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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magya1'O'f"szág feltámadásában. 

Amen. 

Szabály és kivétel. 
A fanatikus becsületességnek abban a légköré

ben, amelyben mi, csendőrök testületünk megszüle
tésének első percétől kezdve mind a mai napig élünk 
és nevelődünk, mindig magunk mellett tudtuk a ma
gyar köztisztviselői kart. Büszkék voltunk reá, mert a 
magyar faj felsőbbrendűségének tulajdonítottuk, 
hogy a magyar közhivatali életben a pénzszerzésnek 
balkáni módja ismeretlen fogalom, a közhivatali 
tisztesség pedig megingathatatlan alappillére ma
gyar államiságunk .kultursZÍnvonalának. A magyar 
köztisztviselőt nemcsak hivatali fegyelmezettségénél, 
hanem évszázadosan hagyományos úri mivoltánál 
fogva is megközelíthetetlennek tartottuk, aki nem
hogy megszedte volna magát a hivatalából, hanem 
ellenkezően: sokszor rosszul �s értelmezett és túl
ságba is vitt gavallériája, a hivatal díszére saját zse
béből áldozott reprezentációja révén beleszegé
nyedett. 

Egy jottányit sem változott meg a magyar köz
tisztviselői karról vallott ez a felfogásunk. ·N em ta
gadjuk: keserű lesz a szánk íze, ha ujságot veszünk 
a kezünkbe mostanában s olvassuk, hogy a különféle 
büntetőjogi fogalmakat kimerítő cselekmények szo
morú sorozatának tettesei, részesei, máról-holnapra 
gyanusítottakká .váló tanui között köztisztviselők is 
szerepelnek. Mégsem esünk kétségbe s egynehány 
megtévedt ember kedvéért nem vagyunk hajlandók 
meghúzni a lélekharangot a magyar közélet ősi eré
nyei felett, mert tudjuk és érezzük, hogy mi és ve
lünk együtt sok tízezren vagyunk a szabály és ők 
nehányan a kivétel. 

Nem lehet egy egész ország szégyene, ha egye
sek megtántorodnak és nem tudnak ellenállani min
den idők legveszedelmesebb kisértő ördögének : a 
pénznek. Ha 'egyes ( előforduló I megvesztegetések, 
hűtlen kezelések, .sikkasztások elhomályosítanák egy 
egész ország becsületét, ha megnyirbálhatnák egy 
egész testület puritánságát és megbizhatóságát, 
akkor ma nem volna egyetlen állam, nem ,léteznék 
egyetlen testület, amely felemelt fővel hangoztat
hatná a maga becsületességét. Egy állam, egy tes
tület erkölcsi tisztaságának mértékét nem az előfor
duló egyes esetek adják meg, hanem ,az, hogy haj
landó-e szemet hunyni azok felett, hajlandó-e azokat 
elkerülhetetleneknek és 'a közmorálban leledzőknek 
tekinteni, vagy pedig egyszerüen a bűnügyi statisz
tika körébe utalja-e őket, mint természetes jelensé-

geit annak a szabálynak, hogy az emberek egy bizo
nyos százaléka bűnöző s ha ez a százalék éppen a 
közfunkcionáriusok között elenyészően kicsi is, nem
létezőnek mégsem lehet tekinteni. 

A háború utáni idők lazább erkölcsi felfogása, a 
közfegyelemnek és a felelősségérzetnek tágabb értel
mezése, nem utolsó sorban pedig az egészségtelen gaz
dasági viszonyok nyujtotta abnormális lehetőségek 
mind hozzájárultak, hogy ez a százalék talán kedve
zőtlenebb legyen a háború előtti nél. De erélyes kézzel 
könnyen orvosolható. 

Egyesek megtévedése mindössze sajnálatos, de 
elszigetelt jelenséggé válik ugyanis, ha azzal szemben 
áll a túlnyomó többség megingathatatlan becsüle
tessége és a közfelfogás felháborodása. Van abban 
valami vígasztaló, hogy az 'ilyen esetek ekkora szen
zációszámba mennek, mert ez azt bizonyítja, hogy a 
kelevények egészséges testen támadtak s ideig-óráig 
betegségszámba mennek ugyan, de könnyen eltávo
líthatók, az utánuk maradt heg pedig eltűnik, elhal
ványodik és nem veszélyezteti magát az organizmust. 

Az igazi baj, a végzetes en nagy veszedelem 
csak ott és akkor kezdődik, ahol és amikor a korrup
ció szelleme az üldözésére hivatottakat is \ megfer
tőzi. Amíg a magyar bíróság, a rendőrség és a csend
őrség kérlelhetetlenül szigorú I felfogása minden 
visszaéléssel szemben annyira kétségen felül áll, 
mint minálunk, addig nincs féltenivalónk s legyen a 
hidra akárhányfejű is, pusztulnia kell. 

Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy a kor
rupció kiírtása egyedül a csendőrség, a rendőrség 
vagy a bíróság feladata. Ezek már csak végső fó
rumai lehetnek a közélet tisztaságáért való küzde
lemnek, amelynek kétségkívül vannak még más kö
vetelményei is, de azokkal nem foglalkozunk, mert 
nekünk csak a saját házunk előtt szabad sepernünk. 
Azért csak annyi lehet a mondanivalónk, hogy a mi 
csendőr bajtársaink, akik a maguk kis falujában a 
lelkükbe ültetett romlatlan becsületesség idealizmu
sával csodálkozva olvassák az uj ságot: ne törődj e
nek vele, hogy kiről mit írnak. Bízzuk csak nyugod
tan a bíróságra az igazságtevést, aki bűnös, számot 
ad róla érdeme szerint. De eszébe ne jusson soha 
senkinek egy pillanatig sem, amikor rengeteg pén
zekről olvas, hogy ma lehet nem becsületesnek is 
lenni. Mert éppen a ipéldák mutatják, hogy nem 
lehet. Meg hogy nem is érdemes. Mert nincsen a vi
lágnak az a vagyona, amely a tiszta lelkiismeret 
boldog nyugalmával fel érne s nincs jólét, ,amely kár
pótolhatná az ember azért, hogy ha szegényen is, 
de büszkén és felemelt fővel ,nézhet akárki szemébe. 
Nagyon sajnáljuk, hogy akadnak, akik nem így gon
dolkodnak, az összességnek azonban haj szálnyit sem 
szabad engednie a felfogásból, hogy mi vagyunk a 
szabály és ők a kivétel. 
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A tűzesetek nyomoz ása. 
írta: POSSZERT JAKAB százados. 

(Befejező közlemény.) 

A mennyezet átvizsgálásakor figyeljünk arra, 
hogy vannak-e azon olyan égési nyomok, amelyek 
nincsenek összefüggésben a ,padlón, vagy a falakon 
levő égési nyomokkal s igyekezzünk megállapítani, 
hogy kerültek azok oda. N em észlelhetők-e a mennye
zetre kifüggesztett lámpáktól vagy villanyvezetéktől 
származó 'égési nyomok? 

Nincs-e a mennyezeten olyan ,sérülés, amit sem a 
tűz, sem ,fl dolgozó tűzoltók nem okozhattak, ha igen, 
mivel indokolható ez? N em azzal a szándékkal �déz
ték-e azt elő, hogy a tűz könnyebben, terjedhessen? 

A padlás ,átvizsgálásánál állapítsuk meg, hogy 
mi volt apadIáson elraktározva s mikor tették oda? 
Volt-e ott öngyúlásra hajlamos anyag elhelyezve, s 
milyen magasságban? 

Milyen .a kémények s a tisztítóajtók állapota? 
Hézagok, repedések nincsenek-e a kéményen, ame
lyen át a tüzet okozó szikra I kiröppenhetett. Mikor 
tüzeltek ezekben a ,kéményekben utolj ára s mivel? 
nem érezhető-e kémény tűzre valló kénszag ? N em 
volt-e a kéménybe vagy annak közvetlen közelébe 
gerenda beépítve? A kéménybe beépített és elégett 
gerenda üszkös maradványából vagy a kiégés nyo
mán keletkezett héziegból erre biztos következtetést 
vonhatunk. , 

A kémény közelében nem voltak-e könnyen 
gyúló anyagok elhelyezve? Nincs-e üvegcserép a te
tőn, üvegablak a tűzfalon, üveg a padlásablakon ? 
Volt-e a tűz keletkezése ,előtt erős napsütés, ha igen, 

Én nem bíroDl tovább! 
Én nem bírom tovább, 
Hogy elrabolták d-fága 'szülőföldem! 
Engem megölnek a bús éjszakák, 
Mik búsabbak itt, mint a temetőkben! 

Hogy az 'én falum szép h4rangja 
Most mások földjén kongassa szavát 
N aplementre és virradatra: 
Én nem bírom tovább! 

H ogy az én büszke székely népem 
Már ne magÓ!nlLk szűrje borát 
S másnak arasson, rabkenyéren: 
Én nem bírom tovább! 

Hogy utcáinkon, szörnyen h4llgatag, 
DaJlukat vesztett éiszakákon át 
Oláh poroszlók ólálkodj'anak: 
Én nem bírom tovább! 

milyen irányból. Raktároztak-e el olyan tűzveszélyes 
anyagot, mely a tetőig ért? Ki járt utoljára a padlá
son ? Nem használtak-e nyilt lángot, milyen viIágító
eszközzel mentek fel? N em gyujtotta-e meg valaki a 
padláson a lámpát, s hová dobta a gyufát. N em ej
tette-e el a lámpát? , 

Az ingóságok jffiegvizsgálása során meg kell ál
lapítanunk, hogy a tűz színhelyén milyen bútorok, 
anyagok, ingóságok voltak, s mikor, helyezték oda 
azokat? Volt-e köztük olyan anyag, amely a tűzve
szélyt jelentékenyen fokozta, ha igen, ki rendelte el 
ezeknek odahelyezését ? 

A raktározott anyagok alul, felül vagy ,melyik 
más részen s csak egy vagy) több helyen gyulladtak-e 
meg, mi, volt ennek az oka, nem égtek-e ezek csak 
belül s ez mivel magyarázható? 

Égtek-e el tárgyak tökéletesen vagy maradtak-e 
sértetlenül s ;mivel tudjuk ezt magyarázni? Égtek-e 
el függönyök, szőnyegek s ,hogyan; volt-e gyertya, 
lámpa, kályha 'Vagy más gyujtóanyag a közelében, ha 
igen, ,hogy került oda, vagy ;ki tette melléjük a gyú
lékony anyagot? I 

Nem találunk-e olyan 'nyomokat, amelyek arra 
vallanak, hogy,.az elégett tárgyakat előzőleg könnyen 
gyúló folyadékkal leöntötték (üres kanna, eltörött 
üveg stb.). Ha erre gyanunk :Van, vizsgáltassuk meg 
mielőbb vegyésszel ,a Jrnegmaradt anyag, hamu egy 
részét. 

Villámosapás sem lehet kizárva. Állapítsuk meg 
ezért, hogy volt-e iYihar a tűz �dején, beütött-e a vil
lám valahol a közelben, volt-e villámhárító, beütött-e 
már abba valamikor a /Villám? Ezeket a ,kérdéseket 
minden olyan tűznél ,fel ,kell tenni, ahol villám
csapásra is gyanakodhatunk. A villám ,ugyanis gyak-

H ogy a papunk csak félelemmel 
S bánattal ossza az úrvacsorát, 
És sírva vegye asszony, ember: 
Én nem bírom tovább! 

Hogy mindazok szent sírdombja felett, 
Kiknek halálig áldom a. porát, 
Zsarnok bitangok rendelkezzenek: 
Én nem bírom tovább! 

Én nem bírom már sehogyse tovább 
Sem a szégyent, sem lelkem kínját! 
Jaj, mert 'YItég aző 'Ül rabságra fogják: 
A szüleim s a Róza sírját! 

JAKAB öDöN. 

Bandin Vitomir. 
írta: HANGAY SÁNDOR. 

Ha elköltözött már az élők sorából, tartsa meg szá
munkra az emlékezet, ha pedig még itt volna közöttünk, 
- a hősöknek kijár� tisztelet adassék nevének. 

* 

Messze vissza kell nyúln om, tizenöt év ködös homá
lyába, hogy felidézzem daliás alakját. Öles, száltermetű, 

fekete, vi!logószemű 'katona volt, amilyenek akkor a régi, 
boldo g N agy-Magyarország határszélén születtek. 

Nemzetiségére - bunyevác, érzelme szerint - ma
gyar. Becsületes jelleme csendőrr-é avatta. Csendőr korá
ban lenn, Boszniában szolgált, meg a Szandzsákban, majd 
hazalkerült és tárta a magyar földet, szántott-vetett, llira-
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ran csap be ugyanabba a villámhárítóba. Megvizs
gál ták-e a legutóbbi villámcsapás óta; a villámhárítót 
és rendbehozták-e, általában mikor vizsgál ták meg 
utoljára €s szakember végezte-e ezt? (A villámhárÍ
tót ugyanis minden tavasszal szakemberekkel meg 
kell vizsgáltatni, amit, sajnos, a leg-több helyen el
mulasztanak.) Ha a fentieket tisztáztuk, meg kell 
állapítani, hogy a villám tényleg lecsapott-e a kigyúlt 
épületre, van-e 31 vilJámhárítón megrongált, elolvadt 
rész? 

A tűzeset felderítése érdekében történő tanu
kikérdezés során tisztázni kell: 

a) Mikor keletkezett a tűz? '(Pontosan, lehetőleg 
óra és perc szerint meghatározva.) 

b) Boi látott a tanu' először füstöt és lángot, 
egy helyen-e, vagy egyidőben több helyen? Utóbbi 
körülmény a gyujtogatás gyanuját erősíti. 

e) Előbb látta-e a füstöt, vagy rögtön utána 
már lángot látott? (Az' utóbbi eset. azt bizonyítja:, 
hogy ,a tűzhöz ,már kezdetben elég levegő jutott, te
hát az ,kívülről keletkezett. Ha a tűz kitörése előtt 
sokáig és erősen füstölgött, inkább belül keletke
zett, míg ha a láng hirtelen csapott ki, inkább gyuj
togatásra lehet következtetni, mert az rendszerint 
jól van előkészítve.) , 

d) Hallott-e robba:nást? Mikor? Nem érzett-e 
valamilyen különös szagot? 

e) Merre terjedt a tűz, egyezett-e a terjedési 
irány a szél irányával ? Hogyan terjedt a tuz? :Kez
detben mohón s azután lasssabban vagy fordítva s 
mi ennek az oka? 

f) A tűz kitörésére az a hely volt-e legalkalma
sabb, ahol az keietkezett vagy volt-e annál kedve
zőbb hely is, ahol nagyobb veszély állhatott volna 

tott, csak úgy, mint ősei, a régi graniosárok. Paraszti em
ber volt, úri lélekkel. Békében jámbor földmívelő, hivború
ban - katona. 

Mikor a kürtök megihar.samtak, az elsők között 
ugrott talpra, mint a vén huszárló, aki a rajtát hallja. 

Az ekét szérűbe helyezte, előkotorta csendőrőrmesteri 
extraruháját, megcsókolta feleségét meg a fiát, elbúcsú
zott a Riska tehéntől, a Villámtól és Szabadkáig meg sem 
állt. Vitte, hajtotta a kötelesség. 

Itt találkoztam vele. 
* 

Másnap zászlóalj unkat bevagoníroztálk �s Bandin 
Vitomir máról-holnapra a géppuskásosztag pa:rancsnoka 
lett. 

Visegrádnál keltünk át a Drinán. A Ferenc József 
magaslat megvívása után Bandin őrmester meJ.lét már két 
kitüntetés ékesítette: a nagy és kis ezüst. Aztán jöttek a 
többi harcok, folyókon való átkelések, szuronyrohamok, 
üldözés, erdőkön való áthatolás és egyszerre csak Bandin 
neve a hír szárnyára kelt. A bátorság, megbízhatóság, az 
okos merészség példaképéül emlegették. Nemcsak lelke
sedni, de lelkesíteni is tudott. Nem volt olyan helyzet, ami 
meglepte volna. Zavarba sohasem jött, a félelmet nem 
ismerte, nem vesztette el a fejét s a katonái vakon bíztak 
benne. 

* 

A Granje zord, hasogatott sziklás tetejéről néztünk 
alá. Keletről véresen bukott föl a nap, pirosra festve a 
kövek peremét. Bandin mellettem állott. Rajvonalunk lánca 
szürkén mosódott bele a szürke alapba. 

Alattunk apró pontok mozogtak. A visszavonuló cerna
górcok. 

elő? (Utóbbi esetben kevesebb a valószínűsége a 
gyujtogatásnak.) I 

g) Fenyegette-e valaki a· ház tulajdonosát meg
torlással, ,ha igen, ,kiről tudják ezt, mikor tette s mi 
okból. Közvetlenül a tűz kitörese előtt láttak-e gya
nus embert a tűz körül? 

A ,későbi nyomozás érdekében meg kell őriz
nünk rminden olyan nyomot, amely a keletkezés meg
állapításánál segítségünkre lehet. Ezek közül a leg
fontosabbak: 

a) azok a tárgyak, melyek valószínűleg a tüzet 
okozták: olajos rongyok, kannák, amelyekről azt 
hisszük, hogy benzin, /Szez, petróleum volt bennük, 

b) azok a tárgyak, amelyekről azt hisszük, hogy 
gyúlékony folyadékkal leöntötték, végül ezek ha
muja, �eitatott föld; 

e) ha rövidzárlatra gondolunk, a biztosíték s a 
huzalok egy részét őrizzük meg, ha azonban nincs 
rövidzárlatra jbizonyítékunk s mégis ezt hozzák fel 
okul, a sértetlen biztosítékokat vegyük őrizetbe. 

d) őrizzük meg a hamuját annak 'a résznek, ahol 
a tűz keletkezett. 

e) Ha mezőgazdasági termények öngyúlása volt 
a tűz valódi oka, az el nem égett, nedves, erjedő ta
karmányból vegyünk egy részt őrizetbe. Meg kell 
állapítani, hogy a kazal vagy a Iboglya belseje, ahová 
a tűz inem hatolt ibe, olyan forrÓ-e, hogy az öngyulás 
hekövetkezhetett? A kazal belsejében a forróság a 
takarmány erjedéséből keletkezik, míg a felső réteg 
melege a tűztől származhatik. A takarmány nedves
ségénél meg kell állapítani, hogy 'az eredeti nedves
ség és nem a: tűzoltástól származik-e? A takarmány 
melegét hozzávetőlegesen megállapíthatjuk, ha tud
juk, )hogy az a hőség, amelyet Imár kézzel nem tu-

Gránátok spriccelték a tÖliIllelékeket s apró hegyi 
ágytlli csaholtak, mint az éhes komOlIldorok. 

- Nézze, Bandin, - mutatom neki a térképet, - ez 
az előttünk levő kupolás hegy a Bjelobrdó. 

- Ismerem, főhadnagy úr! 
- Anná1 jobb. Még ma délre oda kell érnünk. 
- Ott leszünk, kérem. 
- A brigád minket előretolt, hogy az ellenségbe 

ékeljük magunkat. Van két századunk, meg a maga gép
puskásai. 

- Elég az, főhadnagy úr! 
- N o no! Lassabban a testtel, barátom. A két század 

az, amit itt Ját előttü,nJk. Mindössze 120 puska. 
- Leapadtunk. 
- Le, de az volna a legkisebb baj. A nagyobbik, ihogy 

ezeket a hozzámszakadt bosnyákokat nem ismerem, még 
beszélni sem tudok velük. ' 

- Nem tesz semmit. Tudok én a nyelvükön. 
- Helyes. De ·még eggyel kell számoln unk. Senkire 

sem támaszkodhatunk, csak magunkra. Nincs jobbszárny, 
nincs balszárny, csak ék van s ez az ék mi vagyunJk. 

- Ék leszünk, főhadnagy úr. 
- De az ellenség erejét sem ismerjük. 
- Majd megismerjük, kérem. 
- Hát akkor előre! 
És megindult az a 120 megmaradt ember lefelé a lej

tőn, hogy a bizonytalan számú és erejű ellenséget üldözze, 
testébe furakodjék. 

Zengő vízesés fojtotta el a hangot, csak a géppuskás 
lovak patkója csattogott ki élesen. 

December volt. A hó vastag dunyhaként feküdt a 
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dunk megfogni, 50-60 fok, míg az a melegség, amit 
a zsebünkben még megtűrünk, 25-30 fok. 

A felsorolt tárgyakból vagy anyagokból legfel
jebb félkilónyi mennyiséget őrizzünk meg, helyezzük 
befőttes üvegekbe, zárjuk le légmentesen hólyagpa
pírral vagy dugóval és még a helyszínén pecsételjük 
le. Az üvegre írjuk rá a tárgy vagy anyag nevét, 
amiből a mintát vettük, a feltalálás helyét, hogy azt 
nedvesen, szárazon, \hidegen, melegen, mily hőfok 
alatt, mely időben találtuk 's hogy tűzoltás közben 
jutott-e hozzá víz? 

összefogLalóan a tűzesetek tisztázása érdekében 
a következő kérdésekre keressünk f€leletet: 

A) 'lA tényemegállp,pítás szempontjából: 

l. A tűz keletkezésének, illetve ész,revételének 
ideje, pontosan, órára, percre. 

2. Milyen .volt az időjárás; tiszta, borult, szá
raz, nedves, esős vagy !havazó? 

3. A tűz keletkezésének �elye.: 'Kívül vagy belül? 
Egy lVagy több helyen? Az <épület melyik részében? 

4. Hol láttak először Ifüstöt 'Vagy lángot? Hal
lottak-e robbanást? 

5. Merre terjedt a tűz? Egyezik-e a széliránnyal? 
6. Milyen fedésű (hijazatú) volt az épület? Mi

lyen anyagból épült? tÉpítési mód (tégla, fa, cement, 
stb.). Milyen régi az épület? 

7. Az égés által okozott kár a fél bemondása 
szerint épületben :és :3nyagokban. 

8. Hol voltak a rendes tüzelőhelyek, kályhák 
I3tb. Milyenek voltak ezek? Volt-e tűz bennük a tűz 
keletkezésekor? Mikor égett bennük tűz utoljára? 
erősen égett-e vagy 'csak kevéssé? 

9. Milyen volt a világítás? Égett-e mindenütt a 

tájon. Fehér lepel takart be mindent. Fölötte napsugár és 
a halál táncoltak, hogy kápráztassák a szemet. 

Csudálatos volt ez a nagy-nagy fehér takaró, amelybe 
pillanatonként fekete lyukat' vágtak az ágyuk magjai. 

DélTe a Bjelobrdón voltunk. E.JŐÖI1sök kutatták át a 
hegyet. Az ellenség eltakarodott. 

A nap azonban fe1hökbe bújt. "Hideg, metsző szél 
szántotta végig az erdők taraj át, sötétség sz&kadt ránk. 
Aztán megindult az a hóförgeteg leviharzása, amit csak a 
Balkánon tapasztalhat az ember. 

Sűrű és áttörhetetlen 'hórétegek szakadnak le ilyenkor 
az égről s amíg a szem látni tud, azt látja, hogy a földtől 
a végtelen magasságig minden éles, fagyott hó, amelyben 
cs,ak egy valarrni mozog, ami az életet képviseli: a kegyet
len, dühöngő szél. 

Ember és állat reszketve ,bújik össze ilyenkor. A nagy 
SOI1sközösség érzésie dobogtat ja össze szívüket. 

- Istenem - villan át az agyarnon -. ezek a sze
gény bosnyákok megfagynak. 

A �)osnyákok 'thsávol�ruhában vacorogtak, �mi már 
előzőleg is átázott és most a Bóra jóvoltából csont
keményre fagyott testükön. 

- 'Fát szedjetek, hamar, emberek! - adom ki a 
parancsot. 

És Bandin őrmester vezetése alatt a honvédek elszé
lednek, hogy ,ebben az istenítéleti időben gJallyat tördelje
nek a bosnyákoknak. 

Elmulik két óra, három óra, míg egy halom gally gyul 
egybe és tüzet lehet rakni, \Hatalmas máglya ég csakhamar 
a hegytetőn, amelyhez egyenkint cipeljük oda a maga
tehetetl'en, ,dermedt embereket. 

Kulacsok kerülnek elő. Torkukra önt jük a pálinkát, 

tűz alatt a világítás. Rendben voltak-e a villamos
vezetékek biztosítékai ? 

10. Milyen anyagból voltak a kémények? Hol 
voltak? Könnyen gyúló anyagok voltak-e a köreI
ben? (Távolságot pontosan megjelölni.) Nem vol
tak-e gerendára építve? Nem voltak-e a közelben ge
rendák'? Milyen állapotban volt a kémény a tűz €lőtt 
és a tűz után? Hová gyűjtik a hamut? Milyen tüzelő
anyagot használnak? 

ll. Kik laktak az épületben? Minden családot 
külön fel kell sorolni, a gyermekek életkorát is, a 
házban lakó, vagy ptt tartózkodó cselédeket, munká
sokat is 'pontosan. Hol tartózkodott mindenki a tűz 
keletkezése idején. 

12. Volt-e az épület biztosítva? Hol, milyen ösz
szegre? �ikor kötötték �eg ia biztosítást? Ki szabta 
meg a biztosítási összeget, a tulajdonos-e, vagy a 
biztosítási ügynök? Mikor emelték a 'biztositási ösz
szeget, milyen okból, milyen összeggel? 

13. Mennyit ér az �pület most <és mennyit ért a 
biztosítás megkötésekor ? 

14. Milyen állapotban volt az épület? Hogyan 
nyilatkozik erről a háztula'j dono,s és hogyan a lakók? 

15. Van-e tengelyek hőfutására gyanu? Előfor-
dult-e €z máskor is? ' 

16. A deszkák hézagain vagy a lapjain volt-e 
erősebb az égés? ' 

17. A mennyezeten alulról vagy felülr{jl terjed
nek-e az égési nyomok? Van-e szokatlan sérülés a 
mennyezeten? 

18. )Mit raktároztak el a padiáson? N em volt-e 
ott nedves széna? 

19. Nincs-e hólyagos vagy betört ablak a pad
láson? 

hóval dörzsöljük őket és ordít, táncol közöttünk, tép, cibál, 
taszigál a dühöngő vihar. 

Pokoli sötét vesz körül bennünket. 
Egyszerre az elő örs ök irányából puskaropogás hal

latszik. 
Rajvonalba ugrik szét a még mozogni tudó 70 embe

rem, a többi mozdulatlanul hever a tűz mellett. 
Bandin a géppuskákat előre viszi. Sűrű ropogás, majd 

golyók sivítása fütyüli túl a szél sikoltását. Káromkodás. 
Dulakodás. Kattognak a géppuskák. öldöklőn villognak a 
szuronyok. Kézigránátok robbanása mennydörög a sziklák 
között és a hóban bár-souyos, piros ,róZ'Sák fakadn&k. 

Látni nem lehet. 
Aztán ritkul a kattogás. EI'Vétve száll még egy-egy 

golyó. A oernagórc visszaJVonul. 
Három sebesült montenegróit hoznak elém. Bandin 

vallatja őket. De az ő válla is véres, Golyó érte. Beköt j ük, 
ahogy 'tudjuk. 

- Na Bandin, - mondom, - itt baj lesz. 
- Még nem biztos, főhadnagy úr. 
- De hát, amint a foglyok mondják, - körülfogtaok 

bennünket. 
- Az igaz. 
- Egy brigád őrzi a hegy derekát. 
- Az is 'igaz. 
- No hát itt nincs más hátra, minthogy megvárjuk 

a reggelt, azután vagy átvágjuk magunkat, vagy itt mara
dunk. 

- N em maradunk! 
- Ember. hát nem értette, egy brigád les bennünket, 

hogyelnyeljen. 
. 

- Már 'minket aligha nyelnek el. 
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20. Milyen volt az elégett hamu színe? (Meg
őrzendő.) 

21. A törmelék között milyen gyanus maradvá
nyokat találtunk? (Megőrzendők.) 

22. Volt-e olyan helyiség, melynek belseje égett, 
jóllehet az ajtaja be volt zárva. Ki zárta be, kinél 
volt a kulcs, 'rá 'volt-e a tolózár tolva? 

23. Voltak-e a padlón mély ebb és kevésbé mély 
égési nyomok? Hol égett erősebben? 

24. IMilyen irányúak és rajzúak a falon levő 
füstnyomok ? Szekrény mögötti falon volt-e füst
nyom és milyen irányú ? 

B J A tűz keletkeztsi okárw.Jc megállapítása szem
pontjából: 

25. Mi a véleménye a keletkezési okról a tulaj-
donosnak, lakóknak? 

26. :Mi a véleménye a közönségnek? 
27. Mi a véleménye a nyomozó csendőrnek ? 
28. [.,ehetett-e villámcsapás, napsugár, röptűz, 

hiányos tüzelőhely, rövidzárlat, üveglencse, öngyú
lás a tűz oka? 

29. Széna öngyúlása lehetséges-e? Nedves volt-e 
a széna a beraktározáskor? Erősen volt-e összepré
selve? 

GJ Gywnuokok megállapítása szempontjából: 

30. Lehetett-e valakinek előnye a tűzből? 
31. Volt-e a háztulajdonos vagy valamelyik lakó 

valakivel ellenséges viszonyban?' Ha igen, kivel, 
miért? Volt-e versenytársa? Beszélt-e valaki bosszú
ról, ha igen, kivel szemben? (Lehetőleg szószerint 
kell a 'szavakat rögzíteni.) Mit tartott a bosszúról az, 
akivel szemben elhangzott. Mikor és milyen körülmé
nyek között hangzott el a fenyegetés? N em szokott-e 

- Hogyan? 
- Hát kérem, én békében itt szolgáltam. Úgy isme-

rem ezt a hegyet, mint a tenyeremet. Hallja főhadnagy úr 
a vízesést ? 

- Hallom. 
- Mi,nket regge:l,re a cernagórc nem talál itt. 
- Bandin, magának láza 'van. Félrebeszél. 
- Dehogy is kérem. 
- Az a vízesés búvófolyó. Barlangban tűnik el s a 

barlang a hegy lábánál nyílik 
- De hát hogyan lehetne azon a barlangon lejutni. 

Víz folyik benne. 
- Az nem baj, most sekély. Tavasszal más lenne. 

Pakkoljunk csak szépen föl. főhadnagy úr. De a legna
gyobb csöndben. emberek! 

Aztán még hozzátette: 
- Ha az Úristen szeret bennünket, még egy órát 

dühöng ez a bóra. 
A géppuskás lovakat felpakkolták, mindenikre még 

Jret magatehetetlen bOSJlyákot tetteik, azután megindultunk 
Bandin vezetése mellett. 

Vizen gázoltunk át. Vízben jártul!1k sokszor hasig. 
A lovak nyugtalanul ugráltak, rémülten horkantottak. 

Körülöttünk' ,éjnél-éjebb sötétség. Mint valami kripta 
borult ránk a hegy. Fölöttünk fehéren villogott a szikla
bolt, fantasztikus alakok meredtek a sötétből s a szurok
fáklyák fénye sápadtra maszatolta az emberek arcát. 

Dohos, nyirkos levegő feküdt a tüdőkre. A lovak és 
emberek dobaja úgy kongott ezen a végtelen folyosón, mint 
az ágyúdörgés. 

�s Bandin ment elől a fáklyával. Hatalmas termetét 

szeszesitaIt inni a bosszúval fenyegető, általában 
milyen a magánélete? 

32. Elégedetlen volt-e a mostani cselédség vagy 
más alkalmazott a tulajdonossal vagy valamelyik la
kóval s !ha igen, miért? Nem szidták-e a cselédség 
közül feltűnőbben az utóbbi időben valamelyiket, ha 
igen, miért? 

33. Bocsátott-e el a tulajdonos vagy valamelyik 
lakó 'az utóbbi időben alkalmazottat s ha igen, kit, 
mikor, milyen okból. Nem utasítottak-e el koldust? 

34. Volt-e munkanélküliség, ha igen, milyen 
iparban. Volt-e érdekelve valamilyen iparos esetleg 
új építkezésben ? 

35. Volt-e a tulajdonosnak vagy bérlőnek épít
kezési szándéka? 

36. Volt-e ugyanabban az időben másutt is tűz. 
Elvonta-e ez a tűzoltóság figyeImét ettől a tűztől ? 

37. N em volt�e szűk, kevés a lakás vagy a gaz
dasági épület? Voltak-e tervek a kibővítésre? 

38. N em volt-e Valamilyen gép vagy felszerelés 
alkalmatlan vagy elavult, illetőleg kevésbé gazdasá
gos a tulajdonosnak vagy bérlőnek? 

39. Az égés alatt vagy után volt-e érezhető olyan 
szag, mely benzin, olaj, zsíradék vagy kátrány stb. 
égésre vall? ' 

40. Milyel1ek voltak a tulajdonosnak vagy bérlő
nek vagyoni viszonyai, kereseti lehetőségei. Rosszul 
ment-e az üzlete? Forgalmában voIt-e csökkenés? 
Rossz volt-e az aratás? 'Akart-e új üzlethez kezdeni? 
N em akart-e kivándorolni? 

AJ Gyujtogatásra mutató okok szempontjából: 

41. Ki volt a tűz kitörése előtt utoljára a tűz 
színhelyén. Mikor, milyen célból? Kinek volt teen-

óriásira növelte az árnyék. Arca nyugodt volt. Lépkedett, 
mint valami megelevenedett kőbálvány. 

- Hat rettenetes órán át osetlettünk-botlottunk a 
halál átkozott pitvarában, amikor az éjszaka bakacsínja 
enyhülni kezdett és frisebb levegő áramlását éreztük. 

- Mindj,áJrt künn vagyunk, fÖlhadnagy úr, - fordult 
hozzám Bandin. 

És a következő kanyarodónál már fénypászmák sza
ladtak elénk. Még egy kanyarodó os a barlang szája teli 
hold gyanánt sápadt a szemünk tükrébe. 

A lovak örömükben felröhőgtek és most már vígan 
csattogott patkó s lábuk a !hideg vízben. 

Kiértünk! 
Hajnalodott. A szél ereje 'is alább hagyott. Hó nem 

esett már és előttünk voltak a saját előörseink. 
Az emberek arca boldogságtól ·ragyogott. 
N emsokára a brigadéros előtt álltam. A brigadéros 

gondolataiba merülve hallgatta jelentésemet. Majd föl
emelte 'a fejét. 

- Mondja, főhadnagy úr, megtenné még egyszer azt 
az utat? 

- Az őrmesterrel szívesen, de az megsebesült. 
- Hát nem ismeri más a járást? 
- Nem. 
-- Beszéljünk az őrmesterrel. 
A segédtiszt kiment. Nemsokára Bandinnal tért visz

sza. Golyóroncsolta vállát ekkor már az ezredorvos át
kötötte, de a szeme láztól csillogott. A tábornok kezet 
fogott 'vele. 

- Elég erőt érez fiam egy nagy vállalkozásra, amitől 
a győzelem függ? 
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dője a tűz keletkezési helye körül. Kellett-e annak 
nyilt lángal járnia? 

42. Történt-e a kéményen, falakon, ajtókon abla
kokon a tűz tovaterjedését elősegítő változtatás? 

43. Zárva voltak-e a bejáratok, hozzáférhető 
helyek a tűz előtt? Ki zárta be s szabályszerűen 
zárta-e be, miért zárta be? Hol tartották a kulcsokat 
rendes körülmények között s hol tartották a tűz ki
törése előtt? 

44. Találtak-e a' tűz színhelyén vagy annak kö
zelében vagy a törmelékek között gyujtó any.agokat, 
gyufát, szalmát, szénát, papírt stb.? (Ha igen, eze
ket gondosan meg kell őrizni; a tulajdonosukat ki 
kell nyomozni.) Rongyok, gyertyavég, gyertya fel
állítására szolgáló. tartó, benzin, petróleum, olaj, 
kátrány nem voltak-e ott s nem maradtak-e olyan 
nyomok, amelyekből erre következtetni lehet. Ki
ürült tartályok nem voltak-e Qtt, nem volt-e a tűznek 
feltűnő színe, Milyen? ;N em volt-e különösen izzó? 
Feltűnő-e, hogy ott szalmatöredék maradt, ha igen, 
�rt? I 

45. Találtak-e a tűz közelében olyan tárgyakat, 
amelyeket a gyujtogató 'veszíthetett el, mik azok s 
kinek a tulajdonát képezik? 

46. Találhatók-e lábnyomok a közelben? (A 'nyo
mokat gondosan követni kell,' lehetőleg kiképzett 
kutyával.) 

47. Szállított-e el tárgyakat a károsult a tűz 
előtti napokban vagy hetekben? Miért tette ezt s 
hová történt a szállítás? ';Állatokat nem vezetett-e el. 
Nincsen-e az épü1etben feltűnően kevés tárgy, anyag, 
áru? 

48. Volt-e az épületben olyan tárgy, amely nem 
szokott oU lenni, 'wagy pedig a károsult nem mon
dott-e be elégettek gyanánt olyan tárgyakat, amelyek 

Lázas szeme felgyulladt, mint a 'Suhagóra erdeje, 
mikor égett. 

- Igenis, tábornok úr! 
- Visszamennek a főhadnagy úrral arra, amerre 

jöttek? 
- Visszamegyünk, tábornok úr. 
- Egy zászlóaljat visznek magukkal. Most négy óra 

van. Tízre föl érnek. Tizenegykor északi irányban támad
nak. Egy pontra, hogy a gyűrűt megbontsák. Ugyanakkor 
alulról mi támadunk. Megértették? 

Bandin elfelejtette a seblázát. Mosoly ült komoly, szép 
arcán. 

Csapatomnál újabb meglepetés várt. A megfagyott 
bosnyálkok életrekeltek .s lIllint egy ember csatlakoztak 
hozzánk. Meleg téli ruha volt 'akkor már rajtuk, a tábor
ndk jóvoltából és Bandima úgy néztek, mint az IstenüIDre. 

Újra megtettük az utat, most már visszafelé. A meg
beszélt időben tám') itunk. . 

Soha rémült'ebb futást még nlem láttam. Hajnalban 
kerestek bennünket a cernagórcok, de hült helyünket talál
ták csak. Most pedig egyszerre előttük termettünk. 

Ugyanaki� ll' a brIgád is támadott alulról. Rengeteg 
foglyot, ágyút é� fegyvert zsákmányoltunk 'és döntően 
Ilzétvertük azt a cemag'Órc brigádot, 'mely Plevje felé lehe
tetlenné tette, hogy a középerővel egyesüljünk. 

Bandint szuronydöf�s érte. Elszakadtam tőle örökre 
s csa:k a brigádparancsból tudom, hogy a sarajevói hadi
kórházban tűzték mellére az arany vitézségi érmet. 

Bandin katona volt, csendőr erényekkel, aki méltán 
megérdemli, hogy minden magyar csendőr szívébe zárja 
emlékét. 

- , , 'r" 

rendszerint nem ott szoktak lenni. Miért vitték azo
kat oda? Lehetett-e abból ott maradékok at találni? 

49. A tűz' alkalmával ott voltak-e a káwsult 
családjának tagjai vagy cselédsége. Ki, hol volt és 
milyen célból ? IAludt-e a tűz, éjszakáján 'a házhoz tar
tozók közül valaki másutt, mint ahol rendszerint szo
kott. Miért? J elen ivolt-e a károsult vagy hozzátar
tozója a tűz kitörésénél. Miért, mit keresett ott? 
Igaz-e ez a vallomás? 

50. Milyen a híre a tulajdonosnak, lakónak vagy 
általában a gyanusítottnak? Volt-e már büntetve? 

51. Nyilatkozatok révén a tűz előtt s után 'nem 
vált-e valaki gyanussá. Ki 'Volt az, mit mondott, 'mi
lyen körülmények között, milyen célzattal? Mit tar
tottak róla a hallgatók? Miért nem jelentették fel? 

52. Égett-e a villamos világítás a tűz kitörése 
után is? I • 

53. Hogyan találták a lakókat a tűz kitörésekor 
(levetkőzve, megijedve, :közömbösen)? Volt-e valami 
feltűnő a viselkedésükben? 

54. A károsult elég nagy tüzilármát csapott-e, 
ha nem, :miért nem? 

55. A. károsultat már a tűz színhelyén találták-e? 
56. Hogyan viselkedett a károsult az oltásnál és 

a mentésnél. !Nem volt-e túlbuzgó? Nem volt-e feltű
nően telve az oltás módjára vonatkozó tervekkel ? 
Van-e támpont arra, /hogy buzgóságával a figyelmet 
akarta magáról elterelni? ' 

57. Hol volt a károsult a tűz előtt. Feltűnt-e 
rajta valami? N em volt-e különösen izgatott? 

58. N em volt-e a károsult vagy gyanusított 
ruhájában valami gyanus nyom, szalmatörmelék, te
tőről piszkos rész. Mivel magyarázta ezt? Való
színű-e a magyarázata? 

59. Segített-e valaki feltűnően az oltásnál. Ki és 
miért? I 

60 'Kedvező vagy kedvezőtlen volt-e az időjárás 
arra, hogy gyanusított esetleges tervei megvalósul
janak? 

61. Lemondott-e a károsult biztosítási igényé
ről vagy pedig feltűnő kevés összegben egyezett-e ki. 
Mi ennek az indoka? 

62. iVallja-e valaki, hogy a tüzet olyan helyről 
látta, ahonnan az nem volt látható? .( Meggyőződni!) 

63. INem távozott-e el valaki titokban a tűz szín
helyéről �s ha igen, miért? 

64. N em volt-e valakinél gyanus, hogy a tűzeset 
körülményeinek előadásánál feltűnő ellentmondá
sokba keveredett. Milyen módon?' 

65. Akarta-e valaki a tanukat befolyásolni? 
66. ,Meggyujthatták-e az égő épületet, tárgyat 

a szomszédház ból is? 
Ezt a hatvanhatféle esetet, illetve lehetőséget ter

mészetesen nem azért soroltam fel, hogy valaki kí
vülről megtanul j a, hanem, hogy adott esetben a 
csendőr együtt találjon mindent, amire a figyeImét 
ki kell terjesztenie. Csak a Imemóriának akartam ez
zel 'segítségére lenni. Hogy aztán ennek s általában 
mindannak, amit e cikkemben leírtam, a nyomozó 
csendőr miként veszi hasznát, nem rajtam, hanem a 
nyomozó csendőr ügyességén és rátermettségén 
múlik. 

A XVII. században az egészségügyi szolgálat a csapatok
nál igen gyenge lábon állott. A katonák önmagukat gyógyí
tották, legfeljeb b  javasasszonyok lcuruzslásaihoz;, .folyamod
tak. Ezért a katonalelkészek kötelességévé tétetett, hogy a 
katonáknak betegségükben gyógyításra vonatkozó tanácsot is 
adjanak. Eszerint az első katonaorvosok ők voltak. 
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A tiszazugi tömegmérgezés .. 

, írta: SZLADEK BARNA ny. százados. 

- Amikor lapunk fő.szerkesztőj.étől azt a megtiszterő 

megbízást IuIptam, hogy ezt, a világ bűnkrónikájáJban is 

páratlanul álló, szövevényes, ' egyben: döbbenetesen szomorú 

bűnügyet a OS'endőrségi Lapok számára feldolgozzam, 

sokkal könnyebbnek véltem feladatomat, mint most, ami
kor ' illetékes körök, tényezők, nyomozó csendőrök meg
hallgatása és egyes tárgyalásokon való r,észvétel után az 

összegyűjtött anyag előttem fekszik. 
- Mit írjak meg tés mit hagy j a kl, el? Mi fontos a csend

őr számára, s mi meHőzhető? Mi Jényeges, trni lényegte
I�n? Hogy tömörítsem össze a lJlagy bűnper leírását úgy, 
hogy a rövidség ne történjék az érthetőség és az össze
függő Egész rovására? Hogyan :hámozzam ki mi.ndazt, 
ami kü1önösen érdekli a csendőrt, anélkül, hogy egyálta
lában ne, vagy lCSak alig érintsem azt, ami inkább .a jo
gászra, a pszichológus ra, áHattnra és társadalomra tar
tozik? 

Hogyan írjam meg, hogy leírásom ne váljek halálo
san unalmas nevek, dátumok, számok s talán arzénvegyü
letek vegyi képleteinek száraz tömkelegévé s viszont 
hogyan kerülj em el annak veszélyét, hogy a leírás ne 
hasonlítson bizonyos tekintetben ama, betyárkrónikákat 
tartalmazó, tarkafedeles füzetkékhez, amelyeket országos 
vásárokon árulnak, darabját 20 fillérért? 

A bűnügy szálai oly szorosan 'vannak egymásba bo
gozva, a bűncselekmény elikövetésének erkölcsiekben és 
anyagiakban keresendő okai oly szorosan 'fonódnak egy
másba, hogy összefüg.gő €gészet csak akkor lelhet nyúj
tan i, ha a szakszerűségen, a bennünket legközelebbről 
érintő megáHapításokon és tanulságokon !kívül', más termé
szetű, álta'lános vonatkozású szempontoknak és ténykörü.]
ményeknek�SI /helyet adunk. 

Amikor ez a leírás nyomtatásban az olvasó elé kerül, 
az arzénmérgezésekben le:folytatott :bűnper egy-két eset 
kivételével első fokban tbefejezést Illyert. 

' 

A csendőrségi nyomozóeljárás, a vizsgálóbíró, a kir. 
ügyész, valamint a törvény,szék munkájának befejeztével 
az alábbi statisztiluliki'mutatás áll rendelkezésünkre: 

Nyomozást folytattak 79 ügyben, 100;« személy ellen. 
Ezekben a számokban bentfoglaUatnak a szolnoki szárny 
területén, tehát Nagyréven, Tiszakürtön és R ákóc z i
falván J.efolytatott nyomozati esetek. 

A7J elfogottak és a� ügyészségnek átadottak száma: 36. 
A kir. ügyészség által szabadlábra helyezett egyé

nek száma 18 (16 esetJben vádelejtés folytán, 2 esetben 
óvadék ellenében). 

_ Marasztaló ítéletet hoztak 12 személlyel szemben, a 
felmentettek száma 3. Négy vádlottat kötéláltaH halálra, 
hatot életfogytiglani fegyházra, kettőt 15, illetve 8 évi 
fegyházra ítéltek. :Egy vádlottat elimegyógyintézetbe utal-
tak, kettő felett még nem .ítélkeztek. ' < 

A nyomozás során négyen öngyilkosságot követtek el. 
Felbontottak 42 síd és 42 hullát vettek vegyvizsgá

lat a·lá. Csak' 3 vizsgálat adott negatív leletet, a többi 
poziUv. Négy-öt vizsgálat eredménye ezen adatok össze
áHításánál még, ismeretlen volt. 

- * 

_ 
Hol keressük oa- btln rugóit? Mi okozta ezt a tömeges 

elvetemültséget? 
-

. 
Mi, akik

" 
egy v�zesen, 'Yéresen vajúdó kornak - úgy 

IS nev�2ilietnok: a bIzonytalanságok és kétkedések s egy
s�ersmlllt a gondolkodás és 'felelŐ8ségnélküli merész á:1Ií�asok -kors�ának - gyermekei vagyunk, rögtön rávág
Juk erre.a kérdésre: 

<I< Nem égészen pontos. 

,..._.-' 
-,-o '\ 

JóÍJ-szl<l;lrajenó \ __ -, 

.JelmoQCJQT'ázat : 
, , , 

© RENDEZETT TANACSU VAROS 
o Nagyk6zs� 3000 <nel/ebb I"Hós98/ 
o Nagyl<öz5ég 

Pvsua 
__ A'lIam, úl 

Me�ei út 
községI út 

__ Vólsúl 
Megyehattir 

A háború! A forradaLmak! A kommunizmus! 
Igen! Hisz€n, persze, van benne sok igaz; a háború 

és az azt követő{ évek alatt elvesztették az emberek az er
kölcsi féket, a forradalmak alatt pedi,g megszűnt a szi

gorú megkülönböztetés az enyém-tiéd 'között.. Igen,

de mikor er·re a megállapításra jutunk és bizonyos meg

nyugvással konstatáIjuk, hogy megáUapításunk helyes, az 

öngyilkossá lett nagyrévi bábaasszonynak, Fazekas Gyulá

nénak minden jogcí:me megvolna arra, hogy a föld alól 
gúnyosan felnevessen és odakiáltsa nekünk: 

"Ti, okos Ostobák! Hol volt még a háború, hol voltak 

a forradalmak, amikor én már arzén t ázta-tgattam a légy
papírról ? Hol éreztette még, akkar magát a sabáci szabad 
rablás, a galiciai alulsztások, a doberdói hullahegyek 
erkölcsbénító ereje, amikor én 'már több, mint egy tucat 
embert küldtem át a másvi,lágra!? Hol volt akkor még a 
forradalom, hol a kommunizmus!?" 

* 

A földéhség ! 

A Tiszazug lakosai szeg.ényes sOTsban tengődnek, 
földhöz nem tudnak jutni, mert körös'lcörül olyan földek 
terpeszkednek, melyekből akkoo: is igen nehéz, sőt lehe
tetlen egy-két holdat megvásárolni, lha van il'á pénz. 

Ezt még megértenők valahogyan. De hát csupa olya
nok-e ezek a vádlott asszonyok, akik a legszomorúbb nincs

,telenségnek legmarkánsabb külső jelenségeivel, szakado
zott, foltozott cundrákban, mezítJábosan, mocskos ingben, 
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zsírDs fejkendővel j elentek ' meg a törvény előtt ? N em. 
Vannak néhányan !közöttük, akiknek öltözéke eDn€k a fel
tételezJhető nagy szegénységnek ellenkezőjét mutatja. Igaz, 
hDgy ez lehet látszat is, de viszDnt a valóságos nyDmDr, 
az igazi nYDmorúság nem bírja a jólétnek látszatát sem 
megőrizni. Az egyiken finom flórhaJrisnya, a másikDn 
lakkcipő, a J1armadikDn bDkáig érő, finDman bélelt plüss
kabát. Ezek€t hDVá tegyük ? 

* 

A pap ! A tanító ! A j egyző ! 
RDSSZak voltak ! N em vi.gJ'áztak az erkölcsökre ! N em 

SZDrítDtták rá a népet, hDgy templDmba j árjon, hDgy az 
iskDláJban tanuljOJl, nem igyekeztek kultúrát belevinni a 
népbe, nem törődtek a lelkekkel ! . 

Helyes ! De valahogyan nagyDn sZDmDrú az a tudat, 
hDgy egy vagy több község erkölcsi nívója a legnagYDbb 
elv8temültségig süllyedhet, pusztán azért, mart egyik
másik közfunkciDnárus II iposztján nem felel meg. SZDmDrú 
nagyDn az a tudat, hogy egyes személyektől függ, azaz 
csupán egyes személyektől függhet az, hDgy emberek ne 
nyúljanak 'a  !hitvest, szü'lőt és gyermeket ölő mér,eghez. 

A megDkolás itt sem elégít ki teljesen, itt is 18ántít. 
HDl keressük hát az okokat és hDl taqálj uk meg aZDkat ? 
Nem tudDm. Mindenütt és sehDl, r- az .okDk mélyebben 
gyökereznek, mint amily€n mélységekre a kutató elme 
vagy képwlő erŐi Ie tudna szállni. Vagy talán helyesebben : 
le merne (Szállni. 

* 

A csendőr ! 
HDl volt a helyi és swmélyi ismeret ? ÁUandó érint

kezés a lakDssággal ? Besúgók ? A megszakítatlan fDlyto
nos puhatDlózás minden téren, minden i'rányban ? 

Persze ! Itt is indDkDltak, helyén valók ezek a kérdé
sek. Mielőtt azonban minden !k,riltika nélkül együtt 'bőlü
gatnánk aZDkkal, akik a történtekért a csendőrséget sze
retnék felelőssé tenni, gDndDljuk meg, hDgy a prevenciót 
csak egy bizDnYDs fDkig lehet megvalósítani. A megelőzés 
sOhasem lehet tökéletes, mert ez a cs el! Qőrtől azt köve
t€lné meg, !hDgy szuggesztív erők birtokában legyen és 
belelássDn :minden egyes embér lelkének legelrejtettebb 
zugába. 

Amit a cárizmus &eiében 'a.z .orDSZ titkDsrendőrség e 
téren,: a prevencjó és kifürkészés terén kitalált és véghez
vitt, az Jelülmul minden elképzellhetőt ,Úgy eredetiség, mint 
ravaszság tekintetében. HDgy a cárDk életét merényletek
kel szemben megóvják: kitaláltak olyan esZközöke't, módD

. zatDkat, amelyek már nem is annyira emberi, mint in
kább mefisztói agyvelő . munkájáról tanuskDdnak. És 
mégis ! '  
I · .  �Mégis {bomba rqpban �álndor c áJr  -ebédlőjének -padló
zaJtában, amely bombát csak olyan valaki építhette be, aki 
hOlSszabb időn keresztül szaba.don járhatDtt-kelhetett, 
.munl\4kat végezhetett a testőrkDzákolk .többszörös gyűrű
jétől övezett cári palotában, pedig ennek belsejében csak 
ölyan egyén fDrdulhatott meg, aki .sokszDros igazDltatáson 
és a megbízhatóságnak millldenféle próbáján keresztül
ment. 

De hány, meg hány példát lelhetne felsDrDlni, am€
lyek beszédes bizDnyítéka,i annak, hogy lehet a prevenció 
tökéletességére törekedni, de nem l�het azt tökélyre vinni. 
. Tel"mészet�en más l\érdés megint, hD gy éppen X. Y. 

csehdőrörsparancsnDk, vagy X. és Y. nyomDzó csendőrök 
elmentek-e ekkDr és ekkDr ,a törekvésnek addijJ a fDkáig, 
hogy kényelmeskedés, hanyagság és mulasztás vádja ne 
érhesse őket ? 

* 

' A  le'írtak csak altalámosságban odavetett gDndDlatok, 
aÍn�rr�k ,h!z<telen tám�4naik: amelyeket a piilanat, a han-

gulat vagy telj esen indiff�rens tényezők szűln�k. ,  Mind
össze azt oa 'célt .szDIgálják, Ihogy ítéletünkben, megálla'pí
tásainkban óvatDsak legyünk és tIle mDndjuk Jeltétlen bi
zDnYDssággal se háborúra, se Iszegénységre, sem pedig a 
papra vagy csendőrre, J1ogy : "Ez ! Ez 'VDlt az Dka ! 
Csak ez !" 

Az okdknak Dlyan kDmplexumával állunk szemben, 
hD gy ha az ember őszinte akar lenni, akkor tenyerébe 
hajtja a fejét és maga elé mDrmDlja : Nem tudunk semmit ! 

Persze a fentebbi gDndolatmenetnek tDvábbfűzése 
könnyen kétkedéshez és szentimentalizmúshDz vezethet. 
A kétkedés és szentimentalizmus pedig könnyen részvétet 
ébreszthet a vádlDttak i,ránt. És bár .a részvét és szeretet 
'Krisztus parancsDlata a bűnösökkel szemben is, nem me
rem � Iéppen ebben a tiszazugi bűnügyben nem merem 
a Tészvétet és szeretetet hirdetni, mert meg kell ijednünk 
annak az útvesztőnek láttára, amely )megnyílik előttünk, 
ha az igazságszDlgáltatásba szentimentalizmus és kétke
dés keverednék. 

Ha tehát a bűnügy indító okainak és az elkövetett 
tettek magyrurázatának I keresése közben nem bocsátkD
zunk a filozófia feneketlen mélységeibe és nem akarj uk a 
léleknek kifürlkéswetetlen mélységeit kifü,rkészni, akkor a 
tömegmérgezések általánDs indító Dkait m'égis azokban a 
tényezőkben fDglalhatj uk össw, amelyekről fentebb a két
kedés hangján írtam. Ezek : a földéhség, az egyke, az 
erkölcsöknek a ihábDrú alatti és utáni idők okozta eldur
vulása, a nevelés és vtZetés elégtelensége, nem utDlsó sor
ban az érzéki szerelem, tDvábbá 2/ tiszazugi lakDsságnak 
szembeszökö kulitúrátlansága, primítív, "mondhatni, álla
tias g.ondoJtkDdásmódja s végül - s ez &sik tal�n legsúlYD
-sabban latba -, hogy III .Tiszazug fö bűnfészkének, 'Nagy
révnek, asszonyai egy olyan némber hatalmába kerültek, 
aki 'méltó társa volt Jáger ,Marinak. -

Fazekas Gyuláhénak hívták ezt a nősze.mélyt, ak,jnek 
egyénisége nagYDbb szuggesztív erővel bírt a lakDsság 
felett, mint l'tanító, pap, j egyző és csendőr együttvéve, na
gYDbb hatalmat gyakDrDlt, mint az iskola, a templDm és a 
törvény. Fawkas IGyulánéval részletesen :fogunk még fDg
lalkozni, mDst n ézzük, milyen szerepet játszhatott eZeknek 
ai egyszerű nagyrévi ass2;onYDknak életében a 'szerelem. 

A kérdés talán kissé kényes ; meggDndDlandó, fesze
gessük-e vagy sem, a magam részéről azonban meg vagYDk 
győződv€, hDgy ' a bennünket ért bajok - értek ezalatt 
egyéni, nemzeti és <szDciális természetű bájokat - 50 llzá
zalékát lelkerülliettük vDlna, �a bizonyos kényes kérdése
ket idejében és szabadabban megltárgyalliattunk vólllla . 

A falusi emberek szerelmi élete legtöbb hely�n mint 
valami egyhangú megszDkottság fDlyik le és sok asszony 
megöregszik, meghal anélkül, hDgy a szerelem különösebb 
módDn, esetleg követelően, parancsolóan szóLna bele meg
sZDkott, emóciónélküli "életébe. N em igen ismerik az érzé
kiségnek azt a gyakran szédítő örvényét, amely igába fogja 
az és2'Jt. Ezek .az asszDnyok csendben, I tü-relmesen végzik 
mu'nkáj ukat os ,ugyanDlyan, mDndhatni egykedvű érzelem
mel, szinte kötelességtudóan tesznek eleget férjeik fizikai 
kívánságának, mint valamilyen házi vagy mez éi munkának. 

Ha azután az ilyen - a \Szerelemről mitsem ltudó -
a-sszDny a véletlen, az alkalDm avagy valamily€u más té
nyező követke2'Jtében kizökken a Tendes kerékvágásból és 
megismerkedik a szerelemmel, az i lyen asszDnYDk azután 
telj esen megváltDznak, az érzékiség sokkal tDmbDlóbb, !kő
vetelőbb bennük, Iffiert nem szellemi, hanem ösztönéletet 
élnek, :(mart a bennük élő erkölcsi pátlás sDkkal ,kisebb, 
mint egy másik - .kultúréletet élő - nőnél, akit 'a tIleve
lés és társadalmi kDnve'nciók, ilia nem -j,s lemDndáSra, d� 
arra ösztönöznek, hogy érzelmeit biwnyóa ' határok közé 
sZDrítsa. Vagy - s ezzel 'közelebb jáorunk az igazsághDz 
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- a kultúréietet élő nő többféle módot tud annak az 
akadálynak elhárítására, amely �adálynak elhárítására a 
tiszazúgi asszony az llil"zén segítségét veszi igénybe. 

Ilyen véletIenek, körülmények, alkalmak és más té
nyezők, arrnelyek hQzzájárulhattak ahhoz, hogy a falusi 
asszony kizökkenjen az ő érzékiségtől mentes nyugodt ,éle
téből, adódhattak elő békeidőben is, de a háború alatt 
tömegestől jelentkeztek. A férjek elmentek a háborúba, az 
asszonyok egyedül maradtak. A 'l'övid távollét erősíti, a 
hosszú távollét azonban gyengíti a kapcsot. A tábori 
rózsaszín ü lapok is elmaradoztak egyikénél is, másikánál is. 
szabadságos katonák. csak a pillanatoknak élő csukaszürke 
legények jöttek-mentek, s muszka !foglyo'k kerültek a férfi 
nélkül maradt portára. Ök végezték a nehezebb mezei 
munkákat, eleinte az istállóban aludtak, majd bekerültek 
a pitvarba, a pitval1ból meg igen sok esetben az egyedül 
maradt asszony lakó- és hálószobájába. 

Ez a ,háborús népvándorlás, folytonqs izgalom és álta
lában a :háborúnak ezernyi melIékzöngéje t eljesen meg
változtatta a falu képét. Mindenekfelett pedig megváItoz
tatta a tiszazugi ass:1lonyok belső konstrukcióját. 'A férje 
mellett engedelmes szolgáló volt. A kún ,parasztnál a nő 
mint �eleség csak másodrangú szerepet tölt be. Zárkózott, 
sokszor gorombaságra hajló természete kevés vidámsá
got, élvezetet hozott az ass:1lonynak. lA háborúban magára 
ma'radva 'azonban ő parancsolt a házban és a ház körül, 
látta, hogy a búzát, baromfit jobban és jobban fizetik, 
hogy telik bőven mindenre, a trampli  csizma helyett 
sevrócipőt kezdett hordani és még később, amikor már a 
férj valahol Tarnopol körül, vagy a krasznojarszki temető 
egyik tömegsírjában pihent, selyemharisny,át húzott a 
l ábáTa. Eleinte csak v.asárnap, később hétköznap is. 

Bőség, szabadság . . .  Azután, ha a férj elkerülte a 
tarnopoli vagy kJras:1lnojarszki tömegsírt, \hazajött és ott 
akarta folytatni alJ életet, ahol 1914-ben abbahagyta, nem 
volt kedvesen látott vendég a háznál. Ha meg még hozzá 
vakon vagy bénán jött vissza, kétszeresen 'nem. 

It " 

Most mielött tovább mennénk, röviden ismertetni 
szeretném az arzént és ,az arzénmérgezéseket, legalább is 
nagyjából, mert ezeIDre az ,ismeretekre szükségünk lesz a 
későbbiek során. Az arzén ismer:tetésére értékes adato
kat nyújt Micskey Kálmán százados úrnak lapunk folyó 
évi február hó 20. számábam Ítrott cikke, ebből a cikkbőJ 
fogok most egyes részeket kivenni, egyes részeket pedig 
k,ibőví tent. 

"Semmi sem új a nap alatt." Az arzén t már évszá
zadokkal ezelőtt az orgyilkosobmérgének nevezték. Az el
mult idők híres méregikeverői közül talán Tofana neve a 
legismertebb, de nálunk, Magyarországon még ismertebb 
a hódmezővásárhelyi J áger Marié, aki nem . egészen negy
ven évveL ezelőtt szintén bűnös 'eéljainak .szolgálatába állí
totta a zt az ízetlen ésl kismennyiségben is halálos mérget, 
amelyet ételbe 'keverve könnyen be lehet adni a gyanutlan 
áldozatnak. 

Arzénmérgezések történhetnek magával a szinarzén
nal ( Iégykő) ,  amely fémes, feketeszínű és amelyet meg
törve a légypapírosok, patkányméTgek készítésénél szok
tak feLhasználni ; továbbá arzénsavval, vagy 'köznyelven 
arzénikumrnal, amely fehér 'pOTcellánszínű darabkákban, 
vagy , sárgás-fehér ipor, úgynevezett méregliszt alakjá
ban kerül árusításra kereskedésekben, a kártékony vadak, 
patkányok és egerek elpusztítására . .  

A tiszta féma'rzén nem mérg,ező, mert a gyomorban 
nem! oldódik s így a ',szervezetbe f'el nem szívódik, hanem 
az emésztőcsatornán át változatlanul távozik. Mérgewk 
azonhan az a'rzénvegyületek, azok, amelyekről előbbi. be
kezdésben megemlékeztem. 

Az arzén a legelterjedtehb fémek egyike: Több
kevesebb arzén nyomát majdnem minden tárgyban meg
találhat j uk. Arzént tartalmaz : földünk termőréteg e, innen 
az ásvány- és kútvíz. Persze ezek oly elenyésző csekély 

mennyiségben, hogy az ' egészséget nem veszélyeztetik. 
Arzént tartalmaznak a háztartásban használt fémek, réz, 
ón, ólom stb., amelyek ennek következtében tápszerein
�et is wrzénnel szennyezhetik. Így például az ónozott bá
dogszelencébe eltett konzervek arzéntartalmúakká válhat
nak. Arzént tartalmaz a kőszép., ennek füstje és hamuja. 
Vannak festékek, amelyek! arzénvegyületből állanak : ilye
nek a schweinfurti és Sahnelle-féle zöld ; ezeket előbb 
ruhaszövetek és műlevelek festésére használ ták, de ma 
már nem alkalmazzák. Ezeken kívül több-kevesebb arzént 
tartalmaz a szövetfesték éSj pác, aTzénesek a berlini kék
kel festett szövetek és selymek, Az utóbbi évek óta hasz
nált a'rzéntartalmú szőlő- és gyümölcsfapermetezőszerrel 
arzénnyomok j uthatnak a !Szőlőbe, mustba, bOl·ba és gyü
mölcsbe. Arzénvegyületet használnak a búzapácoláshoz is. 

A tiszazugi €seteknél az arzénmérgezésnek két faj
tájával találkozunk. A méregkeverő asszonyok vagy légy
követ, vagy légypapírt vásároltak. Úgy a légykő, mint a 
légypapír 1928-ig szabad árusítás :tárgyát képezte. A sza
bad árusítást - függetlenül a még akkor amúgy sem 
ismert tiszazugi mérgezésektől - 1928-ban betiltották. 
Az arzénkövet ( színarzént) ,  azaz népies nyelven légy
követ, arzéntrioxid-réteg vonja be. Ez a réteg mérgező, 
ez� a z  arzén trioxid-réteget áztatták le a gyilkos asszonyok, 
vagy pedig a 1égypapír arzénsav-tartalmát nyomkodták 
ki - rendszerint egy; evőkanál segítségével - s az így 
nyert arzénoldatot adták be tételben vagy italban, nem 
ritkán az orvos által rendelt. kanalas orvosságban az ál
dozatnak. Előszeretettel adták be a mérget mákos. és 1ek
város tésztában, a?) arzén íze ugyanis a má'któl, lekvártól 
rokonízt kap. Azokban az esetekben, melyeknél Fazekas 
Gyuláné volt a végrehajtó vagy tanácsadó, LS ahol a ki
szemelt áldozat szeszt ;kedv'elő ember volt, a 'részeges ter
mészetű áldozatok borban vagy. pálinkában kapták a mér
get. Eze'lmek érzékelő szerve a SŰTŰ italozás- következté
bep az italfajtákkal szemben teljesen elfásult és nem 
érezték, 'meg azt a különös ízt, amit az arzén okozott az 
italban. Fazekasné ,nagy hozzáértéssel mondotta nteg min-
dig, hogy kinek miben ;kell beadni az arzént. . 

Nézzük most - mogy később világosan tudj uk 'kö
vetni a nyomozó csendőrök, az orvosok, vegyészek és a 
bírÓSág munkáját - az arzénmérgezés tüneteit. 

Az arzén bevétele 'után Jaii g  egy félóra mulva, olykor 
valamivel későbben, gyomOTémelygés, általános rosszul
lét, végül J-leves hányás ál� be, miközben a torokban szá
raz 'karcoló érzés támad. Rövid idő mulva már (a belek is 
megbetegednek, 'kóHka kíséretében 'bő, vizes hasmenés lép 
fel, mely a 'beteget nagyon elgyengíti, úgyhogy a beteg 
egy, az eszméletlenséggel rokon állapotba j ut. A mérge
:1lett sok vizet veszít ezen bő . ürülésekkel és ,ezért égető 
szomj úság kínozza. Szemei beesettek, kékes-karikásak, 
orrra kihegyesedni látszik, iSzívverése a1ig érezhető, a vég
tagok izomzatában fájdalmas görcsök állanak be,� :;lZ álla
pot általában igen hasonlítJ a heveny-bélhurut, még. inkább 
az ázsiai' Ikolera képéhez ; ilyen j árvány idejében könnyen 
összetévesztő az arzénmérgezés' a kolerával.  Az' e gy,re nö
vekvő gyengeség következtében 10-15 óra mulva beálI a 
halál. ' 

Lassúbb lefolyású mérgezések is vannak Ilyen ese
tekben a hasmenés e4 óra alatt j avulni ikeZld, .' rizsleves
szerű székletét nem ,is jelentkezik. Másnap láz �{öv.etkezik 
be s a gyomor tartósan semmit em 'tűr meg . . .  A '!bőrön 
apró kiütések támadmvk, egy'es Itestrész.eken ' éles íájdal. 
mak jelentkeznek, másutt vis'zo'nt a bőr teljesen érzéj{etlen 
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lesz. Sárga.sáJg, fehérjevizelés, a Mr összehúzódása nem 
ritka tün.etek. A 4-5-ik '!lapon a gyengeség' ply nagy fo-

• kat ér el, hogy es�méletlenség, delíriumok lépnek efel IS a 
6-8-ik '!lapon folytonos agónia között beál! a !halál. Volt 
az011lban már arra is .eset, hogy a halál csak 10-14 nap 
mulva 'következett be. Vannak v,iszont .esetek, amiKor a 
beadott arzénmennyiség oly csekély, hogy a megmérgezett 
átmegy lugyan az imént leírt mérgezési t.ünet�ktm, de a 
szervezet győzedelmeskedilk, IS ha Illem történik új abb 
m�rgezés, a ,b€teg teljesen felgyáogyulhat. 

A mér,gezésnek egy ritka formája akkor észlelhető, iha 
vízben jól feloI'dott arzénikum jutott az aránylag üres 
gyomorba. Ilyenkor a méreg már a 'gyomorból gyorsan 
f�lszívódik, a belékbe :nem is j ut, úgy hogy néha a has
menés .el is marad. A vérbe j utott 00Ik arzénikum azonban 
megöli  az idegeket, az i zmokat, szívei;, vérnyomást és a 
légzést beidegző központokat. Mindjárt a ibevétel !után 
szédülés, Ibizsergés támad, a szívverés ,gyen6'e, Il"endetlen, 
ájulás, rángatózó ,görcsök, fogcsi'kor,gatás lepik meg a 
megmérgezettet s 6-8 óra mu.lva teljes eszméletlenség és 
bénultság mellett :b€következik a !halál. . 

Az arzénikumot a gyomol1ból eltávolítani nagyon ne
héz, mert apró sremcséi erősen odatapadnaik a nyálka
hártya redői közé. Ezért hánytatással az arzénikumot 
soha nem lehet t ökéletesen eltávolítani, mindig cSlilk gyo
mormo.sással, amit természetesen csak orvos végeZ'het. 
Vannak azonban i g.en jó vegyi ellenszerek, amelyek a gyo
mor ban visszamaradt méregrészeket oldhatatlan s Igy 
nem mérgező arzénvegy<űletekM tudják átváltoztatni, liIffii 
azonban a gyomormosást nem teszi nélkülö:1Jhetővé. Ilyen 
ellenszer a minden gyógysrertánban kapható, vasrozsdatar
talmú u. n. antidotum arsenici. Amit általánosságban 

"házi ellenszeredmek" neveznek, tej, tojásfehérje, arzén
mérgezés esetén n em érn.ek semmit. 

( Foly,tatjuk.)  

Ujra győzött a magyar kard .. 
A vÍvóversenyek főszáma, értékelésben az első helyet. 

elfoglaló fegyver.e mindig és mindenütt a kard. Mint fő
érdekességet, a kardvívó versenyeket hagyják mindig 
utoljára és a kardversenyeknél tölti meg rendesen. a zsú
folásig a publikum a nézőteret. így volt ez már háromü�bell 
a katonatiszti vívóbajnokságok megvÍváiSánál s Így volt ez 
most is Ostende-tbaIli, ahol Ilhanma,dszor bizonyították be a 
magyar résztvevők, hogy a magyar kard verhetetl.en. Úgy 
a csapato, mint az egyéni verseny amponálló magJlar győ�el
met hozott. A magyar tiszti csapat első ellenfele a görög 
volt, amelyet 16 :0 arányban vert, Hollandia ellen 9 : 1, Len
gyelország el,len 100 :,6, újból Hollandia ellen 14 :2 és végül 
Olaszország ellen 11 :5  arányban győztek a magyarok. A 
magyar csapat győzelmét az olasszal szemb€n különösen az 
teszi értékessé, hogy az olaszoknál Puliti. is vívott, aki 
ezidőszerint Olaszország legelső vÍvója, de nem tényleges 
katonatiszt, hanem az olasz fasiszta milícia tagja. A csa
patversenyek részletes eredménye : 1. Magyarország, 2. 
Olaszország, 3. Lengyelország, 4. Hollandia. A tavalyihoz 
képest a sorrend csak anny'iban változott, hogy Lengyel
ország helyet cserélt Hollandiával. Még inkább kidombo
rodott a magyar tisztek fölénye az egyéni kardversenyben. 
A selejtező mérkőzésekJen 11 nemret kiküldöttei Vléreztek el 
s a kil.ences döntőbe 7 magyar jutott be, rajtuk kívül még 
csak egy lengyel és egy olasz. Ezt a páratlanul ál,ló bravurt' 

Ostende-loon a világ �egeIőkelőbb közönsége előtt, a fürdő
szezon közepén csinálták meg a magyar tisztek. A tavalyi 
bajnok, PiUer György száoodos nyerte meg most is a 
büszke katonatiszti kardvívó európabajnoki címet . .  Győ-

zelme egy pillanatig sem volt kétséges. Az utána következő 
legjobb a nyolc mérkőzésből csak ötöt tudott megnyerni, a, 
harmadik helyezettnek már · csak négy győzelme volt, ő 7 
győzelmet aratott. 'Sorrend :  1. Piller György százados 1 
győzelem. 2. Laszkovszky ,százados (LengyoelorlSZág) 1 5  
győzelem. 3. Uhlyárik Jenő százados 4 győzelem 4. Anselmi 
Renato őrnagy ( Olaszország) 4 győzelem. 5. Nagy Ernő 
folyamőrkapitány. 6. Maszla'iJ Lajos főhadnagy. 7. vitéz 
Rády József alezredes. 8. Idrányi Ferenc f&hadnagy. 9 .  
Gfellner Antal százados. Ennek a versenynek legnagyobb 
meglepetése a lengyel Laszkovszky második helyezése volt. 
A tavaly igen rossz formát mutató Uhlyárik százados az 
olaszok reménységét, Anselmit jobb tusarányával negye
dik helyre szorította. 

A győztes magyar csapat tagjai elmondották, hogy a 
belgáJk a versenyek.et sportbelileg jól előkészÍtették és a 
lebonyolítás ellen sem lehet kifogást emelni. Azok a kül� 
földi résztvevők azonban, akik a mult évben Budapesten 
jártak, ostende-i tadózkodásuk folyamán nem győzték 
eléggé magasztalni az általuk felülmulhatatlannak tartott 
mlilgyar vendégszeretetet. A magyar vívók Ostende-ban 
úgy vÍvótársaiknak, mint a közönségnek kimondott ked
vencei ,voltak, A .ti�enegytagú magYlll'r cSaJ)at Lichten
eckert András vkszt. ezredes ve�etéséve1 mindenütt a hon
védség dÍszegyenruhájában jelent meg, amely komoly egy
szerűsége mellett is általános feltűnést keltett. A verseny 
utáni banketten az egyik felszólaló Leveson Gower angol 
admirális volt, aki �észtvett az egyéni epée- és kardver
senyben. Beszédében bámulatának adott kifejezést PiIler 
és a magyar vÍvók kitünő képességei fölött : "A magyarok 
- mondotta többek között - kíváló harcosok és a magyar 
nemzet harcos szelleme kitűnően érvényesül a kard
vívásban." 

Piller György százados rövid öt év alatt páratlanul álló 
vÍvókarriért futott be. Rendszeresen csak 1925 óta vív és 
azóta tagj a a MAC világhírnevű vÍvógárdájának. Az első 
két évben itthon még csak junior versenyeken indult. 1927· 
ben azonban már indult Hágában a tiszti Európa-bajnok
ságban, amelyen a döntőben tagja volt az olaszok elleni 
kardcsapatnak és három győzelmet szerzett Magyarország
nak. Az egyéni kardbajnokságban tizedik lett. Az Európa
bajnok akkor Terstyánszky ödön volt. Még eb'oen az évben 
mint jUlIlior Off€!IlIbachban, a nemzetközi 'v.ersenyen kard
ban már az ötödik helyet verekedte ki magának. A követ
kező évadban már megnyerte a Tiszti Vívó Club kombi
nált 'Versenyét, amelyet azóta is minden évben megnyert. 
A Hősök emlékversenyében tőrben második, a tőrbajnok
ságban pedig Terstyánszky után szintén második lett. Ezen 
alkalommal olyan erős kézsérülést szenvedett, hogy az 
olimpiászon a kardcsapatba ,nem kerü1hete.tt 'be, csaik tőr
ben és epéeben i,ndu.Jt. Ar!. 1928/i29-'es 'Vívóévadban már 
megnyerte a Hősök Kardv'ersenyét és harmadik lett tőr
ben. A Békássy-emléllwersenyben a második, a Glykais 
által nyert nápolyi Európa-bajnokságban pedig az ötödik 
helyet foglalta el. Ebben az év·ben már megnyerte a ma
gy.ar tőrbajnokságot, a 'tíszti európai kardbajnokságot és 
negyedik helyre került á kardbajnokságban . Ezt az utóbbi 
három nagyszerű eredményt nyolc nap alatt érte el. PilIer 
diadalútja tulaj doképpen az idei szezonban kezdődött. Az 
idén megnyerte ugyanis a Tiszti Vívó Club most már hár
masösszetételű versenyét, legyőzte Anselmit a Santelli
a1mdémián. MOIIlte-Gwr,lohan a kandcsapat mérkőzésen a 
verseny utolsó asszój ával ő tette Anselmi .elleni 5 : 2 arányú 
győzelmével döntetlenné a mérkőzést. Megnyerte a N ágy 
Béla-emlékversenyt, egy hét alatt a tőrbajnokságot és ne� 
gyedik lett a kardbajnokságban. PilIer Lüttichben ez év 
maJus 30-án megszerezte Magyarországnak Glykaissal 
együtt az Európa-kardcsapatbajnokságot és a követk.ező 

• 
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nap hármas holtverseny után az egyéni Európa-kardvívó
bajnokságot is. Lüttich után Varsóban négy győz.elmével 
és döntő asszój.ával megnyerte a lengyel-tmagyar tiszti 
kardcsapatversenyt. A Hadsereg-sporthétben megnyerte a 
tiszti \kardbaj,noks'ágot és második llet.t a töI"ib{ljnokBág
ban -és végül most Ostende�balli lhárOlJIl győzelemrnaI tagja 
volt a második helyre került magyar tiszti tőrcsapatnak, 
veretlenül vívott az olaszok eIlen a bajnok magyar csapat
ban és másodízben megnyerte az egyéni Európa-kardvívó
baj nokságot. 

Nagyszer'űen szerepelt tiszti csapatunkat a hazaérke
zésnél lelkes közönség várta a Keleti pályaudvaron. Sűrű 
élj enzés kö�ben vonultak ki a nagyszámú közönség 
sorfal a között, akik a magy'ar névnek megint világraszóló 
dicsőséget szereztek. Mi ezúton küldjük .lelkes, meleg :baj
társi üdvözletünket és szerencsekivánatainkat a magyar 
tisztilkar büszkes'églei felé. 

" .� •• JmN� . �íMI� •• I Y  
Egy nagyszabású kémke

dési eset .. 
írta: RUSSEL őrnagy, 

az amerikai titkos ,szolgálat főnökei Franciaországban. 

\( 3. közlemény. ) 
Miután az őrna,gy spanyolországi tartózkodása 

�latt a dolgok állását senkivel sem tudta :közölni, Ode.jj  
százados utasítást !ka'pott, :hogy szálljon (fel arra! a vo
natra, amellyel az őrnrugy Párisba utaziJk és ü1ljön 
ugyana,bba a fülkébe. Azt remélték, 'hogy egyedül fog
nak utazni, de csalódtak, mert közvetlenül a vonat el
·
indulása ,előtt két utas lü,lt be a d'ülikébe úgy, hogy 
OdeIl s zázados !kénytelen 'Volt az őrnagyot egy titokban 
odacsúsztatott cédulán megkérni, hogy már iBayonne
ban szálljon ki és igyekezzék ott vele - ruki szintén ki 
fog szállani - twlálkozni. 

Amkor a vonat Bayonne-ban eIindult, :Anderson őr
,nagy, aki a i1egutoJsó folyosÓInJ �lott, elveszítette a ka
lapját. Hamar leugrott a vonatró,l, hogy utánaszalad
jon, de közben d'igy,elt, hogy valwki nem ihagyta-e el 
ugyanakkor a vonatot. De nem ugrott utána senki s 
miután a vonat eltünt, összejött Odell századossal s 
·amí,g egy másik vonat érkezett, elbeszélte, neki az 'egész 
es,etet és me,glbeszélte vele, Ihogy leglközelebb hol fo,g
IlJak taláJlkozni. A k!Öv,etroező vonattal, egymástól elválva, 
külön--külön fülkében tovább utaztak. 

A főnök és Or,cutt százados Anderson őrnaggyal és 
OdeM századossal Párisban, 'egy ,eldugott Ihelyen talál
koztak s itt :beszélték meg a nagy feladatot : a ma,gas
személyiségű fogoly kiszabadítását. Tisztában vol
tak vele, hogy ikisza/badításávall jó ütőkártya kerül a 
kezükbe, mert tudták, hogy ennek Ifévén a németek tel
jesen meg fognak bízni bennük és 'egyáltalában min-

denr,e készek lesznCik, hogy a <fogoly ikiszabadítását biz
tosítsák. Ha az ,őrnagynak tényileg si'kerül a ifoglyot ki
sZaJbadítania, el sem lehet képzelni, hogy utána mi min
dent tu-d :maj d csinálni a ,németek,k,el. De elikerülhetet
len volt, 'hoIgy még lValaJkit be n e  avassanak : ezért a fő
nökünk gyorsan C<haumontba utazott, Ihogy a fontos 
fogOIly pillanatnyi helyzete !felől tájékozodjék. A Ihalálos 
'ítéletet már kimondtáJk és azt az illetékes felsőbb fóru
mok is jóválha:gyták. Éppen wkikor akarták kihirdetni és 
végrehajtani, amiJkor a főnökünk odaérkezett. A Iehető 
leggyorsabban közölte az illetékes magas francia :ható
ságorokaI, hogy a Ifogoly személyében milyen jel,entős 
zálog van a kezünkben. 

- Nekünk sürgős'en és okvetlenül szükségünk van 
erre az emberre - ismételte a főnökünk két [lapon �e
resztül 13. fogolytábor pa�ancsnO'káTIJak:. - Önnek b e  keU 
látnia, hogy e,g-y német élete elenyésző Ifontosságú aZOlk
hoz, annak a Ifelderítésnek a fontosságá'hoz iké pest, amit 
az ő személyén keresztül akarunk 'elérni. 

- Ez mind szép és jÓl - felelte a parancsnok - s 
ha 'ez a fogoly 'csak olyan iközönséges német lenne, nem 
,gondolkoznék egy ;pillanatig sem. ,De ez ,a :fiatwlember 
!lern más, mint Joachim herceg, a német császár .egyik 
fia. Nekünk az a véleményünk, Ihogy az ő kivégzése sú
lyos erkölcsi hatást váltana ki a ' németeknél, Ameri'ka 
számára viszont hatalmas ,erkölcsi .győzelmet jelentene. 

A főnökünk Ihallott róla, .bo'gy a [olgoly mi,ként kí
sérelte meg a La IRochelle-i Ibenzinraktárak felgyujtá
sát, ismerte r,ettenhetetlenül bátor magatartását és nya
'kas haII.gatását, amikor elfogatása alokalmával a saját 
személyére és kilétére vonatkozóan minden >felvilágosí
tást megtwgadott. Egy királyi család tagját nem igen 
,lehet ilyen veszélyes ihelyzetJben találni, azért csak ne
hezen tudta elhinni, hogy az iUető iValóban a német ,csá
�zár fia -és a trónördkös ÖCCSe lenne. Egy amerikai 
azonban f.elismerte a herceget és jóllehet Freytag s()lha
sem ismerte be, ho,gy ő az lenne, Anderson őrnagynak 
más oldalról is sik,erült ibizonyossá:got sz·ereznie tfelől�, 
hogy s zemélyét illetően nem csalódnak. A mi ,főnökünk 
természetesen nem azt aJkarta, 'hogy a herc,e,get másIként 
kezeljék, mint aho'gy egy Ibármelyik Ikémet kezeln ének, 
miután azonban a Szövetségeseknek és Amerikának 
amugyis é l�dekükben állott, ,hogy életben ,hagyják, örü<it, 
hogy egy ilyen igazán Ibátor ember életéért sikraszáll
hatott. 

A német kormány nagy ajánlatokat tett a Freytag 
kiszabadítása érdekében. Egészen bizonyos, <hogy akár 
egy egész ,ezred et is 'Visszaadott volna érette, ha tudta 
volna, hogy ,ezzel elérhet vwlamit. 'Most azonban a spa
nyolországi ,,,ötök" )fáradozását sikernek ikellett Ikoro-

• nláznia. Amikor a főnökünk azml fenyeg,etödzött, hQgy 
az egész dQfgot magának Pershingnek ,személyesen meg 
fogja jelenteni, végre ífelülkerekedett. Azt mondották 
neki, 'hogy ha sikerü,l a foglyot Ibizonyos, s zigorúan be
twrtandó feJ1tételek mellett kis�b'adítania, hát legyen 
az övé. A If,eltétel lPedig az volt, hogy a főnökünkön és 
a négy ti'Bzten kívül, ak'iIk már tudtak a dologró1, senki 
másnak nem smood az ügyröI tudomást szereznie. A 
fOglházi,gazgató és az őrség tehát, a!j{ik a kiszabadítási 
kísérlet alkalmáva,l valóban s,emmiről sem fognak tudni, 
úgy fognak viselkedni, mintha az őrnwgy tényleg a né
metek szol,gálatában álló spanyol lenne. 

A főnökünk ''Visszautazott 'iPárisiba és me�paran
csolta a beavatottaknaJk, hogy azonnal utazzanak a her
ceg fog.bázának közelébe a helyzet bővebb tanulmányo
zása céljáIból. De, amikor Anderson őrnwgy odaérkezett, 
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és az útlevelét felmutatta, egy túlbuzgó francia tiszt 
majdnem meghiúsította az összes előkészületeket, mert 
nem en.gedte Ibe a helységbe azzal az indokolással, ho.gy 
az a hely francia hadtápterületen fekszik, idegeneket 
tehát oda nem szabad bebocsátani .  

így aztán Odell  s zázados !kénytelen volt a francia 
titkos s zolgálat főnökétől - akit egyébként személye
.sen ismert � a lhivatalos Ibélye,gzőt és az aláírását az
zal kicsalIlli, hogy ő 'különös szen'Vedéllyel gyüjt minden
féle hivatalos bélyegzőt. A francia parancsnok moso
lyogva hozatta elő a :bélye,gzőjét és átadta Od,ell s záza
d osnak,. aki Igyorsan és titokban lebélyegezte az .And er
son őrnagy útlevelét s azonkívül i€gészen nyiltan még 
egy tiszta félív papirt is  s megkérte a francia parancs
nQkot, ,hogy emlékül irja neki azt alá. A főnök moso
lyog,va tett lel egeJ a szokatlan 'kérésnek, sőt tréIfából azt 
is ráírta k.eresztben : "Engedélyezem ! "  

A százados gyűlöletesnek tlarrtotta, hogy egy barát
ját még egy ilyen, mind kettőjük :szempontjálból szent 
cél érdekében is megcsalja, de kénytelen 'Volt vele, mert 
teljesen lehetetlen lVolt, hogy tervükibe még valakit ibe
avassanak. Már úgyis ,hatan tudtak róla.  Az érdekelt 
hírszerzőtisztek s zemében lezj is  magas, söt túlmallas 
szám volt, de ennyit, sajnos, semmiképpen sem lehetett 
elkerülni. 

Most még találni kellett va'lakit, aki a rfranda hír
szerzőparancsnok aláírását jól  utánozni tudja. Csakha
mar akadt is, aki az aláírást olyan na;gyszerűen utá
nozta, hogy az eredetit a hamisítottól nem lehetett 
megkülönböztetni. 

A hamisított útlevé.JIel Anderson őrnagy egy, a fog
ház közelében levő házban szobát bérelt. De a foglyot 
olyan szi,gorúan őrizték, !hogy az őrnagynak végül is el 
kellett fo;gatn ia és be kell ett záratnia maJgát, hogy a 
fogollyal érintkezésbe j uthasson. Amint aztán fogoly
társak 'Voltak, már nem volt nehéz a közelébe j utnia fl 
csakhamar a tervvel is készen volt, miként lesz majd 
'lehetséges a swkést a Ilegelső kíTháLkooó aJlkalommal 
végrehajtani . 

- Az ötöscsoport pall1ancsára jöttem - súgta 
oda az őrnagy a Ihercegnek. - Engem hamarosan sza
badon fognak ibocsátani s on figyeljen az esti séták al
kalmával, hogy a szökésre kínálkozó a'lkalmat, amit 
majd nyujtani fogok, fel használja. Amikor 'eng.em a be
járat előtt meglát egy autóban, rohanjon ki és ugorjon 
bele. A többit maj dJ bízza reám. 

. Az őrnágy le'gköze'lebbi lépése az a kívánság volt, 
hogy vezessék a parancsnokló tábornok elé. Mielőtt 
azonban elindult volna, megmondotta a :hercegnek, hogy 
a 'holmija egy részét itt hagyja azért, hogy ha majd sza
bad-lábra /helyezték, l egyen oka reá, hOlgy a fogházba 
visszatérj en. Ez 'lesz  maj d a ,herceg s zámára a jel, hogy 
most már a fOgIházon kívül van valakije, aki a kiszaba
dítása érdekében dolgozik 

A következő re.ggel az őrnagyot a táborparancsnok 
elé vezették, ahol n agy bangon és 'megsértett méltóság
,gal követelte, ihogy azonnal közöljék iVele, miért fogták 
'el és ifenyegetődoott, hogy !ha a zonnal smbadlábra ,nem 
helyezik, panaszra megy a spanyol kovethez. 

A tábornok magához 'hivatta a titkos 'szolgálat fő
nökét és meglkérdezte, hogy miért tartják ezt az embert 
fogva, -' d e  mindjárt hozzátette, ho,gy !ha csak puszta 
gyanu a'lapján, akkor ö .szabadon fogja bocsátani .  A fő
nöknelk be kellett i&mernie, hogy az illetőre semmit sem 
lehet reábizonyítani, mire a tábornok elrendelte az 
azonnali !szaJbadonbocsátását, de nem mulasztotta el 
hogy ,főnökünknek ne kifogásolja a spanyollal szembe� 
tanusított fel ületes ,eljárását. 

A tábornok, anélkül, hogy !tudta 'Volna, lllagyszerűen 
játszotta a szerepét ; a :főnökün'k 'és az őrnagy ali,g tud
ták a nevetés üket elfojtani s visszatartani magukat attól, 
'hogy mindent elbeszé1jenek ne'ki. iHa ez az írás nem kerül 
soha a kezébe, mindig abban a tudatban fog ,élni, /hogy 
annak a ,spanyolnaik az 'alaptalan elfogása ténylleg nagy 
balfogás volt. 

Az őrnagy tehát elhozta a fogházban visszahagyott 
lholmijait és így mégegyszer alkalmat talált aTra, hogy 
fogoIlytársától elbúcsúzzé,k \ 'és ismételten figyelm.eztesse, 
'hogy nagyon vigyázzon a jelre, amely szabadulását fogja 
'jelenteni. 

Intézkedés történt, /hogy minden este, olyan időben, 
amikor a fog1yokat sétálni vezették, a fogház közelében 
egy erős autó. megIfeJelő 'lbene;i,nkésv1ettel. készenLétben 
'álljon. 

Néhány nap mulva az őrnagy szabadonbocsátás a után 
'Orcutt századOt:> a gépkocsival a fogház lYejárata elé állott, 
éppen abban az időben, amikor a herceg az esti sétát vé
gezte. A géplkocsit szorosan a bejáratig vitte. 'kiszállott, 
de a motort tovább hagyta j árni és az őrt valami ürügy
gyet ,elküldötte. Ebben a pillanatban az őrnagy, aki addig 
a közelben rejtőzködött, hirlelen az autóba ugrott ,és 'meg
ragadta a kormányt. Joachim /herceg éppen akkor haladt 
el a 'kapu mögött, az őrnagy jelt adott neki, mire ő egy 
batallmas ugrással a kapun kívül term.ett és 'beugrott a 
kocsiba. A gépkocsi megindult és a következő vercben már 
irtózatos sebességgel rohant kifelé az országúton. 

Orcutt százados gyorsan a kapuajtóba ,állott, úgyhogy 
senki sem löhetett, anélkü,], hogy öt ne találta volna, ki
rántotta a pisztolyát és ellkezdett a tovarohanó gépkocsi 
uán lövöldözni, de természetesen csak a lev,egőbe. Amire 
az általános izgalom ,és zűrzavar lecsendesedett, az autó az 
őrnag;gyal és, a hercegg-el lIllár messze járt .és mire a: gép
Kocsizó osztag parancsnoka egy üldöző gépkocsit bocsátott 
rendelIkezésre, a szökevények már majdnem a spanyol} 
'határnál vol'tak. Mikor a rendőrökkel lmegra'kott ,üldöző 
autó egy útkeresztezéshez ért, Orcutt századosnak gondja 
volt rá, hogy oly,an útra térj,'eDek Ie, 'ahol már bajt nem 
csináLhattak. így tehát az őrnagynak sikerült II herceget 
meglmentenie. Kerülőúton ellkerülteik minden várost, amely
'ben amerikai csapatok voltak és csakhamar a Pirenneusok 
lábához értek, ott elrejtették a gép'kocsit és aztán a ihegye
ken keresztül gyalog átmentek Spanyolországba. 

Az ötöscsoport leí'I1hatataln lelkesedéssel és örömmel 
fogadta a herceget, 'az őrnagyot pedig bámulatos jóaka
rattwl kezelték. A !herceg a kaland egész tartama alatt jó, 
megbízható és bátor ,bajtánsnak bizonyult és nem fel'ed
'kezett meg Iróla, hogy az őrnagyot nap-nap mellett iköszö
netéröl és ,hálájáról biztosítsa. Ander,son őrnagy hűsége az 
ötök s zemében most már ,sziklaszilárd ,volt és nagyon ter
mészetes, !hogy most lIllár egyedül 'őt tekintették aJlkalmas 
embernelk arra, hogy a Liberty-motornak számukra any
ny�ra fontos műszaki tervét is megszerezze. 

Anderson őrnagy természetesen biztosíiotta ellenséges 
barátait, ,hogy azt is m� fogja szerezni. Ismer Párisban 
egy embert, akinek jó összelköttetései vanna'k a repülő
csapatoknáa és aki mindent tud a Libel'ty-motorróI. ,Ha elég 
pénzt bocsátanak a ,rend€llke.zésére, bimosra veszi, hogy azt 
az embert meg fogja tudni vesztegetni. 

- Azt lIlleg lehet cs1nálni - bóJi,ntott az ötöscsoport 
főnöke jóváhagyóan -, csaklhogy az ,ön !hirtelen 'eltüné&ét 
abból a városból, ahol Őfensége fogsá,gban volt, való
színűleg kapcsolatba !hozzák majd a szökéssel 8 ezért aligha 
lesz lehetséges ilyen hamar visszaJmennie Francia
országba. 

- N em hiszem, ·hogy lenne, annyi eszük - felelte a� 
őrnagy -, hogy eng-em a szőikéssel kapcsolatba ihoznának, 
mert mielött eljöttem, mindent cl'égettem. De !hogy mégis 
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egészen hizonyos .legyen a dolog, most majd máSJféle ál
ruhában i's megpróbáIhatom. 

Ennél a beszélgetésnél a h'eil'ceg nem volt j ed,en, de 
amikor odament és meghallotta, hogy 'miről van szó, azt 
mondotta a csoport vezetőjének : 

- 'N em aka'rom, \hogy az 'én barátom magát megint 
ilyen .nagy veszélynek tegye ki. Én örök időkre hálás va
gyOk: neki 'rés osak az alkallomra várok, ,hogy az adósságo
mat lerooassam vel-e szemben. Semmi ,esetre sem szabad 
neki az életét miattunk még egyszer !kockára tennie ! 

:--- Ez teljesen veszélytelen vállaikozás lesz, császári 
fenség: --:-- mondotta az &rnagy � és en mindenesetre s�e
retnék azoknak ott túlI mégi egy kis !borsot törni az orruk 
alá. 'Az.után megnyugszom és itt maradok. N e féltsen en
gem, ,Fenség, kn majd vigyázni Jogok . magamra. 

Az őrnagynak .'ezek·re a megnyugtató szavaira 
'
elhatá

rozták, h.ogy még egyszer alkal1mat 'adnak neki a'l'ra, hogy 
a "bosszúját k,i1;őlthess'e". 

E�úttal az Ő'l'nagy mint kém tért vissza Francia
országIba. A 'határt tel'lIllészetesen titokban. kellett .átlépni. 
Meyer, az ötöoosO;port főnöke ,gondoskodott egy megbíz
ható 'spanyolróI, aki vállalkozott reá, Ihogy az 'őrnagyot a 
hegységelken keresztülvezeti. !Egy jó éjszakán - az idő
j árás szerint n agyon il'OSSZ éjszakán - útrakelt Andersoo 
a spanyoJ,).aI. ,ZulhQgott az eső és olyan söt'ét 'Volt, hogy alig 
tudták egymást szetrrullel tail'tand. 'A Ihavasi út csakhamar 
hegy.i patakká változott. FdIytonosan cs.úszkálva és a 

koromsötétségben ide:.oda botorká1va, mindig a lezuhanás 
ves�élyének !kitéve és majdnem az egész idő al�tt térdi,g 
vízben gázolva ment ·  át a 'két ember a határon és mire ,ki
világosodott, az őrnagy megint -!francia földön .volt. N rup
pal mindig' elrejtőzve, ' . éjj elenkint pedig tehervonatokra 
felkapaS?Jkodva. vég,re 'megérkezett iPálrisba. Ott minden
féle elővigyázati intézkedéssej 'elkocülte a katooiIlii" rend
őrs�g ' figyeImét és felment a száHodába, ruhol a többiek 
vártak reá . .  

Al többiek már aggódni kezdtek miatta: ,és azért, hogy 
a vál1alkozása sikerült-e, most tehát kétszeres örömmel 
fogadták. Anderson ' elbeszélte az események lefolyását 
attól · 'a naptó} kezdve; amikor 'a rfogházat dIyan hirlelen 
otthagyta és elmondotta, hogy ie'fvük teljes be.fejez'éséhez 
most még szüksége lVan a Liberty-motor 'műszaki terveire 
és arra, hogy azokkail ma.ga is tisztába jöjjön. 

M iután sem a mi főnökünk, sem pedig a másik két 
beavatott tiszt nfflD értettek annyirn -a motoro'khoz, ' hogy 
szakembereknek adhatták volna ki magukat,' jrenytelenek 
voltak a repülőcsa,patoktól még egy urat beleavatni a do
lo&,ba. A vállasztásu'k Elwood századoSlI'a esett, ·aík.i ,rögtön 
prurancsot kapott, ihogy azonnal je1entkezz'ék .a titkos- szol
gáJlat , rfőnökénél. A főnökünk a századost megérkezése 
után ibeleavatta a dologba és közölte, !hogy miéll't h ivatták. 
N em .hallgatta. el előtte .a vállalkozás ,veszélyes voltát és 
m�gmondotta neki, _ ,hogy elfogatása eset'én egy téglill!fal és 
tíz pus'ka'cső les.z a j utruIma vaJlamelyik hainaJban. Az új 
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bajtárs sem Il'iadt azonban vissza .semmi 'V€>Szé1ytő1 ; min
dig Mszségesnek és bátornak' Ibizonyult. 

Először azon gondolkodoit, hogyan tudna egy olyan 
motortervet szerezni, amelyrŐIl a németek elhiszik, hogy a 
valódi Liberty-motoré. 

- '�t IhiBzem - mondotta némi gondolkodás utf:n -, 
hogy �ppen egynéhány nap előtt került €Hém egy alkalmas 
motor. Egy új , tizenkétJhengeres motor tervei ezek, aml'
Iyek€t 'éppen moot 'k:ül<fóttek ki nekünk kipróbálás !Végett. 
A németek nem fogják 'észrevenni a különbséget. 

�egbesz�t'ék tehát, !hogy Anderson őrnagy � ElwOQd 
százaoos V'iS&z/ltlnennek lSip/ltnyolországba és ott I3.Z ötöscso
portot a '  motor 1eírásával annyira Ö<lszeza:varják, hogy 
azok kénytelenek fteStZnek őket a rajzokkal és a tervekkel 
együtt személyesen Németországiba küldeni. M int tiszt és 
tisztiszolga hagyták 'el Párist az éjjeli vonattall, ihogy 
Pau-ba utazzamuc Utazásuk 'okául azt :adták elő, ihogy 
szökeV'ényeket ü'ldöznek és az a! paranJCsuk, hogy Pau éSl a 
spanyol határ között' a szökevények után razziát ,rendezze
nek. Időveft mindig; leJjebb :és feljebb mentek a hegyekbe, 
mÍ1g aztán egySzer észrevétlenül 'Mcsúsztak a határon és 
szel"encsésen megérkeztek San Seba-stianoo, az ötÖ<lCSO
POl'thoz. 

Elwood századosról azt h itték, hogy az árulásáért meg 
lett fizetve, amihez - amennyire a németek az ameriaia
kat becsülték � 'nem sok pénzre volt szükség. 

A százados elkezdte a motort magyarázni és csakha
mar sikerült neki hallgatóit annyira belezavarni, hogy 
azok végül is egyedül lehetséges megoldásnak azt találták, 
hogy Elwoodot Németországba küldjék, hogy ott a főhadi
szálláson személyesen magyarázza el a Liberty-motorl. 

Amikor azonban ezt neki tudtára adták, Elwood ki
jelentette, hogy Anderson nélkül nem megy Németor
szágba. 

Joachim herceg még mindig San�Sebastianban volt 
és nagyon érdeklődött a megmentője által megszerzett 
mo'tortervek iránt. Megoldotta a vitás kérdést azzal, hogy 
kijelentette : 

- M indkét úr velem jön Németországba. Gond
jaimba veszem őket és jótállok értük a főhadiszálláson, 

- Ez nagyon szép és jó, - szakította fé1be az őrnagy 
- de hogyan jutunk mi el Németországba ? Ha Francia-
országon keresztül megyünk, biztosan elfognak és főbe
lőnek. Ha semleges országon át próbálkozunk, ugyanez lesz 
a sorsunk, mert Angliának mindenütt vannak figyelői .  

- önnek nem kell semmitől félnie - felelte neki 
Meyer, - a háború kezdete óta rendszeres tengeralatt
járó összeköttetésünk van a kieli öbölig.  A legközeleb'bi 
hajó egy-két narpon belül esedékes, azzal mindnyájan visz
szamehetnek. 

- Hát ez tényleg egyszerű, - jelentette ki az őr
nagy - de ha elfogIlJalk vagy elsülyesztenek, ki fo!da 'akkor 
a mi információinkat a főhadiszáHásra eljuttatni ? 

- Eib.ben a 'tekintetben is eg.észen nyugodtak lehet
nek, - biztosította öket a németek veootój.e - a néhány 
ev alatt, 'amióta la teng;erallattjárók innen Kielbe és vIssza
járnak. az ellenségnek mindössze hármat sikerült elsü1yesz
t.enie, Ezt a hármat sem sülyesztették volna el·, ha a kapi
t'ánY'uk pontosan a paI'lalllCsunklhoz tartotta 'Voftna magát. Na 
és aztán az csak természetes, hogy egy ilyen utazás nem 
életbiztosítás ; minek hát a sok �{érdezgetés, amikor min
den a császárért és a ,birodalomért történik ? Ha meghal
nak, nem fognak h i ába meghalni ! 

Ez mindenesetre gyenge vigasztalás volt, de a kilá
tás, hogy végre mégis eljutnak Németországba, elég volt, 
hogYi aZ' amerikaiak kedvét ébren 'tartsa, 

Azon az éjszakán, amikor a tengeralattjárónak meg 
kellett érkeznie, az egész tarsaság elment abba a 1ds ten
'gerparti faluba, 'ahol 'a ném€'t tengeral]attjárók ki szoktak 
kötni .  Az éjszaka elmult, de a hajó nem jött meg. Két nap 

és két éjjeL vártak és mindinkább kezdtek aggodalmas
kodni. A harmadik éjjel végre megérkezett a tengeralatt
járó. A kapitány partraszállott és e l'beszélte, hogy a kése
delmet két angoL (\;orpedóromboló okozta, amelyek a La 
Mandhe�cS'atornától sza�adatlanub a ;nyomában voltak. 

Amikor a karpitán�yal közölték, hogy visszafelé ,há
rom utast kell magával vinnie, eleinte megtagadta, hogy 
valamennyit felvegye a hajóra. Amikor azonban a herceg 
előlépett és a kapitány megtudta, kivel áll szemben, többé 
nem ellenkezett. 

M i után mindent megbeszéltek, előhívták a két ame
rikai tisztet és bemutatták a kapitánynak, Az meghajtotta 
magát, 'de nem akarta észrevenni az őrnagy kinyujtott 
kezét és büszkén h átat fordítva neki, elkezdett a németek
kel .társalogni .  Azt mu tatta meg ezzel, hogy a parancsot 
teljesíti ugyan, de almerikai!akkal nem tárgyaJ többet, 
mint amennyit okvetlenül szükséges. 

' 

Amint még mindannyi,am a strandon áiIottak, odajött 
egy spanyol járőr. Néhány percig úgy látszott, hogy az 
eg:Ász társaságot elfogja, mert faggatni kezdte, hogy kik 
vagyunk és mit keresünk éjnek i dején a tengerparton. 
Meyer félrehívta a spanyol tisztet és mikor néhány perc 
mulva visszatért, azt mondotta, hogy Srpanyolorszá�ban 
egynéhány jó helyre és jó i dőben elihelyezett pesoval· majd
nem mindent el lehet érni.  ,Mellesleg megjegyezve, ez is 
beigazolta, hogy az amerikai titkos szolgálatnak mennyire 
igaza volt, amikor Spanyolország semlegességét kétségbe
vonta és az állította, hogy a rendőrség a semlegesség min
den megsértését elnézi, ha kellőképpen megvesztegetik, 

M iután a kapitány a postát kiadta és helyette a Né
metországba szóló postazsákokat átvette, közölte, hogy 
most már itt az indulás ideje és felszóJította 'a társaságot, 
hogy kövessék arra a helyre, ahol a csónakja a partra volt 
/húzva. M iután lehetetlen vort, !hogy a kis csónakba vala
mennyien egy.,jlzerre beleüljünk, a kapitány a herceggel 
előrement és megigérte, hogy a csónakot mindjárt vissza
küldi az amerikaiakért. 

A'4 ötöscsoport 'vezetój1e, �i la kapitánynak la lbemu
tatkozás alkalmával elkövetett sértés ét végignézte, azt 
mondotta menteg,etődZ'Ve az ameiiikahillmak : 

- Nagyon sok tisztünk nem tudja, hogy önök mi
lyen nagy szolgálatokat tettek a mi ügyünknek. Egészen 
bizonyosan gyakran fognak még német tisztekkel talál
kozni ,  akik éppen olyan barátságtalanok lesznek önökkel 
szemben, mint ez a kapitány volt. Mi azonban és közülünk 
mindenik, akik az önök érdemeit ismerjük, mindig bará
taik maradunk és kérjük önöket, legyenek ezután is segít
ségünkre és ne törődjenek a mások lenézésével. Gondolja
nak mindig arra, hogy Németországnak olyan tartozása 
van önökkel szemben, amit soihasem fog tudni vi:ssza
fizetni ! 

Az őrnagy elhárította a szerinte teljesen jelentékte
len incidens említését és csak annyit felelt, hogy magas 
küldetésüktől semmiféle megvetés nem fogja őket vissza
'tartani és hQgy minden tettüket ezután is csak a legneme
sebb kötelességérzet fogja irányítani .  Ugyan mit csinál
'tak volna a németek, ha ennek a küJ.sőleg nagyon ártatlan 
nyilatkozatnak az igazi értelmét megértették volna. 

Amikor Anderson és Elwood a csónakba léptek, tuda
tában voltak annak, hogy most már visszafelé nincsen út. 
Elgondolkoztak felette, vajjon megengedi-e még egyszer 
nekik a sors, hogy átkeljenek az ÓCeánon és visz<;mflássák 
a hozzátartozóikat. 

E lérték a tengeralattjáró fekete alakját, amely szeli
den hintázott a hullámokon lés miután a matrózok a ' cSó
nakot a tengeralrattjá.ró hos8zoldalához odaerQsít.ették, 
felszállottak a fedélzetre. A esónakot gyorsan beerneMék, 
a tengeralattjáró lemerült a víz a1·á. és elindult a ,hosgq;ú 
ú tra ---;- '{{ieIbe. 

( Foly tat juk) . 
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130. Kérdés. Vadászati tilalom idején a gyanusított auto
tnobiljával az o7oszágúton elgázol egy mezei nyulat. ;A hmúlt 
t'lJ:dat a gyanusított felveszi és háztartásában felhasználja. 
'!�ltott cselekményt követett-e el? 

. Válasz. !A kÖ:lút a vadászati jog szempontjából Ú. n. 
"kivett hely", ami annyit jelent, hogy ezen a helyen a vadá
szati üzem ,senki által sem gyakorolható ; még akkor sem, ha 
ez a közút vadászterületen visz 'keresztül. Ebből következik, 
hogy . közutakra nézve vadászatra jogosult nincsen s így az 
országúton levő elhullott vadra sincs a vadászati üzem gya
korlójának elsajátító joga. !Az tehát, aki az országúton dög
lött vadat talál, jogosan tekintheti uratlan jószágnak s azt oel
sajátíthat ja. 

. Meg ikell azonban itt jegyezni, hogy ha a vadászati jogo
sított saját területén vadat megsebez s ez az országútig vor.
szolja magát s ott ·elhull, az elejtett vad tulajdona őt illeti, 
még .pedig a vadászatra jogosultság címén. Amint mond9ttuk, 
a: közútak k� vannak véve a vadászati üzem gyakorlása alól, 
de- azért nem tilos a szomszédos vadászterületen megsebzett 
vadnak az 'országúton kegyelemiövéssel elejtése és birtokba
vétele sem, ahogy nincs eltiltva az országúton vadászat köz
ben fegyveresen járni, nincs eltiltva a hajtást az országúton 
keresztül vezetni. 
, . Ily vonatkozásban nézve a kérdést, elképzelhető, hogy a 

,vadászatra jogosult bizonyos körülmények közt a gépkocsi
yezető- . magatartásában sérelmet láthat, bizonyos azonban, 
ho gyl a kérdésében felvetett esetben a gyanó ított gépkocsi
vez�tő nem .követett el büntetendő cselekményt. 
. 131. ,Kérdés. Mi a jelentősége annak, hogy a Szut. 437. 
pontja szigorú .szabályt állít Ifel a csendőr házkutatási jogo

, sultsága tekintetében, holott  sok esetben a 'csendőr korlátlan 
házkutatási joga esetén a bűncselekmények kinyomozása solc
kal biztosabban és gyo7'sabban lenne elérhető? " 

Válasz. Aki figyelemmel tanulmányozza a Szut. rendeLke
zéseit, az rájön arra, .hogy elég széleskörű hatáskörrel ruházza 

iel' a- csendőrt a nyomozás munkájában. Azt IR csendőrt, aki jól 
�eri .  a Szut. rendelkezéseit és annak szellemébe is behatol, 
ba kellő l;"átermettsége és szakértelme van, nagyon ritka 
'esetben fogják 'a Szut. rendelkezései akadályozni a s�ker el-
�réSébén. . " 

. .  " "  Minden civilizált 'ország büntetőtörvényei és más idevágó 
;szabályai gondosan törekednek arra, hogy az igazságszolgálta
tás érdekeinek sérelme nélkül tiszteletben tartsák az egyéni sza
badságot és a házi tűzhely szentségét. Nem kétséges, hogy ha 
a csendőrnek minden legkisebb bűncselekmény vagy a leg
kisebb gyanu alapján is íházkutatási j oga lenne, talán több 
psetJben lehetne elérni sikert s m ztosabban lehetne megfogn,i a 
.bűntettest. Ámde ennek ,a korlátlanságnak legalább iÍs ugyan
.annyi hátrányai lenne, Jp.ert az ilyen patártalan hatáskör a 
hatóság emberét nem IR törvény, hanem a határtalan önkény 
-emberének tüntetJhetné fel, nem is szólva arról, hogy a korlát
,lan hatáskör egyénileg könnyen vdhetné a hatóság embereit 
is 'a hatalmaskodás terére. Ezért van az, hogy még ,az állam 
nagyrangú funkcionáriusainak kezét is megköti a törvény 
hatáskörük megállapításával. 

: A .csendőr tekintélye :is l ényegileg azon alapszik, hogy a 
nagyközönség tudja Tóla, hogy a törvény embere, minden �é
pése, ,szava, eljárása a törvényesség kifolyása. Mi lenne akkor, 
lia a csendőrnek mindenhez j oga lenne? Bizonyára nem lenne 

'JPeg �z a tekintélye, ,ami megvan a törvény korlátai között 
'mól'Jgó hatáskörével, mert la szurony és puska sohasem elég ·a 
j;elGntéfy fenntartásához. Kétségtelenül hozzájárul a tekintély
hez a. 'fegyver i.s, de a csendőr szuronyának hegyén is iR ibec.sü
letneJk és a törvénynelk kell rvillognia, nem az önkénynek. Ta

'nulságos példát mutatott erre a bolsevi.sta banda rémuralma 
" hazánk szomorú napjaihan: Megrakták ezek magukat minden 

fegyverrel, a gépfegyvertől kezdve a kézigráiJ.átig és a roham
késig: ugyan volt-e csak századrész annyi tekintélyüik, mint 
v�n .egy csendőrneik ? Rettegni rettegteik tőlük, de távol voltak 

attól, hogy .a becsülés és tisztelet árnyéka is elért volna hoz
zájuk. Azért volt ez, mert bennük a becstelenség és önkény 
képviselőit látta minden tisztességes ember. 

Visszatérve a felvetett kérdésre, tanulmányozzák csak 
szorgalmasan bajtársaink a iSzut.-nak reJldelkezéseit s rájön
nek arra, hogy például aikkor, ha J'Jázkutatást tartani bírósági 
E-ngedély nélkül nem szabad, módj ában van a csendőrnek meg
akadályozni az érdekelt gyanusított furfangjait é s  az előkerÍ
tendő bűnjel eltitkolását vagy megsemmisítését. · Erről szól 
a Szut. 437. 'Pontjának utolsó bekezdése. 

Mint már sokszor í rtuk, a Szut. llem szabhat ja meg a 
csendőrnek minden mozdulatát vagy lépését. Ami a Szut.-ban 
néha esetleg hézagosnruk l átszik, azt mindenkor ki tudj a töl
teni a Szut. 'szellemét megértő szakavatottság és a logikus 
észjárás. 

F eljelentö és tettes egy 
személyben. 

Nyomozta és írta: Bita Ferenc :törzsőrmester, 
Magyaróvár. 

Az 1919. é.Vlhen Nyuglafunagywrország ,elszakított terü
letén, II kiralyhidai örsÖin teljesítettem szolgálatot. Decem
beIr 12-én reggel 5 órakor l,egy pándorfa.lvi fiatal ember, 
névszerint Dús Imr.e"* áHított be a laktanyába és sirán
kooó hangon 'kérte, hogy nagyon szeretné, ha egy járőr 
- lehetől'eg aZO!Ilnal - vele Pándorlfalu közs€goe menne, 
mert az éj folyamán ismeretlen tettes b:etört a lakásába, 
"kifeszítette a ruhaszekrétny ajtaját és abbó<l a ruha között 
ellrejtve őrzött 160 darab ezüstko,ronáját eHopta. 

Ebben az ügyben a nyomozás m egejtése céljából az 
örnpaJrancsnok engem vezényte.lt ki s mellém adta Szücs 
tstván pótc8endőrőrmestert. 

Eligazítás után úthaindultUlIlk, útközben Dúst fel
szÓilítottam, mondja el töviről /hegyire, mi történt, hogy 
történt, hány órakor s kik követték el a betörést, stb., 
stb., általában mindent, ami az esetet megelőzte, amit az 
ese1Jről tuod s főleg azt, hogy !ki vagy kik ellen van 
gyanuja. 

Dús Imre a felszóIításomra a követ�ezők.et adta elő : 
A király!lüdai vasútáilJomáson, a szombathelyi állam
vasuti gép gyár fiókiműhelyében mint lakatos volt alkal
mama és Onll'atll' minden 'este 7 órakor szokott hazamenni 
Előző napon, tehát l l  ... én este, mikor hazafelé ment, a 
s zoonsZJédsáJgában lakó Vojnesits " Jánosné megállította, 
bogy a f�esége nincsen odahaza, eLment Bécsibe ruha
neműt vásáro1ni és azt mondta :neki,  hogy ha azzal a vo
nattal, amelyiIkkel ő ( Dús) haz:amegy, nem érkezik meg, 
akkor ne várja előbb, CSaIk a hajnaJli ,1124 órai vonatta'l, 
alhlhoz azonban menjen ki elébe, A felesége azonban a la
kás kullcosát nem aodta át senkinek s így nem tudott be
menni a 1'lrkásukJba.. Mert élhes is volt, elment Limbech 
Ferenc vendéglőjébe megvacsorámli és vacsorázás kooben 
az ott lévő polgári egY'áneknek elmondta, hogy a felesége 
kizárta a l'akásból, oeLment Bécshe és a lakás kJulcsát magá
val vitte. Később a vendégJőbe jött Stummer István nevű 
'b:aJrátja, ki szintén lakatos, de önálló mester és ·annak is 

* A nevet megváltoztattuk. 
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elmondta a Z  esebet. Stummer erre nagyvÍgan 'llzt mon
dotta, hogy nagyon helyes, legalább lesz egy SIJlapszli
partner, úgyis azt keres. Azután csakugyan elkezdtek 
Stummer, LimJbech ven,déglős és Ő, hármasban snapszlit 
játs,zani és 'annyira belemerültelk, I !hogy osak 12 órakor 
hagyták abba a játékot, de akkO'!' már kissé ittasak is 
voltak. 

M ikor a vendég.lőből kimente:k, azt mondta neki Stum
mer, hogy menjen el hozzá és addig feküdjék le az ő 
lakásán, míg a feles-ége B écsből hazajön. Stummer ezen 
ajánlatát el is fogadt'a és elment veIe a l,akására, ahol a 
dívánJ'll'a lefeküdt és elaludt. Hajnalli 1,4 4 óráig ott aludt, 
azután kiment a v.asútállomásra a felesége elébe, ki a %4 
órakor BécSlbőll érkező vonattal csakugyan meg is  érke
zett. Amikor hazaértek, elkérte feleségétől a lakáskulcsot, 
hogy f€Jlnyissa az előszoba aj taját, de nagy csodálkozá
sára a kulüs nem fordult a zárban. Meg,nyomta az ajtó 
kilincsét és az ajtó kinyílt. 'PersZle, mindjárt az a gondo
lata támadt, hogy a lalkást vagy a felesége nem zárta be, 
vagy pedig Vlalaki betört M indketten sietve bementek a 
szobába, felgyujtották a lámpát és azonnal látták, hogy a 
rulhaszekrény ajtaját valaki feltörte. A szekrényben el- . 
helYl�ett rulhaneműk össze vdltJak fO'l'gatva. A felesége 
azonn/aJ a pénz után nézett, hogy megvan-e, de a szób.an
lélvő 160 darab ezüstkorona hiányzott. A tettes csak a 
pénzt vitte eU, minden mást otthagyott. Kifejezett gya
nuja senkire sincs. 

Ezeket tudtam meg a panaszos Dús Imre előadásá:ból. 
Pándorfalu községbe történt rntegé'l'kezésünk után a 

bírót és 'egy köze,égi esküdtet magu,nk mellé vettünk és 
azokkal együtt a helyszínre mentünk s a helyszini szem
lét megejtettük. Az elősa;oba ajtaján lévő záron semmifé'Ie 
nyomot, amiből következtethető lett volna, hogy erőszak 
folytán keletkezett, nem találtunk, a kérdéses ruhaszek
rény ajtaján azonban kissé látha:tó voat, hogy azt vala
milyen 'kemény tárggyal kifeszítették. Ezekután kimen
t Ül!1k az udvarra és ott néztem !körül. Az udva'l't a konyha
kerttől egy 100 méter hosszú, körülbelül 1 méter magas 
des.2Jkakerítés választotta el. N em láttam a kerítésen aj
tót, de nem is  sokáig keresgél tem, hanem átvetettem ma
gamat rajta és a kertben elkezdtem 'kutatni.  Kutatás
közben egy friss (csizmától eredő) lábnyomot találtam, 
amit azonnal letakartam egy IMáival és Dúsn'ak meg1hagy
tam, hogy ahhoz ő ne nyúljon, s e  másokat nyúlni ne en
gedjen mindaddig, míg arra engedélly t nem adok. 

Mivel sem a káros, sem pedig másolk nem tudtak 
olyan adatokkal szo.lgáJni, melyek a tettes kilétére köze
lebbi támpontokat nyujtottak volna, Stummert vettük 
gyamuba, mert azt gondoltuk, hogy Dúst Stummer azért 
hívta el a lakásá-ra, hogy amikO\!' az ott elalszik, az alkal
mat k ilhasznáhna, betör!hessen Dús lakásába és a pénrz;t el
vigye. Ezen gyanunkat megerősítette még az is, hogy 
Dús és Stummer jóbarátok voltak és így Stummer azt is 
tudhatta, !hogy Dúsék ,a pénzt !hol tartják. 

Stummert a községiházáJhoz hivattam, elsősorban is 
azt kérdeztem tőle, tud-e arról, hogy Dús ImTééknél az éj 
folY'amán betörtek és a szobában aévő s zekrooyből 160 da
ra.b békebeli ezüstkorontát elvittek. Stummer erre azt 
válaszolta, hogy 'tud az esetről, mert Dús, amikor az örSlI"e 
jelenteni ment, beszólt lhozzáJ és közölte lvele a történteket. 
Azt kérdeztem azután Stummertól, Ihogy miért h ívta 
Dúst � lakásá'l'8, �ludni.  Továbbá, hogy ittasak voltak-e, 
amikor 'a vendéglőből eltávoztak. Stummer ekkor előadta, 
hogy puszta ibarátságbóJ hívta el Dúst a lakásá'ra, meTt 
tudta, ho.gy ' annak felesége csak %4 órakor hajnaLban 
érkezik meg Bécsből és 'a lakásába addig bemenni nem 
tud, mert az asszony a 'lakás kulcsát magával vitte. Itta
sak nem voltak, pláne ő nem, mert ő nagyon kevés szeszes-

it'a!lt If'o.gyase-t s ami 'keveset akkor is elfogyasztott, azt is 
inkább csak azért, hogy ne rontsa a vele tálrsaságban Jévők 
kedvét. 'Dúson - emlékezete szerint az ital hatása kissé 
megjátszott. 

Stummer azon kijel'entése, ihog y ő nem volt ittas, míg 
einen/ben Dúsan az ittasság egy kis mérUM<ben 'látható volt, 
a gyanunkat még jobban ,reá iTámyította. Levettettem 
Stummerl'lal a j obblábán Iévő csizmáját (mi;vel a nyom is 
az volt) és elvittük 'azt a IÍlibnyomma.] összeegyeztetni. 

M ikor a lábnyomról a aádát leemeltem, észrevettem, 
hogy az 'a csizmával teljesen azonoo, sőt a csizma talpán 
egy 20 ' filléres nagyságú Iyulk volt és az a lábIIlyomon is 
egész jól láthatóan visszamaradt. Tehát semmi kétség:  
Stumme'l' a tettes. 

A községIházára történt -visszaérkezésünk IliI1mImával 
Stummerral közöltem, Ihogy a csie..mája a. helysúnen lévő 
Iá:bnyommal azonos, tehát ismerje be a betörés elköve
tésiét. -8tummer arról ihaJJani sem alkart, !hanem meg.Jrerte 
a közs,égi :főjegyzőt és a községi irodában éppen aklkor ott 
jel'en volt községi orvost, hogy ők is menjenek al -a hely
színre és Ihaso.nlítsák össze ott a csimnáját a lábnyommal. 
A főjegyző és, orvos '8rre eljöttek velünk !és a helyszinen 
lévő nyommal StUlnmer csizmáját ők is azonosnak is
me'l'té!k fel. . 

Amikor Stummerral a községi főjegyző és az orvos 
közőlté'k, hogy a csi zmája tényleg azon()S a !helyszinen 
lévő d áJbnYOlmma l, Stummer elkezdett ,sÍorI1Í és Jegy rövid 
ideig teljesen önkÍyületi állapotba jutott, maj d amikor 
magáJhoz tért, arra 'kért, engedjem meg neki is, hogy a 
nyomot a csimnájával összelhasonIíthassa. Stummemak 
ezen kérését teljesíbettem és 'amikor a csizmáját a láh
nyo.mmaJl már összeegyeztette, maga is oda nyiJatJkozott, 
hogy a nyom tényleg aa.:ono.s az ő csizmájának nyomával. 
Azt ,azonJban, hogy a betörest ő !követte voilna el, nem 
ismerte be, sőt azzal fenyegetődzött, Ihogy iha feljeLentjük, 
öngyiLkos lesz, mert a IllJagy szégyent, mint becsületes és 
ártatlan ember, nem fogja tudni elviselni. ·Egyben azzal 
a �éressel 'fordult hozzánk, h ogy a nyomozást folytassuk 
tovább, ő amennyire lehet, segítségünkre lesz, 'hogy a 
val6ságos tettes megkerüljön. 

Stummennak a kijeJ.entései oly meggyőző erővel bíT
tak, hogy vele srzemben táplált gyanunlk erősen [ecsökkent 
és mo.st már a nyomozást Dús eIl�n irányítottuk, mert úgy 
látszott, hogy az egész dolog Dús műve. B izalmas úton 
érdeklődtünk, ho-gy Dús milyen családi életet él a feleségé
vel és e,rköilcs,i 8zempOlIlt:bó: minő maga'Viseletet tanusít. 
Elsőso.rban a községi föjegyzőt kérdeztük meg, aki Dúsra 
nézve kedvezőtlen kijelentéseket tett, többek között azzal 
a felvilágosítáS>sal is szolgált, hogy Dús már hosszabb 
ideje rossz viszonyban él a feleségév�1 és tudomása sze
rint két erszényre gazdálkodnak. 

A fentemlített adatok Imeg1S7J8'l'zése 'után a két közS>égi 
közeg,gel együtt Stummer laká:sára mentünk és ott Stum
mer feleségét megkérdeztük, hogy a kérdéses napon Dús 
mikor ment ,el tőli1k reggel. Stwm'mer feleség1e az elmene
tell időpontj át nem tudta megmondooi,  arra azonban 
határowttan emLékezett, h ogy 3 órakor, mikor az órát 
meglIl:ézte, Dús már eltávozott. 

Ezután az éjjeli őriilk lakására mentünk és meg
kérdeztük őket, hogy Dús Imrét 12-én reggel, i lletve éj
fél utáni órákban nem látták-e valahol az utcán ? Ha igen, 
hány órakor, honna,n és mely irány;ba ? Az éjjeli őrök elő
adták, hogy ,Dúst !háromnegyed 3 és � óra 'közötti 'idő
ben látták, mikor Stummer Jlakásáról a saját 'lakása felé 
ment, azt azonban, hogy a lakására be ment-e vagy sem, 
nem; tudják, mert nem mentek utána. Dús őket nem látta, 
mert egy ház mellett álltak egy sötétes részbe behúzódva 
mikor Dús meIIettük elhaladt. 
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A Dús előadása tehát Stummerné bemondásával, va
lamint az éjjeli őrök állításával elJenkezett. A két éjjeli őr 
azt állította, hogy 3 óra' előtt látták menni az utcán, 
Stummerné pedig, hogy 3 órakor már nem volt náluk, -
ez a két bemondás egyezett. Dús ellenben azt adta elő, 
hogy Stummertól egynegyed 4 órakor ment el. Ez volt 
azonban minden bizonyíték Dússal szemben s erről a bi
zonyítékról tudtuk, hogy nem elegendő. 

Most felkerestük Dúst a lúásán és nevezettel a jobb
lábán levő csizmáját levettettük. A csizma talpának vizs
gálása közben észrevettük, hogy a. kérdéses 20 fillér nagy
ságú lyuk ennek a csizmának talpán ugyancsak fellelhető. 
Erre ru csizmát kivittem, hogy a konyhakertben letakart 
lábnyommal összeegyeztessem. Amint a kertbe értem, 
már messziről láttam, hOJy a láda, amellyel a nyomot le
t.akartam" nem úgy van ott, mi,nt ' ahogy én oda'helyeztem, 
mikor pedig a lábnyomot megnéztem, azt tapasztaltam, 
hogy a nyomban a IW fillér nagyságú kiemelkedő részt 
valaki eltüntette. Közben körültekintettem és megpillan
tottam D ús szomszédját, Vojnesits Jánost, aki házának 
egyik s.atkából nézte. hogy mit csinálok. Vojnesitsot ma
)!'amhoz hívtam és megkérdeztem tőle, hogy nem látott-e 
a láda körÜlI valakit habrál'lli ?  Vojnesits a kérdéSiemre elő
adta, hogy mintegy 10 perccel előbb látta, amikor Dús 
Imre a ládát l eemelte és egy darab fával babrált ott va
lamit. Vojnesitsnek ekkor meghagytam, hOi5Y menjen a 
községházára és várjon meg ott engem. 

A kertből visszamentem a házba, hol a járőrtársam, 
a. két községi közeg és Dús rám várakoztak. Dús azt 
mondotta, mikor a csizmáját átadtam neki : "Az őrmester 
úr úgy látszik engem gyanusít, hogy a. saját lakásomba 
én törtem be és az én pénzemet is, én magam loptam el ." 
Dúsnak ezen kijelentésére azt a választ adtam. hogy egye
lőre nem gondolok semmit. velünk jön most a községhá
zára. majd ott meg fogom mondani ,  hogy én mit go,ndolok. 

M ikor a községi főjegyző látta.. hogy Dús imrét ma
Jrunkkal hozzuk, örömmel gnttulált, hogy sikerült a való
sáJros tetteRt kinyomozni .  D ús, amikor a községházán 
szomszédját, Vojnesitsot meglátta, arca i gen elkomoro
dott. De nem is volt később szükség arra, hogy Vojnesits 
erősítgesse, hogy Dúst a letakart nyom körül foglalatos
kodni látta, mert D úsnak a községi irodában a két b i zal
mi egyén jelenlétében kijelentettem, .hogy az eddigi ada
tok szerint a betörést ő maga követte el és elébe tártam 
az összegyűjtött adatokat. Dús kényszeredett mosollyal 
felelte erre : "Úgy látszik az őrmester úr elég jól van 
informálva mindenről, tehát beismerem, hogy a betörést 
saját magám követtem el' és a pénzt is én vittem el." Elő
adta azután, hogy a betörés elkövetését, illetve a pénz el
vitelét !háromnegyed három és 3 óra közötti időben követte 
el és pedig azért, ' mert a feleségével inagyon rossz 'Családi 
életet élnek és az volt a számítása, hogy mindent, amit 
csak tud, magának biztosít, mert ,az volt a szándéka, hogy 
a feleségétől mielőbb elválik. A :konyhakertbe pedig azért 
ment be, hogy onnan induljon az állomásra és ne az ut
c'án, ahol esetleg megláthatták volna. 

* 

. Az eset arra tanítja a nyomozó csendőrt, hogy puha
tolódzása több ' irányba is terjedjen Iki. Ha :a ,nyomozást 
végző j árőr megelégedett volna a gyanusított Stummer 
lábnyomának a helyszínen maradt lábnyommal való össze
egyeztetéséveI, a tettest aligha sikerült volna leleplezn i.  
Ari'a is tanulsággal szolgálhat .ez a nyomozati eset, ho6'Y 
milyen' nagy fontossággal bír az ügyben szereplő egyének 
előélete, családi viszonyai stb. ' utáni !puhatolás és a be
szerzett adatoknak a nyomózás láncszemeibe való beillesz
tése. 

( Franciaország.) L'Écho de la Gendarmerie Nationale. 
2358. szám. 
"Vadászat számokra" címü cikk megemlíti, hogy a köz

lekedési rendészet ellátása tekintetében kiadott legutolsó 
miniszteri rendelet a jóindulat alkalmazását írja elő, ameny
nyiben a rendelet szerint a cél nem az, hogy kihágásért minél 
több feljelentés tétessék, hanem hogy előzetes figyelmeztet,é
sek útján a kihágások megakadályoztassanak. A csendőr sze
repe tehát az, hogy az utazóközönséget nevelje, útbaigazítsa, 
neki segélyt nyujtson és a közbiztonságot veszélyeztető ki
hágásokat megakadályozza. Ezért a "vadászat magas fel
jelentési számokra" kimondottan tilos. Egy közlekedési 
csendőr panaszkodik a lapnak, hogy legutóbb, midőn örs
parancsnoka őt járörtársával egy útkeresztezésnél állította 
fel, ilyen szellemben akart dolgozni s az előfordult kisebb 
kihágásoknál csak figyelmeztetéssel élt. Néhány nap mulva 
szolgálati jelentése a szakasztól azzal a megjegyzéssel jött 
vissza, 'hogy "jövőben jegyzőkönyv veendő fel !" Mit tegyen 
ezek után a csendőr ? A közlekedési rendelet ellátása nehéz 
szerepet ró a lovascsendől'ökre. A sikamlós, kátrányozott uta
kon hogy fogják majd igazoltatni, feltartóztatni a kihágást 
elkövető, tovasuhanó autókat, melyek lámpáinak vakító fénye 
még a rendszámok megállapítását is lehetetlennné teszi. 
Amellett az örsökön többnyire öreg, sokszor vak és sánta lo
vak vannak s azokra gyakran olyan !újonc kerül, ki azelőtt a 
gvalogságnál szolgált 18, illetve 12 hónapot. Hogy lesz ez 
képes ezt a szolgálatot ellátni ? 

A lap közli, hogy a legújabb módosító rendelet a csend
ől'séget az alábbi szemlekörletekre osztotta fel : I. körlet. 
Páris :  párisi légió ; a 3., 4., W. és 11 .  csendőrlégiók ; a párisi 
köztársasági .gárda légiója ; az 1. és 5. mozgÓ! köztársasági 
gárda-légiók. 2 .  körlet, Nancy : az 1. , 2., 6.,  7. és 20. csendőr
légiók ; az Elszász-Lotharingiai csendőrlégió ; a 4. lés 6. mozgó 
köztársasági légiók. 3. körlet, Lyon : a 8. ,  13., 14. és 16.  
csendőrlégiók; a 3. számú mozgó köztársasági gárda-légió. 
4. körlet, Marseille : a 15. és 19. csendőrlégiók ; a korzikai és 
tunisi �sendőrszázadok ; a marokkói csendőrlégió. 5. körlet, 
Bordeaux : az 5., 9. ,  12.,  17. és 18 .  csendőrlégiók ; a 2. számú 
mozgó köztársasági gárda-légió. A lap közli a tábori csend
őrség mikénti kiállítására vonatkozó l'endelkezéseket. Minde
nik nagyobb katonai egy,séget a területileg illetékes csend
őrség látja el tábori csendőrséggel. A lovassági gyakorlatok 
alkalmával a lovasságot tábori csendőrséggel a,zon a terüle
ten elhelyezett csendőrség látja el, ahol a gyakorlatok foly
nak. A gyakorlatok vezetői a rend fenntartása érdekében a 
csendőrséggel rendelkeznek. Az esetben, ha a tábori csend
őrség nem elégséges a rendeletek végrehajtására, a területi 
csendőrörsöket is igénybevehetik. 'Intézkedések teendők a had
sereg által elkövetett károk ügyében s az ittasság megaka
dályozására. 'A csendőrség tagjainak, tiszte;mek és legény
ségnek birni ok kell az eredeti fegyvernemek részére előirt s 
rendfokozatunknak megfelelő általános katonai ismeretekkel .  

Dieuze városának lakossága az ott állomásozó mozgó 
köztársasági gárda szakaszának zászlót adományozott, melyet 
az nagy ünnepség s a lakosság szeretetének megnyilvánulása 
mellett vett át. Az ünnepségger kapcsolatban nagy katonai 
sportverseny t is tartottak. 

-0-

(Jugoszlávia.) Zsander.meriszki Vesznik. 
1990/6. szám. 
A vezércikk a csendőrség ünnepének leírását tartalmazza. 

Évente pünkösd első napján üH meg a jugoszláv csendörsép: 
szerb szokás szerint választott "Szveti Szlava"-ját, vagyis 
házi szent ünnepét. A csendőrség pünkösd vasárnapját vá-
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lasztotta magának e célra, mely napon, 1862-ben a szérb 
csendőrség kivúlóan kitüntette magát _Belgrád ostrománál, a 
kirohanó törökök ellen vívott harcokban. 

A Belgrádban tartott ünnepélyen a király helyett annak 
szárnysegéde, Sztojanovics altábornagy, a kormányfőnök, 
Zsifkoviés altábor.Jlagy és a csendőrség főparancsnoka, Mar
kovics altábornagy is résztvettek. A kiyonult cscndőrdísz
század' előtt háróm felekezeti pap mondott tábori misét, majd 
a csendőrfőpilrancsnok tartott hazafias beszédet és utána 
szétosztotta a csendőrség számára rendelt pénzadományokat. 
A belügyminisztérium 25 csendőlt jutalmazott meg. Ketten 
1200", négyen 1000 dinárt kaptak, a többi 800 dinárt ( 10 dinár 
=:1 pengő) .  Az első kettő közül Jordan Martin címzetes ör
mester saját élete veszélyeztetésével mentett ,ki 'egy embert 
egy égő házból, amely mögötte összedőlt; Gjorgjevics Trajko 
őrmester pedig utolsó erejével lelőtt egy hirhedt rablót, aki 
őt éjjel lesből súlyosan megsebesítette. Ezenkívül egy belg
rádi gazdag magánzónak ötször 1000 dináros, az .allatvédő 
egyesületnek háromszor 500 dináros, a "bűnügyi könyvtár" 
szerkesztőjének kétszer 500 dináros, egy alapítvány 617 di
náros: és végül egy ügyvéd kétszer .500 dináros díját osztot
ták szét a ,  'csendőrök között, !közbiztonsági téren tanusított 
kiváló teljesítmények elismeréséül. 

A7J oktató irodalomból dl'. JJuhaida cikkét folytatja a lap, 
a kiskorúak bűnügyi felelősségéről. A cikk ismerteti főbb vo
násaiban az új büntetőtörvény idevágó rendelkezéseit, melyek
nek az a szellemük, hogy "a gyermek nem felelős azért, hogy 
el van ihanyagolva, � hanem azok felelősek, akik elhanyagol
'ták". Végül utal annak fontosságára, hog)" a nemzet jövőjé
nek érdekében az ifjúságot lélekben es 'testb�n egészségessé 
kell nevelni. 

Rádics Zvonko ,cs.-hadnagy befejezi értekezését az ön
gyilkosságról és az öngyilkosokról. Miután felsorolta a ren
des öngyilkossági okokat, melyek között nem utolsó helyen 
áll a rossz könyvek olvasása, 'áttér a statisztikára. Szerinte 
több a nőtlen öngyilkos, mint a nős ; - több a férfi, mint a 
nő. iÖngyilkosságok már a 15. életévnél kezdődnek, 30-ig 'sza
porodnak, azontúl apadnak. 50-en felül ritka az öngyilkos. 
Tekintettel a csendőrség feladatára, hogy t. i .  az öngyilkos
ságot lehetőleg pontosan tudja a bűntény től megkülönböztetni, 
szerző hosszas leírást szentel a különféle módon és különböző 
_s�rszámmal, illetőleg fegyverrel vagy eszközzel végrehajtott 
öngyilkosságok jellegzetes ismertetőjeleinek. 

A nevelés terén a csendőrök írástudásáról van szó. 
A cikk szerzője hosszasan fejtegeti a kézírás fontosságát a 
,csendőrségnél és tapasztalatai alapján, mint oktató, azt az el
vet állítja fel, hogy előbb szépen . és helyesen kell a csendőrt 
írni tanítani' és csak azután szabad a tananyagot bővíteni, 
különben az egész fáradságnak nincs alapja. Különösen fon
tosnak tartja, hogy az örsparancsnok maga is szépen frjon, 
mert a fiatal csendőrök lehetőleg mindenben, tehát a kézírás
ban - és persze a hibákban is - utánozzák az örsparancs
nokot. Az első tehát a szép- és helyes írás. Egy későbbi 
cikkben majd a fogalmazás tanításáról lesz sz6. 

Görögországról két cikk is van. Az egyik ismerteti, hogy 
milyen mértékben apaszt ják a görögök hadseregüket, külö
.nösen a háborúban Szalonikinál szükségessé vált vártüzérsé
get é s  a műszaki csapatokat. Másrészt azonban emelniök kell 
. a csendőrség létszámát, !mert nem elegendő a rablók ellen. 
A rablók (hajdukok) száma jelenleg 88, akiknek fejére egyen
ként 6000-1 millió drachma van kitűzve. Ezeknek üldözésére 
nem elegendő a szolgálatban levő 9273 csendőr ( vagyis 1 rab
lóra 1001 csendőr) , mert ki akarják a létszámot az előírt 13.050 
főre egészíteni. Evégből pályázatot írtak ki felvételre, a kö
vetkező feltételek mellett : l ,évi kötelezettség, legalább 163 
.cm magasság, el nem ért 35. életév, nőtlenség, testi alkalma
tosság, írástudás, jó m agaviselet. Illetmények : Kiképzés alatt 
havi 975 drachma ( 1  darchma kb. 10 fillér) ,  azután 1618 és 
ruházat, 3 év /után 189'7, 6 éy után 2176 drachma. 12 év után 
kiléphet és kap 24 havi teljes fizetést, mint végkielégítést. 
Nyugdíj nincs. 

--0--' 

(Spanyolország). Revista Técnica de la Guardia Civil. 

1930/245. szám. 

A címkép la spanyol csendőrségi életből mutat be egy 
jelenetet, 'amint egy csendőrjárőr árvíznél teljesít mentő
szolgálatot. 

Pastor őrm. folytatja a személyazonosítási eljárás be
vezetésére irányuló tervezetének ismertetését. A folytatás az 
ujjnyomatok lajstromozására vonatkozik. A felsorolt ro
vatok a nyilvántartott személyi adatain kívül mindkét kéz 
összes ujjainak le!lyomatai számára vannak megszerkesztve. 

Minden egyes rovathoz magyarázatok tartoznak, annak ve
zetésére: A megjegyzés előtti rovatba be kell jegyezni, 
hogy mIkor lépett ki a nyilvántartott a nyilvántartásból, 
ami bizonyos esetekben előfordulhat, úgymint 70 évet meg
haladó kor elérésénél, a büntetés elengedésénél, amnesztiánál 
stb. A csendőrörsök a nyilvántartásról két példányt terjesz
tenek elő a felettes ezred- (körlet-) parancsnoksághoz, ame
lyek az egyiket megtartják, a másikat beküldik a központ
nak. A nyilvántartásból kilépőkről ugyanígy !kell esetről
esetre névjegyzékeket felterjeszteni. A nyilvántartásokat 
nőkről piros tintával kell írni ; az ujjnyomatokat azonban itt 
iR az előírt festékkel kelJ felvenni. 

A lap nagy gondot fordít a csendőrök árváinak kérdé
sére. Az előttünk fekvő szám három cikkben is foglalkozik a 
csendőrárvák ügyével, akikről, az utolsó ismertetés szerint, 
az állam nem gondoskodik, annak dacára, hogy minden egyéb 
állami alkalmazott hátramaradt családtagjai állami ellátás
ban részesülnek. Grant százados dícséri a spanyol nép áldo
zatkészségét, de alkalmat kell neki adni a jótékonyságra. Azt 
indítványozza, hogy az árvaegyesület adjon ki jelvényeket 
.. Az árvákért" felirással, és pedig aranyból, ezüstből és 
bronzból 1000, 100 és 10 peseta áron (1 peseta = 68 fillér) . 
Ezt a jelvényt nemcsak az egyesület tagjai, hanem min
denki megvenné. Ilymódon lehetne II Qegbiztosabban azt az 
összeget előteremteni, amit az előbbi Japban követeltek az 
árvák jobb iskoláztatásának célj aira. Ez az inditvány min
denesetre praktikus és alkalmasnak látszik, hogy gyorsab
ban hozza ,a kérdést közelebb a megoldáshoz, mint a ,,7900-as 
tag'" indítványa, kinek véleménye szerint a magánadakozás 
nem képes a havonta körülbelül 75 ezer pesetára tehető szük
s�g-es költségeket fedezni (körülbelül 50.000 pengő) . A kér
dés megoldását csakis az államtól várja és azt követeli, hogy 
megfelelő törvényt hozzanak a csendőrök özvegyeinek és ár
váinak ellátására. A harmadik "Sok olvasó" aláírású cikk pe
dig csak kesereg a "szegény árvácskák" során, - anélkül, 
hogy bármit is ajánlana sorsuk javítása érdekében. 

A gépjárómű kérdése mind nagyobb port ver fel a spa
nyol csendőrség körében. Az utolsó számban arról volt szó, 
hogy csendőrök és csendőrtisztek szükség esetén bármely 
legközelebb elérhető gépjárművet az állam költségén igénybe 
vehessenek, magasabb csendőrparancsnokok pedig saját autót 
kapjanak. A lap 'az aktuáli s  kérdések rovatában határozot
tan fellép ez f:llen a "túlszerény" indítvány ellen. Mert mi 
nagyot végezzen a csendőrség 'azzal a néhány saját autóval ? 
Az éppen annyi, mint semmi. A lap sokkal helyesebbnek 
tartja, hogy az örsök motorkerékpárokat, a parancsnokok 
pedig személyautókat kapjanak, a kerületi parancsnokságok
nál pedig teherilutók álljanak készenlétben esetleges ÖSSZPOIt
tosítások végrehajtására. A gépj árművek beszerzési költsé
�ének amortizációját, továbbá az üzem- és j avítási költsége
�et a lan azáltal véli egész 'egyszerűen fedezhetni, hogy a 
csendőrségnél eltörlik a lovakat. Eddig a lovascse,ndőröknek 
két fela.datuk volt : A városokban kordont vontak nagy tö
megmozgolódásoknál, különben pedig portyáztak a vidéken. 
Ma a tömeg ellen gázzal sokkal gyökeresebben lehet fellépni, 
minden véráldozat elkerülésével. Természetesen nem mérgező 
g'ázokról "Van szó, hanem csak könnyeztető, tüsszögést és 
múló rosszullétet okozó ártalmatlan gázokról, ·de amelyek 
mindenkinek elveszik a kedvét, hogy az utcán zavarogjon . 
Oda tehát már nem kell a ló. A vidéken pedig a ló túllassú 
úgy a gépkocsiforgalom ellenőrzésére, mint egyéb manapság 
meg-követelt gyors helyváltoztatásra. Azonkívül a ló folyton 
eszik, míg< a: gépjármű nem fogyaszt !benzint, ha nem dolgo
zik. Miután a gépjármű ' nagy szerepre hivatott a csendőr
szolgálatban, ez az egyedüli módja, 'hogy 'bevezetésének anyagi 
részét meg lehessen oldani. . 

Espana százados idézi Vallarin (Eszpanja, Valjarin) kép
visejőnek az !országos pénzügyi bizottságban a csendőrtestület 
minden tekintetben kiváló tulajdonságairól tartott beszédét. 
Leginkább kiemelte a csendőrség úúlságos szerénységét, amely 
öketl a fényes !külső alatt sok nélkiilözésre készteti, - továbbá 
az ellentétet, ami abban rejlik, hogy a csendőrség mily hatal
mas nemzeti gazdagság és vagyon felett őrködik, maga pedig 
sanyarog. Ajánlja a csendőrség helyzetének javítását, to
vábbá létszámának felemelését legalább 50.000 emberre, hogy 
még ,oly kis falu se legyen kénytelen a "csendőrség intézmé: 
nyének áldásos működését nélkülözni". 

Hipólito Sáez Serráno csendőraltiszt azt indítványozza, 
hogy a csendőrtestületet elsősorban a csendőrök fiaiból pótol
ják és csak, ha azonfelül még marad hely, vegyék fel mások 
fiait, éppen úgy, mint .az minden más szakmában és társa
dalmi osztályban szokásos. 

A sajtórovatban a· lap állást -Ifoglal il kereskedelmi 'és ipari 
körök legújabb m ozgalma elJen, amelynek az a célja, hogy az 
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állam az - áruforgalom feletti őrködésre külön őrtestiilewt lé
tesrtsen. _ A lap utal külföldi példákra, ahol ezek a. körök e 
célr.a � ICsellllőrségnek ,számos gépkocsi t .állítottak rendelke
zé1;ére.I.'Nem · kell mást tenni, mint ezt .a példát utánozni. 

Az utolsó cikk a csendőröknek és családtagjaiknak O;r
vosi gyógykezelésével és gyógyszerellátásával foglalkozik. A 
csendőröknek és családtagjaiknak igényük "Van ugyan mind a 
kettőre, de lez ,a legtöbb , helyen a gyakorlatban semmit sem 
jelent, mert nagyon sok örs, állomáshelyén sem orvos, sem 
gyógyszertár nincsen. De 'ahol van is, ,ott is nehézségek van
nak, mert a csendőrök gyógykezelésének költségeit a közsé
geknek ikell v.iselniök, azok pedig, ahol csak 1ehet, hú:�ódoznak 
ennek a kötelességüknek :a teljesitésétől, ami sok nézetelté
!résre ad okot az örsparancsnok és a község előljárósága kö
zött. A lap most részletesen tájékoztatja olvasóit az erre vo
natkozó törvényekről és rendelewkről, hogy szükség esetén 
azokra pontosan hivatkozhassanak. 

Memen10 mori _ _  

Haragszunk, ha odahaza egy késhegynyivel több sót 
tet'tek a levesbe mint máskor, gorombáskodunk, ha a villa
moson, valaki a lábunkra lép, mérgelődünk, ha egy tök
filkó !karriért csinál és vagyont szerez, ügyvédhez szala
dunk, 'Ita a szomszéd lever öt-hat körtét a la ágcíról, amely 
a mi 'kertünkből az övébe nyúl át, izoatottan lessük, benn 
vagyunk-e azok között, akik előléptek, akiket kitüntettek, 
bosszúsan -kifakadunk, ha 'u,jságolvasás közben rövidzárlat 
tárn.ad · és ikét percre kialszik . (L ,villtJ,ny, leszamarazzuk a 
borbélysegédet, ha fél rnilliméterrel erősebben stuccolta a 
bajuszt, mint ahogyan szeretjük : általában eligedetlenke
dünk, panaszkodunk, ,kibí1'hatatlannak mondjuk az életet. 

Azután egyszerre, mikor mély cílomb,an nyugszunk, 
amikOr gyermekeink egymást átölelve tartva mosoluogva 
álmodnak tündérország.ról . . .  egyszerre morajlani f;,ezd a 
föld, kísértetiesen dübörgő hangok szállnak a FlYből, 
1'eszketni, rengeni fcezd a szilárdnak hitt talaj, kwer-ejté
/c.ezi/c. a homlok, télelemtöl nadtan nagyot dobban és a 
torokban kezd 'Verni a szív . . .  jaj • . •  menteni . . .  mene
külni! 

De. későr . ' . Recsegve, r-opogva szakad le a tetőzet, 
ágyúdörgésszer-ű robajjal o mlanak ,össze a kőfalak . . .  szí
vettépő \ kiáltozás . . .  hoszasan elnyuló jajgatás . . .  hal
doklók hazkuló halálpanasza . . . 

. . . . és az ;ember-, ,akit ef/Y zúzott sebbel kimentettek 
a halál torkából, a ger-endák és kövek közül, az ember esze
veszett őrjöngéssel látja, hogyan húzzák ki .szeretettei holt
testét a r-omok közül, az ember, aki eszelősen vinnyogva 
látja, hogy mindenkije, mindene odaveszett, most mint a 
boldogságok boldogságát, mint minden Jónak legfőbb Jó
ját, kívánná vissza a - tegnapot. 

A tegnapot, amelyet szidott, A tegnapot, amellyel elé
gedetlenkedett, a tegnapot, amelyet eLviselJtetetlennek mon
dŐtt, a tegnapot az ő bosszúságaival, bajaival, sér-elmei
vel, a tegnapot, amely visszahozhatatlanul elveszett szá-
mára. 

* 

Most, amikor- ' Ola,szországban a sokezr-edik halottat 
ássák ki Ga összedült házak r-omjai alól, per-sze, hogy ott· 

vagyunk szívünk minden m,elegével, minden szereteté.vel: 
Nemcsak a minden tényezőtől független embertársi szoli
darítás parancsolja ezt nekünk. Mi ' sem természetesebb, 
'hogy mi, mcJ;.gyar-ok elsőnek sietünk 'riésztv€IVő szívvel bar-áti. 
jobb.ot nyujtani annák a .nemzetnek, amely a győztes álla
mok kÖ'zül elsőnek ismer-te fel igazunkat és elsőnek emelte 
f el szavát mellettünk. ,Sajnos .- és �zt {áfdal�an érezzük 
'mindannyian - ami ott 'megtö1·tént, meg nem történtté 
'tenni nem tudjuk. A z  ilyen nagy szer-enciétlenségeknél a 
részvétnyilvánítás, gyászistentiszteletek, gyászünnepélyek, 
gyászlo bogók kitüzése stb. - lettek légyenek bár azok a,z, 
'érzelemnek, .szívnek legőszintébb megnyilvánulásai is, -
mindmegannyi külsőségek, formalitások, amelyeknek hasz-o 
nuk, ér-tékük csak elvont ér-telemben van. Egyetlenegy 
hasznuk ezeknek a borzalmas szerencsétlenségeknek, em
beri erővel ki nenL számítható és ki nem védhető elemi 
csapásoknak az lenne, ha az emberek milliói meglátnák, 
bennük a Mementót, amelyet olyan ritkán szoktunk észre- 
lvenni s ,olya.n hamar, o�yan ,nagyon {wmw.,r- elszoktunk fe
ledni ; a Mementót, amely ur-Ta tanít, hogy :megbecsüljük 
azt, megbar-átkozzunk azza�, amit a ma nyujt, nLindig arm. 
gondolva, soha nem .elfeledve, 'hogy a sokat szidott m a. egN 
őrjöngő szívvel visszasír·t, visszakivánt, de soha vissza nem 
var-ázsolhtLltó t e g n a p p á válhatik. 

Hagyjuk az apró zsör-tölődéseket, bosszankodásokat, 
hiúság,o t, !r-osszindulatot, ír-igyketJést és kicsinyeskedést:  
a földi lét ,végeíl. 

Memento mori ! 
-0-

A Kormányzóné Őfőméltósága neve.napjának megünnep
lése. A Horthy Miklósné Őfőméltósága nevéről elnevezett ba
latonfüredi "Magda" csendőrségi gyógyházba beutalt tisztek 
és családtagjaik folyó hó 22-én szerény ünnepély keretében 
ünnepelték meg a Főméltóságú asszony magas nevenapj át. 
A beutalt tisztek lez alkalomból a katonai iroda útján hódo� 
latteljes szerencsekívánataikat fejezték ki táviratilag a Fő
méltóságú Asszonynak, me ly táviratra. a következő szövegű 
távirati válasz érkezett : "Magda csendőrségi gyógyház tiszt
jeinek. Horthy Miklósné őfőméltósága a nevenapjára küldött 
szerencsekívánatokért meleg köszönetét küldi. Scholtz kapi
tány, szárnysegéd." 

Gyászistentisztelet Fery Oszkár altábiornagy és vétanu
társai emlékezetére. Július 21-én, a. .gyászos emlékezetű nap 
tizenegyedik évfordulóján, .amikor Fery Oszkár altáborna
gyot, Menkina János és Borhy Sándor csendőralazredeseket 
a kommunizmus véreskezű terroristái egy pincében legyilkol
ták, a ,csendőrtestület ezen vértanuinak emlékezetére rekvie
met tartottak a budai helyőrségi templomban. Mint eddig 
minden alkalom,mal, most is megjelenwk a gyászoló család 
tagjai. A honvédelmi miniszter úr képviseletében Kb'lle?' 
György altábornagy jelent meg, a m. kir. csendőrség fel
ügyelőjét, helyettese, monosto?'i Erreth A ladár tábornok kép
viselte, a belügyminisztérium VI. b. osztály,a részéről Schön
herr Károly ezredes, a VI. ,c. osztálytól Nemesszeghy László ' 
ezredes voltak jelen. A gyászoló családtagokon s a felsorol
takon kívül résztvettek a gyászistentiszteleten László A lbe?'t 
ny. altábornagy, Lóránth Dénes, Rákosy Gyula ny. táborno
kok, Czógler Gusztáv és J{lemm László ezredesek, Buday 
Gyula, Márialaky Im'/1e és Nemessányi Lajos ny. ezredesek, 
a

' 
honvédség, folyamőrség és vámőrség képviselői. 

Kitüntetés. A Kormányzó úr Ő Főméltósága Kerekes 
János I. m. kir. szegedi V. kerületbeli őrmesternek egy veszé
lyes gonosztevő elfogása körül tanusított kiváló mag!ltartá
sáért a magyar ezüst érdemérmet a )Zöld szalagon adomá; 
nyozni méltóztatott. - Nyugállományba helyeztetett : Kato 
Gyula szegedi V. csendőrkerületbeli ideiglenesen nyugdíja
zott tiszthelyettes. - Ideiglenes nyugállományban megha
gyattak. Szondi Lajos pécsi IV. kerületbeli gazdá;szati, Gara
buczi István debreceni VI., Albert János debrecem VI., Dobos 
J ózsef miskolci VII., Tamás Gyula miskolci VII., Botár Ká
roly miskolci VII. kerületbeli tiszthelyettes. - Szabály?'en

deletek. Csendőrség szolgálati feladatára vonatkozó intézke
dések közzététele. - Vízhordási átalányból történő vízellá
tás. - Közlekedési csendöralakulatok körbélyegzőinek �eg
állapítása. - Pályázati hirdetmény honvéd irattáros tIszt-
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viselői állásra. - A rendőri büntetőbíróságok hatáskörébe 
utalt kihágás i ügyekben a vagyoni és erkölcsi bizonyítványok 
beszerzése. - Az ablakok ban és erkélyeken virágok elhelye
zése és azok öntö.zése. - Rádió vevőkészülék ek előállítására 
és forgalombahozatalára vonatkozó rendelkezések. - A kész
pénzzel való ,bérmentesítés korlátozása, valamint a postakül
demények feladásánál a díjelőlegezési eljárás megszüntetése. 

Kútásással iparszerűen csak az foglalkozhatik, aki szak
képzettségét a kútcsináló-ipar egész körére igazolja. - Hal
períl·féle folttisztító szappan alkalmazása. 

Katonai rokkant-otthon Szegeden. Kormányzó Úr (j Fő
méltósága tízéves jubileuma alkalmából a honvédelmi minisz
ter úr elhatározta, hogy katonai rokkant-otthont létesít Sze
geden: Az ezen célra kijelölt terület 5 katasztrális hold, az 
építkezéseket már szeptemberben megkezdik. A honvédelmi 
miniszter úr ezen elhatározása nagy örömet keltett a rokkan
tak körében. 

Dícséretek. A m. kir. csendőrség felügyelője Budai László 
g. tiszthelyettest, mert hosszú csendőrségi szolgálata alatt 
példás magatartást tanusított s a közbiztonsági szolgálat 
terén, főleg azonban mint osztálygazdasági hivatali segéd
munkás kötelmeit készséges ügybuzgalommal, fáradhatatlan 
szorgalommal igen eredményesen teljesítette, - Balogh Sán
do?' I. őrmestert járőrvezetői minőségében 1929 szeptember 
30-án Tahitótfalun egy 20 évi fegyházzal büntetett s betöré
ses lopást végrehajtani szándékozó veszélyes gonosztevőnek el
fogásáért és lefegyverezéséért, valamint a pomázi és pilis
szántói "Hangya" szövetkezet kárára elkövetett betöréses 
lopás tetteseinek elfogásáért, miáltal nehéz és válságos hely
zetben fáradságot nem ismerő, kötelességérzettől áthatott ered
ményes működést tanusított, - Horváth Mátyás csendőrt, jár
őrtársi minőségben 1929 sl;eptember 30-án Tahitótfalun egy 
20 évi fegyházzal büntetett ,s betöréses lopást végrehajtani 
szándékozó veszélyes gonosztevő elfogásában és lefegyvere
zésében való közreműködésért, valamint a pomázi és pilis
szántói "Hangya" szövetkezet kárára elkövetett betöréses 
lopás tetteseinek elfogásában való részvételért, - ami által 
nehéz és válságos helyzetben fáradságot nem ismerő, köteles
ségérzettől áthatott eredményes közreműködést fejtett ki, -
Titz József tiszthelyettest 24 évet meghaladó csendőrségi 
szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett 
igen eredményes működéséért, különösen pedig örsparancs
noki minőségben alárendelt jeinek helyes vezetéséért és haza
fias szellemben való rreveléséért, - Demény Sándor tiszt
helyettest, 20 évet meghaladó csendőrségi szolgálati ideje 
alatt kötelmeinek odaadó buzgalommal való eredményes tel
jesítéséért, különösen pedig az utóbbi 3 éven át segédoktatói 
minőségben a kiképzés terén fáradhatatlan készséggel vég
zett igen eredményes működéséért, - Juhász Lajos, Lengyel 
István és Apatóczki János g. tiszthelyetteseket hosszas csend
ől'Ségi szolgálati idejük alatt irodai segédmunkási minőség
ben a gazdászati és számviteli szolgálat különböző ágazatai
ban fáradhatatlan szorgalommal, teljes odaadássi, dícsére
tes szaktudással teljesített igen eredményes tevékenységükért 
dícsérő okimttal látta '!l. 

A m. kir. budapesti l. ke?'. parancsnoka Biró István g. 
tiszthelyettest hosszas csendőrségi szolgálati ideje alatt a 
közbiztonsági szolgálat teljesítése terén, majd a törzsgazda
sági hivatalnál segédmunkási minőségben fáradhatatlan szor
galommal, teljes odaadással, lelkiismeretes pontossággal ki
fejtett tevékenységéért, előljáróinak hathatós támogatás áért, 
valamint fegyelmezett, katonás és példás magatartásáért, -
Kerekes János tiszthelyettest, mert hosszas csendőrségi szol
gálati ideje alatt kifogástalan magaviseletet tanusított, a köz
biztonsági szolgálatot odaadó készséggel, lelkiismeretesen, 
igen eredményesen teljesítette és mert örsparancsnokhelyet
tesi minőségben örsparancsnokát minden téren hathatósan 
támogatja, - Kovács Sándo?' törzsőrmestert, mert 10 évet 
meghaladó csendőrségi szolgálati ideje alatt kifogástalan ma
gaviseletet tanusított s mint járőrvezető a közbiztonsági szol
gálat terén készséggel, szakszerűen és eredményesen műkö
dik. - Deák Albert őrmestert, mert mint járőrvezető a tahi
tótf,alui és ezzel szomszédos örskörletekben több mint egy 
éven át garázdálkodó tolvajszövetség által elkövetett több
rendbeli sorozatos lopás tetteseit nagy szakértelemmel és 
fáradságot nem ismerő szorgalommal teljesített nyomozás 
során elfogta és az igazságszolgáltatás kezére juttatta, -
Puskás György csendőrt, mert mint járőrtárs a tahitótfalui 
és ezzel szomszédos örskörletekben több mint egy éven át 
garázdálkodó tolvajszövetség által elkövetett többrendbeli 
sorozatos lopás tetteseinek elfogása, bűnjelek biztosítása és 
az igazságszolgáltatás kezébe való juttatása körül járőrveze
tőjét hathatósan támogatta, - Vajas János tiszthelyettest, 

mert hosszas csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbizton
sági szolgálat terén odaad ó készséggel igen eredményes tevé
keny�éget ..fejtett, ki, és ör�pa!anc�noki minőségben teendőit 
buzgon, korultekmtessel vegzl, alarendeltjeit lelkiismeretes 
kötelességtudással helyesen oktatja és neveli - Császát- Ist
ván tiszthelyettest, hosszú csendőrségi szolgálati ideje alatt 
tanus,ított kifogástalan magatartásáért, valamint az ut6bbi 
években örsparancsnoki minóségben örsének vezetése aláren
deltjei oktatása és nevelése körül lelkiismeretes kÖtelesség
tudással kifejtett eredményes tevékenységéért, - Farkas 
A lbe?'t tiszthelyettest, mert 19 évet meghaladó csendőrségi 
szolgálati ideje alatt kifogástalan magaviseletet tanusított, 
a közbiztonsági szolgálatot odaad6 buzgalommal eredményesen 
teljesítette, il az utóbbi években örsparancsnokhelyettesi mi
nőségben örsparancsnokát teljes készséggel hathatósan támo
gatja, - KoncZ'i István tiszthelyettest, mert hosszas csend
őrségi szolgálati ideje alatt kifogástalan magaviseletet tanu
sított és örsparancsnokhelyettesi minőségben örsparancsn0-
kát minden téren odaadó készséggel, igen hathatósan támo
g.atja, dícsérü okirattal látta el. - Fa?'kas J6zsef, Busák 
András, Farkas László, Németh János IX. és Szomos Lajo8 
őrmestereket, mert járőrvezetői minőségben a közbiztonsági 
szolgálatot odaadó készséggel, lelkiismeretesen és eredménye
sen teljesítik, Fülöp Gergely törzsőrmestert, mert a, karcagi 
örsön járőrvezetői minőségben példás készséggel és szakszerű
séggel eredményesen müködik, Molnár Antal őrmestert, mert 
a kunmadarasi örsön járőrve'zetői minőségben odaadó szor
galommal eredményes tevékenységet fejt ki, nyilvánosan 
megdícsé?'te. 

A Hi.szekegy-nek katonai tisztelgés jár. A honvooelmi mi
niszter elrendelte, hogy oly unnepélyes alkalmakkor, amelyhez 
csapat nem vonul ki, ha 'a magyar Hiszekegyet játsszák vagy 
éneklik, a Hiszekegyben foglalt nagy nemzeti gondolatra és 
a honvédségnek a magyar társadalomban elfoglalt helyzetére 
való tekintettel a honvédség tagjai hazafias érzéseiket és 
magatartásukat tiszteletadással juttassák kifejezésre . .  

A Ludovika Akadémia története. lA. Ludovika Akadémia 
alapkóletetelének százéves évforduloja alkalmából (1830 jú
nius 28) az akadémia parancsnokság kezdeményezésére az 
intézet tanárai megírták az akadémia százéves történetét. A 
hatalmas, több mint ezeroldalas, sz.ámos színes és egy�zínű 
mumellél<lettel;, és szövegképpel (I<örulbelül 1.80 kép) dIszített 
díszkötésű munka szerkesztoje Dezséri Backó László őrnagy, 
a Ludovika Akadémia tanára, aki a szerkesztői teendőkön 
kívül a nyolc részből rálló könyv négy részét írta meg. A 
könyv a kóvetkező részekből áll : l. res z : A váci Ludoviceum 
története. írta : Ajtay Endre őrnagy. - II.  rész : A pesti Lu
doviceum története 1848-ig. írta : Dezséri Bach6 Lászl6 őr
nagy. - III.  rész : A Ludoviceum a szabadságharc alatt. írta : 
Dezsé7'i Bachó László őrnagy. - IV. rész. A Ludoviceum az 
elnyomatás korszaka alatt. Irta : Dezséri Bachó Lászl6 őrnagy. 
- V. rész : A régi rendszerű Ludovika Akadémia 1872-től 
1901-ig, írták : Benda Gyula, Matterny István ny. ezredesek 
és Koschowitz Gyula ny. őrnagy . ..:.-. VI. rész : Az újrendszerű 
Ludovika Akadémia 1918-ig. 1rta : Vitéz Czékus Zoltán ezre
des. - VII. rész : A Ludovika Akadémia a forradalmak alatt. 
írták : Lenkei Géza ny. ezredes és Dezséri Buchó László őr
nagy. - VIII. rész : A Ludovika Akadé�ia története napjain
kig. írták : Vitéz d1'. Balsay László és vitéz Rózsás József szá
zadosok. A hatalmas, díszkötés ben megjelenő munka már sajtó 
alatt van és szeptember elején kerül szétküldésre. Ara 20 P, 
amely összeg kétpengős havi részletekben is fizethető. Meg
rendelhető a Ludovika Akadémia parancsnokságánál. 

Meghalt az' orosz-japán háború egyik hőse. Gróf Jasugata 
Oku tábornagy, az orosz-japán háború utolsó élő tábornoka 84 
éves korában Tokióban meghalt. Gróf Oku az orosz-japán há
borúban a második japán hadsereget vezetle, amely a Liaotung 
félszigeten lPort-Arthurt körülzárta. Az erőd meghódítása után 
Mandsuriába vezette hadseregét, ahol nagy része volt a győzel
mes hadjáratban. A háború után 1912'-ben a nagyvezérkar :fő
nöke lett és tábornagyi címet kapott. Hazájában rendkívül 
nagy népszerűségnek örvendett. 

A csendőr legyen óvatos. Az ausztriai Eekartsauban egy 
erdőőr az erdőben két fiatalemberrel találkozott, akik gyanu
saknak tüntek fel , előtte. Feltartóztatta a két idegent, akik 
csak magyarul beszéltek és átadta egy véletlenúl arra por
tyázó csendőrnek. A csendőr elő akarta vezetni a két gyanus 
egyént, megelőzően azonban összebilincselte oket. Útközben a: 
két fogoly megkérte a csendőrt, hogy engedje kissé lazábbra 
a bilincset, mert szorítja a kezüket �s fájdalmat okoz nekik. 
Mikor a csendőr teljesíteni akarta a kérésüket, a két idegen 
megrohanta, a földre lerántotta és úgy megverte, hogy súlyos 
sérüléseket szenvedett. Valószínű, hogy 'a ,foglyok a bilincse t 
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már megelőzően meglazították és a csendőrt csak azért kérték 
meg erre, hogy félrevezessék és hogy közelebb csalják maguk
hoz. A foglyok a támadás után Bécs felé elmenekültek. Kézre
kerítésükre az osztrák csendőrparancsnokságok széleskörű 
intézkedéseket tettek. 

Halálozás. Csillag Józse! honvéd-aiezredes, a székesfehér
vári altiszti iskola parancsnoka július 20-án oldalkocsis motor
kerékpáron Vörösberénybe igyekezett, hol iskolai gyakorlatokat 
kellett tartania. A motol1kerékpárt egy altiszt vezette, az alez
redes pedig az oldalkocsiban foglalt helyet. útközben hirtelen 
rosszul lett s mielőtt segltség érkezhetett volna, pár perc alatt 
meghalt. A későbbi orvosi vizsgálat megállapította, hogy sZÍv
szélhűdés érte. Az 'elhúnyt alezredesre valószínűleg sokan fog
nak emlékezni a csendőrség tiszjei és altiszjei közül azok, 
akik 1925�ben az örkényi öthetes harctanfolyamokon résztvet
tek. Csillag alezredes Örkényben az egyik tanfolyam-csoport 
parancsnoka volt és a tanfolyam hallgatói körében általános 
szeretetnek örvendett. 

Oseh repülő- és gáz-hadgyakorlatok. Csehországban 
augusztusban tartják az első repülóhactgyakorlatokat, ame
lyekkel kapcsolatban a repülő- és gáztámactások elhárítására is 
próbát tesznek a lakosság közreműködésével. A hadgyakorla
tokat a Prerau, Obnütz, Hochenmaut, Pardubitz és Königriitz 
közötti területen rendezik éjszakának idején. Adott jelre a 
városban minden fényt el kell oltani és a lakosságnak az előre 
kijelölt búvóhelyekre kell elrejtőznie. E gyakorlatba bevonják 
a tűzoltóságokat és a sportegyesületeket is.  

, Eió1éptek. A Budapest T. kerület állományában törzsőr
mesterré : Bodnár Józse!, Jakab Károly, Vidi istván örmes
terek. - 6rrnesterré : Kocsis Bálint, Dobó Józse! és Husztek 
István csendörök. - A szombathelyi III. kerület állomány á
ban tÖ1'zsőrmesterré : Kovács János II. és Lettner Gyula őr
mesterek. - A pécsi IV. kerület állományában : törzsőrmes
terré : ,Kardos Józse! II., Mészáros Mihály, Bozzai Lajos, 
'Tóth Imre 1. és Czinka Ferenc őrmesterek. - 6rmesterré : 
nemes Döbrösy Ferenc, Bécsi István, Bartal Mihály, Hozlei
ter István, Musztács Fe1'enc, Gt'ácsin Gyula, Szukics Ferenc 
és Nagy Sándor III. csendőrök. 

' 

Házasságot kötöttek. tA budapesti I. kerületben : Kovács 
Imre özv. Lmczky Jánosné szül. Varga 1!)rzsebettel l\.isJan
gon, , - Révész Rezső törzsőrmester Rakottyai Erzsébettel 
Balassagyarmaton. A székesfehérvári II. kerületben : Kámán 
Gyula törzsőrmester Szabó Margitta4 Pápakovácsi község
ben. A pécsi IV. kerületben : Erdélyi Józse! 1. tiszthelyettes 
Fodor Rozáliával Kőröshegyen, Hegedüs György törzsőrmes
ter Walter Katalinnal Sombereken, Otruba Józse! törzsőr
mester Fetter Katalinnal Hetesfán, Mikus Pál törzsőrmester 
Kovács Erzsbettel Csökölyben. A ;miskolci VII. kerületben : 
Mester József törzsőrmester Bálint Erzsébettel Sarkad köz
ségben. 

A "Honvédelmi Lapok" legközelebbi száma - az átszer
vezéSI munkálatok miatt - f. évi szeptember hó elsó fejeben 

fog megjelenni. Ez időpontig mindenféle pénzküldemény (elő
fizetés, hirdetési díj, stb.) beküldésének mellőzését kéri a ki
adóhivatal. 

Helyreigazítá,;. A mult 'Számunkban közölt : Beutalások 
Balaton!üredre címü hírünkbe sajtóhiba csúszott be. A 3-5. 
sorok helyes szövege a következő : Fischer József tbk. Anna 
leánya, , Ambrózy Gyula ny. tbk. nejével, Magda, Agnes, 
'Margit leányaival ; , rományai lovag Czógler Gusztáv ezredes 
nejével és Erzsébet leányával ; dr. Preszly Lóránt alezredes 
nejével, Kató és Agnes leányaival. 

Kedvezményesen 2.5O, pengőért kaphatják a "Társadalm1 
tanácsaaó" allisztek számára" III. ildadását azok, lBAkik az első 
kiadá!'; (Tanácsadó a csendőr IID3.gánéletéhez 1927.) 'beszerzé
sét utóbbi ,belső címl.apjának beküldésével jgazolják. Megren
deléseket .a cím 'pontos feltüntetése (mellett közvetlenül ja 
szerzőhöz (Budápest" L, Böszörményi-út 21.  B. épülét) lehet 
küldeni. A ibeküldött .címlapokat .a rendelök visszakapják. 

Gyermektelen, 50 év körüli özvegy, !bútorozott lakást, vilá
gítást" főzéshez gázt, reggelit és uzsonnát kaphat takarítá
sért és mosás nélküli vasalásért Budapesten - nőtlen al ezre
desnél. Pályázók személyes viszonyaikat egyelőre írásban kö
zöljék Havranek János alezredessel, Budapest, I. kerület, 
Kékgolyó-u,tca 20fb. II. em. 2. és adják meg azoknak is a 
pontos címét, akiktől megbízhatóságuk, tisztaság- és rend
szeretetük felől érdeklődni lehet. 

Mignón írógépét 60 pengő készpénzért vagy 80 pengő ért 
részletre eladja Kárándi József csendőr, Kerepes. 

. Elac1'ók [. és ill-ik osztályú polgári iskolai tankönyvek jó 
állapotban 35 pengőért. Érdeklődők írjanak Molná?" "Lajos 
ő�'mesternek, Adony (Fejér megye) . 

Cikket nemcsak a csendőrség tagjaitól, hanem bár
kitől elfogadunk s azt közlés esetén megfelelően hono
ráljuk. A lapuDkban megjelent közleméDyek twajdon
jogát feaotartjuk, azokat tehát beleegyezésÜDk Délkül 
Dom szabad utáDnyomatDi. - Kéziratokat nem adunk 
visaza. A közleményeket kérjük az ivnek csak az egyik 
oldalára, félhasábosan és írógéppel vagy kÖDnyen olvas
ható írással írni. Kéziratok sorsáról csak a szerkesz
tői üzeDetek közölt adunk választ, azért kérjük mindig 
megirni, hogy milyen jelige alalt válaszoljunk. - A szer
kesztői &zenetekben miDdenkinek válaszolunk, levelet 
Dem írunk� Jeligéül kérjük kisebb helységek Deveit vá
lasztani, mert az azonos jeligékből származó félreérté
seket csak igy lehet elkerülni. Ha jelige nincsen meg
lelKIve, az érdekelt nevének kezdőbetüit és az állomás
helyét használjuk jelige gyaDáDt. Közérdekü kérdé. 
sekre a "Csendőr LekszikOD" rovatban válaszolunk. 
J:lófizetal csak legalább félévre 'ehet. A cseadőrség 
tényleges és nyugállománYIl legénységi egyé Dei az elő
fizetési ár felét fizetik. Az előfizetéseket kérjük pODtO
san megujitaoi, mert a felszólítás költségét külöD fel
szAmitjuk. - A nekÜDk szál'lt péozküldeményeket kér
Jük a Nemzeti Hitelintézet Budapest-krisztinavárosi fiók
iának (Budapest I., Krisztina körut 141) 1672. száma 
csekkszámlájára befizetai, a csekkre pedig feljegyezoi, 
hogy a bellaetés a Csendőrségi Lapok javára történL -

A hozzánk intézett leveleket igy kell címezni : "A Csendőr
ségi Lapok szerkesztőségének, Budapest , I. kerület, 
Bösaörményi út ZI szAmoa. 

- y':;' _iiiiii--== 
Oázis. 1. Hogy a lovascsendőr a mentéjét hol tartsa, még 

nincsen előírva. Addig lis, amíg e21 szabályozva lesz, a magunk 
részeről a következőket tartjuk leghelyesebbnek : Télen 18 men
tét a fegyver- és ruhafogas !baloldalán levő karn ón, a j árőr
táska lÍelett kell tartani, egyszerüen fel,akasztva a szőrméjé
vel befelé, !köpenyszíjjal rtehát nem kell összefogni. Nyáron a 
mentét a csendőr ;megfelelő nagyságú zárt p.apírzacskóban a 
magánládájában tartsa, de hetenikint egyszer okvetlenül ki 
kell venni, kiszellőztetni és kiikefélni, ;mert ikül önben a moly 
beleesik s azt azután lehetetlen kiirtani. Éppen ezért a ;mentét 
nyáron is minden ruhavizsga alkalmával meg kell ViÍzsgálni. 
A moly álcái 8 nap alatt il'ejlődnek ki 'annyira, :hogy rágni kez
denek, ezért fontos, hogy a ruhát nu.nden 'héten !kiJkeféljük, 
mert iha ez csak !egy héten át is elmarad, a következő, héten a 
moly ;már kikezdheti. lA magánládába eltett ruhát :nem szük
séges naftalínozni ; a kefe 18 moly legnagyobb ellensége. 2, 
Legénységi egyének szemüveget az A-26 Öltözeti és 'Felsze
l'elési Szabályzat L fejezet ,4. bekezdése értelmében csak 
orvosfőnöld indítványra és csak a csapatparancsnok (kerületi 
pa,rancsnok) engedélyével viselhetnek. Erre azért is engedélyt 
kell kérni, mert a szemüvegviselést - mint a magánviszo
nyokban beállott változást - a ,kerületi parancsnokság a 
Szárnygazdászatkezelési Utasítás 9. §. 3. pontja értelmében ,ál
lományparancsban letárgyalja és az anyakönyvi Japba is be
vezetik. Renden és soron kívül orrcsipteWt is lehet használni, 
de a kincstár csak rendes kétágú szemüveg 'beszerzési költsé
gét téríti meg. 

Világos. Olyan rendelet nincsen, amely szerint a karpaszo
mány viselésére j ogosított altiszteknek az azonos rendfokozatú 
többi .altisztek a tiszteletadást előre teljesítsék, az tehát köl, 
csönösen történik, ha pedig a rangviszonyok ismeretesek, a 
rangban fiatalabb a tiszteletadást előre köteles teljesíteni. 

Sz. P. th. Zalaegerszeg. A csendőrségi pótdíj folyó év jú
lius hó l-től a nyugdíjba is ibeszámít. A szolgálati időnek a 
a nyugdíjjogosultság szempontjából való kiszámítása nem 
változott, tehát a crelemelten számított időt és a háborús éve
ket is éppen úgy számítják Ibe, mint eddig. 

Bácska. Olvassa el a multévi 00. számunk 119'5. oldalán 
"M. J. Tab" jeligéjű üzenetünket. 
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Családfő. Magyar állampolgár törvényes gyeJ'meke ma
gyar állampolgárnak tekintendő, tekintet nélkül arra, hogy a 
születé'll belföldön vagy külföldön törtéJlt, feltéve természete
sen, hogy a gyermek a magyar állaanpolgárságát valamilyen 
okból el "{lem vesztette. ,Minthogy önnél az utóbbi eset :nem áll 
fenn, gyermekei magyar álla,mpolgárok s állampolgársági iga
zolván)ITa nincsen ,szükségük. 

F. G. cs. Büdszentmihály. A fenti /Üzenet 1. pontj a önnek 
is azól. 

M. J. őrm. Tolna. 1. A .Gy. Gy. Sz. IV. füzet 193. pontja, 
valamint a Szolg. Szab. L rész 418. pont 2. bekezdése értelmé
ben az oltáriszentséggel való találkozáskor, valamint az oltári
szentség felemelésekor és áldásosztáskor a csapatot tp
hát ,a csendőrjárőrt ·is - arccal az oltári.szentség felé kell ,for
dítani és "Imához"-t kell vezényelni . .Két főből álló j árőr ezt 
a fordulatot és tiszteletadást vezényszó né!Jkül teljesíti. 2. Ha 
a kivonult csapatnak "Imához" vezényelnek, ezt a rendfenn
tartásra kivezényelt j árőrnek is végre kell hajtania. 3: A 
csendőr mindennemű kére Imét közvetlenül örskihallgatáson 
jelenti. . .  

V. J. őrm. Budapest. örmesterek, törzsőrmesterek és tiszt
helyettesek a gyalogtiszti kardot csak .szolgáj,atO'l1 ikívül visel
het�k. "Szolgálatban" k,ifejezés alatt ebből a szempontból a 
közbiztonsági külszolgálatot, a belszolgálatot (pl. napos - szol
gálat, kihallgatás stb. ) ,  valamint a rendben és sorban kivonu
lást kell érteni, az utóbbinál tekintet nélkül arra, hogy kalap
pal vagy sapkával törtéJlik-e? Renden és soron kívül, vagyis 
ha a ,csendőrök vaj,a;hol egyenikint jelennek meg, gyalogtiszti 
kardot viselhetnek, ha díszöltözetben vannak .is. 

K. A. th. Szany. A közlekedési kodex 4. §. 2. bekezdése csak 
általánosságban rendeLi el, hogy 10.000-nél nagyobb lélekszám
mal biró községakben a járóművek vezetőinek személyazonos
ságuk igazolására alkalmas bármilyen igazolvánnyal kell el
látva lenniök, la 102. §. 2. Ibekezdése ezt a rendelkezést kibő
víti azzal, hogy a kerékpárosoknaik fényképes igazolvánnyal 
kell birniok. Ez lehet ,aikármilyen igazolvány, pl. arcképes 
vasúti igazolvány, a hatóság által kiállított agazolójegy, a 
munkaadó által kiállított igazolvány stb. a fő az, hogy fény
képes és a személyazonosság igazolására a1kalmas legyen. 
Természetes, hogy ha egy 10.000-nél kevesebb lakosú községben 
lakó ,kerékpáros olyan :helységbe megy, amelynek 10.000-nél 
több lakosa van, oda már arcképes igazolványt köteles magá
val vinrn. 

Figyelem. A lekszikon-rovatban válaszolunk. 
Tell 1888. Ha a gyermek még nem lenne hétéves, önként 

követné az anya vallását. Miután azonban - mint leveléből 
kivesszüik, - hétéves már elmult, az ügyet csak az árvaszék 
útján lehet rendezni. Adjon Ibe kérvény t az dlletékes árvaszék
hez, írja le a 'tényállást lés jelentse be, hogy a gyemnek is a 
szülei vallását óhajtj a követni. lA kérvényhez csatolja az ön, 
a neje és ,az áttérni ,szándékozó ·gyermekek születési anya
könyvi Ikivonatát és w'jének áttérési bizonyiatát. Az árvaszék 
a gyermeket Ibe Ifogja idézni, k�érdezik arra vonatkozóan, 
hogy saját elhatározásából óhajt ja-e a vallását megváltoztatni 
s erről jegyzőkönYITet vesznek :fel. Ha :a gyermek az áttérésre 
maga is hajlandó, az árvaszék az áttérést engedélyezi. Egyéb
ként a gyermek ,csak 18 éves korában térhetne át. Természetes, 
hogy 'az áttérés tmegtörténte után a gyermeket már református 
hittanórára járatthatj a, addig azonban nem. A reverzális az 
árvaszék határozatát nem befolyásolja. 

Rápolt. A magánúton tett vizsgák díjainak megtérítését 
az 1925 december 17--én kelt .167.521/VI. ,b. 1925. számú belügy
miniszteri rendele t  szabályozza. A rendelet szerint a tbelügy
miniszer úr csak a középiskola négy osztályából letett vizsgák 
vizsgadíjainak egy részét téríti meg, ennél magasabb vizsgwk 
díjait nem. Nem térítik meg a tandíj at sem, hanem annak el
engedéséért az illető isikola útján ,a v.allás- és közoktatásügyi 
miniszter úl'hoz Ik�ll folyamodni. A vizsgasegély engedélyezé
sének feltételei : a) a tmagánvizsga sikeres letétele, b) a segé
lyezésre való reáutaltság és e) kiváló szolgálatteljesítés. 'A ké
rést örskihallgatáson kell előadni :.s azt az örsprncsnok írás
ban a kerületi parancsnoksághoz terjeszti fel. Csatolni kell a 
letett vizsgáról szóló iskolai Ibizonyítványt vagy annak az örs
parancsnokság által hitelesített másolatát és az ,iskola igaz
gatóságának igazolását arról, hogy ,a vizsgázó milyen díjakat 
és milyen összegben fizetett. Hangsúlyozzuk, hogy a vlÍzsga
díjat a belügyminiszter úr csak különös méltánylásképpen és 
mint segélyt engedélyezi s ezért azt Ille m  teljes összegben, ha
!lern csal{ részben szokta megtérítcni. H ogy .ön .13. vizsgát a mult 
év decemberében tette le, nem akadálya annak, hogy a vizsga
díjat most 'kérje. Célszerű tminden v·lzsgára külön kérést be
adni, de természetesen nem egyszerre, hanem csak ha az előző 
kérvény már el lett intézve. Összevont vizsgák díját aZO'l1ban 
természetesen egy.<;zerre kell kérni. 

Megvállás. Arra, hogy az új illetményrendezéssel k8;pCSO� 
latban a végkielég.ítés összege hogy lesz megállapítva, most 
még nem tudunk rfelvilágosítást adni, mert a törvény · még 
nincs ,kihirdetve s ,a végrehajtására vonatkozó kormány.rende
let sem j elent meg. 

Gyógyfürdő. íFehér pantallót az viselhet, akinek, a, fekete 
pantalló viselése meg van engedve, vagyIS az altis.ztek őrmes� 
tertől feljebb. _ 

Brassó. A községi állatorvosok kiszállási, vizsgálati és.mű
Mti díj ait az illető községi állatorvosi állás- rendszeresítését 
tárgyaló helyhatósági szabályrendeletnek kell megállapítania. 
Érdeklődj ék a község előlj áróságánál, ott meg, _ kell ennek 
lennie. A községi állatoryosO'k díjMtelei általában megegyez-: 
nek a m. kir. állami állatorvosok számára megállapított díj, 
tételekkel. Az utóbbiakat az ,1925 április 9-én kelt 35.483/1925. 
számú földmívelésügyí miniszteri rendelet szabályozza,. ( Meg., 
jelent a (]<'öldmívelésügyi IÉrtesítőben. ) 2 . . A nősülési !kér.v.é
nyek beadhatásának időpont j a  kerületenlkint változik. Ahol sok 
a nős, később kerülnek sorra, ahol ikevés, hamarabb. EQl>ől a 
szempon tból nem dsinerj ük ez egyes kerületek, - vis.zonyait. 3. 
Harmadik fizetési fokozatba ,tartozó tis.zthelyettesek 'nősülése 
a 20 .százalékos korlátozás álá 'esik. _ ' . _ 

Kitartás. A szanatóriumba kétféleképen juthat · . ,be. Vag� 
kÓI'házba m€gy és onnan beutaljáik vagy :ha el{\zően. :nem _l3.kaJ: 
kórházba menni, jelentkezzék örsikihallgatáson és adj ::u:�lő · lj. 
szanatóriumba utalás a ránti !kérését, amit az örsparancsnQk a 
kerületi parancsnoksághoz továbbít. Csatolni ikell a s�aJbály
szerű honvéd- vagy csendőrorvosi bizonyítványt az egészségi 
állápotáról és arról; .nogy szanatóriumi gyogy'kezelé-sre aJkaI
mas. A ibeutalás l'endszerint hárOlill ·hó tartamára rorténilk, az 
ápolási díj ugyanaz, mrint 13. ikőrházban. A kérést a Ikerűleti 
par.ancsnokság a vegyesdandárhoz terjeszti ;fel s 'a qeutalást 
a rendelkezésre iálló helyek -szamához képest és a jelentkezés 
sorrendjében .a v.egyesdandárparancsnokság eszl(özlL . 

. B. M. t.-örm. Izsák. A trianoni békeszerződés ' álta1 ketté� 
szakltott Szabadka, Komárom, Sátoraljaújhely és Nagyszalonta 
városokban iIletőséggel birókra nézve a gyakorlat az, hogy ha 
az illető 1921 július 26-án a fenti városok valamelyikeberí 
birt iIletőséggel és azóta, illetve az optálási határidő 'letelte' óta 
·Magyarország mai területén lakik, úgy magyar állampolgár
nak tekintendő, feltéve, hogy 1921 július 216· óta idegen- állam
polgárság elismerését nem kérte. Miután ön 1921 júUus 26 
óta állandóan Csonkamagyarországon tartózkodik, magyar ál� 
lampolgárnak számít, tehát a visszahonosítását . nem kell 
kérnie. 

Csór. A géperejű j áróművekkel való iparszerü fuvarozásra 
az 1922. évi XII. t.-c., illetve az 1923 . október 18-án · kelt 
78.002/1903. szá.mú kereskedelemügyi minisztel1Í irendelet 
alapján a törvényhatóságoknak megfelelő szabályrendeleteket 
kellett alkotniok, külön az áru- és külön a ·személyfuvarozásra: 
Legjobb lesz, ha a kerületi parancsnokságtól kérik ezekneik.-a 
szabályrendeleteknek a közlekedési örsök számár.a. való beszer
zését. lA hivatkozott kereskedelemügyi miniszteri 'rendelet csu
pán két szabályrendeletmintát közöl, amelyek szerint az, aki 
árufuvarozásra nyert engedélyt, az árun és annak kísérőj én 
kívül más személyeket nem szállíthat, viszont a személysz-állí: 
tással foglalkozó gépjáróművön csak olyan csomagokat s�abad 
-szállítani, amelyek az ülés alatt vagy 'az e célra szolgáló cso
magtartókon elférnek. A legtöbb törvényhatóság elfogadta a 
kereskedelemügyi miniszter úr által kiadott mintát, valószínű 
tehát, hogy ez a rendelkezés minden város'ban és vármegyé� 
ben azonos. Az, hogy a gépkocsi vezetőjének az iparenge·· 
délyt mindig magával kellene v�nnie, nincsen elrendelve, de 
ez nem is lenne lehetséges, mert pl. ugyanaz a vállalkozó a 
fuvarozást több Igépjáróművel is teljesítheti. 

Rámai L ,Magyar nevet nem lehet, de nem is kell megma
gy,arosítani. Önnek becsületes, jó magyar neve van, meg lehet 
vele elégedve. Az, hogy egyes bajtársai sértő tréfákat csinál
nak a nevéből, 111ffilLOk arra,- ,hogy megváltoztassa. MondJa .meg 
nekik, hogy valakinek a nevéből rossz és ízléstelen tréfálkat 
csak műveletlen 'Vagy szellemileg korlátolt egyének engednek 
meg maguknak_ Vagy ha ön ne� a�arj a ezt .Illekik megtrnon
dani, mondja meg, hogy olvass átk el ,�zt az 'Üzene�nk�t. 

Szakcs. Az 1929. évi 22. számiÍ�' Csendőrségi, Közlönyben 
közzétett 137.669/V1. h. 192.9. ,számú bel/Ügyminiszteri rendelet 
6. hekezdése megmondj a, hogy a hó folyamán ,beállott növedék 
vagy fogyaték esetén a levonandó )lletrményeket naponkint 
egyharrmincaddal kell számítani. Öntől teJhát helyteleItül vou
ták le a 8 napra a 20 pengő közgazdálkodási segély.t, mert. csak 
a 8 napI'a eső hányadot, lV·agyis 5 pengő 33 fillért kellett volna 
befizetnie. Kérjen 'Vissza 14 pengő 67 · f.illért, mert az vissza
jár önnek. 

. Nak. Olvassa el a mult számunkban "Á. P. őrm. Osztopán" 
jeligére küldött üzenetünket. 
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örs, Kocsér. Nem Írták meg, hogy milyen alkalomból kel
lene a iképet közölnünk. Csak úgy, minden alkalom vagy ak
tualitás nélkül nem lenne értelme annak, hogy laktanyák képét 
közöljük. Egyébként, úgylátszik, az önök örséről egy egész 
zenekar kitelik. N agyon helyes ! 

Csapatkereszt. A Károly csapatkereszt utólagos odaítélé
sére a kerületi parancó.nokság hivatott, a <kérelmet is oda kell 
tehát előterjeszteni. Előbb azonban olvassa el az 1920. évi 63. 
számú Honvédségi Közlönyben (szabályrendeletek) megjelent 
84.464/eln. 8 .1920. számú rendeletet. 

Darvassziget. Az 1925. évi 7üOO/M. E. számú kormányren
delet 70. §-a értelmében kivételes családi pótlékot csak a tör
vényesített édes vagy mostohagyermekek, törvényes édesatya 
vagy édesanya, teljes lárvas.ágra jutott, szülőtlen törvényes 
unoka és a nevelt gyermek után lehet kérni, após vagy anyós 
után nem. 

Lillafüred. Ha az illető fuvaros a fuvarozást lófogatú járó
művön gyakorolja, az iparengedély alapján áru- és személy
szállítással egyaránt foglalko�atik, vagyis nincsen megti1tva, 
hogy a társzekéren személyeket is szállítson. Ahhoz azonban, 
hogy bérkocsi-üzemet tartson fenn, külön bérkocsi-iparenge
délyre van szüksége. Áru- és személyszállítási engedély kö
zött csak a géperejű járóművel{,kel való fuvarozásnál van 
különbség. 

Kőszáli as. Nagyon örülünk, hogy az üzenetünkkel jó 
tanácsot adtunk önnek és hozzásegítettük célja eléréséhez. 
Amint látjuk azonban, most meg egyéb miatt elégedetlen. Nem 
szeretjük a mindig elégedetlen és mindig üldöztetésről Ipanasz
kodó csendőrt, mert tisztában vagyunk vele, hogy minden ok 
nélkül senkit sem szoktak "üldözni." Ne tegyen olyat, amit ül
dözni lehet, akkor nincs oka senkitől sem tartani. Az ön által 
megírt ok egyébként is nevetségesen kicsinyes, úgy an, mit 
irígyelnének rajta ? N em inkább arról van-e szó, hogy ön egy 
kicsit visszaél vele ? Azt' pedig nem szabad tennie, mert az 
engedélyt könnyen elveszítheti. 

T Á R O G A T Ó 
� legkönnyebb fuvóhangszer I Saját találmány I 
Ovakodás ulánzaloklól \ mert mind melyek nem 
gyáramb6\ erednek. silány. külföldön készül, után· 
zatok. Hegedük. Trombiták. Harmonika és az 
összes hangszerek és hurok legfinomabb kivitel. 

ben száll it ja az 

ELS Ö MAGYAR HANGSZERGYÁR 

STOW ASSER ki��ál��r 
Budapest, II., Lánchíd u. 5. 

Kivánatra árjegyzék bérmentve. 

Az egyedüli magyar hangszergyár az országban. 
Csendöröknek kedvezményes részletfizerés I 

" CS E P E L" 
kerékpárok főlerakata : 

Mátraalja. Alhadnagy szakaszparancsnokok koronás ezüs
tözött, dombornyomású, 1'5 mm átmérőjű parancsnoki fém
gombot viselnek a rendfokozati jelvény mögött. Ezt a 
121.440/eln. VI. c. 1925. számú rendelet írja elő (Cs. K. 
3-1926) .  Tiszthelyettes és alhadnagy szakaszparancsnokok 
gombja között nincs különbség, mert az a parancsnoki állást, 
nem pedig a rendfokozatot jelzi. 

J. M. őrrn., Váchartyán. 1. Nem az illetlen táncok van
nak eltiltva, hanem az illetlen módon táncolás. Hogy mit 
értünk ez alatt ? Olyan módon való táncolást, amelyen a je
lenlevők megbotránkoznak. Csendőr ebbe ne igen avatkozzék, 
ez a rendezők meg a mamák dolga. 2., 3. Olvassa el dr. 
Türei-Osváh István rendőrfogalmazónak lapunk nmltévi 
33-35. számaiban megjelent "Az italmérési helyiségek ren
dészete és a csendőrségi szolgálat" CÍmű közleményét, abban 
mindent megtalál, amit tudni akar. 4. A dolog tulajdonképen 
úgy áll, hogy engedély nélkül nem szabad táncmulatságot 
tartani. De ha a fiatalság vasárnaponként összejön és be
lépti díj nélkül az udvaron táncol, anélkül, hogy bármiféle 
rendzavarás előfordulna, ezt - nézetünk szerint '- kár meg
akadályozni. Elvégre a csendőr sem arravaló, hogy ha vala
hol egy kis ártatlan jókedv akad, menten elrontsa. Más dolog 
az, ha a rendezők kihágást követnek el, pl. 'beléptidíjat szed
nek stb_ vagy ha bármiféle rendzavarás fordul elő ; ilyen 
esetben természetesen azonnal fel kell lépni. 5. Azért, mert 
az egyiket a pénzügyminiszter, a másikat pedig a bíróság 
állapítja meg. Hogy a családi pótlék egy gyermek eltartá
sára és felnevelésére nem elegendő, azt mindenki tudja, de 
mit csináljunk, ha az állam nem tud többet adni. 6. Nem, 
hanem rendes lépésben. 7. Természetes, hogy igen. 

Kővágóörs. \Mult számunkban küldött üzenetünk kapcsán 
pótlóan közöljük, hogy Lipcsey Lajos ny. polgármesterhelyet
tes, volt tartalékos százados Tiszafüreden lakik. 

Meleges hegy. A rendőrségnél a létszám teljes, felvétel 
nincs és belátható időn belül nem is lesz. 

A m. k i r. c se n d ő r s é g  ta gj a i 

l e g o l c s ó b b a n  
vásárolnak posztót, fehérneműt és t extiláru t 

FEK ETE JÓZSEF 
á r u h á z á b a n  

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

K é r i e n költségmentes vételkényszer 
nélküli p r Ó b a c s o m a g o t ! ! 

PEUGEOT 
kerékpárok főlerakata : 

"Csepel" kerékpár P 165 . - "Fecske" kerékpár P 185.- Peugeot strapa vagy versenykerékpár . . . P 1 85.-
"Villám" kerékpár P 1 65. - Női kerékpár . . P 165. - 1 6 P e D g Ö s h a v í r é s z I e t r e 

Varrógépek, gramofonok, rádiók legjobb minőségben és legolcsóbban kaphatók : 
LENGYEL GEPÁRUHAzBAN, Budapest, VI, reréz-körút 25. 

Csendőrség , es honvédség 
számára szükséges 

k önyvel( és lér"épe'k 
k a p h a t ó k  

GRILL -f é l e  k ö n y v k e r e s k e d é s b e n, 
BUDAPEST, V. KERÜLET, DOROTTYA UCCA 2. 

•••••••••• 

cis ffi<zgszünteti. 

Q fejfájást 
izom és izületi fájdQl�t . 

Kérckzze meg on,osál! Minden g\jóg\,l�zerlá"bQn 
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Zengő 682 ,magas. 1. Az örsparancsnokot a szakasz 
székhelyén is ugyanazok a jogok illetik meg, mint külörsön, 
tehát az eltávozást is ő engedélyezi, nem a szakaszparancs
nok. 2. Ellenőrzés céljá):>ól utánabecsületni joga van, de a 
becslési jegyzőkönyvet saját hatáskörében meg nem változ
tathatja, legfeljebb az észrevételeit jelentheti ftg. 3. 'A sza
kaszparancsnoknak nemcsak joga, de kötelessége a közgaz
dálkodás vezetésébe befolyni és a gazdálkodási ügyek inté
zését irányítani, de természetesen csak addig a határig, amíg 
azt a részesek vagyonával való intézkedés nélkül megteheti. 
Nem rendelheti el pl. valaminek a vásárlását vagy eladását, 
ha a részesek azt önként nem hajlandók megtenni. 4. A Szut. 
289. pont 2. bekezdése csak általános intézkedést tartalmaz, 
azért csak a magunk véleményeként közöljük, Ihogy azt a 
járőrt, amely 50 órás szolgálatból reggel 7 órakor vonul be, 
legalább az aznap délelőtti foglalkozás alól mindenesetre 
méltányos felinenteni, amire egyébként már csak tisztogatás 
céljából is szüksége van. Természetes, hogy a nősök ezt a 
szolgálatmentességet a lakásukon tölthetik, tisztogatni azon
ban a laktanyában kötelesek. 5. A Gzolgálatba induló járőr a 
Szut. 258. pontja szerint az örsparancsnoknál vagy helyet
tesénél köteles eligazítás végett jelentkezni. Ez a rendelkezés 
áll fenn akkor is, ha a szakaszparancsnok is az irodában 
tartózkodik, mert a járőr eligazítasa akkor is az örsparancs
nok kötelessége. Természetes, hogy a járőrnek a jelenlevő 
szakaszparancsnok előtt is tisztelegnie kell. 6. A magánfej
vánkos a kincstári fejvánkosnál csak hosszabb él:' szélesebb 
nem lehet, vagyis kisebb lehet. '7. Olvassa el a folyó évi 14. 
szám ú Csendőrségi Közlönyben közzétett 75.000-VI. b. 1930. 
számú belügyminiszteri rendeletet és a multévi 23. számunk 
718. oldalán a 138. kérdésre adott lekszikon-válaszunkat. 
8. Á fent hivatkozott lekszikon-válaszunk 14. pontjában erre 
is választ kap. 

Vadász. A lekszikon-rovatban válaszolunk. 

A tö/tötollat ma már senki sem néllcütözheli, aki 
irásmunkával foglalkozik. legkevésbé a csendör. 

A legJobb tiilt6tollak dús választékban T U R C S A N Y  A NTA L 
t6lt6toll- és paplrkereskedésébe n :  Budapest, V I II., Ollöl-út 2. 

CSENDŐRSÉG. SZÁLLíTÓ ! 

, 

40 év óta feolJálIó cég, a csendőrség 
r é g i  e l i s m e r t  bevásárló h e l y e ! 

MAKEK 
egyenruházati In t é z et e  
B U DAPES T, V I I I., 
BAROSS-TÉR 9. SZÁM. 
lA keleti pályaudvar érkezésI 
oldalán) TELEFON : J. 321-78. 

Khaki poszt6, Loden, színtartó gyapju.  a legerősebb 

strapára, méterje - - - 15'20 P 
Ugyanaz .. Herkules Loden" minőségben 17. -
Khaki kamgarn, szintartó. liszta gyapju lS'50 
Ugyanaz extra finomoan - - - - 22'50 - 25.
Csendfirkalap-toU, valódi kakasloll, csak dupla, dus 

kivitelbl''1 van raktáron. lollforilót0kkal együtt 7.60 .. 
Egyenruhák külön mérték atán 3-6 bayi hitelre. 

Egyenruha'szabóságom és sapkamühelyem a helysz in en személyes 
szakképzett vezetés em mellett müködik. 

Cs. M. őrm., Doboz. Négy kereszt búzának ] 5 pengő 
kárértékben leégése, különösen ha gyujtogatás gyanuja sem 
forog fenn, olyan csekély jelentőségű esemény, hogy a nyo
mozó alosztályhoz bejelentését mellőzni lehet. Ha gyujtoga
tás gyanuja forog fenn, akkor esetleg be lehet jelenteni, de 
csak, ha a Nyut. 9. melléklet "Megjegyzés"-ének 13. pont 
a)-e) alpont jaiban felsorolt körülmények valamelyike is 
fennforog. Már 800 kereszt búzának 5000 pengő kárértékben 
leégése - megint feltéve, hogy bűncselekmény nem forog 
fenn - esetleg a Nyut. 9. mell. 21. -pontja alá vonható, mint 
tűzvész, vagyis elemi csapás, főleg, ha többen károsodtak 
általa. 

Emericus. Közölni fogjuk, de írja meg a CÍmét. 
Az örs belső �Iete. 1 .  A laktanya a nős csendőrnek is má

sodik otthona, a nős csendőröknek tehát nem szabad azt hi· 
vataInak tekinteni, ahova az ember reggel bemegy s ahonnan 
délben hazamegy. Aztán meg a csendőr nem órabéres nap
számos, aki "túlórázik" akkor, amikor valamit a ifoglalkozási 
időn kívül kell megcsinálnia. Ugyan mi baja esik, ha néha
napján segít a nőtleneknek az udvar felseprésében vagy a 
virágágyak meglocsolásában ? Nem szabad ennyire kicsi
nyesnek lenni. 2. A Szut. 185. pont 3. bekezdése világosan 
rendelkezili, hogy ha a helyettesítés négy óránál t.ovább tart, 
akkor a napost fel kell váltani és a változást a szolgálati havi
füzetben is keresztül kell vezetni. Természetes tehát, hogy 
ugyanezt az eljárást kell követni akkor is, ha valakit egész 
éjjelre helyettesítenek. 3. A Szut. 9'8. pont 2.  bekezdése értel
mében a csendőrt nyilvánosan nem szabad ugyan megdor
gálni, de a panasszal alaposan elkésett, mert azt három 
napon belül elő kellett volna adnia. Ha később megy panaszra, 
megbüntetik. Egyébként panasz helyett inkább azt ajánljuk, 
hogy a. .jövőben ne adjon okot arra. hogy megdorgálják. Ez 
sokkal jobb és biztosabb elintézés. 

Válasz. N em érkezett be, küldje be mégegyszer. 

HegedU 
a,.,.,onlum 

Tá,.ogató csak itt a valód. 
Cimbalom 

Ha,.monlka 
Clte,.a 

és az összes legjobb han�.zerek. továbbá a 
legjobb rádi6ké8zülékek csakis itt " gyárban 

kaphatók. 

_ •• _._ Müvés:t.lesen /avít. leg/obb huroka! készit. 
Árjegyzéket ingyen küld 1-

MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. 

'.p - , ", ha.pzergyáro .II . BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-ÚT 71. 
[,ydili ... gy.r ".gsz.rgyir u orsz'gb .. Csendörségnek rész/et/izelé.· kedvezmé'lY 

���� 

Fényképezőgépek 
prizmás látcsövek 

6-12 honapig terjedhető részlet
fizetésre készpénzáron, ellenőriz
hető eredeti gyári árjegyzék szerint. 

HATSCHEK ÉS FARKAS 
optikai és fényképészeti szaközlet 

U D APEST IV K•  I k" t 28 (Közp városháza B " ., ara y- oru • épületében). 

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

,. A világ le�io�� han�llerei : hege�ü, lon�ora, barmoni�a, harmónium, gramofon Ub. ' 
Ofensége Dr. József Ferenc kir. herceg ka. 

Re m e- n V I -. h a- I V n á I marai é. a Zenemüvészeti Föiskola szállitója. 
••• Csendőröknek kivételes részletfizetési kedvezmény. 

Budapest, VI., Király-u. 58 -60 Minden h8ngszerröl külön-külön árjegy7ék dijmentes. 
, 

� .. - _.. . _ .. ..  _-_ .. ..  - _ .. ..  _ ... _ .. .  - .. ..  _-_ .. 
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Noszvaly. 1. A honvédségnél minden megelőző szolgálati 
időt ,beszámítanak, tekintet nélkül az esetleges megszakítá
sokra. 2. A katonai nyugdíj törvény alapján. 3. Előfizetési díja 
nem érkezett be. 

Nőtlen élet. Az atyának az a magatartása, amit nekünk 
megírt, nézetünk szerint még nem ok arra, hogy leányára 
vonatkozóan a nősülési engedélyt megtagarlják, ha egyébként 
a leány és az anyja tisztességes 'életmódot folytatnak, elvégre 
egy haszontalan apa ballépéséért nem lehet a .gyermek jövőjét 
is tönkretenni. iHogy azonban a dolog tényleg így áll-e, azt 
csak a kivizsgálás fogja tudni megállapítani. iHa egyéb ok nin
csen, csak az, amit megírt, azt hisszük, nem lesz akadály. 

Vitatkozók. Azt, amiről önök vitatkoznak, az 1926. évi 3.  
számú Csendőrségi Közlönyben közzétett 121.400/eln. VI.  c. 
1925. számú rendelet 6 .  pont b)  alpont ja, illetve 8. pontja 
írja elő. Azért tesz a rendelet kivételt azok között, akik 1925 
január l-e előtt és után léptek be a testületbe, :mert az 1925 
január ID-én kelt 120.231/eln. VI. c. 192'4. számú rendelet a 
próbaszolgálatot 1925 január l-ével újonnan szabályozta. Akik 
1924 december 31-ig léptek be a testületbe, azok csak egyévi 
próbaszolgálatot teljesítettek, azért kellett négy évet a "csend
őr" rendfokozatban tölteniök, míg az 1925 január 1 után be
lépettek próbaszolgálata két év, azoknak tehát csak három 
évig kell "csendőr"-i rendfokozatban szolgálniok, hogy az őr
mesteri előléptetéshez előírt 5 évi szolgálatuk meglegyen. 1925 
január 1 után csak azok teljesítenek egyévi próbaszolgálatot, 
akiknek megelőzően legalább egyévi honvédségi szolgálatuk 
volt, de természetesen ezeknek is csak három évig kell "csend
őr"-i rendfokozatban szolgálniok, mert a csapatbeli szolgálatu
kat a próbaszolgálat idejébe beszámít ják. Vagyis ők is 
ugyanolyan beszámítás alá esnek, mintha két évig teljesítettek 
volna próbaszolgálatot. 

Sv. Salányi nevű tiszt ismeretlen ; Oldal István ny. al
ezeredes címe Budapest, 1., Károly király-laktanya, iMaricsek 
László volt tart. főhadnagy tartózkodási helyét nem tudtuk 
megállapítani. 

Szenvedés sóhaja. Vitéz Hadnagy Domokos ny. tábornok 
címe: Budapest, VI., Podmaniczky-utca 45. 

Z. D. ny. őrm. Nem értjük, mit akar tudni. írja meg pon
tosan, milyen "hadi pótlék"-ra gondol ? Vitézségi érmek után 
most egyáltalán nem fizetnek pótdíjat, a bronz vitézségi érem 
után pedig akkor sem járna, ha fizetnének. 

Csekei örs. Sem a kért számból, sem a tartalommutatóból 
nincsen tartalékpéldányunk. 

Pécs. Megpróbálhatja valamelyik csendőrkerületi pa
rancsnokságnál jelentkezni és kérni, hogy előjegyzésbe vegyék, 
de nem tartjuk valószínűnek, hogy visszavegyék, mert már 
kissé idős és bőven van fiatal jelentkező. 

D. K. cs. Siófok. örülünk, hogy tetszett a nyeremény tár
gyunk. Szívesen adtuk. 

Nyomozzunk. A vámőrséghez nincs felvétel, így a többi ké�'
dései tárgy talan ok. 

Csendőrségi 
szállító ! ! 

, , 

LEGENY A GATON. 
- Regény -

22. 
íRTA : BARÉNYI FERENC. 

- Én vagyok én - felelte Borbolya kezet szorítva -, 
nem mondhatom ugyan, !hogy egész valómban, mert hát mi 
tagadás, valamivel l'övidebb lettem I azóta -, mondotta és 
szomorú mosollyal intett csonka lábára. 

Gál Imre részvéttel szorította meg Borbolya kezét : -
A harctéren ? " ' 

Borbolya búsan �ntett: - Sabá.cnál . .  , .- De hát Bor
bolya alaptermészete nem sokáig birta a szomorúságot. Egyet 
gondolt és már kiderült az ,arca. Egyszerre felvidul t és 
csonka lábára mutatva régi mókás kedvén folytatta. 

- Ott lőtték ki alólam ezt a lovamat. Szerencse, hogy 
nem a karomat vették le, mert akkor hogy tudnám a ',haszon
talan kölyköket néhanapján módszeresen elagyabugyálni. Még 
jó hasznát veszem a mankómnak az ;ilyen ,tanítói tornához, 
ha éppen a nádpálca nem lenne a kezemügyében . . .  -

- Gratulálok a ,szép kitüntetéshez - szólt Gál Imre a 
vitézségi éremre intve -, ott kaptad ? 

- Ott, vagyis ezért. ú gy !küldték utánam később, mert 
ott nem voltam se holt, se eleven, amikor felszedtek. 

- Rögtön idekel'ültél ? - kérdezte Gál Imre résztvevő 
érdeklődéssel. 

- Nem, előbb Ujvidékre vittek .a hadikórházba. Ott vág
ták le a l ábátmat. Azután kerültem ide ; /három hete, hogy itt 
v.agyok. iMár j ártam itt ,aikkor, amikor téged �dehoztak. Rög
tön meg akartalak nézni, amikor meghallottam a n evedet. De 
a főorvos úr máig nem engedte. Dögrováson voltál már paj
tás, úgy mondták. De most 'már heJehuja, semmi baj. Ebből 
is láthatod, hogy nincs már veszedelem, hogy végre hozzád
engedtek. 

harisnya, ernyo es 
bőrdíszműárú vásárolható 

'k.és:pé�::áron, fjat fjavi lefl:etésre. - 0- Postán ls rendelfjet ! 

NORMA cipökereskedelmi r.-f. BUDAPEST V., Erzsébet-tér 13. 
Telefonszám : Automata 800-25. --------.. zu.r�, ..... ------- Kérjen árjegyzéket ! 

Csendörtisztek, altisztek és azok családtagjai 
n y o l c h a v i részletfizetésr� készpénzáron a következő cikkeket kaphatják : 

női-, férfi-, valamil'lt a Honv. 
Miniszterium ál tal rendszere

sített e g y e n r u h a szövete
ket, bélésárukal, vás:mat, 

sifont, zefireket, és egyéb abroszokat, kötött és szövött 
vászonárukal, női s férfi- árut, kötött gyermekgarnilu-

fehérnemüeket készen és rát, keztyüt, harisnyát, kész 

és függönykelméket uj, gyá· 
rilag sterilizált ágy tollat és 

pelyheket, pBplanokat, min· 
dennemü mosókelméket, rendelésre, törülközőke!. kötött kabátokaI, függöny 

selymeket, valamint diszpárnákat a 

T RI BON Ruházati Részvénytársaságnál, Budapest VIII. , Üllői-út 14. szám r:l
. ij�����: 

Az egyes vásárlások utáni első részletek a vásárlást követendő hó l -ével kezdődnek. - Yásárláskor azonnal nem fizetendő semmi l 
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- Hála Istennek - felelt Gál Imre felvidulva - most 
már magam is érzem, hogy napról-napre erősödöm. De aztán 
most magadról beszélj Matyi, hogy volt ott Szerbiában? Mi
kor és hogyan sebesültél meg, nagyon érdekel . . .  

Borbolya részletesen elmesélte szerbiai kalandozásait és 
elbeszélését szokott humorával fűszerezte. Bár személyes 
magatartásál'ól ifolyton csak szerényen ;nyilatkozott, mégis 
Gál Imre a hallottakból ki tudta venni, hogy barátja is vi
tézül állta meg a helyét. 

- Hát így volt - fejezte be Borbolya háborús elbeszé
lését, aztán csüggedten tette hozzá :  - Kár volt . . .  

Gál Imre érthetően megütődött a Borbolya egyéniségé
vel és meggyőződésével merőben ellentétes kiszóláson ; meg
döbbenve kérdezte : - De hát miért ? Hogy érted !ezt, Matyi ? 

� Mert kárbaveszett minden áldozat - felelte Borbolya 
elkeseredetten. - A sokezer halott és sebesült, a tengernyi 
magyar vér, mindhiába . . .  

- Miért ? 
- Hát nem tudod ? - kérdezte Borbolya csodálkozva. 

� Persze ,az újságok még csak burkoltan írnak róla, azaz 
jobban mondva elhallgatják. Én is csak a harctéri bajtársak
tól tudtam meg . . .  

- Mit ? - kérdezte Gál Imre döbbenetes kiváncsiság
gal. 

- A szerbek csúnyán kibabráltak a mieinkkel - felelte 
dühös elkeseredéssel Borbolya. - Visszavonulás az egész 
vonalon. Nemsokára nem lesz már egy katonánk sem Szer
biában . . .  

- Hát az nagy baj - jegyezte meg gondterhesen Gál 
Imre. 

- Még nagyobb baj - szólt szomorúan ,Borbolya, hogy 
az északi harctéren lis rosszul áll a szénánk. Przemyslt me
gint körülzárták az oroszok. Pedig már nagyon reményked
tem, amikor Amon altábornagy belehajtotta . . .  

Gál Imre megragadta Borbolya kezét. - Amon altábor
nagy ? 

- Az, Amon altábornagy - felelte Borbolya -, az fene 
gyerek lehet, megmutatta a muszkáknak la foga fehérjit. 
A mocsarakba szorította a beste muszkákat . . .  

A mocsarakba ? - kérdezte 'Gál Imre fellángoló szem-
mel. - Hát sikerült ? 

Borbolya értetlenül nézett Gál ilmrére : - Mi ? 
- Az oroszokat körülzárni ? - mondotta türelmetlenül 

Gál Imre. - Hát győztek a mieink ? Győztünk, mondd már ? !  

.. . nvl· ' un.nl' .. ----. .  -;J-.�.--- .. " ... .. " .. .., , '  .. . . .... v ,.� •• • 

L! 
1RRAU8WFJTER JANOS 

SZ E G E D E N  
MAGYARORSZÁG LEGJOBB HIRNEVÜ ÓRASÜZEME 

A" r i e a v z e k  6 r cikról  es ekszerekrÓI. III III 
������� 

34 év 6t6 6 világot ur,,16 eredeti angol 

THE CHAMPION kerékpárokat 
5 évi jótAllá8saJ, 20 P havi részfel re, saját· 
készftésű R O Y A L S T A R kerékpárokat 
havi 180 pengöi'rt t e I j e s felszereléssel 
16 pengö. részleHlzot6.ro száJlJtunk. 

K e r é k p á r a l k a l r é s z e k e t  
láncot. pedált. kormányt, lámpát. nyrrgeket 8tb. bármely gyárlmányu kerékpárhoz 

nagybani, eredeU gy.rl ,bban küllŐ gummik6t 5.80 
bel.őket 2,10 peng6t61. - Kerékpárok 120 P.·től leljebb. 

LÁNG JA.KAB ÉS FIA. 
kerékpár- és gumminagykereskedők. Magyarország !egnagyobb, legrégibb, és 

legmegbízhatóbb kerékpárüzlete Badape.t, vm., J6zael-kiSrat 41. 
61 éve áll lenn ! - Árjegyzék 1000 képpel ingyen I 

....... � ....... � ....... � ........... ....... � ....... � ........ � ........ ,....Á.�.Á. .... ,....Á.�.Á. .... ,....Á.�.Á. .... � ,....Á.�.Á. .... ,....Á.�.Á. .... ........ ,. 

- Hogyne, a miE'ink győztek. Nagy győzelem volt. Miért 
érdekel ? 

Gál Imre elmondotta sebesülésének történetét. 
Borbolya nagy érdeklődéssel hallgatta s sűrű fejbólin

tásaival nyilvánította ,tetszését : - így már értem. Ezt nagy
szerűen megcsináltad, Imre. Hát hiába, csak te vagy a 
legény a Igáton. Igaz, könnyen a fűbe haraphaUál volna, 
pajtás . . .  

- ne megsegített a jóságos Isten ! - mondotta Gál 
Imre hálatelt áhitattal. 

- Hát annyi szent, hogy már a halál torkából húzott 
ki a főorvos úr. Megint csak neki köszönhetem szerencsés 
megmenekedésemet. 

- Meg Jolánnak - vágta rá gyanutlanul a mit sem 
sejtő Borbolya -, a kórház tündérének, ahogy itt mondják. 
De ,az is Jolán igazán, valóságos tündér. Angyal, mennyből 
leszállt angyal. Amilyen kedves, amilyen jó, hát ahhoz fog
ható nincs az egész világon. Aztán nemcsak, hogy csupa 
szív, hogy 'szép lélek, de szép ez a lány testi mivoltában is. 
Te Imre, megnézted te ezt a leányt ? No hát nézd meg, mert 
ilyen szépet még nem láttál. Ennél szebbet !nem hordott még 
ez a rozoga, vén földgolyóbis. Gyönyörű teremtés. Nézted 
a haját ? Dús, !hullámos és olyan, mint az arany. Mintha 
koronát viselne. De méltó is rá mindenképen, mert valóság
gal olyan, mint a királynő. És az arca csupa hibátlan báj, 
olyan tökéletesen szép, mint a görög szobrok remekbe
faragott márványarcai . . .  

Gál Imre felkönyökölt az ágyban és növekvő figyelem
mel hallgatta Borbolyát. - Te Matyi - kérdezte nehezen 
palástolt nyugtalansággal -, csak nem szerettél belé ? 

Borbolya elmosolyodott : - Nem. - Majd aztán komo
lyan mondotta : - Azonban nem tagadom, hogy ha nem vol
nék feleséges ember, holtbizonyos, hogy beleszerettem volna. 
Dehát IImre, csak nem gondoltál engem 'olyan csélcsap 
szoknyabolondnak ? !  - kérdezte Borbolya szinte már a mél
tatlankodás hangján. Aztán egyszerre felkacagott : - En
gem, a boldog .családapát ? !  Igaz, nem is dicsekedtem még 
vele. Fiam vall, Imre. Fiam . . .  Kopott bőrtárcájából egy 
kis fényképet szedett elő és boldog ,büszkeséggel mutatta 
Gál Jmrének : - Nézd, a fiam. iPompás kölyök, úgy-e ? 

Gál Imre megkönnyebbült lélekkel, őszintén örvendve 
osztozott barátja boldogságában : - Gratulálok, Matyi, ez 
aztán 'a gyerek. És fiú ! Igaz, nem vagy okos ember, IMatyi, 

ÓRÁK 
II 

arany- és ezüstáruk 
megbízható száll ítója 

PETO EMIL Budapest, 
v. kerület, Falk Miksa utca 12. 

Véglegesitell csendőröknek előnyös részlet

fizetési könnyilések. 

.. svájci óragyár magyarországi egyedárusitója. 

Az o·· sszes katonai kitu·· ntete' sek, (minialürben is� k? lo?�i 
.. 
ére!? -

, szal agok, hazai keszllesu l uz-
zomá ncje lvények, sportérmek, versenydíj azások célj ám szob rok. serlegek, vésetel{,  iroda i gumi-
bély�gző� , f

,
e l i ral i  Morzsányi Józsefnél Budapesten __ 70manclabl A k  , 
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mert azt mondják, hogy lánya csak okos embernek születik. 
Dehát tudod úgyis, hogy ezt csak a lányos apák vigasztalá
sára találták ki. Hiába, mégis csak nagy dolog, Matyi, hogy 
fiad van, aki a nevedet viseli . . .  Fiú, mégis csak fiú. 

- És milyen fiú, úgy-e ? áradozott Borbolya apai büsz
keséggel. - Nézd-e, hogy kalimpál a kis kövér lábaival. 
Eszem a lelkét, csak már láthatnám! 

- Nem láttad még ? - kérdezte Gál Imre a fényképet 
szemlélgetve. 

- Hogy láttam volna ? Ezt a képet is csak most küldte 
Eta. De úgy-e, ő is jól van találva. És úgy-e, ö is milyen 
.szép ? iPersze, elismerem, hogy Jolán szebb. Azért énnekem 
mégis csak az én Etám a legszebb. 

- Úgy van - helyeselt Gál Imre boldogan. - Hát 
tudod, Matyi, szép mind a kettő. Talán annyi a különbség a 
kettő között, hogy Eta már asszony, tehát asszonyos szép
ség, Jolán meg hát, Jolán még leány . . .  

- Leány még, de nem sokáig - mondotta Borbolya a 
fényképet eltéve. 

- Hogy érted ezt ? - kérdezte IGal Imre nyugtalanu1. 
- Hát hogy ? - vonta meg a vállát Borbolya. 
- iHát úgy, hogy hamarosan férjhez megy. 
- Férjhez megy ? - döbbent meg IGál Imre. - Kihez ? 
- Kihez ? Mit tudom én - vonogatta a vállát ,Borbolya. 
Csak nem képzeled, hogy pártában marad ilyen csoda

lány ? . . .  Hamarosan férjhez fog menni. ;Kihez ? A világ 
legszerencsésebb emberéhez. !Mert az aztán jól imádkozott, 
aki ezt a leányt megkapja . .  

Gál Imre [elült az ágyban éseleinte némi zavarral küz
ködve, elkezdte : - Te Matyi, mondok neked valamit. 

- iMit ? - kérdezte Borbolya felfokozott kiváncsiság
gal, mert a nagy nekikészülődésböl azt hitte, íhogy Gál Imre 
valami fontos dologba akarja ,beavatni. Azonban mielőtt még 
feleletet kaphatott volna, bejött Jolán. Borbolya felállt a 
székről : - Csókolom a kezét, Jolánka. Lássa, hogy mindjárt 
.éltem az engedéllyel és meglátogattam a barátomat. Leg
alább megnyugodtam, úgy látom, hogy már a gyógyulás út
ján van . . .  

- Hála Istennek - válaszolt Borbolyának Jolán -, 
hiszen !azért is engedte meg a főorvos most már a látogatást. 
De azért csak mértékkel . . .  Nem fárasztotta ki J7l1rét ? -

kérdezte aztán s meg sem várta Borbolya válaszát, Gál Im
:réhe z fordult : - No ni, !hogy legénykedik! Már [elült az 
ágyban. Nem gondolja, hogy ez még kissé korai ? Nem sza
bad ám úgy elhirtelenkedni, mert aztán annál lassabban 
gyógyul. - Paskolva-dagasztva felfrissítette a párnákat : 
- így la! Most dőljön hátra s fektesse a fejét szépen a pár
nára. [)e Gál Imre ülve maradt és mondani készült valamit. 
.r olán kedves szorgoskodással megfogta a vállánál és gyen
géden visszafektette a párnára :  - Imre, ne legyen gyerek. 
Most már nem szabad úgy legénykedni. Úgyis a sok beszéd 
biztosan kifárasztotta. Ezentúl ügyeljen magára. Tudom, 
tudom, hogy mit integet, de most már ne csak saját magáért 
vigyázzon magára, hanem énmiattam is . . .  

Borbolyát már az is  meglepte, amikor először meghal-

lotta, hogy Jolán IGál Imrét a keresztnevén szólította. Gon
dolkodóba ejtette még a hang melegsége is, ahogyan Jolán 
Gál Imrével beszélt. Azonban az utóbbi mondat és az ebből 
kiérezhetö bizalmasság még jobban meghökkentette Borbo
lyát és csodáikozón íhúzta fel a szemöldökét. Jolán ebből mit
sem vett észre. Borbolya egyáltalán nem feszélyezte őt a 
Gál IImrével való beszélgetésben, Imert azt íhitte, hogy Gál 
Imre már tájékoztatta Borbolyát a helyzetről. Ezért egészen 
nyugodtan szólította Gál Jmrét Borbolya jelenlétében is Im
rének, annál is inkább, mert ha nem is tett volna úgy, azt 
nyilt és természetes egyéniségéhez nem méltó alakoskodás
nak vette volna. 

Gál Imre azonban észrevette Borbolya csodálkozását és 
ezért sietett a kínosnak induló helyzetet mielőbb megmagya
rázni. Az előbb :úgyis azt akarta ,Borbolyának megmondani. 
Persze sok mondanivalója lett volna, s azt nem lehetett 
volna csak úgy röviden kifejezni. Előlről kellett volna kezdje, 
ott, amikor először került a kórházba, Jolán keze alá. Onnan
tó� kezdve .részletesen kellett volna elbeszélnie, hogy hogyan 
szerették meg egymást J olánnal, mint távolodtak el aztán 
egymástól és mint kerültek most megint össze. Dehát egye
lőre ez még mind beléjerekedt, mert amikor zavarát nagy
nehezen leküzdve, végre már bele akart iogni mondókú
jába, akkor jött be Jolán és ő elhallgatott. Jolán előtt nem 
akarta másnak elmondani azt, amiről eddig csak ők ketten 
tudtak. így aztán Borbolya nem tudhatott a jegyességükről 
és, ezért igyekezet Gál Imre őt felvilágosítani. Most azonban, 
hogy annyira a körmére égett már a dolog, kénytelen volt 
egy szóba süríteni az egész magyarázatot, amellyel Borbo
lyát még jobban meghökkentette, amikor Jolánra mutatva 
boldogan mondta : - A menyasszonyom . . .  

20. 

Másnap délelőtt, alighogy vége volt az orvosi szemlé
nek, 'Borbolya már bekopogtatott Gál ,Imréhez. Mester most 
már nem ugatta meg, hanem jóindulatú farkcsóválgatással 
barátságosan fogadta. 

- N o, tegnap nagy meglepetést tartogattál nekem -
mondotta Borbolya nevetve, amint az ágy melletti székre 
letelepedett. 

Gál Imre elmosolyodott : - A vőlegénységemmel ? 
- Azzal - bólintott rá (Borbolya -, de meg különösen 

azzal, hogy Jolán a menyasszonyod . . .  
- Annyira hihetetlen ? - kérdezte iGál Imre. 
- Nem - vitatkozott ,Borbolya. - Dehogy is. Azonban 

képzelheted, mennyire meglepő volt, hogy amikor pár pilla
nattal előbb Jolánról áradozva megjegyeztem, hogy az lesz 
az igazi szerencsés ember, aki Jolánt megkapja, hát nem is  
sejtettem, hogy ez a szerencsés ember senki más, mint te. 
Képzelem is, hogy milyen buta pofát vághattam elképedt 
csodálkozásomban. 

- Nem baj, Matyi - nevetett Gál �mre -, most már 
legalább tudod. Nem is lett volna semmi, ha én előbb meg
mondtam volna neked, mielőtt Jolán jött. De éppen amikor 
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bele akartam kezdeni a mondókámba, akkor lépett be Jolán 
a szobába s én elhallgatta,m. EI akartam én neked mondani 
mindent, de hát hosszú sora van annak. Nem lehetett azt 
csak úgy pár szóval. 

- Miért ? 
- Mert nem olyan elhamarkodott, hirtelen mátka ság ez. 

Ne hidd. Én se vagyok olyan csélcsap napraforgó, akinek 
minden szemrevaló fehérnép ,elcsavarja a fejét. Nem. Nekem 
is, mint a napraforgónak, csak egy napom van, aki körül 
forgolódom : Jolán. - Kissé elhallgatott és aztán elsötétült 
arccal folytatta : - Igaz, volt még egy másik is, egyszer . . .  
régen . . .  

- Gyerekkori szerelem ? 
- Az. Együtt cseperedtünk fel - válaszolta Gál Imre. 

Suttyókölyök korom óta szerettem és már akkor -elhatá
roztam, hogy Vera lesz a feleségem, vagy senkisem. Amikor 
besoroztak katonának, el kellett válnunk három esztendőre . 
Megkértem Verát, hogy várjon meg. Mégis, amikor mint 

-obsitos hazakerültem, Vera már a másé volt. A l eggazdagabb 
legény vette feleségül. Én akkor nem találkoztam vele, nem 
is kerestem iel. Úgy gondoltam, minek háborgassam meg két 
ember boldogságát. Elmentem világgá. 

- Aztán, hogy volt tovább - unszolta kiváncsian Bor
bolya. 

- Nem untatlak ? - kérdezte Gál Imre. 
- Dehogy, ellenkezőleg. Nagyon érdekel. No, folytasd, 

mi lett aztán veled ? 
- Aztán beálltam csendőrnek - mondta Gál Imre. -

Amikor csendőr lettem és megismertem a csendőri pályát, 
hogy milY€ll szép élethivatás, akkor elgondoltam, hogy a 
Mindenható Isten talán azért csinálta azt velem, hogy a 

Megfejtés. 
A folyó évi 19. számunkban közölt "Kombináljunk" Clmu 

páiyázatunkra a legjobb pályamunkát Molnár Béla csendőr 
Szaszvár (Baranya megye) , küldte be. 

A nyertes pályamunka a következő : 

1. Téli jég idején előfordul, hogy a vigyázatlan csendőr 
lábát töri és kórházba kell mennie. 

2. N em csendőrnek való az, aki örökösen attól retteg, hogy 
portyázás közben esetleg a jégen lábát törheti és kórházba 
kerülhet. 

3. A jégtől és hótól rettegés olyan csendőr gyengéje, aki 
minden enyhe betegséggel kórházba igyekszik. 

4. Télen a jég, 'csúszóssága miatt nemcsak kellemetlen
séget jelent, hanem élvezetet és szórakozást is nyujt annak a 
csendőrnek, aki sporttal foglalkozik és korcsolyázni tud. 

5. Kórházban a csendőr nem igen kap jegeskávét. 
6. A jég nemcsak italok hűsítésére, hanem a kórházi bete

gek fájdalmának enyhítésére is szolgál.  Ezt az egészségápo
lásból minden csendőrnek tudnia kell. 

7. Minden lelkiismeretes csendőr szívesebben portyázza 
télen is a jéggel borított iÖrskörletét, hogysem a kórház fülledt 
melegében tétlenkedjék. 

8. Minden csendőrnek tudnia kell, hogy Hollós l'/Iátyást 
az "Igazságost" 20.000 harcos kiáltotta lelkesen királlyá a 
Duna jegén ; egy sem félt közülük attól, hogy kórházba kerül. 

9.  A világháború téli hadjárataiban sok jó magyar csendőr 
bajtársunk harcolt vitézül hóban-jégen s nem egy került 
közülük sebesülten kórházba. 

10. Kórházba kerül a csendőr, ha felhevült állapotban 
jeges italt iszik. 

Helyes megfejtést küldtek be még : ' 
KolozsváTlI Gyula th. (Szombathely) ,Juhász József csendőr 

(Zsadány),  Kertész Mihály őnn. (Somogyberzence) , Pethő Ist
ván őrm. (So mlószőllős) , Tóth Miklós cs. (Sóstógyógyfürdő) 

csendőri pályára kerüljek. Hogy igazi csendőr váljék belő.., 
lem, aki csak a szolgálatának él. Azért aztán elhatároztam, 
hogy azontúl nem törődöm én már semmiféle íehérnépp'el es 
hogy a csendőri hivatásnak szentelem életemet. Azért mon
dom el ezt most neked Matyi, hogy megértsd, hogy miért 
nem akartam ,én megházasodni. És hogy elhatározásom meg
másítását csakis ilyen kiváló leány, mint J'olán okozhatta. 

Borbolya rábólintott : - Úgy van - Aztán mosolyogva je
gyezte meg : - Hát ilyen csodalánnyal szemben még a leg
állhatatosabb szerzetes sem tarthatná meg fogadaImát . . .  

Gál IImre nem figyelt a megjegyzésre, hanem tovább 
beszélt : - Már szinte el is ieledtem Verát, amikor 'a sors 
a közelébe sodort. Fiatal csendőr voltam, amikor véletlenül 
arra az örs re kerültem, amelynek körletében Veráék laktak. 

- És találkoztatok ? - vágott a beszédbe Borbolya. 
- Nem addig, amíg aztán egy nyomozásnál szembe 

nem kerültem vele. Megölte az urát . . .  
Borbolya elkép-edt : - Kicsoda ? !  
- Vera - felelte komoran IGál Imre. - Megfojtotta 

álmában. 
- Dehát miért ? - hüledezett Borbolya. 
- Miért ? - ismételte a kérdést keserű mosollyal GáI 

Imre. - Miért gyilkolnak az asszonyok ? 
- Bosszúból. 
Gál Imre rábólintott : - Vera i s  azért ölte meg az urát, 

mert féltékeny volt rá. Az őrmesterr-el voltam a nyomozás
ban és nekem jutott akkor az' a nehéz szerep, hogy én őriz
tem éjszaka Verát a községházán. Felszakította a sZÍvemben 
a már behegedt sebet és addig kacérkodott velem, amíg le
vettem kezéről a bilincset. 

(Foly tat juk.) 

és Zalezsák János őrm. (Szeged), akik talpraesett, leleménye� 
munkájukkal külön is dícséntet érdemelnek. 

A szép könyvjutalmat Molnár Béla csendfJr címére Szász
várra elküldöttük. 

Hazavágyás. 
(A Csendőrségi Lapok pályázata.) 

Udvarhelyi Györg!J csendőrtisz thelyettes levelet kapott 
Háromszék megyéből húszéves földmíves öccsétől. A levélben 
az öccse azt írja, hogy a románok besorozták, de ő nem akar 
román katona lenni, inkább otthagyja Erdélyországot s itt 
valahol Csonka-Magyarországon akar letelepedni. Bátyja 
megkérdezése nélkül azonban nem mer határozni s kéri bát y
j át, adjon tanácsot, mitévő legyen? 

* 

A választ úgy kell levél formáj ában megírni, hogy a 
csendőrtiszthelyettes öccse ennek alapj án megfelelő elhatál'o
záshoz juthasson, azaz eldönthesse, hogy jöjjön-e vagy ma
radjon. 

* 

Határidő : augusztus 20. Pálllázatot csak a csendő1Tség 
legénységi egyéneitől fogadttnk el. A legsikerültebb levelet a 
szeptember l -i számunkban közöljük és egy szép ezüst ciga
rettatárcával jutalmazzuk. 
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