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Hiszek egy Istenben, hiszek egy haaában, 
Hiszek egy isteni ÖTök igazságban, 
Hiszek Magya1'orszag f eUá'YIULd..á.'3á ban. 

Amen. 

A százéves Ludovika .. 
Ennek a százados évfordulónak történeimi ada

tairól lapunk mas helyén Irunk; Itt egyéb mondani
,valóink is vannak a Ludovika AkadémIáról. 

Jól1tudjuk, hogy a régi !lll. kir. honvédségnek 
milyen akadalyokat Kellett leküzdeme, amIg egy 'olyan 
tokeletes katonai gépezet mellett, ' amilyen a közös 
hadsereg volt, komoly tényezővé \fejlődhetett. 'Abban 
pedig, hogy azzá fejlodött, a honvéd lJ1evelőintézeteket 
s ezek kozött is a Ludovilm Akadémiát :illeti meg az 
első érdem. A régi honvéd tisztikar ezekből az iskolák
ból és - ;mert I most elsősorban arról beszélünk - a 
Ludovika Akadémiából vitte a gyakorlati €letbe azo
kat a magyar katonai erényeket, amelyek előtt a leg
elfogultabb s legféltékenyebb magyarellenes ténye
zőknek is me� kellett haJolniok�IEn!1ek az intézetnek 
a nevelt jei bebizonyítottak a monarchia hadvezetősé
gének\ azt, hogy a magyar katonai erényeket :lekicsi
nyelni nem lenet, ezekkel az erényekkel számolni kell, 
mert a �onarchIa [katonai :mérlegén ezek az erények 
még a hatalmas k. u. k. haderó mellett is erőt és 
súlyt jelentettek. Ha 'nem Ilett volna Ludovika Aka
démIánl{, a kezdetben lekicsinyelt m. kir. honvédség 
talán meg �is maradt volna annak, aminek szánták : 
nekIkeseredett 'magyar honatyák hangcsillapítójának. 
A honvédtisztek keze alatt azonban ez a honvédsereg 
a világháború híres-neves lmagyarj honvédségév€ iI1őtt. 
N emzeti szempontból keserű és! eredményeiben ;nega
tív, katonai szempontból azonban örökdicsőségű bi
zonysága ennek 1 Volhynia, Doberdó, a Piave és a 
távol-nyugati harctereknek nem egy pokoli szakasza. 

Természetes, hogy a Ludovika Akadémia háború
előtti munkája, termelése ',is rombadőlt 1918-ban, ké
sőbb a forradalmak zivatarában pedig teljesen össze
roppant. Tény' azonban ennek ellenére is az, hogy a 
magyar katonai erényeket a közös hadsereg árnyé
kábantis önálló életerej ében megőrizte, továbbfejlesz
tette és a legújabb 'kor küszöbéhez átmentette. Ezen 
a küszöbön összeroskadt ugyan, de egy ,bátor és hívő 
magyar ',ember riadója elég volt 'ahhoz, hogy máról
holnapra talpra álljon és rövid egy évtized alatt a 
mai nagyszerű, sZÍntiszta magyartartalmú 'és szelle
mű, más nemzetek hadereje mögött erkölcsiekben 
semmivel sem hátrább álló honvédséggé yarázsolód
jék a szemünk 'előtt. 

Távol áll tőlünk, hogy a "régi közös - régi hon
véd" elkopott s ma már semmiképpen I sem aktuális 
vitáját felfrissítsük. A közös hadsereg magyar tagjai 

a közös keretben még fokozottabban őrizték meg ma
gyarságukat, de éppen a közös hadsereg karaKtere, 
katonai létalapja és nem utolsó, sorban 'a magyar 'ág
gal szemben '; megnyilvánult antagonizmusa lehetet
lenné tette a magyar katonai szellem komolyabb ér
vényesülését és életlehetőségét. Az ősrégi magyar ka
tonai szellem 'mint egység, mint a nemzet életének 
önálló, mindentől független darabja, ebben a közös 
keretben az egyesek izzó magyarsága mellett is ha
lálra voltf, ítélve s ha történetesen nincs Ludovika 
Akadémiánk, ha nincs 'önálló honvédségünk, a küzös 
hadsereg többévtizedes egyeduralma a magyar nem
zet önálló katonai életképességét, katonai szervező és 
alkotó tehetségét elsorvasztotta I volna, ammek be
�áhatatlan következményei lehettek volna éppen ezek
ben a válságos ;időkben. Ezért töltött be a mindössze 
két másik honvéd nevelőintézet mellett éppen a Ludo
vika Akadémia felbecsülhetetlen értékű történelmi 
hivatást. 

És viszi ezt a hivatását fokozottabban ma s 
vinni fogja a jövőben. Paradoxonként hangzik, de 
katonai .szempontból természetes, hogy a tisztikart, 
a 'vezetésre hivatottak tesületét még a szovjethadse
reg sem nélkülözheti s neIIlj is nélkülözi. Amikor a 
tisztikar ellen intéz prop aga n da támadást, ezt csak a 
mások hadseregeire térti, a maga ármádiáj ára nem. 
Mindegy, hogyan nevezik a szovjet-tisztet, a lényeg 
az, hogy van, �hogy vezet s hogy a többi 'hadseregek
ben ismert és használatos vezető hatalmi eszközöknél 
is súlyosabb jogkörrel 'Van felruházva. Nálunk fogsá
got kap a függelemsértő, a szovjet-tiszt egyszerűen 
agyonlövi a függelemsértő elvtárs-katonát. ők így, 
,mi másként, a lényeg' egyezik: vezetők nélkül nincs 
,fegyveres erő, anélkül 'P edig érvényesülést, gazdasági 
és erkölcsi nemzeti hatalmat csak a népszövetségi 
dajkamesék regélnek .. Ebből következik, hogy a tiszti
kar nívój a iaz egész nemzet hatalmának és súlyának 
egyik legfontosabb ,fokmérője és tényezője. 

S ha 'még azt is meggondoljuk, hogy a katonai 
vezetéshez lmanapság már nem elegendő a virtus, a 
személyes bátorság, hanem emellett tudományok tö
megét is el kell a tisztnek sajátítania : teljes méretei
ben bontakozik ki; előttünk az a munka, amit ez az 
intézmény végez. A tekintélyt, erőt ma nem a külső 
adja, hanem a tudás és a ffeltétlen erkölcsi felsőbb
rendűség. 

Akinek csak egyszer is alkalma nyílott bepillan
tást nyerni a Ludovika AkadémIa falai között folyó 
munkába, az megnyugvással látja, hogy a magyar 
tisztisarjadék nevelése világviszonylatban is kiváló 
kezekben van letéve, hogy ez az intézet nem
csak 'elsőrendű szakfőiskola, hanem bástyája a ma
gyar katonai, férfiúi és hazafias erényeknek s ezek 
útján ígérete a szebb és boldogabb Magyarországnak. 
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Az elemi csapások alkalmával 
követendő eljárásról. 

írta: CZEGLÉDY JENő százados. 
Elemi ,csapások alatt általában olyan eseménye

ket értünk, amelyek a természet erőinek (elemeinek) 
működése folytán szoktak bekövetkezni. 

A két közismert elemei csapáson: a tűzvész en és 
a VÍzáradáson kívül még számosat ismerünk. Ilye
nek: földrengés, vulkánkitörés, földcsuszamlás, cik
lon, tornádó, orkán, hógörgeteg (lavina), szárazság, 
tengerr'engés, sáskajárás, jégverés. 

Az elemi csapások legfontosabbjai, aminők a 
föld-, 'tengerrengés, földcsuszamlás, lavina, áradás, 
ciklonok, jégverések, szárazság (ennek kapcsán eset
leg éhinség, járványos betegség), tűzvész, sáskajá
rás, részben olyan természetűek, hogy a Földnek 
rendszerint ugyanazon a helyén jelentkeznek (tenger
rengés, vulkánkitörés, lavina); ezek csak ott fordul
hatnak elő, ahol erre a. megfelelő előfeltételek: ten
ger, vulkán, magas hegységek megvannak. Mások, 
mint az áradás, szárazság, rendszerint időszakosan 
jelentkeznek, előreláthatók és ,a veszedelem meg
felelő intézkedéssel 'már előre Icsökkenthető. Ciklonok, 
tűzvészek ped.ig szórványosan jelentkeznek, előre 
rendszerint nem láthatók és így nagyon nehéz elle
nük küzdeni. 

Nálunk, Magyarországon az elemi csapások 
között első helyen áll az árvíz, azután a szárazság, 
jégverés és férgek okoznak nagy károkat. Ezek a 
csapások 1924 és 1925-ben 109.854 megművelt kat. 

Hősök sírjára. 
- Hajoltak nap/án -

Ti nem haltatok meg hiába, 
Lesz még a gyásznak is virága. 
Hat részre szét hiába osztják, 
Egy és nagy lesz még Magyarország! 

:-
Ha pihentek is sí'rgödörbe, 
Ti élni fogtok mindörökre. 
Virágban, dalban, napsugárba 
S minden magyar szívébe zárva. 

Ne könnyezzen itt senki sem. 
A sok hős, aki lenn pihen, 
Nyugodjék szépen, csendbe. 
A hála és a kegyelet 
Virrasszon szent poruk felett, 
örökre, végtelenbe. 

Hazánk titeket nem feled soha, 
Hisz az életet adUitok oda, 
Legdrágább kincsetek. 

holdon pusztítottak és 26,859.128 P kárt okoztak ; 
1926-ban pedig 115.559 kat. holdon 25, 548.607 P kárt 
becsültek meg. Jégkár címén a biztosító társaságok 
1924-ben 4,389.661.62 pengőt, 1926-ban 1,307.224.0fí 
pengőt fizettek ki. A szerencsétlenül jártaknak az 
állam 4,640.000 pengő kedvezményes kölcsönt adott; 
1926-ban a kormány '38 vagon gabonát osztott szét a 
károsultaknak (104.000 P kár). Az állam és a magá
nosok által nyujtott segélyek összege 185.924.62 
p volt. 

E kis statisztika szomorú :képet nyujt az elemi 
csapások által okozott károk nagyságáról s így arról a 
veszélyről, amely ezek nyomában jár. 

Tekintettel arra, hogy e téren gyökeres javulást 
alig várhatunk, sőt a trianoni "béke" teremtette hely
zet még nagyobb károk lehetőségét is méhében 
hordja, fokozott mérvben szükséges, hogy csend
őreink e kár :megelőzése és a már bekövetkezett csa
pás alÍ\Jalmával bekövetkezendő eljárás felől teljesen 
tájékozódva. legyenek. 

Ismeretes ugyanis, hogy a trianoni szerződés a 
régi Magyarország tökéletes vízrajzi egységét meg
bontotta, megnehezítette, sőt csaknem lehetetlenné 
tette a mai l\'1agyarország területén a küzdelmet az 
árvízveszedelem ellen. Hosszú évtizedek fáradságos 
munkájával, sok százmilliónyi befektetéssel épített 
gátak, töltések az utódállamok kezére jutottak s így 
az árvízveszedelmeknél az legységes vezetés és irányí
tás nem érvényesülhet. Szakértők véleménye szerint 
emiatt az 1838-i pesti és az 1879-i szegedi árVÍz
csapáshoz hasonló szomorú sors érheti újból Buda-

Kik erre jártok, boruljatok térdre, 
A hősöknek örök nyugalmat kérve 
S hant jukra virágokat hintsetek. 

Megölni egy nemzetet 
Soha, soha nem lehet. 
Ha kiirtják minden fiát, 
Lelke tovább él titokban 
Virágszálban, bús nótákban 
S lent, a néma, mély sírokban. 

FELEKI SÁNDOR. 

Virtus .. 
Irta: Horváth Kálmán. 

A viszlói váJsáron csúnyán kikaptaJk: a terehegyi le
gények, ak'ik eddig veretJ.enül ,álltak! 'a/vásárok tés búcsúk 
C'setepatéinak krónikájában. Veres€güket azzal próbálták 
mentegetni, (hogy a ravasz viszlóia:k la szerda,helyiekkel 
szövetkeztek ellen ük. 

A, l'negalrázott terehegyiek nem nyughattak ilidd ig, 
míg revánsot íTIem vesznek. Erre legalkalma1sabbnak az 
őszi bodonyi búcsú kínálkozott. Ilyenkor m ár van ráérő 
idő .s a�lse baj, lha aztán egyideiig az ispotály vagy a fog
ház lakójal 'laz ember. 

A hadüzenet a siklósi hetivásáron történt meg, ahol 
Kasza Janosi, a vert sereg vezér,e \ szembekerült Balog 
Pistával, la viszlóiak vezérével'. A két keménykötésű :Ie
gény végigmérte egymást s .aztán Kasza odavetette: 

- Na hirösök, lesz-e kuráZisitok elgyünni Bodonyba? 
-INekünk lesz, csak ne.ktök 'Iögyön, - vá,llalta Ba� 

log ,a kihívást. 
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pestet, Baját, Győrt, a Tisza mellett pedig Szolnokot, 
Szentest és Szegedet. 

* 

A Szut. 89. §-a a tűzeset, vízáradás és egyéb 
elemi csapás esetében való eljárásra fontos rendelke
zéseket tartalmaz, IIelsorolja mindazokat a lényeges 
tudnivalókat, amelyeket e csapások megelőzésére, 
részben pedig a már bekövetkezett esemény allffilmá
val szem előtt kell tartani. Ezenkívül a Szut. 13. § 7. 
pontja foglalkozik e kérdéssel. Előírja, hogy ilyen 
esetekben a segélynyujtás 131 csendőr, Jlletve a� örs
parancsnokság szolgálati feladatai közé tartozik. 

Tekintettel arra, hogy [Magyarországon a tűz
vész és a vízáradás az a két fő elemi csapás, amely 
minket, csendőröket leginkább érdekel, valamint, hogy 
ezek tovaterjedését az idejében alkalmazott megelőző 
rendszabályokkal sokszor meggátolhatjuk, mérsékel
hetjük - különösen e két veszélyre vonatkozó ren: 
delkezéseket kidomborít va -, összefoglalom az elemI 
csapások alkalmával szükséges tudnivalókat, főképen 
azokat a meO'előző (preventív) intézkedéseket, me
lyeket ilyen �setben minden csendőrnek feltétlenül 
ismernie kell' végül megemlítem azokat a fontos 
teendőket, m�lyek minden ilyen esemény lezajlása 
'után foganatosítandók. 

* 

Előbb felsorolt veszélyeknél a csendőr tevékeny-
sége általában két csoportba tagozódik: 

1. A megelőző (preventív), 

* A statisztikai adatokat dr . .vondra Antal "Küzdelem 
az elemi csapások ellen" c. cikkéből vettem. (Természettudo
mányi Közlöny 1929. évi márciusi szám.) 

- Lesz ! De akkor szorultak . . .  
_ ·Hencö.gni, azt tudtok, - legyintett Balog s azzal 

ment mindegyik 'az . 'útjára. 
Odahaza K asza Janosi meghány ta-vetette a dolgot 

a -pajtásai val s aztáIli betért .a kocsmába. 
_ SaJ,amon, beszédöm van magával, - szólt oda a 

kocsmárosnak. 
A ravasz, óvatos tSalamon előbújt a kármentőből, el

nézett 'ai ,semmibe tS únottan k<érdezte: 
- Mit kíván, Kasza barátom? 
_ Hozasson vasárnapra mu z s'ikát, mulatni akarunk 

egyet ! 
Salamon ethúzta a ,száját·s tagadólag rázta a fejét: 

_ Ajajaj , KaJSza barátom, az nem megy. A multkor 
is ráfizettem. . 

- Vállalom a v·eszteségot, - vágott közbe Kasza. 
Salamonnak felderült az arca. Szaporán pislogott s 

engedékenyebb hangon !folytatta: 
- Meg' aztán mindig verekedn€k, kárt csinálna:k, 

Minek az nekem? 
_ iVállalom a kárt is ! - csapott az :asztalll'al Ka/sza. 

- Mindönért f'elelöik. E zt én mondom: Ka.sza János. 
Értötte? 

- ,Tökél.et€lsen, Kasza barátom, - dörzsöl,gette a 
kezét SatI amon. - öt cigány elég lesz? 

- ölég. Csak aztán ia flótás is embör lögyön, n e  
valami heptikás . . .  

- Bízza csak azt rám ! 
- Hát akkor ebbe maradunk. Isten áldja ! 
Másnalp hírnök; m�mt la szomszéd faluba Babos Pali

hoz, .az első legényhez, !kinek a csapatát egy;szer már 
szintén elrakták a viszlóiak. 

2. a már bekövetkezett esemény alkalmával kö
vetendő eljárásra. 

Tűzvésznél : 

Ad 1. A gyakori és nemz.etgazdasági szempont
ból is nagyon káros tűzesetek, beláthatatlan súlyos 
következményekel járó tűzvészek megelőzése, kitört 
tűzvészek továbbterjedésének meggátlása végett 
mind'mek előtt szükséges, hogy'a csendőr a tűzrendé
szeti intézkedéseket ismerj e. 

Főbbek ezek közül: 
. A takarmány és a termények összehalmozását a 

házak között kerülni !kell, a községek azok tartására 
- amennyiben ez kivihető - ;inkább a községeken 
kívül jelöljenek ki alkalmas )helyeket s a cséplést le
hetőleg szintén künn .eszközöljék. 

Takarmány és gabona behordásánál, csűrökbe n, 
szérűskertekben, istállókban, padláson JStb. helyeken 
a dohányzás, nyilt lánggal 'Való járás, tüzelés stb. tilos. 
Gyufát, más tüzelőszert a gyermekek 'elől gondosan 
el kell tenni. Tűzveszélyes gyermekjátékszerek hasz
nálata tilos. 

A szükséges tűzoltószereket állandóan jókarban 
kell tartani, la hiányzókat azonnal pótolni kell. 

-Minden háznál, csűrnél stb. helyen a megkívánt 
mennyiségű víz, a tűzoltáshoz szükséges házieszközök 
kéznél legyenek. 

A kéményeket rendesen és szabályos időközök
ben kell tisztogatni. 

Minden helyiségben a helyi viszonyoknak meg
felelő tűzőrséget kell létesíteni. 

Ellenőrizni kell a csendőrnek � különösen azon 
a vidékeken, ahol villany-, gázvilágítás nincs - a vi-

---< Vasárnap muzsika lesz nálunk. ,  Kasza tisztőtet, 
oszt elvár vendé�l:égbe, - mondta! a hírvivő. 

- IMi i,s tisitőtetjük Kaszát s ott ,leszünk, - vála
szolt fejedetIDÍJ rtöbbesben Babos Pali. 

És vasárnap valóban felvonult a szoms1kd falu fia
talsága: is a muzslikára. 

A mulatozás megkezdése előtt a Ikét falu legénysége 
ös.szebújt ' tanakodni·. 

- Hát titöket is megv'ertek? - kérdezte Babos. 
Meg, de a s.zerdahel,iekkel', t---. válaszolta Kasza,. 

- Aszondom én,  egykomám, 'h'ogy fogjunk össze 
mi is. 

- N eköm is ez a vélekődésöm, testvér, 
- Akkor hát szerbuc ! ' 
- Szerbuc ! 
KezeItek és kés·z vol,t a· véd- és d,acszövetség a bodo

nyi búcsúra. 
A faluban m� suttogni :kezdték: vér folyik atz idén 

Bodonyban. 

A bodonyi búosút megelőző .szombaton délceg csend
őrőrmester tünt Ife� Terehegy utcáján.  Dallo.s Gábor vol,t 
az érkező, özvegy DaJ.los Jánosnénak a fi,a, aki szabad
ságra jött 'haza az édesanyj ához 

De Imás is vonzottai (szülőf,alujába a daliáls 'őrme.stert. 
Kasza Jancsi huga, a �épséges Juliska volt ez a mág
nes, aki nemosak módos leány, ,az első gazda lánya volt, 
hanem iskolázott js. 

D allos osakihamar elérte a szülői ,házat és ,szembe-
került IlliZ anyjával. 

- Édes anyám ! 
----; Édes fiam ! 
Aztán megölelték egymást. 
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lágításra alkalmas ásványolajoknak szállítását. üveg
edényben való szállítás tilos. öt q-nál nagyobb meny
nyiségben csak olyan épületben �ehet ilyen anyago
kat tartani, melyet lakásra nem használnak s más 
lakott épülettől a helyhatóság által megszabott távol
ságban állnak. 

Altalában ,ellenőrzendő a robbanó, gyulékony 
anyagok gyártása, ellenőrzése, raktározása. Föld
alatti helyiségben, pincékben raktározott gyulékony 
anyagoknál szemelőtt tartandó szabályok: a. helyisé
get a tulajdonos mindig elzárva köteles tartani és 
azokba csak biztosítólámpával szabad menni, nyitott 
lánggal soha. Dohányozni, gyufát használni tiLos. 
A pincehelyiség világos .legyen. 

Ad. 2. Első teendő: a lakosságot felriasztani, a 
tűzoltókat értesíteni ,stb. (L. Szut. 512. pont.) 

Főkötelessége továbbá a csendőrnek : az ember
élet és vagyon megmentése. 

Ha az emberélet veszélyben forog, azt még saját 
élete vagy testi épsége és biztonsága koc�áztatásá
val is megmenteni törekedj ék. 

Igaz ugyan, hogy a szabályok ezt a csendőrtől 
határozottan· nem követelik, amennyiben ,ott csak 
tirról van szó, hogy a csendő,r a veszélyeztetett élet 
és vagyon megmentésére minden lehetőt elkövessen, 
mindamellett az általános gyakorlat már mintegy 
törvényesítette azt az elvet, hogy a csendőr életét és 
testi épségét nem kímélve, a veszélyeztetett ember
életet, hacsak az keresztülvihető, mindenáron meg
mentse és hogy ez tényleg gyakorlatban is érvénye
sül, ezt az a számos jelvényes kitüntetés és minisz
teri elismerés is bizonyítja, melyet a csendőrség 
fennállása óta életmentésért kiosztottak. 

A :hossZiÚ ölellésből ikibontakozott öregasszony''Végig
simogatta ,s�emével a üát s :megindult ajkán a kérdések 
árja: 

_ Hogy va,gy?, Hogy utaztálJ? Nem va:gy éhe's? Nem 
v,agy fáradt? Mit adjak,lfi.am? Miért nem <teszed magad 
komóttá? 

_ Most nem kérek semmi't, .édlesanyám. Kicsit rend-
behozom magam ,s, l3.!ztán ... 

_ Atmégy a Juliskáékhoz, r- moso,lygott az Öre.g-
asszony. - 'Menj i,s, de ebédre várlak 

Julilskát a /kertben találta Dallos Gábor. Az őszi
rózsáktól'kérdezgette éppen, hogy merre járhat laz, ki 
szívének ollY kedves: Hallk léptek nes'ze ifelel:t 'erre s meg
rebbenv,e fordult hátra. 

_ lJ é, maga az, Gábor ! - c,silingelt a hangja s édes 
mosoly üzte el a slzeme ijedtJs'égét. 

Besétáltak a ,házba,lahol M!száék már cs.aládtagként 
üdvözölték Gá!bort, hiszen Julis,kát rég neki igérték. 

Jancsi kedvtelve nézegette a leendő sógort ,s oda
szólt neki: 

- No, inem vagy még �enerállisl? 
_ Az nem, Jancsi, de ,l'ehe't, hogy még az idén törzs-

őrmester les.zek. I 
Az estét menyaslszonya társ'aságában ,töltötte Gábor 

s úgy határoztak, hogy másn'ap őis elmegy velük Bo
donyba. A hold már 'elfárad't az égen, mikor 'Juliska a 
vőlegényét kikísérte. 'Pábo,r gyöngéden magához vonta a 

. remegő leányt s az ajkát ke-reste. 
_ Még nem szabad Gábor ! - próbált ellenkezni 

Juli.ska, de a további 'tiltakozás már a csókok 'árjában 

veszett el. 
Gábor haz.ament, ,lefeküdt s megelégedve nyújtózott 

ki ágyában. Nem íhiányzo,tt neki semmi sem abból, amit 

Vagyon megmentése miatt azonban már nem 
helyes, ha a csendőr életét kockára feszi. Ilyen ese
tekben helyénvaló a fokozott óvatosság, már csak 
azért is, mert egy szerencsétlen kimenetelű vagyon
mentés folytán a rendszerint fejétvesztett lakosság 
jelentős támaszát, rendfenntartóját vesztheti el. 
Sokkal eredményesebb és hasznosabb munkát végez 
az a csendőr, ki a mentést, oltási munkálatokat cél
szerűen irányítja, vezeti stb., mintha mivel sem tö
rődve, mások földi javait igyekszik megmenteni. 

Minden tűzesetnél a csendőr addig, míg arra 
hivatott hatósági ,személy részéről intézkedés )törté
nik, a körülményeknek meg;>Íelelően intézkedik. 

A felügyelet, illetve gondoskodás azonban a tűz 
eloltása után is folytatandó és .különösen arra kell 
ügyelni, hogy a !tűzoltás vezetőjének a tűz újabb ki
ütésének meggátlása végett tett intézkedései ponto
san betartassanak. 

Vízáradásnál. 

Ad 1. Ha a vízáradás veszélye már előre meg
állapítható, gondoskodni kell, hogy a szükséges óvó
intézkedések idejekorán megtétessenek. (L. Szut. 
513. pont.) A csendőr intézkedésének alapjául -
mint minden más elemi csapás esetében - a hatósági 
felhívás szolgál, ha pedig a késedelem 'Veszéllyel jár, 
akkor a csendőrnek önállóan, saját kezdeményezésé
ből kell .elj árni. 

Ad 2. Altalában a "tűzvész" ad 2. alattiak érte
lemszerűleg ide is vonatkoznak (élet-, vagyonmen
tés stb.) 

Vízáradás esetében a csendőr a legközelebb érin
tett lakosoknak és azok ingóságainak biztos Ihelyre 

boldogságnak nev,eznek. Gyönyörű hivatás, mi,t nem cse
rélne lel,semmivel" szerető édesanya, .a Iföldkerekség lleg
szebb Jeánya, erő, egészség, előlépés: keHhet-e ennél 
több egy ,embernek? 

- Én édes Istenem ! De jól teremtetted meg ezt a 
világot! - sóhajtotta s aztán egészséges, mély álomba 
merüJ,t. 

A bodonyi búcsún nagy volt ,a Mkadalom, de a "dél
előtti 0sendes áhitatoskodást nem zavarta semmi. A 10-
vagi,as ügyek lelintézésére lallkonyatkor ISlzokotú sor kerülni. 

Estefelé tetöfokra hágott�a búcsú �sivaj.a. Nagy ku r
jongatú,ssal felvonultak a legények is a, !környékbeli pin
cékből IS :alZ újbor már dolgozni kezde,tt bennük. A visz
lóiak a 'lacikonyha ,sátra alá mentek, iKaszáék meg velük 
szemben a mutatványos bódé !körül helyezkedtek el. 
Kissé távolabb Babosi IPaliék, al szövetségesek állItak, 
hogy a megállapodáJs szerint szükség esetén beavatkoz
hassanak. 

Itt volt a kellő pi'llanart az eMenségeskedés megkez
désére. Kwsza Jancsi nem .LS kél5,ett Isoká, 'hanem bekiál
tott a vi,szlóiaknak: 

- Na, pupá;kok, hát büdös kigyünni"? 
- Kinek mondtad ezt? - ugrott 'f'el Balog Pistal s 

egy szempillantáls al,att a kijáratnú,l termett. Nyomában 
felsQrakoztak a vils'zlói ;Iegények, ,a terehegyiek meg 
�alsza meUé ál'ltak. 

Viél,etlenül lekIkor vetődö<tt oda Dallos őrmester s 
látva 'a fenyeg'ető helyzetet, az ellenfel<ek közé állt. 

- N e bomoljatok, rfiúk ! Nincs jobb dolgotok? 
szólt rájuk erélyesen. 

Kalsza Jancsi félpap-rikázva iugrott elé: 
- Neköd meg mi közöd az egé,s,zhez? 
Da,llos felelet nélkül h3!gyta 'az okvetetlenkedést s 

most már ellentmondá'st nem tűrő hangon mondta: 
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való szállítás áról és a lakosok elszállásolásáról is 
gondoskodik. 

Ha az árvíz vralarrnely Jhely.iséget vagy vidéket 
már ellepett, akkor gondoskodik, hogy a szomszéd 
helyiségekkel az :összeköttetés lehetőleg fenntartas
sék. 

A osendőrség malmokra es egyéb vízművekre is 
felügyel, különösen, hogy a zsilipek megnyitás'a csak 
a műszaki hatóság 'Vezetése mellett eszközöltessék. 

Vízáradás veszélyekor különösen ra töltéseknél 
akad munkája a csendőrnek, miután az érdekelt 
lakosság, hogy vagyonát megmentse, sok ,esetben a 
töltés átvágás a által akarja az árvizet másfelé terelni, 
ami, mint bűntény, feltétlenül meggátlandó. 

Általában ,összes elemi csapások esetében. 

Ad 1. A csendőrség kötelessége az elemi csapá
sokat mindennemű rendelkezésre álló eszköz felhasz
nálásával már keletkezésében elfojtani, a vész által 
fenyegetetteket figyelmeztetn.i, segítségükre lenni; 
általában mindent megtenni, hogy 'a veszély elhárít
tassék. (Szut. /514. p.) Kötelessége továbbá minden 
veszélyes jelenségre felügy,elni. Ha bármilyen jelen
séget észlel, mely miatt kár vagy 'Veszély 'bekövetke
zésétől kell ,tartani - tőle telhetőleg - ,elej ét v,enni 
tartozik. Ha valahol tűzzel, világítóeszközzel stb.-vel 
vigyá2Jatlanul bánnak, ha valaki különösen a .szalma
kazalnál, zsilipeknél, ví2Jillűveknél, i töltéseknél stb. 
olyasmit követ el, ami 'Veszélyes lehet, vagy ha jár
ványos vagy ragályos betegség jeleit v'agy nyomát 
fedezi fel, az utasítások értelmében nyomban intéz
kedjék IS jelentését tegye meg. 

- Azonnal oszoljana,k szét ! 
Az elvakult Kasza azonban nem törődött semmivel. 

Szeme vérbe borult s bőszülten rontott neki Dallos őr
mesternek. 

Dalllos a nem várt támadásra kilss<é megtántorodott, 
de Ili másik pillanatban már megvillant a kardja s a: vak
merő legény vértől borítva rogyott össze. Az aSlszonyok 
siko,ltoztak, ,a legények pedig meghökkenve 

'
néztek ös'sze. 

A ver'ekedésből nem lett semmi, RJa:sza azonban !kór
házba került. 

Da'llos ,a falunak vette útját /s egyszerre s'z'emben 
találta magát Juliskáékkal. Ka,száné az i zg a lmatkt ó l ful
doko,l�a, csak ennyit kiáltott neki: 

- A lányomra ne számítson soha! 
Juliska a: kezeit tördel'Ve zokogott. 
Dallos kocsit fogadott IS hazasietett. A hír .azonban 

már megelőzte. :f:de,sanyja ezzel fogadta: 
-- Mit tettél, szerencsétlen?! 
- Csa� a kötelességemet teIjesített�"1 
- Aklkor te rám is fegyvert emelnél, ha arra ke-

rülne a "or? 
- Meghalnék utána, anyám, de a kötelességemről 

a'�:{Qr :OEm feledkeznék meg ... 
- Eredj, te istentelen! - fordult el től,e az öregasz

szony, a� ajtóra mutatva. 
Gábor kiment s felugrott a kocsira: 
- Mehetün 1( Péter! - szólt oda a kocsisnak s /hang

jában mélységes szomorúság zengett. 
Az örega'sszony odabent ekkor eszmélt fel. 
- Gábor, Gábor; ne menj el! - futott utána, de 

későn. Péter már megvagdalta a C1sikókat s a kocsi eltro
bogott, 

'l< • 

Ad 2. Rendfenntartás (Szut. 515. p.), élet-, 
vagyonmentés, megmentett vagyon megőrzése fon
tos feladat. 

Valahányszor a csendőr ,a veszélyeztetett élet
és v3;gyonmentésben kötelességszerűen eljár, nem
csak Jogosult, hapem köteles nappal vagy éjjel bár
melyik veszélyeztetett Iházba behatolni, a lakóknak 
tőle telhetőleg segítségükre lenni, továbbá gondos
kodni arról, hogy a megmentett személyek, különö
sen a gyermekek, betegek stb. alkalmas helyen biz
tonságba helyeztessenek. 

Kiváló szolgálatokat tehet továbbá minden 
csendőr, ha elemi csapások alkaLmával a lakosságot 
a védekezési, oltási munkálatokra buzdítj a, :serkenti, 
ott, ahol 'szükséges, la késedelmeskedőt befolyásolja, 
általában, ha minden esetben helyes érzékétől, köte
lességérzetétől vezéreltetve, a veszély elhárításában, 
leküzdésében férfiasan helytáll. ' 

Tűzvész, vízáradás stb. utáni teendők: 

Tűzesetnél mindenekelőtt lehetőleg kipuhato
landó és tmegállapít<andó, vajjon la tűz elemi osapás, 
vétkes gondatlanság vagy pedig szándékos gyujtoga
tás folytán keletkezett-e? 

Minden tűzesetnél a tűz keletkezési módján kí
vül nyomozandó: mely \napon, napszak és órában, 
mely és hol ffevő tár�yon ütött ki a tűz, kinek tulaj
dona 'volt a 'kigyulladt tárgy, voIt-e biztosítva és 
mennyire; mennyi a kár, vajjon ember vagy állat 
nem veszett-e el? 

Szándékosnak láJtszó gyujtogatás, gyujtogatási 
kísérlet vagy gondatlanságból okozott tűzvész 'eseté-

A kórteremben az ápolónő a bekötött fejű Kaszához 
lépett. , 

� !Egy csendőrőrmester keresi, - mondta egyked
vűen. 

- Kjhallgatott már a törvény, hát mit akar tűlem? 
- szólt Kaszai. 

- Nem is .avégett jött az, hanem látogatóba. Itt 
volt már ta;kkor, mikor magát ,behozták s még ikérte lS a 
főorvos urat, 'hogy nagyon vigyázz,ainak 'magára. Valami 
Dal'losnak hívják. 

- Da.JllOls?! -1vetette fel' a fejét Kasza s melegség 
simogatta meg a szívét. Hát csak gyüjjön be. 

- INo, hogy vagyunk, JánoIs? - klérdezte a belépő 
őrmester. 

- Elbcsont ! - legyintett Kasza. - Három nap 
mulva ,kint löszök, Hát te mán nem ,haragszol? 

- Én? Minek? Nem is haragudtam. 
- Akkor minek Clsaptál úgy meg? 
- Téged,barátom, 'nem Dallos Gábor vágott meg, 

hanem a megsértett és megtámadott esendőrőrmester. 
Katona voltál, tudhatod, mi ez. 

- Igön ,ám, ha Iszolgál'atban ,lettél volna. 
- A csendőr mindig szolgálatban van, ha veszélyt 

lát. 'Akkor kötelesIsége beavaltkozni. 
- Eztet, 'ógor nem tudtam! .. . 
- Sógor? Annak is 'vége már. Anyád !kiadta az utam. 
- 'Hát még mi a fityfenét nem. Majd röndöt terem-

tÖIk: én, csak ha:zaérjek. 
Egy hét mulv;B; dróton ment az üz'enet, hogy Gábor 

jöjjön, amint lehet. 
Gábor ment és az esküvőt i.s megtartották a far

sangban, 
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ben a fentebbiken felül még kiderítendő: a gyujtoga
tásnak, illetőLeg 'a tűzvész okozásának módja, a gyuj
.togatásnál használt any,ag minősége, végre vajjon 
nem 'Volt-e előrelátható, hogy a tűzvész tovább ter
jedhet, vagy az ember életét veszélyeztetheti. 

Víiáradás esetén érteLemszerűleg ugyancsak 
ezen irányelvek a. mérté:k,adók. 

Tűzeset mikériti bej elentésére vonatkozólag a 
Szut. 515., illetve 516. pontja intézkedik. Egyéb be
jelentési kötelezettséget - tekintve, hogy a jelenté
kenyebb elemi csapáso'k a rendkívüli esetek közé sorol
hatók - a Nyut. 9. mellékIete rendeli el. Lásd e mel
,léklet '11., 26. folyó számát, mely szerint a ragályos 
betegség�ket - a fekete himlő, keleti marhavész, 
kiutés'es tifusz .stb. - be kélr jelenteni. A 21. folyó
szám szerint pedig-jelentendő, minden olyan elemi 
csapás, mely alkalmával többeknek súlyos anyagi 
káruk lett, vagy pedi�(az töl:5b ember- halálát, . illetve 
súlyos sérülését okozta. 

,Olaszországi mozaik.' 
Egy csendőrtiszt uti feljegyzéseiből. 

A trieszti gyürs elhagyja Rakek határállümást. 
Viaduktükün keresztül - hatalmas törzsű haragüs

zöld fenyvesek között - kapaszküdik fel a magasba. Ez 
még jugüszláv terület. Valamikür erre jártam harcászati 
tanulmányútün - akkür Krajna vült. Müst felejtsük ezt 
és gyönyörködjünk a vünatablakból az alattunk és körü
löttünk elterülő remek panürámában. 

A szerb kalauz üdalép hüzzám és figyelmeztet, hügy 
néhány perc mulva üdaát leszünk ülasz területen. 

. Még be sem [fejezte mündartivalóját - rámutat a 
kezével egy gránit felkiáltójelre. Ez a határ. Én már 
csak az innenső feliratát látüm az üszlüpnak: Italia. 

Müst már az ülasz királyság területén rübüg vüna
tunk és meg sem állunk a püstumiai határ-Iaktanyáig. 

A karsztüs hegyüldalün - kerítés ével szürüsan a 
vaspálya mellett ........, újünnan épült kaszá,rnya áll. Ujoncok 
néztek ki a kerítés mögül, míg csak trümbitaszóra el 
nem futüttak az istállók irányába, az esti abrakülá:;lhüz. 

Amügy ütt a kerítésre támaszküdva nézegettek -és mus
trálgattak bennünket, a vünat utasait, egész csümó ti
pikus magyar arcüt fedeztem fel. 

Ginü Cucchetti ülasz publicista szerint az ülaszük a 
magyarükkal- turáni vünatküzású rükünságban állanak. 
Szerinte .az olaszok ősei: az etruszkok, turáni származá
súak vültak. Ha ez így van, akkür az imént látütt ka
tonák biztüsan a rükün etruszkük késői utódai vültak. 

A szemafür karja felszaladt, a vünat szabad bejá
ratot kapütt, símán' megállt és megláttam: av első fascis
tát (fasisztát). 

Mögötte egy pénzügyőr tüllas nemezkalapban. Mind
ketten a megtestesült udvariasság jelképei. 

Rövid rpoogyászvizsgálat. Szabad a .leszállás. 
Kutató szemmel futüttam végig a perrünt és amit 

annyira kerestem, megtaláltam : két carabinieri állt, mint 
két . élő szübür a kijárat mellett. Az ülasz államhatalüm 
méltó és díszes képviselői. 

* 

Az államhatalom eme iképviselőit Leün Marcelli és 
Francesco. lVentimo-na'k hívják. Szép szál calabriai, szén
feketehajú legények. 

Öltözetük' igazán színpümpás. Sükszür láttam már 
fényképen ülasz csendőrt, de távülról sem tesznek ülyan 
színes benyümást képen, mint a valóságban. 

A ,határállümásokon teljes dírszben -- grálában -
feszítenek. Ez pedig igazán festői viselet: Napüleün 
kürabeli kalap (cappello) vörös és kék tüllfürgóval (pen
naccrhiü), fekete, vastag rposztóru1ha, fehér, dümború pit y
kével. 

A frakkszabású kabát szélesen ezüstpaszümánnyal 
kivarrva, hátul a lebbentyűk alján egy-egy kicsinyített 
bümba. Aki tábüri csendőr vült, emlékezni füg arra, 
hügy egyes hadseregeknél a sapkákün viseltek ilyen kis 
fém-bümbákat. 

A nadrágün tenyérnyi széles vörös sáv (lampass ). 
A szíjazat fehér s azün a mi gyalügcsendőr kard unk őse 
- a rézmarkülatú csendőrikard - függ. 1918-ig ilyen kardüt 
viseltek a hürvát és üsztrák csendőrök is. A legjübb be
nyümást teszi a díszes zsinórzat és nem legutolsó sür
ban az ezüst váll rózsák. 

A két csendőr, mintha skatulyából vették vülna ki 
őket, pávásküdva, méltóságteljesen járt fel-alá a per
rünün, anéIkül, hogy komülyabb dolguk raJilldt vülna. 

Ezt elintézik a fascista milicia közegei. 
.:t 

Mielőtt a vünat tüvábbmenne, álljunk meg még egy 
percre a díszes egyenruhánál. . 

Az ülasz csendőrökön hárümféle ruhát iáttam. 
Gálaruhát, amilyen a cilkikem végén 'képen látható. Ezt 

teljes dísZ/ben hürdJák. Idegenfürgalmi góepüntükün és dí
szeIgéseknél viselik.' 

Ha a fmkkról leveszik a vállrózsákat és a díszes 
zsinórzatüt, a kalapról meg a tüllfürgót, kész a kis-dísz
egyenruha. Ezt helyi szülgálatban stb. viselik. A fürdő
ügyeleti járőröket ilyen öltözetben táttam. 

Külszülgálatban fekete kabátüt, fekete-vörössel sze
gélyezett nadrágüt és fekete kamáslit viselnek. A kalap 
elmamd, illetve sapkát visel a csendőr, mely azünban ma
gasságánál fügva méltó testvére lehetne egy békebeli 
csákónak. 

A gála (nagydísz) egyenruha valóban díszes, szín
pümpás és a szemnek tetszetős is, de talán már kevésbé 
állj,a meg a helyét 1930-ban, abban az eleven ritmusban 
é'3 környezetb,en, melyet a Duce diktál az ülasz életnek. 

Éjszaka antik palüták között sétáltam ülasz földön. 
Az ódün épületek üszlüpcsarnükai 'alól carabinieri 

járőr körvünalai büntaküzt!lk ki. Más alkalümmal egy tér
ségen öreg templüm tövében csendőrjárőr vünult el. Kö
rülötte népviseletben vásári Isokaság sürgött-fürgütt. 

Itt, ebben 'a környezetben, igazán stílszerűen hatütt 
a kalap és a frakk. 

De expresszvünat vagy luxusautó ablakából nézve, 
már kevésbé harmüni�ál a rohanó müdern él€ttel a mú
zeális értékűnek mündható egyenruha. 

* 

A föbb vasúti, vünalakon állandóan fascista ikísérettel 
közlekednek a vünatük. 

A határállümásün a mi vünatunkba is hárüm fas
cista szállt fel. Argusszemekkel mérték végig az utazó
közönséget, egyébként azünban a legmesszebbmenő udva
riasságüt tanusítütták. Feladatuk rendészeti természetű, 
de amellett a külföldiek útbaigazítását is igen nagy kö
rültekintéssel végzik. 

Mindjárt meglátjuk, hügYM. 
Az étkezőkücsiban, a' mögöttünk levő asztalnál egy 

magyar család vacsürázütt, a legnagyübb nyugalümmal. 
A kalauz végigjárta az utasükat és' a jegyeket kezelte. 

Kiderült, lhügy Ji magyaroik értékes rPüdgyászaikat a 
vünat legutülsó v,agünjában hagyták s ők - abban a hi
szemben, hügy az is Velencébe fut - beültek vacsürázni. 
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Kormányzó Úr őfőméltósága, József kir. herceg, a Főméltóságú Asszony )§s a kultuszminiszter a szegedi Pantheon fel
avatási ünnepélyén. (Schliffer felvétele.) I 

Ámde a kocsit útközben lekapcsolták s Abbáziába 
irányí tották. 

Lett nagy sopánkodás. Néhány pillanat mulva azon
ban - honnan, honnan nem - ott termett egy vonat
kísérő fascista. Meghallgatta a panaszt, a következő állo
máson leszállt, telefonált és mire a vonat elindult, jelen
tette, hogy a podgyászt X .  állomá on levették é'3 a holna') 
reggeli gyorssal már Velencében lesz. Tessék az állomá
son átvenni. 

Ilyen előzmények után igen jó érzéssel és a legjobb 
benyomással folytattuk utuIlJkat, most már a tengerpart 
mentén. 

* 

Már végefelé járt a nyaralásom; mikor egy délután 
autó siklott a villánk elé. Ismerősöm, tenente M. ( főhad
nagy) szállt ki belőle és barátságosan meginvitált az 
egyik hegyiörs megtekintésére. 

Hosszú szerpentíneken robogott velünk a kis Fiat
kocsi. 

Fel, fel, mindig magasabbra, a hegyek \közr. Jelleg
zetes népviseletű hegyi lakók, szamal'aikat nógatva 
kapaszkodtak előre, gyümöIcsszállító csacsifogatok sza
pora léptekkel igyekeztek a kis hegyi vasúthoz, egyik autó 
a másik után robogott el mellettünk és természetesen nem 
maradhatott el az olasz országutak jellegzetes alakja, 
a motorbiciklis fascista-járőr sem, 

Ezek erős kézzel teremtenek r·endet laZ utakon. 
Karsztos sziklák, ol?-sz szőlő-kultúra és erdőparcellák 

között vitt útunk, míg egyszer csak, mélyen alattunk, 
megláttuk a kék Adriát. Felejthetetlen látvány volt. 

Egy merész kanyarral lbefordultunk a faluba lés egy 
emeletes épület előtt megrorpant a gép. 

Önkéntelenül is valami feliratot kerestem. A mi lak
tanya címtáblánk az épület jellegét tudatja : "M. kir 
csendőrIaktanya". Az olasz csendőrlaktanyák címtábláján 
csak két szó olvasható. 

"Carabinieri Reali" - királyi karabélyosok, ha úgy 
tetszik : a király karabélyosai. 

Mennyi büszkeség, öntudat és mellkidüllesztés van 
ebben a két szóban. 

ÉS ez az öntudatosság kifejezésre jut az egész vona
lon. Hogy úgy ,mondjam, a csendőri öntudatosság kifej
lődése állami támogatás mellett történik. 

Díszel;séseknél a csendőrcsapatok a lÍogadó szárnyon 
állnak. Meneteknél az élén a helyük* s ez a megkülön
böztetett tisztelet országos megbecsülést szerez a 126 
éves testületnek úgy fel-, mint lefelé, 

A "Carabinieri Reali" felirat a savoyai és a fascista 
címert mintegy védőleg veszi körül a címtáblán. 

Éraemes elgondolkozni ennek az értelmén. 

* Legújabban a fascista csapatok mindenkit megelőz
nek. Ez azonban a Icsendőrség iránti, jól megalapozott tisz
teleten, néps4erüségen �s megbecsülésen mit s�m változtat. 
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Úgy a királyi ház, mint a fascisták sokat köszönhet
nek az olasz csendőrségnek. 

A háború utáni zavaros időket nemcsak a legyőzött 
államok, de a győzők egyike-másika is megsínylette. 

Olaszországban '31 kapkodó, erélytelen és habozó po
litikusO'k mi,altt a poHtikai élet súlya mindilIlkább bal'felé 
tolódott. 

A vel<encei falakról ,akkoriban sok kellemetlen írá'st 
kellett levakartatni. 

S ebben a válságos időben biztos tám&szt Jóformán 
csak a csendőrség nyújtott, amely ,hűségesen kita'rtott 
kirá,lya mellett s 'teljes erejével támogatt.a a mega}aku
lásban lévő fa.sci.zmust. 

Milanóba,n, a fascizmus s,zületési helyén, sok elgán
csolást' ,akadál'yoztalk meg a 's,zemfüles carabinierik s 
nem egy rossz 'elkiismeret rezzent össze, mikor az utcai 
lámpá'k fénye elha,ladó cappellók árnyékát vetette ,a füg
gönyökre. 

Az államhatalom nem feledkezett meg hazaf'ias 
csendőreiről. Aholl teheti, 'háláját ismételten éls újra le
rója hűséges támogatóival szemben. >  

,* 

A villanycsengő halngja riasztott fel, ,gondolataim
ból. Az olasz osendőrla:ktanyák ugyanis éjjel-nappal 
zárva vannak, vagy pedig állandóan kapuügy€l€tet talá
lunk a bejáratnál. 

A piantone ca'serma (napos) jött kaput nyitni -' 5 
miután szabályosan jelentkezett, - beléptünk az épü
letbe. 

Egy kis futólagos szemlét ,tartottam s ide írom meg
figyeléseimet : 

Laktanyákról a polgári hatóságok kötelesek gon
doskodni .  

Az illetékes csendőrparancsnokság csupán megje-

löJi, hogy itt és itt, ilyen épületre van szükség, X fő lét
számra, A többi már nem az ő dolg'a,. 

Latkanyarend kifogástalan. 
A 'legénys€g il"uganyos ágyakban alszik, a fejnél a, 

mienkhez hasonló 'állványos és polcos ruhafogas. Rajta a 
fegyverzet és, föveg, nagyjábaln ,a mi '  €lrendezésünknek 
megfelelően elhelyezve, azonba,n a karabély vízszintes 
helyz'etben fekszik a ,fogason,  A kalapnak külön borítója 
van, a tollforgó pléhtokba van rejtve. 

Minden csendőrön3laktanyában fOlda �s van a pol
gári foglyok I'észére. Külön a férfiaikna'k és külön a 
nőknek. 

Tis,zti á'].]omáshelyeken termés'zetesen ezenkívül kü
lön fogda van a iÍegye'Jmi fenyítés al'attl állók irészére ilS. 

A szobákban a leg>énység rendsverint 'kettesével' van 
elhelyezve. 

Az öl1sparancsnoknak egy külön l'aikószoba iUetékes. 
(Allog,gi command ante stazione. ) Nős al<tiosz t  vagy 
csendőr nem lakhatik a laktanyában. 

Takarodó után különben minden szoknya számÍÍzve 
van onnan. A szakácsnő kiszolgálja eBte a vacsorát, el
mosogat és a községben bérelt lakására távozik. Csendőr
lal{tanyá,ban éjjel csak a csendőrség tagjai tartózkodhat
nak: 

Az ,olasz bilincs teljesen olyan rendszerű, mint a ná
lunk használatos. Van 'alzonkívül minden örsön egy ná
lunk i,smeretIen, különölsen nehéz b'ilJincs' (ferri sicu
rezza ) ,  :egyes 'igen veszélyes elemek megfékezésére. 

A külszolgálatot, úgy mint nálunk, lkarabélyosan tel
jesítik. Pisztolyosan feil,szereltek a régi mintájú M. 1 889. 
forgópiBztollyal ( ! ) .  

Minden csendőr a Iszekrényen kívül egy va,spántos 
l'uhaládával is rendellkezik. Úgy láttam azonban, hogy ez 
kevésbé kedvelt leltári darab, mert a lI"ulha gyűrődés
mentes ki- és berakása különös gondot igényel. 

A ,],alktanyán kívül' viselt ruh a nehéz fekete posztóból 
készül. ' 

A ::zegedi Hunyadi János honvédgyalogezred díszmenete tul ajdonosa : Kormányzó Or O/őméltósága előtt. (Schiiffer 'felv.) 
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A pécsi Erzsébet-Tudományegyetem Sopronban elhelyezett evangélikus hittudományi kara új otthonának felavatásán 
Kormányzó Úr ő/őméltósága is megjelent. (Schii.ffer felv.) 

Laktanyai hasznáIratra ,szürke ZJsávolyzubbony van 
rend,s z�re,gítve. Köpeny csak az alpesi hegyvidékeken 
il letékes'. Egyébként csak mantellinát (körgalllért) vi,sel
nek még a bóráJs Kal1sztvidéiken is.  

A,hányszúr a fekete posztó ruhában a forrón per
zselő napon portyázó fürdőügyel'eti járőrt meg,láttam, 
mindig eszembe ' jutottak a bala,tonmen'ti csendőreink 
panaszai. 

Hát ne panaszkodjanak. Most máT könnyű kamgarn
ruhát hOl'dhatnatk és ha még posztóruhában i,s teljesíte
nek hel'yi szolgálatot, a khaki-ruha távolrÓ'l sem olyan 
forró kaUan, mint az olasz csendőr'ség 'fekete frakkja .  

A ,szolgálatot al parancsnok mindig előző este tudatja 
alárendelt jeivel. 

Ez úgy történik, hogy az (Öl'lS \Szolgálati előjegyzését 
megfelelően kitöltve kiakaszt ja az örsiroda ajtajára, azt 
a l egénység megnézi és megtudja, hogy má.snap szollgá
latba! kell-e rlépnie. 

A szolgálatba vezénylés szolgálati lápon történik. 
A rendkívüli szolgálataikat, vagy ha tö'bb járőrn€lk kell 

indulni, pótszolgálati lapon írja elő az örsparancsnok. 
A mi fogalmaink szerinti közétkezést vezetnek, a 

meglátogatott örsön ,a napibetét 5 líra ( 1  P 50 fi,l l . )  volt. 
,Ezenkívül minden csendőr 10 Iírát fizet a . szakácsnő 
béré<hez. 

frófüzeteket a,z olasz örsön is találtam, bennük 
ugyanolyan hibákkal, javí,tásokkal, mint nálunk pId. 
Tóth Mihály VIII. crsendőrnél .  

Irodai teendő hál' Istennek náluk 1s van bőven. 

Legalább erről tanuskodtak az aktaMségtől duzzadó 
iratcsomók. . , 

A legénység :Észak-Olaszországban leginkább kaláb-
!'Íat és. sziciliai, a z  északi tartománybeliek viszont egye
bütt szolgálnak. A fegyelem ol'YaJn szigorú, hogyl al csend
őrök szolgálaton kívül sem mehetnek kocsmába, ven
dégl'Őbe .stb. 

A testület tagozódása nagyjáJban a következő : tiszti 
parancsnokságok: legio (megfelel a kerületnek ) ,  osz
tály, század, iSz.akasz. A mi .szakas'Zparancsnoki ál Iá.sunk
nak megfelelő alltiszti para.ncsnok.ság után a,ZI Öl'S követ
kezik 

Olaszország csendőrségi s zolg,álati és ' személyi ellen� 
.örzésit Iszempontból 10 ifeliigyeletiJ zónára van osztva. 

A zóna él:én egy szemlélő tábornok (Genel'all di ,zona) 
áll ,  aki lelőlj árója ,az alája tartozó Ilégióknal<.: (kerületek
nek ) ,  ame,lyeket az előírt időben megszemlélni  tartozik 

A "Gene,ral di zona" a csendőrtestületből származó, 
míg a csendőrfőparancs,nok testületenildvüli tábornok. 

Olaszország a nemzeti eszme, a cselekvés és a. rend 
diadaliának országa. 

Igy határozta azt meg ' előttem egy sovén o,lasi: És 
sok igazság' vanl ebben a mondásban. o 

A fascizmus megszervezése óta a nemzeti· o öntúdatot 
már az ulskolában oltják a ,serdülő :fiatalságba s' oa fasciz
mus ,gondolatkörében nevelkedik a gyermek, annak tanait 
j átszva ,sa.játítja el és örömmel alkalmazza· később az 
életben. o 
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A f'aJscista tagozás szerint először "bal illák" lehet
nek la Iserdülő olasz fiúk. "Balilla" ' egy Igenovai Iszületésű 
szegénysorsú halász :fiac,stkája volt, aki az  osztrák ,el,len
ség liütal ;meg,szálIt  Genovában követ dobott al gyűlölt 
osztrá:k vezénylő tálbornokra fl ezzel akaratán :kívül is 
megindítójává vált az olasz felkelésnek. mely végered
ményben többek között Genova felszabaldításM i,s ered
ményezte. 

Egy tközépkori Ihalászváro$kában ,néztem végig az 
idén a lÍestői IIMványo1sságú úrnapi ikörmenetet. 

A Imenet,ben mintegy 50-60, tíz-tizennégyéves "ba
lilla" vett ,részt. I 

Szemükre húzott fekete sapkáj ukon hetyIkén perdült 
a jel legzetes !fekete bojt. lA. fekete 'ing lalatt öntelten dom
borodott a :mel:lük. 

Fegyelmezetten viseltkedtek s katonásan m asiroztak. 
Mikor néha ös1szetorlódott a menet, helyben l,épkedtek 
ütemes dobb antá,s's al', mint a Inémet �atonák "Auf ideI' 
SteJl:e festgetreten" v�zénys'zó.ra. 

' 

Sugárzott róluk a boldog.ság : !Büszkék vagyunk, hogy 
mi lis tkivonulhattunk. 

Ola.azország megelégedett lehet. Fiatalsága jó ke
zekben van. lHazafiws Jnevelése minden {reményre fel� 
jogosít. 

A bahIIátkból avanguardistátk, majd ebből fascisták 
lesznek. 

Az avanguardisták egy ifjúság;j fascista katonai jelle
gű alakulat, tagjai megbízható, érettebb ifjruk. :Ez a fascis
ta fiataLság az iskol;., vagy polgári fogla,lkoznson kivül fegy
veres gyakorlatokon, felvonul'ásokon és :hadijátékokon is 
résztvesz s ezzel katonás, harcias szellémben nevelkedik. 
Ez ;a légkör bizonyos tekintetben rtnílzott önérzetre vezet, 
másrészt azonbIlIn a fiúkat fanatikus hazaszeretetre s 
minden egyéni érvényesülési vágy mellett is vérigmenő 
önfeláldozásra neveli. Politizálnak, vitatkoznak, heves:ked
n�k, kíméletlenü� sokszor egyolda�úan bírálnak és lemon
danak a osöndes elmélkedésről, :hogy minden energiájukat 
a tettekre, ,a tevékenységre fordítsák, mindenekelőtt azon
bilin egy cél : Nagy-Olaszország lebeg a szemük előtt s 
eblben a saját

' 
tehetségüknek érvényesítése. 

Az avanguardistáknak megvan a maguk kiépített 
szervezete, fölé- és alárendeltségi viszonya, amely azon
han egy folyton alakuló, tökéletesedő irányításnak van 
alávetve. 

A fascizmus szellemi, politikai és társadalmi moz
galom, mely az olasz-római hagyományokra támaszkodva, 
Olaszország erkölcsi és gazdasági újj ászületését célozza. 

Maga a fascio ( fassó ) kévét, köteget jelent, melyet 
a római liktorok, mint a hatalom jelvényét, hordták. Ma 
azt jelképezi, hogy a nemzet minden erejének össze kell 
fogni s a közös cél érdekében mindenkinek alá: kell vetni 
magát · a Haza érdekeinek. A ifascizmus tehát a nemzett 
hagyományokra támaszkodva, igyekezett az olasz nép 
erényeit (lelkesedés, tetterő, cselekvésvágy, találékony
ság I8tb. )  nagyra rnöveLni, de ugyanekkor ezeket a feltá
masztott energiákat egy !közös cél, az állam és nelmzet 
éroekében megszervezni, tudatosan és praiktikusan fel
használ,ni. lM,íg így egyrészt hitet és célt ,adott a rnemzet
nek s :államöntudatot a népnek, ugyanakkor lS�mbenézve 
az olaszok hagyományos lbűneiveF (tétlenség, kényelem, a.z 
egyéniség túlzott kultusza" fegyelmezetlenség, pontatlan
ság, önzés stb. ) ,  igyekezett azokat JekÜzdeni.  Energikus, 
cselekvő ,politikájával igyekszik az olas� föld minden anya
gi és szellemi ,erejét .foglaLkoztatni s OlaszorsZágot 'Euró.pH 
egyik legnagyobb ihataImává j{ifejI.es4teni.  . 

A fascizmus története most írja a nyolcadik éveL 
�s ezt szószerint kelI venni. Állami hivatalok és maiá� 

nosok irataikbrun így jelzik pl. az 1 930. évet (csendőrség
nél is ,láttam ) : 1930. VIII. A VIII. jelzi a fascizmus 
fennállásának az éveit. 

Annak idején Olaszország l akosságát megszavaz
tatták : kívánja-e a fascizmus fenntartását vagy nem ? 
A többség, mint láttuk, igent mondott. 

A szav,azás erediményének igen nagy történelmi j elen
tőséget és fontosságot tulajdonítottak. Olyannyira, hogy 
azt igen sok helyen kőbe vésték. 

így ,láttam egy prefektura ( megf.elel kfuÜ'1belüL a .mi 
vármegyeházunknak) erkélyébe illesztett kőtáJblán a: kö
vetkező bevésést : 

S i  ( igen ) 
Non (nem) 
Non Votato ( nem szavazott) 

38.717 
6.412 

900 
A fruscizmus 'fennállásának évfordulója nemzeti ( és 

természetesen katonai ) ünnep, melyet minden éViben igen 
nagy ,pompával szokásos meg>ünnepelni.  I 

A fascizmus áldásos légkört teremtett az olasz köz
és magánélet minden ,vonatkozá,sában. És nemcsak politi
kai, hanem produktív eredményekben is. 

Középületek, iV'ízv,ezetékek, vasutak, autóutak épültek. 
Remek autóút köti most össze a fővárost Ostiával s így 
'közvetlenüL a tengerrel'. 

Az építkezés az egész vonalon nemcsak, hogy meg
indult, de lüktető ütemben !halad iSi s' az általános jólét a 
háború óta állandóan j a'Vulást mutat. 

Az Olaszországot járó lkülföldinek kellemetlen lát
vány ' volt régebben a 'sok tol'akodó koldus, az alkalmi, 
lerázhatatlan i degenvezető és egyéb fattYÚlhrujtásai az 
utcának. Ma ez lIllind megszünt. Ha talán nem száz száza
lélill>an, de kilencvenöt százalékban biztosaJl. 

A közbiztoooág,i viszonyok is egyszerre megváltoztak 
Mussolini kOI'lmányzata alatt. 

Szicilia féleLmetes rémei voltaik 'a minden tekintetJben 
. jól megszervezett brigantik ( rablók ) ,  a'kiknek ;a merész

sége már egyenesen határtalan volt. 
Mussolininek gondja voLt a'r,ra, thogy az évtizedek óta 

rettegésben élő lakosságot ettől a csapástól megszaT>adítsa. 
. Nagytömegű carabinieri-összpontosítással keres:lJtül
fésülte 'S zicilia erdeit éS' a l'ejtőzködésre kiválóan aIk al
m.as sziklás bérceit, a rablókat összefogdosták és nemrég 
ültek törvényt felettük. 

Ma már cs'ak kisebb alkalimi k,eHemet\.enkedők garáz
dálkodnak, ak,ik leginkáblb a Ihajó- v,agy vasúti állomáso
kon tartózkodnak SI 'faochino ( hordár) vagy soffőr névre 
hal�gatnak. 

Ezek tudják legne'hezebben megsZÜ'kni az új rendet, 
az országosan kötelezővé tett tíz százalék !borravalót s a 
külön 15M-borravaló e'ltörlését. A tri'eszti h'ajóállomáson 
nekem is akadt d olgom ilyen facohinoval. 

A hajó szorosan odaálIt a mólóhoz s onnan kb. 8-10 
lépés távolságra, a partra keIlett a podgyászomat egy 
autótaxiba átemelni. Az egész művelet egy ,percig tartott 
'
s ezért a facchino 8 l irát kért. SokaHottam. A hordár 
lement 7 Hrára. 

Egyszerre egy trópusi sisak árnyékát 'Vetítette elém 
a nap a kövezetre. 

Emberem minden átmenet nélkül 5 lirával is meg
elégedett. 

�,nkéntelenül is .hátrapiIlantottaan. -Egy igen jó Ö'ltö
zetű rendőr állt mögöttem, ak� figyelte 'a hÜil'dárral való 
tárgyalásomat. 

_ A rendőr nyugodtan megvárta, míg podgyászam 
az 'antóba került, feljegyezte a hordár számát, az indulni 
akaró soffőrt leintette, lehajolt a taxruméterhez és ellen
őrizte, nem történt-e visszaélés. 
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Úgy látszik, erre az e'llenőrzés.re ,szüks-ég is van. 
A külföldi uiasokból ez a kis gyámkodás mindenesetre 
ig'en jó érzéseket vált !ki. 

Befej'ezésül ideiktatOlJll a fascista rend egy másik 
j ellemző esetét, melyet már ittJhon olvastam egy iÍővá:rosi 
napilapban. 

"Az olasz rend. Mi,nduntalan haHani vagy olv,asni 
jellemző történeteket arról a bámulatos változá'3ról, ame
lyet a fascizmus ok@ott az olasz népléle�ben. Azelőtt köz. 
mondásos volt az olasz :hanyagság -és az a lerá�hatatlan 
szívósság is, ,amellyel rrrmnkátlan olasz kél'egetők borra
valóért zaklatták a külföldi utast. Mussolini e�IY 'egesz 
nemzetet képes volt megváltoztatni.  Egy amerikai utas 
j ellemző történetet Imesél el egy nagy külföldi lapban 
nápolyi élmény.ei közü!. Ez az amerikai autótaxival kocsi
zott val,ahová s mikor kiszállt belőle, a�o.ra erővel csa,pta 
be véletlenül az ajtót, hogy az ablaküveg eltörött. A soffőI' 
erre nagy Q,ármát csapott és ötszáz li'ra kártérítést köve
telt. Hoss'�ú alkudozás és \huzavollla utácrJ. lement !három
száz !i.rára, végül haj landó volt; megelégedni kétszáz lirá
val. Az amerikai ezt az összeget éppen ki akarta fizetni, 
mikor Ikét cambinieri bukkant f.el a látóhatáron. A csend
őrök végighallgattá'k a tényállást, meghagyták úgy a 
soffőrnek, mint az utasnak, \hogy pár ,percig várja,nak 
ott a helY8zínén, aztán különböző irányba elsiettek. Az 
egyik pár perc mulva v,isszatért. ".Egy üvegesnél voltam 
- mondotta � és megál'lapítottam, \hogy egy) ilyen taxi 
ablaküvegének a megcsináltatása :hatvan lirába kerül". 
A soffőr csendesen elkezdett káromkodni magában, az 
utas pedig a tpémtárcája után nyult, hogy előszedjen 

Olasz csendőrörs legénysége, középen az örsparancsnok. 

A nemzeti megújhodás emlékművét a szegedi Béla király
korabeli templom falálian helyezték el. 

be�őle hatvan lirát. De ekkor fe'lIDukkoot a másik csendőr. 
"Beszéltem telefonon a taxivállalat igazgatóságával -
mondotta ez - és megá'llapítottam, hogy a vállalat vala
mennyi kocsija biztosítva van Ibaleset ellen. Nem kell 
fizetni semmit." A csend'�rök még felírtá� a zsarolni 
szándékozó soffőr s zá:mát, aztán udvarias köszöntéssel 
útra bocsátották az id�gent: F. 

A százéves Ludovika .. 
D íszes és bensőséges lünnepség keretében ünnepelték 

meg október 19-én a Ludovika Akadémia szá�éves fenn
állásának évfordulóját. Az ünnepség d'őpontja az Akadémia 
homlokiíalába :beépített emlékmű leleplezése volt. A való
ban díszítő hatású emlékműv�n � mely Turi Job bágy 
Miklós szobrászművész allkotása - balról egy legrégibb, 
j obbról pedig egy legmjabb Ludovikás öombormű alakja áll 
ti sztelgő helyzetben, mint örök díszőrsé.?, a dicső emlékű 
Mária Ludovika !királynőnek 'az emlékmű központjában el
helyezett bronz mel1szobbra előtt. 

Az ünnepségre e gymásután érkeztek a katonai elő
k€lőség,ek, báró Hazai Samu 've�érezredes, ny. íhonvédelmi 
miniszter, báró lu�soki Szurmay Sándor ny. thonvédelmi 
miniszter, Balázs GYÖ1'gy táborszernagy, a Lud ovika leg
régibb tanárainak e5'yike, Hadffy Imre ny. altábornagy, 
Taba2dy Kálmán altábornagy, volt ihonvédelmi államtitkár, 
Bartha Lajos ny. altábornagy, a LudQvika egykori parancs
noka, vitéz Révy Kálmán -ny. altábornagy, a Ludovika volt 
parancsnoka a forradalmaJk !Után, vitéz Sipo s Árpád altá
bornagy, debreceni vegyesdandár parancsnoka, a Ludovika 
későbbi parancsnoka, lVitéz �hvoy Kálmán altábornagy, 'a 
szegedi veg:yesdandár parancsnoka, vitéz pávai Mátyás 
Sándor ny. altábornagy, iKratochwill Károly altábornagy, 
vitéz Doroghy Sámue'l 'altábornagy, Hász István táibori 
püspök és számosan mások, 
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Amint a felvonulM és a vendégek fogadása befejező
dött, az akadémikusok énekkara a "Magyar Hiszekegyet" 
adta elő. Ezután vitéz. Szinay Béla tábornok, a Ludovika 
Akadémia parancsnoka lelkes, katonás besz.éd kíséretében 
leleplezte az ,emlékműv,et, amely előtt korhű lielmezekben a 
különböző korszakok LudovikáEai állottak. 

Az Akadémia parancsnoka nagyszerű beszédében 
vi,sszapillantott a 100 év előtti ,időkre, az Akadémia alapí
tásának és felépítésének körülményeire. tMegkapó erővel 
ábrázolta a Ludovika Akadémia megalapításáért és fej
lesztéséért vívott küzdelmeket. 

Az ,akadémiát már 1808-ban megalapították, amikor 
Mária Ludovika királynő a magyar katonai akadémia, lé
tesítésére 50.000 forintnyi kOl'onázási ajándékát a nem
zetnek ajándékozta, de há,r a magyar rendek még az or
száglgyűlés tartama alatt 800.000 pengőt adtak össze a 
magyar tisztképzés céljaira, mégsem lett Ibelőle semmi, 
mert a bécsi kamarilla gondoskodott arról, Ihogy az alapí
tás ténye osak írás maradjon. Az osztrák engedékeny,ség 
csak addig tartott, amig s�ükség volt a magyar katonára 
és magyar pénzre a J Napoleon elleni háborúbn. Mikor 
Napoleont Vaterloo után ISzent Ilonára száműzték, elcsen
des'edett ,a magyar Ludovika ügye és talán örökre vagy 
legalább is hosszú időkre elaludt volna, ha az áldott emlé
kezetű >József nádor védelmébe Illem veszi ezt a nagy nem
zeti ügyet és kéSIhegyig menő harcok után ki nem eszközli, 
hogy az alapítás ténye lmegva:Jósulhasson. 1830-ig húzódott 
az ügy lés csak 1 848-ban nyitották meg a fölépült Ludo
vika Alkadémiát. Egyelőre a !bécsi kamarilla nem járult 
hozzá, hOi5Y magyar nyelven tanítsanak az intézetben. 
Mészáros Lázár, az első magyar !hadügyminiszter nyitotta 
meg a "Magya?' i{atonai Főtanodát" nagy vita és húza
vona után, ,de Windischgriitz a bevonulása utá,n lefoglalta 
az épületét, katonai kórházzá talakítatta át ,és a Ludovika 
pénzalapjának kezelése is 100. kIr. hatóságok kezelésébe 
ment át. Végül is gróf Andrássy Gyula külügyminiszter 
közbenjárására 1872-tben a Ludovika Akadémia ismét 
megkezdhette működését, 'a [kiegyezés után. Jött az átszer
vezés nagy munkája, 1883., 1897. lés 1922., ezek az évek a 
fontos Idátumai a Ludovika Akadémiának. A világháború 
megmutatta a magyar honvédtisztképzés 'életrevalóságát, 
nevelt jeinek 'harckészségét s erkölcsi értékét. Háromszáz
ötven hősi halált halt Judovikás Illevét örökítik :mei5 a Lu
dovika Akadémia kápolnájában elheiyezett márványtáb
lák, de a sok vér :és iáldozat sem hozta meg a maga termé
sét, a kettős forradalom romboló hatása a Ludovika )Aka
démiát sem kímélte. ,A 'vörös uralom Ibukása után az ujra
éledő magyarság ismét bizakodva tekintett fel a nemzeti 
hadsereg.re s elsősorban a Ludovika AJkadérniára .. Meg
érezte a magyar nemzet, hogy a honvédtiszt az, aki az ő 
filléreiböl összerakott ,épület falai közüF kilépve nemcsak 
az általános emberi és katonai 'erények letéteményese, !ha
nem lelkes apostola annak a nemes eszmének, amivel a 
lei5mélyebb hazafi.as erényeket és a törhetetlen nemzeti 
érzést !képviseli. 

Szinay tábornok -végül is a legmélyebb tisztelet ihang
ján emlékezett meg a lLudovika Akadémia volt tanárairól, 
akik nemzedékről nemzedékre kifejtett szervező, nevelő és 
oktató mun!kájukkal !Ilagg.yá tették a magyar,ságnak ,ezt a 
dédelgetett intézményét s örökségül hagyták a kipalléro
zott és lma, is féltve őrzött Judovikás szellemet. 

A magasszárnyalású leleplező beszéd utálJl Rőder Vil
mos altábornagy a m. kir. honvédség lneV'ében, báró Hazai 
Samu vezérezredes, ny. lhonvédelmi miniszter az összes 
vo1t ludovikások lés ludovikás tanárok nevéboo, a harminc
öt, husz, tizenöt ,és tízéves éV'folyamtalálkowra ,ezen a na
pon öszesereglett volt ludOtvitkások nevében vitéz Kozmov-

szky· József altá:bornag'Y, vegyesdandárparancsmok, a Lu
dovika Akadémia jelenlegi tiszti és tanári kara, akadémi
kusai, altiszt jei, polgári alkalmawttjai és munkásai nevé
ben vitéz Szinaw Béla tábornotk, a jelenlegi ludovi
kások ,st'tülői nevében pedig Pettko SzandtM' A ladár állam
titkár helyezett koszorút a szép emlékmű,re, mely - amint 
heszédében mondotta - a trianoni gyászesztendők fátyla 
alatt is azt hirdeti, hogy ez a nemzet élni fog s hogy a 
ma�yar katonalél'ek nemessége, vitét'tsége és kiválósága 
megtöri Trianont és fölemeli !nemzetünket arra a piedesz
tálr,a, amelyet mártíri önfeláldozásával,  hősiességével fl a 
tűz- és vízkeresztsé,g.ben megtisztult lelkével méltán ,kiér
demei a világ minden népe előtt. 

A ,koszorúzás befejezése után az akadémikusok ének
kara a Himnuszt énekelte el. A felemelő hatású 'ünnepsé
get a !kivonult ludovíkások :feszes díszmenete zárta 'be. 

Cigányüldözés hintón. 
Íl'ta: KUNTÁR JÁNOS tiszthelyettes (Szombathely) . 

A világiháború javában tombolt még, úgy 'a fronton, 
mint a mögöttes országrészekben is végsőkig megfeszített 
tevékenységlet követelve minden egyes if'egyverforg,ató és 
ép-k,ézláb embel"'től. 

Ez időben a mö,göües or.szág,r'észekben is jóformán 
megst'tázszorozódott a közbiztonsági szolgáiatot - 80.( 
egyéb 'Szolgálata mellett - ellátó iCsendőrség tevé'kenység,e. 

Különösen sok munkát adrtak a háború 'előtti időkben 
is majdnem ,50 százalékig a bűnözés statisztikájában sze
replő k6borcigányok, akik már ta béke idején -sem naGyon 
ielkesedtek a katonai ,gyöngyéletért. A világháború lőpor
füstös levegőjét pedig, valósággal elviselhetetlennek tar
tották s ahOi5Y szerét ej th e t1Jék, mindenféle ilrilggyel, -
ha másként nem, még szök,és árán is - a mögötte" - a 
bőrükre biztonságosabb - országré:szekbe s,iettek. 

1916 február 2-án, ;mint az adonyi örs ,vezetőjét, Alsó
cikola puszta intézóje küldönc útján írás'ban érte.3ített, 
hogy a puszta és DeákJ1áz közötti emelkedésen aznap vir
tradóra két kocsi kóborcigány karaván telepedett meg" akik 
közt több férfit is látott. 

Nagyon mei5örültem az intéző értesíté&ének, mert 
tudtam, hogy a kóborcigány karaván ok közt katonaszöke
vény c igányok is szoktak tartózkodni, akik ta 'községekben, 
vagy tanyákon nem ig'len mutatJkoztak. Ha pedig egy-egy 
csendőrjárőr a cigány tábor átvizsgálására közeledett, llzo
kat Dappal lŐreik, éjjel pedig éber kutyáik idejében értesí
tették s a katonasz6kevényeknek lehetővé tették a melJle
külést. 

Adony község takkori rf'őjegyzője, Szatory Gyula szí · 
ves közreműködésével s ikerült ,egy minden oldalról !fedett 
hintót, jó futó lova,lQkal szereznem. A kocsist kioktattam. 
így >az örsről Jakab !István c.sendőrrel és két népfelkelővel 
a hintóba ülve, elindultunlr a ciglányo'k elfog-ására. 

Deákházáig az országúton, onnan pedig az AlsócikoJa 
felé vezető kocsiúton :haladtunk közepes sebességgel.  Amint 
a cigány tábort ,l ikm-re ;megközelítettük, ta karaván moz
golódni kezdett, mire lépésben 'hajtattunk. Erre a cigá
nyok mozgolódása megszűnt. Amikor hintónk az úton a 
cigánytábor magasságába ért, hirtelen a mintegy 100 m-re 
levő cigány tábor felé · fordult s teljes vágtában hajtva, 
pár másodperc mu],va a karaván előtt hirtelen megállt. A 
hintÓiból mind a négyen kiugorva, puskáinkat a cigányokra 
irányítva, reájuk kiáltottam, hogy aki megmozdul, azt 1e
lőjük. Jakab csendőr és 'egyik népfelkelő tU !férfiakat meg
bilincselte, a karaván többi ta�át ,pedig a megbilincselt 
férd'iaktól elkülönítve össz.etereltük. Aztán a sátort, Ikocsi-

". 



1930 n,ovember l .  CSENDűRsF.:GI LAPOK 957 

A Ludovika Akadémia alapkőletételének 100 éves évfordulój át október 19-én házi ünnepség keretében ünnepelték meg. 
Ez alkalommal leplezték le ' Mária Ludovika királyné domborművű mell szobrát s a nevezetes évfordulót emléktáblával is 
megörökítették. Az emlékmű alatt ;állványra helyezve 'mutatták be az előkelő közönségnek az intézet 100 éves mult ját 
ismertető díszművet, a végzett hallgatók oklevelét és felavatási gyűrűj ét. Az emlékmű előtt különböző .korokból korhű 

egyenruhában hat növendék állott őrséget teljes felszereléssel. ( Schiiffer felvétele.) 

kat ,és a cigány tábor környékét kutattuk át, de eredmény 
nélkü!. tEkkor a nőkkel ,a ,sátort -és egyéb holmit a kocsikra 
rakattJam, a tüzet szétszórattam .s mert a tűz helyén ,az 
egyébként 'kemény föld lazábbnak látszott, a kéznél levő 
ásóval a tűz ihelyét kezdem felás'atni s mintegy 30 Icm 
mélysé�ben - kellemes :meglepetésünkre - két öltöny 
katonaruhát, két teljes felszerelést, GO drb haditöltényt és 
2 MannIichert találtunk. 

Két cigány születésétől fogva sántár.ak tetette magát 
s alig akartak a lábukon itllni. IIgaz, hogy mindkettőnek az 
egyik lába kissé oel volt ferdülve, de különösebb /hi bát nem 
észleltem rajtuk. Mindkettőt egy-egy ép cigány társához 
fűzv,e, a férfiakat tés fiatalabb �őket gy,alog, ,az öregebb 
nőket ta gyel'mekekkel ikoClsÍn kís-érve Adony 'felé indultunk. 
Ali� mentünk 20-30 m-t, midőn a ncét sánta cigány jaj
Jatva panaszkodott, íhogty �l héna lábuk miatt nem !birnak 
gyalogolni. Az -egész ci gánykaraván könyörgött, hogy oa 
sánta társaikról vegyem le a bilinoset IS eng,edjem (őket 
kocsijukra ülni, az öreg cigányasszonyok mé� azt is fel
aj á,nl ották, hogy ink,ább ők ,szállnak le a kocsiró,} IS gyalog 
mennek, csak a sánta társaik>at engedjem !kocsira lülni. \Kí
vánságukat most sem telj-esítettem. Útközben a ikét ,sánta 
cigány párszor ,fel bukott, ,de .aztán koezdtoek sorsu'kba ibeIe
törődni, úgy, Ihogy mire don y községbe értünk, jobban 
l;)iriák � gyalo�lást, mint ép társ�il\, 

Kikérdezésükkor, különösen a Jföldből eJőlkerlilt bűn
jelek hatása foIyfán beismerték, Ihogy a sántaságot 
színlelő Gomann �stV'án és Gomann József ikóborcigány, 
szá�halomlbattai illetöséi!ű katoaszökevények, 'kik a (m. kir. 
17. honvéd ,gyalogezred állományából 1915 augusztus 16-án 
teljes felszerelésükkel ta !harctérről szöktek meg. Azóta az 
orszá� különböző helyein a ikóborcigány karavlÍ!nok lJcöm 
rejtőzköd tek. Előadták, hogy Rzölcésük óta soha nem men
tek Mzségelcbe, vagy tanyákrl:\. Ahol a k araván megállott, 
a sátor környékét folyton figyeltetJték, í gy sikerült itöbb 
ízben a közeledő csendőrjárőrök elől i dejekorán elmenekül
niök. Sántaságulkat is csak azért színlelték, h og,y katona
köteles voltukat azzal is ,lepl'ezzéik . .A. kaltonaruhát, felszere-

A sorsnak kedvence i nincsenek, csak eszközei. 
](emény részvétlenséggel az egyesek iránt intézi ez az 
egész menetelétj s így a már elveszettnek látszó mag
ból gyakran hosszú évek után virágoztatja fel a teljes 
szépségű plántál, nem tartván figyelemre m éltónak, 
hogy az, ki a magot a jelen pusztaságaiban, egyedül 
a még akkor kétes reményért hintette el, többé nincs, 
s emlékteleri sírja felett díszlik a virágbokor, midőn 
már sem illat, sem árnyék nem enyhítheti az égő fáj
dCllmat, m inek gyötrelmei közt elhamvadott. 

KÖLCSEY. 
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lést ,és puskákat bánhovla mentek, rögtön c a !földbe ásták, 
s hogy a gyanut eltereljék, tüzet raktak föléjük. 

Goma.nn András és .2 Itársa, ,szintén százhalombattai 
illetőségű kóborcigányok, 1915 január 1 5. óta éltek mint 
újoncszőkevények a karaván társaságában. Mikor a hintót 
az 'Úton feléjük rdbogni láttálk, a ,sátorból jel 'akartak! me
nekülni, de mert a hintó lassítani kezdett, ibevártá:k, ,a.míg 
az hozzájuk közelebb ér, h o.gy jobban látha.ssák, ül-e benne 
vall8.ki. Minthogy a kocsison kívül la ilüntóban mást nem 
láttak, így J1em is. godoltak veszély,re. Mikor aztán a \hintó 
vág'tatva a sátr uknak tartott, megriadtak, Ide azt glondol
ták, Ihogy a iÍöldbirtokos megy !hozzájuk, !hogy elza.varja 
őket. lAnnál nagyoblb volt I8.ztán rémüJ.e.tük, mikor a ,hintó
ból négy csendőr ug<rot� elő, nekikszegzett puskákkal. Ak
kor már :menekülésre .gondolni sem mertek. 

Hogy a hintóban csendőrök lehetnek, arra bizony nem 
gondoltak, hisz eddig soha nem láttak csendő,l't ihintóval 
portyazni. 

' 

Az újonoszökevényeket a bűnjelekkel együtt il1eték2s 
helyre juttattam el s ,Tövid időn belül !komisz lIl1undérba 
bujtatv80 oélvezték a katonai ,g.yöngyélet 'örömeit. A lkaraván 
többi tl8.gjának is alkadt bőven a rovásán, persze zár alá 
ker'Ültek. 

Veszprémi Anla l őrmester 
emlékkövének - és siremléké

nek leleplezési ünnepélye. 
November 15-én lesz �5y éV<e �nnak, !hogy a lébényi 

csendőrörs derék, kötelesSégtudó őrmester·e, Veszprérn'i 
Antal éjjeli tűzharcban vadorzók gyilkos lövedékeitől ta
lálva \hősi halált halt. A hajtársak áldozatos filléreiből a 
győri jc.sendÖT osztályparancsnokság maradandó emlékmű
vet és :síremléket állított Veszprémi AntaJ. őrmester dicső 

emlékének megörÖlkíté�ére és pedig a Léhény-bormáiszi 
er,dőben, Ihősi halálának szomorú színhelyén szé:p emlék
oszlopot, sírj'a fölé pedig! a lébényi temetőben �Iékművet. 
Ennek a két 'emlékműnek az átadási lünnepélye zajlott le 
()Iktóber 26-án - Isza.kI8.dó esőben i,s 'díSZElS, nagy )közönséi5 
részvételével - Lébényben. 

Az iünnepélyen megjelent Buday !Andor ezredes, a 
székesfehérvári csendőrkerületi parancsnok helyettese, 
Hunyecz Károly ny. csendőrezredes, Löcherer Andor őr
nagy székesfehérvári, jaJsovai Jdlsoviczky A ndrás őrnagy, 
győri osztályparancsnok az osztály teljes tisztikarával és 
sok kerületbeli tiszt, valamint íközel 1 50 főnyi legénységi 
bajtá,rs. OA közeli öl'sök 0sszes szolgálatmentes legénysége 
eljött a.z ünnepélyre, d� inem maradtak képvis'elet crlblkül 

a távolabbi örsök sem, ami az ig;az hajtársiasságnak ko
moly, szép bizonysága. A megjelent polgári előkelőségek 
között láttuk Skultéthy Miklós alispánt, Polniczky Lipót 
járási főszolgabírót, Zombori Gyula rendőt,an ács'ost, dr. 
Tulok Jenőt, a győri kir. ügyészségI elnökét, dr. Zábrák 
J enő törvényszéki bírót, a győri törvényszék elnökének 
képviseletében rés dr. Rácz Ernő vizsgálóbírót. lAz !ünnep
ség fényét emelte gróf Wenckheim Frigyes megjelenése, 
aki tulaj,donosa rumaIk a. területnek, hol Veszprémi őrmes
ter az orvvadászokkal küzdött. Megjelent továbbá dr. Stu
áinka 'Elemér jÓ5zágigazgató vezetésével a gróf Wenckheim 
uradalom tisz.tikal'a és el'dészeti személyzete teljes szám
ban <és ;a. k özségi 'előljárÓoság V1ezeté,se I8.latt Lébény község 
egész közönsége. A honvoédséget Bayer Vil7n.os· őrnagy, a 
vitézi széket br. iPöllnitz ,ottó Ihadnagy, a vámőrséget 
Köllő ,László ,százados képvi:s.elte. 

A 10 ó.ra. lelőtt érkező vendégeket nagyalásonyi Barcza 
J enö sZ'ázados, magyaróvári szárnypara.ncsnok a lébényi 

orson fogadta és a templom !előttit I 'Íog.adáslhoz kí\'lérte. 
Buday Andor ezredes fOgl8.dása után mise 'következett, 
melynek befej-ezése után az ünneplő közönség kocsi�kon a 
borrnászi erdőbe vonult, ahol Bárdió Mihály ,százados pa
rancsnokság18. al'att díszszalkasz állott. . 

JaLsúvai JaLsoviczky András őrnagy osztályparancsnok, 
Buday Andor ezredes kerületi paranos.nok1helyettestől � 
ünnepély megkezdésére en6'edélyt 'kér, majd nagyalásonyi 
Barcza Jenő százados szárnyparacsok �egY'eletes beszédben '
méltatJta a ihős Veszprémi A ntal őrmester elesté·nek körül
ményeit. Ki'emelte Veszprémi, őrmester aika,dályt, fáradsá
got ·és félelmet nem ·i·smerő ,elszántságát, melIyel a vador
zókkal a Itűzhal'cot lf'elvetJte s részletezve a történt.ek lefolyá
sát, az emlékművet . az önfeláldozó kötelességt.cljesítés 
5zimbolumána!k nev,ezte, m ely örök emléke marad a ltöl1he-
tetlen IszoIgálati ;hűség,nek. I 

A beszéd elhanGz.ás,a uttán Buday Andor ezredes a 
csendőrség nevében ,bensőséges. ,és lelkesítő ,szaVlak :ld."ére
tében megkoszoruzta 'az emlé.'koszlopot és felkérte a tel"ület 
tulajdQnosát j!.Z emléIDmű átvételére. Gróf Wenckheim Pál 
keresetlen :sza.va�kal, mélyen meghatódva, rövid. de gon
dolatoklban annál gazdagablb beszéddel vette át az emlék
művet IS ígéretet :tett an' a , hOGY azt mi.nden körülmények 
között meg fogja őrizni, majd idíszes cserfako'Szorút he
lyezett m� emlékmű're. 

Ezután 'az :ünneplő közönség a temetőben emelt impo
záns síremlék 'körül csoportosult, �hol az ü.nnepség Jal
soviczky András őrnagy <Ysztálypamncsnok beszéd.ével vet
te /kezdetét. l{;egyeleies 8za"akkal emlékezett meg Vesz
pTémi őrmeste!' érdemeiről s lendületes .szavakkal adott 

Veszprémi Antal őrmester emlékköve a Lébény-bormászi 
erdőben. 
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Veszprémi Antal őrmester síremléke. 

kifejezést ann�k a ma6asztos önfeláldozá:mak, mely 
Yeszprémi őrmester ,küzdelmét oly dicsőségessé 'teszi, majd 
a ..,íremléket a lébényi örs gondozá:sára Ibízta, A lébényi 
örs nevében Lits Perene tisztihelyetltes örspararncsnok vette 
át a síremléket s ígfu'etet tett aroo, hogy tllzt mindenkor 
kegyelettel fogja megőrizni,  Ezt llcövette a 'koszorúk ,elihe
lyezése. Az e1ső kOll,zorút a -csendőrség ,nevében' Buday 
Andor <eZredes mély ,gondolatokkal telt .rövi d  I beszédben 
helyezte el, maj d gróf Wenckhcim Pál laZ uoodtlllom, 'Skul
téthy Miklós alispán a vármegye, dr. Studinka Elemér 
j&szágigazgató az uradalom tisztikm'a luevében helyezett 
k05zorút a sírra. Koszorút Ihozott ezután a magyaróvári 
rendőrk,apitányság n evében Zombori Gyula rendőrtaná
csos, a Veszprémi-család s a továbbiak,ban Pan,ajott Sándor 
altábornaglY, ,volt Icsendőrfe!ügyelő, � a z  uradalmi erdészeti 
személyzet, � lébényi és téti <lsendőrörsök 'Iegénys·egének 
koszorúja és sok-sok virág juttatta ikifejezésre a Veszprémi 
őrmester iránti részvétteljes kegyeletet. A Mosonvárme
gye szerkcsztősége lDevében !Vásárhelyi-Polgár József köz.. 
vetlen és keresetlen szavakba öntött meg,emlékezés közJben 
helyezte .a sirtl'a koszorúját s ezzel ,a HYmJluSZ eléneklése 
és díszmenet után ·az ünnepség 'Véget ért. 

Az ünnepség lélekemelően szép lefolyásána� gróf 
Wenckheim Pál lelkes áldozatkészsége és az uradalmi tisz
ti.kar :fáradságot nem ismerő támagatáStll n agyon értékes 
szolgálatokat tett s nem mulaszthatjuk el, hogy nekik 
ezért ezen az úton is  -hálás \köszönetet mondjunk. 

A természet azt akarja, h ogy cl gyerm ekek gyer
md'ek legyenek, mielőtt emberré lennének. Ha a ren
det meg a lwrjLll, fordítani, koraérett gyümölcsöt ter
melünk, mely soha be nem érik és meg nem ízespdik. 
LC's::nek fiatal tLldósaink s vén gyermekeink. 

ROUSSEAU. 

. A "nagyeszű !" 
Ir�a: NAGY LAJOS I. �rmester (Szombathely).  

A faluban !Úgy hívták, .hogy "nagyeszű". Az igazi neve 
Leskó J ózs€.Í volt. 

Ott lakott a faluvégen hófehérre meszelt kis házban, 
amelyet virágos kert vett . körül s abban kora tavasztól 
késő őszig nyíltak a csodásabbnál .csodásabb illatú és színű 
virágok. _ Leskó ,bác.si gondozta löket. Felesége nem volt s 
az <ez.ernyi :színpompájában virágzó kis kert volt mindene. 
6rákhossZtllt el tudott állni egy-egy szép dália vagy rózsa 
előtt, beszélt hozzájuk, mintJha gyermekei lennének. 

Ezt a . kedves foglalkozását sokszor megzavarták a 
kiskapu kilincsét egymásnak adó falusiak, akik tanácsért 
és útbaigazításért jöttek hozzá. Mert nem hiába hívták 
Leskó bácsit  "nagyeszűnek", volt is ám esze. Mindenkit 
el tudott látni tanáccsal és mindenkit útba tudott i gazítani .  

Mert hát nagyon megváltozott a világ .sora, mióta 
Prágából intézik a falu sorsát. !Hiába hoztak oda a régi 
tanító és pap helyett újat, nem kérdeznek azoktól az em
berek semmit. A falubelieknek csak ra "nagyeszű" tanácsa 
kellett. Pedig a "nagyeszű

" 
nem végzett magas iskolát. Prá

gából nem jöttek hozzá nagy urak hatalmas berregő ko
cs ikon, amelyek elől rémülten rebbennek szét kacsák, libák 
az .út Ikö21epéről .s a házőrző 'kuvasz szükölve húzódik a 
szilvaaszaló mögé. 

Leskó József bölcsője ott ringott ra felhőkkel bújósdit 
j átszó Nagy Makján tövében, hol atyja - mint annyi más 
társa - hatalmas fenyőtörzseket döntögetett, letutajozta 
azokat ,az 'örvénylő ,Vág vizén a Dunár.a s vett a Józskunak 
fehér .cipót. Olyat, amilyet talán csak az angyalok esznek 
u �b@. . ' . 

Fenyőgerendá>kbó1 összetákolt kis kalibájuk ott lapult 
meg a Nagy Makján tövében évszázados fenyők örökzöld 
ágai alatt. 
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Nyári délutánokon, mikor kék katrincás Marinka 
hugával rigófészkeket keresett a fenyők alján meglapuló 
galagonyabokrok között, /Sokszor látott egyenruhás embe
reket, akik mindig kettesben törtettek fel az égig érő 
csúcsra. Kalapjuk mellett kakastoll lengett, a vállukon 
pedig puska volt. 

Zsandarszkinak hívták öket a szomszédos Hornyák 
gyerekek, akik J ózskunak fészekkereS-Ő cimborái voltak. 

Ezek a sötét egyenruhás férfiak éjszakánkint, mi
kor a Makján-tetőn kórusban sírtak a halálmadarak és a 
völgyben j ajgatva üvöltött a szél, bezörgettek a kalibába 
és megkérdezték Józsku atyját, hogy mi ujság ? 

. A kis Jűzsku ilyenkor sokáig nem tudott elaludni. 
Sehogy sem tudta megérteni, hogy ezt a két embert nem 
merik Ibánta:ni la lI'J:étfejű sárkányok é,s 'szellemek, mik ott 
jajgatnak a mohos sziklák között. 

Másnap hatalmas leveleIktből kakastoll formájú bokré
tát tűzött nagykarimájú kalapja mellé IS olyan büsz.kén 
járta a hegyoldalakat. mintha már ő is zsandarsZ';{Í volna. 

Telt-múlott az i dő. Józ.skuból !József s a k .  u .  k. ármá
dia jóképű káplárja lett. 

Az utolsó katonaév nyarán, amikor Pozsonytól Ung
várig tartott a nagy !mars, meglátott Leskó káplár ,egy 
tábori csendőrszakaszt. Szívét megbabonázta a kakas
toll. Elhatározta, hogy ha a h árom éve letelik, csendőr lesz. 
így is történt. Álma beteljesedett. Csendőr lett : magyar 
csendőr, még rpedig a javából. ,Még 'akkor Bártfától Orso
váig, Predeált6l Brembergbányáig magyar csendőr tollá
val kacérkodott a szél és magyar csendőr Iszuronyán csil
lant meg a napsugár. 

Aztán megdörrentek az 'ágyúk ott, északon, a nagy
szakállú pópák ablakai·ban éjfélkor titokzatos lán.?ok vil
lantak fel, az ,erdei csapásokon gyanus 'alakok surrantak az 
orosz lállások felé és IMiklós cár hadserege elnyeléssel fe
nyegette Árpád árva népét. 

Leskó József 'őrmester is ott állt csendőreivel, neki
vetve hátát a hágónak és nekiszilajodva űzte a hegyekről 
leereszkedő kozákokat a !bocskói völgyeken vissza, a Kár
páton túlra. 

Egy vérrel gőzölgő hajnalon, mikor .a föld mozgott az 
ágyúdörgéstől é.s a gépÍ'egyver-kattog-ástól megha�adta/k a 
dobhártyák, egy gránát Leskó örmestert is odadöntötte 
bajtársai közé, a havas föld�e. 

A kassai kórházban tért magához ; nehéz sebével 
hosszú-hosszú ideig nyomta az ágyat. Mikor jobban lett. 
kerületi parancsnoka tűzte mellére a vitézségi érm-et. És 
kapott mellé egy falábat, mert az övé ottmaradt, fenn a 
Kárpátokban, azon a véres hajnalon. 

Hazament. Megtakarított pénzecskéjéből megvette a 
faluvégen 'azt a kis  f'ehér házikót. Szobája falára felrakta 
dícsérö okiratait és zománcosan csillogó kakastollát be
rámázta. Virágainak és a mult emlékeinek élt. 

E gyszer aztán ,szentmárton felől vasalt pantallós, 
lakkcipős alakok jöttek ,a faluba, beszéltek a népnek repub
likáról, Csehszlovákiáról, egyenlőségről, m indenféle jóról, 
hozzáfűzve azt, mogy mindezeket csak akkor kapják meg, 
ha a magyarok helyett ,a cseheknek esküsznek hűséget. 

Ahogy vége lett a gyűlésnek, az ember'ek elmentek a 
"nagyeszűhöz", mert már akkor így ,nevezte el a nép Leskó 
J ózsef rokkant csendőrőrmestert és megkérdezték tőle, 
hogy hát mi is az a republika és miféle szerzet az a 
Masaryk, akinek eddig hírét sem hallották. 

Egyik ködös novemberi reggelen, mikor a feIhők le
szálltak a Makján tetejéről a völgyekbe, a republikások 
Szentmártonból szekereken pálinkát hoztak, kiosztották és 
kihirdették, hogy ezután nem parancsol se csendőr, se 
jegyző és hogy Csehszlovákia  nevű új ország polgárai 
lettek. 

Az emberek megitták a pálinkát és elverték a prédi
kátorokat, mert azok nem akarták velük dalolni a Kossuth
nótát. M ikor nagynehezen ,sikerült a szlovák testvérek 
ütlegei közül kiszabadulniok, meg sem álltak Szentmárto
nig, ahonnan fogcsikorgatva tértek vissza, de ekkor már 
egy szakasz legionistával. 

Elvitték a jó ör,eg papot és tanítót s hoztak helyettük 
újakat, kik úgy gajdolták a szlovák nyelvet, hogy nem 
értette meg őket senki. 

A Darnyikoknak, Koletároknak és Pikiáknak sehogy 
sem tetszett az (új rendszer. N em 'mehettek le az Alföldre, 
mint máskor és a fenyőgel'cnda s'em kellett senkinek. 

Estende el-el mentek a "nagyeszűhöz" és zapekacska 
mellett szídták a cseh repub'likát és minda:zokat, akik azt 
a nyakukra hozták. 

Leskó József neve pedig belekerült abba a sárga
fedelű könyvbe, amit ott Iöriznek minden cs'eh zsandár
laktanya irodájában hét lakat alatt. Címe : "Irredentisták 
nyilvántartása" . 

A "nagyeszű" meggörnyedt, haja hófehér lett. A 
Darnyikok, Ko1etárok és Piklák i s  belefáradtak a csoda
várásba. 1 929-et írtak. Pozsonyban kezdetét vette a Tuka
per, Szlová!kiában mindenki gyanus lett. A zsupán i iro
dákból mentek a rendeJ.etek és megteltek a börtönök. 

Egy nyári reggelen. !mikor a stiglineek és fülem ülék 
kórusban csattogtak és fütyürésztek a "nagyeszű" kertjé
ben, két ,cseh zsandár álJított be az udvarra, velük jött a 
tanító is .  

Megzörgették Leskó ablakát és a törvény nevében 
követeltek bebocsáttatást. 

Leskó felcsatolta falábát, kinyitotta az ajtót és meg
kérdezte., hogy mit akarnak ? 

A csendő,rök helyett a tanító felelt. Arcát düh é,s gyű
lölet torzította el'. 

Hősök temetője Rákoskeresztúron. 
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- Te ! Te is magyar kutya vagy ! Lázadást akarsz ! 
Tudom, magyar csendőr voltál, kutya ! :Azért bolondítod 
mag.adhoz a parasztokat ! Most meglakolsz ! 

S mielőtt Leskó szólni tudott volna, félretaszították 
az . ajtóbó1, !bent termettek a szobában. A derengő reggeli 
viIágósságnál szétnéztek. . 

Az ajtóval szemben megboldogult L Ferenc József 
angyalos hadparancsa, ettől j obbra-balra több dícsérő ok
irat" !Zöldesen csiLlogó kakastoll és pörgebajuszú csendőr
kÍllplárQlk képe függött a falon. ;Mind megannyi em1éke a 
régi dicsőségnek. lA tanító felordított s botjával nekiesett 
a falon .függő képeknek. A bekeretezett kakastollat letépte 
és a földhöz csapta. Lábával tiporta az üveget. Az üveg
cserép rsírt, nyikorgott a lábai alatt. Mintha az élettelen 
anyag is 'Isejtette volna, hogy magyarságáért kell ,elpusz
tulnia. A két cseh zsandár pedig közömbösen bámulta az 
őrjöngő cseh tanítót. 

A "nagyeszű" is bebotorkált a szobába, arca fehér 
volt, mint a Makján szűz hava s lassan gördültek alá 
lelke fájdalmának könnyei. AI tanító tört, 'zúzott tovább. 
Sarkával rátaposott a kakastoIlnL 

Leskó előrelépett s mielőtt a két ,cseh zsandár meg
akadályozhatta volna, elkapta a tanító nyakát és egy len
dítéss,eI kiröpítette az udlVarra. Lehajolt, meggyalázott 
toIlát felvette, megcsókolta és a zsebébe gyűrte. 

S odanyújtotta két karját a zsandároknak, hogy bi
lincseljék meg . . 

A dáliák és rózsabokrok elszáradtak. Az őszi rózsák 
lehajtott fejj el, színtelenül szomorkodnak a virágágyak 
szélén. N em szól a fülemüle, nem fütyörész a rigó a 
"nagyeszű" kertjében. 

Két évre börtönözték be, mert "irredenta" kép.eket 
tartott ,a lakásán. 

A francia csendőrség. 
( 4 1 .  közlemény. ) 

II. Fej ezet. 

Szóbeli vizsgák. 

. 1f. §. Azok a hadnagyok és századosok, akik az írásbeli 
vlzsgan megfeleltek, november hónapban a szóbeli vizsga le
tétele végett Párisba rendeltetnek. 

15. §. A vizsgabizotts:ígot a miniszter nevezi ki ; annak 
összetétele a következő : 

Elnök : egy tábornok rSection-parancsnok. 
Tagok : egy ranghan fiatalabb tábornok, section-parancs

nok, egy ezredes vagy alezredes és e őrnagy. 
Jegyzőkönyvvezető : a köztársasági gárda egy hadnagya. 
16. §. A jelöltek okmánycsomóit kenő időben az elnök 

rendelkezésére kell hocsátani. 
17. §. A szóbeli vizsga az alábbi tantárgyakra terjed ki : 

C sendőrségi Szervewti és Szolgálati 
kapcsolatos törvények -és rendeletek 

Belszolgálati utasítás 

utasítás és az azzal 
12 egység ; 

7 egység ; 
Franciaország igazságügyi szervezete ; 
Bűnvádi perrendtartás ; 
Katonai büntetőtörvénykönyv ; 
Ujoncozásról szóló törvény ; 
S zökésről és a katonai behívás megtagadá

sáról szóló utasítás ; 
Tartalékosok ellenőrzéséről szóló utasítás ; 

Tábori cseno.őr utasítás 
Csendőrségi illetékszabályzat 
Gyakorlati szabályzat 
Lovaglás 
Lóisme 

Összesen 

Általános alkalmasság 

8 egység ; 
4 egység ; 
3 egység ; 
8 egység ;  
8 egység ; 
5 egység ;  

5 5  egység. 

7 egység. 

18.  §. A vizsgák nyilvánosak, de csak a jelentkezők 
számára. 

Az írásbeli vizsgaosztályzat eredményét a szóbeli vizsga 
osztályzataihoz kell hozzáadni, ihogy így a végeredmény' meg
állapítható legyen. 

Éppen ezért azoknak a j elentkezőknek a dolgozatait, 
akik! sz&beli vizsgára lettek bocsátva, a vizsgabizottság elnö
kének meg kell küldeni. 

19. §. A vizsga befejezésével. a bizottság a felmutatott 
eredmény ,szerint a ihad'llagyokról és a századosokról rang
sorozatot készít. E zt a j egyzéket az elnök a lhadügyminisz
ternek (csendőrségi osztálynak') küldi meg, melY'hez az írás· 
beli kidolgozatokat és az okmánycsomókat is mellékeli. 

20. §.  E'z az utasítás ,1914. évre lép életbe. 

Csapat altisztek által le teendő csendőrségi fel'vételi vizsgáról. 

1 . §. A csendőrségi utasítás 35-ik szakaszában megjelölt 
csapattisztek és altisztek, ha a csendőrséghez 3-ad vagy 4-ed 
osztályú örsvezetői vagy a klöztársasági gárdához tizedesi 
vagy szakaszvezetői minőségben való felvételüket óhajtják, 
akkor az alábbi feltételeknek kell megfelelniök : 

1. Valamely ·csendőrszázad székhelyén írásbeli felvételi 
vizsga letétele, amelynek eredménye alapján elméleti kikép
zésre v ehetők fel. 

e. Csendőrségi előkészítő iskola hallgatása. 
3.  A tanfolyam végeztével írásbeIi és szóbeli vizsga le

tétele. 

I. Fejezet .. 

Felvételi vizsga. 

2. §. Minden év április haváhan a jelentkezőket a had
ügyminiszter a csendőrszázadok székhelyére rendeli be il'el
yételi vizsga; letét€le végett, amelynek tárgyai az alábbiak : 

1. Tollbamondás 6 egység. 
2. Fogalmazvány készítése, amelynek meg

szerkesztése csendőrségi szakismeretet nem kí
ván, amelynek a tárgya lehetően a történelem-
ből vagy földrajzból ;Van !merítve . . 8 egység. 

3. Fogalmazvány készítése, melynek tárgya 
a csendőrségi Szolgálati és Szervezeti utasí
tásból és a belső szolgálatra vonatkozÓ' !sza;-
bályzatból van merítve 10 egység. 

4. Számtani kidolgozatok kilQészítése a négy 
alapművelettel, a közönséges törtekkel, méter
rendszerrel, a hármasszabállyal, kamatszámí-
tással, arányos osztással 4 egység. 

Egyedül az érzelem melegsége az, melynek min
dig sikerült (l rábeszélés. Az mintegy a természet mes
t ersége, melynek fogásai sohasem csalnak és fl leg
együgyűbb ember, kit szenvedélye niegihlet, sikereseb
ben fog rábeszélni, mint a legügyesebb szónok szen-
vedély nélkül. LA ROCHEFOUCAULD. 
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3 .  §.  A feladatokat a s�ükséges n yomtatványokkal együtt 
az egyes századparancsnokságoknak lepecsételt borítékban a 
miniszter küldi meg. 

A lepecsételt borítékot a� ellenőrzéssel megbí�ott tiszt 
csupán az összegyűlt vizsgázók jelenlétében bonthatj a fel. 

A vizsgajegyzökönyvben meg kell említeni, hogy a levél 
pecsétje sértetlen volt-e. 

4. �. A dolgozatokat a vizsgázók rendelkezésére bo
csátott és n yomtatott f€lzettel ellátott papírlapokon kell ki
dolgozni, amelyek felzetél'e minden vizsgázó köteles a nevét 
felírni és az aláírását is rávezetni. 

5. § .  A feladatok kidolgo�ására megengedett idő az alábbi : 
1. A tollbamondott szöveg újra elolvasására egy negyed 

óra. 
2. Az általános tárgyu fogalmazvány elkészítésére 2 óra. 

( Folytajuk. )  

IIIMI)·i m  11�11' � . M. 
.. .. 

166. Kérdés. A Szut. 312. ,A. 3. 'pontja szerint a csendőr 
elfogni kőteles bűntett vagy szabadság'vesztésbüntetéssel bün
tetendő vétség esetében azt, aki a biinvádi eljárást 
valakinek hamis vallomás1'a bírása, a bűntett nyomának vagy 
a bűnjelfJknek megsemmisítése, megváltoztatása vagy eZrej
tése által meghiusítani törekszik. Fennfor'og-d. az elfogás jog
címe akkor' is, ha a gyanllsított CL hami,� vallomásra valakit 
1'ábírni igyekezett, de ez a hamis vallomást még nem tette 
meg ? Fennforog-e az elfogás jogcíme akkor is, ha a gyamt
sított a bűnjelet még a nyomozás· megkezdése előtt e lrejtette 
s a nyomozáskor felhívás?'a ezt eltagadja, illetőleg a biínjelet 
nem adja elő?  Szükséges-e az elfogáshoz, hogy a gyanusított 
a hamis vallomásra csábításon, a nyomok, bűnjelek megsem
misítésén, megváltoztatásán vagy elrejtésén tettenéressék, ha 
nem, mily módon kell a gIJanusítottnak ebbeli ténykedését 
megállalJítani a nIJomozás során ? 

Válasz. Ha a nyomozás folyamán megkísérel a gyanusí
tott hamis tanuk at szerezni védelme érdekében, rábeszélés, 
ajándékozás, ígéret, fenyegetés stb. eszközeivel, ezzel a tevé
kenységével önálló bűncselekménynek, a Btk. 222. §-ába üt
köző hamis tanuzásra csábítás bűntettének tényálladékát is  
megvalósította. E bűncselekménynek nem tényálladéki eleme, 
hogy a hamis vallomás a bíróság előtt elhangozzék és esk1i
vel megerősíttessék, azzal, hogy a gyanusított erre töreke.
dett, a bűncselekményt befejezte. Ha tehát az alapcselekmény 
vétség is, a gyanusított ezzel a cselekménnyel bűntettet kö
vetett el. A osendőrnek tehát ily esetben ezt a bűntettet kü
lön nyomozás tárgyává kell tennie s a gyanusítottat ezért 
külön ken feljelentenie. A két bűncselekmény együttes jelen
tésbe foglalható s ez esetben a hamis tanuzás büntette tár
gyában illetékes kir. ügyészséghez kell a feljelentést meg
tenni akkor is, ha az alapügy járásbírósági hatáskörbe tar
tozó vétség miatt indult meg. 

Ahhoz, hogy ily címen a gyanusított elfog ható legyen, 
nem szükséges az, hogy a hamis tanuzá,sra csábítás büntette 
terhére megállapíttassék, elegendő, ha a járőr a nyomozás 
adatai (tanuvallomás, levél) alapján meg tudja ezt a tényt 
rögzíteni. 

E pont értelmezésében különben a gyanusítottnak a nyo
mozás megindulása után tanusított m ag.atartása ,az irányadó. 
Természetes, hogy a tolvaj elrejti a lopott tárgyat a cselek
mény elkövetése után s menekülni igyekezvén a bűnvádi fele
lősség alól, tagadja a bűncselekmény elkövetését és természe
tesen a lopott tárgy hollétét is. Van olyan ravasz ember is, 
aki beismeri a cselekmény elkövetését, de például valami me
sét ad elő az ellopott tárgy eltüntéről, hogy azt magának 
megtarthassa. A bűncselekmény elkövetése után a bűnjel el
rejtése S a nyomozás során ennek a ténynek eltagadása ön-

magában véve nem jogcím a gyanusított elfügására, mert az 
elrejtő, megsemmisítő, megváltoztató cselekmény nem az el
járás folyamán történt. Más ,az eset akkor, ha a gyanusított 
ebbe a hármas fogalomkörbe tartozó cselekményt a nyomozás 
folyamán követi el. Ez már nem tartozik 'a védekezés szabad
ságának lapjára, hanem a bűnvádi eljárás sikere ellen való 
tevékeny támadás, amelynek folytatá.sát az elfogással kell 
megakadályozni, a Szut. rendelkezései szerint. Ha például a 
gyanusított a lopott tárgyat a bűncselekmény elkövetése után 
eldugta, ez a ténykedése a bűncselekmény elkövet�se körül
ményei közé számít, amit felelősség nélkül eltagadhat, de ha 
a csendőrségi kihallgatásról hazamenet a l opott tárgyat elő
keresve, elégeti, ezzel a cselekményével már a bűnvádi eljá
rás meghiusítására irányuló önálló tevékenységet fejtett ki 
.;; a Szut. 312. A. 3. pontjának alkalmazására szolgáltatott 
jogalapot. 

Hogy ez a pont egyébként alkalmazható legyen, ahhoz 
nem szükséges a gyanusított tettenérése a bűnvádi eljárás 
meghiusítására irányuló cselekményben, Erről a, csendőr más 
úton is tudomást szerezhet, a fontos az, hogy tudom{tsa elfo
gadható adatokkal legyen támog'atva s az elfogás ténybeli 
alapjai a tényvázlatba tüzetesen befoglaltassanak. Lehet ez a 
csendőr saját észlelete is, amikor helyszíni szemlével és egyes 
tárgyak őrizetbevételével teszi világossá, hogy a bűncselek
mény nyomainak eltüntetését végezte a gyanusított az eljá
rás alatt. így például feltünik a járőrnek, hogy a gyanusított 
udvarán fát ültetett el la nyomozás alatt. Kiássa a fát s a 
gödörben cserépdarabokat talál, e zekről megállapEja, hogy a 
mérgezéssel gyanusított háztartásában használt edényekből 
valók; ezek az edények a nyomozásban fontos szerepet játsza
nak, mert a tanuk szerint bizonyos alakú edényeket használt 
a gyanusított, amelyeket a járőr őrizetbe akart venni, de nem 
talált meg. Ezt a körülményt, ha a járőr az elfogás alapjává 
akarja tenni, a tényvázlatba részletesen be kell foglalni s ki 
kell domborítani, miért volt érdeke a gyanu8ítottnak ezeket 
az edényeket eltüntetni s miért fontos ezeknek az �dényeknek 
ismerete a nyomozás szempontjából ? 

A csendőrnek tehát nem egyszer terjedelmes nyomozást 
kell lefolytatnia, bizonyítékokat kell összegyüjtenie, hogy a 
gyanusítottnak a nyomozás során tanusított, a bűnvádi eljá
rás sikerét meghiusít ani akaró törekvését leleplezze, nem
csak azért, hogy ezzel az elfogás jogcímét m0galkossa, hanem 
azért is, mert igen sok esetben a gyanu8ítottnak ilynemű 
magatartása az őt terhelő bűncselekménynek nagyon nyomós 
bizonyítéka lehet. 

167. Kérdés. A Szut. ;179. pontja értelmében az orv va
dászoktól, azoT,tól, akiknek nincs vadászjegyük, t01,ábbá 
azoktól, akik tiltott időben vagy tiltott vadra vadásznak, a 
1'cuiászfeUIJvert őrizetbe kell 'Venni. A Szut. 380. pontja sze
rint pedig a vadászjegIJek és fegyverigazolványok illetékei 
miatt elkővetett kihágásoTc eseteiben a vadászfegyvert csak 
bizonyos feltételek fennforgása mellett kell őrizetbe 1)enni. 
Mily kihágásokr-ól lehet itt szó ? 

Válasz. A m. kir. pénzügyminiszternek 1924. évi 5007. 
számú rendelete 22. §-ában sorolja fel azokat a kihágásokat, 
melyeket a Szut. 379. pontja nem említ s amelyeket a Szut. 
380. pontja egyéb kihágások gyűjtőnév alá foglal. Ilyen ki
hágás például, ha valaki saját vadászjegyét másnak adja át 

, használatára. vagy aki más fegyverrel vadászik, mint amelyik 
fegyverigazolványában meg van jelölve. 

1 68. Kérdés. A jár-őr h;ihágáson 'éri tetten a gyanusítottat, 
Az csetnek tanuja is '''!Jan. Bizalmi egyén jelenlétében ,kell-e 
kikérdezni a gllanusítottat. Afkalmazhat6-e ily esetben ri tanu 
biza lmi egIJénként? 

Válasz. A ,  Szut. Ibizalmi egyének alkalmazására nagy 
suly!l helyez, mert ezzel is !egyrés.zt el akal'ja kerülni a. 'c�end
őrségi Illyomozás ellen a gyanusítottak részéről emelt rágal
makat és vádakat, másrészt a osel!dőrségi jelentés adatainak 
nagyobb súlyt kíván adni. Ezért szabály, hogy bizalmi egyén 
alkalmazását csak kivételesen szabad mellőzni, amikor t. i .  
kiyételes 'körülmények ezt megakadályozzák , agy lehetet-
lenné teszik. 'I ' ' 

Az ifjúban a t ii::.et becsülni kell, éppúgy, mint 
aggaslY(I.1I[)(m a jeget. Kell, hogy az erélyes ember 
s::.íve úgy legyen gyártva, mint a porcellánedény, 
eleinte kelleténél nagyobb és öblüscbb a::. élet égető 
kemencéjében mindketten kellőleg összezsllgorodnak. 

JEAN PAUL. 
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Ha az eljárás tárgya kihágás és tett.enérés esete forog 
félin, :nincs akadálya ann!l!k, hogy a tanu mint bizalmi egyén 
szer.epeljen, hiszen tanuvallomására egyelőre � tettenérés 
miatt nincsen szükség. Ha azonban más biz;almi egyén ;ren� 
delkezésére áll, ezt Jrell a,lkalmazni inkább, 'mint a tanut. 
Szabály egyébként az is, hogy a ' tanuk, iSértettek Jés 13. �yanu
sítottak kikérdezésénél két bizalmi egyént kell ,alJ<,almazni, ha 
a j árőr csa,k egyet alkalmaz, ennek okát már meg kell .em-
líteni. " 

Oly esetben Ikülönben, amikor az ügy ,tárgya csekélyebb 
súlyú kihágás, tettenérés esete forog fenn vagy tárgyi bizo
nyítékkal támoga,tott beismerés áll rendelkezésére s minden 
törekvés mellett is bizalmi egyének előkerítése nehézséggel és 
aránytalan időveszteséggel járna, bizalmi egyének alkalmazá
sát&l el lehet �ekinteni. 

Szabály legyen különben az is, midőn a Szut. általános 
rendelkezéseitől eltérő eljárásunkat Udvételes esettel magya
rázzuk, hogy jól meg Ikell fontolni minden előreláAm.a,tó olyan 
következményt, amely eljárásunknak külön megokolását a 

szabályokat számonkérő előljáró parancsnokság előtt esetleg 
később szükségessé teszi. 

169. Kérdés. A :vevő házat vásárolván, a szerződésben 
kiköti a tehertől mentességet. Midőn azonban ct ,házat mú?' 
nevére írták, a m. kú·. kincs Vá?' ia ház két ,e lőző tulajdonosa 
által meg nem fizetett illetéket kebeleztet a házra jelzálogjog
gal. Törvényesen sZM'ezhet-e ily esetben a kincstár jelzálogjo
got, holott az ingatlan tulajdonosa az illetékkel nem tartozik. 

Válasz. A vagyonátruházásról szóló 1920 : X XXIV. t.-C. 
szerint a vagyonátruházásért Ifizetendő illetékért u. � .  rlologi 
kezesség áll fenn. Ez annyit jelent, hogy a vagyonátruházás 
illetéke törvényes zálogjoggal terheli az átruházott vagyon
tárgyat, amelyet ha ingatlan vagyontárgyról van szó, jóhi
szeműen szerző harmadik személy ellen Íls lehet érvényesíteni 
és' két évig még a telekkönyvbe bejegyzett magánkövetelésekd 
is megelőzik !anélkül, hogy a Udncstár köve,telése telekkönyvi
leg ;hiztosítva lenne. Ez a két lév a 'jogügyletnek metékki sza
bás végett való ibejelentésével kezdődik. Ha a vagyonátru
házó illetéket az átruházott ingatlanra ,e Ikét éven .belül te
lekkönyvileg is biztosították, az illetékkövetelés törvényes 
elsősége még 5 évig áll fenn, azon,túl n. bejegyzés rangsol'á
ban nyer kielégítést. 

H a a kincstár a jogügyletnek bejelentésétől számított 
két évig nem szorgalmaztaJ a jelzálogjog meg5zerzését, jel
zálogjogot többé nem szerezhet aJZ ingatlanra, ba időközben 
az ingatlalll'a jóhiszemű harmadik személy telekkönyvi tulaj
dont szeTzett. I 

Amint látha,tó, a kincstár harmadik személyekkel szem
ben is ,szerezhet jelzálogjogot, ha az iIIeték�ki�'Zabás jogalap
j ául szóló bejelentés két évesnél 'nem :régibb. 

A kiszabott illeték egyéhként, 'ha 5 évig tI1em szorgalmaz
zák a boehajtását, lel évül. 

Aki tehát ingatlant vásárol, nem<:sak a telekkönyvi ,álla
potot kell ,előzetesen 'n,egnéznie, \hanem érn.eklődnie kell az 
ingatlant terhelő köztartozások után is, mert mint l á tható, 
kellemetlen meglepetéseknek l ehet kitéve, mogy t. il.  dologi 
kezesoogre szorítják más tarwzásáért. 

Ha a kincstár Inem a törvényes feltételek !mellett szerezte 
a zálogjogot, tehát például aJ kivetés alapjául szolgáló beje
lentés két évnél Il'égibb, 'a jelzálogjogot lbek'ebelező 'telekkönyvi 
végzés ellen jl.5 napon belül felfolyamodással lehet élni. H a  
azonban ezt a határidőt az érdekelt elmulasztotta, >a pénzügyi 
hatáságnál kell '3.Zj intézkedés visszavonását, illetve a zálogjog' 
törlését kérni. illetve fellebbezni a pénzügyi hatóság intézke
dése ellen. Ezt aJ cfellebbezést a iPénzügyigazgatósághoz 1,ell 
beadlJli 5 !erre 3 hónapi idő V3!ll ; ennek elmulasztá�á t is rlehet 
azonban igazolni. 

Szabadságában áll egyébként a.z j'ngatla,n tulajdonosának 
a jelzálogjogilag biztosított illEtéktartozást kifizetni s ez eset
ben joga van ezt az illeték�el személyesen tartozóktól köve
telni. Az pedig, akitől :lZ ingatlant tehertől mentesen vette, 
a szerződés értelmében /neki kártalanítással tartozik. 

170. Kérdés. Magánlakásban négy-öt ember beszélget. 
A napi politikába kontárkodva -egyikük ezt a kijelentést teszi : 
"A mai viszonyok közt csak Hock János politikája lenne 
ideális s csak ,ez érvényesiilhetne !" Büntetendő cselekmény 
jellegét tiinteti-e fel ez a \1cijelentés ? 

Válasz. Ho<:k János 'volt kőbányai! plébános 1918. év ,őszén 
a magát Nemzeti Tanácsnak nevező lázadó csoportosulásnak 
vezető tagja, Ú. '11 , elnöke �·olt. Ez ,a, társaság ldáltotta ki 
később a nemzet megkérdezése nélkül az ú, n,  népköztársasá
got, mint az ezeréves Magyarország új államformáját. A 
törvényes rend és a dogfolytonosság helyreállítására irányuló 
mozgalmaktál tartva', az or.szág területéről Imegszökött 's ha
zája ellenségeihez csatlakozva lciHönféle rágalmak terjesz
tésével iparkodott meggyöngíten i -az ol'lSzág belső és külső 

politikai helyzetét. Jelenleg külföldön l appang s bizonyára 
Magyarország ellenségeinek krgyelméből él. 

Lázadó szereplését megelőzőleg azonban, illmely szerep
lése az országnak felbecsülhetetlen kárával és példátlan gya
láza,tával j árt, szintén /élénk részt vett az ország politikai 
életében .s kifogástalan hazafias Imagatartist tanusított. 

Az az egyén, aid a ifentebb idézett kijelentéseivel Hock 
János 1918-iki (politikáját kívánta vissz:v, ha nem rosszhi
szemű felforgatá, !határtalan bárgyúságról és tájékozatlan
ságról tett tanubizonyságot. Cselekménye máskülönben , 'ki
meríteni látszik a Btk. 1 74. §-ába ütköző, bűntett és bűntevő 
feldícsérésével elkövetett vétséget, amely a kir. járásbírÓ'ság 
hatáskörébe tartozik s csak akkor vonható lYünvádi üldözés 
alá, ha a cselekmény elkövetése után! 3 116 alatt feljelentették>. 

E vétségnek lényeges tényálladéki eleme az, hogy a ki
jelentések gyülekezeten történjenek. A gyülekez�t fogalmának 
megállapításában a bíró i Igyalrorlat, ingadozó. Van bírói hatá
l'ozat, amely magánlakáson összegyűlt 5-7 ICJllbel"t gyüleke
zetnek tekintett. Abban ,azonban a Ibírói gyakorlat egyöntetű, 
hogy a gyülekezet több ember együttlét<:\t jelenti, tekintet 
nélkül a,rra, mily IcéLból 'gyülekeztek össze és Ihogy összejöve
telük tervszerű 'volt-e vagy véletlen, 

171.  Kérdés. Hogyan határozzák mer; CL jogban a mémag
zat valószíníi fogamzási idejét ? 

V álasz. Telj es :pontossággal megállapítani a,zt, mi a rméh
magzat fogamzási ideje, nem lehet. Ezt a jogban sokszor 
oly fontos kérdést a jogrendszerek akként döntik ,el , hogy a 
fogantatás időpontját egy meghatározott idő�zakkal jelölik 
meg. Ezt az időszakot a szülés jelöli ki s eszerint a szüléstől 
visszaszámított 180 naptól egészen a visszafelé számított 300 
napig terjed az az időszak, amelyben az új szülött jogi védelem 
szerint fogantatott. Hogy ezen polgári számítással vett ,1 
hónapi időköznek rrnelyik időpontjában, erre természetesen 
nincs felelet. Tehát például legy 1926, j anuár 22-én szilletett 
gyermek megfogamzása 1 925 március 29-ike (visszafelé számí
tott 300-ik nap) és 1925 j úlius 27-ike (\'isszaJfeJé �zámított 
180-ik :nap) között történt. 

Egy gyanus haláleset 
, 

nyomozasa. 
Nyomozta és írta: ÁRKOSI GYULA tiszthelyettes 

( Budapest ) .  

Élén� érdeklődéssel o'l:vasbm la Csendőrségi Lapok 
utóbbi száma>iban megjelent sorozatos közl'eményt a 
tiszazugi ,arrzénmérgezések.rő'JI. .Főleg az a kö.rülmény kel
tette fel a s.zokottnál is nagyobib érdeklődésemet, hogy 
ily tömeges és hosszú évek s orán folytat ólag elkövetett 
mérgezések legnagyobb része az érdekelt községek l'akói 
közötti suttogás, besúgás élSi névtelen feljeJentés'ek 'követ
keztében derült ki.  IEzek az esetek Ikézzelfoghatóan igazol
j ák, hogy a csendőrinek alZ ö.rse körletében előfordu,lt 
haI.álesetekiről nemcsak hogy tudomással 'kell lbiJ'ni:a, ha
nem - 'a megengedett korlátok között és anélkü'!, hogy 
'ezáltal bárki'nek la becsületét sértené r- a legcs,eké'lyebb 
gy3Jnu s  körüLmény \fel:merülése esetén ta'zoil1,nal purhatolás 
tárgyává kell tenni  a lhJalál okát, kÖJ'üLményeit és főleg 
azt kell 'bizalmasan rrnegánapíül.ni,  hogy nem álIott-e vala
ki'nek érdekében az elha1,tat ail1Y13gi vagy egyéb okok miatt 
láJb 'alól ,eltenni .  M-eglehetősen gyakran lesz aLkalma ilyen
kor a es<endŐ1mek olyan /adatok nyomára jutni, melyek 
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alkalmasak les�nek arra, Jlogy kelló i dőben fellérjen és 
eljárhasson. Nekem ,is volt egy ilyen -esetem, mely ugyan 
nem mérgezés, ,de mive.! itt ilS egy rtermészetes haláleset
nek látszó ügyről derüll.t ki, 'hogy bűncselekmény tö.rtént, 
úgy gondolom, hogy ismertetése Itanulságos lehet. 

1 9 1 7  j úm ius 7-én * közs,égben - .ahol i deiglenes 
örsparancsno'k voltam - tudOJlllásomra j utott, hogy .Avar 
Pálné azna'p éjjel megihalt.  ValJ.amiért éppen a község
házán voluam IS mikor onnan a laktanya felé mentem, 
útközben betértem a halotta'3h ázhoz. Az elhalt férjének 
( aki 'egyszerű falusi ember volt ) részvétem et fej eztem ki 
felesége halála miatt, 'majd gyermekeihez intéztem egy 
pár vigasztaló szót. Így bizalmat gerjesztve magam iránt, 
az elhalt férj étől tapintatosan é:deklődni !kezdtem, hogy 
mifyen betegség>e volt a feleségének. Volt-e nagy láza, 
mióta vollt beteg, j árt-e ho�zá orvos stb, ? FérJe azt vála
szolta, hogy felesége régóta tüdőbajos, orvos is járt 
régebben JJ.ozzá, mostanában azoniban szegénységük miatt 
nem állott módjábaln a 10 'km távolságra levő orvost betég 
feleségéhez elhivatn i .  A /halottas ágyon fekvő h ullát is 
megtekintettem s feltünt, hogy a hJalott arca erős'en fel
dúlt és eltorzult volt. Látni Iehetett, ,hogy a ,halál beállta 
előtt nagy szenvedésen ment át. Ez !Szeget ütött a .fej embe, 
mert úgy Itudtam, hogy a tüdŐlbaj osok csendesen elszen
derednek s a Ihalál beálItJa nem idéz elő nagy :változást 
arcukon. Egyébként sem látszott tüdőbajosnak az asz
szony, akit életébe,n is t.i:ibbízben 'láttam. Az is feltünt, 
hogy férj e - bár négy apró gyermekkel maradt özve
gyen - Illem muta'tott 'valiami nagy bámatot felesége 
halála miatt, sőt egés�en természetesne'k vette azt és túl
ságosan nyugodtnak Uátszo1Jt, Ide észrevehető volt, hogy 
nyugodtsága k i ssé erőszakolt. E zek a körülmények önkén- ' 
telen ül is �zt az érzést keltették bennem, 'hogy itt valami 
nincs rendjén. Nehogy azonban idő előtt eláruljam gya
numat, másfelé tereltem beszélgetésünket, maj d egy k is 
idő mulva: ihirtelen azt a kérdést lilntéztem hozzá, hogy 
nem volt-e állapotos a !felesége ? 'Avar'x. pillanaltnyi habo
zás után, l'átszól'ag Illyugodtan azt felelte, hogy nem. Ezzel 
e1köszöntem tőle és a községiházához mentem, hol a jegy
zőt megkértem, hogy az elhalthoz hoza,ssa ki a körorvos't, 
mert orvostól szeretném hallalni,  JJ.ogy mi lehet a halá'! 
oka. Ezt a j egyző készséggel meg is ígérte. A község
házától távozóban egy-két községbeli asszonytól - 'kikről 
tudtam, hogy az e'lJlatltat jól ismerték - bizalmasan az 
irámt érdeklődtem, .nem volt-e az eThalt asszony állapotos ? 
A'z egyik aSSZOlnytól bizalmasan megtudtam, hogy az el
haltnál az utóbbi napokIban 'látta megfordulni a községi 
bábaasszony t. Ez a körülmény még j obban fokozta � gy a
numat s az ö rs,re menve, ,nyomban helyi szolgálatba vezé
nyeltem magam. Két községi kö�eggel a községi .szülésznő 
lakására mentem. A szülésznőt kikérdeztem, hogy mikor 

* A gyanusított nevét megváltozta,ttuk. SzerIc. 

Nagy népszeriíséggel bíró emberek közelebbről 
ismerve, ritkán szeretetreméltóak. Az ok ugyanaz, 
melyért a legszebb freskókép közelről nézve nem tet
szik, Az egyes vonások nagyon is durvák és erősek. 
Arra, hogy a tömeg jó t ulajdonaiI,at észre vegye, sziik
ség, hogy azok túlságig kifejezve legyenek. Vanna k 
emberek - s magam is ismertem többeket -, kiknek 
erényei köriilbeliil azon hatást t eszik reánk, mintlw 
valaki a legszebb dallamot trom bitán fújná , [(iinn az 
utcán nagy élvezettel hallgatják a bájló zenét, de jaj 
annak, kit ct sors a trombitás közelébe állított. 

EÖTVÖS. 

és miért j árt Avarné lakásán ? Nevezett minden vonako
dás nélkül előadta, !bOgy ,öt--JJ.at nappal Avarné elhalá� 
lozása előtt, A var hívta őt a lakásukra azzal, hogy fele
ségének ·erős Ihasgörosei vannak s ha k�het, segítsen rajta. 
Ő el is  ment s az elJJ.aJt asszonyt megvizsgálta és látta, 
hogy három-négy ihó'nap óta állapotos lehet IS ennek dacára 
erős vérzése volt. Semmi gyógYISzert nem adott neki, 
ha.nem a férjének azt tanácsolta, ihogy hívassa el az 
orvost. Hogy ,aztán mi történt, mem tudja, mert egészen 
meg is !feledkezett a dologról s csak most, mikor hiallotta, 
hogy az asszony meghalt, j utott eszébe az a gondolat, 
hogy az elJJ.alt nő valamit c.si,nálhatott magának. Éppen 
azon gondolkozott, hogy ezt a gyanuját az örsön Ibe
j elentse, de ebben a szándékában az én megjelenésem 
megelőzte. 

Most már aztán tisztán állott előttem, hogy a'z asz
SZOillY nem halhatott meg természetes halállal. Visszamen
tem tehát a (halott.as háZIhoz és 'Avart arra vonatkozólag 
kérdeztem ki ,  hogy miért hívatta a bába'asszonyt, ha 
nem volt állapotos a felesége. AvaT tagad� hogy a szü
�észnőt hívatta, vagy az náluk j árt volna. 

Látva, hogy Avar mi,nden ol'yan körülményt, ami 
gyanus volt, tagad, a halottat most már a.l'avosabban 
megvizsgál tam. Az elhalt alteste és az egész hasa meg 
volt .feketedve és vérmérgezés tüneteit mutatta. Minthogy 
pedig Avar taGadott, iházkutatást tartottam, melynek ,során 
egy véres lepedőt találtam. IMaj d az; udvaron volt 'trágya .. 
dombot széthányattam s abba"n megtalál tam egy három
négyhónapo.snak látszó magzat roncsait. .Az esetről azon
nal jelentést tettem a járásbíróságnak, honna.n még az
nap lbiroUság szállott ki. tA. törvényszéki orvos megállapí
totta, hogy magzatelhajtás történt, még pedig valamilyen 
hegyes tárggyal va'ló fels�Ú'rás JÚtjáJn, aminek következté
ben vérmérgezés lépett fel és az okozta Avarné ihalálát. 

Ezután már Avar is beismerte, ihogy tudott az egész
ről. Előadta, hogy mivel már négy gyermekük volt, nem 
a'kaTták, hogy több gyermekük Jegyen. Ezért ' közösen 
elhatározták, hogy valamilyen módOill elhajtják a mag
zatot. P énzük nem volt, hogy orvoshoz vagy szülésznőhöz 
forduljanak és ezért fe'lesége egy kötőtűvel s�úrt fel 
magának, ami után nemsokára nagy görcsök lepték meg. 
maj d erős vér�és közt a magzat i is elment tőle. Ezután 
mi.nd erőslbödtek a fájdalmak és Ja ,görcsök, később .pedig 
kezdte rázni a hideg. ürvoshoz most már azért ,nem mer
tek fo.rdulni. mert fé'ltek, Ihogy laz felismeri cselekményü
<ket. A szülésznőt elhívták, gondolva, hogy az esetleG tud 
segíteni, de annak sem mondták meg, hogy mi történt s 

nem is tudott segíterj semmit.  
Avarné életé, el lakolt Ikönnyelműségéért, A vart 

pedig az i I'letÉ.kes bírósághoz feljelentettem, de előttem 
ismeretlen intlo'kolással a bíróság felmentette. 

N emsokí.tra ezután megtaláltam a magyarázatát 
annak is, JJ.ogy Avar 'nem mutatott valami nagy bánatot 
felesége halálán, mert a temetés után 6 hétre már meg
nősült, amit azzal .igyekezett a lakosság előtt indokolttá 
tenni ,  hogy ,a,pró gyermekeit illem képes egyedül nevelni .  
A valóság aZOlnban az,  hogy már első felesége életében 
szerelmi viszonya volt azzal, akit felesége halála után 
elvett IS így bennem most is él az a gyanu, hogy felesége 
halála körül sokkal több terheli, mint a!Il1it meg Iehetett 
állapítani 

.:t 

A tiszazugi tömegmérgezések mellett ez az egyszerű 
sajnos, faluhelyen elég gyakori - eset is szolgáltat 

egy kis tanulságot arra nézve, hogy a csendőrnek sok
oldalú kötelességei mellett sem szabad a körletében tör
tént . halálesetet �gyszerűen csak tudomásul venni, 

�. �  
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-
(Spanyo]ország.) Revista rrécnica. 

1 930/247. szám. \ 
A címkép Mária Terézia infánsnő nevét viselő kollé

gium irnok- és küldönc-szakaszának harcászati kiképzését 
mutatja be. . 

Pastor José őrnagy folytatja tervezetét a személyazonoe
Gág megállapítását szolgáló eljárásnak a :csendőrségnél való 
bevezetéséről. Szerző már áttér a személyazonossági <>kmá
nyok ismertetésére. Ezek !között első helyen áll a �panyo!
országban újonnan bevezetett személyazonossági kártya, 
melyről már jeddig is többször volt szó. ;Ennek a fényképpel 
ellátott kártyának többek között az is rendeltetése, 
hogy választásoknál tulajdonosának választójogát is igazolJa. 
::)zerző csak azt kifogásolja rajta, hogy nem telel meg telJe
sen a modern személyazonosítási tUdomány követelményei
nek, amennyiben ;a legfontosabb azonossági jelek, az ujjle
nyomatok nem szerepelne.k rajta. 

A forgalom megrendszabályozásáról a lap már a 12-ik 
értekezést közli. Ez a szám a nemzetközi au�ólorgalommal 
foglalkozik. Teljes szövegében i közli a folyó év október hó 
25-én életbelépő nemzetközi autóforgalmi megállapodást 
(szerződést) és mintákat közöl a nemzetközi autó forgalomban 
szükséges autóigazolványról és I vezetőigazolványról. Ismerteti 
az előírt jelzéseket, melyekről az autó eredetét meg lehet 
ismerni. (Magyar autón a /jelzés H = Hungária.) A forgalmi 
akadályokat jelző háromszögletű táblák képekben vannak be
mutatva, Ú. m. : egyenetlen útdarab, hirtelen lÍordulat, útke
resztezés, átjáró sorompóval' és anélkül, továbbá egyéb aka
dályok. Végül a I nemzetközi autóforgalomban használatos 
vámkezelési rendelkezések vannak feltimtetve. 

Narciso Cobos Flores százados és tanár \a 1átásról érte
kezik. Röviden ismerteti a szem technikai szerkezetét és fel
hívja , az olvasó figyeimét mindazokra a veszélyekre, amelyek 
a szemet fenyegetik, Ú. m. erős hiliés, többszörös hirtelen 
változás sötétség és erős fény között és fordítva, tUlZ,,"" ulva
sás - különösen mesterséges világításnál, nézés a napba 
vagy ,más erős fénybe, iszákosság stb., mind okozói lehetnek 
a szem megbetegedésének. 

A csendőrség árvái ügyében keletkezett vitában ,az árvák 
ügyeit szolgáló egyesület is szót kér. Miután megmagyarázza, 
hogy miképen maradtak ,ki a csendőrség arvái az állami 
ellátásból, amennyiben egy 1927-ben kelt törvény az erre 
vonatkozó régebbi rendelet hatályát automatikusan meg
szünteti, ·addig is, amíg a törvényhozó testület ezt a minden
esetre , nem szándékos anomáliát meg nem szünteti, az árvák 
sorsának javítására a következő indítványt teszi : Állítsanak 
fel az árvaházakban nagy munkatermeket, ahol az árvákat 
mindenféle hasznothozó munkálatokkal, ú. m. ruhavarrással 
stb., foglalkoztatni kell, aminek tiszta hasznát az árvák 
élveznék. 

Az árvák ügyét szolgáló több egyéb cikk között M. Gil 
Galinda ;csendőrörsparancsnok ugyanazzal az ötlettel áll elő. 
Kiszámítj.a, hogy a 27.000 emberből és többezer tisztMl álló 
spanyol csendőrség Mnnyen nélkülözheti a felállítandó ipari 
üzemek létesítésére és foglalkoztatására szükséges szak
személyzetet. Tőke sem hiányzik ; - nem kell egyebet tenni, 
mint az Árvaegyesület tulajdonát képező, 4-5 millió peze
tát érő vagyont mobilizálni.. 

M.  Granja az évi katonai elJenőrzésről ír. Ebből meg
tudjuk, hogy az iévente ellenőrzendő tömeg kerek 1,125.000 
emberből ál! és hogy az ellenőrzési munkák nagyrészét -
egyéb szolgálata mellett - ·a csendőrségnek kell végeznie. 
Az ezzel a Imunkával kapcsolatos tisztán kezelési működés 
oly nagyarányú, hogy rendkívüli .megterhelést jelent a csend
őrségre nézve, eltekintve attól, hogy nagyon sok katona-

köteles okmányai nincsenek meg és az illetők katonai hová
tartozásukkal nincsenek tisztában, ami sok utánjárást ró a 
csendőrségre. Cikkíró egyszerűsíteni kívánj a az ellenőrzési 
eljárást és azt indítványozza, hogy a katonai pótkeretek ad
janak ki :névjegyzéket mindazokról az egyénekről, akiket eI
lenőriztetni kívánnak, úgyhogy az ellenőrző csendőrközegnek 
ne legyen egyéb dolga, mint a végzett ellenőrzést vagy az 
ellene fennállott akadályokat egy ív.be 'hevezetni. 

Espanja százados az előbbi lapban írt cikket a gonosz
tevők technikájáról. Felsorolt több esetet, amelyben azok 
álöltözetben lépnek fel és többnyire eredményesen dolgoznak, 
ámbár szakembernek ' rögtön fel kellene ismernie, hogy szél, 
hámossal van dolga. Folytatásképen elmond többek között 
egy esetet, amelyben egy ilyen csaló 1925 januárban a 
trappista rend római székházában trappistának öltözve meg
jelent és ielmondotta, hogy a rend egyik északolaszországi 
zárdájából jön a Rómában a rf'nd által űzött iparágak - a 
csokoládé- és likőrgyártás - tanulmányozására. Mindenben 
alkalmazkodott a rend törvényeihez ,és néhány hónap alatt 
teljesen megnyerte mindenki bizalm át. Csak amikor egy éjjel 
eltünt és magával vitte a rendház összes értéktárgyait és 
készpénzét, akkor tudták . meg a jámbor szerzetesek, hogy az 
állítolagos fráter egy többszörösen büntetett gonosztevo volt. 

Az állat- és növényvédő társulat több díjat ajánlott fel 
a kormánynak, mindazoknak a csendőröknek és rendőröknek 
a megjutalmazására, ,akik az állat- és növényvédelem terén 
magUKat többszörösen kitüntették. A csendőrség számára 
évente három díj >,Tan kitűzve, ú. m. 250, 150 lés 100 pezeta. 
A :megjutalmazásra indítványozott oly csendőrök, akik ez év
ben mern kerülnek megjutalmazásra, a következő évben előny-
ben részesülnek. , 

A spanyol csendőrök és családtagjaik, ott, lahol nincs ka
tonai helyőrség, orvosi segély és gyogyszerellátás tekinteté
ben teljesen ,.az illetékes Iközségi elolJáróság nagylelkűségére 
vannak utalva. Ez a rendszer nagyjából bevált ugyan, de 
elég gyakran ad okot panaszokra . .  l,;obos Flores százados jobb 
megoldást sürget. 

Pastor José őrnagy laz új büntetőtörvényből kiemeli a 
hí\tóság elleni cselekmények büntetéséről szóló fejezetet. 
Megelégedéssel állapítja meg, hogy az új törvény a hatósá
gok tekintélyét lényegesen emeli azáltal, hogy sokkal szigo
rúbban rendelkezik a hatóság ellen elkövetett cselekedetek 
megtorlásánál, mint a régi törvény. 

A "Hasznos tudnivalók" között tudomást szerzünk ( az 
újonnan felállított spanyol csendőrségi rádióhálózat kiterje
déséről. Eszerint Spanyolország terül etén tíz i csendőrségi 
rá�ió�lJomást állítottak fel, amelyek kizárólag a csendőrség 
szamara vannak fenntartva és Ir- :sürgős eseteket kivéve _ 
nem tartanak összeköttetést más testületekkel. A szolgálati 
idő a rád�óál

,
lomásokon a

. következő : 9-l4-ig, l7-l7.30-ig, 
20-20.30-1g es 23-23.30-1g. A lap szerkesztősége örömmel 
üdvözli ezt a hatalmas újítást és annak a reményének ad ki
fej,ezést,hogy ebből a szerény keretből hatalmas rádióhálózat 
fog kifejlődni. 

A "Különféle" rovatban egy levelező ismét szóvá teszi 
az iJletményeket. Igaz, - (úgymond, - hogy a csendőraltis�t 
fizetése sem kisebb, mint a többi legalacsonyabbrendű állami 
alkalmazottaké, csakhogy mégis van némi különbség a kettő 
között. Ha bármely más állami közeg szolgálatban kénytelen 
székhelyét elhagyni, egynapi távollétnél 3.75, ha pedig éjjel 
is távol van, 7.50 pezetát kap. (1 pezeta = 62 fillér.) A 
csendőr azonban nem kap ezért semmit, ámbár világos, h<>gy 
kiadásai nagyobbak, mintha otthon étkezne és éjjelezne. Azon
kívili a csendőr szolgálatában nem tesz különbséget nappal 
és éjjel között, míg a többi állami alkalmazottak a rendes 
szolgálati időn túl terjedő teljesítményekért külön díjaztat
nak. Nyilvánvaló -tehát, hogy a csendőrség- fizetése minden 
egyéb állami alkalmazott fizetésénél csekélyebb. Sürgeti, 
hogy a csendőrség tekintélyét anyagiakkal is emeljék. 

Ugyancsak a "Különfélék" között találunk említést ar
ról. hogy a központi állat- és növényvédelmi társulat a már 
előbb említett jutalomdíjakon kívül egy új érmet is alapí
tott, amellyel azokat szándékozik kitüntetni, akik az állat- és 
növényvédelem terén hasznosan működnek. 

A melléklet a léghajózásra vonatkozóan eddig megjelent 
összes törvények és rendeletek gyiijteményét és azoknak 
végrehajtását szolgáló mintákat tartalmazza. Az anyag a 
következően van beosztva : L Polgári léghajózás, II. Légügyi 
igazságszolgáltatás" . III. Katonai és tengerészeti l égügy, IV. 
A csendőrség szolgálati viszonylata légügyekben. Idetartozik 
a csendőrség által követendő eljárás, oly belföldi és külföldi 
légí járművekkel szemben, amelyek a hatóságilag engedélye
zett repülőtereken kívül szállnak le. 
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(Ausztria.) Der Gendarmeriebeamte. 
119. sz. 

1930 május hó l-vel Készültségi pótdíjat rendszeresítettek, 
amely az eddig engedélyezett pótctíjjal szemben annyiban 
jelent haladást, hogy az utóbbit már a készültségli szolgálatba 
bevont vezető tisztviselők (csendőrtisztek) ,  sőt a gazdászati 
állományba tartozó egyének is megkapják. A kiszabat 6, 12, 
1 8  és 24 órai )készültségért : vezető tisztviselőknek 1.80 , 2.50, 
3.20, 3.90 S., az örsparancsnokig bezárólag 1:30, 2.00, 2'.70 , 3.40 
S., 'a ,többi csendőr részére 1 .00, 1 ..50, 2.00, 2,.50 S. 

Dr. Kimmel József osz,tályszemlélő folytatja 'az új Bün
tető:törvénykönyv tervezetének az, ismertetésé t :  

A 6. fejezet szerint a feltételes 'Szabadságra bocsájtás 
intézmény,ét az eddiginél nagyobb mértékben alkalmaz zák, 
mert a ,büntetés kiszabásánál a 'jövőben elsősorban ,a javítás 
képezi a célt. Cikkíró szerint ez az· e téren szerzett kedvező 
tapasztalatoknak a következménye. 

A büntetés feltételes elengedését a� új Btk. csak az eset
ben engedi meg, ha a kiszabott büntetés az egy évet nem 
haladja meg. 

A 7. fejezet a mellékbüntetéseket és egyéb következmé
nyeket tartalmazza. Ezek közül említésre méltó, hogy Ihivatal
vesztést csak fegyházbüntetésnél mondanak ki a jövőben. 

A 8. fejezet a preventíV' és javító intézkedésekről szól s a 
bíró .szabad mérlegelésére bízza, hogy büntetést szab-e hl, 
vagy javító intézkedéseket tesz. 

A 9. fejezet a bünhalmazat büntetési módját határozza 
meg. 

A 10. fejezet a büntetések kiszabását tartalmazza .s tám
pontokat ad a bírónak arra, hogy milyen szempontok figye
lembe vétel ével állapítja meg a büntetés mérvét. 

A ll.  fejezet laz elévülési natáridőt állapítja meg. 
Rövidesen megjelenik az új öltözeti és felszerelési szabály

zat, ,amelyben egyes újítások is oJesznek : a járásparancsnokok 
(a mi .szakaszparancsnokiaink) ezüst váUszalagot kapnak ; új
ból rendszeresítik a barna bőrlábszárvédőt stb. 

120. sz. 

Az 'Új Büntetőtörvénykönyv-tervezet ismertetése .során dr. 
Kimmel ,József 'osztályszemlélő áttér a "Különös rész"-re. Az 
első és második fejezet a hazaárulás és 'tartományi árulásról 
szól. Utóbbi fogalom a régi IBtk.-ben nem fordult elő. A továb
biakban az alkotmányos testületelmek is fokozottabb védelmet 
biztosít az új tervezet, így : a nemzeti tanácsnak, a 
szövetségi tanácsnak, a szövetségi gyűlésnek stb., vala
mint ezek tagjainak. A 4. fejezet a választási visszaélések
kel :foglalkozik ; ezt pedig az állam külfőldi összeköttetéseinek 
a megzavarása által elkövetett bűncselekmények leírása követi. 
Utóbbi bűncselekményben csak az érdekelt külállam kívánsá
gára járnak el. A ,6. fejezet a véderő ellen elkövetett büncselek
ményekkel foglalkozik s itt külön kitér a közbiztonsági köze
által a hivatali állásukkal kapcsolatban elkövetett büncselek
ményekkel foglalkozik s itt külön kitér a közbiztonsági köze
geknek a )kötelességteljesítés megtagadáoo által elkövetett bün
tenendö cselekményehe. A 8. fejezet az államhatalommal szem
ben való ellenszegülés stb., míg a 9. fejezet az államellenes 
külföldi összeköttetések büntetését tár,gyalja. 

Dr, Kobliha József ,,'l1anuljon-e az ember, vagy sem ? "  
címmel ir a itanulásról. Ma nagyobbrészt az. ,anyagi oldaláról, a 
prakitikus érték szempontjából vizsgálják ezt ,a Mrdést az 
emberek s rendszerint csak lazért tanulnak, hogy ezzel nyugodt 
jövőt biztosítsanak maguknak. Ha pedig ez nem következ,ik be 
azonnal, akkor 'a tanulást rögtön céltalan ,d ologgá degradálják. 
Az ilyenek megfeledkeznek arról, hogy a tanulásnak a prak
tikus oldalán kívül ideális célj,a is van s csak a kettő helyes 
kombinációja vezet eredményre a mai időkben, amikor a tudo
mány állandÓi 'fejlődése, a munkamegosztás térhódítása, a spe
cializálódás nyit utat új,abb és újabb erők alkalmazásához. 
Különbséget kell >tenni tanulás és tanulás között is,  mert ak'i 
csak praktikus célból tanul, az meg tudja ugyan szerezni a 
diplomát, .de gyakran lemarad az életben azzal szemben, aki 
magáért a tudományért tanul, ,így többet tud és biztosabban 
is ér a célhoz. 

-0-

(Poroszország.) Der Gendarm. 

15. szám. 
Antz W., la tmünchen� rendőrfőnökség I. /Oszt. kormálny

tanácsosa tanulmányt ír a tűzesetek nyomozásárój abból a 
célból, )hogy útmutatást ,adjon latroknak, 'akikinek nem volt 'al
kalmuk gyakorlati tapasztalatokra szert tenni. Cikkíró 'a leg
fontosabb szempontokat jÖsszefoglalj a, ,amelyekre minden tűz
eset nyomozásánál feltétlenül ügyelni kell. 

A porosz képviselőház szélső /baloldali tagjai indítványt 
terjesztettek be, hogy a porosz csendőrség 1926. évi átszerve
zését .és a volt �ezetőtisztvi.selőknek tisztekké történt Játminő
sítését hatálytalanítsák. Az indítványt hosszabb vita után elve
tették. 

1 6. szá!1n. 
A birodalmi egészségügyi tanács Ibizottságot küldött ki la 

"vércsoport-kutatás"-sal kiapcsolatos kérdések tanulmányozá
sára. Ez a bizottság Imár tmult; ;évben iE'gyhangúan ,a követ
kező határozatot hozta : 

"A sza;kértök :véleménye szerint a vércsoport szakszerü 
megállapítása megbizható vizsgálati eljárást képez bírósági 
célokra : a vérnyomoki �negvizsgálása és az apaság ikizárása 
szempontjából. Némely esetben 'a IyéT'csoport megállapítása ,a 
tényállás tisztázására is alkalmas ,lesz, amikor ez semmilyen 
más úton el nem érhető. Eme eljáráSi mellőzésével ily esetek 
valódi. tényállása esetleg egyáltalán (nem J,esz megállapítható, 
vagy egy gy8lnusított egyén ártatlanságának 81 bizonyítása 
válik fehetetlenn.é." , I 

A porosz igazságügyminiszter ,a; bizottság l1atároza�át 
azzal az értesítéssel küldte meg la ibírÓiságoJrnak, hogy :a ver
csoport-kutatás irányelveit a közegészségügyi bizottság egy 
albizottsága most dolgozza ki. 

-0-

(Jugoszlávia.) Zsandarmeriski Vesnik. 

1930. 9. szám. 

A címkép a trónörököst Iffiutatja be 7. születésnapja aJkaI
mából. Ez � nap itJörténelmi fordulót jelent ,a délszláv had
sereg számára. Ekkor cserélték ki a szerb ezredek régi zász
lóit az itíj ibirodalom .számára rendszeresített 'egységes jugo
szláv zászlókkal. A vezércikk felsorolja laz ez alkalomból 'el
hangzott ibeszédeket lés iS 'iképet ,mutat be arról a jelenetről, 
amikor a 'iCsendőrség parancsnoka, M arkovics Du.san altábor
nagy a csendőrség új �ászlóját !ai kri.rály kezeibőll átveszi. 

A tanulságos irodalomból a magzatelhajtás bűnügyi meg
világításban szerepel., Cikkíró megmagyaráz:I'Ja a magzatelhaj
tás sz'okáso.s módozatait, ismerteti az e célból alkalmazott kü
lönféle Lszereket és 'ia kérdés anatómiai vonatkozásait, hogy 
a magzatelhajtás gyanújának d'elmerülésénél nyomozást v égző 
csendőrök tudjáki magukat jll1IÍhez tartani. A cikk ,értékes út
mutatásokat tartalmaz 'arra nézve, hogyan kell ia nyomozást 
megkezdeni, vagyis hová és hogyan .szokták /az elhajtott méh
magzatot elrejteni. 

Rád�cs hadnagy a modern ' mérgekről : a morfiumról, 
ópium ról ,és kokaJinról, mint: az emberlliég csapásáról értekezik. 
Ismerteti la ;törvénynek ezen! imérgek becsempészése ellen tett 
rendelkezéseit, amelyek a csempészeket hat hónapig tartó el
zárással és 5000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel (500 pengő) 
büntetik. IMivel a csendőrségnek nagy szerepe van a csem
pészet megakadályozásában, a cikkíró részletesen ismerteti 
ezeknek a mérgelrnek az eredetét, kinézését, tulajdonságait, 
hatásait, használati módját lés a csempészetnek különböző 
módozatait. NagyoIlj fontos ezeknek a. (mérgeknek a ;hatásával 
megismerkedni, mert !áldozataik külsején könnyen ,felismerhető 
nyomokat, elváltozásokau 'okoznak. Ha tehát a csendőrség 
ilyen jelekre figyel, akkoll könnyen járha� utána Ja dolognak, 
hogy az metők hogyan Jutnak "a tiltott mérgek Jbirtokába. Az 
ilymódon felfedezett :nyomok xendesen ia csempészekhez ve
zetnek. ( Folyt. köv . .) 

A következő cikk ta levélcenzuráról és titkos híradásokról 
szól. A cikkíró, ',aki a iháborúban maga is cenzor volt, leírja 
ennek a feladatnak a :nehézsége,it :és több ,ábrával, ;illusztrált 
példán bemutatja, hányféle ifurfanggal dolgozik az ellenséges 
kémszervezet, lhogy helyzet jelentéseket kapjon la iliadszíntér
ről. Nagy szerepet játszanak ,a titkos ihír:adások között a -
rendesen ártatlannak Játszó nyílt levelezőlapokon Morsé
jelekkel írt értesítések. mert !ezeket ',a jeleket könnyen lehet 
feltűnés nélkül !elhelyezni. I (Folyt. köv.) 

Jankovics őrnagy annak l3J nézetének iad széles alapon 
felépített kiifejezést, !hogy ,a nép oktatása !és felvilágosítása 
nagyon hathatós eljárás bűntények megakadályozására. A 
csendőröknek, m�nt törvénytudó és !köztiszteletben álló állami 
embereknek, ezen a téren fontos és hálás működési terük nyí
lik. :Minden !kínálkozó alkalmat tmeg kell .ragadniok, hogy a 
törvények! lés ibüntetések I ismertetésével netalán tervbevett 
bűntényeket tmegakadályozzanak. Nem az összes törvények 
i&mertetéséről van .szó. ihanem <csak lazokról, 'amelyek az illető 
vidéken szokásos, gyakran tudatlanságból vagy nemtörődöm
ségbő1 :eredő Ibűntények :ellen fordulnak. Ilyenek 'Pl. )el"dős vidé
keken az erdőgyiljtogatások, folyók mentén tilos halászat, 
vaddús vidéken :az prvvadászat, határvidéken ,a csempészés 
stb, stb. A. ,oikkíró meg van győződve arról, hogy az illető tör
vények ígyakori Imegbeszélésével a �sendőrök ,több �lgálatot 

, 
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tehetnek az ügynek, mintha csak a már elkövetett bűntények 
tetteseinek kinyomozására szorítkoznak. 

A következő cikk oly apróságokkal foglalkozik, amelyek
nek megf,igyelése gyakran (3. legfurfangosabb és legügyesebb 
gonosztevő leleplezésére vezethet. A nyomozónak nagyon fon
tos tudni, hogy !hivatásos és: különösen hírhedt gonosztevők 
rendesen nagyon hlúk a hÍ1:nevökre. Azt lehet mondani, hogy 
a hiúság volt a legtöbll esetben .a legnagyobb gonosztevők 'Vég
zete. Igy pl. nagyon szeretik magu�at lefényképeztetni és 
fénykép eiket ismerőseik között elajándékozni, ,még pedig -� 
valamilyen különös lélektani folyamat hatása következtében -
rendesen valamilyen nagyobb gonosztett végrehajtása előtt. 
pi! cikkíró elmond egy esetet, .amelyben egy fiatal gyilkos azzal 
árulta el magát, hogy feltűnési viszketegségében nagyon is 
pontos magyarázatát adta az egybegyült tömeg előtt annak 
az eljárásnak, amelyet a gyilkos "valószínűleg" követett. 
Ezálta1 1felhívta magára egy ny. csendőrőrmester figyelmét, 
aki hamarosan átadta őt az igazságszolgáltatásnak. 

Az egészségügy,i. rovatban az élelmezésről találunk érte
kezést. A cikkíró elm.agyarázza a2; egyoldalú - vagyis kizá
rólag JJ,ússal, avagy hús nélkül 'Való táplálkozás hátrányait és 
megvilágítja a :kev�rt táplálkozás szükségességét. Nagy kör
von.alakban vázolja a fontosabb tápanyagok és folyadékok 
hasznát, illetőleg káros hatását. Kifogásolja, hogy sokan nem 
tulajdonítanak a táplálkozásnak kellő fontosságot, legyen az 
felületességből, tudatlanságból, lVagy pedig - mint .a legtöbb 
esetbelli előfordul, - takarékosságból, sőt fösvénységből. Van
nak, akik egyebet nem esznek, mint hagymát ,és kenyeret, 
csakhogy pénzük megmaradjon, tekintet nélkül arra, hogy az 
a szervezet és egészség rovására megy. 

A vegyesrovat ismerteti a lopás egy új fajtáját, vagyis 
azt j hogy miképen lopkodják újabban az amerikaiak a francia 
divatkirályok titkait. Párisban, 'újabban 2 irodát is lepleztek 
le, amelyek a még csak tervezett új divat rajzainak lopásával, 
sokszorosításával és Amerikába való eladásával fogl.alkoztak. 

Ugyancsak ebben la Tovatban találunk rövid leírásokat a 
középkorbarr használt kínzásokról és N ew-York városának 
közbiztonságáról. A bűnözés statisztikájában Csikágó áll 
az első, N ew-York a ;második: helyen ; ,a newyorki rendőrség 
munkájáról némi fogalmat ad, hogy a város területén a mult 
évben körülbelül félmillió letartóztatás történt. A rendőrök 
száma 18.000, ami azonban kevés, mel't legalább 32.000-re 
tehető a títkos lebuj ok száma, ahol a gonosztevők össze szok
tak jönni. 

A itörvénytár a imár előbb megkezdett, a )őpor, robbanó
szerek, lőszer és fegyverek gyártásáról, tartásáról és eladásá
ról szóló törvény folytatólagos ismertetésével foglalkozik. 

1930. 8. szám. ' 
A tudományos irodalomból egy cikk ,a németországi határ

szolgálat megszervezését IÍsmerteti. A :német forrásból .szár
mazó cikk különooen az olasz határmenti, bajorországi határ
rendőrség .szervezetével, annak hibáival és az ezekből eredő 
újjászervezés szükségével foglalkozik, ami a j ugoszláv csend
őrségre nézve annyiból fontos, mert például szolgálhat a 
jugoszláv határszolgálat IJdlátásba IVett rendezéséhez. A cikk 
felsorolja a lhatárrendőrség �ránt támasztható tfőbb követel
ményeket és ebből következtetéseket von �e a, határrendőrség 
megszervezésére és alárendelésére nézve. Egyúttal bebizo
nyítj,a a határrendőrség �ntézményének szükséges voltát. So
kan zaklatásnak minősítik és feleslegesnek tartják ugyan ezt 
a szolgálatot, de konkrét adatok /igazolják laz intézmény hasz
nosságát, különösen a nemzetközi gonosztevők ellen folytatott 
harcban. A bajor-olasz thatáronJ laz 'utolsó 3 évben 739 letartóz
ta tás !történt. 

A következő cikk a l'endőrkutyák használatáról szól. A 
közrend fenntartásának szolgálatában álló kutyák 2 fajtáját 
különböztetj ük meg, amelyek egymást nem pótolhat j ák :  ,az 
őrző lés a nyomozó ,ebet. H a  talán ,a nyomoro ebet Jehet őrszol
gálatra használni, semmiesetre sem lehet egy őrkutyával nyo
mozást végezni, miután lalig akad 100 kutya között egy, .ame
lyikben megvan a nyomozó ,ösztön. Ezt a tulajdonságot már 
az ebek kiképzésénél :meg ikell figyelni és az olyan állatot, 
amely erre a szolgálatra tehetségen 'JJlutat, különösen gondos 
kiképzésben kell részesíteni. Ennek az elméletnek bizonyítá
sára a cikkíró )2 lesetet mond el a gyadwrlatból. Az egyik eset
ben egy rendőrkutya 15 órával a rtett elkövetése után képes 
volt ,a helyes nyomot megtalálni, amely a tettes elfogásához 
vezetett. A másik )CSetben 2 kutyát eresztettek egymás után 
a nyomokra, miután több ltettesről :Volt szó. Mindakettő végig 
követte a felvett !nyomot és rátalált )emberére. Ezek révén 
azután a ;többiek is ·kézrekerültek. A nyomozást 10 órával a 
tett elkövetése ,után kezdették meg. Mindkét esetben száraz 
időjárás volt, az első esetben, kevés .szél �s fújt. A távolság az 
élső iPéldánál ,300 méter, .a másodiknál 1 és fél !kilométer 'Volt. 

A 3-ik cikk tanulságos módon ismerteti, miképen kell va-

dászpuskával okozott halálesetnél a nyomozást végezni. Elő
feltétel, hogy' a nyomozó ismerje a használt vadászpuskákat 
és la. hozzájuk való lőszert. A nyomozási módszer könnyebb 
értheoosége céljából egy gyakorl.ati Ipéldán magyarázza a kö
vetendő eljárást. A imunka legfontosabb eszköze egy jó nagyító
üveg (lupe) , lamivel minden csendőrörsnek egyébként is ren .. 
delkeznie kellene, mert a nagyítóüveg sok olyan dolgot mutat 
meg, amit szabadszemmel észrevenni nem lehet. Még j obb, ha 
minden csendőrörs egy fényképezőkészülékkel rendelkeznék, 
mert a fényképek nagyításával ugyanazt az eredményt iérjük 
el, mint a nagyítóüveggel, mert a fényképezőkészülék olyan 
részleteket is megrögzít, amelyek szabadszemmel nem lát
hatók é s  csalk a inagyításnál tűnnek elő, de azonkívül a fény
képek maradandó alapul Iszolgálhatnak ta további nyomozás
nál. Az ilyen technikai tel'mészetü nyomozások eredményes 
lefolytatására feltétlenül szükséges, hogy a csendőrök legalább 
nagyj ából tájékozv.a legyenek azokról la módszerekről, ame
lyeket a tudomány i3. \nyomozás szolgálatába állíthat. Ha ma
guk nem js vég'ezhetik mindezeket az eljárásokat, legalább tud
niok kellene, hogy szükség esetén kihez forduljanak. E célból 
nagyon :fontos, hogy mindenkit !ismerjenek és velük jó össze
köttetést tartsanak fenn, aki nékik .segédkezet képes nyúj
tani. Mint pl. egy esetben a szomszédos gyógyszerész, aki finom 
mérlege segítségével . :megállapította, hogy a hullában talált 
sörétek súlya azonos a gyanusítottnál !talált vadásztöltények
ben lévő sörétek !Súlyával, ami a bizonyítékok láncolatában 
nagyon fontos �áncszemet !képezett. A cikkíró mindebből azt a 
következtetést vonja le, hogy a csendőrségi iskolákban és tan
folyamokon Isokkal nagyobb .súlyt kellene a nyomozások gya
korlati lefolytatásának oktatására fektetni, mert gyakorlati 
példákon lehet ,a legtöbbet tanulni. 

Vlah Obrad ezredes a csendőrök kiképzéséről jés neveléséről 
ír. A fősúlyt nem annyira a :nevelési rendszerre, mint ankább 
a nevelő és oktató .személyzet Ihelyes ;megválogatására helyezi. 
Miután elmagyarázt!li mindazokat a tulajdonságokat, amelye
ke14 egy nevelőtől meg kell követelni, kitér magára a nevelési 
rendszerre és !11éhány rövid példán bemutatja, hogy mennyire 
fontos az oktatásnál a kérdések helyes !feltevése. Nem helyes 
valamely kérdést csak nagy általánosságban felállítani, ha
nem mindig pontosan ki kell domborítani azt, amire feleletet 
akarunk. A mevelés legfontosabb ré:3ze az erkölcsi ;nevelés, -
magának a 'nevelónek tehát kiváló erkölcsi színvonaion kell 
állania. 

Jakovljevics S. ,T. százados a takarékossággal, mint a 
gazdaság fontos tényezőjével foglalkozik. Hosszabb cikkben 
kimutatja, hogy la munka csak akkor hajt valóban hasznot, 
ha annak thozadékával takarékosan bánunk. 

Pel'unovics J. hadbíró-százados a hűtlen kezeléssel, mint 
katonai Ibűncselekménnyel foglalkozik. Ismerteti az új büntető
törvénykönyv !rendelkezéseit a hűtlen kezelés fogalmának meg
határozására nézve. Felsorolj a mindazokat a lehetőségeket, 
melyeknél hűtlen kezelés esete forog fenn, valamint az érte 
járó büntetések kiszabatát. 

A történelmi rovatban Historicus Raguza város tőrténetét 
i!:'merteti rövid áttekintés formájában, kezdve Gravosa alapí
tásával ,az ókorban, egészen a mai napig. . 

A különböző rovat a fényképeszettel foglalkozik, mint 
feltétlenül szükséges részével úgy a bűnügyi nyomozásoknak, 
mint a nyilvántartásnak. Igaz, hogy iJugoszláviában eddig 
központi bűnügyi nyilvá.ntartás nincsen és előreláthatólag 
nem .is fog egyhamar felállításra !kerülni, de ebből ,még nem 
következik az, thogy a csendő11ség a fényképészetről, mint fon
tos lSegédeszközről lemondjon. A cikkíró .azt indítványozza, 
hogy minden csendőrszázadnál egy műszaki nyomozó szervet 
állítsanak fel a következő személyzettel : ;egy fényképész, egy 
daktiloszkopus és egy motorkerékpáros. !Ez a .szerv volna hi
vat'Va, hogy a nyomozások műszaki részét elvégezze és krimi
nológiai fényképgyüjteményt létesítsen. Ennek ,a gyüjtemény
nek haszna főleg oly esetekben nyilvánulna meg, ha 'Valamely 
bűncselekménnyel gyanusított ellen körözést kell kiadni és a 
fénykép rendelkezésre áll. 

Ismeretes, hogy az angol rendőrségnél női rendőrök is 
vannak alkalmazva. újabban a titkosrendőrök közé is vettek 

Vannak jeles emberek, kik mitsem tudnak tenni 
rögtön, mitsem felületesen, hanem kiknek természete 
m egkívánja, miszerint bármi dolguk vclejéig hassanak. 
Ily talentumok gyakran türelmetlenné tesznek, mert 
ritkán kaphat juk m eg tőlük, amit rögtön óhajtllI1k, de 
csak ezen az úton érhetni el a [egmagasabbat. 

GOETHE. 
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fel �őket, akik kiváló szolgálatokat ;végezne!k és bizonyos ese
tekben túltesznek a férfiakon. 

A lap végén érdekes összeállítást találunk olyan esetek
ről, amelyekben a gonosztevők a törvény betűi köz.ött átsik
land. igyekeznek. 

Például : AngHában a dohány szabadkereskedelem tár
gyá� képezi ugyan, de bizonyos 'ártalmas anyagokat nem ,sza
bad hozzá keverni. Amikor egy dohányárust ily kihágás miatt 
perbe fogtak, ,azzal védekezett, hogy ő nem keverb semmit a 
dohányba, hanem msztán csak az ártalmas anyagokat árusí
totta. Miután \erre .az esetre ;nem 'Volt törvény, felmentették. 

Egy másik esetben !egy betörőt akkor fogtak el, amikor 
félig Ibemászott az �ttört falon egy ékszerész 'üzletébe. M ivel 
a ltörvény lazt minősím Ibetöréses lopásnaik, ha vulaki más tu
lajdonába erőszakkal behatol, a betörő ,azonban "csak a felső 
testével hatolt be", 'kérte felmentését. Csakhogy a bíróság ki
fogott rajta. Teljes komolysággal : csak a betörő "felső testét" 
ítélte 3, havti börtönre lés. szabad választást engedett neki, hogy 
a lábait is magával vigye, vagy pedig otthon hagyja. 

Minds:enl . . .  
. . . a nap, amelyet ,Csendes áhitatban halottaink em

lékének szenielni szoktunk. A kegyelet tűz ilyenkor' lát
hatatlan hangfogót {L hangos beszédre, , az ,utca dübörgő 
zaja is '(mintha halkabbra válna, a villanwsok csilingelését 
is ,tornpítják la koszorúk, amelyekkel \'L ten�etöbe igyekvő 
ember'ek a villarnoskocsikat teleaggat ják. A csend napjá
nak is lehetne nevezni ezt a napot., 

Lehet azonban, hogy 1 980 .. ban másként lesz.  Lehet, 
hogy léppen 'ezen a napon ,lwngosan kiabáló, To mbolásm 
kész �soportok fognak végigvonulni a főváTos és talán 
egyik másik nagyob b  vidéki város u tcáin, lehet, hogy a 
kiabálásba az aszfalt on szikr'ázó patkócsattogás, lovas-
a.ttak és talán rPuskadörrenés lis veyyül. I 

M ert erre a napra Tendelték el M oszkvúból az inter
nacionális "Hungermarsch" -ot, az "éhezők fel!vonulását". 

Értjük. A z  egész ,�világ gazdaSági helyzete oly- súlyo
san nyomasztó, a rnunka és kenyérkérdés olyan irtózato
san nehéz probléma, hogy 'nincs {L világnak az a ',pénzügyi 
vagy ,gazdasági zsenije, aki a rProblémát máról holnapra 
meg' tudná old,ani. Fel kelt tét,elezni tehát, hogy a tüntető 
csoportokba olyanok is kever'ednek, akiket Inem az agitáció 
és szovjetpénz, /w,nem csakugyan p. munkanélküliség okoz
ta nyomor' és annak nyomán fakadó elkeseredés ,hajtott az 
utcára. Azt hisszük azonban - hiszen csak .a Kormányzó 
Úr' neje által 'megindított inségakciónalo egyre hatalma
sabban Ikibontakozó arányai t 'kell a lapolcban figyelenvmel 
kisérnünk - hogy Csonka-Magyar-or'szág, - úgy az úllarr�, 
mint ,a társadalom - 'rnindent ,megtesz, hogy az emberek
nek ,önhibájukon kívül keletkezett n1Jomorát enyhítse é:; 
őket a nehéz' téli hónapokon keresztülsegítse. Tudjuk vi
szont másfelől azt is, hogy -ezeknek a )tüntetéseknek sötét 
hát.terében javar-észt olyano'kkal állunk szemben, akiknek 
kenyér és Iru/w, helyett börtön dukál. Egy piUano,tig sincs 
kétségünk afelől, hogy az állam r'endelkezésér-e álló karha
talom minden különösebb 1negerőltetés nélkül fenn tudja 
tartani mindenkor a törvényes rendet és ha ezzel a jtémá-, 

val egyáltalában foglalkozunk, ezt talán inkább azér·t tesz
szük, hogy mi magunk is gondolkozzunk és gondolkodásra 
késztes-s'Ük az olvasót ·p,zok felett a jelszavak, tüntető kia'
bálások felett, Mnelyek ilyen tüntetések alkalmával ----: 
most talán éppen Mindszentek napján - laz "Utcáról fel-
hagzanak. . 

"Munkát ! Kenyeret!" Ezt értenők. Hogy miért, azt az 
imént fejtettük ki. "Éljen a proletárdiktatúra! ÉLjen a 
szovjet !" - ezt már mehezebb megérteni. Ha Hunger
marschot rendez az egész világ - Kínát kivéve �, mem 
tud annyi éhezőt, nélkülöz ő t összehozni, rn/int Szovjet
oroszország egymaga. Pedig november 7-�n éppen tizen
három esztendeje lesz, hogy ott a pToletárdiktatúm osztja, 
a kenyeret , . .  

Van valami végtelenül elszornorító abban, hogy a 
csend és áhitat napján, halottainkkal való beszélgetés he� 
lyett félrevezetett' élők tömegével kell farkasszemet néz
nünk, de a természet ,rendje, a logika örök tör'vényei sze
rint el kell jönni a job b, [a nyugodtabb idők11jek is, amikor
háborúbarr" jorradalmakban és azokat követő nyugtalan 
időkben túlzottan igénybevett testi és lelki erőnk a meg
érdemelt ,pihenőhöz jut s amikor maid minden fülsértő, 
dis.szonáns hangzavartól mentes november 1 -ei napon, a 
természet szépségétől körülvéve, zavartalan csendben he- ' 
lyezhetünk vir-ágot azoknak a sírjára, akikhez most nem 
tudtunk kimenni. 

Ez már szép Mindszent lesz . . .  
• . . még szebb és igazi meg akkor, ha majd szabadon 

tehetünk koszorúb azokn,ak a sírdá� is, p,kik olyan helyen 
nyugosznak, ahová - egyelőre - útlevél kell . 

-0-

A szegedi honvédgyalogezred nagy ünnepe. Fényes kato
nai és egyházi események napja volt október 25-ike ::lzegeden, 
ahol ezen a napon Ö/őméltósága átvette a "Hunyadi János" 
gyalogez�edet. Reggel 8 órakor érkezett meg Kormányzó Ú1' 
Őfőméltósága és neje a Turán különvonattal Szegedre, a sze
gedi Hunyadi János 9. gyalogezred ezredesi egyenruhájá
ban. Az állomáson gróf Klebelsberg Kunó és Scitovszlcy Béla 
miniszterek, valamint Sztranyavszky Sándor belügyi állam
titkár fogadták öfőméltóságát, aki elhaladt a kivonult dísz
század előtt, majd a polgári előkelőségek üdvözlését 
fogadta. öfőméltósága kíséretében érkezett Göm{;ös Gyula 
honvédeImi miniszter, V é1·tesi Sándor, a kabinemroda főnöke, 
vitéz Somlcuthy József tábornok, ,a katonai iroda főnöke, vitéz 
Igmándy Hegyessy Géza testőrezredes és Koós Milclós alezre
des, első szárnysegéd. A főispán és polgármester üdvözlő be
széde után Őfőméltósága a Mars-téri gyalogsági laktanyába 
hajtatott, ahol Shvoy Kálmán tábornok, szegedi vegyesdandár
parancsnok jelentését fogadta, majd azután a térség közepén 
felállított emelvényre lépett és a következő beszédet mondotta : 

Kilences honvédek! 

Azért jelentem meg soraitok előtt, hogy Hunyadi 
János serege utódainak ezredét tulajdonomba vegyem. 
Örülök, hogy viszontláthatom az ezred büszke lobogóját, 
ama zászlót, melybe honleányi szívük melegét hfmezték 
bele a szegedi női kezek; s amelyet 1919 július 19-én SZen
teltek fel jelenlétemben ugyanazon a helyen, ahol 11W8-{; 
állunk. 

E zászló és az alája összegyült kis elszánt c.sal)at, az 
idesiető lelkes magyar honfiak, valamint Szeged váro.�a 
allcották 1 91 9-ben azt a szirtet, melyen a vörös vihar 
e1"eje megtö1·t. E ma1'oknyi had lelkes elszántsága és az 
A lföld lángoló hazaszeretete ráz ták fel az agonizáló nem
zetet!  

Ez a zászló volt a nemzeti hadse'reg első ezredlobo
gója, ez az ezred; volt a nemzeti hadsereg legelőször meg
alakult csapatteste, melynek feszes léptei alatt dübörög
tek a Dunántúl lankái, a főváros utcái, a Tiszántúl rónái, 
majd Bácska felszabadult része, hirdetve mindenütt a 
nemzet élniakarását. 

Az ezred története magában rejti a nemzeti feltá
madásnak és megújhodásnak egész folyamatát� ezért vlÍ
la8ztottam én ezt az ezredet;  amellett kifejezni akartam 
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a gyalogság iránt a világháborúból szá!rmazó elismerése
met és csodálatomat is. A gyalogság a hadsereg döntő 
fegyve1-neme, az ő vállára nehezedik a csatatéren a leg
súlyosabb teher, őt illeti meg tehát a dicsőség oroszlán
része. 

Ezzel a tudattal kővessétek e szeplőtlen zászlót vész
ben és dicsőségben egyaránt, jelszava tok pedig maradjon 
a régi; "Ezzel, vagy ez.en!" 
A viharos éljenzéssel fogadott beszéd után Ófőméltóságct 

az ezred tisztjei é s  legénysége között kitüntetéseket osztott ki 
és azokat személyesen tűzte ki a kitüntetettek mellére. Az első 
kitüntetett vitéz Balogh Zoltán ezredes volt, akinek a III. 
oszt. magyar érdemkeresztet tűzte mellére ófőméltósága. A 
kitüntetések átadása után az ezred díszmenetben vonult el 
ó/őméltósága és kíséret.e előtt. A kaoonM díszszemle után a 
Fogadalmi templomban szentmise következett, melyet Seréd.i 
Jusztinián biboros hercegérsek pontifikált. 

A fasiszták római bevonulásának évfordulója nemzeti 
ünnep lesz. Mussolini miniszterelnök elnöklésével a miniszter
tanács határozatot hozott, amely szerint október 28-át, 
a Marcia su Róma évfordulóját a nemzeti ünnepek közé 
iktatják. 

Síremléket és emlékoszlopot állítottak az orvul meggyil
kolt Réti Flórián csendőrtiszthelyettesnek. Mint ismeretes, 
még 1929 május ID-én Zamárdi község határában szolgálat
teljesítés közben két gonoszteyő orvul megtámadta és meg
gyilkolta Réti Flórián csendőrtiszthelyettest. A kötelesség
teljesítésnek áldozatul esett tiszthelyettes emlékére a bajtársi 
kegyelet - a csendőrség kebeléből gyűjtött pénzből - a kö
l'öshegyi (Somogy megye) temetőben egy síremléket, meg
gyilkolásának helyén pedig, a zamárdi-i állami útvonalon egy 
en11ékoszlopot állított fel. Az emlékműveket november l-én 
ünnepélyes keretek között leplezik le. 

Fegyverhasználat. A drávafoki örs egy járőre többrend
beli betöréses lopás nyomozása végett október ,20-án a pécsi 
királyi ügyészségtől átvette Kalánllos Lajos és három társa 
kóborcigányokat. Kísérés közben Vál'ad és Teklafalu közötti 
útvonalon Kalányos Lajos szökést kísérelt ,meg. Szabó Lajos 

III. tiszthelyettes a szökevényre négy eredménytelen lövést 
tett. A j árőrnek sikerült a szökevényt elfogni. 

Állítólagos fegyverhasználat. Sz. Kov{ws Balázs nagy
kőrösi lakos a nagykőrösi örsön feljelentést tett, hogy a 
nagykőrösi határban, egy verekedés színhelyén, az ott meg
jelent Kiss István őrmester és Mong József csendőrből állott 
járőr valamelyik tagja szuronnyal megszúrta. Sérülése nem 
súlyos. Az eddigi nyomozás során nem volt megállapítható, 
hogy a panaszos sérülését a járőr valamelyik tagja, vagy a 
verekedés közben más okozta-e. A járőr tagjai szerint fegy
verhasználat nem történt. 

Megtámadott csendőrtiszthelyettes. Kistelek község Ber
csényi-utcájában egy hétfőből álló csoport verekedett. Berkó 
János tiszthelyetes ,szolgálaton kívül a verekedés abbahagyá
sára szólította fel a csoportot. Erre ,a verekedők megiámad
ták Berkó tiszthelyettest, egyikük egy taglóval jobb alkarján 
és fején megsebesítette, a !Sérülés 20 napon belül gyógyul. 
Az örs a gyanusíoottakat őrizetbe vette, a kivizsgálást meg
indították. 

Egy rablóbanda ártalmatlanná tétele. A bükkösdi csendőr
örs nemrégiben elfogta Bogdán Sándor, Bogdán József, Bog
dán Lajos és Kalányos Lajos kóbor cigányokat, akik a hegy
háti járásban követtek el  sorozatos bűncselekményeket. Mivel 
a csendőrségnek az volt a feltevése, hogy az elfogott banda 
garázdálkodott heteken keresztül Dél-Baranyában, Bogdánt 
és társait elvitték ·a nyomozás során Szalánta, Villány, Bere
mend, Drávaszabolcs, Sikló3 és még más községekbe is, ahol 
a lakosság felismerte bennük a sorozatos fosztogatások tet
teseit. Bogdánt és társait hatalmas bűnlajstrom kíséreté
ben adták át a pécsi ügyészségnek. A csendőrség eddigi nyo
mozása szerint a rablóbanda szeptemberben több, mint más
félszáz lopást é5 betör�t követett el. 

Felhívás. A hősi kultusszal és háborús veszteségekkel kap
csolatos kérdések eredményesebb megoldása érdekében a 
Háborús veszteségi és hadisírcsoport (Budapet, V., Falk 
Miksa-u. 9.) felkéri az egykori háborús csapattestek, intéze
tek és egyéb alakulatok bajtársi összejöveteleinek rendező
bizottságait, hogy elnökei és titkárai nevét és pontos cím ét 
melőbb közöljék vele. 

Magyar anyagbÓl ! Magyar g ép e k e n l 
Magyar m unkaerővel ! 

Hogyha varrógépet l:ogy 
Kerékpárt veszeL, 
ÜgyelT s csak akkor vedd meg 
Ha ralta áll, hogy : 
" C SEPEL" 

" CSEPEL" kerékpár 
A csendőr hűséges paTt ása , 

" CSEPEL" varrógépről 
Ugyanezt mondhatja 
A csendőr csa LádJa. 

cSEPlt 
� 

WEISS MANFRED acél- és fémmüvei BUDAPEST, V.  KERÜLET,  
MÁRIA VALÉRIA UTCA 17. GYÁR : CSEPEL 
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örsparancsnokká kineveztettek a m. kir. székesfehérvári 
II. kerületben : Padlovics Imre tiszthelyettes a balatonalmádi 
örs re, Vat?'esz Dezső tiszthelyettes a mo soni örsre. 

Merénylet után megszökött fogoly elfogása. 'Sári, Pest
megyei község határában az alsóbesenyői kincstári bérgazda
ságban október 14-én estefelé Bacsa Sándor, lopás miatt más
fél évi fogházra ítélt s mezőgazdági munkára kadott fogoly 
egy őrizetlen pillanatban zsebkést rántott, azzal Deák Ferenc 
fegyőr combjába, majd E?'dős Zsigmond fegyőr hasába 
szúrt és elmenekült. Úgy Deák, mint E rdős súlyos, de - nem 
életveszélyes sérülést szenvedett. A csendőrség a megszökött 
fogoly kézr·ekerítése végett széleskörű nyomozást indított, 
melynek során a bócsai örs a bócsai határban rejtőzködő 
Bacsát elfogta és az alsóbesenyői fogolyőrparancsnokság-
nak .átadta. 

.' 

A vegyvizsgáló intézet szakvéleménye alapján mondta ki 
a bíróság ,a vádlott Jbűnösségét. Nem mindennapi körülménye.,1{ 
között bizonyították rá laz emberölést a miEkolci törvényszé
ken Ta?'nóczi Ferenc felsőkázsmárki. legényre, akit a tör
vényszék kétnapos tárgyalás után hat évi fegyházbüntetésre 
ítélt. Tarnóczi ellen az volt a vád, hogy a felsőkázsmárki 
korcsma udvarán agyonszúrta régi haragosát, Hajdu Ge?'
gelyt. A b üncselekménynek szemtanuja nem volt. Tarnóczira 
úgy terelődött a gyanú, hogy régi haragosa volt Hajdu Ger
gelynek ,és a bálteremben is összekülönböztek. A nyomozó 
csendőrjárőr egy véres zsebkendőt talált nála és ez volt a 
főgyanúok ellene. Tarnóczi ennek ellenére tagadta, hogy a 
gyilkosságot ő követte volna el és jgyekezett azt elhitetni, 
hogy a zsebkendőn talált vérfoltok az orra vérétől erednek. 
Minthogy a véres zsebkendőn kívül máos bizonyíték nem volt 
ellene, a törvényszék elrendelte, hogy az á ldozat véres ingét 
és T.arnóczi véres zsebkendőjét terjesszék fel az Országos 
Vegyvizsgáló Intézethez és ugy<ancsak vizsgálja meg az inté
zet Tarnóczi Ferenc vérét is. A vegyvizsgáló intézet megálla
pította, hogy a zsebkendőn talált vérfoltok ugyanabbóL a vér
csoportból valók, amely vércsoporthoz tartoznak az ingen 
talált vérfoltok. A vádlott véréről pedig megállapította, hogy 
az más vércsoporthoz tartozik. A szakvélemény el is d öntötte 
a vádlott sorsát, mert így beigazolást nyert azon feltevés, 
hogy a zsebkendőben talált vérfoltok úgy keletkeztek, hogy 
Tarnóczi a véres kést zsebkendőjébe törölte. .  A bíróság a 
Vegyvizsgáló Intézet szakvéleménye alapján bűnösnek mon
dotta ki Tarnóczi Ferencet és hat évi fegyházra ítélte. 

Magyarország baleset statisztikáj a. A Központi Sta
tisztikai H'ivatal most tette közé a mult évi baleset statisz

tikai adatait. Eszerint 1929-ben Magyarországon 5955 volt a 
balesetek száma, melyeknek megoszlása a következő : közúti 
villamos 555 baleset 387 áldozattal, személyszállító gépkocsi 
2282 baleset 1364 áldozattal, motorkerékpár 504 baleset 465 

áldozattal, teherszállító gépkocsi 730 baleset 442 áldozattal, 
-bérkocsi, szekér 956 baleset 363 áldozattal, kerékpár 790 bal
eset 590 áldozattal. Az egyéb balesetekkel együtt ,a balesetek 
száma 5955, ,amelyek 'közül halállal végződött 3711. Mint ezek 
az adatok bizonyítják, a balesetek száma az előző évhez viszo
nyítva 1295-tel, míg az áldozatok száma 625-tel több. A balese
tek számából 4261 a vezető hibájából, 1082 a gyalogjáró hibá
jából, 549 különféle okokból és 63 i,smeretlen okból keletkezett. 

A legúj abb motorjármű. Egy párisi lapból vesszül e 
Genetosa olasz mérn,ök szakértök előtt új motorjárművet mu
tatott be. Az új közlekedési eszköz egyetlen, 170 centiméter 
átmérőjű kerékböl áll ; a motor és vezető ülése a kerék közép
pontjában van. Az új motoros kerék 120 kilométer gyorsaság
gal képes halad11!Í és 100 kilométeren mindössze egy liter 
üzemanyagot fogyaszt. 

új viIághábol1úS tiszti kitüntetés. A vilá�háborút követő 
események miatt sok tiszt harctéri, a kötelességteljesítésen 
messze túlmenő, odaadó szolgálata maradt elismerés nélkül, 
bár az· érdemet szerz·ett tisztek kitüntetését az előírt módon elől
járóik kellő időben j avasolták. A világháború után többször 
felvetődött e kitüntetések utólagos eLismerésének kérdése, de 
minthogy a tiszti kitüntetések adományozása kizárólag fel
ségjog 'volt, a megoldás emiatt mindig hajótörést szenvedett. 
Igy ,azután éppen a világháború utolsó szakában érdemet 
szerzett magyar tisztek estek el attól, hogy a megérdemelt lát
ható kitüntetést viselhessék. Ezek a bisztek méltán sérelmes
nek tartották ezt, mert valóban önhibájukon kívül voltak ki
zárva háborús érdemeik látható bizonyítékának viselésétöl, 
ami sok esetben ferde helyeztbc Ihozta, őket vagy téves elbírá
lásukra adhatott alkalmat, sőt sorsukra is kihatott. Ezt a 
méltánytalanságot - anélkül, hogy az említett közjogi szem
pontot figyelmen kívül hagyta volna, - szerencsés módon 
szüntette meg most a íKormányzó Or, aki Gömbös Gyula honvé
delmi miniszter előterjesztésére elrendelte, hogy a világhábo
rút követő események következtében elintézetlenül maradt ki
tüntetési j avaslatok alapján kiállított igazolvánnyal rendel
kező tényleges, volt tényleges �s volt nemtényleges tiszteknek 
(hasonállásúalrnak) háborús érdemeik utólagos elismeréséül 
"Dícsérő elismerése" tudtul adassék. Egyidejűleg megengedte, 
·hogy a "Dícsérő elismerésnek" látható j eIét, a magyar bronz 
érdemérmet a piros-fehér keskenyszegélyű sötétzöld szalagon, 
a szalagra feltűzött azon kitüntetés kisebbített alakjával, 
amelyről az igazolvány szól, mindazok, akiknek igazolványa 
kardos kitüntetésre vonatkozik, kardokkal, a többiek kardok 
nélkül, ,a háborús kitüntetések után (a Károly csapatkereszt 
előtt) viselhessék. A honvédelmi IIIlÍniszter az érdekelt háborús 
tiszteket 'fel fogj a szólítani, hogy a birtokukban l évő igazol
ványt az említett új kitüntetés viselésére vonatkozó engedély
lyel v,aló kiegészítés végett terjesszék be, mert enélkül termé
szetesen sen'ki sem vi.selheti ezt a különleges tiszti kitüntetést. 

· H d" H · k T b·1 ' k flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II11111111111111111111111111111lm 
- - r .. �·-�·�H:;�--. ege U armonl a rom I a ----------------------------------------

, s ...-r ft a,.monlum 
Citera, Tambora, mIndenfajta zenekari fa- és fém
fuvós hangszer. Harmonlkákat csakis megbiz
ható, ó g y á r t m á n y o k a t  hozunk forgalomba. 
Rakóczl-tárogató saját találmány. Óvakod
Junk az IHent álgyárosok által felajánlott 
külföldön készült utánzatoktól •• Hibás hang-
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- pf Budapest, II., Lánchíd u. 5. (Dudán). �& .  Az egyedűli hangszergrár 8Z országban. Több grár nincs-

Tá,.oRató csak itt a valódi Cimbalom Ha,.monlka CIt.,.a 
és az összes legjobb hanoozerek. továbbá a 
legjobb rádi6kéezülékek csakis itt a gyárban 

kaphatók. 
Müvé.:.iesen Javit. legjobb hurokat készit. 

_ Árjegyzéket ingyen küld 1-
MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. 
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-- Csendőrségi 
szállító ! ! CIPŐ" .harisnya, ernyö es 

bőrdíszműárú vásárolható 
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NORMA cipökereskedelmi r.-t BUDAPEST V_, Erzsébet-tér 13_ 
Telefonszám : Automata 800-25. 'v' • Kérjen árjegyzéket ! 
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Egészségtani filmek. A népjóléti minisztérium Egészség
iigyi Propaganda Központja szóval, képben és Írásban küzd 
azért, hogy az egészségvédeImi tanol{ minél szélesebb körben 
terjedjenek. újabban, mint legmodernebb eszközt, a filmet is 
nagy S'ikerrel használja fel erre a célra. Dr. Pollerma,nn 
Artur, a Propaganda Központ <igazg\atója három új és igen 
tanulságos mozgóképsorozatot mutatott be a sajtónak s a meg
hívott vendégeknek a Népegészségügyi Múzeum előadótermé
ben. Az elsőt, mely a vízből való mentés különböző módjait 
mutatta be, érdekes és ügyes csoporoosÍtásokban, dr. Körmöczi 
Emil a mentők Iigazgató-főorvosa kísérte szakszerű magya
rázatokkal. Elmondta, miért tértek át a régi Silvester-féle 
élesztési módszerről az egyszerűbb és gyorsabb Schaeler
félére és rámutatott arra, hogy a vízből mentési akció meg
kezdése ót'a a vÍzhalálozások száma évről-évre csökken. 1926-
ban 773 eset volt Csonka-Magyarországon, 1929-ben pedig 
csak 624, annak ellenére, hogy a vízi sport azóta hatalmasan 
fellendült. A másik két film a tuberkulózist tárgyalta, mely
nek népegészségi s gazdasági vonabkozásaira dr. Parassin 
József igazgató-főorvos mutatott rá bevezető előadásában. Az 
élső képsorozat a mult század végi Amerikában j átszódik le, 
a másik modern ,német film, "Tilos a csók" szerelmi történet 
keretében mutatj a be 'a fertőzés sokféle lehetőségeit és az 
ellenük való védekezést. 

Hubertus vadászlovaglás. A m. kir. csendőrség n<>vember 
hó 9-én (vasárnap) Cegléden Ilubertus vadászlovaglást ren
dez. A Meet helye a ceglédi lovassági Jaktanya, ideje 11 óra. 

Hamis egypengősök forgalomban. A napokban Moson és 
Svigetmonostor községekben hamis egypengősöket találtak 
forgalomban. A hamisítványok ólomszürke színűek, köny
nyen hajlíthatók, csengésük és öntési felületük tiszta, csu
pán a perem szélén l évő pontok kissé egymásbafolytak. 

A Hadsereg ' Sporthét fiImen. ;Q.któber 21-én, kedden este 
hat órakor volt az Országos Tiszti Kaszinóban a Hadsereg 
Sporthétről készült ezernégyszázméteres film bemutatója. 
Az ünnepélyes keretek közötú lefolyt n agy;sikerű filmbemuta
tón a Tiszti K aszinó nagy termét teljesen megtöltötte a fővá
rosban állomásozó tisztikar. Az előkelőségek "között megjelen
tek : Albrecht királyi herceg, dr. Scitovszky Béla belügymi
niszter, báró Wlassics Gyula, a fel�őház és Almá8Y LlÍszló, a 
képviselőház elnöke, dr. Karafiáth Jenő, az OTT elnöke, vitéz 
Hellebronth Antal ny. tábornok, vitéz Schönner Odiló 
altábornagy, a budapesti vegyesdandár parancsnoka, vitéz 
Megay Béla tábornok, vitéz Somkuthy József tábornok, a 
Kormányzó katonai irodáiának főnöke és sokan mások. 6fő
méltóságát a 'kaszinó bejáratánál az Országos Tiszti Kaszinó 
elnöksége nevében vitéz Kary Béla altábornagy, a kaszinó 
elnöke, vitéz pávai Mátyás Sándor altábornagy és Szakmáry 
Emil tábornok fo�adták. A lépcsőházban vitéz :i ákfai Gömbő,q 
GlIula honvooelmi miniszter üdvözölte 6főrnéltósá,qát és a 
Himnu'3z hangjai mellett bevezette a Kaszinó nagy termébe. 
A nagyszerű film, amelynek rendkívül találó és szakszerű 
felíratait vitéz Bujdosó Kálmán végezte, felelevenítette és 
megörökítette az első Hadsereg Sporthét versenyeit, küzdel
meit és győzteseit. A KormánJlzó Úr 6főméltósága, a táborno
kok és az előkelő polgári vendégek nagy figyelemmel és élénk 
tetszéssel nézték a szebbnél szebb jeleneteket. amelyek közül 
főképen a jól megválasztott l assított felvételek arattak külö
nös sikert. A körülbelül egy óra hosszat tartó Hadsereg Sport
hét filmjének lepergetése után 6főméltósága végignézte a kí
sérő filmet is, majd a honvédelmi nliniszter kíséretében el .. 
távozott . 

• 

A leventék ,új egyertruháj a. Az Országos Testnevelési 
Tanács a leventeoktatók és leventék részére új , egyöntetü 
egyenruhát ren,dszeresített, a mai súlyos gazdasági helyzetre 
tekintettel azonban a ruhák beszerzését egyelőre nem tette 
kötelezővé és megengedte, hogy a leventék és oktatók az egyes 
kÖ2lségek által készített különböző egyenruhákat viseljék. Az 
új egyenruha csinos, fűzöld zsinórzattal, a mostani Bocskay
sapka elmarad. A csapatok színét minden egyes vár
megye testnevelési bizottsága állapítja meg. A zsinórkák 
színe úgy a leventéknél, mint az oktatóknál az eddigi arany 
és- ezüst helyett fűzöld. A sapka elülső részén a leventeiel
vény fölött alkalmaztatási jelvény van. A kabát kakiszínű, 
zakószabású, három gombbal, begombolható zsebekkel és 
vállszalagokkal, csi:lltnanadrág zsinórzás néllcül. A mostani 
leventeing megmarad, de az illetJékes törvényhatóság által 
megállapított színű vállszalagokkal. A nyakkendő hosszúra 
kötött, de a megállapított vármegyei .színből való. A jelvény 
a segédoktatók részére fehér alpakkafémből készült, az okta
tók ,és főoktatók jelvénye zománcozott kékeszöld, a vezető fő
oktatóké aranyozott alapon. Az OTT rendelkezése megszün
teti az eddigi különböző egyenruhák viselését és csak a váll
szalagok és nyakkendők színe mutatja majd, hogy a levente 
melyik vármegyéhez tartozik. 

Országos frontharcos találkozó. A M01,e Országos Front
ha1'cos Szövetség felhívására november 9-én szállnak táborba 
a frontharcosok, hogy kifeje2lésre juttassák a kialakulásban 
lévő szervezkedési egységüket. A találkozón való részvételre 
jogosult minden igazoIványos frontharcos, továbbá a szövet
ség vezetősége által meghívottak. A találkozó helyét, időpont
ját, részletes munkaprogrammját később fogják ismertetni. 

Sorsjáték. A Nyugdíjas Katonatisztek Ors.zágos Szö
vetsége (IX., Knézits-uCca 15. ' I. em.) tárgysorsjátékának hú
zása f. évi december hó 15-én lesz. A Isorsjegy ára darabon
ként 1 pengő. A sorsjátéknál 61 darab nyereménytárgy kerül 
kisorsolásra, melyeknek ö sszértéke közel 6000 pengő s a nye
remény tárgyak mind magyar kezek alkotásai. A sorsiáték jö
vedelmét a honvédségi és csendőrségi özvegyek és árvák tá
n\ogatására szolgáló jótékonysági alap gyarapítására fordít
j ák, az ,akció tehát 'a legmesszebbmenő támogatás ra érdemes. 
A sorsjegyek szétküldése f. é. november hó l-én kezdődik. 

Előléptek : A m. kir. budapesti I. kerületben törzsőrmes
terré : Vavra József, Balo,qh Sándo'r, Cseh László. LénÚ7't 
Károly, Kormos András, Vass Péter, Várnagy András, Pécsi 
Sándo1' és Gerendás János őrmesterek. 6rmesterré : Bako,� 
István, Debrődi József, Lakatos Dániel Ac; Lassu András 
csendőrök. A m. �ir. ,szombathelyi III. kerületben törzsi!?'mes
terré: Horváth Mihály I., Kovács József Xl., Pilipár Ferenc, 
Layer János, Csöndör Jószef, Módos István, Kocsis Boldizsár, 
Sándor István. Győrfi Dénes, Stateler József, Farkas Gyula, 
Tóth Ferenc IV. és Pál József őrmesterek. 6rmesterré : Sifler 
József, Sostai István és Bokor János csendőrök. A m. kir. 
pécsi IV. kerületben törzső1-mesterré : Mészáros Mátyás, Bali 
Sándor, Szemenkó Ferenc és Golobics József őrmesterek. 61', 
mesterré : Horváth Sándor ll., Kiss János VI., Horváth La
jos IV., Villi Lőrinc, Naszvadi József, Mohai Antal, He1'o
nyányi Pál, Lukács Vince és Bencze György csendőrök. A m. ' 
kir. szegedi V. kerületben törzsőrmesterré : Szabó Mihály ll. 
őrmester. A m. kir. debreceni VI. kerületben törzsőrmesterré ,' 
Hamza Gábor, Fekete István, Juhász Zsigmond és Gunnai 
Péter őrmesterek. 

FU CHS SÁN D O R  C S E N DŐ R S ÉG I C I K K E K  
SZAKOZLETE 

BUQAPEST, VI., 
LAZAR-UTCA 22. SZ. 

Sapkák minden alakban, kizárólag saját műhelyemben a legjobb anyag-
ból , szakszerűen készülnek. 

Társasáui sapka, selyem zsinórzallal . . 6.- P Társasáui sapka, ezüst zsinórzallal . . 6.20 P 

� aZ őszi idény beálltával felhívom b, figyeIméi nagy keszlyűlakláramra : 
I·a nyári keszlYü, fehér· khaki·erém szlnben 2.30 P l-a barna naopa börkesz!yü, nycmós oombbal 10 P 
Téli IrikoHeszlyü . . 1 90 P J- a barna nappa börkeszlYü, álesalolh. pánIlal 11 P 
l-a fehér börkeszlYü 11.50 P J-a " .. börkeszlYü, nyomós Domb .. béleli 12 P 
J-a fehér olaeékeszlYü . 8.40 P J-a " " álesalolható pánUal " 13 P 
leoelsörendü bevásárlás i forrás ! Mindeni szálUI, amire szüksége van, - részleire - felár néllül l  
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Házasságot kötöttek. A m. kir. budapesti 1. kerületben 
Hatos Dénes törzsőrmester Lőr'e Máriával Versegen ; Fricska 
János törzsőrmester Pekárik Irma Erzsébettel Csépán ; Báti 
Imre törzsőrmester Tőzsér Margittal Jászszentandráson. A 
m. kir. debreceni VI. kerületben Eördögh Gyula tiszthelyettes 
Kántor Máriával Kéken. A m. kir. miskolci VII. kerületben 
Kubus János törzsőrmester Györ'gy-Kosztik Máriával Sátor
alj aújhelyen ; Bakos Mihály törzsőrmester Ficsér Rozáliával 
Hevesen ; Csortán András őrmester Mérten Ilonával S ajó
kazán. 

Piskup András szepeskeleméri ,születésű, háború előtt volt 
csendőrről aki valamit tud, közölje szerkesztőségünkkel. Ne
vezett értesülésünk szerint Eperjesen szolgált 1914-ben, majd 
Mámmarosszigetre helyezték, ahonnan a harctérre került s 

azóta csehszlovák területen élő hozzátartozói ne m  kaptak 

róla hírt. 

e erLKtSltöl 
r:)llleteK:�� 
üte, .,  

Olvassa el, mielőtt ír nekünk! 
Közlemény t nemcsak a csendőrség tagjaitól, hanem bár· 

kitől elfogadunk. A lapunkban megjelent közlemények tulaj· 

donjogát fenntartj uk, tehát azokat beleegyezésünk nélkiiI nem 

szabad utánnyomatni. Réziratot csak akkor kiildünk vissza, 

ha a bekiildő megcímzett és bélyeggel ellátott borítékot mellé· 
kel. A közleményeket kérjük a papírnak csak 'az egyik olda· 

lára, félhasábosan, írógéppel, vagy jól olvasható kézírással 

Írni ,. 'olvashatatlan kéziratot nem olvasunk el. A szerkesztői 

üzenetekben mindenkinek válaszolunk, de a kérdező telies ne· 
vét, rendfokozatát és állomáshelyét tüntesse fel. Névtelen le
vélre nem válaszolunk. Réziratok sorsáról is csak szerkesztői 
üzenetben adunk választ. Levelet nem írunk, bélveget tehát 
felesleges beküldeni. Jeligéiil legcélszerűbb egy kisebb hely
ség nevét, vagy többjegyű számot választani. Ha jelige nincs 
megjelölve, a kérdező nevének kezdőbetűi és állomáshelye 
alatt válaszolunk. IRözérdekű kérdésekre a "Csendőr" lekszi· 
kon" rovatban adunk választ. Előfi:r.etni csak legalább félévre 

A m. kir. csendőrség tag'ai -I I e g o I 
C �S�OI�k bpo�t6� f e b é r n e nl Ű ( és : ex(ilúru( 

Kérem 
a cimre 
ügyelni ! 

�" E KE TE JÓZ S E F  I áruházában, Budapest, VI., Király-utca 84. 
Kedvezö fizetési feltételek. Kérjen költség
mentes vétel kényszer nélkül próbacsomagot ! 

A Szent Imre év 
j u b i l e u m á b ó l  visszamaradt 

lepedők . 
flanel takarók 

kaphatók még a szállítónál : 

2.- P-ért 
5. - P-ért 

K I S S E N D R E nagykereskedönél 
Budapest, VI. kerület, Gróf Tisza István-utca 16. 
Ugyanott kapható k o I c s ó törülköző k .  lenvásznak, 
sifónok és damasztárúk rendkívül előnyös, nagybani 
árak ban. - -VidékI  megrendelést azonnal elintézünk. 

lehet. A csendőrség tényleges és nyugállományú legénységi 
egyénei az előfizetési ár felét fizetik. Csak a m. kir. csendőr
ség, honvédség és az állami rendőrség, továbbá a bíróságok, 
igazságügyi és közigazgatási hatóságok tényleges vagy nyug
állományú ,tagjaitól fogadunk el előfizetést, mástól nem. Az 
előfizetéseket kérjük pontosan megújítani, mert a felszólítás 
köItségét külön felszámít juk. A nekünk szánt pénzküIrlemé
nyeket kérjük a Nemzeti Hitelintézet Budapest-Rrisztinavá
rosi fiókjának (Budapest, 1., Rrisztina·kö.rút 14.) 1672. számú 
csekkszámlájára befizetni, a csekkre pedig feljegyezni, hogy 
a befizetés a mi j avunkra történt. A szerkesztők a szerkesztő
ségben ünnepnapok kivételével 15-18 óráig találhatók. Szol
gálati beosztási helyeiken a lap ügyeivel nem foglalkoznak. 
A hozzánk intézett leveleket így kell címezni : "A Csendőrségi 
Lapok szerkesztőségének, Budapest, I., Böszörményi-út 21. 
szám." 

-- -y-

"M. E. ny. alhadnagy." A leírás jó és az abban felsora
koztatott !érvelések, bizonyítások helytállók, mégsem közöl
hetjük, mert sem ,a mi szempontunkból, sem a közérdek szem
pontjából nem kivánatos, hogy ezt al nagy port felvert s azután 
a legfelsőbb bírói forum előtt is jogerősen lezárt esetet felfris
sítsük s ezzel esetleges újabb szenvedelmes vitákra adjunk 
alkalmat. 

Mecsek, 682. Amint a lekszikon-rovatban közölt válaszból 
láthatja, mitsem ért volna el, ha mzonyítani tudta! volna is, 
hogy a Ifelperessel 1925 május 22-ike előtt nem érintkezett, 
mert ihiszen ellismerte, hogy a foga.u1Zás vélelmezett ídejében a 
nemi érintkezés meg'történt. Ily k,orülmények közt reménytelen 
lenne minden kísérletezés az ítélet megváltoztatása végett, 
hiszen ,ön sem tudhatja biztosan, hogy a gyermek nem az öné, 
mert az, hogy a gyermek 8 hónapra született, egyáltalában nem 
jelent semmit. E z  a helyzet ,az orvostudomány és a köztapasz
talat eredményeivel összehangzik. Az említett vérvizsgálat 
legjobb esetben is csak kedvező szakértői véleményt eredmé
nyezhetne, Iha ugyan eredményezne, �zzel ,pedig a törvényes 
véleimet s így az ítélet alapjául vett tényt megdönteni nem 
lehe't. Hasonló esetben csak egy mentség lehet, az, hogy a nő 
feslett életet élt a fogamzás idején. Nagvon nehéz ezt is 
bizonyítani, hacsak köztudomásúan rosszhírű nőről nincs szó. 

D. ,V. tiszthelyettes, Domoszló. Az egyík, az emberölési 
eset egy falusi ,dráma, minden szolgálati tanulság nélkül s 
ez,ért nem közölhető, a másik, a rabl-ási .eset ugyancsak nélkü
lözi azokat a kellékeket, amelyeket mi a tanulságos nyomoz-á
sokban k'eresünk, de ,az eset nem mindennapi, elég jól írta meg, 
így ha nem leszünk túlságosan elhalmozva kéziratokkal, -
közöljük. 

Reménykedő, Székesfehérvár. Ha visszaveszik, a régi 
rendfokozatát kapja vissza, nem kell újból próbacsendőrös
ködésen kezdenie. 

Bardocz honv, őrv., Mezőtúr. Elkésett közlés. 

�������������������� 
OSER-YIKTOR 

110 éves óráscége 
Budapest, I., Tabán, Apród-u. I. 
Telefon : Aut. 531-39. 
Ajánlja dús óraraktárát 100/0 enged
ménnyel a m. kir. csendőrség részére. 

Javítas okat  i s  e lv á l la l ! 
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Sapkarózsa. A közlekedési csendőrséghez való vezénylés 
nincs szolgálati időhöz kötve, de elvileg csak őrmestertől fel
felé vezényelnek ,az említett szolgálatba. A gyakorlatban 
ennek az elvnek a betartása ,alól lehetnek kivételek, mert a 
legfontosabb követelmény a közlekedési szolgálatra való alkal
masság. Természetes azután, hogy ennek elmaradhatatlan fel
tétele az általános csendőrségi szolgálatra való rátermettség 
és képzettség, ehhez pedig bizonyos szolgálati idő szükséges, 
ami egyéniségek szerint változó. Most különben sincsen 
felvétel s ha majd lesz, azt parancsban fogják kihirdetni, 
akkor jelentkezhetik. 

őszinte. A nősülési kérvények elbírálásakor sohasem ke
resik II nézik azt, hogy az ara idősebb 'vagy fiatalabb-e a 
csendőrnéL Ez majdnem annyi, mintha azt néznék az elől
járók, hogy llzőke-e vagy barna a csendőr menyasszonya s 
aszerint adnának vagy nem adnának nősülési engedélyt. N e
künk .azonban volna néhány szavunk ahhoz a korkülönbség
hez, ami önöknél van : ] O évvel idősebb az ,ara. Ez sok. Csak 
tökéletesen harmonikus házasságok blrhatnak el ilyen korkü
lönbséget, akkor is csak olyan emberek, akik a szó legteljesebb 
értelmében szeretik egymást. Azb írja, hogy az arán nem lát
szik ez a korkülönbség. Ha erre alapítja a házasságuk j övő
j ét, az nagy hiba. Mert ami ma még nem látszik, az évek 
multával feltétlenül jelentkezni fog s ha lön arra alapozza a 
boldogságukat, Ihogy most minde.nJci fiatal feleséget fog látni 
az olaalan annak ellenére is, hogy az ara sokkal időseob, ké
sőbb elveszítheti a talpa alól ezt az alapot s a kezdetben szé
pen indult házasságnak keserves kiábrándulás lehet a foly
tatása. A házasságnál neJl1j a mát, nem is a holnapot, hanem a 
holnaputánt, sőt ennél is kiésőbbi időt kell nézni, mert a virágos 
ma és holnap gyorsan elrepüL Gondolja meg a dolgot alaposan 
s csak úgy menjen bele ebbe a házasságba, ha úgy érzi, hogy 
az ,arájáoon nemcsak a maiÍ fdatal nőt, hanem az évek során 
önnél sokkal korábban e löregedő asszonyt is szereti, metve 
szeretni tudja majd. 

Csillagok. 1. Olvassa el lapunk 192<8. évi 9. számában kö
zölt 149. lekszikonválaszunlrot. 2. Cs'ak a tényleges szolgálati 
idő,. 3. A magánruházatát a kincstári ruházata mellett tart
hatj a. Másutt nem is tarthatná, mert nincs és nem is lehet 
hozzá magán zekrénye. 

X. Legutóbbi számunk hírrovatában talál erre vonatkozó 
tájékoztatást. Egyedül a legénységi katonai szolgálati jelet 
nem kell tárgyalni, ,a háborus emlékérmet ( s  ha mellette szol
gálati jel van, azt is) ellenben igen. 

Győztünk Marathonnál. Legelső sorban természetesen 2\ 
csendőrséggel, illetve a csendőrség egyes tagjaival kapcsola
tos eseményeket közöljük, ennek azonban az a feltétele, hogy 
idejében kapjunk. meg 'minden híradást. Az ,Ön szereplésére 
v'onatkazó híradás nagyon megkésett ,ahhoz, hogy közlésének 
vallami aktuaJitást tudnánk adni, pedig igazán megérdemelte 
volna az esemény is, aJ ,szereplés is. Úgy l átjuk ,azonban, hogy 
további tervei vannak, amelyekhez sikert kívánunk s ha ide� 
jében ad értesítést, annakidején szívesen közöljük is. A képek 
nem alkalmasak közlésre, mert kopottak, homályosak. 

Mecsek 1903. Ugyanazt m ondhatjuk, amit annakidején az 
ügyvédje mondott. Egyébként olvassa el lapunk mai számában 
"Mecsek, 682" jeligére adott üzenetünket. 

1901. 1. 2. Kölcsönös megegyezés ;útján természetesen 
koomyebb. Ha talál valakit, egy időben és egymásra hivat
kozva kérjék szolgálati úton. 3. Nyugdíjjogosultsága van. 

Nőtlen. Ha a bíróság megítélte, le fogják vonni. Ez kü
lönben olyan kötelezettség, amely alól bírói ítélet nélkül sem 
volna szabad magát kivormi senkinek. 1 

1\1. L. fhdgy., Makó. Miskolc népgondozó kirendeltség. 
Aggódó. Lehet, szolgáJ.ati úton. Az okmányok csatolásá-

ró� az előljárói gondoskodnak. Csak :ne hamarkodja el. 
G. I. ny. tiszthelyettes, Hómezővásárhely. Nem találjuk. 
Patkó Rudolf, Pincehely. tNem találjuk. 
Köz. Szab. 65., 66. KözvetlenüL a kincstár vagy pedig a 

kincstár által folyósított átalányok terhére eszköz"lt -beszer
zéseket kell az, ö'tödik melléklet szerinti kimutatás ba felvenni, 
és :pedig az I-X. csoportha a szermt, ,amrnt azok ott jelezve 
vannak. Az emlitett mel1éklet, j]!etve minta fejezetei közül 
tebát csak a XI. fejezet nem vonatkozil<: laz 'örsökre, mert ez 
a 'fejezet a közgazdáJ.kodásollJ körébe eső beszel'zéseket tár
gyal, a kozgazC1a.tkodások részére történt beszerzések pedig 
krncstári beszerzések közé nem számíthatók. 

Hazám-Hazám ! Ha bevonult az anyaörsre és a zsámboki 
örsre külön intézkedés sel vezényelték, akkor a zsámboki örsl'e 
való útbamdulasától számít a ::I hónap. Ha azonban folytató
lagos vezényeltetés keretében került a zsámboki örs re, akkor a 
gödÖllői .Szolgálat a 3 hónapba beszámít. j<'elemelt napibetétet 
kÜlonben csak ddeiglenes vezényeltetés esetén kell d.'izetnie, 
mert a Cs. 20. utasítás ezt így rendeli. 

Nyugdíj. 1. Csak akkor illetékes, ha "rokkant" határozat
tal helyezték nyugdíjba. 2. A csendőrségi pótdíjat a nyugdíjba 
beszámították. ' 

,K. Gy. őrm., Dombrád. Ny. alezredes, címe : Budapest, IV., 
Molnár-utca 51.  sz. \ 

Hóvirág, Rigács. Vitéz Olle-Kunos Jenő it'őelőadó a m. kir. 

"
Klapka György" 2. honvéd tűzérosztálynál, iHajmáskéren tel

jesít szolgálatot. 

Vitatkozó 5870. 1. A helyszínli. :közvetítés az ott felállított 
mikrofón segélyével történik. A mikrofónfelvevő a hanghul
lámokiat elektromos áramlüktetéssé alakítja s ezek az áram
lüktetések vezetéken ( rendes telefonvezeték) lesznek la buda
pesti studióba, illetve ,az adóállomás adólámpájára vezetve, 
ahonnan rádióhullámok alakjában sugároznak ki az éterbe. 2. 
1930 december 31-én. 

Sz. Gy. Budapest, IV., Váci-utca 86., V., 2. 
Válasz. Nem találjuk. 
Dorog. A vonatkozó törvény életbeléptetése előtt nyug

állományba vonultakra a törvény nem vonatkozik. 
Csendőr-esküvő. Egyelőre mi sem tudunk róla bizonyosat. 

Megvannak nélküle. Feltétlenül szabálytalanság volna. 

» KRON05Z« 
R 
O N 

ÓRA- (s (KSIERKERESKEPELMI RA. 

BUDAPEST, KOSSUT" LAJOS U. 4. 
TELEFON : AUTOMATA 892· 14 
Fiók : Debrecen, Piac· utca 69. 
Mindennemű a r a n y- és é k
s z e  r t á r g y  a k, versenydíjak. 
A bra szerinti óra Ara 42 P, havi 7 PengIls 

részletfizetésre . 
Kívánatra á r j e g y  z é k e t k ü I d ü n k ! 

CORTÉBERT 
É S  P H É N I X  ÓRÁK 

C S E N DŐRSÉGI  SZO LGÁLAT I  ÓRÁK 

O 
. 5 
Z részle{fjzetésre k a p h a t ó k_ 
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LEGENY A GATON. 
- Regény  (31.) 

íRTA : BARÉNYI FERENC. 
64. 

Virágvasárnapon esküdtek. Abban a templomban, 'amely
be évekkel :arelőtt Gál Imre betért imádkozni, hogy szereI!:' 
esés felgyógyulásáért hálát adjon a Mindenható Istennek. 
Ott, ahol Venyige íbácsival volbk utóljálla templomozni, !aZon 
az emlékez.etes húsvét v·asárnapj án, amikor 'Gál Imrére olyan 
kínosan hatott, hogy az emberek tapintatlan ikíváncsiság&1ll1 
bámulták meg Jolán nyomorékságát. Pár esztendő telt el 
csak és !mennyi történt azóta . .sok :minden elmult. Eltűnt az 
idők végtelenségében. Elmult Jolán nyomoréksága is. K.ar
csún, egyenesen, mint a j egenye állt daliás vőlegénye balján. 
Minden szem gyönyörködve laIkadt meg rajtuk iA ite.mplomi 
csöndben a halk összesugdosá.soik mind egyet ,mondtak, hogy 
még nem l áttak Hyen ÖSlSzeillő szép párt. 

Gál Imre tanuj a Borbolya volt, Joláné Fürth doktOl'. 
Borbolyának már megvolt a mülába; nagyon örült, hogy 
már nem mankón ikellett 'a templomba jönni. Pedig szegény 
még nem szokta meg lll. mülábát, :nehezen járt vele. De azért, 
mikor az ifjú , pár mögött á llt, ikihúzta. magát és egyenesen 
állt, hogy laz emberek ll1e lássák meg, hogy mülába Vian. Vi
tézségi éremmel feldíszített mel1ét !büszkén ikidomborítottJa. 
Tagadhatatlanul büszke és boldog volt, hogy ilyen jeles e;m
bernek, ilyen remek emberpárnak 'a tanuja. őszinte örömmel 

vette tudomásul az. emberek bámulatát, ahogyan az ifjú pár

ra néztek, boldogan olvasta Iki laz ddegen. swmeikből nz egy,be

hangzó megállapítást, hogy ilyen 'össreil!ő szép párt még nem 
láttak. Igaz is, hogy mind a 'kettő nemének remekbesikerült 
példánya volt. Összeillő, gyönyörű ik.ét ember. Borbolya nem 
is állta meg, hogy kifejezést ne adjon Imár előbb me&1lllkotott 
s most megerősödött véleményének, hogy milyen j ól illik 
össze a daliás Gál Imre a szép Jolánnal. Feltűnés nélkül 
súgta megjegyzését Fürth doktornak, persze az Q szokott 
mókás módján : - Házasodik a lapát, elveszi a piszkafát. 

Fürth doktor elmosolyodott, aztán leszedte a szemüvegét 
és fehér kesztyüjével buzgón törülgette. Ezt különben az 
egész szertartás alatt gyakran megcselekedte, ami kétségte
lenül e lárulta, ihogy nagyon meg volt hatva. 

Jolán Venyige bú(,sira gondolt : - Szegény jó apus, ha 

U j ren d szerü b ú t o r h i t e l !  
100 P után 5 P-ős havi törlesztésre vásárolhat előleg nélkül 
és egy éven belüli törlesztésnél a kamatokat viss�atéritjük. 

KARDOS TESTVÉREK bútoráruházában 18 (Kazinczy-utca 
VII., Wesselényi-u. . sarok) 

Csendörség tagJainak klllö,! törlesztési kedvezmény I 

I-.. CDRVII" BUTDRCSARIDK 
Részletre olcsón ! Dohány-utca 39: 

közalkalmazottak bevásárlási forrása. 

megérhette v,olna ! -A ráemlékezés könnyet csalt szép sze
mébe, melyben a könnyfátyolon keresztül ragyogott a boldog
ság szivárványa. 

Gál Imre meghatottan térdepelt szépséges mátkája mel
lett. Tele volt a lszíve, lelke boldogságos örömmel ,  de laZ arca 
áhitatosan ikomoly volt, mint az olyan férfiúé, alkit teljesen 
áthat a házasság szentségének fenséges gondolata. Tudta, 
hogy a holdogság palástj ával kötelességet is vesz a vállára 
s ezt becsületes jelleméhez méltón komolyan is fogta fel. 
Nemcsak ura akart lenni feleségének, hanem holtáig j ó  paj
tása, erős támasza, búban, prömben hűséges osztályosa. 

E züstös fejét lehajtva, szelíd kék . szemében elfogódott 
melegséggel nézett az öreg ,pap laz oltár lépcsőin térdelő fia
tal párna. Tekintete elismerően pihent meg a Gál Imre mel
lén ,tündöklő ,sok ikitüntetésen. Ihletett arcán meglátszott, 
hogy most éli lelkipásztori életének legszebb pillanatát, ami
kor oa százszorosan megpróbált ;férfi erős kezét köti ennek 
az angyali ttekintetű szep leánynak finom kis kezéhez. Sok 
mátkapárt kötött már egybe egy hosszú életre, wnióta szent 
hivatásának él, de ilyen egymásnak teremtett, ennyire össze
illő párt még nem adott össre . .  E gondolat hatása alatt meg
hatottan fohászkodott la Mindenható Istenhez, hogy )áldja 
meg ,az ifjú párt olYlan boldogsággal, amilyen csak elképzel
hető. Amikor (a j egygyűrűket rnegszentelte, a magasan ívelt 
ablakon tündöklő aranykévékben ömlött be a tavaszi nap-
6ugár, fényözönével aranYiba foglalvIa az ifjú párt . .Az preg 
pap isteni j elnek vette ezt és alámtos hálával hajtotta meg 
fehér fejét az Úr ,sz.íne előtt. Az asteni gondviselésben való 
boldog megnyugvás derengett ,srelid mosolyában. Boldogan 
adta áldását .az áhitatosan imádkozó mátlkapárra, tudta. most 
már, hogy Isten Tendelése szerint a !l1JapOS oldalon fog vezetni 
életük útja. A /ILapos oldalon, ,ahol la boldog emberek járnak, 
akik nem látják ;meg a fény mögött sötétlő árnyékot. Akik 
mosolygó arcukat napsugártengerben fürösz.tik és nem lát
na;k mást, csak tiszta fényt, derűs, fehér ragyogást . . .  

Mint az alvajáró, olyan bódultan lépett ki Jolán a 
tetmplom kapuján és a világért sem engedte volna el délceg 
ura karját. ,Úgy is ült be la vál1akozó hintóba ; átszellemült 
szemmel, érz.éketlenül nézett körül, mint aki nem vesz tudo
mást lll. külvilágról, csak ,boldog ,belső lelkiéletét éli. 

Mindnégyen kényelmesen elfértek a tágas hintó ban. 
Csak Borbolya helyezkedett el iIlehézkesen a műlábával. -
N o, most ihová? - kérdezte Für1;h doktorl1a sanditva, ami
kor már j ól ült. A !kocsis nem ikérdezte, ő már tudta, hová. 
Egyet suhintott .az bstorral és a 10Vlak megindultak. 

- Ebédelni megyünk, - válaszolt közben Gál Imre 
Borbolya kérdésére. Fürth doktor nem szólt !Semmit, . de 
nagyon gyanusan mosolygott, amikor összenézett :Borbolyá
val, aki két tenyerét összecsapva nevetett : - Lakodalom, ha 
jóllakom, úgy-e ? 

Fürth doktor ihuncutul mosolyogva hólintott. Jolán el
ábrándozva fogta Gál Imre kezét . tMindketten annyira el 
voltak telve egymástól, hogy se, Illem láttak, se Illem hallottak 

Amikor a 'kocsi lll1egállt, elsőnek Fürth doktor szállt ki 
belőle s ikeret inyújtva lesegítette Jolánt. Gál Imre Borbolyá
nak segédkezett és .azután bosszúsan állt iIlleg az ismeretlen 
ház előtt, :melyen nem .talált cégért. - Vissza, r- iBzólt a ko
csisnak. - Nem jól jöttünk, az "Amny lBárányba" :mond
tam . . . 

BUlOR 
R É S Z L E T R E 

, , 

BUDAPEST VI. KER., 

O-utca 3. 
Minden csendőr 

kedvezményt kap ! 

ORAK arany- és ezüstáruk 
megbízható szállítója 

" 

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

Véglegesilett csendőröknek előnyös részlet-

fizetési könnyitések. 

svájci óragyár magyarországi egyedárusílója. 

• 



1�30 november 1 .  CSENbŐRSEGI LAPOK 975 

A kocsis = öreg cselédek bizalmaskodó mosolyával pis
lantott Fürth doktor felé s aztán kerecsentollas kalapját 
meglengetve hirtelen 'elhajtott. Gál Imre tanácstalanul né
zett !Utána ; Borbolya a (hasát fogta, úgy :nevetett. Fürth 
�oktor zavartan hajlongott : - Úgy-e megbocsátják azt az 
artatlan cselfogást? De eZ2Jel tkellett élnem, mert ha előre 
szóltam volnia, :akkor talán a mi ;mindenre /kényes Gál bará
tunk nem tf<>g1adta volna el szel'ény meghívásOIITlat . . .  
, Must Gál Imre jött zav.arba : - Nem értem, főorvos 
ur . . .  

- Nem érteni kell ezt - k.3Icagott Borbolya � hanem 
enni, mert lakodalmi ebédről van szó, meg kell enni . : . 

- Drága jó főorvos úr, mit csinált megint a túlzott 
jóságával ? - kérdezte Jolán, aki most tkezdett es=élni. 

- Semmi rosszat, - mentegetődzött Für1Jh doktor és 
hirtelen elszántsággal ikaronfogta Jolánt :  � De ne ácso
rogjunk itt az utcán, majd odabent mindent megmagyarázok. 

Gál Imre, noha megadta magát, lmég szabadkozott : r
Főorvos úr kérem, én akartam laz urakat megvendégelni . . .  

Tudom, � lbólintott udvariasan (Für.1Jh doktor és be
vezette vendégeit. 

- Tudjuk, tudjuk - évődött ,Borbolya ,...-, iIDeg is l'en
delted 'aZ ebédet az tArany Bárányban . . .  

- Ne búsulj on -fordult tFürth doktor IGál Imréhez -, 
azért az Al"1any .Bárány nem károsodik. Igaz, hogy utólagos 
hozzájárulásával lemondtam a rendelését, de viszont lén meg 
szintén az Arany . Báránytól rendeltem meg la mai ünnepi 
ebédet, mert legényember létemre máskép nem tudtam volna 
kedves barátaimat megvendégelni . . .  

Gál Imre udvariasan fejet hajtott : - Nagyon ,szépen 
köszönjük, főorvos ,úr, de igazán nem tudom, lhogy j utunk 
hozzá . . . 

Fürth doktor szeliden megcsóváita a 'fejét : - Ugyan, 
ugyan, éppen maguk . . .  

- Igen, igen, éppen mi, - ismételte hangsúlyozottan 
Gál Imre, éppen mi, akik amúgy is elég hálával tartozunk 
már a főorvos úrnak, lhogy sosem tudjuk eléggé megháláini ...  

- No, nem, - intette le szeliden Fürth doktor és ko
molyan tette hozzá : - Tőlem bizvást elfogadhatják, hiszen 
én vagyok ,a legjobb barátjuk . " Nemcsak maguké:rt és ma
gamért, de azért is, mert -ezzel tartozom Venyige ibácsi em
lékének H1szen iha lélne, /ffiÍllt örömapa ő adná most ezt az 
ebédet . . .  IVegyék úgy, mintha ő adta volna . . .  ' 

Könny szökött Jolán szemébe. Elérzékenyülve, meleg 
kézlSzorítással köszönte meg Fürth doktor j óságát. Aztán el
mosolyodott : - Azért lén még :mindig nem értem . . .  

- Mit? - �sodálkozott Fürth doktor. 

SZŐNYEG 
valódi p e r z s a, nemesített m a gyar perzsák, 
torontál i, argaman, Bukle és minden egyéb 
fajta szönyegárú, mokett t a k  a r ó k  és min
den egyéb l a k b e r e n d e z é s i cikkek 
l e g o l c s ó b b  b e v á s á r l á s i  f o r r á s a  

SCHILLINGE.R BÉLA ':l,fJ:':c5tJr.v/s: 
A Csendőrség tagjainak árkedvezmény. A 101. számú árjegyzék ingyen 
és bérmentve. - A Csend1>rség állandó szállltója. - Alapítva 1906. 

, :- Azt már megértettem, főorvos úr, :hogy la Imaga ven
dege! vagyunk, - felelte Jolán -, csak azt nem tudom még 
hogy hol is vagyunk tulajdonképen ? ' 

- Nálam, - felelte Fürth doktor természetes hangon. 
J?lán szembefOl'dult Fürth doktorral : - Ez az, amit 

nem ertek. 'Azt tudom, hogy la, főorvos úr vendégei vagyunk. 
Azt is látom, ihogy ez szép úri lakás. Csak azt nem tu. 
dom, ihogy ikié, mert hiszen a főorvos úrnak ,a kórházban Vian 
a lakása . . .  

. .  -' Igen, hát persze, ott lakom a kórhá�ban, - válaszolta 
Furth do!,:tor szorakozottan és levette ,a .szemüvegét, hogy 
me&takar�tsa. - Ott van a rendel o mellett a szobám. Jó 
lakás, telJesen rnegfelel ; nekem :nem is kell több, mert hiszen 
csak magam Vlagyok . . .  

- Nos hát? - kiváncsiskodott Jolán. - CSaJk 'nem bé
relte !ki erre laz alkalomra? 

- Nem - nyugtatta meg Fürth doktor Jolánt. ,...- Ez 
a ház, (Úgy, amint van, az enyém. A szüleimtől örököltem. 
P�rsze, �aga pem e�lékezhetiK, hiszen egészen kislány volt 
meg, \amiko t' oo.esanyam meghalt. így hát illem is tudhatta, 
hogy kórházbeli lakásomon kívül van még más lakásom is 
mert ,édesanyám halála után a házat a ikerttel együtt (kiad� 
tam bérbe. Egy adótiszt lakott itt ,a családjával. A /llyáron 
aztán áthelyezték, kiürült a �akás ; rendbehozattam és azután 
már nem <adtam iki. Mást gondol1lam . . .  - fejezte be ;Fürth 
doktor egy :mélységesen szomorú tekintettel, melyet csak 
Jolán vett észre. Valami biZOlnytalan szomorú 'érzés rférkő
zött ettől a tekintett;ől a lelkébe 13 lannál fájdalmasabban 
éri.ntette ,Borbolya gyanutlan megjegyzésének akaratlan ta
pintatlansága. - \Meg ikell nősülni, főorvos úr, - mondotta 
Borbolya -, itt a ház, la szépen 'berendezett lakás asszony 
ut.án kiált. Mert hát hiábavaló :minden beszéd, úgy van .az 
kérem, hogy a háznál o3z1opot tart a .férfi, az ;igaz, de �k 
egyet, az asszony meg kettőt. 

Fürth doktor nem szólt. Noha az előbb imár ragyogóra 
sikálta a szemüvegét, �egint levette és elkezdte buzgón tö
rülgetni. Jolán nagyon (Illegsajnálta, s hogy valanúképen fel
derítse, ,kiaronfogta : - Jöjjön, 'főorvos úr, mutassa meg a 
lakást, nagyon szeretném látni. 

- Igazán érdekli ? - kérdezte Fürth doktor felderülve 
s ikészségesen végigkalauzolta vendégeit a lakásban. 

J olán mindent meggyönyörködött és sűrű tetszésnyilvá
nítása nagyon j ól esett ,Fürth doktornak. - Igazán tetszik 
magának ez a IDS ház? - (kérdezte különös melegséggel. 

- Nagyon, - felelte Jolán őszintén. - Roppant ked
ves, barátságos Lakás. És €zek a gyönyörű, ódon bútorok -

BU TO R  H ITELRE 
Megcsodálják lakását, ha berendezését a 32 évó� fennálló bútor
áruházam szállítja. Oriás! választék háló·, ebédlő- és úriszobáKból, 
Nagyon kedvező fizetési feltélE'lek. SANDOR IGNAC búloráruháza, 

Budapest, VI., Dessewfy ucca 18"- 20. (Saját házábau.) 

HUTORT O"N most olcso' 
.ron vásárolhat üzlet-

�:::'t'l,�
z
�:Y':'�':tt:�'efre 

TOMORY és TSA It�tV:�r;;��!.���� 
(Apponyi térnél). A csendőrség tagjainak kivéleles kedvezmény. 

Csendörtiszlek, altisztek és azok családtagjai 
n y o l c h a v i részletfizetésre készpénzáron a következő cikkeket kaphatják : 

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

sített e g y e n r u h a szövete
ket. bélésárukal, vásznat, 

sifont, zefireket, és egyéb abroszokat. kötött és szövött 
vászonárukat, női s férfi- árut. kötött gyermekgarnitu-

fehérnemüeket készen és rát, keztyüt, harisnyát, kész 

és függönykelméket ui. gyá· 
rilag sterilizált ágy tollat és 

pelyheket. paplanokat. min
dennemü mosókelméket. rendelésre. törülközőket, kötött kabátokat. függöny 

selymekel, valamint diszpárnákat a 

T RI BON Ruházati Részvénytársaságnál, Budapest VIII., Üllői-út 14. szám r:1 . 1J��:�: 
Az egyes vásárlások utáni első részletek a vásárlást követendő hó l -ével kezdődnek. - Vásárláskor azonnal nem fizetendő semmi I 
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kiáltott ,fel Jolán eh'agadtatással. - No, ni, leZ a bájos /háló-
fülke, be kedves ! 

. 

- Komolya.n mondja, tetszik magának? - kérdezbe 
F'ürth d.oktor Jolántól felcsillanó szemmel. 

- .Komolyan mondom, hogy nagyon tetszik, - feLelte 
J olán lelkesen. 

Fürth doktomak valami titkos belső örömtől felragyo
gott la ,szeme, melynek hatása :al,att az egész ebéd folyamán 
szokatlanul derült és vidám volt. Különben is az .epoo nagyon 
emelkedett hangul'atJban folyt le, (mit természetesen Borbolya 
ananyos !kedélyének és �rökösen mókás ikedvének kell tulaj
donítanunk. Egyik pohárköszöntő t a másik után mondotta s 
t.alpraesett ,szónaklatait nevettető csattanókkal fejezte be : 
- Éljen az új házaspár boldogan, sokáig, míg la tenger Iki 
nem szároo bokáig ! . 

- Hogy még nem kapták meg tőlem la nás21ajándékot -
fordult Jolánhoz tréfálkozva -, azért még ne gondolja, hogy 
nem kapnak . . .  

Jolán zavartan mosolygott : - Igazán nem számítottunk 
rá, nem kell semmi, - !SZerénykedett Jolán és laztán !komo
lyan figyelmeztette Borbolyát: � Nehogy ezzel gondot c.si

' náljon Jlllagánaik. Ajándékként él'téikelj ük haráti szolgáIatát, 
hogy elvállalta a tanuságot . . .  

- Jó, j ó  - ,bólintott Borbolya (l1evetve -, ami (késik, 
azért el nem mar.ad. Csak idő kell hoozá. IMíg telmúlik laz la 
bizonyos hiba -' folytatta !kacagv.a. - ,Mert 'egy 'ihibázik a 
szegényben. Kitalálja, úgy-e? A pénz. Az; -az mindig ' la �eg
kevesebb. Könnyű ám a sregénynek a juhait iffiegolvasni. De 
annyi baj legyen, jobb egy marék szerencse; mint egy véka 
pénz. - Elkomolyodva iÍolytatta : - Az; meg a jó ;egészség, 
meg a patyolat tisztesség, meg aztán az az ar'anyos, színtiszta 
boldogság, amit nem lehet pénzen venni . . .  - , , -

- Igen, - szólt Jolán eltünődve. , 
Borboly;a elikomolyodása c3ak. pillanatig ,tartott ; poharát 

Jolán poharához koccintva tréfálkozott : - Azért mégde 
mondjon le a nás21ajándékl'ól. ,'Majd ha nnegjitöm a főnyere
ményt, abból majd telik . . .  

- Na, jól van, így ,aztán :mégis váJlalom a nászaján
d ékot és előre :is szépen megköszönöm, - nevetett Jolán a 
tréfát megértve. 

Tőlem se kaptak n ás7Jajándékot - restelkedett Fürth 

Megfejtés. 
A folyó évi 28. számunkban (közölt keresztrejtvény meg

fejtése : 

Vízszintes sorok: 1. csendőrörsparancsnok, 18/a. síber, 
19. itatós, 20. lyukas, 21. úri, ,22. máj, 23. nt. f24. tik>, 25. vor, 
26. hím, 28. ag, 29. itat, 31 .  lovon, 33. akarat, 3 5/a. idó, 3 6. 
iz, 38. rés, 40. koló, 41. előmenetel, ,46. tttt, 48. oh, 49. tnótá
zás, 51 .  vóny, 52. kiró, .,53_ lót, 55.  ttt, 56. zeke, /57, lesi, 
58. vese, 59. /lS, 60. izzad, 62. ' sí, 64. ganz, 65. szi, 66. ala
pít, 68. varr, 70. kabin', 172. pók, ;73, el, 74. való, (.15.  trágár, 
717. lat, 78. ebi, 79. ad, 80. karcol, 83. ketrec, 184. dér, 85. 
leszapul, 88. nie, 89. sei, 191. ok, :92. magas, 93. adó, �4. II1nn, 
95. etu, 96. mag, 97. labda, 98. de, 199. dátum. 

Függőleges sorok:  ll. csutakolás, 2: sír, 3. ebihal, 4. ne, 
5. dráma, 7. rima, 8. öt-ág, 9. raj , 10. Ist, ,ll. ponton, 12. 
astJa, 13. alt, 14. Illyil, 1 5. ,cukor, 16. sk, 1 7. n-apos tiszt, 18. 
oson, 27. iron, 29. ides, 30. titokban, 32 . vétkezni, 34. kohó, 
35. tetten, 35/a. imád, 37. IZene, ,39. utó, 42. látszat csal, 43. 
őz, 44. epe, 45. ly, 47. tria, 150. otvar, ,54. tOO, ,56. !Z5ibáruda, 
5f7, Lipótrend, 59. szag, 61. delírium, 63. ivadék, 64. grálk, 65. 
skála, 67. Apatin, 69. lal, 71. ír, :73. eb, �74. jVádol, 76. jl'ózsa, 
77. lenne, 178. ecset, ,81. ,alag, 82. i1:eg, 86. pad, 187. Jó, 90. 1eItu, 
92. ma. 

Beérkezett 59 megfejtés. Ezek 'közül !helyesen fej,tették 
meg a következők : 

doktor kpcintva ; aztán mélyet nézett a Jolán szemébe és 
csendesen hozzáfűzte : - De majd megkapják. Meg fogjá;k 
kapni. - V,al.ami komor árnyék ·suhant át ,az; arcán egy pil
lan,atra. Még egyszer, szinte csak nnagának mondotta : - Meg 
fogják kapni. - Aztán fe-1k,acagott és Borbolyát iátölelve 
vígan mondotta : - Mert :hogy is !mondta BOfiboly:a barátom 
,az /előbb? 'Csak idő kell ho!Z!Zá. Igen, osak idő kell, /egy kis 
,idő. � Csillogó szemekkel vidáman koccintott és fenéikig ürí
tette poharát. - Mit lJlézi laJZ órát? � kérdezte aztán, iMlll
kor ,észrevette, hogy Gál Imre Jlllegnézte ,az óráját. 

- Bocsánatot kérek - felelte Gál Imre -, de ügyel
nem kell, hogy le ne ;mal'ladjunk 13. pesti gyorsról. 

Fürth do!ktorn'llik elborult a homloka : - (Hová sieUnek? 
fordult .Jolánhoz. - Hát nem �eI!Jlle jobb a�t ,a pár :napot 

itt tölteni. Rendelkezésükre bocsátanám 13. l.akást . . .  
Jolán- meleg pillantással hálálta imeg Fürth doktor jó

ságának ezt az újabb megnyilatkozását. Gál Imre fejet hajtva 
köszönte meg : - ,Köszönjük szépen, !főorvos rur, de ez már 
kicsit sok v'olna. fgy már visszaélnénk a főorovos úr határ
tal'an j óságával. így se tudjuk meghálálni azt 13. sok jöt, amit 
velünk tett . . .  

- - M égis eI sietnek, � jegyezte meg ,Fürth doktor leple
zetlen bánkódás3aI. - Hová ? 

. 

- Pest Te, ....:.. válaszolta :Gál Imre. - .ott töltünk: egy 
hetet ,és husvét v,asárnapjám már otthon leszünk. 

- Ott a rokonsága ? - kérdezte ,Fürth doktor. 
Gál Imre. mosolyogva rázta meg a fej ét :  - I�erőseink 

sincsenek. Még Pestet sem ismerjük. Éppen aZ/ért határoztuk 
el, ihogy ott töltjük el házasságunk első napj,ait. Meg akar
juk ]smerni hazánk fővárosát. Bej árj uk a várost, megnézünk 
minden látlliVíalót. A Nemzeti ,Mú7Jeumot, a Szépművészeti 
Múzeurnot, a képtárakat. El akarunk menni a iNemzeti Szín
házba, az Operába . . . 

Fürth dokto,r helyeslően bólintott. Borboly,a szokatlanul 
komoly lett, nagyot sóhajtott : - lRégi vágyam nekem is Bu
dapestet megnézni, én se láttam még. De majd csak meg
segít ll< jó Isten; Eta takarékos asszony, majd erre gyűj
tünk . _ .  

- Hát ,a főnyeremény ? -- vetette közbe Jolán nevetve. 
(Folytatj uk.) 

Papp JózseiÍ V. örm. ( Fonyód) ,  J3í7'Ó István gth. (Buda
pest) , Simon Albert őrm. (Kemence) ,  Moln&r János th. (Zala
eger.szeg) , Gyarmathy lElek 'th. I( Budapest) ,  'NyisztO7' József 
alhdgy (Budapest) , Guborits Sándor th. ( Meesekiszabolcs) , 
Salamon János őrm. (Kisikunhalas) , Ke'rtész Mihály őrm. 
(Kemence) ,  Kocsis András csendőr (Szank) , Milánkovics Já
nos csendőr (Kerekegyháza) ,  Gábos Lajos th. (Sopron) ,  
Tölgyes Peren c csendőr (Devecser) , Nagy Kálmán őrm. 
(Nagyigmánd ) , Deák Kálmán ,csendőr ' (Veszprém) ; Papp 
Titusz alhdgy ( Kiskunfélegyháza) ,  Laczkó Sándor csendőr 
(Biharugra) , Dani J 6zsef csendőr (Baglyasalja) , Goldfinger 
Imre tőrm. (Szombathely) , ;J>álfy István osendőr (Szécsény) ,  
Zrinyi József csendőr (Gllimás) ,  Plagh Károly tőrrn. (Szik
szó) , Adám FerelH: őrm. (Hajdusámson) , Becsei Jenő tőrm. 
(Barabás ) ,  lmrei József cs. ( Baltavár) ,  Kovács 'György th. 
(Szank) . 

A szép könyvet a szerkesztőségünlcben megejtett sorsolás 
során Nagy Kálmán őrmester (Nagyigmánd) nyerte. E'l
küldöttük neki. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 

PINCZÉS ZOLTÁN százados. 

Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, VI., Rózsa-utca 111.  sz, 
Felelős üzemvezető : Győry Aladár. 
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