nagy-J6zsa Kálmán n!J. százados : Müszaki földerítésen ; Vitéz Puji PU!! ! enő főelijadó : ;Emlékek az olasz harctérről ; Kálmán Béla : TuzraJtautes ha�asa .. s � p�_ rancsadás lehetőség-e éjjel és ködben ; Almay l!e!a foelo

,
ado : Ludovikások a székely hadosztályban. Illuszt1"UC1Ók : Ben!Jet' Zoltán főhadnag!l : Vitéz nagyb�nyai Horthy Miklós, Magyal:-' ország kormányzója (olajfestmeny) ; Agatha A ladar akade",ileus : Fejtanulmány és a 100 éves Alma Mll;te�· (pasztel.lek) ; 

Molnár Károly aka..dé",iku�: A ke�'e�ztfll; . labanal (ola)fest-ény) ' Zálllb6 Dezső akadennkus : rel! ta) a Ludovlka Aka;r, . 'kertjében (olajfestmény) ; Puszly Géza akadémikus : O��II
� 

a Ludovika Akadémia. kápolnájá?�n (olaj,tanulm�ny) ;  
Kern Fe"enc főhadnag!l: K�r!"endl tel! , délutan (ola�fest-, 

el'edeti)'e a Dwoántul! tavaszI tarlaton hronzermet meny, . I 'd ' l  ( I 'f t t · Falb End,-e : Téli hangulat a Marglhl na o a) es _ 
n�:er 

)' . Lenl!a,.tovics Ká" olll akadémikus : Nyári hangulat Plen ' . # ' " #' (
. , 

fY 'tmény) . Schablik A lf"éd fóhadnaOil : Stos ZI erdoreszlet VIZ es , 
, ' P  I G '  k dé ik sok ( t I I)  . Meidlinge,' And" llS es " esz !l eza a a m u 

Csendőrsí�ok , megk
.?

szor�;tasa; 
eí';:últ napokban 19. .:zek: m. Ikir. csendorseg- lfelugyel.?Je  az .. alakulatokat szemle ala szárdi osztály teri\letftn Jpvo cS�ét;i Bakon l/i AndT"s jár�"vonta s ennek folyaman Pakson.. í " t _ 

/kik kommumstak cI'mester és ,csala Bálint C5erydor s �laJkszárdon néhai Sim on által szen::-edt�k . . vért�nú halal,t :\a��rában szolgálat�ö�ben Pál csendor sIrjat, klt Szekszar 
d "rt'sztikar jelenleteben orvvadászok nőttek .agyon L- a csen o I 
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'g'en sikerült tollrajzzal, Vargha Mikl6s, M01Y1v
,
ecz ne any I , . k -

, . f '  ké f l ete I . és LÚ'!I,i Glfula akademlkuso muveszl eny p e v _ 
1I1? e ' ", . . 

k d '  . . él tb-I I kkel és végül K.1tdy Adám akadé1lllkus az a a .. emlal. e , o mell'koszorúzta. 
d 'k Akadémia Lcventeköré-Ludovi kás Leven te. A Lu OVI a �erített vidám karikatúrákkal szerpelnek az unnepJ szam-
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ban. A szerkesztés nehéz munk�j,át !'itéz Rózsás JÓ�set. ,n��. 
százados végezte abszolút hozzaertéssel ; a nyomdai klalhtas 
gondossága az Athenaeumot dícséri. 

Csendőregyének megtámadása és fegyverhasználatok. Jú
nius 29-én fél 19 órakor Tállya község (Zemplén megye) Fő
utcáján, Tóth András tállyai lakos, BaJ'csi" József őrmester 
és S::ak<ícs Jenő csendőrből állott búcsúügyeleti járőrt meg
támadta, Szakács csendőr balkezét egy két kg. súlyú kődarab
bal megütötte, Barcsik őrmester fegy\'erét pedig lefegyvere
zési szándék ból megragadta. Szakács csendőr a támadóval 
8zemben szuronyfegyvert használt s azt hasbaszúrta. Tóth 
Andrást súlyos sérüléssel a miskolci kórházba szállították. 
Szakács csendőr a kődobás következtében balkezén könnyebb 
sérülést szenvedett. A kivizsgálás folyamatban van. . 

Június 29�n 22 órakor Balatonberény községben ( So
mogy megye) a Páli-féle vendéglő helyiségében, táncmulatság 
közben Kot'ács Györg!! II. őrmester és Von!!i!; Józse! csendőr 
szolgálaton kívül, összeszólalkozott Hor"áth György, Horváth 
János, ifj. Hort'áth György és Vilisics Imre ottani lakos le
gényekkel. A legények székek kel és szódásüvegekkel megtámad
ták a két csendőrt. A csendőrök \'édekezésül kard fegyverüket 
használták, miközben Vonyik csendőr kardjával több egyént 
könnyebben megsebesítet!. Kovács I I .  őrmestert a támadók 
s�ékekkel és szódásüvegekkel fejbeverték. Nevezett a fején 
�ulyosan, de nem életveszélyesen - megsérült. Vonyik csend
or ugyancsak a fején könnyebb sérüléseket szenvedett. Előbbit 
sérülésével a marcali közkórházba szállították, Vonyik csend
Ól' az örsön gyógykezelés alatt áll. A kivizsgálást megindí
tották. 

Június 29-én az esti órákban Oláh István törzsőrmes
m, gombai örsparancsnokhelyettes, szolgálaton kívül Gomba 
község 

"
(�es� l!legy:) utcáján sétált., 22 óra 40 perckor egy 

8-10 foből allo legenycsoporttal talalkozott kik táncmulat
ságbői hazafelé tartva, lármáztak. Oláh törz'sőrmester a cso
port .

. 
tagjait csendre intette és ugyanakkor Varga József I. 

ho�védgyalogez�ed távbeszélőszázadának állományába tar
tozo hOJlv�!!t f�elme�tette, hogy a derékszíját csatolja fel 
s ne a karjan vigye. Mig Oláh törzsőrmester a honvéddel be
s�t, �I�tt Cs. JVarl!a András földmíves, gombai lakos 
Olah tő.rzsormestert a Jobboldali lapocka táján zsebkésével 
orvul hatbaszúrta. Oláh törzsőrmester kardot rántott, azonban 
iegyverhasznála�ra alkalom Ile"" volt, mert a tettes a szúrás 
utin nyo1nb�n �lfutott. Oláh törzsőrmestert egy kocsmában Ifotp08 Il!:Dac tiszthelyettes örsparancsnok és Beck Sándor 
o�mest;erböl 'állot! járőr 1!lső segélyben részesítette, majd a 
k�ségJ orvos gyogykezelés alá vette. Oláh törzsőrmester sé
rülése !4 n.�p .  alatt gyó�ló. Cs. Varga András gyanusítot
tat az ors ,arore elfogta es a bűnjelt képező zsebkést őrizet 
alá 'Vette. A kivizsgálást megindították. 

.ugyancs�k június 29-én. 1 1  óra tájban Kiskundorozsmán 
Bodo Antal tiszthelyettes, vasárügyeleti járőrvezetö a vásár
téren, Kovács István 86 éves, orosházi lakos, ellenszegülő el
len �ronyfegyvert használt. A fegyverhasználat közben 
i!Jodo tiszthelyettes szuronya Kovács jobb combján hatolt be 
es a hegye a bal farpofa belsó oldalán jött ki Kovács 20 
nap� belü� gyó�l� �é�lést szenvedett. A �érült Kovács Istvant 9:z o.rs, .�at?sa�1 koze� elleni erőszak miatt elfogta és 
�o�t�edl kir ugyeszsegnek atadta. A kivizsgálást megindí-

. A C8�d�r!,égi, gépiá.romüvezetöi tanfolyam vizs á '  a A szekesfehervarl harornhonapos csendőrsécri gépJ' ár' 1\'. l . 
t O  . .  tanfolyam vi . . . t . . . 28 ' 

0>' omuveze Ol 
. z,sgaJa J�mus -an 7 órai kezdettel tartották �eg. A VI?Jsgan megjelentek : Schill Ferenc tábornok kir:. cse,!d�rsé,g . felügyelője, Schönherr Károl" ezred'es

a m� 
belugymlmsztérlum VI. b. osztályának vezetője Ló?s j .. ezre�es, a székesfehérvári II.  kerület paranc�noka' a C ��o 
ls!van ezredes, a pécs.i IV. kerület parancsnoka ' Kle

':�,� �asz!ó ezredes, a m. kir. csendőrség felügyel " "  'k ' tl,sztJe� Boros Lajos őrnagy, beosztott törzstisz�J:n�senJ��:?
reszérol ; Poltoezky Jenö ezredes Borhh nl'  . d 
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, 
tes, segédoktatói Sándorot'ics GYÖ1'gy és Madarasi Pt1,p 8ún
dor őrmesterek voltak. 

A vizsga 28-án 7 órakor Sch ill Ferenc tábornok elnök
Iete alatt kezdődött meg az elméleti tárgyakkal, ú.  m. közle
kedési kódex, első segélynyújtás, motortan. A 1 9  vizsgáz6 
oly kiváló tudásról szolgáltatott bizonyságot, hogy az egész 
elméleti vizsga rövid má�fpl óra alatt befejezést nyert. 
Utána fél tíztől fél tizenkf'ttőig a lovas! ági laktanya nyi
tott 10vardájában a gyakol'lati vizsgát ta l·tották meg, ame
lyen először minden tanfolyamhallgató, �gy szóló, mint ol
dalkocsis gépen magas iskolának megfelelő gyakorlatokat 
mutatott be, azután pedig az összes hallgatók akrobataszerü 
ügyességi gyakorlatokat mutattak be, am"'y gyakorlatok a 
vizsgabizottsági tagok iíszinte csodálkozá�át és elismerését 
váltották ki. 

A vizsga végeztével Sr.hill Ferenc táhornok úr meleg
hangú buzdító beszédet intézett a tanfolyam hallgatóihoz és 
mind nekik, mind pedig a tanfolyam parancsnokának é:l 
segédoktatóinak teljes ml'gelégedését fejezte ki. A tanfolyam
hallgatók közül a legjobb eredményt Gál Jó;;se! szombathelyi 
kerületbeli törzsőrmester érte el. 

Dícséretek. A. m. kir. pécsi IV. kerület parancsnoka Szász 
Dénes alhadnagyot és Bngoly Sámuel tiszthel} ettest, mert egy 
gyilkossági eset kiderítése alkalmával kiválóan buzgó, lelemé
nyes és eredményes tev{,kenységet fejtettek ki és a tettest az 
igazságszolgáltatás kezébe juttatták - dícséró okirattal látta 
el ; Otmba Józse! törz�őrntestert, Nagy Pál IV. és Márki 
Kálmán örmestereket pedig, mert egy gyilkoss:ígí eset kiden
tésénél járőrvezetőjüket kiváló buzgalommal és eredményesen 
támogatták, - nyilt·án()san megdicsérte. 

Kedv(>zményes internátusi ellátás csendőrt isztek és al
tisztek fiai számára. A:� 01',�zágos Bi1'ói és Vgllészi Egyesület 
vezetősége a CsendőrsJgi Lapok közbenjárására kivételesen 
megengedte, hogy IS jövő ta névtől kezdődően az ('gyeslilet bu" 
dapesti jnternátusába a bírák és  ügyészek fiain kivül a m .  
kir. csendőrség tisztj�·inek é s  altiszt jeinek főiskolát hallgató 
fiai is kedvezményes ellátási díj ellenében felvéteSlIenek Az 
i�,en .sz�p' és E;gés��gf's h�lye,n ( I., Ráth György1tca 20.) 'fek
vo 82 fOlskolas IfJU Íl'lvetelere berendezett inte� való 
ff'lvételi kérvényeket az internáus igazgatóságáho21 kell cí
me�!ll s !ehetöleg aUf.Usztu, hó 5-éig szerkesztöségiiJlkbe kell 
bekuldem. lAz mternatusba csak olyan ifjak vehe� fel akik 
\·lil,am.ely egyetemet vagy főiskolát látogatnak. Fői*oI68Dak 
�,ekmbk a most érettségizeIteket is, azzal a feltétellel hogy az 
osszel valamely főiskolára valóban felvétetnek. A '  felvételi 
k�rvén�ben az ifjú eddigí tanulmányi eredményét b�t
vanymas,?ll!:ttal fel ,kell tüntetni. Az internátusban öl 811J1i1áb�� 8�. fero�ely \' an, 31 kettesszoba és flO különszoba. ElJá
t�SI �I� �a�1 84 lleJ.'g;Ő, �m"'y�rt ,teljes �llátás jár (lekás. ;fú
tes: vllaglt.a�, takarttas es napl harom étkezés) .  Ebéd ne� a 
telJ� ella�s h�vi �O. pengő. Különszoba díja ezidÖ6.1erint 
haVl .6 pe�go,; be�ratasl és ,;zerelvényi díj egész évré 6 pangó. 
E�eb ko!tse� nmc�en. Az internátusban, amelyben az ;fjlÜt 
�z mternat';1s1 �zab��yo.khoz, vannak kötve és á1taJánoa lfel
ugyeletben 15 reszesulnek, tornaterem és nagy fürdőterem iáll 
r:�de

lk
lkezftsre. Az internátus nem nyerészkedésre alapított '\la !I ozas, hanem a bírói és ügyészi egyesületnek a bírák és 

ugyeszek gy�r�ekei . sz�má ra létesített és saját kezelésében 
t��tt .altru�,s�ttkus mtézménye, azért tud ilyen olcsó ellátási 
�IJert

. 
IS elso�angú ellátást nyujtani. Felhívjuk a tiszt urak es alttsztek figyeImét erre a rendkívüli :ked • lame-
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01:1 rem�ett�. 9rat'ecz Ferenc bucsa

örs I . , . Zso�'.I:estpr folyo ho 4-en 1 8  órakor, midőn az 
s�ereife;���.\e�ZOo�aJ;�tl�1 err��I�I .  ta.rtózkodott, hi:t�!en fel
genységi szoh ablak ' . t 

o ozm k�,zde�t. ,E loszor '" le
latoskodó N I 

' an" a az udvarra Jott es az ott fogla
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ségi szobából az d 
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de útközbell kiszenvedet\ � a ebreceni katonai kórházba, 
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körében mély é� ő,szin� ;észvét nyilvánult parancsnokság mtezkedesere katonai dl'sszel 
meg. A kerületi 

recenben. temették el Deb-
Megjelent a vezényszavak f" t S h ' :: szom!>athelyi örsparancsnokké�� e: 

k 
� tek Lénárd őrn�gy, 

ugye� es p raktikus vezényszófüzetet a
s 

á�l�toi:r.ancsnoka }g;:n 
számara. A felsőbb jóváha ás ala . , �. ?ssze az orsok 
szav� füzete a Gyalogsá;?' Gyak PIa; °Sszea}lított , vezény
ronlo alakban és kötésben fehér p

or � I k �ab�lyzatéhoz haa következő : 1. Előzetes �e . e z '  
apuon eszult s tartalma 

A parancsadást és híradást
g1zo�ái�e��ll .A ,r{;.an�dás ; 3. 

az e�s kiképzéstől a szakaszi bezár ' ' . . ezenYti�av;a� 
sz:olg

k
al41tban, ünnepségeknél és !íszelgé��él 

5
'eftf�:Jy?:s�gl 

gaso , mozdulatok és ala.kzatváltozás k ' . u o 0-
szig bemroon és 6 A ik" Ih . 

o ,  v,eze!lyszaval szaka
zpnyszavai. A füzet' i en 

o�"e a�c, �rdvlvas <;s cselgáncs ve-
I '  ' t f" I - g gkonnYltJ a szabalyzatok megta-n� asa s oe �nye, .h�gy ott, ahol a szabályret csak utal a � 8ik?rlatok vegr,:,haJtasara1 a füzet a vezényszavakat is fel. 0;0IJa, ahol pedIg a szabalyzat vezényszó nélkül csak előzmenxre utal (p!. moz?ul�toknál, f�gásoknál stb.) , a füzet a vezenyszavakat us megIsmeth A raj e's szakasz ha d "  ' .ha  I · · · ·  . rcren Jere es" �ce Jamsa,:a vonat�ozó �él?áiban elsősorban a gyakorlati sziiJ.<segleteket � h a.<;;znalhatosagot ,tartja szem előtt. Ez a �ezenysz.avak 

• 

f�zete me�k�zorozza a háboru elötti közkedv<;lt lVe2Jenl'sZ?fuzetek elonYeIt s valóban nélkülözhetetlen seged
,
le� lesz orsp::ran.csnokoknak és csendőröknek egyaránt. !'c , ezenyszavak fu�etftt .a szombathelyi örsparancsnokképző I�k�la parancsnoksaganal lehet megrendelni ára l pengő 90 h�� , 

" 
Beutalások a

. 
balatonfüredi csendőrségi gyógyházba. JI. belugFI.mszter ur az 1930. évi július havi gyógyidöszakra az ala�blakat. utalt� be a �alatonfüredi gyógyházba: A tábornokI karbol : V"abhk Matyás, Mészáros János ny. tábor

�ok�k�t és. ' csa}ádját és Ban-iss Arpád ny. tábornokot. A tIsztI allomanybol : Lábady Kálmán, Verbó János Glatz Ödön Soltés.z I�nre és 'Go"eczky Gyula ezredeseket es 'családjaikat; Mwrgtt tat J6zsef alezredest és családját, Kriston G!lö"gll, Gábor 'Péter, IV. Szinte Gábo,', v. lPoltáJry Vi/?nos, Scicló Lé,uí"d, Preyer Lászl6, v. Csörgey László örnagyokat és család
jaikat, Morell Gyula, Schiwny Richá1-d századosokat és Sze
lPesi Arpád ny. századost és családjaikat; Tasi Dániel g. al
ezredest és nejét, A da'mkovics Sándor, Jelinek Sándor, Vette,' 
Ferenc, Szeidler Endre örnagyokat és nejeiket, Bo,'os Lajos 
örnagyot 'és fiát, Szwoboda Rezsö ezredest, Cante"le Ra!lmund, 
.scholtisz 'József, Papp János századosokat, Gunda GIJula és 
Ditr6i Zoltán g. századosokat, továbbá özv. Aschenbrenne,' 
Józsefné. g. százados 'özvegyét és gyermekeit. - A legény
ségi állományból : 'Bákall Lajos, Erdős Lajos g. tiszthelyet
teseket és családjaikat, Zölde Mihály ny. törzsőrmestert és 
családját;  Lajos Ká1-oly g. tiszthelyettest és nejét, KU"dics 
Béla 'tiszthelyettest és nejét, Pol6nyi István ny. törzsőrmes
tert és nejét, Erős hnre alhadnagy nejét és leányát, to
vábbá özv. Pa"aj Istvánné ny. tiszthelyettes nejét. 

Előléptek : A m. kir. budapesti 1. kerületben tőrzső,.,nes
te'Té : Végső Mihály, T6th István, Bolla [stván, Bálint Ignác, 
B. Balogh János, Ba" át Lász16, Kiss Lajos, Sáfár Lajos, Izsó 
Károly és Lehel János őrmesterek. Ö" >nesterré : Dobler Tam.ás, 
Szab6 Géza L. NarlY János, Mészá,'os Lászl6, Drotner La1os, 
Hegymegi Balázs, 'Bartus Pál, Hajnal Mil�álll és �!ss !':'leny
hért csendőrök. -A m. kir. szegedI V. keruletben torzso,.",es
te''?'é : Tebach e,' Ferenc, Ke"ekes János Il. és Hódi E!ánd�,. 
örmesterek. _ örmeste"" é :  Bod6 [m"e, M akm Balázs es [(a
" oly Sándo,' csendőrök. 

Halálozás. A várpalotai (Veszprém megye) ö�sröl Gl;'ö�be 
hatheti egészségügyi szabadságra .. érkezett Nemet Mlhaly 
őrmester, július 2-án 12 órakor Gyor, Kakashegy-utca l l .  sz. 
alatti lakásán, tüdővészben meghalt. 

Halálos baleset. Frolyó Lajos ba.ksim�j,?,ri (C.so�grá� 111. )  
örs beli csendőr f.  l:ió 25-én 15 és 6 lora kozott, �urd�s �o�ben 
a Tiszába fulladt. Holttestét június 27-én fogt�k _ k.� Soveny
háza község határában és Sövényháza-Bakslszoloben elte
mették. 

Gyermektelen, 50 év !körüli özvegy, hÚ�
t
r�zot� I�k��a�nt 

gi tást, főzéshez Igázt, reggeli t és uzsonna ap .!,- . , t lé • -lk " l '  sal' se'rt Budapesten notlen lalezlc-ser s mosas ne u 1 va a - " b  k" desnél. Pályázók személyes viszonyaikat egyelore ;ras, a�"
1 
�

zöljék Ha'wanpk János alezredessel, Budapest, . ,  K
k
elu e , 

K ' . 
I I le 2 '  adiák meg azokna - Jó a 

ekgolyó"utca 20 b. I .  m. . e� ;  "
k f taság- ,és rendpontos címét akiktől megbí2Jhatosagu , ISZ 

szeretetük feíől érdeklődni lehet. 
T '  ad I . . .. , t kaphatják a (JfI'S a 1/" Kedvezményesen 2.50, pengoer . 

• azok �ik az első tanácsad6 altiRztek szá",(vra" III. iká-,a�lá�á� 1927 ) beszerzé-kiadá. ' (Tanáesadó a csendőr mag ne e ez . 

sét .utóbbi bels,ő címlapjának beküldésével igazolják. Megrendeles:k�t a elm pontos feltüntetése \mellett iközvetlenül IR s�?rzo�oz ( Budapest" 1.,  Böszörményi-út 21. B. épület) lehet kuldem. , A 'b.ek�ld�tt címlapokat ,a rendelők visszakapják. Kotan. MIklos tlszth�ly�ttest keresi a nyírmeg�yesi �rspa!ancsnoksag. Tudassa CImet, ha pedig valamelyik bajtársa IsmerJ a tartózkodási helyét, közölje a fenti örs sel. k' Virá� Pé
,
ter volt �agyarsz�ntn:'ártoni lakos tiszhelyettest, m�k n�,Je Jozsa EmIha, kereSI VU'ág Antal m. kir. rendörfelugyeloh.e!yet�es . Kelebia határszéli rendőrkirendeltség. Kéri, �ogy .kozolJe CImet, Illetve, ha valaki a tartózkodási helyét IsmerI, közölje a kérdezővel. 

Cikket nemcsak a csendőrség tagjait61, hanem bár
kitől eUogadunk s azt közlés esetén me,;elelőeu hono
ráljak. A lapnnkban megjelent közleménvek tulajdon
jogát feantartjnk, azokat tehát beleegyezésünk nélkiil 
nem szabad utánnyomatni. - Kéziratokat aem adunk 
vissza. A közleményeket kérjük az ivnek csak az egyik 
oldalára, félhasábosan és ír6géppel vagy köaayen olvas
ható írással írni. Kéziratok sorsár61 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 íruuk. Jeligéiil kérjük kisebb helységek neveit vá
lasztani, mert az azonos jeligékből származ6 félreérté
seket csak igy lehet elkerülni. Ha jeli2'e nincsen meg
jelölve, az érdekelt nevének kezdőbetüit és az állomás
helyét használjuk jelige gyanánt. Közérdekü kérdé, 
sekre a "Csendőr Lekszikon" rovatban válaszolunk. 
Előfizetni csak legalább félévre fehet. A csendőrség 
tényleges és nyugállományu legénységi egyénei az elő
fizetési ár felét fizetik. Az előfizetéseket kérjük ponto
san megujitani, mert a felszólítás kőltségét kiilön fel
számit juk. - A nekünk szá",t pénzküldeményeket kér
jük a Nemzeti Hitelintézet Budapest-krisztinavárosi fi6k
jána'" (Budapest I., Krisztina körut 141) 1672. számu 
csekkszámlájára befizetni, a csekJne pedig feliee-yezai, 
hogy a befizet és a Csendőrségi Lapok javára történL -
A hozzánk in�ézett leveleket igy kell cimezai: ,,A Csendőr
ségi Lapol< szerkesztőségének, Budapest , I. kerülo ', 
Böszörméofi út 21 szám". 

-===�.r�� __ �== 

"Debrecen ." A beküldött eset érdekes és érdemes a leköz
lésre. Van azonban egy nagy hibája. Zavaros. Egy tanulságos 
nyomozás leírásának, mint lapcikknek más szabályai vannak, 
mint egy kivizsgáló jelentésnek. A kivizsgáló jelentésben jö
het először a tényállás s azután tanuk előadása, bizonyítékok 
stb., - amik a 'tényállást eredményezték. JI. tanulságos nyo
mozás leírásánál pontosan vissza kell adni a nyomozás lefoly
tatását időrendi sorrendben és pontról-pontra felépítve. A nyo
mozást címére postán visszaküldöttük. A vörös irónnal meg
jelölt részi g a leírás rendben volna, akkor azonban nagyot ug
rik és elmondja pontosan, hogyan és kik követték el azt a bi
zOnYos rablást, holott azt kellene leírni a, hogy erre hogyan 
jött rá. Nem arra vagyunk kíváncsiak, hog:' '1Ii történt, ha
nem arra, hogy mily munkát végzett a nyomozó. Miután ön
nek megvan a leírói képessége és mert a következtetések kü
lönben helyesek, azt hisszük, nlindn nehézség nélkül át fogja 
tudni alakítani a nyomozást úgy, hogy közölhető legyen. 

Érd. A pénzügyőri szolgálat a hadiévek beszámítása szem
pontjából iL 4.401/M. E. 1915. sz:'imú rendelet értelmében csak 
akkor vehető figyelembe, ha az illető azt a háború alatt a 
katonai határon, a tengerparton vagy a vasútbiztosító szolgá, 
latban teljesítette . 

H .  J.  1. th., Gyula. Előfizetése a folyó év végéig ren
dezve van. 
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ban oh'an nyonllnasokat. ame! � e l , a  e\l;s ,e. ,e� • 
d tanulságokat tnrtslmaznak. 'n kapott 1> be�u�oJ!\tl,1 egy � ,a

tot, amely adat természeténe! f-:g" a nem ,IS �llott ,semnufele 
összefüg"ésben a szóhanforgo btmcselekmenn)el s , Z  az "Jat 
k�zeibe ·�ttatt.a a ,-é"'óta hiába keresett tettest, . , 

)Iecseksljs. A h;n\'édség állományából tisztesI l�e!,lif?k�= 
tb átvett egyének rendfokozatukat a csendo,r,e!'nel ';' 

��eg�!tják, tehát 'mint pr,lbac,sendóriik is onezetol. tlzedesl. 
szakaszyezetói rendfokozatot Ylselnek. " 

CsüggedDk. A nyomozl\aloszt:ílyo�lO� b�o 'ztott l'se��or�
ket ezen beosztásukból folyóan senlllll h�tr�y. nel.:n c; he;!. 
tehát ha alkalmasak. az örsparancsnokkepzo �s�ola,ba epp , n  
úgy Í>e" ezényelhetók, nunt az örsökön levo baJt:lTS31k. �og:' 
az ' illető a nyomozóalosztálynál nulyen beoszb�b::n te�es�t 
szolgálatot, az melléke , Legyenek nyugodtak. � klvalaszt:,su,\l 
a kerületi parancsnokságok a nyon,t��óalosztt:l)'okat egeszen 
bizonyosan nem fogják figyelmen kn-ul hagYlll, 

.F. S. _-\szód." Kicsit rö,id. nemcsak a sorok sz,\mát te
ldntw de II leszurhetö tanulság tekintetében i . Ha azoub, u 
nem l�sz túlzsúfoltság s tartnlékiratszekrényünkben. sorrend-
ben közölni fogjuk, , ' .  Haj lékony. !. . em írta mi'g, h{)gl' ;llllye� ta�'gya� az.ok� 
ameh'eket a közaazdálkodús beszerzett , Egyebkent nezetunk 
szennt nunden újonnan beszerzett használati tárgyra a Cs.-
20. utasítás III, fej. 5. pontjának rendelkezé'ét keH alkal
mazni yaa�'is azokat az elsö évben a beszerzési úr háromne
gyed , 'a r:tisodik évben kétnegy�d ,és .  a 3-ik évben. egynegyed 
értékéia kell becsülni a negyedik e"tol kezdve pedig nem lehet 
becslés'" alá vonni. I cr;z,  hogy a Határoznínyok luyatk{)zott 
pontja újonnan felállított örsökröl bes�él, de néze���, sze!:int 
teljesen azono eset forog ferol akkor IS, ha egy regl ors koz
gazdálkodása szerez be újonnan valanu használati tárgyat. 
g. A Határoz,'ányok III. fej, 6. pontja pont03an elöírja, hog�' 
Init milyen árban kell becsülni, felesleges lenne azt itt megis
mételnünk. írja meg pontosan, nuben ;'olt nézeteltérés, akkor 
mi ponto abb "álaszt tudunk adni . 

N ehéz kérdés. Hát per'ze, hogy nehéz kérdés, de. nem le
hetetlen megoldani. Azzal nenl írt új dolgot, hogy a  csendőr
altisztek nejei között különb3zö müyeltségi fokon álló asszo
nyok "annak. Hol nincsenek � .-\.z"ltal azonban, hogy yala
mennyien csendóraltisztek nejei lettek. mégis csak közel kerw

' tek egymáshoz. egyiknek sinc teMt joga allllOz, hogy férje 
bajtársának a nejét lenézze. Igazán intelligens asszony minden 
helyzetbe beletal:ilja magát. úgy. ho"'l' a kecske is jóllakjék s a káposzta is megmaradjon, Az "elsöbbségért" "aló newtséges asszonyi versengésnek azonban okyetlenül és erélyesen "éget kell vemi , mert régi dolog, hogy annak a férjek szokták 
meginni a le"ét. 

Szeghalom. 1 .  " . yugállományba helyezése alkalmuYul állomáshelyéröl és állandó tartózkodási helyére áthelyezés i költségekre igénye ,'an. Allandó tartózkodási helynek azt a helységet "eszik, ahol nyugállományba helyezése után egy éwn belül yégleg megtelepedett. 2. A Csendőrségi Lapok folyó éyi számaiból az elöfizetók számának nagymértékú megnöwkedése miatt tartalékpéldányunk már nincsen. így csak július l-étól kezd"dően fogadhat unk el előfizetést, 

T Á R O G A T Ó  
� legkönnyebb ruvóhangszer 1 Sa..ial telalmony I Ovuodás utAnzatoktól l meri mind melyek nem 
gyáJ'amból erednek. silány. kúUöldön készül! után· 
zatok. Hegedük. Trombiták, Harmonika CS az óssz.es hangszerek és hurok legfmomabb ki�··itel-

ben szállilie 8Z 

ELSÖ MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOW ASSER ki��ál�;�n 
Budapest, D., Lánchíd ll. 5, 

Kiv6nalra árjegyzék bérmentve. 
Az egyedil1 111agyar baagszergyár az országban. 

r..send6róknek kedvezményes részletfizetes l 

K. J .  örm" Szombatheir. Ne""zett elkt1k
fize�se

d't
hjúru

t
·.usk 30"án 

l . . t " lapot az ön eimére csak a '  'or m l a JU ' m�g, epr . 19� a " . . " ' ldi 
ha az előfizetesI díjat megku . , 

. .
, " 

Kisyárda. Ha :1 mai CsonkaQrsz"g, ,teruleten szulete�t, 
kk ' �r l)'ll"nlpl,lg'ir ,isszuhonosJtast nem kell kénIle, a . ·(\r nUl f::' H ... \ ... , "  . . , • l ' . Optálni m1i- nem lehet. mert :l htlt�ndeJe rege.n elart. . . . 

H. r. II.  csendör . Szil. Nem ízleses dolog. de . .nem �S k!hn. " I  I l'n '. ki·nl·)ud,' a hoo-,' nonek csak no' kerek par on 0'35; oe H' S c... ... .. I e ·  

;�,�i):.lll kerékpároznia. 
DrlÍ.v!I. 1Iliuün !lZ áll!lmrendórs�gi és, c,semlL? rségi sZ(lI�>Í: 
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f\ze'kesfehérniri gh. Az örs szó tlllfiJdollkeppell az "orze u , tel ' t  • " I Ól''' sZ8yakból 5z!Írmazik, nyelv"tallllag la "ors enn� a 

heh'es, de II gyakorlatban lllÍndig " örs:'-öt írunk. s maradjunk 
i' llleo- ennél az irásmódnál. mert folyekonyabb IS. 

�i(\kó. A folyó hó folyanuln"a �álunk .1,e,:o. öss.ze� kéziratok 
sorsáról értesíteni fogjuk a beh-uldoke�. ,I'UserJe flg� elmemel a 
szerkesztoi üzeneteket. Nagy�n !lok kezIratot k ll��lllk, so\'Szor 
igen hosszúakat i s  s nem gyozzuk azonnal meg> alaszolm. 

Sarkanb' ú. A loyascsendor nund szolgálatb311, mind szol
gálaton kíYiÜ S3rkant�'út viselhet. Term.észetes. hogy napos 
szolgúlatban is. 

Badacsony, A k�ri.Ueti parllllésnokság rendelkezésór.e �z 
alaptiikét, ampl,- eddIg JO P Y,olt, most ,fel �ellett emelro, 1 �� 
P-re. Kérdi . hoo-y 3Z alaptoket akkor IS kl kell-e egés:Itenl 
120 P-re, ha a fejenkénti osztalék, yag��s egy �'agyom?sz a 
120 P értéket eléri. sót azt meg ís haladja. _-\. lUl felfoga nnk 
az ho"" az alaptőke nem más, lUint az a minimális vagyon
ré�z �melYnek II közgaz.d:iikodásb:m, mint tökének, állan
rló� benn 'kell lennie, Ha tehát az Önök k özgazdtilkodúsában 
a fejenkénti osztalék a 120 P-t eléri, ez azt jelenti. hogy a 
köz .,.azdálkodús tagjai az elrendelt 120 P fejenként i alap
tÖkJ'"el rendelkeznek. yagyis, hogy azt nem kell kiegészíteni, 
mert luszen a yagyonrész a maga teljes összegében alapto· 

kéyé változik át. _-\.zoknak tehát, akik a parancs alapján a 
felemelt alnpt6kére már törlesztésekel<. juttattak a közgaz
dálkodé.s pénztára ha, ezeket a törlesztéseket vissza kell 
fizetni. ha a fejenkénti osztalékuk már amúgy i s  több yolt az 
I'lrendelt alapttikénél, "agyis 120 pengonél. 2.  Ut,í najirunk, késobb kap választ. 

p, örm., I\:omádi. .-\. "olt 39. k"zös gy, e. irattára Debrecenben yan, a po!giirmesteri hh'atalbnn, Le"élben is kérhet fehilágosítást. ' 
D, J ,  örm. Garudllu. Ügyesen megfogalmazta, dc a közölhetöség mértékét azért még 11em üti meg. A vers sem túlrossz. de nem olyan jó. hogy közölhetnők. IL G. örm. Debrecen. Érzelmei nagyon szépek. a "ers a�onban nen). jó. '"- . 

N. A. Hajduböszörmén:r, Jelentéktelen eset ,'olt mind a kettő S nem is elég érdekes ahhoz. hogy érdemes lenne közölni. P. L. örm . l"jhuta. Rosszul sikeri.\lt, nem közölhető . 
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HegedO a,.",onluIft T á,.ol1a/ó csak itt ft valódi CImbalom H.,.mon'lr.. Cll.,.. 
es 6Z össt.e� lt'gj bb h6n�szerek. lovabbe. ft 
legjobb r'diókés.ziilékek csakis \It el g)érban kaphalók. 

Múvés:desen javU. legjobb huroket kéull. Án.gr,.k.l ingyen küld 
I . MOGYORÓSSY GYULA m. kIr. uat.. ��������=::= h8��4 � BUDAPEST, VU" RÁKÖCZI.ÚT 71. __ E!1�!.ll ��gy!, !l��':tr':. '! 0:uágbu Csend örs égnek ré!'zlelflzetét" ke<lvezm�'\Y 
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, , LEGENY A GATON. 
- ReS'ény -

íRTA : BARÉNYI FERENC. 
J olán nemet intett. 

20. 

- A jobbkezével fogja meg a cső végét _ szólt Fürth doktor. - Úgy és most üljön nyugodtan, ne mozduljon. EZ
,
alatt a g:umics� másik ün�g�.s tűvégét Gál Imre karjába sZ'llrta. EgYIk kezevel a gUJnIcsovet tartotta s a másikkal az 

üre�e� tűvég�� a beteg karj�n rögzítette. Aztán megnyitotta 
a veraram elott a szelepet es halkan el kezdett beszélni : _ 

Nem kell félni kislány, a vérátadás nem árt, nem jár vesze
delemmel . . .  

- Nem félek - suttogta Jolán megilletöd\"e. 
Fürth doktor mosolyogva hólintott és halkan folytatta : 

Természetesen esak a fiatal és teljesen egészséges ember 
vére alkalmas a vérátömlesztésre. A vérátadás, amint mon
dottam, nem okoz semmi bajt. Egy liternyi vért minden vesze
delem nélkül átadhat, még mindig marad négy liter vére. 
Meg se érzi a hiányát. Ki.ilönben is egészséges szervezete 
két hét alatt pótolja a leadott vérmennyiséget . . .  

Közben az ellenőrző szelepet figyelte, hogy mennyi vél" 
ment át. Amikor megállapította, hogy a szükséges vérmeny
nyiséget Jolán már átadta Gál Imrének, lezárta a szelepet. 
Még egy picit várjon, nyugodtan üljön - szólt Jolánhoz és az 
üreges tűvéget kihúzta Gál Imre karjából és tapaszt ragasz
tott a szúrás helyére. Aztán ugyanúgy kihúzta Jolán eréből a 
tűt és a karját betapasztotta. N os megvagyunk. Köszönöm, 
hogy csöndesen, nyugodtan viselkedett. Ez volt a legfontosabb, 
enélkül nem sikerült volna. 

J olán boldogan mosolygott. A tudat, hogy önvérével já
rulhatott hozzá Gál Imre megmentéséhez, büszke boldogsággal 
töltötte be szerelmes szívét. - Hála Istennek ! - sóhajtotta, 
aztán aggodalmasra vált arccal kérdezte : - Úgy-e, jól sike-
rült ? úgy-e nem Ihal meg ? , , 

Fürth doktor mintha nem hallotta volna meg a ker des t, 
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ka 

m mellett maködik. 
szakképzett veze se 

a ,műszereivel szöszmötölt. Aztán a fényes fecskendő tűjét a 
Gal Imre karjába szúrta : - Még ezt a szívserkentő befecsk

,eZ:Zdezést kapja, aztán békében hagyjuk reggelig. Ez megerő SJt! . a szívet, átsegÍti az éjszakán. Reggel aztán meglátjuk majd, hog._ mit csinálhatunk . . .  
- Az imént azt mondta főorvos úr, hogy nem táplálkozott rendesen - szólt Jolán felemelkedve. _ Mit adjak neki enni ? 
- Rég nem evett, az bizonyos. De hát lelkem, hiába akarná megétetni, még a tejet sem tudja bevenni annyira öszsze�zorult a 

,
bárzsingja. Egyelőre csak mesterségesen táplálhatJuk a . bel�n ke�es.zt�l. Jegyezze is fel magának, JlOgy e-zt reggel mmdJart elokeszIttesse . . .  Fürth doktor a homlokára tolta szet,nüvegét és a kis székre ült. Pár pillanatig gondolkozott, aztan lassan tollba mondotta Jolánnak : _ Tehát 150 gr.amm feihér májat finoman megőrölni. Aztán három ftiss tOJá�� e�y evőkanál!"yi vízzel és egy kávéskanálnyi fehér liszttel Jol osszekeverm. Ezt az egészet egy eVŐkanálnyi szőlőcukoroldattal együtt alaposan összekeverni és aztán felforraIni. Am

,ikor már ,iól felforrt, akkor aztán leihűteni !40. C-ra s így aztan be fogjuk önteni, attól megerősödik. 
- Igen - szólt Jolán, pontosan jegyezve az orvos utasítását. - Hány órára csináljam meg ? 
- Hát mondjuk reggel 7 órára - ,'felelt Fürth doktor és 

"ztán körülnézve, kérdezte : - Hol fog aludni kislány ? ,T olán vállat vont: - Itt. A karosszékben. 
- Az nem pihenés, lelkem. Magának pihenni kell. Hát 

nem lehetett Gál Imrét más szobába tenni ? 
- Nincs egy üres ágyunk se - mondotta Jolán. _ Nem 

volt más választásom amikor hoztál<. Nem akartam, hogy el
vigyék a tartalékkórházba, útközben meghalhatott volna . . .  

- Igaz, - bólintott rá Fürth doktor. - De ,hát hogy is 
lehetne ezt a kérdést megoldani ? 

- Már én megoldottam. 
- Nos ? 
- iRa megengedné ,főorvos úr, én addig az orVO�l rendelö 

dívánjára vetnék magamnak ágyat - kérlelte Jolán Fürth 
doktort - amíg megüresedik egy ágy, ahová aztán Gál Imrét 
fektethet jük . . .  

- H ogyne engedném, persze, oda vessen magának ágyat 
- felelte Fürth doktor jóságos mosollyal. - No most aztán 
pakkoljon kislány, menjen aludni a rendelömbe . . .  

- De - pl'óbálta meg Jolán az ellenvetést. 
- Semmi de - vágott a szavába Fürth doktor jóságos 

szigorral. - Szedje össze a cókmókját szépen s menjen aludni. 
- Ma még itt alszom főorvos úr a karosszékben. 
- Dehogy alszik m, menjen csak a rendelömbe. 
Jolán belepirult a nagy tiltakozásba : - Nem megyek, 

nem hagyhatom magára a betegemet . . .  
Fürth doktor elmosolyodott : - Mehet nyugodtan, a betege 

nem lesz egyedül. 
- Nem úgy értettem )- pirult el Jolán, - hanem kell, 

hogy valaki a beteg körül legyen. Különösen most, amJkor 
ilyen válságos az állapota . . .  

Fényképezőgépek 

prizmás látcsövek 
6-12 hónapig terjedhető réulet

fizetésre készpénzáron, ellenőriz

hető eredeti gyári árjegyzék szerinI. 

HATSCHEK ÉS FARKAS 
optikai és fényképészeti llzaküzlet 

•• (Közp városh6za 

B U D APEST., IV., Károly-korut 28. épol.lében). 

Fiók : VI., Andrássy-ut 31. (Nagymezo-u. sarok.) 
Kérje legujabb nagy képes árjegyzékOnket. 

II 

� I 



CSENDÓRSÉGI LAPO K 1930 júl ius la. 
66 

_ .Menjen csak kislány - szól� Fü�·th ?oktor komoly�n 

_ aludjék nyugodtan. Fontos, hogy Jól pIhenJen. Legyen n) u
g"�Jt betegét ne féltse, on'os marad mellette . . .  
• � Ki ? - kérdezte Jolán. 

- tn. 
_ A főorvos úr? - álmélkodott Jolán és szemét ellepte 

a könny. 
_ Én, hát persze, hogy én - neyetett Fürth doktor. 
_ De ezt én el nem fogadhatom. 
_ Hogyne íogadhatná el én tőlem - felelte/ lágy hangon 

Fürth doktor. Aztán később restel te ellágyulását és 5zárazon 
jegyezte meg: - Különben is orvosi kötelesség. 

Jolán könnves szemmel hajolt le Fürth doktor kezéhez. A 
szÍ\'e csordultig telt meg hálával és mindenáron meg akarta 
köszönni Fürth doktor jóságát, mert hiszen jól tudta, hogy 
mennyire fáradt. De Fürth doktor még szóhoz sem engedte, 
hanem kedyes unszolással, türelmetlenül tuszkolta ki az ajtón. 

Megkönnyebbülve tette be Fürth doktor Jolán mögött az 
ajtót és rögtön az ágyhoz lépett. Megfogta Gál Imre csuklóját 
és komoly arccal szemlélte a beteget. ,Arca most a betegéért 
aggódó orvos arca yolt. Hamar nyúlt a fecskendő után és Gál 
Imre másik karjába is adott egy szívserkentő befecskendezést. 
Feszült figyelemmel várta a hatást. Mereven állt egy helyben, 
mint a szobor, mindaddig, míg a beteg alig észrevehetően meg
mozdult. Lélegzése szemlátomást megerősödött, halkan fel
sóhajtott; éltető vérhullám suhant át halovány arcán. Fürth 
doktor lehajolt hozzá s a hallgatócsovel leste a szív verését. 
Amint az elernyedt szív erősödő dobogását hallgatta, aggodal
mas arca mmdjobban kiderült és megelégedetten nézte a beteg 
éledező arcát. Megnyugodva ült aztán a karosszékbe s a tás
kájából egy könyvet kotort elő. Bóbiskolva olvasgatott egy
ideIg" míg "égre elnyomta az álom. J óságosan mosolygó arccal, 
boldogan elszunnyadt. 

19. 
Rémesen sötét hu;lámokkal viaskodott Gál Imre lelke, 

míg az enyészet ön'ényéből az élet partjáig vergődött. Lassan
lassan elcsitult a háborgó hullámok vad moraja s fülébe csen
dült egy dallamosan zengő hang. Mintha régi ismerős lett 
volna ez a kedves hang, hallatára holdog mosoly szállt Gál 
Imre areára. Mosolygó arccal, de csukott szemekkei valami 
jólesően enyhe zsibbadtságban feküdt még napokig, míg a 
szemét ki tudta nyitni. 

N�vemben'égi ?éIi napsugár kihűlt fénye világította be 
a szobat, amIkor Gal Imre feleszmélt. Idegenül nézett széjjel. 
Szemben a falon, fekete keretben egy fénykép ; lassan nehezen 
ismert rá Venyige_ bácsi. képé;e. - iHogy került ez a 

'
kép ide ? V �gy, hol I� v�n o tulaJdonkeppen o - erőlködött az agyából, 

mmt .� forrasboI fel-felb,!ggyanó gondolataival. De még inkább megd?bbe�t, amIkor, az agy mellett! falon a saját aranykere
tes fenykep�t meglatta. Bete,g �épzelet déIibábja kápráztatja 
meg a sze�et, !?,ondolta s szetnezett a szobában, hogy hát ha lesz " al aki , aki megmagyarázza, vagy megmondja, hogy hol " lI:!l' De nem vol: bent sen�i, egyedül \'olt a szobában Egyelore be kellett emIe a !alal�atássa,l. Kíváncsian nézelődött koru�. Faragott asztalkan fIatal palma nyujtogatta legyező
�aku l�velelt az ablak felé. Mintha már látta volna. De akkor Jű

,val kisei?b volt. �ogy megnőtt. Igen, jgen - sajdult fel lelk�ben a .tnzonyo�s�g -, ezt a pálmát ő adta Jolánnak. Akkor ha� me�n� a reg! �orházba került . . .  Fürth doktor . . .  Venl?ge baCSl :' . .  J�lan .: . Min�. a sz!,-ppan�abból szálldogáló szmes bub?l�kok, ugy tUJ;tek elo emlekezeteben az elfelejtett nevek, a regl, kedves emlekek. - Jolán - . . .  Itt megállapo-

dott és eltűnődött. - Vajjon mi van Jolánnal. Itt van-e még 
a kórházban ? Talán férjhezment . . .  Lehet, hogy ez Venyige 
bácsi szobája . . .  Lehet, de akkor nem is marad soká magá
ban, Venyige hácsi be fog nézni ho�z�. Eljön, �iztosan . eljön 
sakkozni . . .  Feszülten Ílgyelt az .aJton . . .  Talan nem IS Ve-
nyige bácsit várta ennyire . . .  

Las5an, nesztelnül nyílt az ajtó. A sötét ajtókeretből. mint 
valami légies <tünemény, hatásosan vált kí Jolán fehér alakja. 
Opáltüzű szeme felragyogott, 'bájos arca kigyúlt a lelkére szállt 
örömtől, boldogan kiátott fel : - Imre! 

Gál Imre szíve megdobbant, anunt Jolánt meglátta. Elbá
jolta a gyönyörüség és mindent feledve, megigézetten sut-
togta : - Jolán ! 

K.ét pici kis szó, öelentéktelen, semmitmondó és meg!s 
mennyit fejez ki. Két név csak, pár hang és mégis sokat ért 
belőle az, aki a szívéből mondja és ' akí a lelkéből hallgatja. 
Mintha nem akarnák többé elereszteni, ú�y fogták egymás 
kezét szenvedélyesen, egymásba fonódó uJjakkal . . .  Mennyi 
mondanivalójuk Jett volna é s  még sem szóltak egy szót sem, 
csak egymás szemébe néztek. A szemek beszéltek. ts megér
tették egymást. Nem kellett magyarázkodni, ·hiszen! olyan ter
mészetes volt, hogy végre egymásra találtak. 

J ol án egyszerre úgy érezte, hogy ellankadtak Gál Imre 
ujjai s ijedten vette észre, hogy szerelmese feje bágyadtan ha
nyatlott vissza a párnára és parázsló fekete szeme lankadtan 
lecsukódott. 

_ Főorvos úr ! - ugrott fel Jolán rémülten és a rendelőbe 
futott. - Főorvos ur! Azt hiszem, meghait! 

Fürth doktor nQm kérdezte, hogy kiről van szó, csak sza
ladt Jolánnal Gál Imréhez. Amíg a beteget vizsgálta, megkér
dezte Jolánt, hogy tulajdonképpen mi történt. 

_ Semmi _ dadogta Jolán. - Amikor pár perccel az· 
előtt bejöttem, láttam, hogy feleszmélt és megismert . . .  

_ Talán mondott neki valamit ? - kérdezte Fürth dok
tor és szelíd szemével fürkészőn tekintett J olánra. 

_ Nem, nem mondtam én semmit. Csak, amikor meglát
tam, hogy végre magához tért, nagy örömömben felkiáltottam. 

_ Mit kiáltott ? - kérdezte >Fürth doktot' és elnézett a 
beteg felé, mert. észrevette Jolán z avarát. 

_ Csak ielkiáltottam - felelte Jolán, elpirul va. 
_ Mégis valami szót mondhatott, amikor felkiáltott. Mi 

volt az a szó ?, 
_ Csak egy név volt. 
Fürth doktor el,!,osolyodott. - Nem nehéz kitalálni, hogy 

azt mondta : Imre. ugy-e ? 
Jolán rábólintott : - Igen. 
�ürth ?oktor levette a szemüvegét és rálehelve, elkezdte 

t�kal'ltgat�l. A� arca .o!yan volt, mint a befelhőzött ég, mely
rol a felhok mogul klSUt a nap. Komor vonásain át-átsu,hant 
�gy-ell:Y derűs m�soly. - Nos és ő mit mondott ? - kérdezte Jelentosen hangsulyozva az öt. 

Jolán lesütötte a szemét és nem felelt, Fürth doktor fel
tette a szemüvegét és rámosolygott Jolánra: - ö meg azt 
mondta, hogy - Jolán - úgy-e ? 

Jol�� igent . in�ett. �ü:th doktor szelíden megcirógatta 
az . arcat . - KIslany, kIslany!  No ne féljen nincs semmi 
bll;J .  Nem. kell félni, de vigyázni kell. Nem sz�bad felizgat!u. N!ncs

, ba), csak nagyon kimeritette a nagy öröm hogy ma�:t� la.U�atta meg, amikor a szemét először feln'yltotta. Ez f'
th

e
t
to 

t
lS - nevetett Fürth doktor -, amikor ilyen szépet a a ot . . .  -

. Jolán az orvos beszédjéből csak annyit értett, hogy run cs semmi baj. Ezt ismételte m agában folyton - nincs 
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CSENDŰRSÉGI LAPUK 659 <emmi baj, nincs semmi baj. -- Mintha mázsás követ hengerftett volna el a szívéről Fürth !doktor, megkönnyebbülten lélekzett fel. Megint a régi, kisleányos tekintetével hálásan nézett Fürth !doktorra. - Nincs baj - ismételte Fürth doktor, mert tndta hogy ez a két szó új erőt (int Jolúnba, _ Csak elaludt, Most Itlenjen a konyJlába s nézzen az <'béd után, mert a mi betegünk nagyon éhes lesz majd, ha 'felébred. J ol án készségesen kisietett. Boldog elhamarkodásában nem fogta meg a kilin�set és az ajtó nagy h angon csapódott he mögötte, Gál Imre felriadt a zajra s csodálkozva nézett az orvosra. 

- No megismer még ? - nevetett feléje Fürth doktor. Maga aztán igazáll jól csinálja. Amíg egészséges, addig felénk sem néz és most is egy alapos sebesülés kellett, hogy megint idekapjuk . . .  _ Gál Imre elmosolyodott. - Örülök, hogy itt vagyok. Köszönöm szépen főorvos úr . . .  _ - iMit köszön ? - Tudom, nlPgint csak a főorvos úrnak köszönhetem, hogy élek . . .  -
- Lári-fári - intette le Fürth doktor - hányszor mon. rlottami már, hogy mindent csak a jó Istennek köszönhetünk. Ami j ó  van a vilá�on, az lrund ő tőle ered. N o és aztán, azt meg kell mondanom - folytatta Fürth doktor különös nyomatékkal -, Ihogy most tulajdonképpen egyedül csak Jolánnak köszönheti, JlOgy megint átbillentettük a masvilágrÓ'. Mert Szent Péter már bizony ugyancsak nyitogatta a mennybéli nagy kaput egy Gál Imre nevezetű csendőrőrmester előtt. Talán ismeri ? 
Gál Imre kérdőn nc\zett a nevetö doktorra. - Nem hiszi ? Pedig 'úgy van. Mert bizony nagyon sok vért vesztett, amfg idekerült. Úgyszólván csak pár pillanaton múlt. Alig: volt már vére, nem lett volna elég a z  életben tartásáJ1oz. Vér kellett. Egészséges, jó vér, am;ely éltet. Vér kellett bizony, vér és honnan vettük volna akkor éjszaka hirtelen, amikor magát idehozták. Jolán gondolkodás nélkü) ajánlotta fel a vérét. Egy liter vért adott magának. - De hát hogyan '! - kérdezte Gál Imre csodál.kozva. Fürth doktor részletesen elmagyarázta, hogyan �egltettek rajta vérátömlesztéssel. Gál Imre megille!őd;re hallg�tta i. l!a. gyon meghatotta Jolán önfeláldozása. MmdJobban erlel?dott meg elhatározása, mely már akkor fog,an� me� � lelkeben, amikor Jolánt viszon.tlátta. - Most mar 19azan Jogot szerzett Jolán arra, hogy feleségül vegyem, _ gond?lta l1f;m.es felbuzdulással. - Amint felépülök, el fogom venm felese!\,ul. Nem bánta többé, [hogy púpos. Hiszen .sze!!,ényke nem teMt róla. Aztán még észre �m �ehet venm, �lszen sz.e�be lmlyen gyönyörű. És Jla akarmllye� �yomorek, a�kol IS me�érdemli, hogy elvegyem, mert, J.osagos teremtes, nemes lelek. Önfeláldozását csak úgy halaIhatom meg, hogy elveszem feleségül . . .  -

, I 't 'k t ·  te Fürth doktor gondolatolvasó ;rolt ug}' a SZl , mer SZIn" helybehagyón bólintott rá : - !\Iz?ny ugy �an, nag�on �O leány Jolán. Nincs több i lyen a vllagon. Megerdemelne, hogy nagyon boldog legyen . . .  - , .. ' . H '  t Gál Imre megdöbbenve nezet� FUI·th dokt
,
orra . - a micsoda ezerm�ster ez, .h?gy b�lel11:\� �Ikem�teles tálcával. Lassan nyIlt az aJto, J olan JO e az , 

l Ö . t . . . .  -g '  rzott a szeméb;;l amikor meglatta, lO$y �zm e orom sp ,a 
N ]  ! t felébredtünk ? _ ker-Gal Imre maganal van. - os la 

'b f . dezte kedves mosollya I .  - Itt, a jó eb��'I k:elegl en ogJon hozzá. Jó" hogy felébl;<:dt, .Ieg
th

ala
d

b
l
b 
to
n:� I�bas�k fedelét emel-- Lassam - szolt FuI' o < l " . f 't . . , be s 'nált e� is JO rlzsfel UJ , nagyon getve. - Borleves, J?, C .l 

.
• j gondoskodott magáról. Gál jó. Látom, Jolán ezuttal lS JO 

Csendőrség ,. es honvédség 
számára szükséges 

_ " k önyvek és lér"epe 
k a p h a t ó k  L f é l e  k ö n y v k e r e s k e d é s b e n, GRIL Budapest, v . . Dorottya·utca 2. 

k "  em nélk:üló2heti. aki l A löltölollat ma má?' se� 
� te kevésbé a csendőr, irásmunkával foglalko21k. g 
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barátom. No csak lásson hozzá, jó étvágyat !  _ Kifelé menve az ajtóból még visszaszólt Jolánnak : - Aztán ebéd után hagyja aludni a beteget. - Igenis főorvos úr. - Délután majd benézek. A viszontlátásra ! _ búcsú-zott el Fürth doktor és betette az ajtót. Gál Imre elmélázott. Észre sell". vette I<'ürth doktor távozását. Gondolatai vIsszakalandoztak a múltba, hogy Jolánt az ételes tálcával meglátta. Eszébejutottak a régi ebédek és vac&orák, amikor Jolán az ételt hozta és kedvesen zsörtölődött, hogy hagyjanak fel már a sakkal. Hogyan dohogott Venyige bácsi . . .  Az ám ,Venyige bácsi . . .  - Hát Venyige bácsi hogy van ? - kérdezte meleg érdeklődés sel. Jolánt váratlanul találta a kérdés. Hirtelen letette az ételes tálcát és elkezdett sírni. Gál Imre megdöbbent. - Csak nincs valami baja Venyige bácsinak ? 
Jolán sírdogál va rázta meg a fejét: - Nincs szegénykének nincs. Nincs most már semmi baja . . .  -Komor sejtéssel a lelkében részvéttel kérdezte Gál Imre : - Mi történt Jolán ? 
- Persz", nem tudhatta - szólt Jolán a könnyeit töriil-getve. - Meghalt szegény apus. Meghalt a drága jó ember . . .  -
Gál Imrét lesújtotta a szomorú hír. _ Meghalt ? _ kérdezte hitetlenül. - Hiszen nem volt még idős ember Venyige bácsi. Hát, hogy lehet mégis ? Jó egészségű ember volt . . .  _ 

Jolán szomorúan ingatta a fejét : - Nem " olt semmi baja, makkegészséges volt. Hogyne élhetett volna, hlszen nem volt még hatvan éves sem. Gál Imre értetlenül nézett Jolánra : - Hog} halt meg mégis ? Mi történt ? 
- Hősi halált halt. - felelte Jolán kegyeletes büszke. séggel.  
- Hősi halált! ? - álmélkodott Gál Imre. _ Hogy lehet az ? Hiszen már nem volt katonaköteles. - Nem, persze, hogy nem - mondta Jolán korh?lón, mintha az elhúnyttal szeretve-féltve feleselgetne. _ MIt �s keresett ott öreg ember létére. Nem volt nek, ott keresIlI' valója , . .  

Megfejtés. 
A folyó évi 17. számunkban közölt "Burkus csendőr okta'" címü pályázatunk megfej tése : 

. Altalában az oktatás nem rendszeres, hanem az utasItás több részéből van benne egy-egy gondolat : 
1 .  bekezdés : A csendörséghez belépő újon� próbac.sendőr az első tömegbetétet nem kapja kézhez. A tomegbe�ete� az Ideiglenes Ruhagazdálkodási Utasítás 2. §.  3. bekezdese es cl :J. §.  szabályozza. 

, ., bekezdés : A tömegbeli cikkeket nem kell a probacser;d: őrnek' beszereznie, hanem azokat az első tömegbetét, és a féleYI tömegátalány összegéig terjedő értékb-:n az ,?szta�yp�rancs. nokság gazdasági hivatala a be�sult lteszletbol . . adJa k!. Ezt az Utasítás 14. §. 3. és 5. bekezdesel szabályozzak. . . . J. bekezdés : A tömegbeli cikke.k , p6tlá�a csak UJ Cikkek . . I 's által történhetik Kicsereles a tomegl'endszer tel�é�':e:ébőI kifolyóan kizárt: Az Utasítás 15.  §. 2 .  bekezdése írja elő az eljárást. 
4. bekezdés : A tömegbeli cikkek viselési időtartamát az Utasítás 6. §-a szabályozza. 

csillapit;a is m<zgszüntett 
Q fejfájást 

izom és izületi fájdalmcmcd 
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5 .  bekezdés : A tömegátalán); a .ruházat ,
és lábbeli karb�n

tartására és utánpótlására szO'lgal. Osszege ugy gyalO'gO's
d
' ,mint 

IO'vasnál is 'havi 10 pengő. Az utasítás 4. § .  1 .  bekez , ese a 

tömegátalánY rendeltetését, 3. bekezdése az össz,eget hatar?Úza 

meg, míg' a feltételes tulajdO'nt az 5. § .  1 .  PO'nt es a 18. §.  a a-

pítjálQ meg. d" h 'az 
ti. bekezdés : A tömegkönyvet nem a CSe!' , 0'1', 

"
anen: a ,g -

dasági hivatal vezeti. A vezetést az Utasltas l.). §. 2. es 3 .  
bekezdése írja elő. ' . U ' , 

7. bekezdés : A testméret szerinti készItest az tasltas 

12. §. 1. bekezdése állapítja nleg. . . ' ' 
, 

8. bekezdés : A tömegbeli cikkek �tvetelet ,az U,tasltas 

17. §. és különösen annak 7-9. bekezdesel szah,á1yO'zzak. , 
9. bekezdés : Az új ruházati cikk�t . 

a cse�dO'r ne!" a gaz-
o 

dasági hivataltól, hanem a vállalkO'zO'tO'I ka�Ja, teh�� � meg 

nem felelőt a vállalkO'zónak kell viss,.a,küldem. Az elj arast az 

Utasítás 17. §.  8. bekezdése írja elő. 
10. bekezdés : A kiselejtítést az Utasítás 28. § .  3. bekez-

dése írja elő. 
1 1 .  bekezdés : A kiselejtezett tömegbeli cik,k�k értékesíté�e 

nem a gazdasági hivatal, hanem a felszer:lesl, anY,a�rakta�' 

feladata. Ezt az Utasítás 28. §. 10. bekezdese allapltJa meg. 

12.  bekezdés : A selejt lábbeliből fO'ltnak valót visszahagyni 
nem szabad. A fO'ltnak való anyagO'k visszahagyását az Uta
sítás 28. §. 4. bekezdése határO'zza meg. 

13.  bekezdés : A kiselejtezett cikkeknek a ruha és fegyver
zeti könyvekből leírását az Utasítás 28. §.  8. bekezdése írja elő. 

Beérkezett 57 pályamunka. 

Legjobban fejtették ",eg : Gerai Zsigmond őn". (Mernye) ,  

KolozsvÚ?'i Gyula, th. (Szombathely), Fürjes József ŐT"'. (Sal

gótarján). Tökéletes munkák : Csobod Ferenc törm. (R6zsa

szentmárton), MenyhÚ?'t István ö,'m. (SzombCLIhely), Lakatos 

István őr",. (Szombathely), Nye,'s László törm. (Kaposvár), 

J6zsip Sándo,' ő,.,n. (Báta), Juhász József csendőr (Zsadány), 

Viola csendör (Pincehely), Deák Kálmán csendő,' (Veszpré m), 

Pályi Lajos csendőr (Szirák), Molná,' J6zsef csenaőr (Vámos

györk), Németh István I. th. (Zalacsány) ,  Márton Mihály th. 

(Szombathely) , /Jsipke György őr",. (Demecser), Pes ei Józse! 

ör",. (Peremárton gyártelep), Kertész Mihály őrm. (Be"zen

ce). _ Altalában jó  megfejtést küldtek be, de egy-két hibával : 
Mátyus Antal csendőr (Feldeb,·ő) , Csap Mihály őrm. (Do

boz), Gácsi József őrm. (BihaTke" esztes), Cseh Gábor csendő,' 

(Somoskőújfalt<), Füleki József alhadnagy ( Toponár) . 

Egymásró� szószerint lemásO'lt pályázatO'k is érkeztek be, 
ezek a mértéket sem ütötték meg és a sO'rsO'lásban sem vettek 
részt. 

A "MignO'n" írógépet a szerkesztőségünkben megejtett 
sO'rsO'lás sO'rán Viola csendőr (Pincehely) nyerte, akinek azt 
egyidejüen PO'stán elküldöttük. 

, & I a l l l l' a l l l"  I N W. 
Vízszintes sorok: 1. A lelkiismeretlen autósO'k .réme. 14 . Ha � 'Van a piacO'n, akkO'r O'lcsó. 15. A 'VilághábO'rúban el

lensegun� VO'lt. 16.  így IS lehet valakit inteni. 17. AzO'nos ,más
óalhangzok. 18. így nem lehet élni a csendőrségnél. 22. Női 
keresztnév . 23 Az állon képződik. 25. Férfi Ikeresztnév de 
vezetéknév is. 26. Hevesmegyei nagyközség. 27. Cigány

' 
sze

reti az il!�n 5ZaIO'nná�: 28. J ó, tót ;nyelven. 30. Ilyen ember 
nem ibaratJa a ,csendO'rnek. 32. Nád hallatja. 1'16. \Kötőszó. 
37. ll�en ember nem }ehet �endőr. 39. J!!z is !köztisztviselő. 
40. Kartyalap. 41.  Szam. 42. Gabonából de szénából is csi
n�liák. �4. A vilá�h�bO'rú' utolsó osztrh,magyar vezérkari 
fO'nO'ke. 40. � O'rszagut ilyen. '46. Keresztrejtvényfejtő gyak
l'an használja. 47 . .Földmíves teszi. 49. Szám. 51. Lövészettel kapcs,?la�� katonaI műszó. 53. Cigánycsemege. 54. FO'rdítva 
levegO' .rO'vIdebben. 56. SDhse jusson szO'lgálatban a esendőr 
eszébe. 57; A világ harmadik legnagyO'bb tava. 58. A 12.  függő
lege�. becez:,e. ?1. Mindenikin_<;k az · állammal szemben van .. :, de l<ote)essege lS. 63. Bec,: nOl név, melyről nóta is szól. 64. 
!gy hajt a I'l1O';:>ro;; csendO'r. 67. így ne nézzen sO'ha a csend-
0'1':. 70; �O'r. nemet ny�lven , (hibásan) . 71. Ennek a gyü
mO'lcse?O'I , keszu! a "bO'rO'v�cska' . 75. Ilyen gazda ds van. 76. 
TagadO's�ocsk,a. 77. FO'rdltO'tt rag. 78. Sok ilyen csendőr \·.?lt, a, habO'ruban. 80. Nem kellemes, ha motorkerékpárról 
tO'l'temk az emberrel. 81.  Ebéd után jól esik. 82. 12. függőle-

ges. 84. MO'st már a bakának is dukál. 85. Rag. 86. Ilyen 
asszO'nytól mentsen meg az Isten. 

Függőleges sOl'ok : 1 .  Rendszerint mitldig ez a hibás. 2. 
Itten ügyel a rendre a vízszintes 1 .  3. A puskán van. 11. Durva 
szita. 5. Alsó dunavidéki várO's, megszállt területen. 6. Kert· 
ben termelik. 7. Minden csók kezdete. 8. ;DohányO'S igéje . 9. 
Tekinget más szóval. 10. A 'vízszintes l-nek is ez a kötelessége 
az O'�szágúton. ll. Ilyen a tenger vize. )l2. ősanyánk, neve. 13. 
A. hmd�k, l5�ent folr�j�· 19. AzonO's mássalhamgzók. 20. FO'r
dl!:"a vId�(1 megszO'htás. 21. Szellemi tulajdonság. 24. ,Gyü
mO'1ccsel teSZI, ha valaki kO'nzerválja. 29. Szeszesitalt túlél
vezte. ,31 . NagyO'n ,sír. ,33. Kötőszó. 34. Nagy vízesés. 35. Ka
var�das, zavar mas�zO'val. 37. Autó menetközben gyakran 
t�szl� de ha sO'kat, ugy már csendháborítás. 38. Szerzetesek 
vl,selik. 39. Embe,�eket, állat;okat stb. szállít. 40. Magyar nö
v�ny . . �; Bece �Ol kel:esztn�v. 46. Ilyen part is van. 48. Ja
pan �O'varO'sa. DO. Szamadasban ilyen ne forduljO'n elő . 52. 
F,O'r�htva - nem �·osszul. 53. Vitamindús gyümölcs. 55. Ilyen 
1'<;t as, van. 59. �altonkörnyéki fürdőhely. 60 Német személyes 
ne�,a� .. 

62. Samuel �irályunk előneve. 65. Kutya. 66. így 
��zdO'dlk e�'y kuruc n.ota. 68. Pesti mozi és város az Ural al
Jan. ,69. NO'I keresztnev. 72. Tiszta németül. 73. Lakással teszi 
a .  h�ztlll��O'nO's. 74. Azonos magánhangzók . %. Ilyen miru

t 
s� erun 

t 
�SI van: 79; A madarak királya. 83. Fordítva ci mO'S-am vasu unk l'O'vldltése. 

* 
Határidő : augusztus 1 M .. . t '  t k d"  

, 
I� ' , . , . " . ".eg.eJ es csa, a csen Ol'seg geny�egt .egyeneltO'l fO'gadunk el. A helyes megfejtők között e
l
g
O

y. szep clgarettadobO'zt sO'rsO'lunk ki. Az eredményt az aug'. -1 szamunkban közöljük. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 
PINCZÉS ZOLTÁN századO's. 

Stádium Sajt6vállalat Rt. Budapest VI R6 t , , 0' zsa-u ca 1 1 1 .  sz. 
Felelős üzemvezető : Györy Aladár. 
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