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Hiszek egy Istenben, hiszek egy �ábam, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyaror,szag feltárn..adá.sában. 

Kettős haszon .. 

Anuln. 

Mai 'Számunk hirdetési részében kéréssel fordu
lunk bajtársainkhoz. Nem fáradságot kérünk, sem 
anyagi áldozatot, hanem csak annyit, hogy ezentúl 
csak olyan cégeknél vásároljanak, amelyek a Csend
őrségi Lapokban hirdetnek. 

Sokkal jobban ismerjük egymást, semhogy ma
gyarázkodnunk kellene. Olvasóink jól tudják, hogy 
a Csendőrségi Lapok nem üzleti vállalkozás, hanem 
az egész csendőrségnek, mint testületnek a közös 
tulajdona, amelyet a testület bizalmából szerkesztünk 
és adminisztrálunk s hogy tehát bármit teszünk, mon
dunk vagy kérünk is, azt sohasem magánérdekből, 
hanem mindig és kizáróan a testület érdekében 
tesszük. I 

Ha kellene, meglennénk hirdetések nélkül is leg
feljebb a terjedeimet kellene leszállítanunk néhány 
oldallal. Hogy mégis közlünk hirdetéseket, annak két 
oka van. 

Sokszor voltunk és vagyunk tanui annak, hogy 
félreeső kis örsökön szolgáló egyik-másik jóhiszemü 
bajtársunk mint esik áldozatául lelkiismeretlen ügy
nököknek vagy tlugkereskedőknek, akik üzleti tevé
kenységüket vevői k jóhiszeműségére alapít ják s mint 
sóznak a csendőr nyakába körmönfont írások segítsé
gével kétszeres árért is silány árut vagy olyat, 
amelyre 'semmi szüksége nincsen. Tudjuk azt is 
nagyon jól, hogya. csendőrnek nincs kidobni való 
pénze s ha hébe.Jhóba mégis vásárolnivalója akad, 
azt olyan kereskedőtől i'Szeretné beszerezni, akiben 
megbízhatik. Miután azonban a csendőrtől nem lehet 
azt kívánni, hogy �inden egyes céget vagy, kereske
dőt ismerjen, vagy hogy minden megrendelés' előtt 
nyomozás tárgyává tegye lannák a. megbízhatóságát, 
akitől vásárolni akar, elhatároztuk, hogy a Csend
őrségi Lapokban csak olyan cégek hirdetéseit közöl
jük, akik számára a hirdetés egyúttal ajánlólevél is 
részünkről és garancia arra, hogy csendőr-vevőiket 
mindig fokozott figyelemmel és becsületességgel 
fogják kiszolgálni. :Azt akartuk ezzel elérni, hogy a 
csendőr ne ismeretlen kereskedőkkel kísérletezzék, 
hanem a Csendőrségi Lapokban mindig találjon min
denféle szakmabeli céget, amelynek megbízhatóságát 

,a testület számos tagja sok éven át megállapította. 
Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy aki a Csend
őrségi Lapokbn nem hirdet, az nem jó vagy nem meg
bízható kereskedő, hanem csak, hogyaiknek a hirde
tését közöljük, feltétlenül az. 

A második és főszempont, amiért bajtársaink
hoz a kéréssel fordulunk az, hogy a hirdetési díjak 
mindig jelentősebb szerepet játszanak a Csendőrségi 
Lapok fenntartásában. A mindinkább rosszabbodó 
viszonyok miatt a belügyminiszter úr kénytelen: 
volt a lapunk támogatására fordított ,összeget tete
m,esen leszállítani s az 'így !elveszett jelentős. összeget 
potolnunk kell. Fontos érdekünk teháJt, hogy 'a hir
detőink száma. minél inkább ISZ ap orodj ék, 'ez azonban 
csak akkor következik be, ha a hirdetéseink minél 
eredményesebbek lesznek, vagyis ha azok révén a 
hirdető kereskedőnek minél több csendőr-vevője akad. 

Közvetve a Csendőrségi Lapokat segíti teháJt a 
csendőr, ha csak olyan cégnél vásárol, amelynek hir
detését lapunkban olvassa. lA lehetőség szerint arra 
törekszünk, hogy hirdetőinknél mindent megtaláljon 
a csendőr, amire szüksége lehet iS hogy a legkisebb 
vásárlásával se kelljen máshova mennie. Hirdetőink, 
különösen pedig évek, sőt évtizedek óta állandó hir
detőink száma azt bizonyítja ugyan, hogy bajtár
saink eddig is támogatták őket, de ha ez a támoga
tás ezután még erősebb, :még rendszeresebb és követ
kezetesebb lesz, a Csendőrségi Lapok a legjobb és leg
keresettebb hirdetési orgánumok egyikévé válhatik. 

Előfordulhat természetesen, hogy egyik-másik 
hirdetőnk és megrendelő bajtársunk között nézet
eltérés támad. Kérjük a baj társainkat, szíveskedje
nek nekünk minden ilyen esetet megírni, ,hogy meg
vizsgálhassuk. Ha bármelyik hirdetőnk csak a leg
kisebb mértékben 'is vét a 'minden kereskedőt köte
lező tisztesség ellen, hirdetését - alapszabályaink
nak megfelelően is - azonnal töröljük. örömünkre 
szolgál a megállapítás, /hogy ilyen panaszt lapunk 
fennállása óta eddig még !egyetlenegy esetben sem 
kaptunk, annak dacára, hogy az erre vonatkozó ;fel
hívást minden számunkba.n feltűnő módon közzé
tettük. 

A hirdetések szerzésében és kezelésében sem 
tévesztjük ,soha szem elől az elveket, amelyek minden 
cselekedetünkben vezérelnek s az anyagiakat soha
sem /helyezzük az erkölcsiek fölébe. Hirdetést sen
kitől ,sem kérünk s Ihirdetésbe burkolt támogatást 
sem fogadunk el senkitől. Hirdetéseink ára \Szerény, 
de szabott s az la,bból eredő jövedelmet az utolsó 
fillérig lapunk fejlesztésére, vagyis arra fordítjuk, 
hogy bajtársainknak minél olcsóbban minél jobb, 
terjedelmesebb és tartalmasabb lapot adhassunk. 
Ezek ismeretében, úgy hisszük, megértik és teljesí
tik bajtársaink a. kérésünket, amely részükről semmi 
áldozatot ;nem !követel, ellenkezően, kettős haszonnal 
jár: olcsón és jól fognak vásárolni, de amellett min
den külön anyagi áldozat nélkül segítőkezet nyujta
nak legjobb és leghűségesebb barát juknak: a Csend
őrségi Lapoknak is. 
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A kikérdezésről.. 
Írta: vitéz PAKSI-KISS TIBOR százados. 

Lapunk folyó évi 17. számában megjelent ugyan
ezen tárgyú cikkemben legutoljára az úgynevezett 
rosszhiszemű, vagyis a hamis tanukkal foglalkoztam. 
Úgy gondolom azonban, hogy a témát nem merítem 
ki teljesen, ha nem foglalkozom a tanukllak második 
- nagyobbik - csoportjával, a j óhiszeműekkel is, 
akik nem rosszindulatból, hanem más emberi okok
ból nem hajlandók tanuskodni, "agy ha tanuskodnak, 
nem mondanak igazat. 

Az ilyen tanuk kikérdezésének is megvan tel'lllé
szetesen a maga technikája és taktikája, amelynek 
ismerete nélkül a csendőr semmiféle nyomozásban 
nem boldogulhat. Elvégre nem lehet egy tanu jó
vagy rosszindlllatára bízni, hogy valamely ügynek a 
kiderítéséhez hajlandó-e hozzájárulni vagy sem, a 
csendőrnek érlenie kell tehát ahhoz, hogy necsak 
azoktól tudja meg, amit akar, akik azt neki önként 
megmondják, hanem azoktól is, akik nem akarnak 
vele szóbaállani vagy éppen ellenséges érzülettel visel
tetnek iránta. 

A jóhiszeműen nem valló tanuk első csoportját 
azok alkotják, akik úgynevezett restségből nem haj
landók vallani. (Már említettem a mulLkori cikkem
ben, hogy a "vallani", "vallomás" kifejezések a csend
őrségi nyomozással kapcsolatban tulajdonképen nem 
helytállóak, mert a csendőrnek csupán kikérdezési 
joga van, a Lanuk a csendőr előtt csak "tanllskodnak", 
nem vallanak, a "vallatás" pedig a maga közhasz
nálatú értelmében kifejezetten tiltva van. Cikkem 

során mégis kénytelen vagyok ezeket a kifejezéseket 

Fel a .(jegyre! 
Most még itt állok lenn (I völgyben, 
S mereven nézem a büszke tetőt. 
Tudom, hogy nagy út áll még előttem, 
Tán véri is kíván, nemcsak erőt. 
Kívánjon bármit, mindegy nekem, 
V áltoztatni már nincs mit ezen, 
Vérembe ittam, ez ŰZ, hajt egyre. 
Fel a hegyre ... Fel a hegyre. 

AI,aratom szeges cipőbe bujtatom. 
S (I meredekre lépek fel vele. 
Szeges cipő, hajh' kell ez utakon, 
Mert könnyű csúszni rajta lefele. 
Pedi{/ fL cél: menni előre, 
Egész a csúcsra, fel a tetőre, 
Nem nézni kínra, vérező sebre, 
Csak fel (I hegyre, fel (I hegyre. 

Kiálló sziklák itt, ott, mindenütt, 
Akadnak majd s talán segítenek. 

hasznúlni, mert jobbakat nem találok. A nálunk hasz
nálatos "bemondás" meg éppenséggel rossz,) 

Ha a tanu egyéniségéből és viselkedéséből azt 
látja a csendőr, hogy az valószínűleg azért nem yalI, 
mert rest beszélni, igyekeznie kell az illetőben az ügy 
iránt való érdeklődést felkelteni. A nyomozó egyik 
legszebb feladata, hogy egy hallgatag vagy csökönyös 
tanut vallomásra bírjon. De hogyan? Ez nem olyan 
könnyű dolog, mint sokan gondolják. 

D urvaságokkal,  felesleges szigorral az ilyen ta
nuknál semmire sem lehet menni, mert a durvaság és 
az erőszak, amellett, hogy szigorúan tilos, az ilyen 
tanuknál csak még nagyobb csökönyösséget vált ki. 

Az ilyen tanukn?tl csak a csendőr leleményessége 
használ és az ügyesség, hogy észbeli fölényét az ilye
nekkel szemben érvényesíteni tudja. A szűkszavúság 
ilyen hibájába ugyanis, amit mi tanuzás i restségnek 
nevezünk, rendszerint olyan emberek esnek, akik hiá
nyos müveltségük folytán olyan kis szókinccsel ren
delkeznek, h ogy magukat rendesen kifejezni nem tud
ják s azért inkább hallgatnak. Vannak, akik foglalko
zásuknál fogva ritkán érintkeznek emberekkel, a be
szédtől teljesen elszoknak és nem szeretnek beszélni, 
pl. a pásztorok. Sokszor előfordul azonban, hogy az 
ilyen embereknél a magányosság éppen az ellenkező 
hatást váltja ki �s ha egyszer valakivel beszédbe ele
gyedhetnek, nem tudják abbahagyni. A csendőr azon
ban már az első percekben észreveheti, hogy szük
szavú,  vagy fecsegő emberrel van-e dolga és a kikér
dezést aszerint irányíthatja. 

Mindenekelőtt a tanu gyengéit kell kiismerni és 
kihasználni. Kinek ne lehetne a falusi pásztoremberek 
közül egy kis dohánnyal, pálinkával, borral, sörrel a 

Lesz köztük olyan, mely gyavr/n megül, 
Feljajdulok tán, de tovább megyek. 
Megyc1c előre át a szirteken, 
Az akarat kínál majd irt nekem, 
Nem számítok sorsomtól semmi I.:egyre, 
Csak fel a hegyre ... csak fel a hegyre. 

Lehet, úgy lesz, 11Og?J (I cél előtt 
Megtorpanok, mert nem birom a kínt. 
S elvesztek minden-minden csepp erőt, 
S felém a mélység mosolyogva int. 
Ha látom, hogy már nincsen irgalom, 
S a hegyek hegyét én nem bírlwtom, 
Leugrom bátran, végem ez legyen, 
Mit ér az élet? hogyha az ember. 
Nem lehet fenn, a hegyen ... 

CSANYI I<.AROLY, g. szds. 

Egy iöszolgabíró 
emlékeiböl .. 

Írta: R. O. 

Fiatal szolgabíró ko,romban is már igen érdeklőd
tem a bűnügyi nyomozásokfiránt, la magánéletben pedig 
a vadászat volt a főpasszióm. Az ifjúság ismert .szerény
tel,enségével ,azt képZIeitem, Ihogy (mind a kJét dologhoz 
már nagyon értek. A nyomoZlws terén volt is egy-két 
apró .sikerem" így többek Iközt annak 'a családnak a há
zában, akinek vadászterületén a .. leirandó eset történt, 
egy házi tolvajlást derítettem fel, lamely' sűrűn ismétlő-
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Lizalmába férkőzni. Másoknál esetleg a hiúságuk le
gyezgetése használ, pl. gyermekeiknek, a rábízott jó
�zágnak, munkájuknak dícsérése stb. 

Ha a csendőr már bizaImát bírja a tanunak, aki 
még akkor maga sem tudja, hogy ő tanu lesz, kezdje 
beszélgetés közben benne az érdeklődés t felkelteni az 
ügy iránt. Pl. ha egy rablógyilkos után nyomoz, aki 
a jelek szerint arra menekült, elmondja az esetet, ho
gyan hajtotta végre az elvetemült gyilkos borzalmas 
cselekményét, ecseteli a tanu előtt a szegény árvák 
fájdalmát és a nagy veszteséget, kárt, amit szenved
tek. így az érdeklődés felköltése mellett felébred a 
tanuban az a minden emberben szunnyadó ösztön, 
amely ? szerencsétlent segíteni és a bűnöst büntetni 
akarja. Ha ezekután teszi fel kérdéseit a csendőr, 
akkor a tanu minden bizonnyal igyekezni fog a leg
jobb tudomása szerint mindent előadni, amit az eset
ről tud és a csendőr kérdéseire a valóságnak legjob
ban megfelelő választ megadni. I{ülönösen asszo
llyokra lehet a bűncselekmény borzalmainak ecsetelé
�ével hatni, igaz, hogy nem szükszavúság esetében, 
mert szükszavú asszonyt csak a legritkább esetekben 
lehet találni. Asszonyoknál egyébként hatásos szokott 
lenni a vallásos érzés felkeltése is. 

Azonban, mint sok más esetben, a szűkszavúság 
esetén is legjobb eszköz a pénz, mert az minden zárt 
megnyit és sok ajkat beszédessé tesz. Örsparancsno
kaink tudják, hogy nagyobbszabású bűncselekmények 
esetében ilyen célra pénz áll rendelkezésükre. De csak 
a pénz okos és célszerű felhasználása fog felesleges 
I úlkiadások nélkül célhoz vezetni. Meg kell nézni, 
hogy kinek és miért adunk és ehhez kell szabni, hogy 
mit. Elv legyen: inkább kevesebbet adni, de mindjárt, 

dött és a c:sendőrörs eredménytel'enül nyomozott utána. 
Természetesen etl ikeH I :Lsmer.nem, hogy nekem sokkal 
könnyebb vol t  a helyzetem és több a iki.látásom a sikerre, 
mert, mint ral ház .vendége, bármiko-r Ifeltünés nélkül meg
jelenhettem ott, de azonkívü,[ :a gyanUisítható cselédség 
által észre nem vehető .módon mindenkor beszélhettem 
a ház úrnőjével , az üvegházban, mert áil:landó kertészeti 
6sszeköttJetésbenl voltam vele. (így, a házkutatást is tel
jesen váratlanul tudta.m megtartani és a gyanusítottak
IJak .nem volt idejük elkészülni !I rá. EZl hozta meg az 
eredményt "i,s, amely igen kielégítette a károsultakat. 

Hogy a vadÚJszat I·terénj jártasságg.all bírtam, az nem 
tartozik ugyan e Ilap hasábjaira, de a továbbirak meg
értéséhez ennek megállapítÚ'sára szüksé2' van. 

Ergy szomorú, borongós nagypénteken a szóban
forgó bi.rtokon egy bs erdőben lszalonkára vadásztunk. 
A családnak csak a nőtagjai vettek részt, a háziúr 
másutt vadÍ\Jszott, mint vendég és magával vitte az er

dészt, úgy hogy ,a hajtókat a kertész vezette, aki nem
csak teljes helyismerettel bírt, Ihanem! már máskor is 
helyettesítette ilyen alikalm3!k:kor ra vadÚJszt. 

A hajtások rendben \folytak Ile, lőttünk is néhány 
szalonkát és egy rókát. Mivell borult idő volt, korán kez
dett alkonyod.n i. Az .utol .só hajtásnál a hajtók bal ,szár
nyán mentem, egy mély, szakadékos, borókával ' és tüs
kés bokrokkal benőtt vízmrysás lszélén, 'v,a.d, járaul'an he
lyeken. Olyan i.gazi Rötét, nagypénteki hangulat fogott 
el, a helyzet \és minden körülmény alkalmas volt ennek 
előidézésére : a közeli fenyv·esben bagoly huhogott, va
lahonnan pedig a harangszót helyettesítő kerep,,"lés fur
csa hangját hozta a SZlé!. Erlmélázó hangulatomhoz ta
lán az :i:s lhozzájárult, hogy a háziak buzgó katolikusok 

mint későbbre többel ígérni.  Az ilyen ígéretekben a 
legtöbb ember nem bízik s azt tartja, hogy csak al 
a hiztos, ami a markában van. Természeles, hogy nem 
szabad túlságba menni s mindig meg kell fontolni. 
hogy az eredmény, amit várunk, megéri-e az áldo
za tot. 

Azoknál a tanuknúl, akikn�l úgy látja a csendőr, 
mert a kikérdezőtől szerelnének minél előbb szaba
dulni, hogy a kikérdezés idejét megrövidítsék, szin
lé11 legjobb a dolog anyagi oldalára utalni. Tudomá
sára kell hozni az illetőnek, hogy az időveszteségből 
�z{lrmazó kárát az örsparancsnok megtéríti és ha va[
lomásával az ügy kiderítéséhez vagy a tettes kézre
kerítéséhez döntő adatoL szolgáltat, külön jutalomban 
is részesü!. Határozott összeget kell mondani, amely 
Ll Lanu anyagi viszonyaihoz, egyéniségéhez, az ügy 
fontossúgához, valamint az igénybevétel mérvéhez 
képest egy napszámtól kezdve fokozatosan magasabb 
összegig terjedhet. 

Természetes, hogy a csendőr holmi kihágások, 
20-30 pengö.s kis betöréses lopások, véLségek stb. 
kiderítéséért nem ígérhel pénzt. Ilyen ígéretről hang
súlyozottan csak nagyszabású bünc�elekményeknél 
lehet szó. Ha. a nyomozó csendőrné[ van elég pénz és 
azL nél k iilözn i tudja, lllíg megtérítik (ami rendszerin t 
pár napot vesz csak igénybe), ha látja az eredményt, 
azonnal adja is oda az ígért összeget a tanunak. 

Fel kell tárni az ilyen tanuk előtt, hogy a tanus
kodás állampolgári kötelesség, amelyre mind magá
\'al. mind pedig embertársai\'al szemben az igazság
szolgilltatás, személy- és vagyonbiztollság érdekében 
kiitelez\'e van. Ezeknél gyakran egy k is cigaretta, 
dohány, bor, pálinka is megteszi a kellő szolgálaloL. 

Ilévén, egész ,nap ;szigorú bőjt volt, én pedig akkor 25 
éves voltam és vadászember, laki egész nap jártam az 
éles tavaszi levegőben! 

Amint l eeresztett fővel, fáradtan törtettem a térdig
érő lszáraz (fűben,. egyszerre - nem alkiartam hinni 'sze
meimnek - egy hosszúkás, keskeny, szabályo.s föld
ha lom ellőtt álltam, amely veszedelmesen hasonl ított egy 
gyermeksírhoz. Megálltam és rgondolkodtam: 'hogy kerül 
ide, erre a félreeső 'helyre egy gyermeksír ? Csakis úgy, 
hogy egy bűnös anya ide temette neki alkalmatlan, 
megölt magzatát! De akkor miért csinált föléje i lly rSM
bályos, lszembetűn ő sírhalmot, amik01' ránézve jobb Ileti 
volna, ha a felresleges földet sZIéjjelszórja és a helyet 
száraz leve:lekkel észrevehetetlen né teszi? Ezt úgy ma
gy:aráztam, hogy az anya csak a körülmények szeren
c'sétlen áldozata volt, de ,nem annyira rosszlelkű, hogy a 
gyermekét mint regy ál l atot elássa és a sír  helyét eset
leg meg <se taJ.áilj,a! IBárhogy forgattam a gondolatot a 
fejemben, mindenkép az maradt a benyomásom, hogy 
sírhalom van el őttem . . .  Amikor leértem a puskáJsok 
vonalára, közöUem a háziasszollny:a;l észleletemet, 
részl etesen elmondtam az érveket, pro és ,kontra és ő is 
osztotta felfogáiSOmat. Közben odajött a vadás�atban 
szintén résztvevő, idŐIsebb, tapasztalt főszOlIgabíró is, 
valamint az  erdőt tökéletesen ismerő, régóta szolgáló, 
értelmes 'kertész é.s va.Jamennyien úgy vélekedtek, hogy 
a dolognak végére kell járni, fel kehl ásni arsÍrt. 

A kertész 'el'sietett a közeli vasúti őrházba ásóért, 
odavezettem la nem is oly könnyen megtalálható helyre 
és a szemle csak megerősítette !őt ,is .abban a meggyő
ződésben, hogy ez csakugyan egy gyel'meksír. A homokos 
tal'ajban gyorrsan ment az ásás és mikor a szokáso s 
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Sokan kérdezhetik, hogy miből adja a csendőr at' oly 
sokszor említett dohány t stb. Erre csak annyit, hogy 
indokolt esetben nemcsak a készpénzben adott vagy 
kilátásba helyezett jutalomnak, hanem a természet
beni kisebb ajándékok árának a megtérítését ,is lehet 
kérni. 

Azoknál a tanuknál, akiknél úgy látja a csendőr, 
hogy valószínűleg az tartja őke l vissza a vallomástól, 
mert félnek a bírósághoz való beidézéstől, mint ők 
mondják : a törvénybejárástól, szintén az fog hasz
nálni, ha a csendőr biztosítja öket, hogy minden feles
leges idézéslöl meg lesznek kímélve és ha megígéri 
a tallunak, hogy ha vallomásával olyau adatokat tud 
szolgáltatni, amelyek alapján az ő tanuzás a nélkül is 
be lehet a tettes bünössegét bizonyítani, őt tanunak 
be sem jelenti. E gyébként küzdeni kell az egyszerűbb 
emberek tévhite ellen is, hogy még a tanuk ént való 
beidézést is szégyennek tartják ; oktassa ki őket a 
csendőr, hogy nem szégyen, ha valakit tanunak be
idéznek, sőt ha vallomásával a bünöst az igazságszol
gáltatás kezére j uttatja, dícséretes dolgot cselekszik, 
amely magának és polgártársainak is hasznára válik. 

Azoknál a tanuknál, akik azért nem vallanak, 
mert a csendőrségre, hatóságokra haragusznak, vagy 
azokat valamiért gyűlölik - ilyenek, akiknek sok 
bajuk van velünk, pl. szokásos büntettesek, csem
pészek, vadorzók stb. -, a fenti eszközökkel nehéz célt 
érni. Ha a csendőr látja, hogy ilyenekkel áll szemben, 
legjobb, ha nem is kísérletezik, hanem feltünés nél
kuli kikérdezés által igyekszik őket a nyomozó alosz
tályok polgári ruhás nyomozói ú tján vallomásra 
bírni. A nyomozó alosztályhoz a kikérdezendő egyé
niségét, társadalmi állását, érintkezési körét és szoKá-

méllys-égre jutottunk, des�kát ért az ásó! Ez nem lehet 
más, mint lU. kopor,só! - Mondhatom, hogy érdekes, iz
gató helyzet volt, melyet csak fokozott a misztikuls ho
mály. Hogy még kisértetiesebb ,legyen a jelenet, a feny
vesbő1 idehangzó, ,rémes bagolyhuhogálsba még egy róka 
vonítás a is vegyült. Ránéztem la kertészre, kinek arca 
az előbb még piro.s volt a gy@s munkától, most halott
halvány ,lett. :Azt hiszem, én is elsápadtam, mert hiába, 
ilyen !körülmények kö�é nem mindennap jut az ember! 

Közben mind .sötétebb lett és a puskások vonala 
felő.L türelmetlen hallózás hangzott fe:l hozzánk. Foly
tat tuk tehát a munkát, most már inkább csak tapogatva, 
de érthetetlen módon nem kopol1sót ástunk ki, hanem 
csak egy deszkakeretet. Ennek a !közepében tovább ás
tunk, de .sem holttestet, sem málst nem találtunk. 

Amikor visszakerültem ra, társa:sághoz és elmondtam 
az ,eredményt, csodálkoztak, de nem sokáig tanakodtunk 
a dOllgon, mert sötét lett és nagyon rossz volt az út, 
sietni kellett tehát ha�afe,lé. Az ellső kocsin a két hölgy 
ült, a másodikon a Ifőszolgabíró ,és magam követtük öket, 
de csakhamar elmaradtunk tölük, mert nekik jobb lovaik 
voltak. Tehát otthon jóval megelőztek bennünket és az 
időközben hazaérkezett háziúrnak eilmesélték a rémes 
történetet. 

Amikor leszálltam a kocsiról" a házigazda már nagy 
neveté,ssel fogadott: ,,- Szerencsétlenek, f·elástátok a 
- sózómat, 'amit .ott az őzek számára feláI.Iíttattam!" -
Majd la feleségé.nek mondott néhány élesebb szót, végül 
pedig -a kertészt jól lehordta, mert neki tudomwsa vo.lt 
róla, hogy a napokban az erdőben .sózókJat k,észítettek. 

Már most a magam, mint vadásznak mentségére 
meg kell említenem, hogy én elég vadsózót láttam már 

sait is lehetőleg be kell jelenteni, hogy az alosztály
parancsnokság a végrehajtáshoz akalmas nyomozóL 
és ürügyet választhasson ki. Természetes, hogy pol
gál iruhás nyomozókat nagyobb szabású büntettek ese
Lében lehet kérni. Előfordult, hogy kisebb, 40-60 
pengős betöréseknél az örsök polgári ruhás nyomo
zókat kértek és mikor a nyomozók megérkeztek, nem 
tudták maguk az örsők sem, hogy mit akarnak s a 

polgári nyomozókkal mindenáron nyilt nyomozati 
cselekményeket akartak végeztetni. Nem tartozik ide, 
de megemlítem, hogy az örsők polgári ruhás nyomo
zókat csak akkor kérjenek, ha az egyenruha az ügy 
kiderítését feltűnő voltán ál fogva gátolja. Tartsák 
Szem előtt, hogy a polgári ruhás nyomozó nyilt nyi
múz Ó cselekményeket csak a legritkább és · csak a 
szükség által diktált kényszerhelyzetekben végez, az ö 
teendőit csak a megfigyelés és a feltíínés nélküli adat· 
gyüjtés képezi. 

A bosszútól félő tanukal vallomásra bírni igen 
nehéz, pedig különösen vidéken a legtöbb eselben eL 
fordul elő. Mindenki félti a hozzátartozói és saját éle
tét, testi épségét, vagyonát a teltes bosszújától és 
inkább azt mondja, hogy nem tud _ semmit. 

E zekben az esetekben is csak úgy lehet eljarni, 
hogy a csendőr megígéri, hogy amit a tanu előad, sen
kinek el nem mondja és a feljelc.ntésben sem említi 
meg; a vallomással szolgáltatott adatokat csak a to
vábbi nyomozáshoz használja fel. Ilyen ígéretet azon
ban csak akkor szabad tenni, ha azt a csendőr be is 
tudja tartani, illetve amit egyszer megígéi t, azt fel
tétlenül tartsa is be, mert ha a bizalom iránta meg
rendül, többé senki sem fog neki semmit elmondani. 

Legjobb a jelentésben az ilyen tanu nevét fel 

(hiszen erdészeti pályára: is készültem),' de azok nem 
hOi&szúkás, hianem négyzeta·lakú Mlmok voltak, nem ho
mokbó.!, hanem agyagból készültek és a deszkakeret s'zéle 
a föld színén volt, nem pedJg mély'en elásv.a. Ezt el is 
mondottam 'a háziúrnak, aki kijelentette, hogy igazam 
van, rosszul' csinálták a ,sózót, inem CJsodálIja, hogy téve
dés'be ejtett bennünket és mwsnap meg i:s' fogja monda.ni 
véleményét az ·erdésznek. 

De hiába, e·ngem 'a�ért még egy évig ,bosszantottak 
azzal, hogy megkérdezték, hogyaru ilS tört-ént a "gy.ermek
sír" 'feltárása nagypénteken ,este az ,erdőben. 

* 

A járási ISzékhelyenl a- gy6gyszertárban egy szép, 
szőke, Hatal, leány volt alkalmazva mint segéd. Senk.i 
sem sejtette, hogy milyen Isötét gondolato�kal foglal1ko
zik és nem .i,s tette bo'ldogtalan nőnek.a Ibenyomálsát. 
Mégis egy nyád reggel, arról értesültem, hogy hajnal
ban 'agyonlőtt.e magát az erdőben. Közelebbi adatokat 
kértem a 'járásorvostól, aki a gyógys�erészl családjával 
is intim viszonyban volt é,s a: leányt 11S Ijobban ismerte, 
mint én. A járáJsorvos elmondotta, hogy 'a Is�erencsétlen 
nő tegnap, mint rendesen)i amikor szabad délutánja volt, 
€.stefelé elment az ,erdőbe Isétálni. Miután 9 óráig nem 
jött haza, la gyógyszerész aggodalmának adott kifeje
Zlést előtte, ő azonban nem Igondolt mindjátt a legrosz
szabbra, Reggel az erdőn 'keresztül járO. emberek vélet
lc,nül megtalálták ,a leányt, akiben mégi volt ·élet, bár sú
lyos lőttseb volt amellén, ,öiennélfogva vasúton Buda
pestre szállíttatta, de nem hiszi, hogy életben marad. Az 
erdő közelében Ilakó emberek csak hajnalban hallottak 
lövést, tehát a szegény öngyilkosjelölt e.gész éjjel bo
Iyonghatott az erdőben. 
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sem említeni és a szerzett adatokat mint bizalmas 
értesülés útján szerzetteket megjelölni. Ha a tanu 
nevének elhallgatása nem lehetséges, akkor azt kell 
bejelenteni, hogy a tanu nevének titokban tartását 
óhajtja. 

Természetes, hogy az ilyen tanu kikérdezését is 
feltűnés nélkül kell eszközölni; yalamilyen elfogad
ható ürügy alatt olyankor kell őt felkeresni. amikor 
a csendőr négyszemközt beszélhet vele, például kint 
a földjén, ha egyedül kapál. A helyzethez mérten min
dig lehet ürügyet találni. 

Ha úgy látJa a csendőr, bogy a tanu azért nem vall, 
mert fél, hogy maga is belekeveredik az ügybe, vagy 
abba másokat, akik neki k edvesek, szintén belekever, 
;j kkor a már előbb felsorolt módon próbálja őt vallo
másra bírni, de tiltva van vallomása esetére neki vagy 
másnak jutalmul büntetlenséget ígérni, mert ezt a 
csendőr nem tudja a számára biztosítani. 

. 

Abban az esetben, ha a tanu viselkedéséből, a 

gyanusítotthoz való viszonyából és a helyzet körül
ményeihől a csendőr azt látja, hogy azért hallgat. 
hogy hallgatásával a gyanusílottra terelődött gyanút 
megerősítse, akkor elsősorban azokat a körülménye
ket kell igyekezni megállapítani, amelyek a tanut 
erre a rosszindulatú hallgatáSra indítják (szerelem fél
tés, kenyérirígység, gyűlölet, családi viszály stb.), 
továbbá azokat, amelyek azt bizonyítják, hogy a 

tanunak az ügyről tudriia kellett. Ezeknek az adatok
nak a birtokában ü gyes kikérdezéssel, lelkére beszé
lésseI a legtöbb esetben sikerülni fog a tanuból az 
igazságot kihozni. 

Ha az a gyanú merül fel, hogy a tanu azért hall-
gat, me_rt _ __ a tet.tessel titkos összeköttetésben van, 

Heves szemrehányást tettem az orvosnak, hogy nem 
értesített már tegnap este az eltünétsről, hi,szen a .leány 
talán 'egész ,éjjel várta, hogy keressék és ha nekem 
szól, még az téjjell fáklyás emberekkel átkutattuk volna 
Rzt az erdőrészt, alffiely rendes lSétahelyéül szolgált s 

erősen hiszem, hogy ezzel, sikerült volna elejét venni a 
szerencsétlenség nek. A járásorvo:s 'azzal imentegette ma
gát, hogy éjjel nem akart zavarni, mire én megmagya
ráztam neki, hogy ha ily'en komoly dologról van szó, ne 
sajnálja az; én léjjeli nyugalmamat, mert én megszok
tam és elvárom, hogy ha baj van, felkeltsenek. Akkor 
ugyanis még nem régen voltam az állomáson és így 
nem volt :közi,smert ez -a felfogásom. 

A járásorvQls 'röv;idesen szót ifogadott és ,pedig egy 
olyan esetnél, hogy majdnem meg-bántam, amiért ilyen 
felhatalmazást adtam neki. 

Laká:somtól mintegy 150 lépés távolságra: egy fiatal 
bankhivatalnok lakott, akivel egy társ3.lságba jártam és 
igen jó viszonyban voltunk. Az iHetö egy jó ismerős úri
cs'alád l-eányának [a vőlegénye volt. Vadászaton meghiílt 
és erős tüdőgyulladást !kapott. Mivel, ,legényember volt 
és hozzátartoz6i nem I'aktak helyben, barátai egy meg
bízható ápolónőt adtak melléje, akivel az orvos is és pe
dig !éppen az illető járáJsorvos. akiről' fentebb szó volt, 
nagyon meg volt elégedve. 

Egy éjjel arra riadtam fel álmomból, hogy 'a háló
szoba ablakán erőseni zörgetnek. Kiugrottam az ágyból, 
az ablakhoz Isiettem és IIDérdeztem, ki zörget. A járás
orvos hangja hallatszott, aki azt mondta. hogy a .szóban 
forgó beteg lázálmában, önkívületi áUapotban Irálőtt 'az 

ápolónőre és most töltött puskával áll az ablakban. el 
kellene venni tőle a ,fegyvert é,s ,je keMene fektetni, mert 

, 

vagy mert esetleg ő maga a tettes, akkor nem segít 
más, mint az eset legapróbb részleteinek kinyomo
zása és az így nyert adatok ü gyes felhasználásával :1 
tanura bizonyítása. A tanu összeköttetése a tettessel 
lehet személyi természetű (szerelem) , lehet anyagi ter
mészetű, dc lehet magával a nyomozott cselekménnyel 
összefüggő dolog is. Pl. egy csempésztársaság egyik 
tagja csempészés közben embert ölt; a többiek nem 
vallanak, nehogy a csempészés kiderüljön. 

Sértetteket, tanukat és gyanusítottakat a csendőr
nek csak felismerés céljából szabad egymással szem· 
besítenie. 

Felismerés céljából szembesítést akkor eszközöl
!letünk, ha a tanu látta a tettest, vagy amikor a bün
cselekmény színhelyére ment, vagy amikor távozott, 
vagy pedig működése közben. Szóba jöhet még a fel
i�merés céljából való Szembesítés alibi-bizonyítások
nM i s, amikor a gyanusított azt állítja, hogy a bűncse
lekmény elkövetésének idejében más helyen tartóz
kodott és olyan személyekkel kell szembesíteni, akik
Ilek őt látniok kellett, ha igazat mond. 

A felismerés céljából való szembesítés i gen' egy" 
�;zerünek látszik. A csendőr elfogja a gyanusítottat, 
';zembcállítja a tanuval és a szembesítés már meg is 
lÜrtént. Dc micsoda értéke van az ilyen szembesítés
nek ? A legtöbb esetben semmi. Mindig szem előtt 
·kell tartani, hogy a tanu a gyanusítottat rendszerint 
rövid ideig látja, bizonyos távolságról, sokszor sötét
bell, hátulról, menekülés közben. Hogyan tudhassa 
hát a tanu a fényes nappal vele szembeállított gyanu
sítoUat határozottan felismerni és hogyan lehet egy 
ilyen felismerésre a bíróságnak a gyanusítottat elítél
nie? Már pedig a csendőrségi nyomozás célja az, 

vagy meglő valakit, vagy meghűl a hűvös éjszakában 
ingben a nyitott ,ablaknál, ami okvetlenül halálát okozza, 
Miután én a mil1lap D. M. kisasszony öngyilkossága al
kalmávall .szemrehányást �ettem ,Ineki, miért nem keltett 
fel 'engem, most eleget tesz a fel[szólításomnak és kér, 
hogy intézkedjem. A Iközeégi !bajduk hallották a lövést, 
érte jöttek, az ápolónő ped,ig - kinek nem történt baja, 
mert csak a .lámpát lőtte ki a beteg a kezéből - el
mondta az esetet, Ide senki IseffiJ mer fellépni a beteggel 
szemben. 

Nem akartam gyávának látszani, az.>ért nyomban 
hálókabátot tés p'apu0eot húztam, felesé.gem maraszta
lása, :kérlelése dacára elindultalffi. A Ifeleség,em, nem te
hetvén mást, legalább felkeltette az inast és utánam 
küldte, mintha bizony laz valamit ha:sznált volna. 

Az linas futva jött utánam '�s figyelmeztetett, hogy 
ne menjünk el az ablak alatt, mert ő mes,sziről látta. 
hogy a beteg még mindig az 'ablakban á!.t a puskával. 
Gondoltam magamban, mit ér, ha elkerülöm a ves?lélyt, 
hogy az 'ablakból rám lő, mikor nekem, úgy látszik, be 
kell mennem a szobába és el kell vennem tőle a puskát; 
ha ezt nem teszem meg, Phiú kérkedés lett volna, amit 
a D. M. halálesete alkalmával kijelentettem. 

Amikor beléptem 13' házba, 'a hos[szú ;folyosó végénél 
egy nyitott ajtóból világosság áradt ki. Ott volt a kony
ha. amelyben sápadtan ült 'az ápoló.nő, la háziasszony, 
annak az ,anyja, ott állt két kÖlJségi hajdu éSI c,sakhamar 
od'ajött az IÍnasom és a járá'Sorvos i,s. 

Én minden magyarázat nélkül gyertyát és gyufát 
kértem. Kérdezték, minek az? Mire én megmondtam. 
hogy ibe akarok menni a szobába és elveszem '3 betegtől 
a puskát. Erre Ival[amennyien kórusban Irerleltek, hogy 
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hogy a z  ese t t  L m i nden részlet ében a n n y i ra k i derítse,  
h ogy feljelenl ést:' al apjú JI a bíróság a teL tes t nyu godt 
lel k i ismere l I e l  el is ítélhesse. Ha még f i gyelembe vesz
szük a z  l'sz reYe\"és és a szem besiLés k ö zölt eltel t idöt 
és hogy időközhen a t a n u l  a z  ügynek Jl1ú sokkal "al ó 
megbeszé lése is befo l yú so lha L La , l átj u k ,  hogy nem i s  
o lya n egyszeríi dolog a sze mbesítés. 

l i a a ese Jldőr a z L  a k a rja,  hogy a fel ismerés cél 
júból "aló szembes ítés e redmén nyel j árjo n ,  akkor elő
ször í rassa le a tall u \"al  az  i l l etől,  a k i rő l  szó van é:; 
tsak a z ut ú n  szemhesílsp ö k e L .  A szem besítés l eh etöleg 
u gya n o l y a n  k ör ü l m l'nyek között,  ugyanolyan távol
súgból és J l 1 egvil�l gítús m e l l e t t  L örlénjék , m i n t  a yal ó
ságba n L a l á l k oz t a k  és h a  lehel ,  a gyanusította l i s  
ugya nolya n :'d l ú � L  k e l J  fe"éle L n i ,  m i n t  ahogy a k érdé
ses a l k a l o m m a l  ú J Jo t l  v a gy mozgolL .  Ha lehát a ta n u  
h old" i lú gnúl , IÚ l l l pa fénynél , gye rLyafénynél,  h ú t u l ról , 
olda l ró l .  ablakon út sth.  l á t La a g�'a Jl usítoLt a t ,  a szem 
l JesÍL {>s a l ka l m Íl \' a l  is ugyan így és lehetöleg ugya n
o lya n ruhÍl za t ba n kpl l  npki  megm u l at n i .  

D e  ml' g e z  se lll elég, h a nem 3-4 m ás , idegen sze
ml' l Iye l i s ,,('grp k l' l l ugya n i l YPl l módon hajlani  a 
szem l ws í L ésL és h a  ezek k iizü l  is hatá rozottan meg 
L udja nevezn i  a ta n u  a te t l es i ,  akkor a szembesítés 
sikeresnek mondható.  

A fen t iek bö l l ú t h a l j u k ,  h ogy a fel ismerés céljából 
Hl l ó  szembesítésL l e h e tőleg a megp i l lantás h elyszínén 
kell  eszközől n i .  

I ga z ,  hogy a S zu L .  426. p o n lja szerin t k e ttőnél 
L iihb egyén l nem szabad egymással szembesíte n i ,  de 
ez nem el lenkezik a fent leírl  szembesítési móddal, 
merL a csendőr ennél  is yolLa kép pen csak a tanut és 
az á lLala fel ismerendő személy l szembesíti egymással , 

ne tegyem, mert biztosan belém lő a második csőből. En 
azonban azt feleltem, hogy ezt meg !kel l  tenni, mást nem 
elém : az ablak csipkefüggönyét meglebbentette a lég
feljebb ,anny.it 'érünk el veje, hogy időközben halálosan 
megfázik a s?legény ember. 

Erre a fiatal háziasszony 'gyertyát és gyufát adott, 
én pedig a betegszobának a folyosó elején lévő ajtajá
hoz siettem. Megval l om, !amikor meggyujtottam a gyer
tyát és megfogtam a kil inc,set, nem volt valami 'kel lemes 
érzésem, de visszal'épni már nem l ehetett, ha férfi akar
tám maradni, tehát felfohá.szkodtam magamban, kinyi
tottam az ajtót 'és beléptem a szobába. 

A gyertya gyenge fényénél rémes látvá ny tárult 
elém : az ablak 'osipkefüggönyét meglebenbtette a lég
hUZiat >és mögötte az ugrásra kész tigri.s helyzetében áLlt 
a barátom : csak rövid hálóing volt rajta és sárga 
szalmakal'ap f'ekete-sárga szalaggal, a karimája eIül 
felhajtva, hátul le ; ebből a keretből őrült fényben vil
logtak Iszemei, arca tűzben égett, keZ>ében pedig lövésre 
készen tartotta vadruszfegyverét. Mindez persze nem 
tartott annyi ideig, amennyi alatt leírom, mert amint 
kinyitottam az ·ajtót, két ugrá,ssal előtte termettem és 
mielőtt egy mozdulatot tehetett volna, felütöttem a 

puska csövét. A fegyvert erősen mar'kolva, közvetlen 
közelből la lázban égő ,szemekbe tekintettem és emlék
szem, hogy csak azt mondottam : "De Pil.�ta !" A hangom 
hal l atára mintha egy kis értelem cs mant volna fel a 
szemekben. Amikor a puskacső már a mennyezetnek 
volt irányítva, egyszerre ott volt meMettem a három 
nő, lU két hajdu, az inas és az orvos. A férfriak ,elvették 
a pu'skát, a nők pedigJ az ágyba vitték a 'beteget. Egészen 

a m ús ik 3--4 személyt csak azért veszi i génybe. 
hogy a tanu szava h ihetősége vagy a fel i smerés biz
L ossÍlga felől  meggyőződjék .  

I f a  egy é s  u gyana zon tényk ö r ü l m ényre több t a l J U  
ú ll rendel kezésre, c s a k  a n n y i t  k e l l  k ik érdezni,  ahány
nak a k ikérdezése a tényúllásl  részletesen és k étség
Lele n ül b izonyítja .  A többi tanukat csak névszerin L 
kell  felsoroln i  l a k helyük és pon tos címük feltüntelé
sével és azzal a megjegyzéssel ,  hogy ugyanazoka t  ész
l e l L é k ,  m i nt a z  előbb fe1soroIL L a n u k  (megnevez n i ,  
hogy k i k ) . Ennél  azonban szem előtt kel l  tar
t a n i ,  h ogy m indig i n k ább több, m i n t  kevesebb la
n u l  k é rdezzünk k i ,  nem szahad Lehát kényelemszere
Letbő l ,  vagy hanyagságból olya n  lanuk k i kérdezésé t 
el hagyni ,  a k i k  az ü gy részletes t isztázú sához vagy 
bizonyÍl ásához hozzájá r u l h atnak .  Csak ha az ügy lel 
.iesen t i szta és a t a n u vallomások , val a m i nt a gya n usí
l ol L  e!őadúsa a n nyira alú "a llJlak lrunasztva tárgy i  
hizollyít ó adatok k a l ,  hogy azok visszavonása a későbbi 
bizonyítást má r nem befolyásolh a tja,  a k kor éljen u 

cse ndőr ezzel az utasÍtásadta jogával és ne töltse az 
idejét 10v;'l bbi nagyszú m ü  felesleges tanu l i k érdpzl'
St've I .  

H a  a Lan uval a h elyszínre " agy olya n h e l yre i s  
el k e l l  menni ,  ahol a t a n u  a cselekmény elköveLése
kor vagy a z u tán tartózkodolt, ez is megvan engedve, 
merl i lyenkor mind a tanu , m i nd pedi g  a csendőr job
ba n L ud Lájékozódni és a tanu szavahihetőségét is 
k ö n n yebben l eh et ellenőrizni .  Ha a k ikérdezésnél 
valam i l yen tárgynak a z  a zonosságát kell megállapí
tani ,  akkor a z t  előbb a tanuval l e  kell  i ratn i s csak 
tl z u L <Í n  s zabad nek i felmutatni .  

Ha a csendőr látja, hogy a tanu fél  attól, hogy 

megmereve.dett és kihült. Mozdulatlanul feküdt az ágy
ban és az orvo,s szerint ·ez volt a betegség csúcspontja, u 
krí zis, mely után vagy a katasztrófa következik, vagy a 
gyógyulás. Szerencsére a z  utóbbi, jósl1at teUesült és a 
beteg ettő,l kezdve fokozatosan javult. 

A szoba cf<únya látványt nyujtott, mert a SÖI'ét!övés 
egy .része a lámpát törte lszéjjel, de az i s  lehet, hogy 
az ápolónő ijedtében elejtette, mert igen sok Isörét ha
tol t  be az ajtó mellett ál ló :szekrénybe, ahol összetépie 
az ott függő férfiruhák nagyrés?lét. 

Amikor V. r. már jobban volt, megkérdeztem tőle, 
mit álmodott, miért lőtt az ápolónőre és miért nem 
reám? Erre elmondotta, hogy a z  'akkoriban sokat tár
gya It Vitális nevű alföldi betyárról á.lmodott, önmagát 
képzelte annak ',és amikor 'az ,ápolónő belépett la .lámpá
val, azt hitte, hogy a csendőrök jönnek őt elfogni. S ze
rencse, hogy la köz'ségi 'hajduk nem mentek be, mert a 
fényes köpenygombok láttára okvetlenül tüzelt volna. 
Amikor én rá ugrottam, egyrészt nem sok l ideje vol t  a 

lövésre, mert a szoba csak 3-4 lépés szré,les vol t '>és én 
két ugrással már előtte állottam, másrészt ,a z  önkívületi 
állapot dacára is derengett valami benne, fél,ig-meddig 
fel ismert és talán azért nem ,lőtt. Erre ki,ssé Iszámítot
tam i s ,  mert V. r. igen s zeretett és nagyon hallgatott 
l eám, tehát abban bíztam, hogy I;talán f,e l i.smer >és nem 
lő reám. Mi.ndenesetre sohrusem felejtem ·el azt a piUa
natot, amikor beléptem a szobálba és azt az éI'zést, 'ami
kor a puskacsövet felfejé nyomtam. Nem sokszor, tlalán 
sohasem voltam i lyen vállságos helyzetben és I az Isten 
különös kegyelme nélkül nagyon rosszul végződhetett 
volna a kaland. 
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J\z új dunaföldvári Duna-hidat november 23-án avatták fel Kormányzó Úr őfőméltósága j elenlétében. A solti református 
lelkész imát mond. 

fi tanuzússal járó időmulasztását vagy k öl tségeit nem 
lérítik meg, akkor figyelmeztesse, hogy nek i a Bűn
vád i Perrendtarlás 223. § .  szerint tanudíj jár,  még 
pedig:  utiköltség és a napi- vagy hetibérből élőknek fi 

mulasztott időnek megfelelő -k á rtalanítás, más tanu
nak, ha a lakóhelyén kívül 8 Ion-re eső helyre kell 
mennie, állásához mért ellátási díj .  A tanudíjra való 
igényt azonban a bírósági vagy hatósági k ihallgatás 
alkalmával , vagy ettől szám ított két nap alatt a k ihal l · 
gató bíróságnál (hatóságnál)  be kell  jelenlen i ,  külön
ben az i gény elenyészik.  

E gy másik alkalommal a gyanusított k ikérdezé
sének szabályaival fogok foglalkozni s akkor bőveb
ben fogom az al ibi  bizonyítását tárgyalni ; itt csak 
annyit, hogy a gyanusított tanui nak vallomását, akik
kel azt akarja bizonyítani, hogy a kérdéses eset alkal
mával másutt volt, tehát  nem lehetett a bűncselek
mény színhelyén, nagyon gondosan és nagyon apró
lékosan kell ellenőrizni. Ezt az ellenőrzést úgy kell 
foganatosítani, hogy a csendőr elsősorban az után 
puhatol, hogy a kérdéses időben hol volt a tanu és 
hogy az általa áll ított helyen és időben leheteU-e 
együtt a gyanusítottal. Puhatolás tárgyává kell tenni 
a tanu és a gyanusított egymáshoz való viszonyát, a 
lanu szavahihetőségét, előéletét és egyéb viszonyai t  is. 

Már fordult elő eset, hogy a gyanusított alibi
tanuja határozottan állította, hogy a gyanusítottal a 

kérdéses időben együtt k ártyázott a saját lakásán. A 
puhatolások során aztán beigazolást nyert, hogy a 

lanut a k érdéses időben egy 1 8  km-re lévő k özségben 
látták ; a vallomás valótlansága nyilvánvalóvá váll és 
a lanu be is  ismerte, hogy csak a barátját akarta 
menteni. 

Rám kiabált három rendőr.-
írta : SZLADEK BARNA ny. százados. 

Ha Nagy Emil v. igazságügyminiszter úrra Angliá
ban két és félévi ott-tartózkodása alatt egyszer se kiabált 
rá a rendőr, ennelQ I három oka lehetett : 

1. nyolcmillió ember szuggesztív hatású ,szokásának 
engedelmeskedve, ő is 'betartotta a közlekedési szabá
Iyokat ; 

* Ilyen cím alatt dr. Nagy Emil volt igazságügyminiszter 
úr a Pesti Hirlap mult vasárnapi számában Budapest közle
kedési rendjét kifogásolta. Cikkének lényege az, hogy a buda
pesti utcai közlekedési sza,bályok túlságosan gyámkodóak, .a 
közlekedési rendőrök pedig e helytelen szabályok túlbuzgó 
végrehajtása közben szükségtelenül és túlerélyesen zaklatják 
a járókelőket. A cikkíró ezt, főleg az idegenforgalom szem
pontjából, károsnak tartj a. 'Szladek Barna ny. százados úr vá
laszát változatlanul közöljük, megjegyezzük azonban, hogy 
annak a külföldi közönség példás utcai fegyelm ére vonat
kozó megállapításaival nem értünk teljesen egyet. Szerk. 
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Hindenburg, német birodalmi elnök meleg barátsággal fogadta 
gr. lJethlen István miniszterelnökünket, berlini hivatalos lá

togatása alkalmával. 

2. megszeyte azokat, de a közlekedési rendőr n em vette 
észre ; 

� TYJP.lI:szegte a közlekedési s zabályokat, a rendőr észrr 
is vette. de a kivételszámba menő esemény felett való el

c.sodálkozásában elfelejtette kötelességszerű rendőri teen
dői.nek gyakorlását. 

Mert - és ez a lényeg - ha valaki Londonban órár 
val a kezé.ben odaáll egy forgalmas kere3ztezési pontra és 
egy olyanvalakit akar felfedezni a közlekedő közönségből, 
akinek eszébe jutna l elépni a gyalogjáróról, mielőtt a 

lámpa - mondjuk - zöldet mutat, akkor legalább egy fél
óráig keU várni IS' ha ez a valaki V'égI"e "megvan", 'akkor 
az illetőt nem kell Haudujudu-val köszönteni, meg lehet 
szólítani magyarul, mert biztosan pesti. 

Meg lehet azután cainálni egyszer Pesten, akár a 
Rákóczi-úti, akár az Andrássy-úti körútkeresztezésnél, 
ennek a londoni próbÍlnak az ellenpróbáját. Álljon oda va
laki óráIVal kezében a keresztezéshez, állj on ott egy fél� 
órát és meggyőződést Ifog lszerezni, hogy a f.élórának min
den percében, ,tehát legalább harmincszor, l esz valaki, 
aki a j elzőlámpa sárga-zöld-piros j elzésével mitsem tö
rődve, át akar vágni a .másik oldalra. 

Ha azután ezt az ellenpróbát megcsináltuk, meg fogjuk 
érteni, miért nem ment az símán N agy Emilnek Buda
pesten, ami Londonban minden incidens nélkül sikerült. 

Igen. De ha ez csakugyan így van is, miért 
"

kiabál" 
a rendőr, miért nem figyelmezteti a "járókelőt" csendes, 
udvarias hangon? 

Hát ez a "rákiabálás" a rendőr részéről sem nem vele
született durvaság, sem pedig rendőri nevelés és kiképzés 
útján beleoltott faragatlanság, hanem a fizikai és akusz
tikai törvényeknek alávetett kényszerű3ég. A közlekedési 
szabályoka � megszegő valaki és a közlekedé.si rendőr között 
ugyanis re .ldszerint 20-40 lépésnyi távolság van. Az 
utcán zaj, autótülkölés és villamos'f'ilingelés. A rendőr 

tehát kény tell n az akusztikai és fizikai törvényekkel szá
molni ,s hangját oly magasra emelni, hogy az illető, akihez 
mondanivalója adresszálva van s aki ilyen esetekb.en 
amúgyis nagy hajlandóságot mutat a n agyothallásra, azt 
meg is hallja. Még soha nem hallottam rendőrt kiabálni 
Budape.sten akkor. amikor a "partnere" két lépésnyire 
állott tőle. Viszont még sohasem hallottam embert suttogva 
beszélni, ha az, aki'vel  közölnivalója volt, tőle 20-40 lépés 

.távolságban állott. A "rákiabál ás" tehát semmiféle bővebb 
magyarázatra nem s,zoru!. 

A magyar rendőr ul'varias. Olyan előzékeny, udvarias, 
akár angol kollégája, a "B oby". Annak dacára, hogy 
Baby t az angol közönség veleszületett fegyelemérzékénél és 
,gentlemanlique-jénél fogva szeretettel támogatja, nálunk 
pedig a nem nagyon megtisztelő "Andris" nevet adták neki 
és Iszemélyét Isokszor összetévesztve a mindenkori jó vagy 
rossz kormánnyal, nemcsak kabarékonferáns,zok elnyűhe
tetlen témájául választják, 'hanem �z Ő !Személye 'gyakran 
az is, akin a felgyülemlett politikai vagy egyéb közérdekű 
keserv,eket ki l ehet ,engedni. 

Jól tudom, hogy Nagy Emil Őnagyméltóságának 
távolról sem állott ,szándékában a ,budapesti /.rendőrt az ő 
személyében megsérttni és őt mint durva, csiszolatlan 
frátert odaállítani a nagyközönség elé. Jól ismerem azon
ban az ol�asóközönség nagy százalékának pszichéj ét i,s és 
jól megindokolható aggályaim vannak, ,hogy ennek a cikk
nek nyomán sok: ujságolva5ó olyan képet alkot magának a 
budapesti közlekedési l'endől'ről, amely erősen szubjektív 
tapasztalatokra felépített, egyoldalú megvilágításban tün
teti őt fel, tehát nem hű. 

A budapesti rendő r  udvarias. Erről lépten-nyomon 
meggyőződhetik bárki" bármilyen alkalommal és ha van 

Várkonyi Béla alattyáni örsbeli csendőr 1926 szeptember 
14-én szolgálatteljesités ' közben beleesett a j árörvezetője 
szuronyába és halálosa.n megsebesült. A budapesti kerület 
tiszti és altiszti karán!llk bajt.ál'sias érzése most síremléket 

emelt számára az alattyáni temetőben. 
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Jellemző kép, hogy az olaszok hogyan tudnak lelkesedni 

valami kifogásolnivaló a közönséggel .szemben való érint
kezési módjában, úgy legfeljeb'!:> az udvariasságnak k issé 
túlzott formája .az. Megfigyelheti ,bárki,  hogy ha valak i  a 
rend'őrhöz megy és tőle valamit kérdez, a rendőr mecha
nikusan sapkáj ához emeli a kezét, köszönti a k€rdezőt, 
tekintet nélkül korára, nemére, állására, ruhá:zatára és 
akkor is, ha ennek az illetőne'k viszont eszébe se jutott, 
hogy a ,kalapját meg:billentse vagy - ha nő - a fejével 
biccentsen. Nem az a kifogásolnivaló, hogy a rendőr, mint 
csak végrehajtó közeg, ,érvényt szerez a közlekedési szabá
lyoknak, hanem inkább az, hogy a rendőr "Vigyázz ! "-állást 
vesz fel és tiszteleg annak a fésületlen facél' cselédleány
nak, - vagy ha úgy tetszik, - annak a monoklis" raccsoló 
ficsúrnak, aki odamegy hozzá és megkérdezi tőle, hogy 
melyik villamos megy a Teleki-térre. Ez lakáj szerű - rés 
a rendőr nem lakáj. Ez az egyedüli, amire a felsőbb ható
ságok fi,gyelmét fel lehetne hívni. Tiszte],egjen a rendőr, 
de csak annak, aki őt köszönti, különben elég a tislltelgés 
nélkül megadott � természetesen minden esetben udva
rias - felvilágosítás. 

Ami az idegenforgalomnak és a rendőrnek, illetve 
a rendőr viselkedésén.ek egymáshoz való viszonyát illeti, 
tagadhatatlan, hogy adódhatnak olyan helyzetek vagy jele
n.etek az utcai közlekedésben. amelyeket az óriási forga
l omhoz szokott idegen talán szokatlannak, egyik-másik 
vonatkozásában talán molesztálónak is talál. Mondjuk, -
bár én kételkedem ebben - akadnak ilyen idegenek.  Nos, 
hát akkor is legy,enek megnyugodva azok, akik az idegen
forgalmunkat ettől-, éppen csak ettől féltik, hogy ez a csök-

. .  

s hogyan lelkesednek különösen Mussoliniért. 

kenő idegenforgási tendenciát eredménye�hető v,eszedelem 
úgy aránylik a többi nagy - az idegenforgalomra be
folyással bi,ró - koefficienshéz, mint a lé6'Y az elefánthoz. 

Ha már az idegenforgalomról beszélünk, mondjuk meg 
már azt is egyszer őszintén. - nincs benne semmi szé
gyen - hogy mi semmiféle reklámmal, semmiféle trükkel, 
semmiféle kedVlezménnyel', különösen lPedi'g azzal nem, ,h a  
a közlekedési rendőr lanyhábban és közömbö ebben végzi 
feladatát, 'az idegenforgilllmat közép- és nyugateurópai ará
nyokra növeini s oha nem fogjuk tudni. mert az ország 
összességében - ne beszéljünk ,most fekvésről, Halász
bástyáról, parl.amentről - és, mai megcsonkítottsága m�l
lett megközelítőleg sem tudunk oly változatos kaleidoszkópot 
nyujtani az idegennek, mint a nyugati országok bármelyike. 
Ez a főok, amit eliminálni semmiféle mesterséges eszköz
zel nem lehet. Nincs kaleidoszkóp, legf.eljebb a borravalók 
sokfélesé�ében. Van aztán még egy Ibelső, kardinális hiba 
a borravalón €s egyéb nyúzáson kívül. És pedig az, hogy 
ha illusztris, hivatalos vendégeink érkeznek, úgy agyon
traktáljuk, agyonbározzuk őket már az első éjszaka, hogy 
másnap nem érdekli őket se Halászbástya, se János-kilátó, 
csak az, hogy a gyomorégéstől és főfájástól hogyan szalba
dullhatnának meg. 

Ha nem is túlsűrűn, én is kerülök érintkewsbe idege
nekkel. Hallottam már őszinte v€leménynyilvánításokat a 
túltraktálásról, a borravalózásróI é különböző, az ő sze
mükben érthetetlen dolgokról, de soha nem hallottam, hogy 
valaki idegen fennakadt volna azon, hogy vörösre áHított 
jelzőlámpa mellett a közlekedési rendor nem engedte· át az 

,. 
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utca másik oldalára. H a  minden olyan volna nálunk, mint 
éppen az utca rendje ét; mi.nt a rendőr viselkedése, egyike 
volnánk a legboldogabb ors?ágoknak. Ha tehát idegenforga
lomról beszélünk, l együnk tisztában azzal, hogy a borra
valózás, ruhatári díjak, 50 és 100% -kal drágított szobák, 
meg a sok satöbbi sokkal nagyobb mértékben ütnek el az 
idegennek hazájabéli sZIokásaitól, mint éppen a :közlekedési 
rend és annak ,betartása felett való őrködés. 

Nehogy túl'hossz;úra nyúljon, lezárom a cikket. Célom 
nem az volt, h ogy pontról1Pontra, mondatról-mondatra 
megcáfoljam az idézett cikkben foglaltakat ; különben is 
állandű ol'Vasója é.s élvezője 'Vagyok a Nagy Emil-cikkeknek, 
tehát tudom azt is jól., hogy a cikk nagyohbrészt csak staf
fázsa volt egy-két megjegyzésnek és .gondolatnak, amelyek
nek viszont már semmi közúk nem volt a r.endőrhöz, mégis 
- ismételnem kell - mert az olvasóban előítélet, elfogult
ság verhetne ,gyökeret a rendőrrel 6zemben, azért akartam 
néhány sugarat vetíteni a túlárnyékolt helyekre. 

Meg aztán még volt egy oka annak, ,hogy nem akartam 
a cikkben foglaltak részletes taglalásába bocsátkozni.  A 
Pesti Hirlapnak u gyanezen számában ott volt a lyoni 
katasztrófa, egy kínai város hatezer lak0..3ának lemészár
lása kommunisták által, az orosz dumping s egy csomó 
olyan kJülföldi és rés'zben belföldi nagyon komoly probléma, 
szerenooétlenségek, lelki, politikai, gazdasági, szinte hall
ható kínosan nyögő vajudások, hogy úgy érzem, nekünk 
talán nem is volna szabad most ilyen nagyon kicsi esemé
nyeknek, jelenségeknek részletes taglalgatásával foglalkoz
nunk, mint amilyen ez a rendőri eset is volt. De azért, azt 
hiszem, még sincs igazam : az ilyen természetű cikkekre 
talán éppen nekünk nagyon is szükiSégünk van. Mert amel
lett, hogy a Nagy Emil-cikkek tanulságosak és élvezelesek, 
megvan az ilyen 'zsánerű cikkeknek az a megfizethetetlen 
tulajdonságuk is, hogy az azokba ,belefoglalt apróbb visz
Bzásságok, bajok, problémák eltakarják a nagyokat . S erre 
azért van ·na,gy szükségünk,. mert: 'ha ez az akarva - nem 
akarva történő "eltakarás" nem lenne, akkor annak a kevés 
mosolygásnak is el kellene tűnnie az arcunkról, amit az 
utolsó 16 esztendő még Itt-ott meghagyott. 

Amikor a kóborcigány 
a csendőrök segítségét kéri. 

Irta : KUN TÁR JÁNOS tiszthelyettes (Szombathely) ,  

Ritka eset bizony, d e  megtörtént, ihogy a kóborcigooy, 
akinek még álmában is lúdbőrös.sé iYálik a bőre, :ha csend
őrre gondol, akitől kétségbeesetten menekül, mégis a csend
őr támogatását kérje azdknak a törvényeknek a nevében, 
amelyeket elsősorban maga a kóborciglány nem swkott 
betartani. 

Adony község,bEm 1915 április 27-én 23 órakor, egy 
kellemes lholdviJágos tavaszi éjs.zakán, az adonyi csendőr
örs éjjeli nyugalmát 'hosszas csengetés zavarta meg. Ép
pen 'ébren 'lévén, magam /Siettem az erélyes csengetés OIká
ról meggyőződni. Amint az ablakon kinézek, legagyobb 
ámulatomra Rafael Sándor jól i smert 'kóborcigányt láttam, 
amint a csengőt mé.g mindig, rángat j a. 

Érdeklődésemre kétségbeesetten panaszolta el, hogy 
egy órával előbb Olálh Péter felsődabasi ( P,est m.) kóbor
cigány az adony,pusztaszabolcsi ol'szágúton tőle az egyik 
lovát és csikóját követelte, 'amit ő nem volt hajlandó áten
gledni. :Eklkor Oláh ,az egyik lovat ki akarta fogni,  ő azt 
meg akarta 'akadályozni, mire '0100 ostornyéllel többször 
fejbeverte €.s lovát tartó 'kezét iS' addig !ütötte, amíg kény
telen volt a lovat elengedni. így a lovat és csikóját 'Oláh 
elrabolta és Adonypusztaszabolcs irányába elhajtotta. Ö 

Egy évtizeddel ezelőtt Pilsudszky ll1al'sall mentette meg Len
gyelországot: mcgvel'te a tá.madó orosz vörös hadsel·eget. 
Azóta diktátori hatalommal irányítj a Lengyelország sorsát, 
a legutóbbi választásokat is az ő népszerűsége döntötte el. 

most azért jött az örsre, hogy a csendőröket nyomozásra 
kérje :és felajánlotta, hogy a megmaradt egylovas kocsiján 
a csendőröket Oláh üldözésére elviszi.  " 

Különösnek tünt fel a cig[my e szo:katlan panasza, 
mert tapasztalatból tudom, hogy a kóborcigány kóbor
cigány társával szemben, ha az vagyoni, vagy élete elleni 
cselekményt követ is el, a legritkább esetben fordul a tör
vényes igaz.ságszolgáltatáshoz, még .ritkább esetben megy 
panaszával a csendőrséghez. Hanem vár az alkalomra, 
amikor maga vesz elégtételt, vagy megtorlást a ,rajta el-
követett jogtalanságokért. I 

A cigány t beengediem la Iatktanyába s 'a .lámpa fényé
nél alaposan átvizsgálva láttam, 'hogy d'ején még akkor is 
vérző súlyos sérülések, j obbkarján pedig hüvelykújj vas
tag.,ágú kékes véraláfutásos sérülések vannak. Hinnem 
kellett tehát, hogy valóban meg1támadták. 

Osztovics F'erenc népfelkelővel azonnal Oláh üldözé
sére indultunk. 

Útközben megtudtam ,Rafaeltől, h ogy Oláh az elrabolt 
lovakkal, miután azok fáradtak volmk, valószínűleg Alsó
besnyő puszta közelében levő Négyes:határdomb dülőn .tá
borozó cigánykaravánnár tölti 'az éjszakát. 

Alsóbesnyő pusztára érve, Wolf József ,intézőt - aki 
különben is szívesen állt mindenkor a csendőrjárőr segít
ségére - ielköltve, tervemét a cigányok bekerítésére vele 
közöltem. Mire az intéző és az uradalmi csősz vadászpuská
val, n égy uradalmi kocsis pedig vasvilIák!<Ja1 felifegyver
kezve segítség:emre jöttek. 

A iN égye.shatárdomb !közelében 2 óra tájban már 
messziről észrevettük ,a cigánykaraván lovait, melyeknek 
lábai béklyóba voltak !kötve, egyébként szabadon, felügye-
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let nélkül legelésztek az uradalmi lucernásban, az intéző 
nem ki,s bosszú ságára. 

Tervern ,szerint az alvó cigány tábort 200 méter távol
sá.?ban körülvettük. Mellettem az intéző, másik oldalon 'Pe
dig Rafael cigány haladt, aki a !közelben legelő lovak közt 
megmutatta a tőle ekabolt lQvat és csikót. Alig közelítet
tük meg a cigánykaravánt :100 méterre, a cigányok felől 
hatalmas fehér juhászkutya rontott felénk dü!hös ugatás
saI. Az eddig mozdulatlan cig,ánytábor, mint egy mei5-
bolygatott hangyaboly, megmozdult s talpon termett. Eb
ben a pillanatban dördült ,el ,az intézőnek a reátámadó ku
tyára irányított lövése. Ene az eiSész ci gánykarav.án ke
serves, jajgatás.3al ill földr'e vetette magát. Ezt 'a pillanatot 
felhasználva, gyorsan a cigányok közt termettünk. Olálht, 
mielőtt még ijedtségéből maiSáihoz tért volna, megbilin
cseltem. Járőrtársam pedig a többiek segítségével az e�ész 
ciiSánykaravánt összeszedte, IÚgy, hogy 'egy 'cigánynak sem 
sikerült megszöknie. 

Hogy az intéző afeletti dühében, mert a 'kutya ugatá
sával j öttünkct elárulta, :aVlagy tényleg a kutya támadása 
elleni védekezés ből lőtt-e a kutyára, azóta sem kutattam. 
Annyit azonban ell kellett ismern em, hogy ennek /a lövésnek 
köszönhettük a gyors és ,könnyű eredményt. Mert, :h:a a 
váratlan löv,és !hatása alatt a cigányok nem ,rémültek volna 
meiS annyira, :bizony akkor pillanatok alatt a szélrózsa 
minden irányába futottak volna szét ( összesen 32-en vol
tak) ,s ' összefogásuk nem kis munkánkba került volna. 

A lövés egyébként a kutyán kívül mást nem sértett 
meg . ..A sérült kutyát az intéző magánál ápoltatta s ,pár 
hét mulv:a teljesen meggyógyult s mert a cigányok a kutya 
feletti tulajdonjo6'ukat igazolni nem tudták, a hatóság ,azt 
továbbra is az intézőnél hagyta. így a kutya, mint a 

puszta hű és éber ,ő,r,e, változatlan hűség,gel teljes,ítette 
továbbra is a most már nemesebb ,szolgálatát. 

Oláih Péter kóborcigány a rablást heismerte os az 
adonyi kir. iárásbíróságnál előzetes letartóztatásba került, 
Rafael Sándor pedi g  méiS aznap átvette elrabolt lovát -és 
csikóját. Rafael a le�agyÜ'bb örömmel iköszönte meg a 

"naccságos és tékintetes kerileti lérm,ester urnák ki gyes fá
radozását", hozzáfűzvén, !hogy az egyszer még sem hazu
dott s mégis csak igazat mondott :a - kóborcigány. Há
lálkodva áldotta meg a törvény bölcsességét és igazságos
ságát, mely még a bajba jutott ikóborcigánynak is oly 
gyorsan és pártatlanul nyujtotta segítségét. 

Oláh Péter nem lett volna méltó kóborcigány mivol
táihoz, ha csak oly könnyen beletörődik megérdemelt sor
sába. Szűk volt neki szörnyen az adonyi j árásbírósági 
fogda. Elfogatását követő második Mt ,szombatján aI .ko
nyat tájban az. öreg CsiZlffiadia Sándor adonyi kir. járás
bírósági fogházőr oly erővel rohant az adonyi örslaktan yá
ba, hogy az ajtót majdnem sal'ikostól kidöntötte. Láttára 
rögtön rosszat sejtettünk, amit a fOglházőr szakadozott 
szavaival csakhamar be is bizonyított. Jelezvén, ,hogy 1>ár 
perccel előbb, midőn 'a járásbírósági udvart Olá!h cigánnyal 
söprette, a cig-ány őt Ihanyattlökte a ;földre és megszökött. 
Segítséget ikért a cigány ,elfogásához. 

Az örs egész .]egénységével rögtön Olálh keresésooez 
fogtunk, de a széleskörű nyomozás sem járt eredménnyel. 
Nem került meg Olá!h később sem, mert ,a "Bűnügyi Kö
rözé.setk Lapjában" -évekkel 'később is olvastam a nevét a 
körözött egyének rovatában. 

Csizmadia fog,házőr a szökés körülmé.nyeit a kŐ'vettke
zőképen 'adta 'elő. A kérdéses napon Oláhval a járáSlbíróság 
kőkerítéss-el ikörülvett udvarát söprette, magra pedig fegy
veresen őtködött meJlette. Mikor Oláh a söpréssel végzett 
már alkonyodni kezdett s a .szemetet kezdte elhordani : 
Amint közvetlen a fogházőr előtt Oláh a szemétért a 

földre nyúlt, abban a pillanatban d'elJökte a fogházőrt, az
után megszökött. 

Az eset után Csizmadia bácsi nemsokára nyuiSalomba 
ment, Ide mindi,g l'östelkedve hallgatta, iha valaki Oláh ese
tét említette. OTáih 'kézrekeríté.se végetJt még nyugralomba 
vonulása IUtán i,s oa legfárasztóbb válJalkozásra kész .lett 
vlona, azzal a ihő óhaj jal, hogy csak még eg-yBzer kerülne 
keze lügyébe Oláh . . . nyu.godtabban !halna meg. 

A francia csendőrség. 
(44. közlemény. ) 

Ha 6 havi csendőrségi szolgálat után a szükséges isme
reteket elsajátították, esküt tehetnek és a csendőrséghez mint 
próbacsendőrök felvehetők. 

Felvételi fe,ltételek. 

A felvételi feltételek a következők ; 
Hadiszolgálatra való alkalmasság és legalább 164 cm 

testmagasság. 
Legalább kielégítő elemiiskalai előképzettség. 
Jó minősültség. • 
Büntetlenség. 
Rendes életmód és jÓ magaviselet. 

Rendelkezések a javaslattételre. 

A felvételi j avaslatokat a mögöttes országrészben szol
gáló katonákról a táborparancsnokság, a hadszíntéren lévők
ről a hadtestparancsnokok szerkesztik és terjesztik elő a mi
niszternek (csendőrségi osztálynak) . Ezek a parancsnokok 
a felvételi kérelem előterjesztését meg nem tagadhat ják. A 
j avaslatnak magában kell foglalnia : 

1. Az érdekeltnek a közöttes előljárók véleményével el
látott kéreImét. 

2. Büntetési jegyzőkönyvi kivonatot. 
3. Tollbamondás útján írt egy oldalnyi szöveget, amely

ben a hibákwt piros tintával alá kell hÚ'ZJJl'Í. 
4. Az Országos Bűnügyi Nyilvá,utartó Hivatal értesíbését. 
5. A jelentkező l ahóhelye zerin t  iJlletékes csendő�ég je

le ntését, anDJak és. ha nős, fel eség,én�k magatartásáJról és er
kölcséről . 

[(inevezések és beosztások. 
A jelerutkezőket a minÍlS,zter neve:1li ki. 

A légióparancsnok ezeket a pól;csendőröket azokra az ör
sökre osztja be, amelyek�n létsZiámhiány v,an. En,n,él a beosz
tásnál a7,onban szem előtt kell t.artaILi, h{)gy a pótcsendől' 
abban a kanton ban, a.melyben a lakóhelye volt, nem szolgál
hat és hogy egy öl'sön egynél több pótcsendőr S7Jrug>áJ1atot 
nem teljesíthet. 

A pótcsen dőmek próbacsenldől'ökké való átminősítését a 
légióparancsnok vég1li. Ezeknek a száJllfa a'ronban légiórrkint 
nom lehet több a pótcsendől'Ök 3/s-öd részénél. 

A légiópm�ancsnok azoknak a pótcsendőröknek a szárnál'u, 
akik esküt tettek, az eskületételét tanusító igazolványt állíta-

Il ak ki. 
Zsold. 

A gyalog- és lovas pótcsendőrök havollkint 103 frank 'bSol· 
dot kapnak, tehát 9 frankkal kevesebbet, mint a pl'óbacsend
őrök. 
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A z  eskül t elt llótcsc udörök :z.soldja a !J l'óbncsendől'ökévd 
a zunos. 

U u házat, felszerelés, feg!Jverzet. 

A csendöl\Ségllt'z bt'os:z.tott pótcseudörök II hausel'cguél ka
pott tárgyakkal, fl'l szel'clésscl és fegJ'v<>l'z,ct t;'l vouuln a k  be. 
A cseudö rség kezelési b i'zotlságai a !Jótcoondől'ök által maguk 
k<l.j howl t lá rgy akból a:z.okat, alllc lyükre a CS()ndő l'ségll'ól 
szükség>ük U i UCSCll , a katonai raktáraknak viss:z.akiildi. A pót
CScuuöl'öknck l'u háza t á l'a u é:z.ve kü iöl I  rellldelet i n t ézkL"Clik. 

L0 11as felszerclé8. 

A:wk a jJótcsellllőrök, a k i k  lovas s:wlg'ú l a t ra jclcn lk"7.tck, 
Jóval ós Jófelszerelésscl vonulnak be. 

A lovak l'ész{>ee s:z.ü kséges lótápot a csendőrség adja. 
A lófels:z.cl'cl és továbbra is a h adscreg' tula,jdoua nW'l·tVl!. 

de a ll n a k  jókal'h a n t arlása és pótl ása fl cSPIl'l1ö l'ségpt tPl'heli. 
Elhelyezés. 

Az elhclypz,ist úgy kel l hi'ztosítan i ,  ahog�' kiilön szabá l y ok 
a tartal ékos é, lI ép fö l kc.lö csei ldőrök elhelyc:z.ésél'(' 1'p]] (1<' I 
kczuek. 

Ha a pótcsP l l u ö l'öknek a sz.olgálati idt'jük lejárt, a:z.ok a t 
P l'edeti csapattcstükhö:z. lovukklIII, tárgyaikkal, lószel'e l vóilyiik
kel, s:z.cl'elvényükkpl s fegyverükkel kell visszakiildelli. 

A:z.okra a tárgyak1'8 nézvr, amdyekkel a kezelőhl-zo t t ság 
á l tal le itek ellátva, külön rendelet inté:z.kedik. 

Szolgálat. 
A pólcsendől'ök ugym l H zoll felt ételek lllell ett a l kal maz

hatók, mint a !ll'óbacscI\ldőrök. 
(Folyta'tjwk.) 

.II N m i m  11�11. � . �  
- -

1 76. Kérdés. Egy falusi vendéglős üzletkörének rnegjelö
/-és e végett cégtábláján a "Szálló" 'megjelölést is használja s 
ezt mTa (tlapítja, hogy a "IJendéglő helyiségeihez egy vendég
szoba i.� csatlakozik s itt egyeseknek szállást ad. Jogosít'va 
'van-e a vendéglős a "Szálló" feliratot hnsználni és a vendég
lős ipat'igazolvány szálló1'endégek fogadásám feljogosít ja-e ? 

V álasz. A fogadó- ( szálló- ) ipar engedélyhez van kötve s 
ha alTa \lalakinek külön engedélye nincsen, gyakorolni nem sza
bad. Ha tehát vendéglős fogadó-ipart is akar gyakorolni, erre 
külön iparigazolványt kell kérnie, mert a vendéglős-iparigazol
vány nem pótolhatja a fogadó-ipar gyakorlására szóló külön 
jogosítványt. 

Ha ennek ellenére valamely vendéglős fogadós-ipart űz, az 
1922. évi XII. t.-c. 127. §-únak 1. pont jába ütkö:z.ő iparügyi ki
hágást követi el, ha pedig üzletkörének megjelölésénél a 'kö
zönség megtévesztése végett oly feliratot használ, amelyre nem 
jogosult, az idézett törvény 126. §-ának 1. pontj ába ütköző ipar
ügyi kihágás t követi el. 

Mindkét kihágás 'elbírálása a közigazgatási hatóság, mint 
rendőri büntetőbíróság hatáskörébe tartozik. 

Minthogy a fennálló jogszabályok szerint nem tekinthető 
a fogadós-ipar gyakorlásának a csárdákban szokásos szállás
adás, felfogásunk szerint az sem tekinthető a fogadós-ipar gya
korlásának, ha falusi vendéglőben, más szálló hiányában, a 
vendéglős egy-egy vendégnek néha szállást ad. A fogadós-ipar 
törvényes meghatározása ugyanis a következő : Fogadós-ipar 
az az ipar, amelynek célja e mbereket a szükséges bútorzattal és 
egyéb berendezési tárgyakkal ellátott szobákban keresetszerűen 
elhelyezni és ezzel kapcsolatosan kiszolgálni. 

A törvényhatóságoknak és a megyei városoknak jogukban 
áll az engedélyhez kötött iparok gyakorlását szabályrendeletben 
szabál�ozni. Ezek a szabályrendeletek a helyi viszonyok figye
lembevétele mellett állapítják meg az ipar gyakorlásának mód
ját, természetesen az ipartörvény rendelkezéseivel összhangban. 

Mihelyt tehát valamely engedélyhez kötött ipar gyakorlásának 
módja !forog kéruésben, a helyhatósági szabályrendelet isme
rete i s  fontos. 

. 1 77. Kérdés. Mily módon történik az engedélyhez köfóU 
tlJarok gyakorlásának hcttósági elleníírzése ?  

Válasz. A z  engedélyhez kötött iparok gyakorlásának ellen
őrzését oly hatósági közegek végzik, akik evégből külön meg
hatalmazással vannak e llátva. Az illető iparos tehát csak az ily 
meghatalmazással ellátott hivatalos közegeket köteles bebocsá
tani üzlethelyiségébe, még pedig bármikor, tehát éjjel is és akkor 
is, ha ott az üzem éppen szünetel. Az ily hivatalos közegnek 
joga van az üzletvitel ellenőr:z.ése végett szükséges könyvekbe 
betekinteni, más ü:z.leti könyvek felmutatását, amelyek ebből a 
célból nem fontosak, nem kívánhatja. A törvényes szabályok e 
tekintetben az illető hivatalos közeget szigorú titoktartásra köte
lezik s az így megtudott dolgokat csak hivatalos célra használ
hatja fel. 

A csendőrre nézve tehát, mint látjuk, az engedélyhez kö
tött iparok üzletmenetébe való beavatkozás kényes kérdés. Nem 
szabad addig eljárnia, amíg az iparhatóságtól írásbeli felhatal
mazást nem kapott s akkor is csak felhatalmazása keretében 
járhat el, mert jogos tiltakozásnak és feljelentésnek teszi ki 
magát. 

,E:z. a szabály természetesen nem vonatkozik arra az e setl'e, 
amikor valaki jogtalanul űz engedélyhez kötött ipart, sem arra 
az esetre, amikor a csendőr fellépésének nem az üzletvitel 
ellenőr:z.ése a célja, hanem eljárásának más jogalapja van. Az 
üzletvitel ellenőrzésén itt főleg azt értjük, amikor a csendőr azt 
akarja megállapítani, hogy az illető iparos nem lépi-e túl az 
iparigazolvány kereteit. lEbben az e setben tehát a fent mon
dottak értelmében mindig az iparhatóságnál kell elsősorban 
megtudnia a szükséges adatokat s eljárása törvényszerűségének 
nagyobb biztosítása végett ettől a h atóságtól írásos meghatal
mazást kell kieszközölnie. 

1 78. I{érdés. Gyanu merül fel, hogy egy vendéglöben .tU·ul
rnazott felí?'ónő a vendéglős tudtával és hozzájárvlásávul a 
vendéglöi helyiséggel kapcsolatos lakó.szobájábun hálóvendé
geket fogad s azokkal titkoS' kéjelgést .űz. Mily jogszabálJ.lokba 
ütközik ez az állapot s mi la csendőr helyes ,eljárása ily 
esetben? 

Válasz. Mindenekelőtt meg kel! jegyezni, hogy törvényes 
szabályokba csak a keresetszerű kéjelgés ütközik. Keresetszerű 
kéjelgést pedig csak az a nő ( kéjnő) űzhet, aki magát a rendőr- • 
hatóságnál a kéjnőkről vezetett nyivántartásba bejegyezteti és 
magát hatósági rendszeres kötelező orvosi vizsgálatnak veti alá. 

Aki kéjelgést bejegyzés nélkül keresetszerűen űz : titkos 
kéjnő. 

Ha bizonyos tények alapján az a gyanu merül fel, hogy 
valamely szállóban vagy hasonló üzemben a vendégeket kiszol
gáló, vagy az azokkal érintkező női alkalmazott titkos kéjelgést 
tíz, vagy fertőző nemibetegségben szenved, a rendőrhatóság az 
illető nŐi alkalmazottat hatályosabb ellenőrzés végett kötelező
leg felhívhatja arra, hogy egészségi állapotát záros határidőn 
belül hatóságilag igazolja. Aki ebbeli kötelezettségének igazo
latlanul nem tesz eleget, erkölcsrendészeti kihágást követ el 
( 1.60.100/119126. B. 'M. számú rendelet 59. §. ) ,  amelynek elbírá
lása a közigazgatási hatóságok, mint rendőri büntetőbíróságok, 
a m. kir. államrendőrség működési területén pedig a m. kir. 
államrendőrség hatáskörébe taltozik. 

A rendőrhatóságok kötelesek szigorú ellenőrzés alatt tar
tani awkat a helyeket, amelyekről alaposan gyanítható, hogy 
az ü:z.letszerű titko s  kéjeigésre al�almat és helyet adnak és köte
lesek a keresetsze1'ü tit'kos kéjelgést minden megengedhető esz
közzel megakadályozni. 

Nagy közérdek a titkos kéjelgés hatósági üldö:z.ése, mert a 

közegészségügy előmozdításának egyik legfőbb eszköze. Amde, 
mint a fentebbiekből látjuk, óvatosságot igényel a hatósági fel
lépés, mert az eljárás jogalapja, a keresetszerű titkos kéjelgés, 

általában nehezen bizonyítható. 

A csendőr tehát csak bizonyítható tények alapján lépjen 

fel és ajánlatos fellépését elsősorban azokra az esetekre fordí

tani amikor egyes foglalkozástalan nők a titkos kéjelgést nem

csak keresetszerűen hanem egyenesen keresetforrásként űzik. 

Atkutatás e setét ki�éve pedig ( Szut. 4'7'7. pont) lehetőleg ne 

válassza a bizonyítékszerzésnek azt a kocká:z.atos módját, hogy 

bizonyítékszer:z.és végett a titkos kéjelgőkön rajtaüssön, hanem 

óvatos tájékozódás és nyomozás megejtése után a kiderített 

tényeket hozza 'a közig·azgatási vagy rendőr hatóság tudomá

sára s további lépéseit ezekkel a hatóságokkal egyetértve 

tegye meg. . 
A csendőr vegye figyelembe, hogy a sejtelem még nem 
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gyanu s a magánlak szentségét megháborítani csak megokolt 
esetben szabad. Ha azonban tények és bizonyítékok birtokában 
van, a legszélesebbkörű eljárásra fel van jogosítva, különösen, 
ha oly helyiségekben űzött titkos kéjelgésről van szó, amelyek
ben a Szut. 3>61. pontja értelmében a csendőr minden korlátozás 
nélkül gyakorolhat ellenőrző és meggátló közbiztonsági szolgá
latot. 

179. Kérdés. A 'I'IteZőő1' a mezőrendőri kihágás on tettenért 
két egyém'e sörétre töltött !egyverből megijesztés végett rálő. 
A két egyén mindegyike 8 napon belül g yógyuló testisérülést 
szenved, de magánindítványt egyik sem tesz. Hivatalból ü ldö
zendő büncselekménY1'ől lehet-e szó ebben az esetben? 

Válasz. A mezőőr cselekménye a .Btk. 1279. §-ába ütköző 
szándékos emberölés bűntett ének kísérlete a Btk. 65. §-a szerint. 
Az ítélőbíróság dolga megvizsgálni és értékelni azt a védeke
zést, hogy a lövés csak ijesztés végett s nem ö'és szándéká val 
történt. A mezőőrnek tudnia kellett, hogy lövése a megfelelő 
helyi viszonyok (távolság, a lövés iránya) szerint kiolthatja a 
két egyén életét. Ha ezt tudta, az eredményt akarnia is kellett, 
hiszen a tudattól az előrelátható eredmény akarása elválaszt
hatatlan. Az az esetleges védekezés szintén az 'Ítéiőbíróság el
bírálása alá tartozik, hogy a mezőőr tévedésből használt sörétes 
töltény. 

A leglelkesebb tűzoltó, 
mint gyujtogató .. 

írta : K. ,sOMOGYI GÁBOR őrmester ( Bicske) . 

A csendőr nyomozási képe.sségét talán semmi sem teszi 
annyira próbára, mint a tűzesetek nyomozása. Mivel min
den nyomozás a helyszínen veszi kezdetét, a tŰ'zesetek nyo
mozását is ott kell kezdeni, pedig ez legtöbbször - sajnos 
- hiábavaló fáradság. Tudjuk tapasztalatból, hogy tűz� 
es etJek, .jJJetve gyujtogatások helyszínén ú gy bűnjel ,  mint 
nyom csak a legritkább esetben marad, mert az előbbi a 
meggyujtott tárggyal szintén elég, míg az utóbbit a tűz 
oltására minden irányból összefutó emberek, állatok és 
kocsik nyomai teljesen megsemmisitik. Sokszor kisegítette 
már a nyomozó osendőrt egy kéménybe !épített gerend'a, 
pedi,g talán szegény ,gerendának semmi köze sem volt a 
gyujtogatáshoz. De ott akadunk meg igazán a tűzeset nyo
mozásával, ahol az előbb említett gerenda sem segít és 
parazsat sem öntött ki senki sem. De minek fejtegetném 
a tűze.setek nyomozásának nehézségeit, tudja ezt minden 
csendőr és legjobban az, aki több tűzesetben nyomozott és 
többet derített ki, m int szerény jómagam. 

Ra nyom1nati tanulságok szempontjából nem is érde
mel különösebb figyelmet, nem mindennapisá'l!'a révén. ú,gy 
vélem. számot tarthat bajtársaim érdeklődésére az alábbi 
gyujtogatási  ,eset. 

örskörJ,etünkhöz tartozó Mány községben 1928 már
cius hó 30-tól 1929 november hó 23-ig terjedő időben tíz 
esetben volt tűz. A tüzek minden egyes esetben a község
nek hol az egyik, hol a másik részén a késő est i vagy az 
éjszakai 'órákban keletkeztek. Már a negyedik-ötödik tűz
eset után a közsé!!' eJő1i áróság-a az álla!)dó nP-Q'Y éjjpl iől' 
mellé külön · soros éjie! iőröket is rend'elt ki ,  akiknek ellen
őrzéséveI' Irnind�n éjszaka előljárók voltak megbfzva. tgy 

akarták a tűze.setek szaporodásának elej€t venni, de nem 
tudták. Alig mult el  két-három hét, legfelj ebb egy hónap 
s egy éjszaka ismét lángo.kban állt 'Valamelyik gazda széna
vagy szalmakaz.la. 

Nyár lett. A lako.sság úgyszólván aludni sem mert. 
Éjszakai portyázásaink alkalmával nem mehettünk el egy 
udvar vagy s�érü mellett, ahol egy vasvillával felfegyver
zett embert ne találtunk volna. A község utcáit ezenkívül 
még egyenruhás tűzoltók is portyázták. Mindenki ,gyujto
gatót keresett, mindenki gyujtogatót várt, de fogni bizony 
nem fogott .senki. Az emberek maguk között bizalmatlanok 
lettek, egyik a másikra gyanakodott. 

A ,mi helyzetünk is nehéz volt. Ez a község tőlünk 
6 km ,távolságra van, mely körülmény nyomozásunk ered
ménytelenségéhez ugyancsak hozzájárult. Mivel a tűz min'
d en egyes alkalommal éjszaka támadt. az örs erről Ct'ak 
másnap telefonon értesült  (és egyetlenegyszer Isem volt 
alkalma az örs járőreinek a tűz égése, illetve oltftsa alkal
mával a helys�lÍnen jelen lennie. A tűzeseteket kovető nan� 
kon bevezetett nyomozások során :kikérdezett e gy�nek pedig 
nem tudtak o.lyan érdemleges adattal szolgálni, ami ered'
ményre ve?etett volna. Szinte szégyeltünk MánY'l'a menni, 
mert éreztük. hol!'Y a képes.ség és akarat dacára is. ezek
ben az esetekben tehetetenek va3'yunk, 'A reményt azonban 
nem adtuk fel . ':Mivel a tűzesetek l el!'inkább ;.:zombat � 
vasárnap este, illetve éjszaka fordultak elő, azokat az egyé
neket kezdtük figyelni és fi,gyeltetni. akik az e Q'ész hetet 
távol tö!tik é� csak s zomhaton jártak haza munkából. M eg
állaoítottuk, ho,gy m inden egyes tűzeset alhlmÍlval vagy 
lakodalom. vagy valamilyen mu1atA ál!' volt. Ki kellett ter
j eszkednünk a nvomozá.s során a lel!'kisebb részlete1d <r. hogy 
a lakodalmat tartó vőlegénynek vaQ'y menyasszonynak van�e 
haral!'o,sa, aki esetleg a�ért csinilt vo!na tüzet, h o gY kárt 
okozzon vaQ'v osuoán hogY a jó hanQ'u1atot meQ'7'W'\r; a. 
Mulatság idején történt tűzesetek nyomozása alkalmá
va l különös figyelmet fordHottunk azon kocsmárosokra is, 
aki:knél akkor nem volt mlilatsáQ'. Nem hal!'ytll.k fiQ'velmen 
kívül a mulatságot gyűlölő egyéneket sem. Köztudomású, 
hOllv egyes emberek iri !{Vsége és bossrz;úvá,gya határt'\lan 
és bizony az is me�örténhetett voln 'i. h oQ'v eQ'v kocsm4ros 
csak a7Jért gyujtoQ'asson. ho!!'y üzlettárs ának ezzel kárt 
okozzon. Piromániára i s  .gondoltunk. E gy  ePetleQ'es ilven 
eg'ylén megfi,!!'velésére felhívtuk a közséQ' elől j árói'lá'Q'át, fel
:kértük az önkénte� tűzoltósáQ' értelmesebb tagjait is, vala
mInt sokakat a lakoMág közül. 

M inden fáradozá,sunk eredménytelen maradt. Követ
kezett a hatodik, hetedik és így sorban a tizedik tűzeset. 
Itt nem m1l13.szthatom e1 meg:e!llHteni.  h oQ'Y a ; q rá�i fő

szol'g-abíró Székesfehérvárról ;polgári ruhás detektív kikül
dé,sét i ,kérte,. ki egy napon tényleg meg i� érkezett éis 
nyoJllozáshoz. fo'gott. Két nap .mulva p edi.g, úgy, ahogy jött, 
hazament. 

1929 november hó 24-<én l'eR'R'el meR'szó!alt a telefon
csenQ'ő és a mánvi jeQ'vző arról értesített bennünket. hogy 
az éj'szaka folymán Udvardi Ignác r. k a t'h .  T'Jp.hiíno� '''7alma

ka7íla leégett. Kovács László csendőr járőrtársammal azon
nal lfelsZJereltünk s ,néhány '. perccel később egy al
kalmi autóval Mányra mentünk . MeQ'tal'tottuk a .szokásos 
helvszini szemlét, a szokásos eredménvteleméQ'Q'el. Ezután 
a községházáihoz mentünk: hova akkorra mindazokat az 
egyéneket beidézteHem, akik azon az éjszakán az utcákon 
tartózkodtak, akár ·s.zolgálatban voltak, akár nem. Vala
mennyiüket behí'Vtam a községi ,bíró .szobájá:ba és ismer
tettem velük nehéz helyzetünket a .gyujtogatásokkal kap
csolatban, kértem őket, hogy saját érdekükben mindenki 
legyen őszinte é'3 bizalommal hozzám, mondjanak el min
.den apró részletet, amit már régebben és e!őző éjs'Z.aka 
észleltek. M ive'l tudtam, hogy minden ember félt a má.sik 
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haragjától, ana kértem őket, hogy aki nem mer, vagy nem 
akar ilyen nyiltan megmondani valami adatot, közölje azt 
négyszemközt velem, hangsúlyoztam előttük, hogy a csendőr 
ilyen esetekben ,titoktartásra van kötelezve. 

Ezután a községi bíró 'és a t.űzoltófőparancsnok, bi
zalmi egyének jelenlétében megkezdtem a kihallgatásaikat 
abban a sorrendben, amennyire véltem egyik- vagy másik
tól több vagy kevesebb adatot megtud'ni .  Mikor valameny
nyit kikérdeztem, lúgy éreztem magam, mint az a mádi 
izraelita, aki kocsival Tályára indult rés az ülésben elaludt, 
az országúton bandukoló lovát :pedig szembejövő legények 
visszafol'dították és csak akkor ébredt fel', mikor ott volt, 
ahonnét elindult. 

Eljött a dél. Bementünk járőrtár,sammal a község
házánál Tévő pihenőnkre, !hogy megebéde!jünk. Alig fog
tunk hozzá az ebédhez, beszólt a kisbíró, Ihogy ifj . Somogyi 
József, ki  az elmullt éjszakán éjjeliőr 'Volt, kikérdezése da
cára még szeretne valamit bizallffiasan közölni .  Ennek meg
örültem. A kenyeret letettem a kezemből és mindjárt ki
mentem a községháza néptelen ud'Varán váTiakozó emb€rem
hez, kitől sokat vártam. Megkínáltam cigarettával, majd 
magam is rágyujtva, figyelmesen hallgattam mondókáját. 

- lAz este - kezdte -, mint már 'az őrmester úrnak 
odabent. ilS mondtam, lakodalom volt Laux Jánoséknál és 
mert i'lyen helyen sok !hivatlan vend'ég is össze swko-U 
jönni, társammal többíz.ben js jártam azok ellenőrzése vé
gett. Nem Ls észleltem különÖIsebbet egés'z 23 óra táj áig, 
de akkor, ahogy Grün József társammal odaértünk, Lauxék 
kapujának támaszkodva, erősen ittas állapotban kcs Sán
dort láttuk, ad azt !kérdezte IGrüntől, hogy a tűzoltók merre 
portyáznak a faluban. Majd azt m ondta, Ihogy Grün mondja 
meg a tűzoltóknak, tartózkodjanak a községháza körm, 
mert lehetséges, hogy az éj folyamán még :szüksBg 1e.�fI; 
reájuk. Ezután társammal folytattam utamat a község 
ugyanazon utcáján, -de alig mehettünk LauX!ék lakodalmas
házától 200 lépés távolságra, ugyancsak annak az utcá
nak a végében álló plébánia kertjében lévő ,stZalmakazal ki
gyulladt és lángja bevilágította a Isötét éjszakát. Ahogy 
megfordultunk, mindjárt láttuk, hogy a tűz !hol van és 
kiabálni kezdtünk. Ugyanekkor szaladt el mellettünk Ács 
Sándor is, ki sZÍ<ntén tüzet krabált. - Ez volt az, amit bizal
masan közölt velem :Somogyi és ugyanezt megerőslÍtette a 
később berendeIt Grün JÓZisef éjjeliőr is .  

Ács, Sándor ilyetén leírt magaviselete ,gyanus kezdett 
lenni, jóllehet .mindenki a legszorgaLmasabb é,SI egyik leg
jobb tűzoltónak mondta, még ,a tűzoltóparancsnok is túlon
túl dícsérte Áos ISándor szorgalmát és ügyesls.ég-ét. aki 
egyébként tűzoItómá,sodkürtös is volt és ő volt mindig aZ' 
első, aki kürt jével tüz,et jelzett. 

M ivel Lauxék lakodalma.s.háza a Ikelet.kezett tűz !:nin
helyéhez egész ·közel van s ugyanabban a sorban van néhány 
házza� lejjebb, Ács ISándor ,lakása, az éjjeIiőrök 'előadásai 
'köZlÖtt ÖE,szefüggést kerestem és. arra a megállapodásra ju
tottam, hogy ha lehet valakit a gyujtogatással gyanusí
taní. az a meglévő adatok alapján ,csak Ács Sándor lehet. 
Ebéd után, vagyis 13 óra ,tá,j'ban, Ács 'Sándor Jiakásátra 
m entünk és kikérd'ezése /végett elő a.kartuk vezetni a köz.
ségházához. Nevezett azonban nem volt otthon. Anyja azt 
a felvilá:gosításlt adta, ho,gy Sándor fia Tök, vagy Zsámbék 
kö�ségbe ment egy mulatságra és csak másnap reggel fog' 
hazaj'önn.i. Ugy döntöttem, hogy nem megyünk utána, Ha 
megszökne, helyesebben, 11.a holnap sem jönne haza, úgy' 
kéttlzere.sen van okunk gyanakodni reá, ha pedig reggel 
hazajön, mi sem könnyebb, mint őt a falu vé,gén megvárni 
és a Iköz.séglházához ikísérni. 

Viss�amentünk a pihenőre és az egész délutánt ezen 
ügy nyomozá;s,ával ,töltöttük. Annyit sikerült megál'lapítani, 
hogy Áoo Sándor a legjobb tűzoltó ét:; tűzoltómátsod'kürtös, 

de úgy ..a legutóbbi tűze.setnél, mint megelőzőleg már há
rom másiknál erősen ittas állapotban jelent meg, de ennek 
'dacá:r:a Iffii'nd'enütt serényen közreműködött a tűzoltásban. 
Késő esti.g sem 'sikerült �mnél többet megállapítani, de 
mo,st már mégi.s volt valaki, akit gyanusíthattunk, mig az 
elmult ikilenc esetben nem. 

Az éjfélutáni- órálk:ban újból a pithenőnkre mentünk, 
ho,gy a�z éjszaka hátralevő részét pihenéssel töltve, új erőt 
merítsünk másnapi munkánkIhoz. Két óra tájban meg,érke
zett ellenőrző !Szolgálatba Kövi Pál ' tiszthelyettes örs
pa,r,ancsnokomt, Szemenkó Vilmos őrmester járőrtársával. 
Felkeltem az ágyból és jelentettem neki minden apró rész
letig kiterjeszkedve inyomozásunk �redményet és lazt is, 
hogy véleménytem ,szerint a gyujtogatásokkal ezidőszerint 
csak egyedül Ács Sándor tűzoltó gyanusítható. örsparanc3-
nokom ,engedélyével tovább pihentünk, ő pedig járőrtársá
var a közs,égbe távow,tt és megakadályo,zta, ho.gy a hajnali 
ól'ákiban Ihazaérkező Ács Sámdor anyjáIval t�lálkozha.'!,son. 
akitől megtudhatta volna, hogy a csendőrök keresték. Ács 
'Sándor u,gyani,g reggel öt 'óra tájban visszabért és örs
parancsllokom behozta őt a községházára. , 

Ács Sándort eddig még nem i smertem. Alacsony
termetű, révedező tekintetű és véznatermetű legényke v-olt, 
bárgyu arckifejez.é.s,sel. Örspar,ancsnokom az � barátságos 
hangján meg.kérdezte tőle, ho,gy mikor és miért ment 
Z,sámbékra, kinél volt és ,mit csinált. Áos Sándor erre el'ő
adta, hogy előző napon, vagyis vasárnap ebéd után, azért 
ment Zsámbékra, hogy ott egy mulatságon részt vehessen. 

Előadta. h o.gy vitéz Viczinai Lajos vendéglőjében brtóz
kodott. Ezután a nyomozá,s,t i rányító örsparancsnokom uta
sításátra Ács \Sándort megmotozá,s, után, a pihenŐtszobából 
nyíló fogdába 'helyeztük el, a�után örsparancsnokom en
gem magához vett és a községháza egyik: helyiségéhen meg
kezdtük a tanukihallgatásokat. A koradél'elött már az egész 
falu tudta, ho,gy a osendőrök -elfogták a gyujtogatót Ác.s 
Sándor személyében. Ez  nem ártott nekünk a nyomozás 
szempontjából, mert az emberek nyelve jobban megoldódott 
és közlékenyebbek lettek . .N agyon sok tanu közül harminc
négy tanu eladását diktálta be öl'sparancsnokom, de ezek 
előadásai val nem akarom az Qlvasót untatni. M'egjegyz'em, 
hegy nyomozásunkat és az e'zzel kapcsolatos kikél'dezéseket 
.visszafelé kezdtük, vagyis a legutolsó tűzeset károsát és 
tanuit kérdeztük ki, először és amikor aZAt tit&ztáztuk, akkor 
mentünk a kj],encedik, ny()lcadik, s.tJb. tűzeset érdelkeltjei
nek kikérdezéséhez.örsparancsnokom ezt a sorr-endet szán
dékMan és. azért Ihasználta ílgy, mert - amint 'kétségte
len - az érdekelt tanuk 'emlékezetében viláJgosabban meg
maradtak az utóbbi tűzes'ettek körülményei, mint a régeb
bieké. Mint mondtaim, az emberek nyelve megoldódott és 
túlbuz,gósá.gukban még �öbbet i,s Imondtak talán, mint 
amennyit az egyes, tŰ'zef'leteknél Ács 'sándor sze'mélyével 
k'apcsolatban egyáltalán láttak vagy ta.pasztaltak. 

A kikérdezett tíz sértett és harmincnégy tanu előadá
s,áMl hitelt érdemlően megállapítottuk, 'hogy Ács, Sándor 
minden legyes tü'zesetJ alkalmával a legelső volt, aki a tü
zet felfedez.te és minden egyes tűze.s,et alkalmával erősen 
ittas v-olt. Valamennyi taI!U legyértelműen oda nyilatkozott, 
hogy Ács Sánd()l' iűzolt6másodkürtös, miután a fal'uban a 
s,zokásos tűzjelzés.t kürtte� leadJta. azonnal a tűznél. termett 
'és az oltá,e,nál a leglellkesE:bben foglalatoskodott. 

1 929 november !hó 26-án €1Stle, va.gyis  két nap alatt 
végeztünk a kikérdezésekkel', de nem ,egészen, mert hátra 
volt még munkánk nehe�ebbik része, a fogdában l.évő 'gya
nusíto.tt kikérdezése. 27-én reggel bekí;sértük gyanusítot
tunkat a község'há�a �gyik iro.dájába. é.s Garzó Pál fő
jegyző, Simon Sándo!'! híró, !bizalmi egyének jelenlétében 
a· kikérc'ezéséhez fogtunk. Most i-s az előbbi sorrendet kö-
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vettük, abban a reménj'ben, hogy így a ,gyanusított js job
ban vi€i&Za fog tudni emlékezni cselekményeire. Számítá
sunk'ban nem ijS' csalódtunk. Csak az volt a baj, hogy egy 
tanuvallomás wm hangzott el olyan értelemben, miszerint 
ÁOs Sándort a tíz rendbeli tűzeset valamelyikénél, azok ki
gyulladJása pillanatában, közel vagy awn a tájon látta vol'Ila 
valaki. Csak annyi volt nagy fáradság árán Ireábizonyít
ható, hogy minden tűzeset alkaLmával ittas volt. 

örsparancsnokom a régi és kipróbált kikérdezés i mód
�rét használta most is. A gyanu6Ított Ács Sándorrt 
vigyázz t-állásban maga elé állította és szemével az ő sze
mébe nézetve, emelt hangon kérdezgette őt és a kikérdezés 
-eredlménYlffi, ;velem iratta. A gyanU!Sított hooszú huza�vona 
után !beismerte, hogy Udvardi Ignác r. kath. plébános 
8zalmakazlát tŐ gyujtotta fel. Elmondta, hogy mikor ifj. 
Somogyi József és. Grün JózseIÍ éjjeliőrökkel beszélt és azok 
tőle eltávoztak a plébániával ellenkeZIŐ ir.ányban az utcán 
az ö lakásuk {,elé, akkor ő Laux János lakodalma'sházától, 
a 150 lépés �ávolságra lévő plébánia kertjében álló szalma
kazalho'Z futott és azrt gyufával fel gyujtotta. Ezután haza 
szaladt, de már útközben is néhányszor tüzet kiáltott, mire 
figyelimesek lettek az éppen lakasuk előtt haladó ifj. So
mogyi és Grün éjj.eliőrök is, kik vele együtt szintén tüzet 
,kiabáItak lés a 'tűz színhelye f�lé szaladtak. Ö pedig futva 
bement lakásukra és a mind'ilg nála lévő tűzoltókürttel a 
község néhány utcáját befutotta és tüzet jelzett, ezután 
pedig a tű7Jhöz ment és ott a tŰ'zoltásban s,egédkezett. 

Ez az eloadáJs nagyjában megfelelt a mi megállapítá
sainknak is. örsparancsnokom azon kérdésére, hogy miért 
gyujtotta fel a szalmakazlat, aZ't adta elő, ho,gy Iha nagyobb 
mennyi,sé'gű szeszesitalt fogyaszt, eUenállhatatlan vágyat 
érez arra, hogy az útjába eső legelső tárgyat feIgyujtSla. 
E lőa d,ta , hogy nem kii'mcJndottan a tűz 'égése nyujt neki' 
étvezetet, hanem az ,a zűrzavar >és, �ssze-visg,z.a futkosás, 
ann i ilyenkor a faluiban támad\ De élvezetet talál't abban 
i-s, hogy a tüzet olthatta és nagy'on szerette, mikor tűz.. 
esetek után tűzoltóparancsnoka meg szokta ,dicsérni éber
ségéért és szorgalmáért. 

A bizonyítékok előtárása /Után végl',e is mind a tíz 
rendbeli gyuj'to,gatás elkövetéSiét beismerte és mind a tíz 
helyen tartott heJ.yszini szeml'e al:kalmával a tárgyak me,g
gyuj'tását is bemutatta,. A tíz káros közül egynél sem bOlsz,
tlzúból gyujtogatott. Mind a tíz káros előtt ICijelentette, 
hogy egyikükre sem haragudott és nem i volt oka hara
gudln�. 

Ily,enformán a sorozatos gyujltogatáJs kiderült és, ne
künk, bicskei csendőröknek nagy kő esett le a szÍvünkről. 
A gyanul3ítottat átadtuk a székesfehérvári kir. ügyészség
nek. A ,tíz rendbel'i túzesetbőr fO'loyólag az összes kár 9775 
pengő t tett ki. Legszámottevőbb volt a ,sárköii Zsi'gmond 
tulajdonát kJépező zsuppaI fedett istálló lés pajta elégése, 
melynek padlásán gabonanemű éJs gmzdasá!g,i gépek lis vol
tak. Az ő kára egyedül 6000 pengöt tett ki. Az e1fogott 

Ács SándornáL később a ;törvénysrzéki orvosok epilepszíát és 
ellffiebajt állapítottak meg. • 

A székesfehérvári kir. ügyészség ÁCI3 Sándorral szem
ben a vádlat elejtette és a ,:l>Zékesfehérvári kir. törvénys,zék 
az aláibbi ítéletet hozta: 

"A Magya,r Állam nevében! _Végzés. Vizsgálati fogság
ban lévő Ác" Sándor 25 éves, mányi születésű, ref., nőtlen. 
föld1mívelS, napszám�s, mányi Jakos, terhelt eJ10en a Btk. 
422. §-a 1. pontj ába ütköző, a Btk. 423. §-a 1. pontj,a sze
rint büntetendő 2 'rendbel,i és a Btk. 422. §-a 2. pontj ába 
ütköző és 'büntetendő '8 rendbeli, összesen 10 rendibeli gyuj
togatás .bűntette mi'att a B. 2700/1929. ,számú ,végzéssel 
'elrendelt viz.s,gálatot a Bp. 128. §-a ala9ján, a vizsgálat'j 
fogságot pedig a Bp. 157. §-a 1. be,kezdése alapján meg-

,szüntetem. Egyúttal az 1876. évi XIV. ,t.-c. 71. §-1a értel
mében Ács Sándor terheltnek elmegyógyintézetben való el
helyewsét elrendelem és ennek foganato.sítása ,iránt a ki'r. 
tö,rvénysozéki orvo,sszakértő vél'eményének hivatalos máso
'l'aba és a terhelt �rkölQSi és vagyoni l1izonyítványa ,kapcsán 
a h,elYlbeli rendtŐrkapitányi hivatalt azzal kere.sem meg, 
hQgy Ács Sándor terheltet a kir. tönnényszéki fogházból 
haladéktalanul elszáUítani' és eLmegyógyintézetben való el
helyezése iránt a 46.650/1893. B. M. ,száimú rendelé értel
mében sürgősen intéz!kedni szíveskedjék. 

IndokoJás : Az Ács Sándor terhelt elmeállapotát meg
figyelő kk. tömnényszéki orvosok egybehangzó vél'eménye 
szerint a terhel't epilepsziás elmebe'tegségben szenved, 
akaratának swbad elhatározás i képességével ne� rendel
kezik és nem rendelkez,ett a bűnoselekmények elkt1vetése 
i'dején ,sem és ezenfelül a legnagyobb mérté'klben közveszé
lyes, eJlmehetegsége azonban ,gyógyítható I\s 'ezért elme
gyógyintézetben v:aló elhelyezése szükséges, 

MinthoIgy es,z'erint a terhelt a Btk. 7'6, §�ában meg
jelölt beszámítá,st kiz'áró elmebetegségiben szenved � ez 
alapon a kir. ügyészség ,ellene a vádat. elejtette, ezért e 
rendelkező rész értelmében kel1ett határozni." 

-----------

Die Gendarmerie (Ausztria). 
1. szám. 

Az osztrák csendőrségnek ezt az M képes szakl'apját az 
Osztrák Csendőregyesület adja ki s havonként egyszer jelenik 
meg. "A tudás hatalom" című vezércikk kifejti, hogy a külön
böző csendőregyesületek folyóiratai a multban törekedtek ugyan 
'arra is, hogy olvasóiknak az egyesületi és jóléti hlreken kívül 
a szakképzést szolgáló cikkeket is hozzanak, ezt azonban csak 
igen kis mértékben 'sikerült megvalósítaniok. Az Osztrák Csend
őregyesület tehát régi hiányt akar pótolni ezzel az új folyó
irattal, amely az egyesületi élettől távol, tendencia nélkül, ki
zárólag a továbbképzést óhajtja szolgálni. Az általános kép
zettség a szakképzettség egyik alkateleme. Az élettel szoros 
érintkezésben lévő csendgrl1€k szakképzettségéhez tartozik, 
hogy fl. tudomány, technika, stb. fejlődéséről is 'általános �ájé
kozottsága legyen, mert ha szolgálatban áll magára hagyva, 
akkor a törvények egyszerű ismerete Inem mindig elegendő ,a.h
hoz, hogy az élet 'legkülönbözőbb helyzeteiben felt'alálja magát 
és az eléje tornyosuló változatos problémákat meg tudja ol
dani. Az állam csak a hatalom külső jelével, 'puskával' 'látja el 
a csendőrt, amellyel a társadalmi rend ellenségeit leküzdheti, 
a szellemi fegyvereket azonban, amelyekkel a tudatlanság ellen 
kell küzdenie, a csendőrnek magának kell megszereznie. lEbben, 
akar az új l'ap a csendőrök segítségére lenni, amihez mindenki 
támogatását kéri, mert: 

"
A tudás hatalom". 

Dr. lZembaty K. ,,Az idő a jogban" címmel a ikövetkezőket 
mondja:'"Az idő, ,a jelen és a jövő eme szuverén fogalma, amely
nek hatalma a világ tórténelméből, de 'a saját életünkböl is eléggé 
ismert, nemcsak a természet örök törvényei felett uralkodik, -
a' fűszálnak is, egyéb feltételeken kívül, elsősorb�n időre van 
szüksége a fejlődéshez. - de 'gyanútlanUl bevonult a népek és 
államok jogi .életébe, ahol a. 

"
határidö" \fogalma alatt mél1he

tetlen fontosságl'a tett szert, mert hiszen a legnagyobb igazság
talanságot megtámadhatatlan joggá !képes 'Változtatni." !Ezek
után sorra veszi a gazdasági életet, az osztrák jog különböző 
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ágait, az osztrák perrendtartást é s  a közigazgatási bíróságra 
vonatkozó törvényt 's nagy vonásokban szemléltetővé teszi a 
határidő nagy fontosságát és kihatásait. 

Winkler E. ( Berlin) a francia rendőrségről ír. ,Francia
országban a rendőrség nagyobbrészt községi. !Párisban a köz
ségi ,(fővárosi) rendőrségen kívül van még' az úgynevezett köz
társasági gárda", 'amelynek létszáma 30001 főt ,tesz ki ,és három 
ezredre tagozódik. Ez utóbbi csendőralakulat, amelyhez a had
sereg pályázói áthelyezhetők. lPáris rendőrfőnöke 'ezt az alaku
latot bármikor igénybe veheti 'a közrend fenntartására. A köz
társasági gárda katonailag szervezett testület. A párisi rend
őrség - a londonihoz hasonlóan '- 22----.;217 éves francia állam
polgárokból egészíti ki az állományát. Ez 'alól a belépni óhajtó 
hadviseltek kivételt képeznek, akiknek maximális életkorát 
35 évre felemelhetik. A hadseregből is átléphetnek a rendőrség
hez, de csak olyan fiatal egyéneket vesznek át, akik a ,sorhadi 
kötelezettségüknek eleget tettek, testileg és szellemileg rugé
konyak. ,Az első rendőrségi kiképzés. úgy, mint Londonban, 
Párisban is három hónapig tart a rendőriskolában. lHa a jelölt 
nem felel meg, a kiképzés h at hónapra me!;hosszabbítható. A 
próbaidő egy évig tart, amelybe az i skolában töltött idő pe
számít, A próbaidő leteltével véglegesítik a jelölteket és be
osztják egy rendőráIlomásra, 'ahol utcai szolgálatot teljesítenek. 
Rangjelzése ekkor még nincsen a rendőrnek. Hétévi szolgálat 
után lehet "brigadier" ( kb. a mi tizedesünk és szakaszvezetőnk 
közö�t lévő rendfokozat) .  A rendőrállomás személyzete három 
osztagba tagozódik és egy ilyen harmadot "brigad"-nak nevez
nek, vezetője pedig a "brigadier". A rendőrállomásokon a rend
őrségi közigazgatási szolgálatot jogvégzett rendőrfogalmazó 
látja el. Ennek ugyanazokat a vizsgákat kell letennie, mint 
amelyeket bármely jo!;i pályán megkövetelnek. lRangjuk és fize
tésük megfelel a bírók, 'Ügyészek és ügyvédek rangjának, il letve 
javadalmazásának. Ez a rendőrfogalmazó bizonyos üg'yészi jo
gokkal van felruházva. A rendőrfogalmazó nem tartozik 'a végre
hajtó személyzet állományába. A párisi rendőrfőnökség épületé
ben lállam,dóan van .gyalog- és IQvascsendőrség ( "k"zt·ársasági 
gárda" ) és két század rendőrtartalék, valamint a szükséges sze
mély-, teher-, stb. autók, 'abból a célból, hogy szükség esetén a 
kerületi rendőrfőnökök részére segítséget nyujthassanak. :A pá
risi rendőrség létszáma 12.000 fő, ezt támogatja 3000 fő csendőr. 
A szolgálatot 6 ,órás beosztással, a 48 órás hét elvére felépítve 
látják .el s ettől csak a legritkább e setben térnek el.  A párisi 
rendőr, szolgálatmentes idejében, szolgálatra behívást úgyszól
ván nem ismer. 

Dr. Neubauer János cikket ír az állatvilág szerelmi életé
ről. A cikk nem t artalmaz lénye!;eset. 

"Az önfeláldozó szolgálat áldozata", Poeschl !Emil ' csendőr
örsparancsnok, 1929 november 2'9-én betörőkkel vívott harcban 
elesett. Síremlékének leleplezési ünnepségét egy cikk részle
tesen ismerteti. 

Grafikonszerü rajz és táblázat számol be az osztrák csend
őrség 5 éves tevékenységéről és annak eredményeh·ől. 

Winkler E. ( Berlin) ismerteti az angol rendőrséget. !Lon
don város rendőrsége 20.000 fő, 'amely közvetlenül a belügy
miniszternek van alárendelve. Anglia többi rendőrsége községi 
rendőrség, ezeknek fizetésére, ruházkodására, előléptetésére, 
stb.-l'e nézve a belügyminiszter csak irányelveket adott ld, 
amelyek azonban a községekre kötelező erővel bírnak. Egész 
Anglia rendőrségének fenntartási 'költségeit felerészben az ál
lam, felerészben pedig 'a községek viselik. A jelentkezők 22-2'7 
éves korúak lehetnek, jó elemi iskolai végzettséggel keH rendel
kezniök és legalább 1 .80 m magaslrknak kell lenniök. Az elmé
leti kiképzés 3 hónapig: tart, fegyveres kiképzés nincs. Az alá
rendelt és előljáró közötti érintkezést külön előírások nem sza
bályozzák. A próbaszolgálat 12 hónap, 'amelybe 'a i3 hónapos 
iskolai kiképzés beszámít. A próbaszolgálat leteltével véglege
sítik a jelöltet. A ruházatot az alkalmazást eszközlő hatóság 
adj a. A nőtlen rendőrök laktanyai elhelyezésben kötelesek lakni. 
A női rendőrség létszáma : 2 felügyelő, 5 alparancsnok, 43 
rendőr. A lovasrendőrt csak praktikus szempontból alkalmazzák, 
pl. nagyforgalmú utcakeresz-teződéseknél, ahol mint közlekedési 
rendőr, magasabb helyzetéből jobban tudja irányítani a forgal
mat. A londoni rendőrök a szolgálatot \48 órás heti .heosztással 

Bátorságunk és energiánk, mint keresztényeké, nem ab
ból a tudatból származik, hogy mi kik vagyunk, vagy mivel 
bírunk; hanem annak tudatából, hogy Isten, midőn bennün
/cet valamilyen feladatra hív, annak v égrehajtásához meg 
fogja adni az e?'őt is. Azonban ebből az is köve.tkezik, hogy 
életünk ?/mnkájánalc sike?'éért II dicslíség nem minket, hanem 
( :yedül Jstenf illeti meg. ' 

J. M. Westerbrink-Wirtz. 

látják el. Ezen túlmenően csak 'a legritkább esetekben veszik 
igénybe öket. 

Az O sztrák Csendőregyesület tanulmányutat rendezett 
Berlinbe. Rövid cikk ismerteti a 62 résztvevő utazását és a nyolc
napos ott-tartózkodás programmját. 

A "Kitüntetések" rovata 3 altiszti és 1 tiszti kitüntetést, 
míg a "Dícséretek" rovata 1 tiszti és 6 altiszti dícséretet 
regisztrál. 

A "Rejtvény-pályázat" című rovat minden második szám
ban (tehát évenként hatszor) feladatot fog hozni, amelyet az 
előfizetők megoldhatnak. A mostani szám egy ,betörést ír le ,s 
a nyomozó csendőr egyik tevékenységének az indokát és .gondo
latmenetét kell megoldani. • 

A következő rovat : "A csendőrasszony" bevezető cikk után 
a legkülönbözőbb konyhai és háztartási tanácsokat tartalmazza. 
Ezenkívül van még "A motorvezető" rovat, amely ebben a 
számban a motor történetét ismerteti, míg "A fényképész" rovat 
a fényképészet fejlődését írja le. Az utolsó rovat a "Tanulás" 
cimét viseli és a [mostani számban a törtekkel való számtani 
műveleteket magyarázza. 

Az előfizetők kérdezősködéseire a szerkesztőség a "IPosta" 
című rovatban fog válaszolni, míg jogi t anácsokat a "Jogi fel
világosítások" rovatában ad. 

-0-
(Ausztria.) Der Gendarmeriebeamte. 

121 . szám. 
Az újonnan rendszeresített készültségi pótdíjra vonatkozó 

rendelettel az érdekeltek kezdettől fogva nem voltak teljesen 
megelégedve. Az osztrÚlk szakegyesülés vezetője most eljárt az 
illetékes helyeken, hogy 1. félreérthetetlenül tisztáztassék ama 
rendelkezés, me ly csak :a napi foglakozási időn kívül teljesített 
készültséget engedi a díjazás idejébe beszámítani, mert kéte
lyek merültek fel a tekintetben, hogy a szabadnap milven el
bírálás alá esik. 2. Sérelmesnek találták azt is, hogy a !készült
ségi szolgálat folytán elmulasztott minimális külszolgálati 
órákat pótolni kell. Kérik, hogy ezt a rendelkezést helyezzék 
hatályon kívül. 3. A készültségi pótdíj azonos kiszabatban álla
píttassék meg, mint a rendőröknél, mert a teljesített szolgá
lat is ugyanolyan nehéz és értékes. 

Dr. Kimmel József osztályparancsnok az új büntető
törvény tervezetének ismertetésénél eljutott a 10. fejezethez, 
amely a vallásszabadságot és a holtakat védelmezi. A 11.  feje
:let a hamis esküről és a hamis tanuzásról szól, amelyeket a 
csalás fogalma alá von. A hamis vádra vonatkozó 12. fejezet 
az eddiginél n agyobb védelemben részesíti a közhivatalnokokat, 
tehát a csendőröket ü,. A 13.  fejezet, amely büntetendő cselek
mények előkészítésére, elősegítésére, stb. vonatkozik, az eddig 
érvényben volt rendelkezésektől alig tér el. A 14. fejezet sze
rint a jövőben mind a hivatalos, mind a magánokmányok egy
szerű hamisítása is büntetendő, tekintet nélkül arra, hogy 
felhasználta-e azokat az illető, vagy sem és okozott-e az eset
leges használattal kárt. A 15.  fejezet a papír- és é rcpénz
hamisítás bűntettéről szól ; a j övőben az elkövetés helyére 
való tekintet nélkül, tehát a 'külföldön elkövetett ily bűn cse
lekményt is a hazai törvények szerint bírálják el. A 16. fe
iezet a közveszélyes cselekményekről, a 1 7. fejezet aZ! ember
ölésről, és a magzatelhajtásról, a 18. fejezet pedig a testi
sértésekről szól. 

A tiroli csendőrség emléktáblán örökítette meg a háború
ban és szolgálatteljesítés !közben elesett bajtársak emlékét. 
Több fényképpel illusztrált, hosszú cikk számol be aZ' ünnep
ségről, amelyen a köztársasági elnök is megjelent. 

-0-
(Poroszország.) Der Gendarm. 

1 7. szám. 
A városi és vidéki utak forgalma az utolsó néhány év 

alatt oly n agymértékben megnövekedett, hogy az illetékes 
minisztériumoknak a balesetek elkerülése érdekében gondos
kodniok kellett megfelelő jelzőberendezésekről. Az országutak 
átmenő forgalmára tekintettel, az egyes országoknak érintke
zést kellett keresniök egymással, hogy lehető en egyforma 
jelzőrendszert létesítsenek. Rövidesen azonban nehézségek 
merültek fel ',a rtekintetbem. hogy ki viselje a terheket: az ál
l am, a község-e, vagy nedig az útfenntartásra kötelezett hi
vatal. stb. Minthogy a megindult írásbeli tárgyalások kevés 
kilátást nyujtották, a belügyminiszter a közbiztonsági testü
letek költségvetésének tárgyalásánál törvényhozásilag rendezte 
ezt a kérdést, még pedig olyképen, hogy : a berendezésekre 
vonatkozó előírást a belügyminiszter adj a ki, míg a költségeket 
az 'Útfenntartásra kötelezett hivatal viseli. E felhatalmazás 

'alapján a belügyminiszter törvényes rendelkezés erejével bíró 
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szabályzatot adott ki "Előírás a közlekedési berendez.ésről" 
címmel. 'IPaetats H., a közlekedési és technikai rendőrinrtélret 
vezetője nagy vonásokban ismerteti ezt a szabályzatot, amely 
a j elzőberendezéseket ha t csoportba osztj a, és pedig : 
I. Irány táblák. Ebbe a csoportba tartoznak az a) útelágazá
soknál az egyes utak végpontját feltüntető út jelzők ; b) a köz
ségek be- és kijáratánál alkalmazott táblák, amelyek közül 
az előbbi a község nevét, az utóbbi a le@közelebbi fontosabb 
helységet tünteti fel. II. Veszélyt jelző táblák, amelyek azo
nosak az automobilközlekedést szabályozó előírásban megálla
pított fi�elmeztető táblákkal. III.  Szabály- és tilalmi táblák. 
Ebbe a csoportba soroltatnak az útelzárás t, sebességet é� 
egyéb közlekedési rendelkezéseket feltüntető berendezések. 
IV. A közlekedéf; közvetlen irányítás ára hivatott jelzőkészü
lékek. V. Egyéb bet'endezések és építmények, mint pl. korlá
tok, közlekedési szigetek, világító berendezések, stb. VI. Nyil
vános utak építésénél használt elzát,ó es ismertető jelzések. 
Cikkíró ezután leírja az egyes jelzőberendezések al3ikját sZÍ
nét, stb, és kivonatosan ismerteti az azok alkalmazására v�nat
kozó rész<letintézkedéseket. Említésreméltó, hogy három út
kategóriát különböztetnek meg, még pedig: távolsági utakat 
autó által használható s végül autóközlekedésre alkalmatla� 
utakat. Mindegyik kategóriának más és más az I. alatt tár
gyaIt jelzése. A távolsági utakat a birodalmi közlekedési mi
niszter. számozássai ,l<átja el. VI. 'alatt szaMlyozták, hogy mi
kor, mIlyen építkezéseknél, miként kell elzárni az utat minő 
jelzőkészülékkel kell a közlekedőket erre figyelmeztetni,

' 
stb. 

-0-
(Csehország.) ,Cetnické IListy. 

1 9.JO. 18. szám. 
A "Nase Vojsko" (A Imi hadseregünk) című félhivatalos 

lap szerint! lPelant csendőrőrnagy tollából cikket Iközöl a csend
őrségi szolgálati erkölcsi alapjairól. A cikkíró történelmi vissza
pill�ntásában az eg�kori osztrák csendőrségről, melynek ő is 
tagJa volt, azt mondJa, hogy az csupán 'a kevésbé éIiékes külső 
fegyelemmel rendelkezett, ,belső fegyelme egyáltalán nem volt. J\ lap ezt a <ki�elentést a volt osztrák csendőrtiszt tollából igen 
su�yosnak tartja s ezzel kapcsolatban támadja azon vezetőket, 
akik az egykori osztrák csendőrség fegyelmét állít ják ma min
taképül alárendelt jeik elé. 

A 13. havi illetményből a minisztertanács határoz'ata sze
rint karácsonyi pótlék lett, amelyet mindenki megkap, aki az 
illető évben 10 havi tényleges szolgálatot teljesített. Távollétbe 
a tanulmányi és illetményszerű szabadság vagy betegség nem 
számít. Eveszti e pótlékra való igényét az, aki fegyelmi vagy 
bírói úton az illető évben ki lett zárva a magasabb fizetési 
fokozatba való Ibesorolásból. Közalkalmazott házastársak közül 
csak a magasabb fizetésűnek van igénye a ikarácsonyi pótlékra. 
A pótlék - a lap szerint - a havidíj "70 % -a. . 

A magasabb rendfokozatú, rangosztályba nem soroló havi
díjasok között mind nagyobb elégedetlenség uralkodik. Az első 
idők szükségszerű és jóformán válogatás nélküli előléptetései 
után ma már igen nehezen teljesíthető feltételeket szabnak az 
előléptetendő elé, mivel la velretőségnek a legalkalmasabbak 
kiválogatására hatalmas anyag áll rendelkezésére. Általános 
a panasz, hogy a felvidéki I( ruténföldi ) igen Iszámottevő pót
díjat éppen a legmagasabb rendfokozatú altisztektől vonták 
meg. Nagy csalódást és elkeseredést szült 'az új rangjelzés, 
amely egyáltalán nem fejezi ki - ikülönösen a hadsereghez vi
szonyítva - az idősebb csendőr és a hadseregbeli altisztek kö
zötti nagy különbséget. A lap egyik le"éIírója azt 'mondja, hogy 
25 évi szolgálata alatt sohasem tapasztalt annyi elégedetlensé
get a cesndőraltisztek között, mint éppen ma. A lap szerint en
nek oka a vezetők szűkkeblűsége, alkalmatlansága ,és talán 
szándékos rosszakarata is. Nem lehet minden bajt a tagadha
tatlan általános gazdasági krizisre ráfogni. \Ennél a szemé
lyekben keresendő a hiba, akik ellen "erős kezet" 

vár a mi
nisztertől. 

Élénken visszautasítja az Obzornak a Masaryk csendőr
ségi segély és önképzőegylet elleni egyik támadását s többek 
között azt írja, hogy a segélyezettek neveinek közlése - amit 
az Obzor követelt - lehetetlen, mert 'az érdekeltek erkölcsi 
hátrányára volna. Az alap elnökségét a választmány őrzi ellen, 
amely választás útján ül össze, tehát teljes bizalmat érdemel . 
A testület ma kétharmadrészben a Sokol egykori tagjai ból áll, 
akikre r.:t mai támadók közül s okan valamikor mint hazaáruló 
fajzatra néztek. lEbben kell keresni az iÜbzor támadásának 
alapját. 

Szóváteszi, hogy az Obzol' valamikor igen erősen támadta 
az osztrák csendörtiszteket s újabban legfőbb párbfogójuknak 
szegődött. 

A belügyminisztérium belátta, hogy Albánia után végre 
Csehországban is be kell l'ende�ni a rendőrségi rádió-távíróáUo-

másokat s erre nézve intézkedéseit személyi és anyagi tekin
tetben már ki is adta. A csendőrvezetőségnek még Mária Teré
zia idejében 'begyepesedett agyveleje nem képes haladni a kor
ral, tehát a csendőrség e modern eszközökböl nem kap semmit. 

Rahón ( Máramaros )  új nyomozóállomást létesítettek, 
amely a környék csendőrségi nyomozásait lesz hivatva ellátni. 

A napisajtó mindgyakrabban foglalkozi,k a csendőrségi 
szolgálattal és annak nehézségeivel, így legutóbb a "Národny 
List y" hosszabb, igen közvetlen hangú cikkben méJ.tatja a csend
őr kötelességeit és panaszait. 

Az Obzor humoreszkjeinek tekintélyromboló hatását újabb 
kéthasábos cikkben ,teszi szóvá. 

Befejező résZ/ben az antwerpeni III. nemzetközi l'endőrkon
gresszusról ad hír.t és ismerteti annak programmját. 

-o
(Csehország.) cetnicky Obzor. 

1 930. 24. szám. 
Azokat az őrmestereket, akik 10 évi szolgálat után az 

"igen jó" minősítés hiánya miatt nem léphettek elő törzsőr
mesterekké, a belügyminisztérium i5 év után tervezi előlép
tetni, ha a három utolsó évben legalább "jó" minősítésük volt. 
Félő azonban, hogy azok, akik az előléptetés megakadályozása 
céljából az "igen jó" 

minősítést nem adták meg, most a "jó" -t 
sem ')fogják megadni. Kétségtelen, hogy a minősítéSl ,rendszer
nek jó és hasznos céljai lehetnek, de ,a, gyakol'latban azt látjuk, 
hogy a besugás, gerinctelenség, apró szolgálatok és ajándékok 
minden egyébnél jobban irányítják a minősítést. 

A hadseregben már 4 évi IszoIgálat után léptetik elő az 
őrme&tereket s így az a helyzet, hogy a 1'5 éves csendőr e lőre 
tiszteleg a 4 éves hadseregbeli törzsőrmesternek. Ez ,semmi
esetre s,em emeli ;a �sendőrség tekintélyét. \Változtassák meg 
az e lőléptetési rendszert,adjanak más rendfokozati jelvényeket a 
csendőröknek, akiknek a hadsereghez semmi ,közük többé, mert 
félintézkedése�kel ezt a kérdést megoldani nem lehet. 

A volt csendőrségi főfelügyelőnek Vycital "bbk.-nak műkö
dését hosszú cikkben bírálja s konkrét eseteket felemlítve, 'az 
egész vonalon hátrányos megállapításokat tesz treánézve. 'Sehol 
sem védte meg a csendőrség érdekeit, hanem vak eszköze 'volt 
azoknak, akik a csendőrség élére állították. IIg y kü!önösen No
vak belügyminisztériumi osztályfőnöknek voltak kritikátlan 
beleszólásai a csendőrség ügyeibe, mert :Vycital neki köszönhe
tett -legtöbbet. Alkalmazkodó képessége folytán soha nem ré
szesült azon támadásokban., amelyek a magasabb vezetőket kü
lönböző oldalról érték. Jót nem alkotott s így nevére rövide
sen a feledés homálya borul. Utóda Knobloch tbk. kellemetlen 
örökséget vesz át, de nem Itartozik egyik klikkhez sem, sza
bad' keze vaní minden 'OlcLaIról és :nyugodtan adhatja, át magát a 
munkának. Több képzettségi alappal is rendelkezik, hiszen mint 
egykori tanítónak érettségije is van. Eddigi pályafutása sok
oldalúságot, célltudatosságot és akaraterőt, n agy szaktudást mu
tat, amivel Vycital egyáltalán nem dicsekedhetett. Nem vár
nak tőle rögtön csodákat, de mult ja és személye biztosíték arra, 
hogy kinevezését a testület őszinte örömmel fogadhatja. 

A belügyminiszter egyik interpellációra válaszolva kijelen
tette, Ihogy a csendőrség pótlékait a viszonyokhoz mérten és a 
többi közalkalmazottak hasonló kívánságaival együtt rövide
sen rendezni fogja. Ezt a kijelentést a lap örömmel üdvözli s 
reméli, hogy az új rendezéssel a csendőrség meg lesz elégedve 
s nem fog a szolgáJ,a,tr a  minduntalan pénzzel is ráfizetni. 

Az osztrák csendőrség hatvantagú küldöttségét berlini ta
nulmányútra menet az Obzor szerkesztősége a prágai pálya
udvaron üdvözölte s egy hatalmas prágai sonkával 'ajándékozta 
meg. Az ObzoI' szomorúan állapítja meg, hogy hasonló tanul
mányútak rendezése senkinek nem jut eszébe, pedig pl. Jugo
szláviába már csak bajtársiasságból is el kellene menni. 

A "Rudé Právo" « Vörös Jog) kioktatja olvasóit az őri
zetbevételre, e lővezetésre, motozásra és házkutatásrn vonatkozó 
törvényekről. Megmagyarázza mit szabad és hol fordul elő a 
legtöbb túlkapás az eljáró csendőr é s  rendől1közegek részéről. 
Az "Obzor" megjegyzi, hogy a csendőr előtt minden polgár 
egyforma, túlkapásairól tehát nem lehet szó. 

Egy iműkedvelőelöadáson a csendőrörs parancsnoka t'c
vétette a színpadról a feszületet, mint nem odavalót. Ezért a 
sajtó egy része hevesen támadta. Az "Obzor" szerint a táma
dás jogtalan, mert a feszület csakugyan nem való játékra, 
komédiára. 

A lap újból kéri olvasóit, hogy a napisajtóban a csendőr
ségről megjelent cikkeket küldjék be, mivel a legfigyelmesebb 
munka mellett is  megesik, hogy a szerkesztőség figyeimét 
egyik-másik cikk elkerüli. Bizonyos klikk ( Vycital ny. tbk.-kal 
az élén ) éppen most indított erős sajtópropagandát a csendőr
Siég tmilitarizálására, ezeknek minden lépését )figyelni kell. 
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A pozsonyi 
"

Robotnickí Noviny" ( Munkás IUjság) azért 
támadja 'az egyik csendőrörsöt, mert egy munkás ama feljelen
tés�t, hogy alkalmazója a ibetegsegélyzőben kisebb bérrel je
lentette be, nem fogadta el. Az "Obzor" szerint a csendőrség 
helyesen járt el, mivel magánjogi kérdésről van szó. !E2 az ügy 
a betegsegélyző pénztárra tartozik és nem a csendőrségre. 

A Masaryk csendőrségi jóléti alap vezetőségét titkos ügy
kezelése és a segélyek igazságtalan felosztása miatt több cikk
ben támadja. Az alap a "C. L." embereinek kezében van, akik 
eddig csak visszavonást szítottak a testületben, de jót nem 
tettek. Ujatbban titkos agiátorokat utaztatnak, hogy a csend
őröket céljaiknak megnyerjék. Az 1929. évi jelentés szerint a 
tisztek különböző címeken 2{)00 koronát áldoztak az alapra, 
magánosok 61,(iO K-t, míg a külcsendőrség 82,000 IK-t adott. 
Ennek ellenére az alapot hivatalból kinevezett személyek ve
zetik, akik a testület megkérdezése nélkül intézkednek annak 
vagyonával. iMagánosok tartózkodásából lehet látni, hogy a 
csendőrség a közvélemény előtt egyáltalán nincsen azon a ma
gaslaton, ahol lennie ikellene. Hiszen Ausztriában polgári tes
tületek rövid idő alatt !81 milliót adakoztak csendőrségi jóléti 
intézményekre. A cseh kormány a palesztinai zsidó könyvtár
nak ingyen egy egész könyvtárt küldött s iközőlte, hogy a 
könyvtár jövőbeni kívánságait a lehetőség szerint teljesíteni 
fogja. Ugyanakkor a csendőrségi könyvtárba az "Alap" drága 
pénzen vesz könyveket. A palesztinai zsidóknak tehát ingyen, 
a saját csendőröknek pénzért! 

A pozsonyi "Slovák" támadja Hammer csendőrtáborno
kot, hogy német származású. Az "Obzor" védelmébe veszi s 
megállapítja, hogy !Hammer a régi időben is meggyőződéses 
cseh volt, kinek hazafisága ellen soha nem volt kifogás. Ajánlja 
azonban Hammernek, hogy prágai állásában ( orsz. csend. pk. )  
kevésbé agresszív legyen, mint Pozsonyban volt a csendőrökkel 
szemben, mert almit Pozsonyban lehetett nem lehet Prágában, 
ahol mindent közelebbről és jobban látnak. 

Névtelenül felhív egy törzskapitányt, légionistát, hogy tar
tózkodjék alárendelt jeitől további ajándékokat követelni és el
fogadni, mert "addig jál' a korsó a kútra, míg eltörik". Ha 
a figyelmeztetés nem használ, az illető nevét is közölni fogja. 

Hányféle a csendőr ? 
A testületben nemr'égen lejátszódott káThozatosan 

szomOrú, véres tragédia főszereplője - legy lovascsendőr 
- ifJapiron visszaadhatatlan jelző kiséretében lekicsiny
lően, becINnérlőleg szólt a gyalogcsendőr Ibajtársáról. 

A lovascsendőr ittas volt, korára fiatal, betegségtől 
terhelt s 'am1:nt :az 'általa elkövetett cselekmény ből .kÖvet
/ceztetni lehet, sem"rniképen sern nortnális. Ezért. véletlenül 
se jut eszünkbe feltételezni, hogy a lovascsendőrök között 
mint tömör egységben még többeket is ,találjunk olyano
kat, '(Lkik különbséget 'tesznek gyalogcsendőr bajtársaik 
és önmaguk /cözött, oly módon, hogy önmagukat föléjük 
helyezve, őket sértő módon lekicsinylik. 

De me"r·t ez a kijelentés mégis elhangzott és mert 
mégsem tudhat juk, hogy ennek a szolgálati-ágbeli meg
különböztetésnek gondolata nem kísért-e itt-ott egyné
mely fiatal bajt.ársunknald, könnyedén hetyke ,megállapítá
sokra hajlamos fejében, - jónak látjuk ebben a kérdés
ben felfogásunknak kifejezést adni, re1nélve, hogy velünk 
azonos álláspontra helyezkedik a csendőrségnek minden 

tagja, tekintet nélkül arra, hogy gyalogosan-e vagy lovon, 
uniformisban vagy polgári ruhában, motorkerékpáron, 
avagy irodaszéken ülve teljesíti-e a szolgálatát. 

Nálunk nincs értel1ne, nincs magyarázata és nincs 
helye huszár-baka virtuskodásnak, mert ez hivatásunk 
komolyságának s ezzel 'együtt a testület presztizsének ro
vására menne. 

Hogy künn az életben és a színwdon - ma már 
nem, ,'de J�ékeidőben :- idédelgetett volt a huszár, annak 
megvolt a ma.ga oka és magy'arázata. Előszöris : egyedül 
a huszár képviselte a volt '!osztrák-magyar '1lwnarchia had
seregében azt a fegyvernemet, amely szímnagyar volt és 
mi, akik az osztrák kényszer'-sógorságot sohasem néztük 
t'(Llami túlságosan nyájas szemmel, a huszárbam láttuk la 
"magyar katonát". Gyalogságnál, tüzérségnél és a többi 
fegyvernemeknél képviselve volt a monarchiának nem ke
vesebb, mint 14 nemzetisége, 'egyedül a huszárság volt az, 
amelynek legénYSége kizárólag magyarokbÓl rekrutáló
dott, 'Másik ok volt - és nem utols& sorban - (J; buzér
vörös nadrág, a zsinóros kék, atilla, la sarkantyús csizma, 
amelyek csillogása-ragyogása mellett kissé túlszegénye
sen, majd csak hogy nem szégyenlősen húzódott meg az 
infanterista 1nundérja. 

Nem csoda hát, ha a huszár egy vonallal magasabba,n 
hordta a fejét, de nem is volt baj. Minden jegyvernemnek 
megvolt a maga külvn szelleme s ez a külön szellem 
növelte, serkentette a katonás, harcias, öntudatos szelle
met is. A gyalogos büszke iVOlt, hogy ő dönti el a csata 
sorsát, a tüzér, hogy ő ehhez nagyban hozzájárul, a 
huszár pedig, ,hogy .'őt az úristen jókedvében teremtette. 

Ma már nincs közösség,unk Ausztr'iával, nincs kü
lönbség az uniformisban és legfeljeb b  azon lehet vitat
kozni, hogy künn a csapatnál jó-e, kívánatos-e a /cülön 
fegyvernembeli szellemnek ébrentartása és fokozása. Né
zetünk szerint :  igen. Minden vitán és kétségen felül áll 
azonban, hogy, ilyenfajta megkülönböztetésnek, büszkélke
désnek a csendőrtestületen belül semmi körülmények között 
sem szabad lábmkapnia és meghonosodnia. Az o/wk oly
annyira kézenfekvők, hogy részletes taglalásukat mellőz
h,etönek véljük. Vajjon mi nőne ki abból, hova vezetne, 
ha :a lovas lenézné a gyalogost, mert ő a tereptárgyakat 
lóhátról jegyzi be az őrjárati lapba, e'Ynezt pedig a motor
keTékpáms, azért, mert ő 9d kilométeres sebességgel szá
guldva, otthagyja la leggyorsabb lábú lovat is. A huszár' 
és baka külön van elhelyezve és csald vasárnap, délutánon
ként, akkoT is csak elvétve rnyiWc alkalmuk arra, hogy 
egymás között eldöntsék, melyikük fL különb legény. Az 
ilyen "eldöntések" végződhetne/o egy-két bevert fejjel, 
tíz-húsznapi "egyes"-sel és aztán minden megy tovább a 
maga rendjén. Nálunk ez nem intéző(lhetik el ily köny
nyen. Nálunk a komolyságot, a tekintélyt, a szellemi és 
testi energiát nem lehet egymás elleni komolytalan össze
tűzésekre pazarolni. A csendőrök között van gyalogos- és 
lovascsendőr', újabban polgáriruhás rnyomozó- és "rnotor
kerékpáros-csendőr. Ezek ifJyakran - különösen a gyalo
gos� és a lovascsendőr - együtt, egy laktanyában, sőt 
egy szobában vannak elhelyezve. Mi lenne, ha itt huszáT
bakavirtuskodás kapna lábra ? Hová lenne a polgári 
lakosság bizalma, hová lenne a tekintélyünk, hová a 
komolyság, amely nélkül a testület el sem képzelhető ? 

Nem tudjuk - nem akarjuk hinni -, hogy egy
általába� fellelhető-e valahol ez :a bizonyos szeparáltságTa 
való hajlandóság, nem tudjuk, milyen mértékben 'és miben 
nyilvánul meg ez az elkülönítés és a.z értékelésnek szolgá
lati p,gbeli különbözősége, fle azt tudjuk � és ezt szeretnők 
SOkSZOT aláhúzni -, hogy ahol ez 'a hajlandóság a leg
jelentéktelenebb mér'tékben is felfedezhető, ott elsőrangú 
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kötelessége la parancsnok'YULk vagy rmás előljárónak, hogy 
a széthúzó szellemet lokosan, szépen, fölényes 'meggyözés
sel, de ha kell, szigorral is rkiirtsa, mert ha katona sokféle 
van is, csendőr csak egyféle lehet. 

-0-

Dícséretek. A m. kir. csendőrség felügyelője a budapesti 
I. kel'. állományából dicsérő oki1'atlal látta e l :  Pál György 

tiszthelyettest. mert hosszas cselldőr.wgi szolgálati ideje alatt 
mindeIl'kor példás m agaviseletet tanusított, mint örsparancs

nok ö rsét a közbiztonsági szolgálatban szakszerű körültekin

téssel ,  igen eredméuyeSell vezeti. Különöóen az 1928., 1929. 
években a biai és óW1ll8Zédos pátyi ör.skörletben sorozatosan 
elkövetett betöréses lopáwk k,iderítésénétl hathatósan érvé
nyesítette irányító befolyáfoJál, úgyhogy a kézrekcritett rovotl
Jllu!t.ú tettesl'e 36 rendbeH lopás elkövetését rábi'zo llyítotla. 

Alárendeltjffit készsé,ges odaadással oktatja és jól befoly�

solja; B'Utyo1c Júnos t1szthelyettest, 17 évet meghaladó esend

őrségi szolgálati i deje alatt a közbiztonsági, ,:J:Z utóbbi évben 

a gödöllői különleges szolgáJat kJéSizséges buzgalommal való 
teljesHéséért. alárendelt j eire gyakorolt igen jó befolyásáért. 
örsparancsnokának hathatós támogatásá ért ; Telek Miklós 
tiszthelyettest, mert 20 évet meghaladó esendőroégi szolgá
l ati ideje alatt a közbi<'ltonsági szolgálat terén ig.en ojda
adóan, hazafias buzgalommal, igen e l'edményesen tevékeny
kedett, p éldás magatartást tannsított és mint a nyomozó al
osztály belső ewportvezeiője a csendőrségi bűnügyi nyilváu
tal'tásnwk 3 évre vlsszmIlJenően elrendelt Ielfektetése, vala
mlnt a havonként 27()O példányban megjelenő n yomozókulcs 
és pótlékainak összeáJlítása tel'én a� átlagon mess'ze felül
emelkedő szorgalmat és szaktudölst fejtett ki és űgykörében 
kitűnő eredményt ért el ; Varga Sándo,' ll. tisllthelyettest, 
16 évet meghaladó csondőrségi s2lolgálata a,latt általáJban. 
kiiJöuösen pedig a:z Íjgen mOllgalmas vánlOsmikollll.i határ

szél i örsparancsnoki minőségben a közbiztonsági és állaru
rend ' Mt.i. swlgálat terén lankadatla,n szorgalommal teljesí
tett tapirrtatos működé éél·t, 19'en fcgyelme?;etl lllligataníssal 
alárendelt jeinek mlnldenkor mutatott igen jó példaadásáért, 
valamint azoknak hazafias buzgalommal való nevelésMrt és 
ve2letéséért; Bclédi István t.i.szthelyettcst, hosb:Z.ar5 csendőrségi 
szolgálati ideje alatt általában. különösen pedig 20 éven át. 
örsparancsnokhelyettesi és ölJSparancsnoki, majd 1 éven át 
szakas?JParancsnoki minőségbon teljesített igen eredményeH 
működéséért, továbbá alárondeltjeinek helyes és eredményes 
neveléséért és vezetéséért; Szabó Albert t1szthelyettest, 19 
éve t meghaladó esendől\Ségi szolgálati ideje alatt a kÖ2ibiz
tOOlsági swlgála't terén különféle b Bosztásb an, de kiiJönösell 

örsparanesnoki minőségben odaadó buzgalommal <és kiváló 
sza'l!!értelemmel teljesített, igen eredményes működéséért, to
vábbá alárendelt jeinek kikép7Jése és nevelése körűl kiJ'ojtett 
ercjdményes tevékBnységéért; Szabó Ambms tiszthelyettcst. 
18 évet meghaladó csendőrségi szolgálati ideje alatt a köz
biztonsági szolgálatnak tolj es ké zséggel, igen buzgó teljesí· 
téséért, öl1Sparancsnoki minősé,gben öI1sének h elYBs vezeté éért, 
továbbá, mert legutóbb egy nyomozás sza�zerű irányításá
val előmozditotta, hogy különböző helyeken elkövetett 12 
rendbeli 'bűncselekmény tettesei a2J igazságszolgálta'tás ke
zébe jutottak ; Cseresnyés Pál iiszthelyettest, 22 ,évi esendő r
ségi szolgálati ideje rulatt mindenkor tanusított példás IDJag,a
vise,letéért, kötelme1nek úgy a kö'zbiztonsági, mint az, irodai 

szolgálat tel'én lelkhlsmeretes, odaadó bnzgalommal vaaó el
lá tá.sá ért ; Gulbert István tiszthelyettest, 22 évet m�ghaladú 
csendőrségi szolgálati ideje alatt tanusított kifogásíalan 

. A hal'mincéves háborúban a lovasezrednek szabály sze
?"'Ínt 1 0  századba osztott 1 000 lovasból kellett lállania. Ez a 
létszám azonban csak igen ?"'Ítkán volt imeg és a századok ala
lJosan kisebbek voltak a rendszeresítettnél. Buquoi seregének 
(1 620) lovasezredei pl. az alábbi létszámmal voltak : Marra
das 4000, Waldstein 800, lengyelek 800, Gauchet 500, Löbl 
400, La Croy 309, (Montec'Uccoli 300, Isterle 300, Meckau 300, 
Dampierre 250,Florentius 200 lovas. - 1 633-ban szintén ahány 
lovasezred, annyiféle erőt képviselt. Pl. d'Act 5 század d 65 
ember, M'Uffkow 3 szd d 65, Quad 5 szd � 40, Westphal 1 3  szd 
a40, Gorst 6 szd a 45, Wa?·tenbe?·g 8 \Szd a 40, Byland 5 szd 
a. 40, Oor 1 0  szd a 40 lovas. A tévesen "Croaten"-nek ;tevezett 
huszárezredek szintén nem voltak egyformák : Isolani 1 0, 
Corpes 9, Forgách 7, Prziofsky 9, Lósy 1 0, Kopetzky 8, RétJay 
5 század stb. 

magaiartásáért, kötelmeinek példás l\1ö telességtndáss al, 000-
adó ügybuzga]ommal való végzéséért ; Simon Géza tiszthelyet
test, 20 évi esenlJőrségi szolgálati �deje aLatt mindenkor tanu
sított példás magaviseletMrb, ,a közbIztonsági ówlgálatnak 
JlJagy buzgalorrulllia�, eredményes 1JeljesítésMrt s az utóbbi 

évekbon irodai seg'édmnnkási minŐSégben Lce'lIoőinek lelki
rsmeretxJ.s, odaadó ü.gybuzgalommal v.aló el!átásáél' t ;  Gyar
mathy Elek tiszthelyeltcst, thoss'zú csendörségi szolgálati 
ideje aaatt úgy a közbiztonsági, mint az il'Odai hzol/"YJáI.at te
rén kifejtett buzgó működéséért. A m. kir. budapesti r. ke
rület parancsnoka dícsérő okirattal látta el : Győrfy istván 
ti.M.thelyettest, mert 29 re�li lopás tettesei nek és egy vá
sári iolvajs'Zövetkeze't tagjainak. valamint a bűnjelekllek kéz- _ 
r()keríbésében járőrvezetői nünőoégben nagy bu:zgalj;lUHnal, 
igen eredméllye.sen közrCluűködött ; Palai Andr.ás tíszthelyet
test, m€lt hosszas csendőrségi bz.olgálruti .IJejo a latt a köz
biztonsági ózolgáJatot laukadatlan szorgalommal, nagy szak
értelemmel, jó eredménnyel teljesít!ette és nllnt örspar.anes
uok-hely,ottes örspara;n<lS�],Qkát hathatósan támoga tja,; Kanna 
ildván törzsőrmestert, Inert járőrvezetői minőségben helyesen 
k1épített összcköttetébei r,övén., nmgelő'ZŰ szolgá l at teljesítése 
közben gyanus egyén jelenlétéről érte�rülve, azt orizetbc 
Yebte, előéletét hely�s közbi'Vton á,gi él�"ékkel, helytálló követ
koztei' ekre alapított, kitartó. bzakavatott, körültekintő pu
hatolá&sal megállapította, arra 9 rendbeli lopás elkövetését 
öt napig tartó, fáradságot nem ismerő nyomozás soráll rábi
zonyította és köLelességhű,. kezd{)lIl>ényew eljárásával lehe
töV'é tettB, hogy az azzal társult tolvajszövetkezet által kü
lönböző örskörletekben orozatosan elkővetett 106 rendbeli 
lopús i'ettesf'i az igaz.ságlSwlgáltatJás ke7Jér'e juto ttak ; Emődi 
Dániel l!örzsőrmestert, me·rt járől'táni minőségben 'egy gya
nus egyén előéleiének klpnhaiolá,.:>ában és 9 rendbeli lopás ki
derítésében járőrve2leiőjét kés'z.séges odaadással, fámdtságot 
nem ismerő k itartással, srwks'zerüen, igen eredményesen tá
mogatta s így lehetövé tette, hogy a járőr kezdeménye7Jé5e 
folyúán 106 rendbeli, különböző öl'skörletekben sorozato:rull 
el,köV'Oteit lopás tettesei a'Z. ig'awágszo]gáltatás kezére j u tot
tak ; Czifra István Ubzthelyeitest, mert mint örkényi örs
parancsnok a21 ottani katonai búbOl" telűletén a közbJZltonsá
got lelküsmeretes kötelességérzettől áthatott buzgalolWllal és 
körültekintéssel - iUlIllilir hét éve - igen eredményesen 
tartja fe.ltll ; Ignúcz Mátyás tis"hthelyettest, melt 18 év óta 
lovagolt lovát állandóan igaz lovas c.sen!dőrhöz illő lószere
tett�l, szorgailimJas odaadással gondozva és ápolva e1érte, 
hogy a 23 ,éves ló a csendőrségi swlgáJatban igen ho "hli időn 
át történt hasznáLata ntán még ma ls fel�ÍÍ'llően jó, teljesen 
szolgál aVképes állapotban vall; Farkas Mátyás tiszthelyettest, 
m1ert .a Kormányzó UT Ofőrneltósága leglm.agasab b  jelenlétében 
a Hősök emlékswbrának Jásookiís&ren történt lelepleúsi üllJll e
pélyén örsparancsnoki minőségben előrelátó, ügyes és sq)ak
I>lIerű intézkedései vel példás r,endet biztosított; Csép Sándor 
tiszthelyettest, mert IS éve t meghaladó csendőr.,>.sgi zoJ.gáJati 
i deje alatt a közbiztonsági szolgálatban bnzgó és eredmónyes 
t()vékenységet fejtett ki, az utóbbi években pedig mint irodai 
segédmunkás, k ötelmeH péd.dás ügyszeretettel, minden irányba 

kiterjedő figyelemmel és ponto ággal végzi ; Káplár János 
gazdászati tiszthelyettest, mert hoss:liÚ esendőrségi ·zo1gá.lati 
Itleje alatt a közbiztonsági szolgálatban, főleg azorubaitL mint 
oSLtálygazdasági hivatalba beosztott segédmunkás, az irodai é.� 
b'lIárnviteli  teendők ellátása terén iig"ybu:tJgó, szorgaJmas és 
eredményes tevékonys·éget fej'tett ki;  Kiss Miklós tiszthelyet· 
tost, mert mint a karcagi igcn m ozgalmas örs p arancsnoka, 
örsét kiváló szorgalommal körültekintéssel ve'Leti, a lárendelt
jeit lelkiIsmeretesen oktatja és helyesen befolyásolja; Mihály 

Dénes törzsőrmestert, mert járőrveozetői minőségben a közbiz
tonsági szolgálatot atZ; utóbbi  években odaadóan, készséges 
buzgósággal igen eredményesen teljesítette ; Péter Intl·e. tör�s
őrmestert, mert betöréses lopás 'ZÍnhelyén j árőrvezetői minő
ségben vég-zett hely tini szemlén gyűjtött adatok alapján, 
anmak tettesét kitartó, fáradSlágot nem ismerő nyomo'7lás soráll 

egy rovottmultú egyén S'zemélyében a bűnjelekkel együtt kéz
rekerítette és ezzel ke""dő fonalat szerzett egy sik,eres nyomo
záshoz, mely különböző helyeken elkövetett 12 rendbeli bűn
csel'ek.miény tettes'eit j uttatta az iga'loSág'SlzolgiíJtatás kezébe ; 
Nyisztor József tiszthelyettest, mert 10 ,évet meghaladó csend-
ŐI1 égi szolgálati ideje alatt a közbi7Jton.sági szolg,álatbll.llJ és 

mint segédoktató a legénység kilOOp7Jése terén jg,en buzgó és 
eredményes tevékenységet fBjtett ki ; előljáróit hathatósan ÜI
mogatta, nemkűlönben, mert az utóbbi &vben nyom0z6i minő
ségben fáradhatatlan kés'lJSéggel igen jól működik; Ihász 

Sándor tiszthelyettest, mert 10 évet m eghaladó csendőrségi 
szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálatot nagy buzga-
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l o m m a i ,  j ó  Pl'('rllllPll J l �·. · l  t e lje�ílp [ ( , ·  ," "  : 1  h I lda pesti m'f)Ill (;ZÓ 
a l oS'ztá l ynú l nyilvántartó minőspghP I I  a c8en dől'ségi nyi l va n ·  

t artás felfektptóHe t c rén n agy s7.0l'g·1I I o1l1 : nal  é s  szak tudá.",�a I 
hatb a1ósan közrrl1lűkődöt t ; [{un Mik/os t i szthelyettest, mlcrt 10 
évet meghaladó csendőrségi szolgúlati i dej!' alatt ál talába-n 8 
fl? utóbbi évben mint n budapest i n yomozó al osz t ályhoz beosz, 
tott nyomozó fúradh nta t lull i gyekrzetlel és ereclményesen mű' 
ködött; Solt i Dezső gy alog t i szthrlyett c�t, mert 11 évet mpg· 
haladó escJl(lőr&IÍgi swlgálwt i  iu('je alatt a közbi z:mság i  szol
gálat tel'éll jgcn odauclóull és (,l'cdménY�<;(,ll t evékenykedett , 
példás mag al tt l't ást tanu"ított,  a% u tób bi. évheu mint a na
ponta megjcle nő "Nyomo:wt'l fh-.t.e.silő" szerk,egz tője, k l  \-il l ó  

;---- szaktudással és szorgalommal mükürl i k  és ügykő rébcll kitünő �.ény t  é rt e J .  - Nyilvánosan megdicsérte: Antal Vazul 
tör:r,;,ő l'meS'te-rt. mert 29 l'cIHlbe l i  lop H b  trltesei l l ek é s  cg." 
vásári tolvajszövetkezet Lagjai I lak,  ntl a m i n t  a bünjelckuek 
ké'Lrekcl'ítésébrll já l'őrYczetői l l l i l l ő � ('�'l)('n nagy buzgalol1111 I al 
i gell ercdményescn közremüködőf t ;  IJ zrlo'Vszky Lajos, I<.ozmér 
Gyula őrmcstert és Balogh SándJ)' TI. (,sPoIlclől't, mert 2r9 
l'cndbeli ]opils tettesein ek és eg'y vú& á l'i tol vajs"ltö vet kezet tag
jainak, v31amiJit a bünaeleknek �ézrek('rí t ésében j ál'őrverzetőjó[ 
t eljes kész� rgge l ,  cl'cdméuyesPIl tá ll1Jogatta ; Glúser Gyula tör�
őrmestert, mert 8 évet mrghaladó escndőT/,égi szolgálati idcjr 
alatt kö tcl mc it lelkiismeretes buzg-nl onunal jól teljesí tette ; 
Mihalkó János IÖrZSŐl'lnesiel't, m e rt 9 évet meghal adó csell dől'
ségi sw lgá l at i ideje alalt a közbiztoll�ági swlgú latot, főként 

j úről'vcz('( ői m i nőségbcn Jl<'lgy bn�galom m a l ,  jó ered ménuyel 
yégezte és bajtÍl l'sait igeu jól bero l �'ásolj a ; Fekete János őr
mestel't, mert 7 ével megha l a,dó csen,rJől'súgi szolgMaii ideje 
alatt ál találJall, főkéllÍ azonba.n az utób bi i dőbell min t j ú ről'
vezető, a közbi ztonságot l e l kes kú"z"éggel ,  ig'eu e redményeson 
le ljPsí tette ; Gönczöt M ihuly csendő l' t,  mert egy rovottmll l tú 
('gy é n  kézrekerítésébeu járőr veze tőjét jÜ l'ől'tál'�i minŐSégben 
rüradsúgot nem ism erő b uzga 10llllma l, ké�'lsége" odllJadással 
hathatósan túmogatta s így lehetövé vMt, ho.g-y kül önböző 
h e lyeken elkövetett 12 l'cndbeH biincse,lek'loony wlteseit a z  i g�IZ

ságszolgúltatás ke7.ébe juttatta ; Lehel János törzsörlllcstert, 
mert 8 évet megha l a dó esendörségi szolgálati ideje a l a t t  a köz
biztonsági szolgálatot k ü löuösen a% utóbbi években járől'veze
töi minőségben igeu buzgón és igen o rcdméllyesen teljesítette; 
Révész Rezső törZ&őrmesl-cl't, mert 8 e v et meglJa,ladó cselllJőr
ségi szolgálati ideje alatt kifogástadau magavi.8eletet t a n u s í 
tott s n kÖ2lb iz�onsúgi s:lJolgálatot buzgón, jó ered ménnyel tel
;iesitettc ; Buga Albert ől'mest811t, mert 7 évet megha.l.adó csend
őrségi szolgálati ideje alatt a közbi:tlton",úgi szolgálatot, külö
nösen az utóbbi években j árőrV'ezetői minőségben igen buzgón 
és igen ercdnl!ényesen teljesítette ; Szelcely Ferenc őrmes-ter t , 
mert 8 évet, PolUák András ől'mestert, lOO1't 7 évet meghaladó 
escndől'ségi szol gál ati ideje a lat ta kÖ:tlbi:tltonSoági swlgálatot, 
ki.ilönösen az utóbbi években járőrv('zetői JJlinő&IÍgben készsé
ges buzgalommal, j ó  eredménnyel teljesít�tte; Jakus János é,; 
Nemes Józse! ő1'mestcl'eke t ,  Ill() rt egy betöréses lopá nyom')-
7"ásilt kezdcményező, kHal'lóan l e l kes esendő ri buzgal omma l 
\·égC'l.ték és a tetteseket a bünjele kke i együtt koézrekerítették ; 
Egyházi Jenő őrmest ert, mert egy 9 év('6 gyermeket - b á l' 
J lem sajú t é lctének koeká ztatáSoával - gyors cselekvéssel n 
biztos vízbefulladás tól megmentet t és azt első segélyny uj tús
sal él!'trekeltette; J(uTcsics Géza tÖr7-SŐrlllcstel't, mert 12 évd 
lI1eghaladó csendőrségi szolgá l a ti ideje a latt k i fogá:sual a n  
magavisel etet tanusított é s  swl g1álatát kés'zséges b uoz,ga:!ol l l 
m a l ,  tap i n tattal, jó eredménnyel végezt e ;  Orbázi Imre, Takács 
János és Pongó Sándor őr mes,tereke t, mm'l a ceglédi Lovas tal l
aloS'Z.tálynál segédoktatóI minőségben buzgó l e l k i ismeretesség
gel mü köd.llek, alárendelt jeikre jó befolyá.st gyakGl'ol tnak és 
el őljáróik at hathatósan támo.ga tják ; ' Izsó Imre, lró Agosloll 
és Pelikán György ő rJJlestereket, m e rt a ki skunhal asi lovas
tanaloS'Z.tály nál pótlóidomító minőségben a pótlovak iclomít'á
sá.t Jiál'adhatatlan buzgalommal, �a1Jka dat,1 ali swrgalomma l , 
előljáróik teljes megelégedésére vég7ii k ;  Rakó Sándo1' g�'. 
törzsőrl11'cstert, mert 8 évet meghal adó eSPlIclőrségi szolgálati 
i.deje al alt kötelmeit lelkiismeretes buzga.lom mal végezte s 
m iu t  nyomozó fáradhatatlan igyolrezettol igen eredményeSCll 
müködi k ;  Gönczy Antal gy. ő rmestel't, m�rt szolgál atát min
d enkor nagy s'LOrgalommal é s  kész'.Súggrl tel jesítette s m i n t  
fényk;épés'l. és daktiI oszkópus, b uzgó odaadással ere/clmény rscl l 
müködik. 

Megtámadott csendőr. Bujdosó B, Józse! visegrádi örs
beli őrmestert, aki szabadságát Jászalsószentgyörgy község
ben töltötte, községbeli legények orozva Imegtámadták, hottal 
megverték és lvasviUával megszúrták. Az Kirs a tetteseket 
elfogta, a kivizsgálást megindították. 

Fegy\erhasználatok. Trtkúcs 1111 /'(' L felsőgallai öl'sbeli 
törzsőrmester november 1 6-án fél 19 órakor az egyik községi 
kocsmában Kovács Bálint és Trebák János bányamunkások 
ellen azért, mert ezek megtámadták, szolgálaton kívül kard
fegyvert ha'Bznált. Mindkét támadóján nyolc napon belül 
gyógyuló sérülést ejtett, A kivizsgálást megindították. 

Jutalmazás. Ignácz Mátyás I .  kerületbeli lovas tiszthe
lyettestJ oa belügyminiszter úr 80 pengő j utalomban részesí
tette, mert lovát 18 éven át kitilnően gondozva és ápolva el
érte, hogy a 23 éves ló még ma Í3 felttinően jó és teljesen 
szolgálatké-pes állapotban van. 

öl'sparancslwkká kineveztet tek : A m. ldl . budapesti I .  
kerületben : Hegyesi Andl·á.� tiszthelyettes. A m .  kir. szegedi 
V. kerületben Mányi PétPl' tiszthelyettes oa bajai örEl'e. 

Az olasz hősi halottak budapesti temetőjének felavatása. 
Az olasz p3lrcella ünnepélyes felavatásán és megáldásán, 
amely vasárnap délután volt a hősök temetőjében, nagy és 
előkelő közönség jelent meg. Az olasz királyi követség testü
letileg vonult ki Al'lotta követ, meghatalmazott miniszter ve
zetésével. A magyar királyi honvédség'tiszti küldöttségét dtéz 
Holényi János tábornok vezette. A gyászvecsernye után a 
tábori lelkész megáldotta a sírhalmokat, majd Arlo t tu olasz 
követ intézett rövid beszédet olasz nyelven az egybegyültek
hez, E zután a koszorúkat helyezték el . 

A roveretói Elesettek Harangja a magyar hősi haIGttal,ért. 
A roveretói Elesettek Hal'angja bizottságának elnöke Dischkn 
lIfal'yithoz, a harang magyarországi patronáj ához levelet in

bézett, amelyben többek között közli vele, hogy az Elesettek 
Har3lngjának bizottsága véglegesen megállapította, hogy a 
magyar hősi halottakért minden év május 2-án kondul meg a 
harang. " A római magyar k övetség útján a magyar kormány

n)"al folytatott alapos tárgyalások alapján állapították meg 

ezt a napot, mely évfordulója a történelmileg nagyjelentő
ségű és nehéz gorlicei harcok megindulásának. Az Elesettek 
Hal'angjának bizottsága 'egyúttal köszönetét fejezi ki Buda

pest közönségének azért az áhitatért, amellyel november 2-án 

a 'harang rádió útján közvetített hangját hallgatta. 

Házat �apott a vak vitéz. Pest vármegye közönsége ado

mányait a Vitézi Széle arra használja fel, hogy a háborúban 
megvakult vitézek sorsán segítsen. Hatezer pengő költséggel 

vitézi házat építtetett Gödöllőn és azt december 6-án ünnepé

lyesen adj a 'át KalmáJr István rokkilnt v3lk vitéznek. Az át

adási és beiktatási ünnepséggeli a Vitézi 'Rend fel akarj a 

hívni a társadaiGm figyeimét arra 31 törekvésre, hogy hajlék

hoz ,akarj a juttatni awkat a 'háborús rokkantakat, 31kik tehe

tetlenségüknél fogva elsősorban szorulnak rá a -segítségre. 

A hadi érem el3ldá'Bából befolyó összegeket szintén az ilyen 

vitézi házak 'építésére fordítj a a Rend. A gödöllői házavatás 

után nemsokára sor kerül a farmosi ház beiktatására és 

Szolnok :megye vitézi széke is készül már egy ilyen vitézi ház 

felavatására. 

A mentő\, munkáj a Gktóherben. A Budapesti Öfllrénies 
,'vlentőeyyei!ület most tettp. közzé októberre vonatkozó kimuta

tását, mely szerint a mult hónapban 1309 férfit, 7'31 illőt és 
71 gyermeket, 'összesen tehát 21111 személyt részesítettek első 

segítségben. Sebészeti baleset 894 volt, mérgezés 92, a meg

fulladás veszélyébe 47 személy jutott . .szállítás ,közben meg

halt 2 egyén és holtan találtak 28-at. lFoglalkozási baleset 

205 iszeméyt ,ért. Vasút 4,  villamos 19, személyautó 44, teher
autó 6, motorkerékpár 15, kerékpár 13, lovaskocsi '12 személyt 
gáz.ol,t eL Sportbaleset 35 vo�t. Az öngyilkossági kísérletek 
száma 1 13, közülük 10 volt halálos. Szúrással 12-en, lövéssel 
5-en, 1eugrással 2-en, a,kasztással 5-en, vízbeugrássa-l 8-an, 
elgázolással 2-en, mérgezéssel 63-an, gázmél'gezéssel l l -en, 
egyéb módon 5-en 'kíséreltek meg öngyilkosságot. Közöttük 
48 férfi éS' :65 illŐ volt. 'Lúggal 12-en mél'gezték meg magukat, 

A. KyugállOJ\l:LnyÍl Katonatisztek Országos SzövetségÍlnek 
O)'szúgoS Eln ök,sóge l,éri a esellclől'örspal'ancsnokokat, hogy 
11 meg'küldött sorsjegyekből azokat, m e l yeket megtartani l IPI I I  
Ó'hajtaJlak, Budapc&t, IX. ker., Kllé':tIi ts-utea 1'5. sz.  i ' Í  III  1'0 
sii l'gősen visS'zaküldeni sú V'esk()djene k. 

OrvvadászGk garázdálkodása. N ovember 21-én a tápió
szecsői örs állományába tartozó Szeles Ferenc törzsőrmester 
járőrvezető és Talabér Józse! őrmesterből álló járőr Tápió
szecső határában Dávid A ndrás, Dávid János Dávid István 
és LénáJrd Mihály kókai lakosokat ol'vvadász�ton tettenérte. 
Az 0rvvadálszok a ' járőr azon felszólításának, hogy a fegyvert 
tegyek le, nem engedelmeskedtek, hanem l3i náluk lévő vadász
puskából a j árőr1'e kétszer rálőttek. A járőr erre öt eredmény-
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telen lövést adott le. A j árőr tagjai !Sem sérültek meg. A z  ön.: 
Dávid Andrást és Dávid Jánost szándékos emberölés bűn
tettének kísérlete miatt elfogta és a pestvidéki királyi ügyész
&égnek átadta, míg Dávid Istvánt és Lénárd Mihályt vadá
sr.ati, dlletve jövedéki kihágás miatt az illetékes hatóságnak 
fel j elen tette. 

S06s János 26 éves orosztonyi ( Z ala m.) lakost, újudvar 
község határában, a anorgánymajori uradalmi alkaImazottak 
orvvadászaton tettenérték. Elekes János gelsei örsbeli őrmester 
és Molnár István II. próbacsendőr :november 22-én 1 4  órakor 
Soós lakásán, megjelent és azt a vadászfegyver kiadására 
szólította fel, mire Soós a j árőrtl szidalmazni kezdte. A j árőJ' 
Soóst elfogta €.s mivel hozzátartozói által való kiszabadításá
tól tartan1i tlehetett, az elfogott egyént a járőr meg akarta 
bilincselJli. Soós János a bilincselésnek ellenszegült. Közben 
a gyanusított atyja vasvillát ragadott és ,azzal a járőrre tá
madt. Elekes őrmester a támadót ru 'Vasvilla letétel ére Sílólí
totta fel és puskáját lőkész helyzetbe vette. A töltény felho
zása közben 'a puska elsült, a lövés azonban senkit sem 
talált. Ezután Soés György a további támadástól elállt, Soós 
János azonban Molnár próbacsendőrt két ízben mellbevágta. 
Mivel Soós iJános a járőrvezető további fel>,zólításának spm 
engedelmeskedtt, Elekes őrmester szuronyt használt. A szú
rás következtében Soós ,János baloldalán életveszélyes sérü
lést szenvedett. A sérültet a nagykanizsai kórházba szállítot
ták. Orvosi vélemény szerint felgyógyulására kilátás van. 
A j árőr Soós Györgyöt elfogta s a nyomozás lefolytrutása 
után a nagykanizsai kir. ügyészségnek adta át. A járőr tagjai 
nem sérültek meg. Az eset Ikivizsgálása folyamatban van. 

Csendőrség;l Közlöny. 25. szám. Személyes ügyek. Nyug· 
állományba helyeztettek : Asza16s Sámuel I.  ker. alhadnagy, 
Kiss-Csurgai József IV. Iker. tiszthelyettes, 'Pándi J6zsef VI. 
ker. alhadnagy. Ideiglenes nY'!.lJáZlományba helyeztettelc :  
Makrai József Gábot· VII.  ker., IPostás Sándor VI. ker., Matus 
György VII. ker., KöZlő Péter VI "ker., Balázs Péter II. ker., 
Szab6 M6zes VI. ker. tiszthelyettesek, , Kapusi Ist'ván ,VI. 
ker. alhadnagy. Ideiglenes nyugállományban 1'neghagyat,nak : 
Di6szegi J6zsef VII. ker. és Vajna, István .1. ker. tiszthelyet
tesek. - Szabályrendeletek : A népszámlálás végrehajtása 
katonai épületekben, kórház�kban, árvaházakban ,:; 'bentlakás
sal -összekötött más intézetekben és a letartóíltatási intézetek
ben. - Csendőregyének 'után orvosi szaktanácskozási díj ak 
felszámítása. - Elhelyezési kimutatás helyesbítése. -- Táv
beszélgetések költségeinek apasztása a távíró igénybevétele 
által. - Jelvények és formaruhák viselés�. 

Az Országos Tiszti Kaszinó évzáró közgyűlésének tárgy
sorozata. 1. Az ülés megnyitása. 2. Elnöki megnyitó beszéd. 
Tartj a :  vitéz gyergyószentmiklósi Kary Béla ny. altábor
nagy, a Kaszinó elnöke. 3. Az 1929-30. egyesületi, év szám
adásainak eredménye. Tartja :  vitéz ISzakváry Emil ny. tábm'
nok, alelnök. 4. Beszámoló az 'lelmult :egyesületi évről. Tartja :  
Csalticzi és váli Vály 'Miklós alezredes-igazgató. ,5. A vezető
ség mega!akulása laz í1930-31. egyesületi ,évre. 16. Bizottsá
gok elnökeinek megválasztása. 7. Felszól'alások, javaslatok 
stb. (A rfelszólalás, indítványozás és j avaslattétel joga csak 
a:/l esetben meti aneg a rendes kaszinótagok,at, ha annak tár
gyát legalább 15 nappal előbb az elnökséghez írásban ,beadták. )  
8. HiteJ.esítés. e .  A z  évzáró közgyűlés (bezárása. A közgyűlést 
december 13-án 18 órai kezdettel tartják meg, 

Tudományos fs ismeretterjesztő előadások a Tiszti Kaszi
nóban. Tájékozásul közöljük, :hogy az előadásokat mindenkor 
keddi, illetve ( a  Földrajzi Társ3iság által rendezettek) -pén
teki n apokon fél 18 ótai kezdettel tartják és azokat az Orsz. 
Tiszti Kaszinó tagjai, - ha a Játogatás kifejezetten korlá
tozva nincs, - a'zok családtagj ai és tisztikaszinói "Mozi
meghívó"-val, vagy külön iE! 'célra kiadott meghívóval bíró 
vendégek és ama tudományos stb. egyesületek tagjai látogat
hatják, amelyekkel a ,Kaszinó e tekintetben, megállapodásra 
j utott. Decembe?' 2. "Miért vesztettük el a világháborút ten
gerészeti szempontból nézve". iElőadó : vitéz Bornemissza Félix 
folyamőrkapitány. Az előadást vetített képek kísérik. Dec. 
5. Péntek. "Mátyás király műkincseiről". Előadó : Csány'i Ká
roly, iaz Iparművészeti Múzeum igazgatój a. Az előadást vetí
tett képek kísérik. Dec. 9. "Bem apó". Előadó : bár6 Balás 
György, ny. táborszernagy. Az előadást vetített képek kísérik. 
Dec. 12. Péntek. Kasmir, la boldog 'Völgy országa". Előadó : 
Baksay Ervin, ,a 

'Magyar Földrajzi Társaság tagja.  Az .e
lő

adást vetített képek kísérik. Dec. 1 6 .  "A bebizonyított tovabb
élés ennek befolyása a tudományra, filozófiára és vallásre". 
Elő�dó : Enesy Henrik, my. tábornok. Dec. 1 9. Péntek. "A mil
liós 'hadseregek kihatása a vezérre és a csata tervezetére". 
Előadó : Markovits A?'pád főhadnagy. 

"útmutatás a helyesírás megtanulására" )címü melléklet
tel bővítette ki la Csendőrségi Lapok-ban is ismertetett Hellles
ít'ási szótárát Horváth Endre szótáríró. A melléklet a többek 
között a helyesírás legnehezebb tételének, a mássalhangzóket
tőzésnek a megértés éhez szükséges főnév- és igeragozási s 
egyéb n yelvtani szabályokat olyan modorban közli, hogy ab
ból a helyesírásban tökéletes lehet bárki, ,aki a közölt elméleti 
részt tanulmányoílza és all frásbeli feladatokat elvégzi. A szó
tári rész il5 e'zer magyar és 10 ezer idegen szó írásmódját 
közli. A 'melléklet a szótárt 'nem drágít ja meg s a 3 pengő 
bolti áron árusított könyvet a ,csendőrség tagj ai 1.50 pen-

őért kapják, hru azt a szer2Őnél (Ho?'váth Endt'e Kispest, 
ifunyadi-u. 126 sz. címen) rendelik meg. Rendelést gyüjtök
nek 10 példányra egy tiszteletpéldány t ad. A meJléldE>tet régi 
r€l1delők a 'Postaköltség megtérítése ,ellenében jngyen kapják. 
A könyvet, mint la helyesírás elsajátítá"ára alkalmas míívet, 
olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

Előléptek : A m. kir. budapesti 1.  kerület állományában 
tÖ1'zsőrmesterekké : Mészát·os István II., Bagi József, Berkó 
László, KlJcskés István, Csirják Fel'enc, Katona J6zsef és 
Szürös J6zsef őrmesterek. Őrmesterekké : Szabó István, Pál 
A ndt'ás, Eárándi József, Homoki Mihály, Pásztat· János, 
Árgyelán I1'I1.7'e, Szabó Tamás, Feh ér Elek, Belánlf JánoIl, 
Szekeres István, Dani J6zsef, Tar A lbert, Gere Iúí l1illtn, 
Koltka János, 'Czicze Lajos és Csomós József csendőrök. 
A m. kir. szombathelyi III. kerületben tÖ'l'zsőrmesterré : Vin· 
cze György, Gergye Károly és Németh Fe renc III. őrmeste
rek. őrmesterré : Im?'ei József, Németh István Il., D01'l1psecs 
Ferenc Lisztes Yiktat·, Fejes 'József és Milws bn1'e csend
őrök. Á m. kir. pécsi IV. kerületben törzsőrmester?'é : Bázin
ge?' GYÖ1'gy, Csordás János, Szab6 Imre, Ohnezorg József, 
Darabos Lajos, Fekete József I., Halmos Andt,ás, Szabó Slin
dor II., Beek István Il., Farkas Sándor J., Kundinger Ká-
1:0 ly, Pomozi Lajos, Krásovics .I;nr� és Vajda Pál őrmesterek. 
Őrmesterré : Dobos István, Sztlagyt Ferenc és Horváth J6zsef 
XV. csendőrök. A m. kir. szegedi V. kerületben tÖl'zs�rmes
terré : Ördög János és Hajdukovics József őrmesterek. őrmes
tet'ré : Mat-kó Gergely, Milánkovics János, Loboda Zsi.(}mond, 
Gavlik Kálmán Csatai J6zsef, Kozma Károly, Va1·.(}ucz0 
Mikl6s és Jesze'nszki Jstván csendőrök. A Jlll. kir. debrecem 
VI.  kerületben törzsőrmesterré : Pető Boldizsár, Cs. Sin��n 
János, Kovács János Il. és <$rdélyi Sándor őrI!1esterek. 01'
,»,<,esterré : Szilágyi Sándor, Tall6di J6zsef, Pelet János, Kere
zsi László 1Kolozsi Sándat·, p6r Pá� Karikás. G1JŐ1'gl/, Heac: 
düs Istvá� és Gacsal Vince csendőrök. A m. kir. miskolCI 
VII.  kerületben törzs őnnes terré : B6di Gusztáv, Ki.ss J6zsef 
Il. Szab 6 .Lajos IV., Vincze János I., Hajdu András I., Ke
t'ékgyárt6 András, Het'esz !Rudo!f, :T�,leki Imre, S�ab6 Ján�s 
III. Danyi Sándor és Bálint Vtnce ormestel'ek. őnnesterre : 
Csdbi Sándo?' és Bányai István csendőrök. 

Házasságot kötöttek : A m. �r. !bud�pesti ,I. kerület,ben 
Arany Lászl6 g. tiszthelyettes Ptro�h Ptt'oska .. Zsuzsan�ava! 
MajosházM1. A m. kir. szombathelYI III.  keruletben 1< (tltI:S! 
Antal tiszthelyettes Nádai Ilonával S zombathelyen. A 1!1-" ku': 
szegedi V .  kerületben, . Szijárt6 G!Jula �öl'zs�rmester S.�poczkt 
K. Ilonával Békéscsaban. A m. kir. miskolCI VII. 1,e�uletben 
Hideg Be?'talan tiszthelyettes Kalóz Erzsél,ettel TIszapal-
konyán. 

Magyar Otthon. Több í:lJben feilhívtuk m ár . ol vasóhl� 
figyeltIbét a Magya?' Otthon-ra, erre a lelke m�l?-élg magyal 

S2Jépcil'odalmi lapra ,an1elyeL Nyá1'Y Andor, a� UJabb magyal 
rr.odalom egyik le�'kivá1Ó'bb és l egmagyar

,
abb írój� szel'kesz�: 

"IDz a szép és nemes irányú l ap, amely mar ka�on.m é ,  llevel� 
h tá ' írásai miatt is minden jóindulatot és tamogatasi meg· 

é:de��el most k arácsonyra illgyenes ajárndéknl ,adja Nyáry 

And01'n�k "Az én embereim" címü. kÖI'iill beli.i l 2�O �.
ldalm; 

p ompás könyvét, melynek bolti ára 5 pengő. Ezt t i  k'Oll):VPl 
azok is megkapjá k, akik most 4 P 50 fillérrel e�Y n?gyedtlvl'(' 
megrondel ik a l apot. A lap előfizetési ára (}gesz e�:'e 18 p, 
féléVl"o 9 p, npgy(}dévre 4 p 5Q mMr. MegTe.nllelhető ft l a p  
kiadóhiv,ataláb a n ,  Budal)est, VII., Ró'z,sa-ll tca 25. 

Kél'elem. Szük.ségi:ink lenne a'z A-26. szabályz,at . 3 . .füg

o' lék&re ( öltözeti és Fel&'Zel'elési SzabáJy'zat a m. kn·. nem· 

;:ti hadse�:eg számára") , valamint all1la K pó tlékára . (KLadtH 

3'Z 1920. évi 5ű3.16S/28. sZlámú honvédclll1li nlÍ>u is'Zteri rendelei.) 

Kérjük .az,t a p al'ancsnokságot, amelY1�p k  pbből a sz,abál":� ( ·  
ból fölösleges példánya van, szívesk edJék azt a S'zerkesztoseg· 

nek átengedni. Ha, leHárbrun van, az, átadásllOz sz,iikséges en

gedélyt megsz,erez,zük. 

Társadalmi tanácsadó fennmaradt példányai \3 'Pengőért 
kaphatók a szerzőnél. 
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Olvassa el, mielőtt ír nekünk ! 
Közlemény t nemcsak a csendőrség tagjaitól, hanem bár

kitől elfogadunk. A lapunkban megjelent közlemények tulaj
donjogát fenntart juk, tehát azokat beleegyezésünk nélkül nem 
szabad utánnyomatni. Kéziratot csak akkor küldünk vissza, 
ha a beküldő megcímzett és bélyeggel ellátott borítékot mellé
kel. A közleményeket kérjük a papírnal. csak 'az egyik olda
lára, félhasábosan, írógéppel, vagy jól olvasható kézírással 
írni ; olvashatatlan kézirattal nem foglalkozunk. A szerkesztői 
üzenetekben mindenkinek válaszolunk, de a kérdező teljes ne
vét, rendfokozatát és állomáshelyét tüntesse fel. Névtelen le
vélre nem válaszolunk. Kéziratok sorsáról is csak szerkesztői 
üzenetben adunk választ. Levelet nem írunk, bélyeget tI�hát 
felesleges beküldeni. Jeligéül legcélszerűbb egy kisebb hely
ség nevét, vagy többjegyű számot választani. Ha jelige nincs 
megjelölve, a kérdező nevének kezdőbetűi és állomáshelye 
alatt válaszolunk. !Közérdekű kérdésekre a "Csendőr" Jekszi
kon" rovatban adunk választ. Előfizetni csak legalább félévre 
lehet. A csendőrség tényleges és nyugállományú legénységi 
egyénei az előfizetési ár felét fizetik. Csak '3 m. kir. csendőr
ség, honvédség és az állami rendőrség, továbbá a bíróság ok, 
igazságiigyi és közigazgatási hatóságok tényleges vagy nyug
állományú tagjaitól fogadunk el előfizetést, mástól nem. Az 
előfizetéseket kérjük !pontosan megújítani, mert a felszólítás 
költségét külön felszámít juk. A nekünk szánt pénzkülrlemé
nyeket kérjiik a Nemzeti Hitelintézet Budapest-Krisztinavá
rosi fiókjának (Budapest, I., Krisztina-körút 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 iigyeivel nem foglalkoznak. 
A hozzánk intézett leveleket így kell címezni : "A Csendőrségi 
Lapok szerkesztőségének, Budapest, I., Böszörményi-út 21. 
szám." 

-....,.- -
őszinte. E sete meglehetősen bonyolult, úgyhogy annak meg

oldása csak polgári per keretében képzelhető. Legcélszerűbb 
tehát ügyvédhez fordulnia s annak tanácsa alapján eljárnia. 
Tájékozásul csak annyit mondhatunk, hogy az írásbeli szerződés 
irányadó a me,gvett területen lévő vagyontárgyak tulajdonjogát 
illetőleg. Ha az írásbeli szerződés úgy szól, hogy Ön a vételár 
lefizetéséért megkapja az egész területet minden tartozékával 
együtt, jogtalanul járt el az eladó, 'amikor a kert földjében el
helyezett trágyát elvitte. Ezért tehát kártalanítással tartozik. 
J ogos önnek 'az a követelése is, hogy az eladó a rmegvett terü
letből hiányzó részt pótolja. Ha az ingatlant tehertől mentesen 
vette meg, az eladó köteies a jelzálogi terheket töröltetni. Ha 
nem teszi, Önnek jogában ál1 a vételárat visszatartania s ai el
adót kötelezettségére per útján szorítania. ilIa békésen meg
egyeznie nem sikerül, perre kell vinnie a dolgot. 'Ebben az eset
ben kösse jki az ügyvédnél, !hogy az ellenfél 'ráital tfizetendő s 'a 
bíróság által megállapítandó perköltségek fejében vállalja a per 
vitelét. 

Tiszamenti. A telekkönyvi átírással kapcsolatos illetékek 
elengedését hiába kérné, azokat mindenkinek ki kell fizetnie· 
Belát juk, hogy a körülmények nagyon megérdemlik a méltány
lást, de ez Ille m  változtat ·a fenti tényen'. H a  Ipedig a családi 
körülményeket figyelmen kívül hagyjuk, meg kell állapítani, 
hogy itt tulajdonképen vagyonszerzésről van szó. Igaz, hogy 
keservesen megtakarított fillérekböl és nagyon megbecsülendő 
céllal, de mégis csak vagyonszerzés, az !ezzel járó terheket, ille
tékeket tehát már csak ezért sem lenet elhárítani. 

Boldog csak úgy leszek. Semmiféle tisztességes kenyér
kereset nem akadály, egyébként az e lőljárók állapítják meg a 
körülményekből, hogy engedélyezhető-e, vagy sem. Az n agyon 
fontos, hogy az eddigi tisztessége.!) életmód mellett továbbra is  
megmaradjon s lehetőleg az elhel yezkedés környezetét is ennek 

megfelelően válogassa meg. Lehetőleg ne sokat cserélgessen. 
Az okmányokat a születés szerint illetékes község előljáróságá
tól' kell ibeszerezni, az erkölcsi bizonyitvány \kivételével, ,amelyet 
a jelenlegi tartózkodási helyén illetékes rendőrhatóságtól ikell 
kérni. Nem ismerjük az egyes kerületek nős-Iétszámviszonyait, 
e tekintetben illICm 'adhatunk 'felvilágosítást. Nincs más meg
oldás, mint a kitartás, ez :minden körümények között elvezet a 

'sikerhez, az ellenkezője pedig semmi,t meg nem old, hanem min-
dent egy csapásra dőnt romba. 

Kaució. 'Csendőr gazdászati hadnagy kauciója 1J5.000 pengő. 
Ha ennek s az általában előírt többi feltételeknek megfelel, 
nősülhet, mert a korhatár megszűnt. 

H. M. A képviselőházi \őrség létszáma teljes. Mindamellett 
szolgálati úton Ibeadhatja a felvételi kérvényét, ha testmagas
sága legalább 176 cm SI úgy érzi, hogy a csendőrségi minősítése 
sem lehet akadálya annak, hogy felvételre előjegyezzék. Ha így 
az előjegyzéshe bekerül és fogyatékpótlásnál inhivják, a 
csendőrség nem támaszt 'akadályokat 'az átlépése iE:lé. E bhen 
az eseteben természetesen nyugdíjába a 'icsendőrség'i szolgálati 
ideje is beszámít, mert imegszakítás a két beosztás között 
nincsen. Örskihallgatáson adja elő d, kéreImét, a többit bízza 
örsparancsnokára. 

Egervár. 1. Közölje az illetővel, hogy ha a kölcsönt nem 
fizeti vissza, kénytelen lesz őt az előljáró honvédparancsnokság
nál felje�lCnteni. Ha ez \sem vezetne eredményr�, pert kell :indí
tani ellene a polgári bíróságnál. Az utóbbit különben megteheti 
anélkül is, hogy előzetesen a honvédparancsnokságnál tenne je
lentést. 2. A f. évi 22. számú Csendőrségi Közlönyben közzétett 
46.188/eln.  VI. c )  1930. lB. M.  számú körrendelet �. pontjában 
elrendelt helyesbítés csak a Szut. 36'4. pont 1. alpont jára s annak 
lábjegyzetére vonatkozik, a Szut. 352. pontjának 3. bekezdésére 
tehát ennek a törlésnek semminemű törlési vagy megváltozta
tási hatálya rnincsen. Az említett törlés arra vonatkozik, hogy 
a rovott e lőéletűeket nem kell a jegyzékkönyvecskében nyilván
tartani, azt azonban ennek ellenére is tudnia kell a csendőrnek, 
hogy kit kell rovott előéletűnek tekinteni, ami viszont a Szut. 
352. pont 3. bekezdésében van megírva. Olvassa el a Nyut. 188. 
pontjának a 2. bekezdését és ezzel kapcsolatosan a Nyut. '72. 
pontjában foglaltakat. Ezekből láthatja, hogy bizonyos esetek
ben az örsnek meg ken állapítania azt, hogy valaki valamely 
bűncselekmény miatt előzően volt-e büntetve, vagy sem, vagyis 
-hogy az illető rovott előéletű-e, vagy sem. Ha tehát a csendőr
nek bizonyos esetekben meg kell állapítania a rovott előéletet, 
szükség van 31 Szut. 852. pontjának a 3. bekezdésére, amely azt 
mondja meg a csendőmek, hogy kit kell rovott előéletűnek 
tekinteni. [)e eltekintve attól" hogy a Nyut. fentemlített pontjai 
alapján a csendőrnek a rovott előéletűekkel külön dolga akad, 
általában is szükséges, hogy a rovott előéletűeket az· örs - 'akik
ről tudja, hogy azok - külön figyelemmel kísérj e, ha ,a jegyzék
könyvecskében nem szerepelnek is. ' 

Székesfehérvár. 1919. INem írta meg világosan, hogy melyik 
irányban akarja megnyugtatni a lelkiü,meretét : azért-e, mert 
kilencet nem vett ő rizetbe, vagy azért, mert egyet őrizetbe vett. 
Ar- előbbi csak ,büszkeséggel töltheti el annál inkább is, mert 
bátor magyar érzéssel vállalta a súlyos kockázatot. Emiatt tehát 
ne legyenek gondjai, elvégre a parancsot olyan helyről és olyan 
célból kapta, hogy a parancs pontos teljesítése ebben az esetben 
bűn lett volna. Ami pedig azt illeti, hogy 'azt az egyet mégis 
őrizetbe vette, a kísérő körülményekből ítélve menthetőnek lát
szik. Nézetünk szerint a leírt eset alapján a vitézzé avatását is 

kérelmezhette volna. 
Reménység (ll. Szolgálati úton kell kérnie. Ha a vámőrség 

(pénzügyminis2)térium XIX. osztály) átveszi, a csendőrség min
den bizonnyal átadja. lEbben az esetben a rendfokor-atát meg
tartja s nyugdíj ába a csendőrségi szolgálati ideje is beszámít. 
Kilátása azonban az átvételre alig lehet, mert a vámőrségnek 
inkább ujoncokra van szüksége, mint más testületektől átvett 
idősebbekre. De azért megpróbálhatja. 

Alpár. A soproni és  kőszegi katonai alreáliskolák felvételi 
pályázatát előreláthatólag a j övő év májusában hirdetik ki a 
Honvédségi Közlönyben és a Budapesti [Hírlapban. Valószínű, 
hogy a tfel tételek lényegben nem tfognak az eddigiektől �ülön
bözni, erre vonatkozólag pedig a f. évi H�. számú ilIonvédségi 
Közlönyben és a f. éVi 18'4. számú Budapesti Közlönyben talál 
pontos adatokat. Az utóbbi hivatalos lapot a községházán be
tekintésre megkapja. Megjegyezzük, hogy a pályázók száma 
rengeteg, a felvételi vizsga igen nehéz, a feltételek rendkívü! 
szigorúak, úgy, hogy csak az egészen kiválóaknak lehet ném! 
reményük a bejutás ra. 'lIa a gyermek nem ilyen, ,kár pályázni. 

Tokaji örs. 'Olvassák el l·apunk f. évi 13. számában a hírek 
elején "Egy fényképről" című közleményünket. , 
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Három szín. Az Ön ügye körül elvi tárgyalások folynak, 
mert az egész kérdést általánosság'ban is rendezni kell. Legyen 

türelemmel, célját bizonyosan eléri. 

K. Gy. th., Szank. Forduljon a 'belügyminisztérium ,hadisír
csoportjához ( Budapest, V., Falk Miksa-utca 9. 'szám ) .  Levél
ben is érdeklődhetik. 

Berettyó mentén. Szabály alapján nem lehet elszámolni, 
szolgálati úton lehet azonban segélyt kérnie a belügyminiszter 
úrtól ( VI. b. osztály) , de csakis akkor, ha semmi magánvagyona 
nincsen és az előljárók véleménye igazolja, hogy a segélyre rá
szorul. 

Konnektor. A rádió nem közölt olyan hírt, h.ogy a honvéd
ség tagjai i-vel végződő magyarhangzású tnevet kérhetnek ide
genhangzású nevük helyett. A honvédség tagjai sem 'kivételek 
az általános névváltoztatási szabályok -alól. Ugyanez vonatkozik 
természetesen a csendőrségre is. Egyre több levelet kapunk az 
i-vel végződő nevekkel kapcsolatban, azért kénytelenek vagyunk 
kifejezést adni annak a nézetünknek, hogy ezek 'a nevek semmi
vel sem magyarosabbak, de nem is szebbek, mint ,számtalan 
egyéb, magyaros hangzású név. Semmi értelmét nem látjuk, 
hogy azok, akik magyar nevet keresnek maguknak, ennyire 
ragaszkodjanak ehhez a betűhöz, amelyik pedig - ritka ki
vétellel - első pillantásra elárulja, hogy a név újabb eredetű. 

D. L. Őrm€ster. Állami gépjáróművezető-képző tanfolyam 
működik Budapesten ,(VIII., József-körút 6. szám ) ,  itt azonban 
csak kiképzést adnak, állandóan nem foglalkoztatnak senkit. 
Olyan telep, ahova Ön szeretne bejutni, nincs. 

Ibolya. tHa leszerelt s közben megnősült, a csendőrséghez 
l1em veszik vissza. Ez bizonyos. \Levelet nem írunk, a 20 filléres 
bélyeget lapunk javára bevételeztük. 

Nyugdíj. 1. Nem lehet beszámítani, mert csak a kommün 
bukása után lépett be a csendőrséghez. 2. A címet keressük, ké
sőbb kap választ . .  

Székely vagyok ! !Rossz vers. Attól sem lett jobb, hogy 
piros tintával írta le. 

Közgazdálkodás. Három vagy kevesebb tagú közgazdálko
dások fenntartási pótlékát a kincstár egyelőre nem bírja folyó-
sítani. 

-

Hegedű-Harmonika-Trombiták, 

._ -.-.-

Cllera, 'l'ambora, mindenfajta zenekari fa· és fém
!uvós hangszer. Harmonlkékal csakis megbiz
ható, ' ó  g y á r t m á n y o k a t  hozunk forgalomba. 
Rakóczl.lérogaló saJél talélmény. Óvakod
junk az Illeni álgyárosok állal felajánlott 
külföldön készüll utánzafoktól., Hibás h'lng
szereket szaksze!'űen illvilun".  ArJegyzéket 
I n g y e n II üld az 

\II\I\\\I,\\\\\\U ELSÖ MAGYAR HANGSZERGYÁR 
STOW ASSER ki��álrt�r 
Budapest, II., Lánchíd u. 5. (Budán). 
Az egyedüli hangszergy6r az orszBgban. Több grar nincs 

Kolozsvár. 'A halálesettel kapcsolatban engedélyezett sza
badság is az évente engedélyezhető szabadság terhére megy. 
Ezenfelül cs-ak betegség címén �ehet szabadságot engedélyezni. 

Hóvirág. 1. A legénységi nősülési feltételeknek magas 
kaucióval és egyéb nehéz feltételekkel való megszigorításáról 
elterjedt hírek szemenszedett rémhírek és koholmányok. ,2. Ez 
így teljesen rendben van. 3. Hasonló nevű úr a szekszárdi szárny
parancsnok. Egyébként a levélben foglalt adatok alapján keres
sük a nyilvántartásban. Erre nézve később kap választ. 4. Vas
úti arcképes igazolványba föveges arcképet is be lehet ragasz
tani. Nincs előírva, hogy eme fényképek felvétele sapkában 

• vagy anélkül történjék. A fövegnélküli felvétel jobb, mert az arc 
nagyobb. 5. A mult évi 26. számú Csendőrségi /Közlönyben közzé
tett alapszabályok 4. pontja értelmében akkor is igényjogosult 
a háborús emlékéremre, ha a hadsereg keretében polgári alkal
mazottként ( küldönc) teljesített szolgálatot. örskihallgatáson 
jelentse az igényét. 

ú tmesteri tanfolyam. A kereskedelemügYi minisztérium 
minden évben tart útmesteri tanfolyamot. Kezdődik február l-én 
és november 30-án ér véget. A jövő évi tanfolyam ra vonatkozó 
intézkedéseket a mult hónap 26-án kelt 2'16.9'86/,VI. c) 1930. 
B. M. számú rendelet tartalmazza ( a  Csendőrségi Közlönyben 
nem jelent meg ) .  Az útmesteri tanfolyamokra való pályázati 
feltételeket és általános tudnivalókat a 210.252AVI. c) 1928. 
B. M.  számú rendelet szabályozza, illetve ismerteti (a  Csendőr
ségi Közlönyben nem jelent meg ) .  Ezek főbb vonáso�ban a 
következők : A tanfolyamokon igazoiványos altisztek vt'hetnek 
részt s ingyenes elhelyezést kapnak. A bevezényelt igazoiványos 
altisztek 10 hónapi szabadságot kapnak illetményeik élvezete 
mellett. A tanfolyamra pályázók kérvényeiket szolgálati úton a 
kereskedelemügyi miniszter úrhoz címezve terjesszék fel. A kér
vény mellékletei : 1. Minősítvény. 2.  Büntetési jegyzőkönyvi ki
vonat. 3.  Dícséretek jegyzéke. 4. Alosztály anyakönyvi lap má
solata. 5. Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok. 6. Akiknél 
Trianonnal kapcsolatban ez szükséges, a magyar állampolgár
ságot bizonyító okmány. 7. Próbaírás. Az 1-4. mellékleteket 
az előljáró parancsnokságok csatolják a kérvényhez, a többi 
melléklet becsatolásáról a kérvényezőnek kell gondoskodnia. 
A kérvényben küejezésre kell juttatni azt is, hogy a pályázó 
teljesített-e már útmesteri szolgálatot. 
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HegedU armonlum Tárogató csak itt 6 valódi Cimbalom Harmonika Citera 
f'S ÖZ ÖSSZP8 Ipgjohh hant'87erf k. továbbá 8 
legjobb ridl6kéazülékek csaki. ill a gyárban 

kaphalók. 
. Múvés",iesen javit. legjobb hurokal készit 

ÁrJegyzékel ingyen küld 

I 
MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab_ 

I hangazergyár8 
, .  BUDAPEST, VII., RÁKÖCZI.ÍlT 71. 
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F U C H S  SÁN D O R  C S E N D Ő R S ÉG I C I K K E K  
S Z A K O Z L E T E  

B,UQA PEST, VI., 
LAZAR-UTCA 22. SZ . 

.. 
Árjegyzéket 

kivánatra 
készséggel 

küldök 

Különleges nagy raktár : az összes csendő rségi egyen
ruházati fel s�erelési c i k k e k bő l .  

Dús választék : kamga rn ,  lód e n, Rzövet-, bélés- é s  c h iH o o 
áru k ban. 

Kaphatók továbbá : az összes egyéb szükséglendő ci k k e k. 

Végül felhívom b. figyeimét saját műhelye mben k é szült 
kiváló kidolgozás ú sapkáimra. 

.. 

Legelsörendü 

cég - részletre 

szálUt ! 

•• 
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LEGENY A GATON .. 
- Regény - ( 34 . )  

íRTA : BARÉNYI FERENC. 
Azt írták, hogy a csöregében se találtuk mérget. Most 

már megnyugodhat ile Remélem, okulásul 'szolgált ,ez 'a keser
ves lecke magának, hogy máskor ne torkoskodjék. 

66. 

Jolán a napsütött tornácon rakodott ki a ládákból. Vígan 
dúdolgatva tett-vett, l'akosg�tott, amikor a háta mögött egy 
ismel'etleru hang megszólalt :  - Kezitcsókolom ! - Jolán meg
r�zzent .és ijedten fordul t meg. Félénken nézett az előtte álló 
öreg asszonyra, aki hajlongva alázatoskodott : - Jaj ! Kezit
csókolom, nem 'akartam megijeszteni a nagyságos asszonyt, 
de fájnak a vén csontjaim, nem húzhattam cipőt. Már csak 
így öregesen, papucsban járok, - azért nem tetszett meg
hallani . " Kezitcsókolom, ne tessék haragudni, nagyságos 
asszony . . . 

Jolán hzdett m agruhoz témi ijedtségéből ; értetlenül kö
rülnézett, hátha van még kívüle valaki az udvaron. - iNekem 
szólt ? - kérdezte aztán az öregasszonyt, amikor látta, hogy 
csak ketten vannak. 

- Igenis, kezitcsókolom, a nagyságos asszonynak. 
- úgy látszik, összetéveszt valakivel - mondotta 

Jolán tartózkodón. 
- Dehogy, kezitcsókolom, tudom én, ·hogy a nagyságos 

asszony a nagyságos asszony . . .  

sz611YCG 
valódi p e r z s  8 ,  nemesített magyar perzsák. 
torontál i ,  argaman, Bukle és minden egyéb 
rajta szönyegárú, mo kett 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 rá s a  

SOHIL L INGER BÉL A 'I-?R'l:':cKtJr.v/;;: 
A Csendőrség tagjainak árkedvezmény. A 101. számú árjegyzék ingyen 
és bérmentve. - A Csendőrség állandO szállItója. - Alapítva 1906. 

FÉNYKÉPEZŐGÉP 
PRIZMÁS LÁTCSŐ 
nemcsak szórakoztat, hanem fontos eszköz is 
minden csendőr l'észére. Kérje erre vonatkozó 
nagy képes árjegyzékünket, III e � k ö  n n y f t e t t  
f i z e t é s i l'endszerü nkről szóló Ismertetőnket ! 
HATSCHEK ÉS FARKAS 
optikai és fényképészeti szaküzlet 

I 
a csendőrség hivatalos szállítója 

B U D A P E ST IV K '  I k" t 28 (Közp. városháza ., ., aro y- oru • épületében), 

- Mégis, úgy látom, hogy nem tudja ki vagyok - vá
laszolta Jolán. - Én Gál Imre csendőrőrmester felesége 
vagyok. 

- Tudom, kezitcsókolom, 'ltudom - nyájaskodott aZI 'öreg
asszony -, a mi nagyságoS' asszonyunk . . .  

- Nézze, nem tudom kicsoda-micsoda maga: - szólt 
Jolán indulatba jőve -, hagyjon most már fel ezzel a csufon
dáros nagyságosasszonyozás.sal. Nem szolgáltattam rá okot, 
hogy sértegessen . . .  

- N em sértés ez, kérem . . .  
- Dehogy nem - vágott a szavába Jolán -, hogyne 

volna sértés. Ha olyan címen szólít meg, amely nem illet meg 
engem, akkor megsért, mert ebből nyilvánvaló, hogy ostobá
nak tart. Csak az ostoba ember akar többnek látszani, mint 
ami tulajdonképen. Azért is csak az ostobának esik jól, ha 
illetlenül magasabb címmel szólítják, mint ami őt valójában 
megilleti . . .  

Azl öreg asszony pironkodva sodorgatta a köténye csücs
két. Érezte, hogy elhibázta a dolgot és ez észrevehetően bán
,totta. Alázatoskodó szemforgatással kérdezte : - Hát akkor 
hogy, tiszteljem ? 

- Sehogy - felelte Jolán bosszúsan. 
- Mégis, hogyan szólíts·am ? - erőltette a kérdést az 

öregasszony. 
Jolán úgy tett, mintha nem hallotta volna s folytatta a 

kirakodást. Aztán, mert látta, hogy az öregasszon'Y nem tágit 
helyből ,  mégis váiaszolt: - Tekintetes asszonynak, így mond
ják nálunk, [Erdélyben . . .  

örömmel kapott rajta az öregasszony, akineID amúgy is 
fájt, hogy ilyen rosszul sikerült a bemutatkozása. Kitakarta 
a keszkenővel leborított kosarát : I- Husvétra hoztam a te
kintetes asszonynak néhány hímes tojást . . .  

- Nem vesze.k, van már festett tojásunk. 
- Nem elapni hoztam - nyájaskodott az öregasszony. 

- Ajándékba hoztam a tekintetes asszonynak, hogy megtisz-
teljem . . .  

Jolán előrelépett és rácsodálkozott az' öregasszonyra : 
- !Ajándékba ? 
Alázatosan hajlongva nyujtotta a ,kosarat 'az öregasz

szony: - Tessék szívesen fogadni . . .  
- De hát miért ? 
- Hát csak - motyogta az öregasszony, mert Jolán 

csodálkozó tekintetétől 'olyan zavarba " esett, hogy Inem ,tudott 
mit mondani. 

CSENDŐRSÉGI SZÁLLíTÓ ! 

, 

40 év óta fennál ló cég. a csendőrség 
r é g i  e l i s m e r t  bevásárló h e l y e ! 

MARER 
egyenruházati Inté  z ata 
B U DA PES T ,  V I I I., 
BAROSS-TÉR 9. SZÁM. 
lA keleti pályaudvar érkez6s1 
oldalán) TELEFu N :  J. 321-78. 

Khaki poszt6, Loden, színtartó gyapju. a legerősebb 

strapára, méterje 15'20 P 
Ugyanaz " Herkules Loden" minősé ,be n  1 7. -
Khaki kamgarn, szintartó, liszia gyapju l S'50 
Ugyanaz exlra finom ban - - - - 22'50-25,
Csendörkalap-toll, valódi kakasiolI, csak dupla. dus 

kivilelbp'l van raktáron, tol lfor;l0tukkal együtt 7.60 " 

Egyeanahák külóa .érték atáa 3-6 havi hitelre, 
Egyenruha-szabóságom és sapkamühelyem a helyszinen szemét yes 

szakképzett vezetésem metlett működik. 

6 - 8-10 havi iolyószámlahitelre 
sezlonok, szalongarniturák malracok, paplanok, 

szőnyegek, sodronyok vasbulorok elsőrendü kivitelben 
Bndapest, Ráday-nlca 38. szám, kárpitos me.ternél 
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J olán közelebb jött. - Kicsoda maga tulajdonképpen ? 
kérdezte tőle szokatlan szigorúsággal. 

Az öregasszony visszahőkölt: - J:iát nem tetszik tudni ! ? 
Mert hamarosan nem kapott választ, gyorsan hozzátette : 
Bibircsné ,vagyok. - J oláIÍ szeme Qlyanfélét fejezett ki, 

hogy most is annyit tud, mint az előbb, amin Bibircsné vál
tig! csodálkozott és sietet� megjegyezni : - A Sára néne . . .  

Jol'ánt mosolyra késztette az öregasszony mindenárop. 
való ismerkedési igyekezete, szelidebben s zólt hozzá : 

- ,sajnálom, de még igy sem tudom, hogy kicsoda ? 
Sára néne d'elnézett 'az ,égre, mintha a mennybéliektöl kér

deZlllé, hogy láttak-e már ilyen csodát, akadt valaki, aki nem 
tudja még, hogy ki a Sára néne. Aztán a szemeivel lassan 
a föidre ereszkedve, magyarázkodni kezdett : - Tíz eszten
deje már, hogy itt szolgálok az örsön . . .  

Jolánnak eszébejutott az ura leveleiből és elbeszéléseiböl 
Juli néni s gondolta, hogy a Sára néne is ilyenféle lesz : 
- Maga a szakácsné az örsön ? 

- Igen ikezitcsókolom '- jelentette ki boldogan Sára 
néne, afölótt való örömében, hogy végr,e meg tudta értetni 
Jolánnal személyének fontosságát. - Igen, én vagyok a 
csendőr urak szakácsnéja, ahogy hivatalosan m ondják, az örs
főzőnő. 

- No hát most már aztán tudom, hogy kicsoda a S ára 
néni - vállalta az ismerkedést ezúttal barátságosabb hangon 
J olán. Hát miért nem mondta mindjárt ? Örvendek, hogy 
megismerhettem . . .  

- Azt gondoltam, hogy tetszik már tudni - mentege
tődzött Sára néne olvadozó mosollyal. - Hát lelkem tekinte
tes asszonykám, most már úgy-e, el tetszik fogadni � tojást.,. 

- Most se - válaszolta Jolán összehúzott szemöldökkel. 
Aztán gondolt egyet és a kosárhoz lépett : - Ezúttal még 
sem akar,om a kedvét szegni, de máskor ne is gondoljon 
arra, hogy nekem ajándékot hozzon. Hát kedves Sáta néne, 
hogy meg ne bántsam, kiveszek két tojást, egyet az uram
nak és egyet nekem. Ime, ezt a kettőt, kÖSZÖOOnl szépen. 

Sára. néne csóválgatta a fejét, de most már inkább meg
békélt, hogy J olán mégis elfogadott legalább két tojást. 
Próbálta még ugyan az egész kosár tojást Jolánra rátuk
malm, de ez már csak erőtlen udvariassági kísérlet volt. Jolán 
nem is vette figyelembe, hanem a két tojással beszaladt a 
házba. Pár perc mulva kijött és egy szép kövér narancsot 
adott Sára nénének : - Tessék Sára néne, ezt fogadja el 
tőlünk viszonzásul . . .  

- De tekintetes asszonykám, lelkem - szabódott Sára 
néne -, nem lehet ilyen drága jószágot . . .  

- Vegye csak szívesen, Sára néne. Megnyugtathatom, 
hogy maradt még nekünk egy kosárral. 

ISára méne a tojásoskosárba tette 'a narancsot ,g aztán 
lehajolt és kezet csókolt Jolánnak : - Köszönöm szépen, 
tekintetes asszonykám. 

J olán szinte megijedt a kézcsóktól és szerényen tiltako
zott : - Hagyja, Sára néne, hagyja !  

Sára néne még ajánlkozott, hogy segít a kirakodásnál, 
de Jolán köszönettel hárította el a felajánlkozást és azt 
mondta, hogy ez olyan dolog, amit szívesebbep maga csinál. 

ÓRÁK arany- és ezüstáruk 
megbízható szállítója 

" 

PETO EMIL Budapest, 
V. kerület, Falk Miksa utca 12. 
Véglegesitett csendőröknek előnyös részlet-

fizetési könnyitések. 

Ar. . .  Optima - svájci óragyár magyarországi egyedárusitÓj". 

Sára néne még egy keveset eltereferélt és aztán tisztességgel 
elbúcsúzott. Boldogan döcögött vissza a l aktanyába; mód
felett örvendett, hogy az örsparancsnolménál való bemutat
kozása mégis jól sikerült. 

Alighogy Sára néne mögött kilincsbe fordult az ajtó, 
rövidesen megint kinyilt, de nem egészen, csak félig, talán 
még annyit se. 'Csak annyit, hogy éppen keresztül fért rajta 
egy sötét szórgomolyag, mely hIrtelen gurult be az udvarra. 
J olán felneszelt az ajtónyílásra, s' amint odanézett, örömmel 
kiáltott fel : - Mester ! 'fe drága kis kutyám ! 

Mester egy szempillantás alatt a tornácon termett ; bol
dog vihogással ugrándozott J olánra s addig nem nyugodott, 
amIg Jolán az ölébe nem kapta. Ekkor lépett be az ajtón mo
solygó arccal Gál Imre. 

- Nézze csak, Imre- szólt Jolán örvendezve - megjött 
a Mester. Ez az én drága, j ó, hűséges kis kutyám, Vajjon 
hogy jött szegény ilyen messzirő! . 

- Vasúton - mondotta nevetve Gál Imre -, ahogyan 
ilyen nagy urasághoz illik. A derék Matyi nem feledkezett el 
az ígéretéről, pontosan megküldte. Most hoztam el az állo
másról. Láttad volna, mit művelt ez a kis állat, amikor en
gem meglátott. Csüggedten lapított a fakeirecben, amelyben 
érkezett. Közömbösen, fásultan nézte ketrecéből a pályaudva
ron jövő-menő vasutasokat. Amikor közeledtem, felkapta az 
arcát és elkezdett szimatolni. Aztán, amikor meglátott, fel
ugrott és izgett-mozgott a szűk ketrecben, mint a bolond a 
zárkában : majd, hogy széjjel nem vetette. Ugatott, vinnyo
gott, majd szétfeszítette a ketrecet, nyöszörögve harapdált a 
a rácsait. Aztán amikor felnyitottam a ketrecet, egyenest a 
vállamra ugrott és össze-vissza nyalogatott, ahol ért. Hogy tud 
az ilyen állat szeretni. Megsimogatta Mester bozontos tejét : 
- Csakhogy! itt vagy már, Mester pajtás. Most �ár teljes a 
családi öröm - jegyezte meg mosolyogva és J olánhoz for
dult:  - Örülsz neki, kedves? 

- N agyon - felelte Jolán boldogan. - Ezt úgy titok
ban főzték ki ,Borbolyáva'l, hogy ne is tudjak ['ól a ? 

- Úgy, kedves, úgy - hagyta irá Gál Imre ,szerelmes, 
gyöngéd tekintettel. Meglepetésnek szántam és örülök, hogy 
mára már megjött. 

Egy csók volt a köszönet. M ester ezalatt Jolán öléből le
heppent a földre. Amint földet ért, széles jókedvében vidáman 
csaholva elkezdett fel-alá futkosni az udvarban. Közbe-közbe 
felszaladt a �rnácra s viháncolva-vakkantva hol J olánra, hol 
Gál lmrére ugrándozott, mintha csupa szeretetből az orrukat 
akarná leharapni, vagy legalább is megnyaldosni. Ha meg 
akarták simogatni, kiugrott a kezükböl és mint az őrült nyar
galászott végig az udvaron. Olyan nagyon-nagyon bo�dog volt, 
hogy kis kutyaszíve alig bírta el ezt a nagy örömet. Soká tar
tott, míg aztán végre nagynehezen lecsillapodott és fekete 
gombóccá gyúródva bozontos fejét Jolán lábára fektetve, bol
dogan elaludt. 

Természetes, hogy kedves gazdája melletJt Mester hamar 
szokta meg új otthonát. Eleinte némi tájékozatlanság feszé
lyezte, mert a laktanya s az örsparancsnoki lakás külÖ\ll terü
leti fogalmával nem volt tisztában és néhány reggelen átment 
Gál lmrével a laktanyába. N oha Sára néne mindig igyekezett 

III 
FINOM ÓRÁK közölt legokscbhak A BnAUSWETTER ÓRAK! 1L! lRlRA(l§\VlEIllElR JANOS 

2 S Z E G E D E N  MAGYAR�RSZ�G LEGJOBB,HIRNEVÜ ÓRÁSÜZEM� I 
A: r j e Q y z e k  o r a k r ó l  es e k sze rekrol.  

HOSER VIKTOR 

III 

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. 

J a v í t á s o k a t  is e l vá l l a l !  
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a kedvében járni s a csendőrök i s  kedve lték , ,még sem érezte 
jól magát a laktanyában. Nem hancurowatott kedvére az ud
varon, mert akármennyire óvakodott is, mégis mindig meg
sértette az örsbeli j ércék, rucák és libák elsőbbségi jogát. 
Gyakran mellőzöttnek érezte magát, mert mindenki a dolga 
után járt és nem ért rá senki, hogy vele foglalkozzék. Aztán 
valahogyan sehogy sem tetszett )I1em a laktanyáblll járó társa
ság. Emberismerete arra a megállapításra ösztönözte, hogy a 
laktanyában nemcsak gáncs nélküli jó emberek fordultak 
meg, hanem olyan rossz kinézésűek is, akiknek a szagától is 
már haragosan borzolódott fel minden ,szőreszála. Igaz, hogy 
tapasztalata szerint ezek többnyire nem önszántukból maguk 
jöttek, hanem többnyire úgy hozták őket. Ezt annál biztosab
ban tudta megállapítani, mert pontos megfigyeléseivel kellet
len magatartásukból azt a következ1Jetést vonta, hogy nf'm 
szívesen jöttek a laktanyába. Ezek szerint aztán M ester soha
sem tudta, hogy kit ugasson meg, kit nem. Ilyen és lnás apró
lékos döccenők révén Mester rendre-rendre rájött, hogy nem 
a laktanya udvara az ő birodalma. Amikor benne ez a min
denesetre nem alaptalan feltevés nyilvánvalóvá lett, bölcs 
belátással 'Visszavonult az örsparancsnoki lakás kifejezetten 
elhatárolt területére. l\nndössze annyit engedett meg magá
nak azontúl, hogy reggelente elkísérte Gál Imrét az örs
irodáig és miután meggyőződött róla, hogy n yugodtan ott
hagyhatj a g·azdáját, nem lesz semmi baja, uolgavégezetten 
visszatért Jolánhoz és ezentúl el nem mozdult a ,szoknyája 
mellől. Csak délben, amikor Jolán szólt neki : - Eridj Mes
ter, hívd a gazdádat ebédelni ! - Ilyenkor Mester virgonc 
szökeléssel hil'1Jelen ott-termett az örsirodában és ha munkába
merült gazdáj a nem vett tudomást róla, nyirkos, hideg orrocs
kájával gyöngéden böködte meg ,a gazdája lábát. Ha ez a 
szerény jelentkezése nem részesült a méltán elvárt figyelem
ben, teljes joggal elkezdett hangosan ugatni, mintha csak 
mondotta volna : - Gyere, gyere, ,mert kihül a leves. - Addig 
cs'aholt, 'Ugatott torkaszakadtábói, mig aztán Gál Imre meg
unta a kutyaugatást és végre felállt az íróasztal mellől. Mes
ter ekkor felugrott és vihogva-vakkantva rohant át, hogy 
sűrű farkcsóválgatással jelentse Jolánnak, hogy tálalhat mert 
jön már a gazda. 

' 

Igy alakult ki Gál Imréék élete. Kedélyes hármasban kezd
ték meg bensőséges együttélésüket, zavartalan, derüs boldog
ságban. De a derű nem tartott sokáig, hamar befelhőzte ked
ves kicsi fészkük egét a ború. Alig pár napig voltak még 
csak !együtt, 'amikor már az első keseru könnycsepp kibugy
gyant Jolán szeméből. 

Úgy történt a dolog, hogy egyik este, mikor a szokott ked
\ es h angulatban megvacsoráztak és Jolán éppen indulni akart, 
hogy az ágyakat megvesse, Gál Imre megcsókolta a feleségét: 

- Ma éjjel magadra maradsz, kedves. E l  kell mennem . . .  
- Hová megy? - kérdez1Je Jolán megrettenve. 

S zolgálatba - felelte Gál Imre s készülődni kezdett. 
- Miféle szolgálatba? 
- Ellenőrzőbe. 
- Ellenőrzőbe ? Azt se tudom, mi az ? 
- Nem is kell, hogy tudjál róla kedves, - jegyezte meg 

Gál Imre. - Elég, ha annyit tudsz róla, mint más polgár-

ember, hogy a csendőrségi szolgálat ÚjS van megalapozva, 
hogy a csendőr mindig tartson ellenőrzéstől . . .  

- Mindenkit ellenőriznek? Magát is? 
- Hogyne, engem is - nevetett Gál Imre. 
- De hát ;miért ? - akadt fenn Jolán. - INem bíznak 

magukban ? 
Gál Imre elnézően mosolygott felesége kérdésein : -- Ez 

nem azt jelenti, hogy nem bíznak bennünk. Nem is azért van, 
hanem az állam "polgárságának a megnyugtatására. Mert 
nagy hatalom van ám a csendőr kezébe letéve ; a legfontosabb 
állami szolgálatot látja el 'a csendőr, 'azért kelJ, millldenképen 
biztosítani a pontos és szabályszerű szolgálatteljesítést . . .  

- És ezért kell magának most éjszakára elmenni? -
szólt Jolán lemondó ajkbiggyesztéssel. 

I-- E zért. 
Szinte elpityeredett Jolán a nagy keserüségtől ; bájos 

arcocskája hirtelen aggodalmasra vált:  Remélem, nem 
egyedül megy? 

- Nem - nyugtattta meg Gál Imre. - M ásodmagammal. 
- De puskát visz? - kérdezte Jolán aggódva. ' 
- Persze, hogy viszek - nevetett Gál Imre s gyöngéd 

szeretettel ölelte magához Jolánt. Nyugasztalva simogatta 
puha selymes haját. 

Jolán könnyes szemmel h ajtotta fejét az ura domború 
mellére : - Hát én most már mindig csak aggódj ak magáért ! ·? 

- Nem kell aggódni kedves, ne félts engem - csitította 
Gál Imre aggódó feleségét. - Csendőrasszony vagy. A csenc\
őrasszonynak nem illik félni, nem szabad aggódni. Mit csinál
j on más, ha te is, te okos, értelmes asszonyka, helyet adnál 
szívedben ilyen csendőrasszonyhoz nem méltó gyengeségnek. . .  

- J ó  felesége akarok lenni, igaz csendőrasszony - fo
gadta Jolán a könnyeivel küszködve. Nem fogok félni, 
nem fogok aggódni. De igérje meg, hogy vigyáz magára . . .  

Gál Imre lboldogan mosolygott : - Igérem. Annál is in
kább, mert ilyen jó kicsi asszonykám van. - Hosszan meg
csókolta Jolánt: - Jó éjszakát kedves ! 

Jolán szenvedeimesen kapaszkodott az ura nyakába : 
- Mikorra várhatom ? 

- IHolnap estére - szólt Gál Imre s gyengéden lefejtette 
magáról az asszonyi ölelést. Kezet csókolt Jolánnak és még 
egyszer megcsókolta : - Jó éjszakát! 

Határozott lépésekkel ment ki az ajtón. Mester veletar
tott, úgy tett, mintha a gazdájával akarna menni. De csak a 
tornác lépcsőjéig kísérte. Ott kiszimatol t az esős éjszakába s 
amint megérezte az orrára hullott esőt, tüstént vissz'alordult 
és csapzott, bajuszoSi orrával egY'!t-kettőt prüsszögve bekullo
gott a szobába. 

Bús szívvel feküdt le Jolán. Neki is az a bánata volt, 
ami minden fiatal csendőr asszonyt eleve megszomorít, amikor 
először érzékeli ,a közte s a férje közötti álló hatalmas harma
dikat, a szolgálatot. Amikol· fiatal asszonyi életét először 
keseríti meg la tudat, hogy a férje nem egészen az övé, hogy 
az urának első a szolgálat és azután j ön a felesége. Még nem 
tudta, hogy ő is lJneg fog alkudni az élettel, mint allnyi más 
csendőrasszony és éppen olyan boldog lesz a neki jutó osz
tályrésszel, bogy szolgálaton kívül az övé lesz az ura egészen. 

( Foly tat juk.) 
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Megfejtés. 

A november 10-i 32. számunkban. közölt "Országúti his
tória" szereplőinek cselekményei, illetve mulasztásai a közle
kedési .kódex alábbi 'pontjait sértik : 

Az 1 .  bekezdésben : Petk6 elmulasztotta karj ának feleme
lésével jelezni, hogy lovai félnek a motortól (84. §. 2. bek ) ; 

a traktorvezető nem állt 'meg és a motor működé8ét nem 
szüntette be, amikor ijedős lovakkal találkozott ( 84. §. 
l. bek ) ; a közutat rongáló kapaszkodókat nem fedte be, 
illetve azok közeit megfelelően nem töltötte ki ( 95. §.  6.  bek ) ,  
(103/1.) . 

A 2. bekezdésben : a csordás a �sordát elhagyta ( 109. § .  
] .  bek.)  s n e m  gondoskodott megfelelő őrizetről (14 .  §.) , 
mert alkalmatlan (gyermek) és nem kellő számú hajcsárt 
alkalmazott ( 109. § . .1. ,és 25.  §. 3. bek. továbbá 25. § ,  
2.  és 3. bek) , e Ihibája folytán n e m  lehetett az állatokat a 
baloldalon hajtani, aminek természetes következménye volt, 
hogy ra járóművek szabad forgaimát lakadályozták 

A 3. bekezdésben : Petkó fogatát őrizetlenül hagyta 
( 14. §.) . 

A 4. bekezdésben : Petkó : l. ittasan hajtott (4. §. 1 .  bek ) , 
2. vágtában hajtott (111.  §. és 5. §. l. bek.) , 3. kocsiját nem 
világította illleg ( 15. §. l. bek.) , 4. nem balra hajtott és 
jobbra tért 1 (3 .  § . . 1. és 6. §. l. bek.) ; a vásáros : l. j áró
művét nem világította meg (15.  §. l. bek.) , 2. csengőt 
használt kocsiba fogott lovain (112. §. 3. bek . ) , 3. j áróművét 
nem ll. kellő figyelemmel vezette (5.  §. l. bek.) , 4. nem balra 
hajtott és jobbra tért (3 .  §. l. és 6. §. 1. bele) ,  5. kocsiján 
kinyúló sátorl'udat helyezett el (16.  §.  1.  bek . ) . 

Az 5. bekezdésben : Petk6 : l. nem j elezte a gépkocsi
vezetőnek, hogy lovai ijedősek (84. §. 2. bek ) ,  2. lovait dur
ván ütlegelte ( 107. §. l. bek. ) ; a gépkocsivezető : l. erős
fényű lámpáj ának fényét a kocsival v,aló találkozásakor nem 
tompította és lefelé sem vetítette (15.  §.  3. bek.) , 2.  nem 
állt meg, pedig �áthatta, hogy a lovak ijedeznek (84. §. l.  
bek., 13. § .  3/1'. ) , 3. az okozott közlekedési baleset színhelyé
ről segélynyujtás nélkül elhajtott :(  55. §. l. bek . ) . 

A 6. bekezdésben : Petk6 indulás �lőtt járóművének fel
szerelését nem vizsgálta meg (4. §. 2. bek.) és nem látta el 

lámpával ( 112. §. l. bekezdéséhez fűzött helyesbítés, lásd 
261.340/1929. Büm. rend., 2/1930. sz. Csendőrségi Közlöny) , 
miből folyóan kocsiját szabálytalanul világította meg (112.  § .  
l. bek ) .  ' 

Sok,an figyelmen kívül hagyták megfejtésükben a kódex 
95. §-át lés a traktor vezetőjét hibásnak minősítették az 59. 
§-ba ütköző kihágásban, holott a 95. §. alapj án j ogosan 
j árt el. 

Többen nem vették észre, hogy a jókedvű Petkó és a ké
kesi vásáros ember kocsija j obbra tért ki. Csak így történhe
tett meg, hogy a kiálló sáttorrúd az éppen hátranéző Csomóst 
vágta tarkón. A vásáros meg szundikálhatott, ,különben észre 
kellett volna vennie Petk6 kocsiját. 

N éhányan félreértették a )112. §. 2. bekezdésének rendel
kezését, amely a tűzveszélyes anyagokat szállító kocsik biz
tonsági lámpával való ellátásáról intézkedik 

Helyesen fejtették meg a következők : Vitéz A tnbnts 
A ndrás th. (Kerk aszentmiklós) , Apostol Lajos őrm. ( Sáros
patak ) , Bázinger György őrm. ( M ágocs) ,  Csap Mihály őrm. 
( Szeghalom) ,  Cseke Zsigmond cs. (Kisvárda) , Cseh Gábor 
cs. ( S omoskőújfalu) , Csiki Pál cs. (Zsadány) , Csot'dás József 
őnn. ( Rátót) , Deák Kálmán ICS. (Veszprém) ,  Dorka Bertalan 
őrm. ( Nagykereki) ,  Foki Pál tőrm. ( Szombathely) , Fischer 
Pál th. (Dunaharaszti) ,  Füleki József alhdgy (Toponár) , 
Farkas István őnn. ( Ferrorákos) , Farkas János II .  th. ( Ka· 
posvár) , Gévai János tőrm. (Sárbogárd) , Gődri József th. 
( Erdőtelek) ,  Györgyik János őrm. ( Bodvaszilas ) , Rácz József 
őrm. ( B iharkeresztes) ,  Horváth Vince cs. (Zalacsány) , Han
czik Pál tőrm. (Orosháza ) ,  Horváth Gyula I. őrm. (Sza
lánta) , Herbák Imre cs. ( Szatmárcseke) ,  Horváth János cs. 
( Nádasdladány) ,  Illés Mihály őnn. ( B erettyóújfalu) , Juhász 
Sándor őrm. ( Szakály) , Juhász József cs. (Pocsaj ) ,  Hamza 
Gábor tőrm .. ( Berettyóújfalu) ,  Kéri András tőnn. ' (Hajdu
sámson) , Kálmán Imre II. tőrm. ( Szombathely) , Kertész Mi
hály őnn. ' (Berzence) , Lakatos István tőrm. ( Szombathely) ,  
Mórocz Sándor cs. ( Kiskunhalas) ,  Makra Mihály őrm. (Zsa
dány ) ,  Matyasovszki János cs. ( Devecser) ,  Marton Mihály th . 
( Szombathely) , MÚ?'kus Ferenc őnn. ( Devecser) ,  Nagy Jó
zsef II. őrm. ( Kenézlő) , Nagy István VII. tőrm. (Kővágó-

Csendörségi 
szállító ! ! CIPŐ. harisnya, ernyo es 

bőrdíszműárú vásárolható 

kés:pén::áron, .fjat .fjavi lefi:etésre. - 0- Postán is rendel.fjet ! 

NORMA cipökereskedelmi r.-t., BUDAPEST V., Erzsébet-tér 13. 
Telefonszám : Automata 800-25. --------.. .r�'ll .... ------- Kérjen árjegyzéket ! 

'. 

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

nói-, férfi-, valamiI'It a Honv. sifont, zefireket, és egyéb abroszokat, kötött és szövött és függönykelméket uj, gyá
rilag sterilizált ágy tollat és 

pelyheket, paplanokat, min
dennemü mosókelméket. 

Miniszterium által rendszere
sített e g y e n r u h a  szövete

ket, bélésárukat, vás:mat, 

vászonárukat, nói s férfi- árut, kötött gyermekgarnilu-
fehérnemüeket készen és rát, keztyüt, harisnyát, kész 

rendelésre, törülközóket, kötött kabátokat, függöny 
selymeket. valamint diszpárnákat a 

T RI BON Ruházati Részvénytársaságnál, Budapest VIII., Üllői-út 14. szám r:1 . 1j§���: 
Az egyes vásárlások utáni elsó részletek a vásárlást követendó hó l-ével kezdódnek. - Vásárláskor azonnal nem fizetendó semmi l 

A m. kir. csendőrség tagjai 
l e g o l c s ó b b a n  

Kérem 
a eimre 
UgyeinI! 

vásárolnak posztó!, f e h é r n e m ű! és lextiláru! 
F E KE TE JÓZ S E F  
áruházában, Budapest, VI., Király-utca 84. 

Kedvez6 fizetési leltélelek. Kérjen költség
mentes vételkényszer nélkUl próbacsomagot ! 

Csendőrség és honvédség 
számára szükséges 

k ön y v e k  és lér"épe" 
k a p h a  t ó k  

GRILL -fé l e  k ö n y v k e r e s k e d é s b e n, 
BUDaPEST, Y. KERÜLET, DOROTTYI UJCI 2. I 



1060 CSENDORSÉGI LAPO K 1930 december 1 .  

szöllős ) ,  Pet1'óczi Mihály tőrm. ( Szombathely) ,  Pályi Lajos 
cs. ( Szirák ) ,  Pályi Sándor őrm. ( Kapuvár) , Pet1'ák Miklós 
( H ajmáskér) , Pet1'llS István cs. ( Földes) , Pinté?' István őrm. 
( Lébény) , Szlifka József cs. (Hatvan ) , Szabó József IV. őrm. 
(Tarján) , Szerdahelyi Elek őrm. ( Szirák) , 'Szücs József tőrm. 
( Berekböszörmény) , Tallódi József cs. ( Nagyhortobágy) , 
Tblgyes Ferenc cs. ( Devecser) , Vernyeczkl/ József cs. ( Tarna
lelesz ) ,  Varga Imre tőrm. ( Kenézlő) ,  Vázsonyi László cs. 
( Verseg) , Vincze Rezső cs. ' (Tata) . 

A pályázók közül külön dícséretet érdemel V ázsor/yi 

László versegi örsbeli csendőr, aki kórházban, kódex nélkül 
fejtette meg a feladatot egészen jól.  

Azbej bn?'e festőművész ízlésesen bekeretezett művészi 
képét a sorsolás eredménye alapján Marton Mihály th. ( Szom
bathely) címére postán elküldöttük. 

-

Nvomozási feladat. 
A feketelaki örs szóbeszédből arról értesült, hogy Balogh 

István 712 éves, jómódú, évek óta betegeskedő, szomszéd Pulyon 
községbeli lakost tegnap reggel lakásán halva találták. úgy 
hallatszott, hogy végelgyengülésben halt meg. 

Az örsparancsnok, aki az elmúlt 24 órán belül az elhalá
lozást gyanússá tevő körülmények!'ől is hallott suttogni, 
azonnal kerékpáros j árőrt vezényelt ki a helyszínre. Odaérve, 
a járőr zavarban s izgatottságban találta a család tagjait, 
kik elmondották, hogy a:pjuk nem a régi, gyógyíthatatlan be
tegségében !halt meg, hanem öngyillwsságot követett el amiatt. 
Előadásuk szerint apjukat, ki már két hete ágyban fekvő 
beteg volt, reggel az ablakrámára kötött kötélen fela,kasztva 
találták. Az elhalt egy 3 nappal előbb keltezett, írógéppel 
írt, de saj átkezűleg aláírt levelet hagyott hátra, mely szerint 
betegsége lJniatt kereste a halált. 

Midőn a járőr az eset részletei után érdeklődött, a köz
yetlen helyszínre vonatkozólag a család azt közölte, hogy a 
halott öltöztetői a helyszínen már sok mindent megváltoz
tattak. A j árőr két bizalmi egyén jelenlétében mindezek da
cára megtekintette a helyszínt s ott a következő állapotot 
találta : 

1. A hulla az elhalálozás helyszine melletti szomszéd szo
bában teljesen felöltözve már ravatalon van. A külszemle 
során csak az elhalt nyakán és pedig a gégeporcesönt körül 
voltak kevésbé kifejlődött és pergamentszerűen beszáradt bőr
elszinesedések láthatók ; az clha<lt fejét felemelve, a járőr a 
hulla nyakának hátsó részén külső 'erőszakra valló elváltozást 
nem észlelt. A hulla szájában, de különösen orrában meg
alvadt vérrészecskék <voltak. 

2. Az elhalt ágyán lévő felső vánkoson több kisebb
nagyobb vércsepp és vérelkenés, továbbá egy kb. tenyérnyi 
nagyságú, erősen beszívódott s már beszáradt vérfolt volt 
látható. Vércseppek voltak 'az alsó vánkoson, a felső lepedőn 
és az ágyban összegyűrődött új ságon is. Az elhalt ágyában, az 
alsó vánkos alatt talált zsebkendő nem volt véres. Ugyan
csak nem volt véres) a 'mosdótál ban lévő víz és a mosdó akasz
tóján lévő törülköző sem. 

3.  A helyszinelés <során a ,Ijárőr az elhalt ágya alatt egy 

Értesílés! 

összegyűrt papírt is talált, amelyen három tollvonás és az el
halt által 'visszahagyott levélen lévő névaláíráshoz hasonló 
névaláírás volt. Az összegyűrt papír egyébként tiszta, lát
szólag egy régebbi levél üresen maradt ' lapja amelyet nem 
levágtak, hal!1em letéptek. 

' 

4. Az Ielhalt éjjeli szekrénye mellett a csengő amellyel 
�z elhalt fájdalmai fellépésekor inasát é.iszakánké�t többszÖl' 
IS becsengette, épségben volt. Az inas szerint :az elhalt a ha
lálát megelőző éjjel nem csengetett. 

5. Az ablakfán, �.melyre az elhalt magát felakasztotta, a 
festék több helyen lehorzsolódott ; a horzsolások felső felü
lete poros. 

6. Az elhalt nyitott ajtó és csukott ablak mellett egyedül 
aludt külön hálószobájában. Töle jobbra fürdőszoba, balra ne
jének - ki elutazott - hálószobája van. Az éjjel a csa
ládból csak az elhalt leánya és annak férje volt odahaza, 
kik aJ ház hátsó részén fekvő l akásukon aludtak. A család sze
mélyzete : egy szakácsnő, egy szobaleáJ1y és egy vadőr, ki 
egyben az inasi teendőket is végezte, a kérdéses éjjel a sze
mélyzeti szobákban aludt, csendzavarást nem hallottaJk. 

7. Az elhalt vagyontárgyaiból sem hiányzott semmi. Az 
éjjeliszekrény a !helyéből kissé el volt tolva, a rajta volt 
gyógyszeres pohár összetörve a földön feküdt. 

8. A helyszínen kikérdezett tanuk közül a szobaleány 
előadása szerint az elhalta,t tegnap reggel fél 9 órakor a csa
lád jÚltal leírt állapotban a belső ablakfán felakasztva találta, 
lába a földtől kb. félméternyire volt. A hulla mellett egy 
szék állott. Több részleb'e nem emlékszik, mert ijedtében el
futott. 

9. Az ágyban l évő vérnyomokra vonatkozóan i3. két hulla
öltöztető asszony azt adta elő, hogy l azok már akkor is ott 
voltak '/iZ! ágyneműkön, mikor ők ,a fentiek szerint felakasztott 
holttestet az ágyba visszahelyezték. Még meg is borzadtak a 
véres ágyneműtől. 

Feladat : 

1. Hogy ítéli meg a j árőr az elhalálozás körülményeit, 
kűlönösen azt, hogy : 

"tni tö?·tént ?" 

s �zt mivel látja a j árőr indokolva? 
Az indokokat részletesen kell vázolni. 
2. írja le az elhalálozás legvalószínűbb megtörténtét. 
3. A vélt megállapítást figyelembe véve, nyomozási szem

pontból mi a járőr további feladata s hogy gondolj a azt meg
oldani? 

Megfejtési határidő decembe?' 20. Megfejtést csak a 

csendőrség legénységi egyéneitő/ fog(�dunk el. A he/yes rm efJ

fejtők között egy ezüst csendőrségi zsebó1'át sorsolunk ld. Az 

eredményt az 1 931.  évi január l -i számban közöljiik. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 

PINCZÉS ZOLTÁN százados. 

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

Az ipari :nyersanyagok 'árának esé.e következtében rendkívül nagy árúkészletünket csökkenteni 
kívánjuk. - Ezért a mai naptól kezdve árucikkeinket e z é v d e c e m b e r h ó 31-ik n a p j á i g 

5, 1 0  és egyes cikkeket 2 0  s z á z a l é k o s  á r e n g e d m é n n y e l  

kedvező f izetési fe ltéte lek mel le.t t  árusít j u k  ! 
A karácsonyi és újévi ünnepekre való tekintettel még azt a rendkívül nagy kedvezményt is adjuk,  

, hogy a f. évi n ovem ber hó 20-ika után eszközölt vásárlások első részlete 1931. évi február hó l-én 
válik esedékessé. - Raktáron tartunk kész női, férfi és gyermek felsőkabátokat, öltönyöket, szö vetet, 
selymet, vásznat, kötött'szövött- és divatárut, paplanokat, fehérneműeket, stb., stb. Kiváló tiszteletlel : 

ReE.orDl Ru�a' ...... otl- RI BudapeS1,
_ 
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_
. "!!r., 

, � .y � - Vilmos csas:ar-u1 5. 


