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Hiluok eoy Ist8ltblm, hiilzok �gl/ hazában, 

fi'iszak eoy isteni lirök ioazst!oban, 
Hiszek MaOllarorStág feltámadd8ában. 

A1n8n. 

A megtért május. 
Negyvenqégy esztendő 6La, amióta II francia 

szocialisták mftfus elsejét a munlm ünnepévé avat
ták, jobban mondva II magyal'ol'szágj szooiál
demokratapál't fennállása óta az idén mm'adt el elő· 
ször n május elsejei szociáldemolernua ünneplés és az 
ezzel kapcsolatos munknszUnet. Nem tudjuk, öl'ül· 
j'iJnk-e mAr ennek, vagy még nem. 

Mert hogy az Idei elcsendesedett, észrevétlen 
május elseje többet jelent egy elmEU'adt ünneplésnél 
vagy egy évtizedes megszokottshgt61 vn.l6 eltérésnél, 
azzal tisz.tában vagyunk. Nem jelenti ugyan még 
sem a t6kének, sem pedig fi munkának megtérését és 
egymáshoz li:özeledését, nem az egymásra utaltságuk 
belátását; il. széthúzó tel'lllelési érdekek nagy ki
egyenHtödésének új korsznlcát seOl hil'dettéle még fi 

május elsején annyi idő multán újra zakatoló gépek. 
Mégis, n nemzeti, gazdasngi, politikai és társadalmi 
élet-hnlálharcoknak abban CI. tobzódásáball, amelyben 
ma vCl'g6diink, minden elmamdi nap, amely ellen· 
t éteket szit vagy esnk jellcépez is, haLArozott nyere
sége a világ gyógyulá.sának. 

Keresve sein találhattak volna nlkalmasabb 
Unnepnnpot a munka számára, mint a nagy Munlc{i
nak, az isteni Alkothsnalc- évről-évl'e visszatét·ő jol
képét fl. l'űgyfalcMzt6 l;avusz legszebb napját: május 
elsejét. Az embelusóget II munka élteti, nemesíti és 
viszi előre illő tehát, hogy ünneppé v!\ljék fi nap, 
amelyet fi 

'
tiszteletére szentel az, aki dolgoz�. Igy is 

indult l11ájus elseje akkol'iban, amikor 1\ pÓn? és fi 

munka még nem' ellenség volt..nk, hanem egymást ki
egészilJö, nálltülözhetetJlen tényezői a tel'melésnek. 
De jött fi gép, kivette az ember kezéből a munkfll, 
ontotta n pénzt, mindig kevesebb csatornlÍn kel'esz� 
tm és v.őrösre festetlte: május elsejét, A hal'mnLos 
ligeti és erdei utak helyett az utc.1l'a hömpölygött u 

máJusi solmság és tavasztvlÍró, l'i1gynek, vh'ágnnk 
örülő dnlok helyett IOl'l'adfllmi induló leLt II m{ljusi 
ébresztő. EgYl'e gyél'obbé válL a gaUynkl'a kötött, 
nemzebiazfnü pá.ntlikn és so.J'übbé n vörös, mígnem 
tizennégy évvel ezelött az ElZ emlé.kezotes máju� el
seje leplezetlenill is a gyülölel és halál gynsznaPJltvá 
lOlWtult. El1.t II májust nem snjnllijuk, de nom öl'UlOnk 
az összeszoi"ft.obt fegale és· ökölbcsZ01'ulL kezek néma 
májusánnic sem: l\ mlÍ&iknt, il boldqgaL, f\ df\lesat 
vnrjuk, hogy visszatérjen. 

Tudjuk, hQS'Y mn, vilÍlgszemléletc� és L�1'8Ilda. 

lomszcmléletel< hal'colnnl{ egymással. Mmctcm Jol nlTA 

mutat, hogy vnlrul1i új kOI'S1..ak váJn.szt6vonnlán AJ� 
lunk. ��ban fl tl'ngikus, immlÍr évtjzedes jcJonbon, 
valami JobbnA.k, tökéletesebbnek, nemesebbnek ob� 
ben n lázaa keresésében nagyon sokan elvcszftllc ft 
MjékozóképességHket. Amel'l'Q néz lLZ amlxu', mllldQ· 
nUtt nemzeti, gi\?druiiligi és ttÍl'811rlahni igllzSllgtnllul
súgot, mcgoldásm váró ezernyi fclndntot os ezokkel 
szemben pedig végnél kUli Jconfel'CllCiAkknl álcázott 
I,óllsógbeejtő tehetetlenséget IÁL, de nemcsAk fi töke 
hanem II 8zocnlizmus l'észé.1'61 is. A nngy szocM.li� 
kél'déseknck nemzetközi alapon megkfsól:elt megol
dásai, oz első, mfLsodik, hnl'mndik inLcl'lIRCionülé dog
mái és eszközei 801'I'll buknnl(, hiszen Idmondottnll 
szociatista kormányokat és népeket js olyan ellen
liótes exisztenciális érdekelt válnsztn.nrue el egymÁs
tól, runelyeket pusztán érzelmclmek, elvokne1c 68 fol
fogásoknnie llZonosságil., gyJl.korlnti tal'tnlom nólldll 
nem képes .tthldallli. A szocinlizmus tÖI'tónotóbon cl
mult negyven esztend6 bcbizonyított.n, hogy il nem
zebköziség csuk .idenlist.ák álmn és cgyoldn.lú marad, 
mort nOln tllláJ gYllleol'lnti vdsszhang'm, AkJ az og&iz 
emhel,iséget cgySZO}'J'O n.kl\l'jn megmenteni 6s boI
doggA tenni, az tlílbecsUli önmagát és M embor/ségeL. 

Az omberi közösségól'l dolgozni, kU2doni il lag
szebb és legcszményJbb felndnl, Ilmil'o ember vAllnl
kozhnLik. Dc az fi közössóg nom lehet több II nemzet
nél s nem tágabb II hnzánH A nemzet II természet 
alkotása s II hnzn sem költői képzelel sz(lJoménye, 
nem is pusztu erkölcsi vagy nópmJzi fogalom, hIUlom 
élő valóság: nz lL hely, amelyhez egy omber ogy 
embel'fl� II legjobb'nll llOzzá idomult és a lOA'to0aseb
ben nlkalmnzJcodott. Nemcsale vérsógi és tolopcdéHi, 
hanem gazdasági egység Js tehát, Anomzet 6s ti. 
haza il'ánt való szoretet él'1.ésóllek hl\tnlmns 8ogfi� 
sőge néUtUl mindelúéle szociális iörolcvés megfcnek� 
lile az elmélet káiyújában. de viszont. Il hnzaszol'ebot 
i� frázissti tll 'esedhetik, ha nom gondoskodnak wo 
erös haza és a vil'Ag?ó nemzeti kÖ1.össégadtn jtwn.k 
egészséges megoszláanról. 

Ez az idén elmlu-ndt mi\juN elseje nem oldottn 
meg e nagy Ic6rdé1:lek egyikét som, Escmóny, n.mely. 
nek az ország l'CndJe szempontjából éppen no ldl uk 
csondől'ölcnek öl'U1ntlnle kell, mnolyot ru:onbnll nllSU

; 

vonabkorAsnibnn nem sznbnd LliJzoLt jÓl'emónYBóggo1 
felbccsUlnUnlc. Dc viszoni, hn c .. �nlc OA'Y lépósscl köze
le�b vitt ahhoz, hogy il mngynl' n11111 lc(IssAg is II hn. 
zlÍJá.ban és ,nemzetében Jcol'csse s ilO podlg anlluk 
ellenségeitől vAl'jo II boldoguIM(�L, n ncmzot minden 
I'ólogc pedig )TIegtegye voUlJe szemben, uml köteles-
sége, nkkor jöjjön esnie vissza az Iddáso$ munk" 
lInnepo, ne COl'l 'Ildulmi indulóvni ÓI:I Icé.sz(!ltsóggol, 
hl\nem zöldAglfut, Jnmplonnnl, zstílcbMuMsHnl, moR' 
Icpónycvéas�1 69 Bok-sok JcncfiR'flBSnl, mint vnlnmlltoJ' 
I'ógon, nngyen 1'6gon. 
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Az autó-rendszám tábláról 
trla: TOLDI .-\.RPAD századus. 

Olyan kérdésről kivánok szólni, amellyel - bár nem 

kizárólsl csendőri vonatkouísú - érdemes nekünk is fog

lalkoznunk. Azért érdemes, meIt a fóvárost és a vidéki 

rendörkapitánycágokat leszámítva, az ország egész. terü

letén mi vagyunk hivat.va a közúti forgalom rendjét ellen

őrizni é� fenntartani. Jó tehát, ha ebben az orsz.ág mind
két közbiztonsági testületének szolgálatát egyformán 

érintő ügyben véleményt nyilvánítunk, h06"Y ezáltal meg

teremtödjék a 6'yakorlati célnak legjobban megfelelő egy
séges !felfogás. Foglalkozni kell a kérdéssel azért is, mert 
nemcsak szorosan velt közlekedési, hanem közbiztonsági 
szempontból is mind fontosabbá vfllik köz.utaink forgal

mának, föként a gépkocsiknak az ellenőrzése. A gépkocsi 
ma nemcsak fényúzö emberek kedvtelése, vagy sportembe
I'ek szenvedélyének levezetője, hanem korunkna'k mindent 
megelőzni és legázoini akaró szelleme, ziháló tüdeje és 
nyugtalan sz.íve is. 

A motor a mai ember acélparipája. Használja a s� 
gitsé�et vivö mentöorvos, de a menekülö kasszsIúró is, az 
országutak.ujkori útonállója csakúgy, mint a külföldi 
pénz titkos üzére, az ékká- vagy kokaincsempész mind 
autón száguld. A gépkocsi, a motor szivesen használt esz
köze a tervszerüsitett búnözésnek is. Nem kell Amerikaba 
mennünk, hogy az alvilág autós banditainak döbbenetes 
rémtetteit szemlélhessük, elég, ha az itthon előfordult 
eseteket nézzük, Találkoztunk már itthon is autós, álarcos 

A ,,ták" -ciklusbóL 
AKAO 

.d fl(uén fdja VUY.lJ le: j6 u,"ác -
'/'óliillk cl lIinn szakíthat éfl s 1JoI.:Ol! JV hIt édesanyja kar já ba Ct JlYC1'me/� _ E drága rögbe l'i01J hap082/;:odol! 

BARS 
l' �II htinl, te most ;SÚgll b6loJluatol. 
M wtha IlIeoleIIlle még a régi pad 
A réoi Ilúz 8 a TéJJ i kis c�ulcíd 

' 

011 üllle most is lombjaid alaft! 

ALMA 
Május ioéző, szép IÜlldérleá,llJU 
Szivem örül. hOOJJ meYlúlhalhlk újral 
SZ('lIt VafJ.11 nehem! Szirmaid hófohérek, 
.1I /11t nl anyúm mid uszl,oszoníja! 

EPERJi'.d 
Aluf'la S�Olam a lClIelsö. édes. SzerelmI szó{W! s ejlett mell (I VU!JN! J,� eTfllék /01 . . . l .. rnnorul/ bóloflat lombja: 
• {J éJszu/wt! 

NYAR 
.�z(k czű.slös 111írlÍ. zellnö hárfa. Zcnéd bW.JoJln6 szivvel "aUonlom. _ 

bankrablóval, autón járó sz.élhámossa1. a csempészek leg

különbözőbb fajtáival és hányszor kellett mAr üldözni el· 

vetemült gázolót, aki megállás nélkül tovaszáguldott. 

&ülönös, de főként vidéken még ma is az a helyzet, 

hogy az aut6val val6 megjelenés nem gyanút, hanem bizal

mat kelt. Az országúton a csendőr igazolásra szól Hja a 

gyalogosan ténfergő csavargókat, a �yanúskülsejü gya10g-, 

lovas vagy kocsinjáró embereket. de a motoros és autós 

csavargók részint az autó tekintélyének, rész.int pedig 

gyors megjelenésüknek előnyét élvezve, többnyire mente.

sülnek az igazolástól. Ezt na6yon jól tudják és azok, akik

nek érdeklik, vissza is élnek ezzel a helyzettel A járőr leg

többször tehetetlen e tovaszáguld61<kal szemben: a rend

számát sem elöl, sem hátul nem tudja leolvasni, hogy 

legalább utólag utánajárhasson, ha ,'alami gyanús "olt 
előtte. Ha sötét van. az elől lévő rendszámtáblát semmi· 
esetre sem látja, a hátul levő pedig ilyen autón rendsze
rint nincs jól megvilágít.va, de nem is kell más, csak egy 
kis por és maris felismemetetlenné válik a táblán lévő 
jelzés. Egy mód maradna csak a járőr részére; távbeszé
lőn megkiséreIni az üldözést és n feltartóztatást. De hol 
van már az a gépjármű, amikor a jtlrőr' távbeszélő állo
máshoz ér és hol van tAvbe5zé1ószol6úlat 6 6ra után ,ri
déki helyeken? A helyzetet mérlegeh'e, nem' marad há.t 
más megoldás, mint a gépjármün olyan jelzést a�kalmnzni, 
hogy ezáltal az minden körülmények között felismerhetővé 
váljék. Ennek eszköze pedi6 a tényleges követelménynek 
minden tekintetJben megfelelően meg.szerkesztett, egyszel'O 
és jól látható rendszámtábla. 

Mogyar Ilu1/f/szer I.ud IfJ.lJ :zoko91li. sirni 
JllindelJ IrIÍ/'od zengése: fájdalom! 

SZILVA 

Hél volf belöle - nckünk egll se maradt 
rirágo� kerlii1/k fel verle a gyoml 
Héls!Zil'l.:afás ösein" lenn a mélyb(!1I, 
Mit cilnlOdllah V(ljjOJI!! 

JItGENFE 
Tmlyállh elöLI álltal. III iul lIóma ÓJ' _ 
lJeh jó is vott közeledbe lefllliJ 

' 
Ne hit/Of/OS ... - cLsiill'!/cdl az ösVéll11: Mefl/wl'lIi sr luda' .. Iwzamelllli! 

y AD[{(JRTE 
[J"idosók, uálldorok mCl/cdéhe Oázis" titi sivntaYlIak: 

. 

.. /'Tllyékod JI/h: l)(Icko1'Od ildUö _ Olt, Irány JllUllJJflTpill(!IIl JUdr alaUa! 
F'ENY!1 

A .szirte!1 (i!l, mhll /;.OJlo,," talJudás. AI mt álo vad. mely �1ltel1l1et dörög: 1:.'1 lIem mozdlilo/"-. al/ok daeosCl1/ _ 1\ ek/ek. neklek kell hozzam jötm6lökJ 
'J'(JLQY 

Erc/fili. K irúl/Ja - feltih rdd a fejszét _ flmnb,/;.osilo,rud ldizf febEr « magyar jaj. 
0011 .Ia hldőlsz. - a Gsellevé sz bo zó f o/' . nt cflblrkázlU/k_é maid CI zi'IJatarrfll!'I 

" 

DIO 
.;!l.morlozlum lombja Jdf,vösébell' ,, / til/ C ll. Szén lesiZ a jövő, ahohla!) _ !X(t nUll' ({TrU I/ol/dolo/.-. Ira ldtluL e (Id.�.l dcszkál IWI.:CIl/ /"'oporsóllo/;:! 

SZOMOROF'OZ fJmll,y}.öld (igut. zord o l/1 / észet Iuja: Temetol, 'Vak árllyaf ll\,' id" lls! 'it' sfr. Irol 11emzcf lJilllyed cl j éJI nilles milI/ÚJ/va, nü/Cs"/ • 

V ALYI NAGY G':ZA. 
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l\foiéli. van szükség n gépjár6mü egyenként val6 fel
túnö megkiilönooztető jelzésére? 

sége. Nem kell külön �r"ekkel lómogatni n megAlIapitlist, 
hogy e6y egész és kél tized másodperc alatt egy hét ogy
ségú táblát átlagos képe;3ségü meg'lfigyel6 nem tud leol
vasni. Hivatkozom /I csend5rségi psziahotechnikai képes
s6g"izsgAlalok eredményére, amikor ennyi ideig Ielmutn
tott, egy helyben n�'ugodtan tnrtott tft.bla jelzé.6ét mé)( ad
dig sem tudja a ,'jUIgAIt !ll'óbncsendör6k többsége megje
gyezni, Ilmlg a zsebéböl fi papirost és i l'6nt \fesz eló, hog�' 
feljegyezze. Már pedig II gépkocsin lévö tábln mé.J mozog 
is, lehát a szemmel követni is kell, leginkább megnehe
zftj a meglÍigyelhetósége� a ja"ómü Ős a tAbla I"CI:lzket6 
ugrltlása, nmit a motoron kfvUl nz úttest egyenetlensélei 
is idéznek elő. Mindkét esetben jó lát6képességfi, egész-
5éges emberrel számoltam, mert II nakorlati kipr6b1tlAs 
azt igazolja, hogy mozgó autón az eLsó tiiblát li legelón}'ö
sebb feltételek mellett sem lehet tflvolnbbr61 leolvosni, 
mint 12-15 méterről. 

Lajstromozás miatt nem, mert ene elég nz igazoló
Iap és az nlvázbn ütött rendszám. Álló gép rendszám á nak 
leolvasására szintén nem kellene külső tábln, mert ilyen 
esetben is elé6 nl. igazoJÓlnp. A felHinő jelzés egyetlen 
célja és i ndoka a mozg6, jobban mondva II t'iebesen mozg6 
gépjár6múvek felismerése. Ezek kÖ21ül sem n1Tn vngyunk 
eLsősorban kivAncsiak, amelyek szabályszerűen közleked
nek, hanem azokra, amelyeket. akár elköve tett kihágAs, 
akAr súlyosabb bűncselekmény miatt. a\'agy mns közbiz
tonsági szolgálati érde�böl fel kellene ismernünk. 

Nézzük csak meg, mennyire felel meg nz eddigi és a 
12-7.000-1·932. IB. M. rendelettel tervezett - még függő
ben lévő - rendswmtábla ennek a követelménynek. 

Az eddigi táblának elől 24X9 cm, hátul 15 cm n ma
gassága és 43 cm a szélessége. A betük és szAmok elől 
5 cm, hátul 9 cm magasak . Az elöl lévő tábla csak nap
pal látható, este nincs olvashat6an megvilágitva, a hAtuls6 
pedig este általé.ban gyengén van vilflgitva. A hátsó táblfln 
7 leolvasandó elység van: "Bp. 24-482". 

Ez a tábla éppen azoknál a jAr6mű"eknél, amelyek 
sznguldva rohannak "agy Igy menekülnek, nem ulkalmas II 
leolvasAsra. Vegyünk egy példát n gyakol"latból. Kisebb 
útlkanyal'ulatn61, nappal hirtelen a jtirőrrel szembe kerül 
egy 60 km sebesséJgel rohanó autÓ. Tnvolsiiga n jAr6rtól 
20 m. Mennyi ideje van a járörnek a hél egységgel jel
zett tábla leolvasás�ra ? .A koc si egy. ,perc alatt 1000 métel't 
tesz meg, 20 méterhez tehát 1'2 másodpercre van szU k-

Viszontlátás. 
hiu: MAG\'An JMnJ�. 

Gergye István törzsŐrmesl.er vou. a szenteleki öreön 
abban az időben , .amikor az osztrák sógol! II vA mk tündér
országába : N yugat-'Magyarorsz{lgba tihitozott. öt "kemény 
magyar fiúbó'] II11L a szenteleki örs. Ha kett.esben végig· 
húztak az utcán, mindenkiben az aZ érzés támadt : a hatá
ron túlra Szen�lek bevehetetlen. De meg aztán az ember· 
nek nemcsak el1enségsznlasztó t.ekintete, bátorsága, meg 
erős karja van, nmivcl a hazfLjftt megvédi, hnnem - szive 
is. Ez. al6l nem lehetett kivétel még Gel'gye [.gt"án sem. 
Ez örök törvény, mlnt ahogy nap van az égen, 

Ennélfog,va Gergy<> IstvAn kopogása nyomán sokszor 
megmozdultak a 1.salugáterek Iforgórácsai, kinyiltak az 
apró kis házHk ablukni .g ltinylfejek Jwjoltak ki nz utcán\, 
minthn nagy muskAtlivirágot lengetett volna az ablakok· 
ban a szél. A ki.ilönös lányf,igyelem, az nblaknyitogRtások 
j61esó Ihangjátéka csak Gergye lstvAnnak jiirt ki, ő utálH\ 
ér.demes volt ld'hajolni, mert új és szabad ember volt, AZ 
i lyen béklyónólkUIi férfi köré ar. ilyen, 'kis faluban a leg
módosabb liinyok is nagy számftással szövögetik a htiló
jukat. Tudják, hogy rendes, becsUletes ember, kOlönben 
nom lehetne <!.Send6r. Hiába: az egyenruha többel jelent fi 
férfin, mint fi nemesi címer fl né vjegyen. 

Nem is tartott sokáig fi Gergye IstvAn sZllbadságlL . 

De nézzlik tovább a másik eshetöséJel: ha mát' nz 
első tAblát eJsznlnsztottuk, talAn sikeriH II Mtsót leoI
"Mni. Hn por vnn - az pedig legtöbbször van -, nkkol' 
a tábla, pl:rsze, láthatatlan. HI' nem teljesen tisztu a 
fii,bla, II számok mtir pAr It�:pésn�'i távolságról elmoe6rtllflk 
és összefolynak : a leolvasás ismét lehetetlen. Ha pedig nz 
egyenesbe keríllt kocsi, a csendőr IftLtAra, mondjuk, 80 
km-re fokozza a sebesstigél, táblltjAnnk megfigyelésére 20 
méteres úton már csak 0.9 mAsodperc marad. Ha ,nozzá
sz{lmitom még, hogy a meJfigyelónek meg kell fordulni/l, 
szemével meg kell kereenie a tAblót (mert nincs pontoslIn 
meghatfll'ozva a helye, hanem csnk vag�'lngosan), IAtó-

Amikor először egyrnlLsra villant II tekintetUk, wgig
zsongott rajtuk valami megmagynrózhalatlan érzés, ami 
megg�'or&ltja II sziv vcrésát és pin'al szövi be 1l1. arcot. 
Nem is tudtak többé szabndulni egYTntistól. De nem iti 
aluu·tak. Ha István szolgálatba ment, knpott mindig útra
valót : kis csomagot II járórláskAbn és egy szembenézésl, 
nmcly behatolt II szívéig és még portyAzás közben is sür!
tetlt.' flnnllk lllkletését. 

Akkoriban történt, hog�' llZ osztrllk hadak S1lcdelól
köd tek Bécs alllbt, hog." meKhlduljannk nyugati végvá
I'aink hetedhétorszAgAbu . Jöttek is lassun, ó\'atosnn, fél
Rzemmel mindig a visszavl!zetó utat nézegewe. A Lnpincs 
lis a Lajta magyar partján csak néhány (,sendőr álldogált 
I'gyszerú csöndességben, Iflbhozoresztett fegyverrel. D� 
umfg kaknstoll hHszott n Lapincs csillogó tUkl'ében, lIddig 
fl sógoróknt nem lehetett felfedezni Ilma körvonaion belli I, 
umeddig a szem Ihtóercjét elvitte a hitciló 

De AztOn pfll"nncs jött. Szigorú pnrancs. hogy vi�szn 
kelJ vonulni a nyugati végckr61, !lz ezeráves határokról. 
Verőfényes. Augusztusi nap volt. Cscndórök mentek Szent_ 
elek uteftin. MegmnrbzlvG mngynr csenclörök. Lépteik fé
leirneiesen Jobogtak az utca kavicsán. A keztlk ökölbo volt 
szorftv�1. Al szamUk könnyeken h.t szikrAzotL Emberek zo
kogtak nz utcAn. A zsaluk köztll nedves zsebkendök lobog
tak II távoz6k felé. ViI'lIgok hulltak a lábaikhoz. De fi leg
nugyobb melegséggel. nekltUtesedeLL al'ceal, a nzel'eteL 
megindultsf,glíval és szenvedésévol és a visszllvAl'fl._-'I bir,toN 
számitlllfllvul valaki integ'ctt:\tt :l. kántorék nblak(,ból . . . Az egyedU l jlir6kel6 legénye-mbGr könnyon eltéved, mint a 

pllrntlan mndAr és hamar kali tkAba ejtik. fgy járt Gergye 
J.stván is. De nem Ül volt OlYIIll megvetendő tartózkodási 
hely IIZ II kali tku. Swp négy llblnk nyiiott btJl6le az lItcftm. 
BelUl,pedig olyan volt, mint egr kéz.imllnkaszalón. TUndél'i 
s7.lnpompában �onlkoztak cgymásmeUé n ,"czmúvészet pl,
l'aUnn remekeL S e káprázatos l'agyoglÍsú holmik között 
volt a szállása egr gyönyöra kis madllrkhnak, II k{mtorék 
bájos Katinkájlwnk. 

Csend borult SzcnLolekl-e . Néma, íhJdnlmM csondc!:!
ség, mint mikor a sirnlom.h ílzl·a Ic:!;d,H /IZ éjsl'..Ilka. Szcnt
elek is siroJnmházbnn volt. Ezel'ével"l mag.vm· élct�t nknl'l{lk 
keres'ltl·cfesziteni. Osztrákok 8zhIJtftk mog II közsÍlgct, II 
szomszMos falukat és .az egész hntftl"Vidéket. Ám, elfoghll
hatták II flllvnkllt, nz erdőket. nz oloszlÍ.gulllkal. de az ezer
óves magyal' multon, 1\ mngyar lelkeken nem vehet l'rőt 
Idegen uralom sohn. 



C�E"DOR.�.E,Gj LAPOK 

ullarával k1�r.Dje ;16 kell ammlen távolfJdó kOCEjt, amely 

h!!Wl míndiy ll1I.1Yobh kí1eD�� uMá:ó mozll'álit fejt ki. 
m.int .:Ifil, megá.J.1avíth:ttjuk, bo1n' még a le�A) 

táblát é8 jól f.t,láwtt, portalan útIJn 6€;fll lehet elol

va!;oi. lioelrib(jl gYQl'Un �lmQz,du16 9 l,;D1 mag.at5 betJúk Je

(,lvaús.í!.ra 20 .ro.Het tkWJ!Bág<lt .átb.gQt:an jÚI.:"Ztmü ember
:lÉI mio.d€'newre határ�nt tud tekint.enilnk. Ezt g}'akrJr
lati kiprf.Mslá.6 i�)lja. Mindez azo.!Ú/an nappalra ','!lnat-
kmik.. Az este. &i'itktben 11)h;:inG autó .. �gvl1ái{jtnttH rend
S:ZámAJlak J�I')Jva6ár-..a. ílyE:D f;eJtéteh:k mellett :�etetl�D... 

M.erulyÜJt):} yálmt:aWtt a htlyz.tkD at �mJitett mr)

dQ..�íUt rendel.etn�k !Il(:g íü..ggiJ.r.lt'D 'é\'i) ín1kz,Ju;d':::�? 

M. új rendeJ.kt.tkl .&:U'Twt kétf�..e alakú leu. az. ál
lwd6 nndBzámtáMa. Az tl61 lhő tá·hla roaga6!ága 90 
mm, a jelek (betút. 6ÚWlQ)!) magan:á� 00 mm.. özfJf:.eskge 
28 mm. \,QnaJva�tai"l:ála '9 rom, egymá6köztí távQ.Q.ág1i 
14 mm.. a Jnároólk � �8 az. fdbÚ ttám között 34. mm tér
kln v,ao. A tábla ba.:oldaJ.án .két latb na'lyl,et..ú, a jOOb-
<:I1daUí.n 3 ar.a�j�y V.aD. 

A hát66 táMa mag.a.esága .296 mm, ukleaége ZJAi .mm.. 
... jl?-�k (8ÚwlfJk, bfttik) mag&.!\úga UQ mm,. mlen�·gl! 
!i2 mm. \'qnalvartagtá-!a vi wrll, -:gymát:köztí tá\'ulE.á�a 

21J mm, az alt0 Í:6 feW, jelek lWfjjttj távoOl!ág 25 mm. 
lU. o.?:M tibbi. tehát �1tfr a b!l.t46tóJ. )1indk.:t táblá· 

nak tgywnn,án .lJtJegyú je1zkk van; kft btttfi. bárwn 
�mj�gy. A hátuls6 W>:a -wrreDdje {rJrdivJttja,az E:.JIfir 
JlE:ck. Ez mínde!l�tr'! g)'ak9rlaHauhb. alÍDt a rfj!Í rend· 
��r VQh � ba elói a fil)'elő &:ak a kH betűt Q)\'C:I.·..hatta d, 
nem h .. lI ezt Mtu" Íl:!mt:teln�e. hanem (Itt eWAJ a námrjkat 
Blj�. A fi-g}'ejbj ttcllDíkimak me,delelően lkhát !tJifam:.i· 

Katlnka ie. manar liny 'mIt )!aOO'ar volt a fz1� .. p. 
dr*� a �., r�D�. az éjj�e, a naprJala, az él+!� 
� halála, minden+! rna�i'ar \'lJlt. Pf::fbg ,"a!amelyik. !laVY· 
apja,a LapiMvm-túlr61 tou ide. Dehát, ki emU:k�k mir 
�rra"! TaUtn at. t..dwwja, aki harminc �p minden r€g�el 
H.im.nUJEt.a1 kezdi 3 t..anltát;t"! \'avy ta�"'D (j, �ki ma�yar 
ífrfi �...b€ n�tt li aki f.,ldi"jmuthnak �rzj magát arra a 
?oooQ!atra, hti1i' Ut :llfht mir �rák ��% .a úr"! őt C1'..al. 
l'JZ a kkrdh. �yótöl1:l:. b"YJ$"Y Cf'.alwí!}·an ez.ám6:tnkk innil a 
m.a�)'.ar wt, a ma:{)'br �et, a w;rn�{J-"t)(J.o!<!:ó mazyar 
nf.it.{d <4 a rru.g)'aruJ .Q:)()OOJJtl v.<iI)Q1Jl!t.d"? 

Y..iánt .a �Yvn/:de .a Idlet�l{ f:1k.�I&'m:, h",n' 
ide.z�n hanz ,,"vmuf-.ctE:�njti uwlt a malfY.a.r tanterOll:lu:t 
i6. A tr::mplomt4o la :máI> npá'J� I<z6lna a uo}tár;'lltk "'
taU/n nW/ az i'Jr�gtP.mplom "uJmQTÍl, �gl.i hangját 11 Idt7'?rl rJY"Mt han;«Jlnák"1 Talán mfg azt if tilalomfa 
-u:rln� hrY.w fl1ayyarul wháflz"odj& if. �f.a�n'arl)k �nt. hl!t ifjú tti�nJok �)lj:oo.m�a iránt, NJ?U)! Ezt a megaláz.. 
t.a�, magyar�á�nak � a ',o\:)"ilvkrdvl,:thkt � tJJ.dná f!lví�lni r.t.tha. 
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1. ábra. 
tt)l�á vá1i'k a �gyeJ�. El&DYÖ� az �. hogy a jf"g}'ek 
'f.lDatva�taf!:afáfa valamiy.el er&:5ebb. mint a mOlitaniakná:'" 

JavlW az, ja, bo�y a bátuW tábla nagyobb voJta 
hJ)'tán, bizonyol tiiy+!l&ii bíztomági többlEttel ul· 
---
�fl C!ak fö}�telezni jE. hogy kiEZakí�a éi;, rneglaS!adja ezt 
a �ekgiLó � �lMó, az. (:'6�Z. g(l1)dolatvi�vát betöltö. í-ulr 

forró �ttku .. 
Az. éjM.aka �v.ég�...n f.ölnyiwtf.a ofha keek.en�· 

"umpíiliit {!, I�lenézett az áthatolhatatlan fek-eteségbe. 

Utnl l«-z,d('t t a 'lnroODyóra. Hírtelen CMdáik0t.á5 rezdiiJi át 
az a�yán: ... 1WgyaTU1" tit az óra! 1?;J'P'::ll úgy Terte � a 

n,:gy.ed�t meg az egéGz.ek.et. mint eg-; bétul az.elótt, 

Amikor �,t�Qf}t. kaJ!(ltt ��; hányat ie vert a bardJlg'! 
JUrrrnat va�y négy-et,? Augua�fgi na:p v.olt. Háromkor 
il, me-.,r nf.l/Ykor í fJ:k* haka.c5ín oorítja a bajna.ld� 
rE:�l0;t. 

SQ, <k milldi!g'f .. YelüU lauan az áJlyban. Aztan fel· 
�lt, f4:'".<iltl.n-k.é)diJtt. hQWI. alá ÍO'� az .e!te titokban eiké· 
m-ítP.tt , él(=lemmr�l tt:::1+!ralwtt bi:n'ónd.(jt és t:lindu lt arrafelé, 
ahol a trianoni hatát"ki.N�t v(:ortkk le regnapeIótt, Nem 
hirj& lj �t il rabél<?tet. (j nabad ormg uabad gyermeke 
V(IJt, az. akar �"'"Dllí nAItán is. OdaváKYík. abol nabad a 
m;i7Yliir vallt,lDl..d. �'ajd csak megboc!!átja az éde"apja é,; 
a )'�gyar(lk utkoe, bog)' azt, k(N�í. amit a magyar anya· 
f61t1·adta I;ZÍVf! djk1á1. Amihta az Ql ffialQ'.ar w::n.d6r €.hanta �z �i fé.n-kl>t, �üf"lkflrull<: .-.g,ffmna VQh az fjj�� IJlelo;\" a nappala. Ha. {.Jjl':l ��nyta It: a M',..mpil'.i&lt. mm jijU álom a kH Lty,.r:árf,,� 1!V'n:tr .. , amjd�n (;l:'rgYf: Ivtván IhTZ";jr� .. �r t:-a, OJflrll!l'Yliá� lűkí'1r� táU.a. P'Ak:k a �el-: D'?fll PJ�Iffl(V. -.6. w-hla. h'wr � ibm)) L6f..'VátJ·J�lffiy f�,@íz.ma'.aoo ....zlkr�t y�rt a euJnblutzáha ksnya.r-rJoiú or�gúwn.. Ha.t". rnadik napj� hián)vA:t J)'lj,1li)1� at az f".-"t*.r. akj .az ;; ,.z.á.. már" a fkrfml,.-,f-t J"'�'<1l� .. Ma f:: tP. i. !.-f,f..wdl a t;7.&lád. rtal 'c',H"jU: dl' (;JUt\<: a ví.nkl.tf..3, rn."v," rl�:rnája tudt"tt \''-I11la tl(�ln.i lj y'yIJtr�lm"" �ji;U1-..{sról, amit ,..·ki, mint a -ZI:r�lf.:ffl {.: haVJfldw· m!irllrJIírm.k át k4,,1o:1t lW�nv.'<ini�" P..lv� li M7.Aját" �ho,,"Ukk a 1w1 ...... �I.t. �w.t hrn.tak h�lyf:t.te. útat 41Jánly.atnak" �1. Új hazát. 11 új �...{r�IWl. � két !O',lal'im "y{ánánLaJtra ...... n �irva az ö !Uív� mk Iyf.rf::. arw:ly m/;-, karoo�t l5l'm Wr rru.w, h')J!Y '(..hl1.w, bát 

M1u;lwr nlffll rDk"� volna átlépni a küszöböt ilyen cai!· 
i.agtabn, lwuwr fjtukbn, 4<: r&.J!t elrzántan. bátran ment 
a íaluvk-; jráDY�Jii, mintha f&lyea nappa� lett volna, Pe
díg a blu f.fl�IJnl.�n �!ha8Yalqtl v"lt. T�metöí caönde.e· 
�J!" 7Aihlrddt az utcán. A m(:!szi heg)'oJdalból valami kIS a.blakfJ;.ll: vílágoítl.ltt, mint Io!gy tolYajlámpa halvány bátor. talan fkny� Az o-.z.trák QTI!Ég kobolt benne, Kuty�ugat.á:
� batla�mtt. rl:'TW:ut}1. M.ég e hú hiaörz,ók is bojkottál. 
Ják az ÚJr!?r,.últ �l:!.Zd"lkat, V�kJ)DY kakaEkukor-ékolAs huJ-1ú�7.1"Jtt vl!�-j� a gyá"ZleJit!lbe vont há7JroTok között, D� fnJntha j,..la.df.A .Iett. w. .. lna a kaka!! tompa hangja: _ éles fJ�I'�IÖ"I&! • vAgíKl6t.l hélI! a hangtalan néma.aágba, mint a 
vtltáma:apü a mouJulatlan nyári tulledtaé be , �tinka meKr"'m"X�t és I1leJ(t(lrpanl, r!int, aló mély· ""'v 0:1" f.:r ..... Jlrml mt'r továbblépni, Magyar lán y volt, oem 
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'moJhatunk, ha a� első tábl�t nem sikerült egészen le
olvasni. 

Némileg valószínűbbé teszi tehát az új rendszer a 
leolv8sá8t a nagyobb hátsó tábla áJtal. de különösen a 
táhla megvilágításának határozott 8zabályozá8ával. Nem 
szolgálja azon han a leolvashatóság követelményét a tábo 
l/tk vagylagos elhelyezése. a jelzésnek ötjegyű volta és a 
jeleknek aránylag kis mérete. Nem segit gyökeresen az 
új rend az eddigi rendszeren, mert éppen azoknál az 
autóknál, amelyeknek jelZését feltétlenül le kellene olvas
nunk, tehát a 60 km-en (eiUli sebességgel haladóknál 
ezután sem várhatunk biztos eredményt. Az ötjegyú jel
zés sok a nem is egy másod percnyi megfigyelési időre 
s a por, piSZdk, valamint a gyengUló világítás éppen úgy 
lehetetlenné tesz;i a leolvasást, mint ezelőtt. Gyakorlati 
próbák igazolják, hogy az új titblák a leolvasás lehetősé
gét csak egynegyednyi jobb val6szfnűséggel növéllék. 
Nappal, legjobb viJágít3s mellett, az álló első tábla átla
gos leolva6áai határa 20-24 méterre, a bátulsóé pedig 
,10-45 méterre emelkedett az új rendszer mellett. Kevés
nek kell ezt még mindig tekinteni, mert a mozgás, rost;z 
út, por, köd, a tAbla piszkos volta és az esetleges sötét
Hég tetemeaen csökkenti ezt a távolságot. 

Nem szerencsés az sem, hogy az autók �gyik részé
nek fehér alapú és fekete számjegyű, a másik részének 
pedíg fekete alap ú és fehér számjegyű táblája van. 
A kettő nem egyforma: valamelyik jobb a mAsiknál, 
tehát csak a jobbat kellene alkalmazni. Gyakorlati ki
pr6bálások azt mutatják, hogy a fehér alapon lévő fekete 

L .. (utott félénken vieBza, hanem állt, mint a cövek és 
várta a dörrenés folytatását. Jött is egy-kettóre. Dirr
durr ! . _ .  A áalu (elóI óvatos csoszogások nesl..e közeledett, 
kfvUlról pedig dübörgő moraj száguldott arrafelé,_ mintha 
ördögi paripák csillogó-villogó tilzesszekéren vágtattak 
'''0Ina a község fejé., Egy perc mulva már kétoldalt61 erő
södött a puskaropogás. Golyók zizegtek, fűtyültek, mintha 
\-ihar szelte volna át a rozzant háztetáket. 

Katinka r,élrehúz6dott az egyik kapuszögletbe. A szJve 
olyan gyorsan kalimpált, mint mikor a kovács hannadma
gávai veri 'a vasat. Sötét alakok botorkáltak erőtte nz utca 
kÖl..epén. Elein� a falu vége felé settenkedt.ek, apr6zva, 
Celez.ve a lépéaeket. De aztán mind sűrűbben álltak meg és 
a tűz közeledésére mind többen fordultak ViSSUl. Ekkor 
már gyorsultak a lépéseik. 

A vissUltér6 alakok egyszercsak elfogytak, eltüntek, 
mint a kámfor. Halvány mécseseit akkor kezdte gyujto
go.tni o. hajnal. A szemközti ház Cehér faJán kirajzolódott 
uz ablak négyszögJete. Kabinkn mindjobban odafeszUlt a 
kapusarokba. A harci zaj erősödött. Vezényszavak ]JsUog
tak. A tüzelés izzott-IAngolt, mintha felb6szillt hadsereg 
rohnmozta volna a felvégi házsorokat. 

száJmokat a távolságJlak kb. egyötödével lehet bamarább 
élesen látni, mint a fekete alapon lévő fehér számokat. 
Vagyis, ha· a fekete jegyeket már 60 lépésről el tudom 
olvasni, az ugyanilyen méretú fekete táblán lévő fehér 
jegyeket csak 48 lépésról fogom éppugy meglátni. Ez a 
megállapítás a (ekete jegyek mellett szól. De a fekete 
jegyek mellett szól a sötétségben való megfigyelhetőség 
kérdése is. A táblát este villanylámpn világit ja meg_ Ha 
ez a fény fekete táblára esik, a tábla fekete - túlnyomó 
- felülete a ráeső sugarakat elnyeli és nem marad más 
sugárzó fény, mint az, amely a kis felületű fehér je
gyekre esett. Ezzel szemben a fehér tábla vissZ3sugá
IOZUl II fényforrás sugarait: megerősíti azok hatását és 
segit megvilágítaní a táblát és az azon lévő jegyeket. 
Forgassuk csak sebesen a fekete táblát közepének füg
(Cöleges tengelye körU I :  fekete lesz az egész tábla, mí� 
a fehér vílágos marad. Célszerű tehát emellett maradni. 

De szükség sincsen kétféle színű táblára, mert abból 
a� egy körülményból, hogy a tábla színét látja a mfi!g
figyeló, még semmit scm tud. de a gépjárómú nyilván
tartása szempontjából sem Jelent semmi előnyt a kétféle 
szin alkalmazása. Még nincs annyi gépjármúvünk, hogy 
betu- és számjegyeke-n kívül még színekkel is kellene 
segítenünk magunkon a nyilvántartásná!. 

�lilyen követelményeket támasztunk a jó rendszám
táblával (jelzötáblával) szemben? 

1. A táblAn lévő jelzés legyen minél egyszerúb1;l. 
Semmiesetre ae legyen azon több, mint amennyi feltétle
nül szükséges abhoz, hogy - nagymértékű szaporodflsra 

galambok sem Jjedtek meg, Pedig már nem volt szűkség 
lövöldözéHe: nem volt kil'e c�lozni. A sógorek ott trappol
tak már II másik égtáj irállyál;la . . .  

Hirtelen öt fényes szurony villant a hajnali deren
gésbe. Ra.jvonalba fejlődve, leeresztett rohamszijjal, az 
oldaltámadás veszélyére még ügyelve, de feltartózt.athatat
lan biztonsággal nyomult előre "öt elszánt vitéz, - az öt 
szenteleki csendőr. 

Trianon parancsára elhagyták az apáik vérével meg
szentelt, 63i hajlékoL. de visszajöttek öt magyar nyolc
vanöt osztl'ákot szalasztott ki a faluból, űzött ki a magyar 
földről oda, ahol megszillte őket az édesanyjuk. 

Katinkn, amikor {elismerte az öL " itézt, megreme
gett és a meglepetéA örömében tehetetlen lett magával, 
mint a békly6ba"ert rab, O is rab volt. Rabja volt a szerel
mének és a magyar rög szeretetének. De egy-ké� pillantás 
kellett csak hozzá, hogy magához térjen. Ott-termett az 
fstván előtt, olyan gyorsasággal, mintha őt is puskáb61 
lőt ték volna kJ. 

fstván az előnyomulás testtartásában, a szuronyhe
Kyét eJÖI'etartva,-mesctorpant az út közep�n es állt némán, 
szótlanul, mint egy élö tilalomfa. Elsó ft szolgálat, a haza, 
aztán jöhet (".sak a szerelem. Az örsparanesnok azonban 
Atlátta hirtelen a pillanat jelcntóségét. Mivel ellenségtől 
már úgy"e kellett taJ'tnni. .Il gyözelem megelégedettségével 
és a szerelmesek il'lint "a16 jóakarattal vezényelte; 

- Álij ! Pihenj! 
A hoJnal bibon,zlnnel vonta be az égniját, mintlltl 

lán}'pÍl'osftóval mfiwlták volna végig. A templomnak más
kor oly szomorú-bús hangja vidultan zengő hajnali Uze
netet kllhJött az apró kis hajlékokba: megint szabad a mn
gyul' imúdaág! 

Katinka I eszketett 8 kapu mögött és lstv{mra gon
dolt. Rrta az emberre, akiért ebbe a veszedelmcs helyzetbe 
keveredett. A gondolatok villámgyorsan hajtottAk egymást 
tlZ agytíbsn, akárcsak a süvltö puslmgolY6k. Az "illant lit 
hirtelen a fejében, hogy nem is volna baj, ha altalálná 
egy vad ncéldarab, mcrt Jlyen egyedUI-árván úgris csak 
olyan nz élete, minL a tarlón felejtett búznkalásznak, 
amelyből a madlll'ak kiett.ek a szemet. A sikoltozó, fül)'ilI6 
Mannlicher-golyók azonban nem akartak ilynemu barát
sAgat kötni vele, ból' a golyókilldözget6k egyike tuUm 
ugyunllyen gondolatokkal foglalkozott . . .  

A dörrent!sck rltkulni '�ezdtck. A íalu mli\:liJ( végér61, 
mCflftziröl, égYl'c táv'oJodÓbban jtltt néha egy-két vakkuntb.s, 
dc eLtől moat m(I!' még a ductct6re IllSsankint kihúzódott 

Katinkll és István egymás nyakába borulvII, olthatat
ItUl szerelmUkben és felszabadult hilUls2cretetiikben Össze
forrva, ugy álltak ott ft hnrmatpfu·ás hajnali szlirkDletben, 
mintha fl fájdalom és az öröm egyesített szobra lettek volnft. 
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is számítva - minden autót el tudjunk látni jelzéssel. 

2. l\1ind nappal, mind sötétben legyen minél nagyobb 
távolságról és minél biztosabban leolvasható. 

Más szempontok nem jöhetnek figyelembe. A Jelr· 
fontosabb pedig mégis csak az, hogy minden autó jelzé
sét, akár ft közbiztonsági közeg, akár bármelyik járókelő 
(feljelentő, tanu) a határozott biztosságot legjobban 

megközelítő valószinúl:léggel bármikor, bármilyen körül

mények között (világosan, sötétben, közeledő, távolodó, 
száguldó jár6müvön) leolv8shassa. 

A csendőrségi képességvizsgálatok eredménye azt 
bizonyit ja, hogy úgy a volt hét iegynek, mint az újabb 
ölnek pillanatok alatti biztos megjegyzése kétes. Első 
tennivaló lehtit a jegyek számának csökkentése. Van-e 
erre mód? 

A jegyek számtinak ..:sökkentésénél mindenekelőtt 
azt kell számításba venni, hogy - lsmétlem: a lehető 
legkedvezőbb szaporodásra is szamítva - mennyi a meg
jelölendő járómúvek száma? 

Magyarországon ma kb. 16.000 autó és 10.000 motor
kerékpár van. Al. autókat �s a motorkel'ékpárokat nem kell 
egymástól eltérő jelzéssel ellátni. mert alakjuk annyira 
elütő, hogy öSsze nem téveszbhetök. Adhatom tehát 
ugyanazt a jelzést egy autónak és egy motorkerékpál nak 
is. Marad tehát mint megoldandó probléma az autók jel
zése. A számokkal való jelzés legalább öt számjegyet 
követelne meg. Számokkal tehát nem adhatunk három
jegyü jelzést. 

Alkalmas-e ene a betüjelzés ? Az abc-nek van 25 
alapbetúje: mint nagy- és kisbetű, tehát 50. A nagy
betUk közül nem hnsmálhalom a .. f' betüt, mert az "i"
hez, a "q" betüt, mel1t az "o"-hoz és a nagy "y "-t, mert 
a "v"_hez ;}}asonlit. Marad így huszonkét, egymástól el
ütö nagy, nyomtatott betűnk. CA ny.omtatott kisbetúk 

közül azonos okból el kellene hagyni a "c'" "q" és "
y" 

betuket. Igy ebből is 22 marad.) 

A 22 nagybetű t variálom az ismétléses variáció sza

bályai szerint. Kapok eredmény ként 10.648 változatot, 

smeh'ben a betük egymástól eltéröen harmas csoportok

ban fordulnak elő. Pl. : AAA, AAB, KZK, ZZl\f, XZL stb. 

A mai magyal' autópark megjelölésére eZ a mennyiség 

már elegendő. Ha többre van szükségünk, egyszerüen fel

vesszük a variálandó nagybetűk közé még azokat a kis 

nyomtatott betüket is, amelyek a nagyoktól eltéröek. 19� 
olyan számot nyerünk, amely minden idökre elegendo 

lesz a magyar autók megjelölésére. (Ha autóinkat né. 

gyes betücsoporttal kívánnók jelölni, akkor már 175.000 

változat állana rendelkezésünkre kizárólag a nagy bc
tükböl.) 

A betűcsoI>brtok változataival tehát el lehet érni azt, 
hogy minden autón csak háromjegyű jelzés legyen. Sza
porítani lehet - ha éppen kell - a jelzőtáblákal azáltal 
is, hogy p.!'Ietle� kétféle alakú táblát, még tovább menve : 
a (ehp.rs7.inÜ mellett sárga alapszínűt is alkalmazunk. 19y 
ismét. kélszerflsét kapjuk a betücsoport-váltowtoknak. 
Akárhogy is. de ragaszkodnunk kell a háromjegyü megje
löléshez. mert ez a Je)l"8olkalmasabb arra, hogy átlagos &é
pességü meJrfigyelő. ncrn túlgyorsan olvasó közbiztonsági 
közeg (csendőr. rendör) még a gyengébb is, azt biztosan 
leolvashass8 L'S mt'gjegyezhesse magának. Második köve
telmény, hogy olyan szinü legyen a tábla, hogy az emberi 
szem jól lá!lsa. Ilyen szin a fehér. Ez összetett szin : kü
lönböző törékenységű és rezgésszámú színekből van ösz
szetéve. 

A (elbontott szin kép szineibő! a legrövidebb hulJám
hosszúságú ibolyáiól kezdve, a kéken és zöldön keresztül 
a sargát látja szem:tlnk a legviJágosabbnak, ezután söté
tedik a szinkép a narancs, vörös és barna felé. Az emberi 
szem lát.óhalára 3900-t61 7600 Angstrőm hullamhosszulla
gok között van. Ebben foglal helyet az 5500 Allgstl'öm 
hullámhosszú sárga szin, amit 

Jt. uhra 
minden szin kötött szemünk legvilágosabbnak, tehát leg
Jobban lAt. A sárga szint is nyugodtan hasznalhatjuk te
hát a jelzótábla alapstineként. 

Szükség van még arra is, hogy mind n kÖl.eledö, mind 

a. tA�olodó llutónál a leolvasás Ichttőségének határát is kitollUk. Ezt �záltal érjük el, hogy nagyobb jeleket alkalmazunk, erosebb \'onalvaslagsaggal és megnagyobbltolt térközzel. A �elek magasságánál i!lmehetUnk n 20 
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cm-ig, a súlességüknél 10 cm-ig, a vonalvastagságnál 2.5 
cm-ig, a térköznél pedig a 4 cm-ig., Igy 28 X 46 cm mé
retű táblára volna szükség. 

A megfigyelés technikáját és a per6pektivikus ha
tást figyelembe véve azonban nem tartom jónak a sza
bályos téglaalakú táblát, hanem az oldalára fektetett �ra
pézalakút. Ehhez a következó elgondolás vezetett. 

A közeledő kocsi igy jelenik meg előttünk : 

J libr". 
A megfigyeJes érdeke, hogy a leolvasandó elsö jegyet 

legelőször és minél messzebbről fogja meg a szemünk. 
Ez legyen tehát a legnagyobb, a legfeltűnőbb. Amint az 
első jegyet elolvastuk, jön tovább <felénk az autó. Közele
désével éJessé nő El. második kisebb jegy és mire észre
vettük, éppen akkorává válik szemünk sugarában, mint az 
első volt. Amint ezt leolv8stuk, megnő szemünk sugárszö
gében a hal'madik, legkisebb jegy is anélkül, hogy látó
sugarunknalk állandóan tá6',u[nia kellene, ami tudvalévöen 
a megfigyelést neheziti. Ha pedig elrobogott mellettünk az 
autó, igy távolodik: 

� abl8. 

, , 

Hogy lálósugaram szöge állandó maraddon, a hátsó .HLb
lán a jelzést ugyanakkora jezgyel kezdem, mint az elsőn 
az utolsó jegy volt. A következö jegy leolvasásáig az autó 
már tetemesen tAvoiodik, ezt tehát nagyobbra kell ven· 
nem, hogy ugyanaz7..a1 a llit6sw.;rgel éppen olyan élesen 
lássam, mint az elsőt. A harmadiknak pedig e követel· 
ménynek megfeleláen a legnagyobbnak kell lennie. 

E rendszerrel elérem, hogy fl megfigyelé-'! f�lyama. tosen v{lIik a Itit6su.;rlLr szögének szÚkÜJé.se vagy til�ulása 
néJktll, úgy jelenik meg tehtit előttem a leolvasandó Jelzés, 

minbha álló autóról olvasnám'. Nyugodt szemmel nézhelem 
a táblát, mert kiküszöböltem a perspektivikus hatásnak a 
szemre keUemetlenül és zavaróan ható gyors változását. 
Egy trapézalakú XBA jelzésű tábla megfigyelése közele
dés és távolodás közben így történnék tehát : 

A jelek különböző nagysá6'át - gyakorlati kísérlet alapján 
- kb. Igy állapitanám meg: 23-20-17 cm. A két tábla 
mérete és alalkja tehát ez lenne: 

.X BA  
Ez a módszer az első és hátsó tábla leolvasási lehető

segét egyformán kb. 75---75 méter .átlagos távolságig tólná 
ki, vagyis a jelzések leolvasására 140 méter távolsIil és pl. 
egy 60 km-es sebességgel haladó autónál 9 másodpercnyi 
idö állana a megfigyelő rendelkezésére. Ennek előnyét 
nem kelJ inrlokolnom. 

Há.tra van még a táblák elhelyezése és megvilágitása. 
A tábla elviIeJ minden autón ugyanazon a helyen legyen. 
A vagylagos elhelyezést ki kell küszöbölni, mert hátrá
nyára van a megfigyelhetőségnek. 

Az első tábla legjobb helye a hűtő elött van, a lám
pák között. Olyan 'bipusú autóknál is be kell ezt tartani, 
amelyek hűtője nem képez függőleges sikot vagy ame
lyek léghíitésesek s nincs elöl a hűtöjük. Itt is meg kell 
követelni a rendozámnak elől való elhelyezését., mert más 
szempont. nem fontos, csak az, hogy minden autó jelzése 
leolvaSható legyen. 

A hátsó táblát legjobb volna minden autónál középen 
elhelyezni, de ez egyes típusoknál nehézsélbe ütközik. 
Legmegoldhatóbb ezért a bal sárhányó mellett való el
helyezés. 

A megvilágítás kérdésében is át kell térnünk egy biz· 
tosabb rendszerre. Ez ugyan szerkezeti megoldás, de le
gyen követelmény, hogy olyan erős fényű lámpli\'al vilá
�ítsuk meg fl táblát, amely lehetövé teszi a 25 méteres le
olvasási távolság tetemes kitolását. Nyolc gyertyafényű 
lnmpánál erősebbef. kelJ alkalmazni olyan r�lektoros ha
t.llssal, Ihogy az egész táblát egyforma. élesen \'ilágítsa meg, 
sót esetleg azzal is lehetne kísérletezni, hogy nem volna·e 
lehetséges a rendszámtáblát belüh'ól kifelé világ1tani, mint 
pl: a víllamoskocsik S2ámai vannak. 

A hátsó lámp.'1 kioltását menetközben lehetetlenné 
kell tellili, viszont az első lámp.:! meggyujtáSával (elréMe
nul meg kell ZyúJnia a hátsólIak is: ne lehessen elsá lám· 
pát 'hl1sználni anélkül, hogy a hátsó ne égne, de a hátsó 
csak megHlIiis után, hátul legyen elolbható. 

Az elsá tábla megvilágftásÍlt is meg kellene oldani. 
Igaz, ha a rellektorok égnek, elvakitják a megfigyelő sze
mét s nem láthatja a táblát, de ha összekapc.:;oJjuk a tábla 
megvilágítását a lám'pákéval, kivihetőnek ltitszik az A 
megoldás, hog)' a lámpák erős fényének használata esetén 
egyidejűleg a trlb:át világftó fény is ugyanfgy fokoztas
dék. E (én)'nek felülről kell a táblára esnie, hogy II vezetőt 
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ne zavarja. (A világH6jegyek gondolata is tekintetbe jö
hetne, a "i1ágító transzparensek elve szerint.) 

Regr lehetetlenné tegyük a je!zötábla megfigyeUle
töségének megnehezitését, szigoritani kell a közlekedést 
szabályozó rendelkezésnek erre vonatkozó szakaszait. Ezek 
lennének : a tábla állandó tisztán tartására és kifogástalan 
karbantartására, elhelyezésére és megvilágitására vonat
koro szabályok. Minden alkalomma! ellenőrzés tllrgyává 
kellene ezt tenni. 

Hogyan is állunk azzal 
a leszereléssel ? 

ír"l: RÉCZEY FERENC "kszt. százados. 

(Befejezö közlemény.) 
Rövid szünet után ez év januárjában ült össze újból 

a konferencia elnöksége, hogy folytassa a decemberi 
egyezmény alapján a leszerelési értekezlet munkálatait. 
Ez alkalommal jelent meg a mult év jil}iusa óta először 
Németország képviselője is. 

Amint várható volt, a katonai egyenjogúság elvi 
kimondásának gyakorlati végrehajtása elé súlyos akadá
lyok kerültek. A gyakorlati keresztülvitel elengedhetet
len előfeltétele ugyanis, hogy a békéhez ragaszkodó és a 
békék megváltozlat.ására törekvő államok egymás között 
megegyezésre jussanak politikai tekintetben is. Nem 
képzelhető józan ésszel, hogy Franciaország és szövetsé
gesei leszereljenek anélkül, hogy a köztük és ellenfeleik 
között fennálló politikai ellentétek kiegyenlitést ne nyer
jenek. Európa mai helyzete csakis az ő katonai erejükkel 
tartható fenD. Ezért kapcsolntos a leszerelés kérdésével 
a revízió kérdése is. Ha a decemberi határozatot alkal
mazni akarják, akkor módosulnának a jelenlegi katonai 
erőviszonyok is és igy nyilvánvaló, hogy ezek után szá
mitani kellett arra, hogy a revízió kérdése hivatalosan 
is felvetődik. 

Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy a nemzet
közi tárgyalások eme időszakában Európa egyúttal ko
moly politikai válságba is került, hiszen hatalmas érde
kek forogtak kockán. Mel"it elhatározó léPés reviziós téren 
eddig még nem történt. Franeiaország és szövetségesei 
komoly engedményeket csak pénzügyi téren tettek., de 
felfogásuk szerint a katonai és területi revízió lényege
sen megváltoztatná a világ egyensúlyát és hatalmi elto
lódást idézne elő. Amióta a leszerelés kérdéséről tárgyal
nak és valaki komolyan akarja végrehajtatni a fegyver
kezések korlátozá.sát. az ellentábor mindig csak azt feleli 
rA: Igen, de elobb biztonságot kérünk. Ez az a konok 
fegyver és sz6, amellyel tizennégy esztendő óta minden 
k?mo\y \eszcre\ési tervet agyonUtöttek. Mert mi az a 
biztonság, amit ők a maguk szamára elegendőnek tarta_ 
nAnak.? Franciaország pl. nem tart,ja elegendónek a 10-
carnol egyezmén�t sem, amelyben nemcsak Németorszé.g 
garantálja FranCiaország és Belgium keleti határait ha
nem Anglia, OlaBzor87..á.g és egész sereg m§.s álla;' ie. 
Ezeket az államokat a locarnoi megegyezés arra köte
lezné, hogy fegyveres erővel is védjék meg Francla_ 
orsÚlg. határait, ha Németors.dig megtámadná. De ez 
Franelaország. szllm/i.ra nem elegendo biztosíték. Franeiaorszá� hat.lt:�1 a Visztulánál kezdődnek, hangoztatta egy franCIa pohlIkus, értve ezalatt, hogy amig a lengyelnémet kérdést me'!"yuglatóan nem rendezik, addig 1.0-carDO sem ele�etldo, mert ez a szerződés sem garant.iJlja 
a német keleti határokat. 

Az elöbbie�ben már ismertetett franeia elgondol6.s szerinti európai sÚlrazföldi kölcsönös segit.aégi Slerző-

dés -- röviden fl'ancia leszerelési terv - sem egyéb. 
mint a biz.tonsági követelmények legújabb változata. J\"U 
!e-nnc az az európai szárazföldi kölcsönös segitségi sz�r
zódés? Nem egyéb, mint a békeszerződéssel megterem
tett határok állandó biztositá,sa. Vagyis Franciaország 
határai nemcsak a Rajnáná!, de nem is a Visztulállál, 
hanem a német.----cseh, magyar"'----Cseh, magyar-román. 
magyar-jugoszláv és olasz-osztrák-jugoszláv hatá
roknál kezdődnének. A biztonsági indokok t:lfogadása 
nem jelentene kevesebbet, mint a párizskörnyéki békék
ben elkövetett igazságtalanságok nemzetközi állandósítá
sát és megörökítését. 

Számunkra csak örvendetes. hogy a leszerelési kon
ferencián is ennek a követelésnek hatnlmas ellenzéke 
támadt. Az angol kiküldött kinyilatkoztatta, hogy Anglia 
sohasem fog ilyen megegyezéshez hozzáj'árulni és semmi
esetre sem vállal magára a locarnoi megegyezésen till
menő kockázatot. A hollandok viszont azzal érveltek. 
hogy ők Anglia nélkül egy lépést sem tesznek ilyen 
irányban. Svájc semlegességre hivatkozott, hogy azért 
lIem vehet részt ilyen megállapodásban. Mi, magyarok 
lledig kifejezést adtunk annak az 86"godalmunknak, hogy 
minden olyan megegyezés, amely csak Európa egy ré
szére vonatkozik, ellentétben áll a Népszövetség alap
elveivel, a békeszerződésben megállapított határok meg
kövesltése pedig megnyugtatás helyett csak úja·bb izgal
mat és elkeseredést okozna. A javaslat feletti döntésnél 
csak azok az államok tartottak ki Franciaor-szág mellett. 
amelyek egyébként is készségesen figyelnek a francia 
katonai erő és a franeia arany vezénylő pálcajára. 

A francia javaslat tehát megbukottnak volt teklllt
hető és igy március plső napjaiban kezdett nyilvánvalóvá 
lenni, hogy a leszCJ·plési konferencia hullámzó menet után 
dicstelen kudarc felé közeledik. l\"lárcius 9-én Genfben ft 
leszerelési. értekezlet főbizottságában, ahol éppen a lesze
relés egYik legfontosabb problémáját, a hadianyagkér
dést tárgyalták, - felállott a francia kiküldött Massigli 
és erélyes, ultimá�umszerü kijelen�ést tett. Kijelentette, 
hogy vagy hozzájárul a leszerelési értekezlet minden 
résztvevő�e a franeia tervhez - ameh', mint láttuk, nem 
egyéb, mmt Európa mai térképének fenntartása _ vagy 
Franciaország nem járul hozzá hadereje korlátozá

'
sához. 

Ebb�.n 870 esetben a leszerelési értekezlet kudnrcáért a 
felelosség azokat az államokat terhelné elsősorban akik 
nem szavazt.it.k meg ezt a javaslatot. Az értekezl�t fel
bor�lásáér: Franeiaország tehát azokat az államokat 
tesZI felelossé, amelyek nem akarnak az egyoldalú köve
telések előtt meghajolni. 

Az uto.lsó pillanatban, amikor az értekezlet esődjét 
már-már biztosra lehetett venni, kelt útra Londonból 
MacDonald angol miniszterelnök a külügyminiszterrel 
egyetemben, ho�yha még lehetséges, megmentse fi tanáes
kozásokat fl teljes elpo!lványosodástól. Ezt a váratlan és 
erélyes fe�lépést annak is lehet tulajdonítani hogy a 
nemzetkÖZI légkör ezekben a hetekben eg\'re k�morubbá 
és nyomasztóbbá vált. A világszerte uralk�d6 ideges han
g

á
u1l.lt olY�1I feszültséget okozott, hogy egyes kulföldi uj� 

.!l gok nYiltan irta:k már kö I' • � I 
Genfi út·át M D 

egy ze l ��boru lehelo.'1égér6 .  
-'·sba l

J� ·· ac onald helyes pohtlkai öszwnnel Pá-
• n e OSZOl" meg k·t zelöférfiaival k·. 

:ta l otta. hogy Franclaorazág ve
meg a kibontako�ve 

_ 
e� e8zm�csere �ormájll.ban t.nlálja 

törttinel . 
. I t6ás utját, majd mtí.rc1U8 IG-án Genfben 

új ango�;e,
Je en

lé
s��G. lilés keretében terjesztette elő IIZ 

zere 91 Javaslatot. 
Már hallani lehetett civilizáeió ro - mondotta i\"lacDonald - s 

skadozó épületéneK recsegését. Vagy iij'az-
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ságot szolgáltatunk Németországnak, vagy Európa ment
hetetlen. A lefegyverzett népek igazságot és szabadsá
got követelnek, a felfegyverzett nelD2etek pedig elége
detlenek. A leszerelt államok joggal követelhetik, hogy a 
többi állam is járuljon hozzá a leszerelési gondolat meg
yal6sitásAhoz. A cél végeredményben közös és az egy
mással szemben áll6 államcsoportoknak közös erővel kell 
létrehozniok a megegyezést. Ehhez a megegyezéshez a 
felfegyverzett hatalma knak a leszereléssel kell hozzájá
rulniok, a masik oldalnak pedig azzal, hogy elősegíti a 
bizalom és a biztonságérzet kialakulását. 

A MacDonald-féle javaslat az első gyakorlati lépé.:! 
a valóságos leszerelés felé. Az első lyakorla ti kísérlet a 
decemberi öthatalmi konferencián elfogadott egyenIö
ségi elv megvalósitására. Persze, ez a terv sem jelenti a 
nemzetek teljes egyenlöségét. Nem pedig föként azért, 
mert a hadseregek létszámának megállapitásánál nem 
az egyes államok lakosságának arAnyszámát tekinti ki
induló alapul. De viszont megallapithatjuk, hogy �z a 
tervezet az első olyan javaslat, amely. valóban komolyan 
akarja a jogegyenlöséget és az igazságot. Számunkra elvi 
szempontból azért is jelenwségtelje; ez a tervezet, mert 
kimondja, hogy a békeszerzódésekben lefegyNerzett áUamok 
katonai ocorlátozásai érvényüket VC$'Ltik. 

Az egyez.ményter,vezet három l·észből áll. Az első rész 
biztonsági kérdésekkel ofoJlalkol)ik és megálla pit ja, hogy ba 
valamely oldalról a Kellog-paktumot megszegnék, akkor az 
aláir6 ihatalmak azonnali konferencia összehivását kérhe
tik. Az igy öaszegyült koruerencia feladata az, hogy le-
8zögezze, hogy plelyik állam felelős a KelIog-szel"'zödés 
me6'sél'téséért és hogy ennek folytán milyen nemzetközi 
intézkedésekre van szükség. :A tervezet második része tar
talmazza a tulajdonképpeni leszereh�.si rendszabályokat. 
Pontos számBzerü bnbellák sorolják fel, JlOgy az egyes 
európai {dlamo�lmn mekkora lehet 11 tényleges hade.rők lét
száma. A jav8slat ezenkivül ihozzájárul a milicia rend
szerének feláUitásához is 8-12 ha..vi szolgálati .idővel. 
Szovjetoroszország részére a t�.Ibláz.at 500.000 főnyi had
sereget állapit meg, Franoiaország és gyarmatai számár� 
200-200.000 sorkatonaságot, Olaszország és gyarmatai 
számára 250.000 embert, Németország számára pedig 
200.000 főnyi haderőt. Anglia és a tengerentúli államokra 
vonatkoz6an a tervezet nem tartalmaz adatokat. A magvar 
haderő állománya 60.000 fó lenne, ugyanennyi Görög
or�zágé, Belgiumé és Bulgáriáé. JU6'oszláviának és Cseh

.


szlovákilmak 100-100.000, Romániának 160.000 főnYI, 
Ausztriának pedig 50.000 főnyi haderőt irányoz elő a ter· 
vezet. 

A légi fegyverkezések rterén MacDonald javaslata �el
jesen -betilt.ja a levegőből történő botnbázásolmt, va�am�nt 
a tervezet harmadik részében eltiltja a vegyi háboru mm· 
den {ajtAját továbbá II bak,terioI6g<iai és II gyujto6'ntó 
háborút. Az

' 
utoLs6 fejezet álland6 leszerelési bizotwúg 

szelWezésével, mGködésével sbb. foglalkozik. Ezek a határoz.. 
mftnyok ötévig maradnának baULlyban és p6tolnák II béke-
szerződéseknek Németországra, MaJyarországra, Auszt
riúrn é.:! Bulgáriára vonntkozó intézkedéseit. 

A sok csűrés-csavnrás, taktikázás és kerülőút után ez 
volt az első komoly cselekedet II kitüzött cél fe!é. �o[á� reá
mutattam arra. hogy szfmlllnkra a joge6'yenlos.ég kimon
dása II leszerelési kérdéseknél csak a kezdetet Jelenthette. 
MacDonald javaslata viszont további lépést. jelentett már, 
Igaz, hogy még ez sem százszázalékos megoldás. Hs azt 
a kérdést tekintjlik kiindul6 alapul, am�ly ma élesen elha
tárolliató két tá.borra osztja Európát, - nevClete�en a r� 

revlzi6 kérdését _ akkor 1\IaeDonald tervezete alapján II 

revlzi6e1lenes or
'
szágok: FrancinorszáJ, Belgium, Ungyel· 

ország, - Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia 1,025.000 

főnyi hadsereggeJ rendelkeznének ugyanakkor, amikor 
Olaszor.sz.ágnak, 1\Iagyarországnak, Németországnak, Auszt
riának és Bulgáriának csak 620.000 katonája lehetne. De 
nem szabad elfelejtenünk azokat a poHtikai meggondolá
sokat, amelyek MacDonaidot arra kénysz.eríthették, hogy II 
teljes egyenlt5ség azonnali hangoztatása helyett egyel6re 
beérje ezzel a lépéssel, amely már határozott haladást je
lent II teljes eJyenlöség és igazság felé. 

Reánk nézve még egy igen fontos szempontból jelent 
eseményt az - angol miniszterelnök mArc. IG-ik i beszéde. 
MacDonald még a következőket is mondotta: Vannak né
pek, amelyek revfziót követelnek. IEzekkel egyetértek, azon· 
ban II revÍz,iónak nem II szuronyok élén, hanem a tiszta ész 
alapján a tanácskozóasztalnál kell létrejönnie. 

.i\1indenképen Ihatalmas lépés ez Versaillestöl rs Tria
non tól idáig. 

De li revizió kérdése még további .seJitséget és segIt6-
társalffit is nyert. Három nappal később MacDonald, Sir 
John Simon külügyminiszter kíséretében Rómába utazott, 
hogy Mussolinival találkozzék. Az államférfiak e világtör
ténelmi nevezetességű taJAlkozásánál olyan megállapodá
sok jöttek létre, amelyekről joggal tételezhetjük immár fel, 
hOJy egy új és igazi .békekorszak derengését jelentik. Az 
általános helyzet tüzetes és kimerítő megvitatrum után az 
angol miniszterek nek MUS60linival folytatott eszmecseréjé
ben a legfontosabb politikai tkérdéaekról megegyezés jött 
létre egy tervezeflben, amelyet az olasz kormány feje készi
tett eló, hogy megteremtse a nyugati négy na�ybatalom? 
Angla, FranciaorszÍlg, Németország és Olaszország együtt
müködését. 

Mussolini kezdeményezése nagyjelentöségü abból a 
szempontból, hogy ország-vilá6 előtt bizonysAgot tesz arról, 
hogy a hatabnak nem akarják Franciaol'l3zágot és szövet
ségeseit kö.vetn>i a veszélyes szövetségi politika terén, ha
nem igazi béké.:! el!ylittműködést kivánnak. E te1w tehát 
M-acDonald javl'lslatán túlmenóleg nemcsak a Jeszereléssel 
foglalkozik, 'hanem azokkal a kérdésekkel is, amelyek eddig 
megnehezitették az eur6pai államok zavartalan egylittmü· 
ködéi;ét. A Mussolini-fé.le Javaslat alapja a négy nyugati 
nagyhl'ltalom kölcsönös megértéee és egyirányú tevékeny· 
sége az erószakr61 való lemondás jegyében. Bizonyos, hogy 
az állig felfegyverzett államoknak most már végérvényesen 
dönteniök kell afelett, hogy továbbra is szuronyokra tá
maszkodva akarják-e nemzetközi fölénytiket fenntartani, 
vagy pedig hajland6k·e a középeurópai kérdések megoldá
sának olyan útjára rátérni, amint ezt Mussolini ajánlja. 
A jaHIslat további sorsa elsosorban Franciaországon mú
Hk, mert Angliában éi; Németországban úgy ezt, mint a 
MacDonald-féle tervet barátságosan fogadták. A leszerelés i 
konferencia március 2!7-iki ülésén Nadolny német kiklil
dött nagy beszédben ismertette, miért támogatja a német 
kormány az angol leszerelési javaslat.ot. Annyi hitibavaló 
kísérlet után, szerinte, az an601 temezet pomUv lépést da
v8so1 olyan időpontban, amikor már nem fér kétség ahhoz, 
hogy az {lItl1l{mos európai bizonytalansAg oka a békeszerző.. 
dések igazságtalan rendelkezései. Nem lehet rend és nyu
galom Eur6pában addig, amíg nem szolgáltatnak ignzs1\Jot 
és nem adl1flk srebadságot Németországnak és II többi 
gúzsbakötött államnak. 

- A l\facDonald�féle tervvel kapcsolatban Massigli fran
cia delc6IÍtus rendki"til diplomatikus formába öltöztette 
mondanivalóját, amelyben arra törekedett, hogy Francia-

KI TUDJA ? 
Hol fekszik Gibraltár!' 
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<lt�� 'bU:\:t\csbetle'\'t Ot'szag..:.::.:;, �, 

A kísenfenfe és Nagyarország haderejL 
békében, és hiiboruban, -

or.azágnak ne kelljen nyiltan visszautasilania 81. angol javaslatot, viszont ne ie keUjen fenntartás nél kUl ahhoz hoz-7.ájárulnia. Massigli ugyan csupa dicsérö szót használt, de végUl is ,úgy állitotta be MacDonald tervét, mintha ez tulajdonképen csak az eddig benyujtott, több mint ötven leszerelési tervezet egyesitéBe volna. Szerinte az a veszedelem fenyezet, hogy a leszerelt áJ1amok az angol javaslat elfogad6.sa cselén űjb61 [egyvel1kezni kezdenek, mÍlr pedig semmiesetre sem szabad Iholzújárulni ahhoz, hogy aki már' egyszer letelte a fegyvert, az ismét felfegyverkezzék, vé. gUI is azonban vúratJlln fordulattal azzal fejezte be II Ibe. lIzédet, hogy FranciaorRZá6' hajlandó az angol tl.'rvezetet a további tárgyalások alapjául elfogadn i, de ennek egyes ré",zeit még h03szú és részletes vita tfirgyává kell tennI. Oszintébb anegnyilatkozólIll volt Lengyelol'stág képviselőjének kijelentése, Szerinte az anlol javaslat túlságos na(j:Y áldozatot k!ivdel a blzlonségukért aggód6 !í.llamok. l61, �ngyeIOr5Zúg helyeaebbnek tartané, ha a jövőre vonat. kozólag minden állam fegyverkezési BzUnetre k!itelezn(i ma. gát, ami mb Szóval meJlnt csnk II JIl1ai állapotok röj.l;zllé66t jelentené. 
A lengyel delegátu@ @ommlt. sem leplező és semmit sem takargató sz.avai II kon'ferencia résztvev6iben nagy Izgalmat váltotlak ki. úgyhogy az angol kUlUd'YTTlin is?ter ezlik. ségesnek ló.tta, hogy nyomban vlílnszoljon, Sorra vette az angol tel1vvel kaflC80laLban elhangzott beszédeket, majd ismertette. hogy Ntimetország tényleg leszerelt, úgyhogy semmiféle áldozatra 8C-m kötelezhető többé n hadsereget h fegyverkezési illetően, de végUI is a leszcrelé�i konferen_ cia eh�rkezett arra II pOntra, hogy ,vúlaaztnnia kell val6sáe'os cselekedetek és fenyegetq katasztrófák között. A kUI� 

, 

Hadlii/lominJL f 30(),(j(}(} fo· Bekeallom8n!l.!. 220.000 fo 

Ugyminiszter drámai hntású beszéde na�
'
y hatást keltett. Senki sem mert ezután nyiltan a l'l'lacDonald-féle terv ellen áll!í.st foglalni, úg)-hogy a rögtöni .szavazás sorAn a leszel·elési fóbizottaftgnak mind az 52 delegúlusa egyhangú határozattal a további tflrgyalAsok alapjául elfoJsdta a MacDonald_féle tervet és hozzfljáru lt ahhoz a javaslat.hoz, hogy a tanácskozásokat a húsvéti Unnepek tartamára elhalaszt ják, azután pedig április 20-ika után a tárgyalásokat az angol Javaslatok alapján folytat-ják. Sokáig meg'lepődve v6.rta azután a villig köz.vé'leménye, hogy milyen hat.Hst Nlílt'ki Franciaországban MussoJininak nélyhat.almi egyUtlm(íködéses terve, A francill kormány hosszú ideig mély hallgatásba burkolózott, vagy pedig semmitmondó nyilaLkozatokka! tért ki az érdemi válasz elóI. Be kell azonban ismernUnk, hogy az olasZ-angol terv Franciaországot kényes probléma elé állHottn. MU8solini terve teljcs részlele�éggel nem kerU!t ugyan nvilvánosflá�Ta :hivatalos formában, de a négyhatalom �rvbeveLt szerződésének 8zövegét már közölték kUlföldi lapok, Ezek !lzerinl a szerződés Ihat cikkely t tart.ahnaz ét! m{ulOdik szakllszában II békeszerzödések I'c:viziójának lehetöSégét, hnl'madik szakaszában pedig NémetorSZág, Magyarorsz/i,g, Ausztria és Bulgária teljes egyenjogúságát proklamáJja. Anlint az egymással ellentmondó hlrekWlI kivehető erre II Len'ezetre mega�and6 francia v{ilasz tekintetébc�, állitólag még a franCia kormányon bclUI is eltértek fi vélemények, A frflOcia kormány ezt II java81atot változtatfi.'! nélkUl már csak azért sem fogadhllUa el, mert ezzel megszegle volna azokat n ezcn.ődé.sca kötelezetlllégcket, amelyek közte, a kisenLcnte é� Lengyelorl\z/ig között fennftIlanak. Ii'runclnor9r.�gnE1k nlne�cn teljooen önálló mozdá&i 8zablldsága, mert tagja 
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.. ,,!pl! h8hír 
'" Irtrmtis7:eles "ti/dr 

A fowö1ev(!sgfl >1:11'/8/

Irfl'zolf hmi/elhól h#rt:J. 
ropu'/ó,g';pen eg!! ori! a/liII 
ele'rhl'lnplr BudJpeslre 
.. bolrJ'V's, lehclo,égelr g 

lermesreles hi1l.,iro/roll. 

egy olyan szövetségi rendszernek, amely megköti a 'kezét. 
A klsenlenle legutóbb diplomáciai egységgé szervezkedett, 
főleg azért, hogy nagyhatalmi jelle�gel ruházza fel önm.

a
gát és metIL 526hoz akar jutni a nagyhatalmak sorában IS, 
hogy a ,maga különleges érdekeit védelmezze. Az olasz terv 
viszont Ifigyeimen ki,vül hagyja ezt fi mondvacsinált ötödik 
na�yhatalmat, ellenben nyomatékosan elismeri II békere· 
vizió sz.ükségességét. 

Végre április 10.-én megérkezett Londonba és Rómába 
a francia ellenjavaslat, amelyet Mussolini négyes pakt�
mával szemben kidolgoztak. �bh61 kivehető, hogy a fra nOla 
kormánynak az a felfogásC\, hogy {l négy nalyhatalomnak 
egym6s közt való tárgyalása felelte kivánatos akkor, ha ez 
a tftrgyalás a Népszövetség keretében és a népszövelségi 
paktum alapjAn megkötött szerződések alapján történik. 
A négy nyulati nagyhatalomnak egyUltmük<ldése akkor 

j{\I1hat, slerintU'k, gyümölcsözö eredménnyel, 'ha logikus kö
vetkezménye lesz .azoknak n nemzcLkőli egyezményeknek, 
amelyek eddig az államok jogegyenlóségén ( 1) épült. Ezek 
II nemzeLközi egvezmények eddil n Népszövetég alapok
mAnyai, tov6.bbó- il Kellog.Jéle szerzódb és végül .a leg. 

ut.6bb elfogadott er6szakellenes nyilatkozat. A fnmclfi kor

mAny egyébként követte az angol és olnsz kormányok pél

dájAt és nem hozta részleteiben ls nyllvAnoss!gm II válasz

jegyzék szöveJét. 

Ennek a oVAlaszmemol'andumnak nagy hibája, hogy �I� 
lentétea szempontoknt akar összeegye ... tetni; Ienn akana 
tartani n szcnlJdésekkel rögzitett Allapolot és ugy:lnakkol' 
békepolitikAL is akar folytatni a többi nag.\,hotalommal 
egyUtt. 

A re.vlzi6 hivatalos mcgvitntásának (IramlIlla Ilzonban 

, Ot'5Zag .. . .  
�ul1f h8hír csalrnem {1 haromnorosa {1 krmé5zefef 

hahirr'onulillniflr [son).,8ma{}!laror.száqb8rt 

V J a 
megindult 65 FranciaorszáJnak is rö"ideEen vá.lllsztnnia 
kell c két irAny iJcözött. 

• 
Megjsmételhetjük a bevezetésben mondottakat. Húbo

I'úkat nem a hadseregek okozzák. A haderők csak eszközöK' 
az államok kezében, hogy politikai céloknak érvényt szerez
zenek. 1\'1eg kp.Jl szűntetni az okokat, amelyek újabb hábo
rús kitörések felé vezethetnek. 

Mert ma hatalmasan fegyvel1kezik a vilAg. 
Egy nemrég megjelent és h itelesnek mondhat6 ame

rikai jelentés szerint Amerika egymagAban 1930-han 197 
százalékkal többet fordItott fegyverkezésre, mint 1913-ban. 
Franciaország 6s Oroszország 30-30 százalékkal, JapAn 
142 százalékkal! Olaszország 44 és Anglia 42 százalékkal töb
bet költ fegyverkezésre. mint az utolsó békeévben. 1930-ban 
az egész világ négy és félmilliárd dollárt költött hadifel.8ze
relésre, ami 30 százalékos emelkedés az 1926-Z7-es évek
hez J<épest. A további növekedést bizonyára II világezerte le. 
romlott. gazdas{ul'i viszonyok akndályozzAk. 

és mi ? 
Hogyan áll a mi biztonságunk kérdése? 
Bilincsbevert ország vngyunk. A körülöttünk levő kis-

entente államok béke- és hndiereje sokszorosan felUlmulja 
a sz.Amunkra engedélyezett haderőt. EllliltoUak bennUnket 
minden korszerU hadieszközt61 �s hadigépt61. Nem lehetnek 
nehéz lövegcink, nem \Szabad tartanunk hSl'ckoosikat, nem 
lehelnek hadirepUlögépeink. Hadiiparunk gyArtási IcheW
ségeit eleve megsz.nbtá.k. Nincsenek ft hndviseléshcz ezUk
séges nyersanyagkészleleink. A többiek pedig cr.alatt (I kor

,szerű haditoohnilcla minden fortélyával ellátott és felSZCl'eJt 
hadscreget tartják fenn. 
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A hadügyj kiadások. 

AI/ami kolfségvetes ' 

1640 m. pengő, 

ebhől hadugyl Iriadasok 

450 m pengó 

R O rn cl 

ITlj!lsig� 
((70 m pengó: 

ebbő! hadug{/re 

J85 mpengó 

o 
" 

Kölfs@!l.vefés 

IJaOmpengö 
ebből hadi/g/re 

JOO mpengó' 

"/ ' CT v ' l a 
Védtelen ország vagyunk. Határaink kétharmadresze 

teljesen nyilt és védtelen. De még ott is, ahol valamicske 
természetes határral rendelkeznénk, ott is heIyesbitelték 
az ö javukra a természet törvényeit.. Hidföállásokat, straté
giai ugr6pontokat állapítottak meg a mi , hálrányunkra. 
Egész országunk egy-két nap, ha nem 6rák alatt ellenséges 
beLörések színhelye lehet. Nincsenek eródi.lményeink. Nin
CSen mesterséges védelmi rendszerünk. Gyorsan mozgó mo
torizált alakulatok, , repliló-ílották órák alatt keresztül. 
kasul száguldhat ják országunk testét. Állami életünk szíve, 
Budapest és legfontosabb ipari központ jaink egy-két óra 
alatt elérhetők a határ felől. A hadirepulögépek mai műkő
dbi sugara és gépsebessége mellett védekezési lehetóségünk 
szinte számba se jöhet. 

Ehhez jál'ul még az a legújabb megegyezés, amely 
szerint a kisentente három állama külpolitikai szempontból 
a jövőben egységes StellVezet� akar alakulni. Ezt az egyez .. 
ményt ez év februárjában Cenfiben kötötték meg és elhatá
rozták, hogy újfajta államszövdsé.Jet Jétesitenek. Ennek DZ 
új államsrovet.ségnek éle Olaszorsz.Ag és mi ellenünk is 
íránrul és lényegében nem egyéb. mint az eddigi katonai 
szövetségnek még szorosabbá tétele. 

Nem kell azonban túlságos feketének látni a helyzetet 
emiatt az új szövetségi tervezet miatt. A kisentente álla .. 
mok közötti kapcsolat ez előtt a melegyezés előtt sem volt 
kevesebb és ezutlin sem lesz több a gyakorlatban, mint 
eddig. Ezeknek a papiros .. megállapodásoknak inkább ér
zelmi, mint valóságos jelentősége van. 

Sőt a világ elatt csak még nyilvánvalóbbá válhat Ma .. 

gyarország és felfegy.venett Szomsúdainak 'Viszonya. 
Kinek van szüksége ilyen 'körülmények között bizton

sá.2n? 

Mindehhez hozzájárUl még csonk,a orsz/lgunk mostohn 

gnzdas!gi helyzete, ami hasonlóan egyenes következménye 
a trianoni Héletnek. Nincs még egy ország Eur6pában, ahol 
n békeszerző<ffisek ilyen végzetes kövebkezményekkel jártak, 
mint nálunk. Nyomasztó pénzügyi viszonyaink folytli.n hon
védelmUnkre is alig·alig áldozhntunk. Ezzel szemben fi kis 
p.ntente államok hadi költségvetése egyenként is csaknem 
kétszeresH teszi a mi átlai"os honvérlelmi kiadásai nknak. 

Ha valakinek, úgy elsősorban nekUnk van SZUk8égünk 
ezek szerint bi1.tonságra. 

E)hhez fi �iztonsághoz ma még hiányzik az erönk ne 
megmaradt hltünk azt mondatja velünk, hogy ezerével' 
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Amit tlf.,�a kell ue/'6:l11itllk: Zombor. (Erd!!I)'1 feh'.l 

történelmünk folyamán különb viharokat is láttunk mAr, 
J!:.s mégis itt vagyunk a második ezerév küszöbén. Nemze· 
tek életében mit6em számit egy·két szomorúsággal telt év
tized, mert amit a forgandó szerencse és vak véletlenek 
elraboltak tőlünk, azt jobb idők és kedve.lőbb körülmények 
ism�t vissw:hozzák. 

Ezeket fi jobb időket talán több bizalommal és több re
ménnyel várhatjuk már mi is, Lausanne és a genfi meg· 
egyezés, valamint az olasz kormányfő legújab� javas
lata nyiltan mutatja az utat, amelyre 8Z emberiség ve
zetőinek lépniök kell, ha meg akarjhk javítani az egé3z vHág 
helyzetét és jóvá akal'ják tenni a békeszerződések igazság
talanságait. 

Ezekhez az igazságtalanságokhoz t..nrtozik a leszerelés 
is. Reméljük, hogy Il most ismételten megnyilt leszerelési 
konferencin ezen fl megkezdett úton fog haladni továbbra 
is. 

JÚ a cél'lmk, /lof/.ll cnH embcröltóin biztosftsuk 

E/lró/J(J békéjét, UCJII{z!óról '.I.mk lIaoyobb határozott· 
"'úJJoal kÖl'iilfrf rendszer (l{u/)ján lehetne szó, miut 
ami,nőt a 19. §, lm·to/moz. Flz ,,(J1n ellenkezik a lIépszö

llc.lségj u[alJokmá7/J1yal, 

SIR JOHN SIMON, a1/001 kiiWuyminillzler. 

Orvvadászesetek. 
I. 

Oancskai P. Deiső és ifj. Benkó Géza soproni lako-
sok 1930 május 8-án bejelentették a fer.wrákosi őrsön, 
hogy Lang Gyula és id. Benkö Géza Fert6rákos határá· 
ban fekvő vadásztel'illetén Pfeiffer IstvAn vadőr egy orv· 
vadászok által lelőtt szal'vastehenet taiAIt, 

A nyomozásra Bolla István törzsőmlcstert és engem 
vezényelt ki az örspllr1l11csnokunk. Két bi�lmi egyént. 
vettünk magunk mellé s a helyszfnre sietWnk. Ott ké.rdez
tilk ki Pfeiffel' vadört, nki előadta, hogy május 7·én este 
az eml.ítct.t "uldászterületet járta s körülbelül háromne
gyed 20 órakor golyós puskából el'1�dö két lövést hallott. 

Rögtön, a lövések irAnyába sietett s alig 20 lépés 
után egy tisztáson megpillantotta az ol'.vvadúszt.; Személy
leirást is adott róla : 170 cm. magas, vöröses, lhátMlféaült 
haj, vékony, 'hosszúkás arc, szürke nyári k.:"lbát, szürke 
térdnadrág, !Szilrke :vadászharisnya és sárga füzöscipó. 

Megállásra szólHotta fel az orvvadúsz,t, akinek kezé· 
ben egy kettéhajlott vadúszpuskát látott, dc elszaladt, 
Sopronnnk véve irányt. V1dözni Illem mel'te, mert puskilja 
nincsen. 

1\'llisnap kora reggel ismét a hcl,yszinre men.t. Mint.· 
egy 60 méterre attól a tiezt(tstól, allOl az ol'vvndtÍSzt meg· 
lepte, vérnyomokat tnl(llt. Követte azokat s k(h"ülbelü! 150 
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mloknlylr" II -Gnibl n m�t.nlálta II l·,loU "Uirv&bt�·-hcntlt 

S}�a.n rt i�dl "rt<JI ft vad!.-"t.bérrok t � A.7..nk jell-o
Itt�1 f Jltnt/'U.a a dótt '\'HW.t BOTjú "'IJlt bf!-1tJl>, 

1\ }.'"\Bhut a. ndll'- .a "OProni �'Tdéf7RlJ f·,j ko'lla ballvu
!.(Iira ('T('lt.::. ALt In'.nd.ta. tllYIY lI.lOk �(tl.i1i ti)hb�n kl �UJk· 

f:.,kk jArD I \ad.ánnl ('rrf:' li tl!ru!dn. Három n �-,t flua: tol 
f.htt,unlc, novy tJ7 ,'rd.:.;4.;u II rtJitlkoL'l balhrafoí kozot\. kerpf
tük az. m"VHldáBzf l\ Yadtll" ('ll'l fldJP.Jl �t>1J\ j nwrtf' f, ' ozt. 
flki . "1.lIl�1('hM\,·t .-'lejt.ett A fo :,o.ko!a hfáZ�aMjú azon
ban mIlik, T. to eg)' olyAn kü!!eJü hallvatLíra. .amilyl:D �U". 

rrWI1\.-·f(Mt It \arlór lI.dott. Et. � rnrl!gntó \."':!Idkezati hhá

vU Ollatl mtu' bllflt�tve 1'5 vO'lt. köz'bejl az.,mban hm'-Tet
I n h,·Jyt fáV(I1.(,lL. 

At ffl's1. körny·ltd Iwjártuk 11. re-tWt az MvvadjÍ
lf�utta1 1I1"fH\ lIitth.rtthk JiM.J,)tt.. Mt IJt Ic'ml'M'rt; akit II ""dőr 
a I12!Jf.atlfnrvó t ! (�n az l'rd!Jben 14tQlt. A1.onbaJl il �'Zt>� 
mfhil ... ítfuJ �Kyikrf� �m illet rá � va.tamr;nnyil"!n (·lfoKad� 

)),1 VI ah b f t bb.tm y 11.ot.t..ak. 
\f..-V&k:ldtUflk. Hu pedil{ fl <:'l't'nd6r ti n}omol.á."bnn 

Ull)1l0"Vj'utL holtpontra. jut, kl('Oko�bb!:n t�j. bs víllll'W

m,'yy " h .. ly�r.ín te. III UI e-tl teltOk blir az , I� alkalom

mal 1' lkiiJm('r�\J �(:n útkút.nuunk mindent. aoélkül. hogy 

II l, -ki "bb lI'llmot �lk('rlJlt volna ott. találnunk. 

ft. d�ut.ilJlI órákh.Hl ,1rkt"Zt.ünk kj a tlS1.tá<:rtl_ l' jra ót
k,ltntf . .uli. a. kornviokd r!n�dJf'lénytt'leníil. dl: \'stanll dflzlön 
ml>g: (.t;t-tartntt Lt:onunkeL A gyalogo>,\'(-ny kozell�i)(;n 
�;."y 11l'IYt'zk(:'dltmk d. hogy mi $7.(.'mme! tarth<ls"uk nil 

,l eg �rTa. JiÍri .... k(·lii-kt't. \wnn\inkrt �nbfln OE> lA- anak, 
Jnkáb\' II ht-l) ... inhl·l, fU.zOO(j bizalom és vAl1lkozá� volt. �l 
do ztinkrúl. mint kllnum100tt. IE> , 

ri< (.ni ttlt: d t-t>l1dbt-rt, akkor egy t:mne[' kőzelcMfl'ét 
I�k,ttuk. )fdVJr l«.>ltün1. az al&kja az rtlSwénYf!n, "�'omhaI\ 
l"j "'«rl.lJnk: Pl ·,j(fvr \(,!t., a -vndilr :"-lég nav\'obb c�ehd
I'H<n fin-f·\tUnk ' mikur niif( 10 lfrpffln' ért hozzank, hal
KJltu.kr ho�y si. ...,udó,. fflhaugq'n mf'liyog vIllamil. Meg-/I,,>
'1.ttctl fi�'y!-I"ml1'H'1 hallKa1ó·r.tun� .'l kivl!ttÚ"k fi kóvetkl!Z6 
7.c\vnkE\t � 

lill rrwirtuanák ' . .  1!ltt'nf�m ' .  de t6 az. hogy fli
k� rillt . 

- )lí <,ikrrll!f ol}'I\n j61' -- k6rd(OZ'tak most eI�je 
toppnnvól 

Ni-húny má."oopf't"rjg n�mán ml'.redl ránk. a mtw·lc-rw.
l4.�tÓl n('m jlltotl �7..6h07.. Aztán kb�1J.mt ném�UlI, mer,ill. 
mótdte fl kOi!zöJJ�J<t mag�'ar nyelven.. majd m('p;int númc
hll (":Il �Z II v6.1tutt kOl'l6ntI �,té, tele volt u.varral, ijp.Jl� 

·f(p'f.ol 
Ki rdf·zw·Lll i k·.'roLOk, Azt. mondta, boX)' a vnd{Ulzbél'

lök JUÚllmnt iW;l'rtek 11I>ki. ha " nyomm.ftsban a �('ndó�
ypt lll'l'fhni-nyespo tdmogat.ja. mO$t is ebböl a célból k('
r.'",t'· fl'} " hdy�zínt l-l.ii1.b.a "<lJumi nyomra hukkan. ami
nICk I1Z ör,. hn"-"1.nái ,,[o'h�tné, 

�ljko(lr U'7hllnan fdteltűk neki it!:ll\étclten ía n kérdé�t, 
liUM}' bennQnket inkább u előbbi rnotyogAeAnak ll?, 6rtt:lme 
(·I·(ll4cc� mcvinl l'Iebcsrni kezdúbt 8 tlnnyim batlcm. alat.t 
vult a. várotbm tuTlilkozli.4oInak, hogy úiahb me�ét már nem 
tudotf blrtwen{o\W,,-n kitalálnI. 

Bei.,merü�, hogy ó IQUe 4 :.zal"Vai'otl'hene.t.. i\lannIieher
pu�kúJÍ\.l a,; Ndótkn ('1r<'jf.v( tartja es májqR 7-én 16 VII(Iit· 
f'ZF)ft. Ozbaknnk néd.' li lQ:On'86l(!:heno{.. azért I!jtpttc ul. A 
�i:JtJ·tl\l�g�'lJ már nl'm tlJdta megllUnlliUmí, hogy taI4It-(> 
a lovlta. vaRY �"ffi. �..ért mM-nap 1mjnalban újra odament ft 
nkkor t.&lATta mt'� il l\!h�n"'t. M:oet már megijerlt II hogy II 
yyanut ellc.-rcljl! muvAr6l, k.italálta azt 3 me."ét. amit az.. 
uliul fl, vudilM:hl:rlnkul'k lia nekünk cloadott. Slljnoa, akkor 
n�;g n ... m '\'ott �l·r'rtmi alapunk arrn, bogy ké.Ú'lkedjilnk 
bt:llfl� II lU l'l'dí'e'lA!lí (őb"kaln 19a'1,.g�tt6ja c.Wl)1l jó!;zánMk. 

hól még' jcrbban bdevitt-vl:nJlÜnket a hamis irán�'ba uzzal, 

hogy ll' vaiJör által kitalá�t �zemélyleltásnak mCjffe1elö 

ol'wadá:oitt h·!C.,.tez.:t(' az emlioke�etéh(.'fl, 

A karabhJy Etr-után hamaTosao elókerült. en Jllc7.loly

h:al 8 mindkettöhm megfelelő .·zrunu töhénnyel együLt. -
RiL k U mutalUQm, bOJ/T a :-Iz3rvastehén felhontá�a 

ulkalmávnl fl vadól' tgy )1rmniieher·golyót tnlált - a sa� 

jM golyój8.t - II lelott vartban j;t azt akkor t>llitkolvú, JTU&
gáhm; \'cttt. Mo!5t 3-�t.ú.o azt js elöadta. Erre biwny már 

II "üd {'.,lbont"fJ"akor fígyelemmtJ keJlett volntl lennünk, 

m�rt akkor tudtuk volna.. hogy �Jaonlícher utim kell ku

ta1nunk. Ehbdl az esetben tal6n az �em vitt. vollW ben

I)ünk�t kin-el�hb az igaz,ság-hO't, más körUlmtoflyek kóz.ölt. 

ilZOrtnalT az ib'en lelet rC'ndlth'öI ha&�nos lehot. Az orv\'n.� 

dbamk áltat elejf.4::tl vadlIkon t�hát míndig meg kell áHa

p1taní. !to!.!}' milyen fegyverrel vadAswtt az orvvadás�, 
A ka:rabélyt é"i1 a ""dból kÍl:lzedett töltknyt egy�bké-nt 

fc.-gyvermc4ct1"1.-l mey\'iz .... gáhaltuk, MCjCóllnpltoLt..a, l\ogy 

<l IiJv(!(hlket ebból a kal'abélyból föt.ték kj :! ezr.cl cl tárgyi 
bizotl}'itélwk egy Ipnyege8 megál1apiláaaal 8Ulporodtak. A 
Cl'"ljl·h'nté:<l az ön:l II soproni fŐEzoIgab1ró úrhoz megt.etlR. 

Il. 

Polgár Ikt:lJIÍn (jr-melilrr 
(Fenórákos ) 

Az idQközh�lt meltSzGnt nagyc.'\er(oi or8 körletenek k(.t
hurmadu erdöit teriHet volt. Lakotl lanynrehdd2.el' lévi-n. 
RZ. ol'..,vadMnt igt:n elba.rupódwtt. \"ad is volt bő\"en 
1930 márciu� 21..?n az Óí:'i e$Yik járóre ha7..afeJé tartott ... 
látta. hQ�' Rusdi lmre gazdálkodó !;zt:kel'fvel Ba.logh 
J6ucf vflrosi erdóór háza felé Igyemik. 

Nem volt ebben summi, hiSt.cn HUBzti ott Inkolt. Il 
IlIklan�'ánk közelében, rende;,! gazdaembernek il'.mertok. 
rnil1di� kifogástalanul vi6dkec1et.t általában iti. ve!únk 
sz(>mhcn pedig IctilönQsen bará18úgosan. 

Ennél. li találkozásnAl azonban a gclzdn clk�rülte él 
a járőr UtgjainiLk lekinletét. Lflt.<:l.oLl rajta, hogy sz.e-rcLn1: 
minél elóbb tá.volahb lenni a jár6r1öl 6 csak fejbólinw. nl 
köszönt., Annál f.e ltűnőbb volt ez, mert HUMti a járöl' 
",gyík tagj o. - Vigh Imre ől'meswr - Jr!mt. mindig kUlo
nÖ5en bo.rM.lIft8o.<l szokott IrmnL 

l'fikor a jár6r bevonult, jelentette elot ü megfigyeJcsél 
s fI.ZOTt k�t.ünk gondolkodni. hogy Huszt i miért tartotta 
moe:t távol ffi&gAt a ceendöröktól so mit. kcrf,!.qhp.t�tt vasA,'. 
no.p az erdöör házában Hátha orwadMZ? Azon a kör
ny�kell akad ilyen "m(!gbizható" orv"adá..�z jg e lég, 

Vlgh c5rm�h:r volt annak irlcJén az 01'8 legr�b'ibb t�j8. neki volt a legWhb szemé-Iyl ismerete, Egyik bes\!
g-óJCi az erdő6r há 1..a I:cözel�en lakott s fR'Y még aznap 
t!Stt: enl(edélYl adtam neki, hogy ezt a b�úg6t felkI:'TC!l.se. 
Mcgtudt.a. hogy Humi va...,{trnap l.�ákhQn llzálUtott vala
mit az erdöSrhÖ1;, Aligha volt gabona, mert azt vlÜlon 
!'LOká'l vinni koe.sit61 a hbig. HU�'l.tj pedi{l öllUc>n vitte a 
8záHítmányt. AllIt61ag két héttel I:l'lclött ug)'an�ak zsák
ban öz(>t vitt liu�i az erd6r5rnek. Al. erdőöTék 112. őzet 
m<,>gctu:k, a bllrét w.dí g a há"7. mögött �lturt.llk. 

Máanap !.!ngedélyt kértem n házkutatúsfa a debreceni 
f,'ndBrknpiré.nY8áQ:t.ó!. Megkaptam, Az erdőőr feJelleMivel 
egyeli)l'c. nC1n akartAm. közölni $'emmit. Szolgálntba vt.'zé
nyt:ltem mn.gamat Vigh órmesterrBI, c186 IltQl1k ft ...,'ad!\Hl.� 
házhO'L vl·zdett. Olt találtam Makk Gyula rŐv(J.dá8zt. uki� 
"el mégi", köu;ltem mlft;t 11l.ár II gyanut. Azt ft:lelt�_ hogy mncg kizárva. de a flikerbt!J1 nem bizik. merl rav8ezabb:lk 
t'"Zek 87. cmbf'tek II. �e.r.(ÍÖr.lG1. 

Jnnen II Hult1.tl házához menlünk. O magn nem volt 
otthon, Il."laséKé. C:tal6.dtagjai �- a c.:wléd j'l pedlll,' ncm ttktll'wk tudni �em on'"Vudiwzalról. !elem puókhr41 . 101ikor 
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Mint minden CJztendőben, az .idén is megmozdult a t.-irsadnloJn szÍ\Te nz elhagyott gyermekek érdekében . .i\lájus 4-én CS 5-én 
8Z On,zágos GycrmckvMó LIga nagyszabású utcai gyüjtést rendezett. Budapesten j a gyLijt,s:urnák II. röváro:::i elók(!']ó höl
ro<(!iJl�k \'Mnök .. ég-e alatt állottak. Az Andras:;):'-uton, az Opc-ruMnal nemben, ft m. lör. c...o;endőrlelügyehiség előtt fi!lál
Irtott urna \·&Inöknójéiil l-1.lt;: Szi:lI.ay Bélrilhft kért�k Ul, kinek sz6p eredménnyel járt gyiijté.:éb<!n ft budapesti csendőrtiszt{ 

hölgyek: segédkeztek. 

azonban az il!'tAI16ba bementem. a kocsis ugyancs.!lk meg

ijedt. 

Azt kérdeztem tóle, hogy hány özet lőtt ft gatdája az 

elmuJt va"árnap a ,L!'utí erdőr�szben_ A kcc.:'is elöszőr azt 

fclelte, hogy nem tud il;}'t1smirol. mikor azonban mel!ismti

teltem II kérdést ég felemlitettem .El vllsárlfil)i szekérutat 

is, n kOC"i" beszéln i kezdett. 

HU::lz,t.i csakugyan löv;'ldér!;t� az ózeket. Legutóbb i" 

mt'gettE'k egyet. $I a bórét n trágyadomb mel!ett etá'ilák. 

ltppen akkor erkezett haza Hu�z.U, amikor a koc.ús t)."t el

mondotta. 

HUdzti ta,rndotl. mert I:"n; tudta. hOIO :l kocsisa mar 

eh\rultu. )1 ikor ezt rnugtudta. nkkor ö :s bm"m�·rte 1\1. orv

vndászntoL Az ózbőlt II kocsis által megjelölt helyen meg 

Ü� találtuk. A pUt)kát II \ladászathoz mindig a vadórtöl 

kapta Huszti. ezért. juttatott neki fl. zsákmányból. 

:.\1os.t már a "adór búz.ához menlUnk. Ott is c.911k a.G 

asszony volt otthon s eleinte RZ Reru akart tudni OI'\'\'sdll

sUltról. }Iikor azonban kijelentef.t.em. hog)' házkutntá�l 

fogok tartani, a pi ncéblil Ielh{lzott -fél özel es egy öz.b6rl. 

Egyébként azt mondotta, hogy azt hitte, a f.érjének szabad 

v!tdá�zniR. 

Az IJrdoort nz erdészeti hivatalban találtuk 1U-eg Ép
JlCn hO.Ulfe1é kClizulödött. Tagadla. hogr HUBZtit.6! ózet 

kapott $ hQf!Y nála egyáltalában ózbús elófordult. PerszE". 

amikor felmutatt.am neki ll. felesege áJtal előadott fl.: őzet. 

nyomban bei�merte. hOKY az ö puskájával járl Huszti va
dászni, a z.silkmllD}'t. megfelt:zték. Aztan a puskát is óri
utbe vettem. 

Az erdoör fltgyelmi eljárás alA került. amellett a deL
rl:ceni l·endörkapit.ány�ág 200 P pénz.bír;;ógra itélte. 
Huszti Imrének pedig 350 pengőjebe került a vadászat. 
:'Ileg abba. hogy tlljátnotta il. bizalmat. amivel addig mi is 
viseltetlünk veje szemben. De ki is gondolta voJnn, hogy 
ez. a "csendórkedvelő" gazdaC!tDber ilven notórius or\'V8-
dúsz legyen. 

-

U. Nagy Józ8ef tiszthely,tte:J 

(Dombrád ) .  

Ill. 
Amikur az. erdélri hava30kban, a határ közelében tel

je�,ftettem szolgálatot. alaposan megismertem a hegyi orv
vadászt. Ravasz és valcrnerö emberek voltak ezek. A \.ad
örök nem győztek eleget rémüldözni és panaszkodni. 
ŐSzintén beis:mert.ék. hogy az orvvadászokkal nviltan nent 
mernek szembeszáHni. Annál inkább mertünk ·mi. c!'end
örők. az. orvvadfts'Zok azonban ezt nagyon jól tudtlik 8 így 
bennQket óvatosun elkerultek, figyelték minden lépésün
ket .(is a hatArmenti rom!m.ság kör�ben nyomravezetöket 
sem igen lehetett találni. 

. 

Egysz.er azonban .az egyik oláh menyceskének eljá rt a 
szája. Nagyon megharngudott fl Sterpu Juoura. Bemár-
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eid' Hog\' nem dolgozik, 
tottn elottünk. lehúzta a sárga o 19" 

t dl é . . . \  él [gen mert vndA.szik. Azt azonban nem ti .1\, m gis JO " 
d . h g,' mikor és merre \'agy mnr nem a

d
�'lttn 

t
n�egm

E
o
z
� :�át :ekunk kellett kisziszokott Juon va nS'lga nl. 

mntolnunk. 
él k't g\'anusH.nni "!ivel most mAr adva volt a szem y. a l . 

t lehet: könnyebben men lek a továbbink is. Szem�el �:�t
,
�� 

t k II Juont. Egr nlknlommal utfmalopakodlunk II . ) . 
f�lött elhúzódó erdöségbe s a jószerencsére. meg az öszlö-
nünkre bí7Na magunkat, lest tartottunk. 

NemsokArn galyropogAst liaIlottunk, azután meglAt
t k Sterpu Juout. Egy terebélyes bükkfAhoz osont" pusknt 
\l�tt ki belöle. Most még nem nknrtun� bl!avntkol,1ll, i\la;n 

az orvvadászat nzz.nl még nem bizonYIUmtó, ��gy n pu -
kat elovette, legfeljebb csnk 11.70 engedély nél�u�1 f:gyver

tarths ?Il i  pedig most már véglegesen végeZni akaliunk n 

Sterp� orvvndáswtnival. tszl'e"étlenlll követtUk. l\'le�ál
lott az erdö szélén, kis idő mulva e�dölT�?t a pusk.nl� il 

szaladni kezdett. Rövid idő mulva visszajött 8Z eldobe, 
maga után vonszolv8 egy szép sU\rvasbik�t. 

Mikor meglept Uk, kapkodott a pUSk8}a utá�, mert az 
elsó pillanatban nem volt ,'ele tisztában, hogy.k1kkel taln 1-
KozOtt� Hogy a'Zonban a sötétedő estében. feh.smertc ben
nünk 8 csendörökel feltal'tottn a két karját, Jelezve ezzel, 
hog" megadja magAt. 

• A vadat Zsinna község elóljárosngAhol, szflUlttattuk � 
aztán I'észletesebben kezdtUnk foglalkozni Juonnal. Gon
doltuk, hogy lesz neki több puskója is. Az ig��i orvvad�z 
ugyanis biztosit ja magál. Ha nz egyi� puska]át el�eszlk 
!öle. még mindig marad egy s ha

. 
:lzt IS el�ennék kesóbb, 

akkor többnyire otl van a harmadik puakn IS, 
Juon minden vonakodAs nélkül beismerte, hogy van 

neki mósik puskája is. Egy másik erdörészbe vezetett ben
nünket s egy tiszUis legelőn megAIIott. Karó ... ' olt a földba 
verve, A kar6tól keleti irlÍ.nyba ötöt lépett nz orvvn�liaz s 
(\tt a gyepen megállott. .Azt 'hit.tük, ihogy bolondOZIk. de 
amikor letérdelt s kiemel l n fúböl egy téglnnagyangü da
rabol. megvnllozott. El véleményünk 

A gyeptégla alatt bükkCaburkolat volt, nl, nlatt pedig 
egy sUlbúlyos négyszögű kis verem. A veremben lAdn s a 
ládfLban egy kétdal'abba szedett. kétcsövü vadásT.Jluska. 
Mikor a verem a fával és El gyeptégll\val le volt takarva, 
olyan pontosan beillett II fútengerbe és olYll.n szilárd volt, 
hogy senki éstre nem veheUe s állat, kocsi is keresztül 
mehetelt rajta. 

Most már fl harmadik puska után érdeklódtünk. Sze. 
gény Juon csnk vakargatta a larkóját, hogy hát azt meg 
ki úrulhatta el nekUnk, mikor pedig arr61 igM.!n senki 
sem t.udott. De ha mÍlr tudjuk, akkor hát előadja azt is. Megint. men lUk hát jódarnbot 6 az erdőben magAIIt egy fn 
alatt. Gondoltam, ez a Tluska ia a fa odvában lesz, de nem 
ott volt. Juon felmászott. fi fúra, egészen fel fi koronábn. 
bogy már nem is láttuk. Azután lejött egy zsákkal. II zSúk_ 
ban volt a harmadik 'Puska. Jól becsomagolta ég odafent 
orJakötötte a galyhoz, úgy tartotta rejtve n harmndik 
puakájál. Ott UJlyan lombhulInsig nyugodLan el is lehetet.t 
volna a puska mindenkitől, ha ml rA nem akndunk. 

Mikol' a 'Vadőrök megtudták az eredm6nyt, nem győz
tek hálálkodni. NéMn)' nap mulva pedig Szászsebes erdő
főtanllC80sa - Földes volt a neve - távbeszélőn grnlulfLlt 
az ÖNnek a mondott köszönetet. JlIrörtfLl'snm Bonfm.t 
Mihály népfelkelő - nll.g)'szebeni ember _ volt, akt Er
délyben maradt. Ugyan, hol lehet most R jönne-e még ve
lem orvvadá8l.1esre a hnvasokba? 

Gödri József tilldllelllCtlN 
( Erdtitelek) . 

Csendörerényeli:. 
11'11\: CSEPI llI':L,\ sró ... tlos. 

I<ötelességér1.et, 
E tulajdonság a csendőri tulajdonság koronája, 

A l "'(�b� at elengedhetetlen és nélkUlözhetetlen, - élet
felt:tele n

' 
hivntn�unknnk, Olyan ez, mint n? 

,ÓIÖ16nY:���
I
�k 

e ő és n napfémT mint a fánnk fi g)'ökér; n o 

�i�: ;send6r, ninos l:�ncl és béke, nincsen tftl'.::ndnlom, 

onzág és nincs élet. . 
i\legértéséhez elengedhetetlen a szó stét.n:edé-se, l(öte

lesség és órzc�t. 
Egy hires Iró könyvében Igy olvnstll.m : "A kötcle!lség 

oh'anféle tartozfLs, - amit mlndenki
.
nek ok"et1en�

.
1 n'(l� 

k�ll fizetnie, hogy n jeleniben a �11��lv(\Szt.ést, Jövőbe 
pedig az erkölcsi bukflst kikerillhesse , 

k Tartozás tehl\l Adósság, amit hn mog nem n.dun e� 
kelló időben, órában, percbo�, hit.eltvesztllnk, 

.
am� eg): _ 

jelent 8zzal a ,'ilflgosnbb kifejezéssel, hogy azoknnk, akik 

nek <körében ólUnk, akikkel együtt dolgozunk, . aklkn<l� 
segits6Jére vagyunk utnh'a, a. bitahnát olvesztJUk; nM 
biznak meg bennUnk. Egy esetbon és egy emberrel szem� 
ben le nem rótt tal'lozfts még talftn nem okoz szeren
csétlenséget, de ha több embernek, több esetben nem 
adjuk meg a tnrtozásunkat, 

.
ak

,
k?r azok (lZ emberek nem 

türnek meg maguk .között: klközosltenek . 
Nn mnr most közeledjUnk csak II kölolessógJel n 

csendórhöz, 
E . . Van-e a csendőrnok kötelessóge, tehát t81'OOz66a. ' I l e  

a kérdésre nem is kell felelni. 

De ha a kötelesség tartozás, akkor honnan, mikor 
�..s hogyan csinálta n csendőr ezt az adósságot? 

Kót rövid szóval is meg 'lehetne I'á felolnl . Esktlvcl 
fogadtu. Olvllssn csak el minden csendőr mo.'it mindjl\l't 
az eaktl s'lt)vegót s megérti, milyen súlyos ll.dó�sl\got oRI
nnlt vele, mikor n tcstllletbo lépet.t, 

Ha fitolvasta és meJértette ndóssl\ghnak aúl)'08shgát, 
gondolkozzék és ne c.'lllk az Ö személyére nehezedő terhes 
adósságot lássa, - hallom nézzen tovább ls, Ncm�ILk fl 
csendÖl't I.cl'heli ilyen tartozás, Az orszflg, vngy a vilAg 
minden emberének h/l.SonlÓ ad6ssAg nyomja a "lillát, Ha 
nem is az eskü révén szerezte iltt meg az a mnsik omber, 
mégia {enn Ali a tartozhsa, amit hn nem ad meg, lf:övet
kezmélweket von mll.gára. MiAItal szeroz tl\rtoz65t, adós
ságot és Igy kötelezettséget egyik ember n mnslkkali 
vilgy másokkal szemben? . ,  Nagyan sok csinjn-blnja vnn 
a feloletnck, Csak a logogyszerilbb pl!ldftt emil tom meJ. 
Hn emberek közölit. akarok élni , akkol' leljesItenem kell 
mindazokaL a köteleSSégeket, amelyekot ez a nagy ked
vezmény, hogy t. i. emberek közölIt élhetek, m(lghval 
hoz. Tehlil kedvezmény és előny, amit knpok, dc ellen-
6rtéklll kötolcssólfekeL kell leljesltenelll. MI nz a kedvez
mény és előny? Az emberek közösaógében sc,;rItElóR'et knpok, 
tanulhatok, flzól'akozhatom, Ennek ellenében k8tclcKRólla01 

m(Hloknnk ls aegltaógeL nyujtani, hlclozfitot hOZIlI. 
A csendB!" lll, amikor belépett a tosltlletbQ, olynn nngy-

8znmú kedvezm(myt és el6nyrt. kupolt, hORY rehlO!"oln J Ifi 
nehé?: nevelést., tnnltúsl, meg6lhell!íll, l'uhtíznt<lt, fltC
tést, tekintélyt, megbecsIllési, tisztelotet, 11'1. tílla.m 1'68té
ről pedig u'l,l a megllszlolő S'lCI'QPct, hogy ől'e lehat a köZ
blzlonsflgnak. 

'€!\ mindezt előro és egészben meKkaptn a cllelHlőr, 
Nem mindezeknek a megfLZOrzé.9o lesz tchl\t fclado.tlI a phlylijfLn, hanem c.!Iak a mcgtal'ULsn éli a tov(lbhfoj

leBZLéae. A ncvolés6rt kifogáfLtalan magnvlsoleLtel, fi tan!UL!lhl hnlával (>(! eredmények folmutatfLAl'lvul tartozik, A 
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OHIUUI " , 

gOnc1tfl]nn mQrt'ólholóflól't fiZ1.111 InrtozJk, hogy minden kő· 

pcsllógót.óe idojét IL hivnths botöltés6nok H1.OJgflln.'(flhn fl)· 
IItjo. Az �lölllR'bo iknpott t-úkintélyb ós tlll1.tolutct, mOR
bocsüléflL l\zé!'t knptn, hogy knmntoztmuln, Ry{Jmö]csöz. 
te8se; hog'y no If.óko?oljon cl ho1610, hnncm tegyon hozzA. 

Szolgfllnlhnnk és mn.lfmólotónok IJnlndun mognyllvfl

n ulA..'u\bnn II kö!o1ollBÓg B7.nVfI legyon (1'1'" nmely f\1:crlnL 

cselokszik VAgy nem CIIcJck&zlk. Bármi ](!I{yon Ifi fl1., Amit 

tonn I fikA]', vngy nm It nem nknl' mogLcnnl, 111. 01116 kérdé!! 

mIndig IKY szólnIjon nlQg fl Iclkóbon : mIt pfll'nncllol II 

kölolcAII{lJ. 
A'I.L h ltlzom. cnnyl IR elóg voJnn LHm\l�nlónnk, nw.'l 

ezon flZ úton hnlnclvn. hlt�Ulnk .�ohnRom véllz ol (Is 11Ilkhft 

nom 61'l10L, 1\'16gl/\ jó, ,hn tovhbb bCllzólKetllnk II kIHalt'lI· 

e6g1'61. Hn II kötelc/lllóg ólotnnknek Ilyan fontOl! őrt,lIk· 

m�röjo, nkkol' nózegf'sflUk, vlztHl'l\lKnMuk cllnk miHI' I\Pl'Ó

jÓkoRnn, tövó,'lll.hogyóro, nkAr II subA t vfi.'lAII!6 nlr/lldl 

ember n'1lb n t'U1HHlnl'llboL, nm lt ogy QA'611z 61011'0 szólónn 

IkmlYflI'fL II nyukAbn ; nom llZÓI't, hoA'Y Inlnclunlnlnn hnjn 

logyon velo, hnnom, hogy vóclj€' Bt 00 kedve III loljók Imllno, 

1<1 ne iAmOl'nó nit II j6 Ól'7.Őflt, IIml Il?, 1IIV�A'1.ott 

Illunlm utfm tf\lnud II Idlt'khen ? t ünk(>n�'wl('nnl it'! IIZllVflkbn 

önti o7.l I1Z Ó,vt.Őllt II lo"tl\hl> ombor, nmlkol' n ... !. ftóhnJI,J n :  

hfilfi Jlltonnok, Olylln j6 o z  nz ón:ó-'I, mIni mlkol' lIólyOIl 

tc.f'lhctt vlbbllnk M leLMl4zlIk;  olynn, mint mIkor I1d6111lAKUnk 

utola6 réllzllltét fizottllk kl. MOA"ológcclclt, c8(!lldt'1t-fltll'nH 

hnngulntú cmbol'ckkó vAIunk, A 1()III'f!(lnU klJt.I'lrlllltlu l/lIlU· 

f'ldoocwtll! tNIZ, 

Do ISlllonj Uk n1-t iIlZ Ól'7.&lt lll. nmoli,V nyugL .. I,.n"., 
Ilmel)' I'hu'jn II lt>llctlnkot, hl\tunk Illliuött flllnnrlóun tony"'
H'OWOIl flLlUclo9, TIlh'OlItJII n JcodvHllkot., róIlInk II tolyl.OI1Olllln 
ntt.6) uwtunk, ,hogy vnlnm! kollomQthmll�U', bnJ tou óliIl L 
11 1 1  oz IIZ órzÓII? ,A, l'o.'I.'IZ lolkllllmOl'o� II nom tulJoilH"tt 
kll!.ClICfl8{1.c 8zol'onuA811, Ez Mtfm porttzo lud ".ló" fllnhut\
ellnl flzolgAln$, clo tlohn�om llzwl, hoQ'y IWyl1ktlltZ pótolni 
elmu lMlzll-oLt kötolt'fI.IIÓKotlol, hnJlum IIzznl, hOKY nil k"'n L 
hlijhllLllZ kl kötelollllólI'Cc! tclj(l.'II�IIO 11161, hQifY1I1l tHknrU'nl� 
hnt.od mulnflzttll�OIlnt, hogYIUl távoflzthatu mu)!' nuhlOknt. 
A WlJ)! 1I11j/'HflHtI /;IJtrlr08fl60 1J/1111'11 elu1Mt. 

A KyonKo Jollom hnjllk 18 m'l'u II tnnACHI'n �II l'otIl'IZ 
iHm onged l IllliRfIt vltotnl, A le nom l'óL!. tfll'lo"nl'l IwellK 
Rynl. irYCll, nmlR' II vógón tuIJ(>Rlthnt",t'tlll flnKY tllrtOJ�Al1llfl 
növoklld tlt, A kövotkozl:l fdlomflfl mnl' nz 1t!'1(l:ilcill hu kAli, 

nt Ilm1l Azóvhtonnom fIS'.L ifi, 110K)' hnlytol!\Jl A�6vnl to� 
Jozzllk kl uzt n l(övoLolmónyt., ILml1lyrltJ n köl.oll'llilÓIfK(\! 
knl)cfloll�j,blln (:Irn llluotllnk, Az!. mondj u k :  ktll ol()lI�tI"t111Z"t, 
llJz nom IL'hoL Ikl:ivlllulmón�', mart oz m6g' 110m IJfllllokoclllt. 
J{nvcfloL ÓI'1I0 fl villiK 111,1.01, hn nllncl�lIlkl oflllk él'(\�,nó II?'!., 
hOI{Y kHlo!tHlHÓlfol VIlllIUlk, d" n�\m oH(llolwdncl, S(}hn flunkl 

A tili 1'1H11 (Imlfhlll/,' fl 'J/II",!11r1 110M 1,'0,(111/11111, MII/' 
ImI/fi JNIIHI/flln/llll, IIn(1}I (I IJlI/.'IJ flt""", !nU/ltillfl ,,_, hOIJJ/ 
1/ IJfI!wH./Ir.IJ(/ '!Hnk IlflJl{/N I'fll/(lft/kfl� lf/fll" , (/1/1/11/10'" Nilr" /" 
ff IIItflldllllllll/frfOIl/, /fIU f1/ltmtMNwlr a idrflll (11111./'1, " ltIIl,1d 
fI/II ImlJJ/M,,, 

f/�PU/lUQllE 
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sem nyugtatta meg a lelkiismeretét és soha senki sem 
rótta még le tartozását azzal, hogy ceak érezle köteles
ségét. A kötelesseg nen, érzes, hanem a viselkedések és 
CJlelekedelek hosszú. Bora. 

Mi hát a követelmény? N�m a kötelesség puszta él'
zete, hanem a kötelesség teJje3itése! 

A teljesítés az akarat munkája, az érzés a lelki
ismereté. 

A kötele.'Sé6'leljesítés négy erős munkatársa : a fá
radozás, a kitartás, a vasakaral és az önfeláldozáS'. Csak 
ezeknek a segitségével vagyunk képesek kötelességeinket 
ákkor is teljesíteni, ha akadályok, nehézségek támadnak, 
ha a tesI; kényelme áll utunkba. Ezek a kőrülmények �ak 
nehezebbé teszik tkötelességeink teljesítését, de meg nem 
akadálY07,hatják, metit. hogyan is fogadtuk eskűnkben? 
" . . .  minden !köl1ülmények között". 

trtéktc:\en az a csendör, aki kötelesse6eit csak akkor 
teljesíti, ha azb minden nehézség nélkül meg lé et tenni 
s amint akadályokbn Ü�tköz.ik, már nem tesz semmit, vagy 
csak tessék-lássék cselekszik. A számonkérésnél azután 
gyel1mek módjára nyafog, hogy ezért vagy azért nem 
tudta megcsinálni. Szánalmas látvány az ilyen ember, 
férfinak, csendörnek ncm való. Ki is fogy a hitele, el is 
kopik a becsülete hamarosan. 

Csak az akadályok le6yürese. a bátor megbirkózö'
sok nagy száma, sok esete nevelhet jó csendörré. A'Z em
berré nevelés egyik fő eszköze voR és lesz is mindig a 
nehézségek szembeállit.1sa :  a próbáratevés. Vállaljuk ön
ként ezt a -próbát, emberré nevel az es jó csendörré. 

Nézzünk meg most közelebbről kettőt ezekből a se
gitötársakból, melyekkel köte!e::ségeinket minden körülmé
nyek között teljesithetjük. 

Fár;ldozás. 
Amilyen szelid hangzású ez a szó, olyan nagy ered

mények kfsérik, követik. Benne van a szóban a csendes, 
állandó munká\kodás és mindenki már a szó hallatára is 
odaképzeli az eredményt, ami a fáradozás 6yümölcse. 
Nemcsak halljuk, nemcsak egyszerűen e�hisszük ezt, !ha
nem állandóan eleven erövel hisszük is, hogy minden fárn
dozásnak megvan n gylimÖCse. A t-ermészet világa ezer 
példát tár elénk ennek igazolására. 

A szó magában véve annyit jelent, hogy elfáradunk, 
megpihenünk, újra kezdjük és mindaddig foly tat juk ezt 
a hármas tevékenyséJel, mig célunkat el nem értük, míg 
feladatunkat nem t.eljesitetltük. 

-r.1ikor é.s miként fáradozik a csendör? 
Ha gyanus személyt kell megfigyelnie, akkor jön, 

megy, kérdez, érdeklödik, lest tart, sokat töpreng, gondol
kozik eszközökön és módokon. Mindennap c.iinál valamit, 
nüjti az adatokat. Rövidebb-hosszabb idő után fáradozá
sával �bi1.Onyitja a gyanus személy búnösségét és munká
jának gyümölcse az, hOlY ismét kiemeit egy embert a 
társadalomból, aki nem odavaló. 

Máskor önképzéS'ével, sokoldalúságra rvaló törekvésé
vel lÍoglalkozván : tanul. lA tanulás is fáradozás. 

Fáradoznia kell a csendórnek a rend és fegyelem 
megt.eremtéséért és ;fenntartásáért, az alárendeltek neveIé
eében, az örskörl�t lakosságának megismerésében és eRY
sroval mindenben. amit a szabályzatok és ulasitások köte
lességéül elöírna'K. 

tvcki,1 tUlIcicslw%/IOIh II leJJ2erclésröl. hololt lIt;wladdi" tlcm lellcI lCl/2l"!rctlli, (/1/1í!1 '1IUli ala/dukbrtll 1IIf1-
radI/fit.- fC1I1I U2 cur6}}(tl, tí.YYllevczctt békeszerzödésch, O/Heim)/; '�OJlucr(!1/ eröIl2a1;01. a/(l1mhw{;. 

BORAH 8Zell(lto,·, a2 Ellycsüll-Allmllak kiiliiyyl 
biiZottsUOÚJwk eh,ö"c, 

A fáradozás ellentéte a kényelemszeretet, a hanyag

ság, az elhanyagolas.. Ezeket az ember?en ��g:évő ross�z 

hajlamokat a fáradozás gyúri le és blztoslt}a, hogy ko

telcsségeinket teljesíthessűk. 

Kitarlás. 
Fáradozásunknak nem terem' azonnal gyümölcse. Sok

szor hosszú idő: hetek, hónapok szükségesek az eredmény 
elérésére. Miért? I\1I:"1"t akar rajtunk múló, bennünk r�jlö 
gyarlóság: meg nem érté's, helyzetek fel nem ismerése, 
tévedés hátrflItat, - akár ikívülünk p.sö \körülmények, 
vagy rossz szándékú emberek mesterkedé"e tévúLra vezet
nek. Amiikor pedig észrevesszük .azt, hogy téves úton ljá.. 
runk, hogy nem hozta meg gyümölcsét fáradozásunk, 
nkkor elmegy a kedvünk >8 sok hiábavalónak látszó munka 
után a foJy.t.atástól. Nincs .erőnk folytaLni, vagy talán 
egészen újrakezden� a munkát. EI is mondhatjuk, hogy 
nincs kitartásunk. De egyúttal azt is, hogy ninc3 és nem 
is lesz eredmény ünk. 

j\1i-ndig <másban keressük az okot, a hibát, - pedig 
bennünk van. Hányszor halljuk szinte naponta attól, aki 
nem tud valamit megcsinálni, hogy rossz a toll, rossz a 
papiros, rossz a dákó. a golyó, a futball, a cipő, a Ipálya, 
a könyv, a jegyzet, sőt, uram bocsá'. még az utasitás is. 
Pedig ewik sem rossz. Rossz CEak a hozzá nem értéS. Ez 
II rossz, czért nem tudjuk használni eszközeinket, utasi* 
tásainkat, sőt még azt a sokat hangoztatott tudásunkat 
sem. Hanem ha III sok eredmény·telenségen scm llukik meg 

a kitartásunk s van bátorságunk !bevallani, hogy azért 
nincs ercdrrtény, mert nem értünk a 1-ennivalóhoz, vagy 
nem értünk hozzá annyira, hogy eredményt él'hp.ssünk el 
és emellett van lelkierönk, hogy- újra, meg 'újra nekifog
junk, - akkor nem marad cl az eredmény. 

Ebbell! az újra ;meg újra neki,fogásban van még !egy 
megbecsUlhetetlen érték! ia.. Nagyon sok tapasztalatot sr,cr-
7.link ,arra, hogy mit, hogyan lehet megc:;l'inálni. i\1egkisér� 
\ünk rengeteg módot: ezek ltőzül megmaradnak az érté
kesek. Ha sok módot sikerül összegyújtenUnk, akkor ta
pasztalatról beszélünk_ 

Kinek van sok tapasztalata? Altalában azt mondják, 
hog� a7. idős embereknek Nem mindig. 1::1'1 �zt mondom. 
hogy a fiataloknak i·s lehet tapas7.talata, csak az szükséges 
hozzá, hogy sokat és kitartóan dolgozzanak. A tapasztalat 
megszerzésének tehát nem a kor, hanem a munka, n ta· 
pas'ltalatszerzésre való állandó ltörekvés a követelménye. 
Negyvenesztendei passzivitással, érdeklődés, tevékenység 
és alkotás nélkül val6 szolgálattal nem lehet tapasztalatot 
szerezni ;  tt7.évi munkával, tanulással, egyszóval aktivitá& 
sal igen. 

négente a ,katonapuska meg/öltése nagyon ídöubló volt. 
A pusk.1 csőtorkolatán át először a puskaporb kellett betöl
teni, erre a fojtást, ar.után a golyót, erre. ismét a fojtást. 
Azután az egészet töltövess:r.övel leverni. Végül a gyujtó
lyukat "folporozní", illetve .később (I gyutacsot roáilles1_t.cnl. 
A lov9.saágnál lGGO körül, a gyalogságnnI félszúzadda! ké
sőbb, akként scg{tcttek' ll. dolgon, hogy az egész töltetet pa
piroshUvelyben előre !!Ikeszitették, melyet ll. C5otorkolaton át 
kell!!tt a csőbe ereszteni és beverni. Két ilyen töltet együtt 
volt elk&>zltvc és a katonának a t<iltésnél ketté kellett _ harapni. F.r. fi módszer járta 187!)-ig, vagyis II hntulWlt6 pus
kak hchOZolt.aláig. Eddig az ideig tehát kézi lófegyverrel fel
szerelt katbnának csak olyan legény volt bevehctú akinek 
metswfogai jók voltuk, 

' 
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llfíulllaio. 
Tekintetes Szerkesztőség! 
Novák lstván alhadnagy úr által az 1933. évi 6. számú 

Csendónségi Lapo�ball "Létestitsünk C8lnulór8égi takurékegy
letet" cím alatt megjelent cikkel kapcsolatban szabad legyen még az alábbiaKat közölni, metve hozzáfüzni: 

A pénz állandóságával ma mar majdnem minden altisztnek van megtakaritott pénze, igaz, hogy inkább a nótleneknek, mint a nösöknek, mert a nós, családos ember már nehezebben tud takarékoskodni, a legszerényebb életmód mellett is. Gyakran lehet tapasztalni azt a szomorú helyzetet, mikor 
egy-egy elhalálozolt bajtársunk családjára, _ tekintve, 
hogy kevés közöttünk az olyan csendőr, aki illetékén kivül 
magánvagyonra is támaszkodhatnék, - és így az özvegyre, . 
vagy magára maradt családtagra a bánaton kivül még az 
anyagi helyzet nehéz gondjai is ránehezednek. 

lAz elhalálozást rendszerint hosszabb betegség szokta. 
megelozni. lA kincstár ingyen orvosi kezelést és gyógyszere
ket aci ugyan a rneg;bet-egedett csendornek, de a hosszas be
tegeskedés még úgy is sokba kerül, tekintve a különleges 
gyógyszereket és nagyrészt a rendelt vagy kívánt különle
ges étkezést, akár kórházban, akár otthon ápolják a beteget. 
Néhány hétig t.."l.rtó betegség elég ahhoz, hogy a családot 
anyagilag rnegrázkódtassa és adósságba keverje. 

A kincstár. által adott temetkezési segély, illetve a há
rom hónapig éh'ezett tényleges illeték a m.egeJ.hetésre �I
megy. Most legtöbbnyire egy-két gyermek nevelésén és IS
koláztatásán kivül, a hosszas betegség után jön a temetési 
költség, mely szintén kitesz pár száz pengot. Ez a betegség 
folytán felgyülemlett adóssággal együtt az özvegy nyakábil 
szakad, melyet maga sem tudja, hogyan fo� kifizetn.i. .. A 
n)'Ugdijból minden esetben a legnagyobb nehezségbe .titko;
nék, mert az a megélhetésre és gyennekek nevelésére IS. szu
kösen elegendó, különösen a mai viszonyok n�ellet� Az Ilyen 
özvegy magáramaradott helyzetében nem tud� .3:' m.lt tegyen. 
Legtöbb esetben a bajtársak között való gyuJtésI. engedé!�:t 
kémek, mit nagyobb részben meg is kapnak. Az 1.lyell; gyuJ
tések rendszerint elég szép eredménnyel szoktak Já;flI.' 

Felverodik 1\ kérdés, bogy nem lehetne-e ezt ugy .. r��
dezni, hogy valamennyi özvegy vagy csa�ádtag részesuijon 
ilyen segélyhen, a mon felszinen levo takarékegylcttel 
kapcsolatban. . , 

Vannak temetkezési egyesületek. Ezek rendszermt nl
lami- vagy magánnlkalmazottak tömörüléséből_ állanak. A 
tagok az egylet pénztárába egy bizonyos .- elore me�álla
pított _ összeget befizetnek. Az így �.eÍlzet�tt pénzboI az 
özvegynek szintén elóre megállapított osszegu segélyt utnl 
ki az egyesiilet. llt nem a tőkegyüjtés a cél, ezért .. a tagok 
a kiulalandó segélynél csak egy olyan cs�kély os�z.eggel 
fizetnek többet be az egylet pénztárába, ann II legszuk�ége
sebb kiadások fedezésére kell. Ha fl. csendőN>égnél egy Ilyen 
célú egyesület megalakítása a takarékegylettel kap�rl�

tban 
lehetséges volna, a megva16sítását, szereny elgon o som� 
mal az alábbiak szerint képzelném el: .. k 

A csend6rségnél kb. 2000 fo nós lehet. Az ozvegy.ne _  
kiut.alandó segély össugét 1000 pen!fOoc:n meg lehetne �lIa 
pIlan!. A belépés természetesen az IlleWk szabad _elhn:tá

d
ro

zására volna bfzva. Az egyesület megnlak�
:á:

ai'o
��óMkév

�1 tag befizetne l-2 pengót, hogy a� eg
k
ye

�t be foglaltak rendelkezzék, mert erre az alábbi be e s It 
szerint szükség volna. Ih lál Ha tehát az említett 2000 tag közül eg�-egy e a oz

� nék a többi tag köteles lenne az egyeslitet pénzUin'íb
l 60..-.:50 fillért befizetni mely összeget (1000 peng6t� az e 

halt tag özvegye va� családja kapná. Azonban m 
:d:sü� hozzájárulás az egyesUlet pénztárába • beérkeme, a� z l� let ft megalQ.kitáskor befolyt t-artaléktoMb61 ft segé ft a e 

halálozás alkalmával az özvegynek már küizetné. Ezt az 
összeget számítás szerint egy tag sem fizetné be teljes ösz
szegében, ki azt mondhatná. hogy saját pénzét kapta 
vissza. De még ez esetben is észre nem vehetO kis össze
gekben fizetné azt be, amit más módon ily összegben meg
takaritani nehezen, vagy egyáltalán nem is tudna. 

Tagok gyanánt azért vannak nósök említve, mert való
szfnú. hogy nz egyesületbe, megalaJruJá$ esetén, elsósor.ban 

nősök lépnének be, de ez nem zárn á ki azt, sót kívánatos 
volna, hogy nőtlenek i$ tagjai lehessenek az egyesületnek, 
kik a segélyt hozzátartozóik számára óhajtanák biztosítani. 

A befizetések a tagok létszámától függelilenül történ
nének, mert ha több vagy kevesebb tag volna, aszerint vál
tozna a halálesetek száma is, mert több tagnál nagyobb ' a 
haláleset valószinúsége, mint kevesebbnél. Ha fi tagok vala
melyike idóközben nyugállományba helYeLtetnék. t,er.mészete
sen továbbra is  tagja maradna az egyesületnek és ugyan
azon segélyben részesülne családtagja, mint a tényleges ál
lományban Iévóé -és a befizetésre is ugyanúgy volna köte
lezve, mint a tényleges. 

Természetesen az eldöntésre és az alapsz.abály tervszcrú 
elgondolására már nem mi vagyunk hh'atva, hanem elsősor
ban előljáróink. 

Az elolhivatkozott cikkel kapcsolatban óhajtottam fel
vetni ezen régi kérdést, illetve gondolatot, hogy a bajtársak 
azzal egyidejüleg hozzászólhassanak. 

,pécs, 1933 április 23. 
At CsZ/Í,I·OS Mihály 

törzsórmester. 

111111.1IN. 
37. lIérdés. A S;mt. 9ff. pontja a-:t- nmdeli, hop!! az el

fogott vagy ometbe. vatt egyént .1'4 6rtin túL nem szabad .a 
csO'1U16nJ6g Ó1"izeMben tartani, illetve, hogy kivételes eset-
111m, 'lia az á-tlldás i!4 órán beml mm volt ltlhetséges, fl, kJ
sedelmetl úldakalni kell. HOpyal1 lehet ezt u rövid ltu-táridót 
összeegyeztetni azzal a SZá1UOS kötelRss{qgel és tmmivalóva/, 
a-mel1J6t a Gs&nMrtöl a SZItt. IX. fejq:;ele 1negkih·etel. Ez a 
követelm6'�Y annyi{ jelent, hog!! a uumiiórl!ek mit/den nyo" 
lI/.Ozást, m.ég ll- leglUJhczcbb és logbonlloluleabb cset6kAt is, 
2.4 óTa ulalt be·kelL fejezl/ia. u pedig lel!cietle-nság. il cse-ndór 
tehlit. kényf.e1611 vagy feliiletcse,� nyo'Jllozni, hOOl! a gyanus-l
tot,eat 24 óru alatt átadhas8a, t·agll 'pedig, ha alaposan ejti 
mag a lIyomoztÍfJt. a. 9ya.nusltottat uta.sHáscUenesen 24 óránál 
hosszabb idt.'ig keU örizetb6lt larla-nia. . 

Vnlasz. A Szut. 322. pontjának rendelkezése, hogy az 
elfogott vagy őrizetbe vett egyént nem szabad 24 órán túl 
a csendorség orizetében tartani. részben a Büm'údi Pcrrend
tartásnak s részben pedig ti. perrendtartás végrehajtási uta
sft!sának (180.000/0.899. számú belügyminiszteri rendelet) 
rendelkezésein alapszik. 

A Bp. 146. §�a megszabja, hogy a rendöri hatóság (és a 
járásbiróság is) köteles az eléje állItott vagy letart6ztatott 
egyént lehetöleg azonnal, de legkésóbb 24 óra alatt kihall
gatni. Ha a letartóztatott egyén további iogvatartására nin� 
csen törv,ényes ok, öt kihallgatása után azonnal szabadlábra 
kell helyezni, mig ellenkező esetben, ha a további fogva
tartásra ok van, köteles őt a rendóri hatóság n kihallgatás 
után azonnal, de legkésőbb 48 6ra alatt a vizsgálóbíróhoz, 
iIIeb'e, 118 járásbíróság hatáskörébe tartozó büncselekmény
rol VBn szó, a járásbtr6sághoz kisértetni. 

A járásbíróság, ha törvénySzék hatáskörébe tartozó biin
cselekményról van sz6 és a kihallgatás után a további fogva
tartás s7.ükségesnek mutatkozik. köteles eITÓl huszonnégy 
órll alatt II viz,sgál6birot értesitení, egyúttal elrendelheli, 
hogy a ternelt n vi7.sgálóbírónak, illetve II nídt{J.nácsnak az 
intéílke<léséig letartÓztp.tit�b&n mp.radJon. 
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Amint látjuk tehát, a Búnvó.di Perrendtartás nemcsak 
szigorú feltételekhez köti valakinek 8 személyes sznbadsngá· 
tól yaló megfoszllisii.t, de rövid és pontos hnt.6.ridöket szab 
arra \'onatkoz6nn is, hogy nz illetőt mennyi ideig szabnd 
birói Itélet nélkül őrizetben tartani. Az fiUnmpolgárok szemé· 
lyes sz.nbadsilgii.nnk, szcmélybiztonsbgának szentsége követeli 
meg, hogy senki st' tnrtnssék SZenl�)leS sz.abadságt\tól meg
fosztva, hJ. anllak tör\'ónyes indoka nincsen. 

..\. perrendtnrtns a rcnd(jri hatóság és a járnsbl"r6sfig 

swnulra adja meg ezeket a rendeJkcresekcl (Rendöri ható
sí.gok szarru'trn ugyanezeket {.I rendelkezésekol tnrta!nHlZUl. 
ft fentebb emlitett 130.000/1899. számú belüg)m\inlsderi 
rendelet 70. §-n is.) A csendőr azonban nem rendőri hatóság, 

hanem a "rendőri közeg" fogalma alá tartozik, reá tehát nem 
ezek a szabályok ér\'ényesek, hanem azok, amelyeket a hivatko
zott belügyminisztcri I'endelet 183. §-a "Előámtús és bekfsé
rés" dm alntt n rendőri közegek re vonatkoz6an tnrtnlmnz. 
Ezek az utóbbi szabfllyok képezték alapját a Szut. 322. pont
jában foglalt korlátozásnnk is, 

A 130.00011899. 8zti.mu belügyminiszteri rendelet a rend
ö�i közeg ó.ltnl foganatosíthat6 azt a ténykedést. bogy vnla
kit a h.at6ság vagy biróság elé i1llitása ,'égett .5zenlélyes 
sza�adságától megfoszt, többféleképen nevezi. Egyhelyütt 
"eloálUtásnak", m6.shelyUtt "bekiséres"-nek, ismét mó.sutt 
"elío�s" -nak, "elővezetés"-nek "örizetbcvétcl"-nek nlondja 
anélkül, �ogy eme tényk�dések között akár jogi jelentőségük 
szempont.Jából, ak6.r I!�

.
g íoganatositásuk technikája, vagy 

a �ogdnatosH.6 rcndorkozcg személye, S20lgálati állása stb. 
t��tetl!ben bllrmiféle megkUlönböztetést tenne. A rendöri 
koz�g e�e eljárásának ilyen sokféle megnevezését tehát nem 
teklJlthelJlIk szlindékosnak, hanem inkább csak fogalmazási 
pongyolaságnak. A csendőrségi Szolglilati Utasitás a többféle 
elnevezés közUl csak keltét vett ál: az elfogást és az elő
veze.tést, de. a keltő között mind fogllJlatosltásuk feltételei 
s mmd pedig annak technikája tekintetében megkülönbözte
tést �tt. Ennek a megkülönböztetésnek azonban csak a 
cscndorsé� belszolgála�bnn van jelentösége, jogi elblrnlás 
�zempontJ�b�1 pl. az elovezetés és az elfogás, vagy o. rendör 
altal eszkoz?lt el6áIlH.ás és beklsérés teljesen azonos fogal
mak: valaki személyes szabndsil.glÍ..nak rendőri közeg úttal 
val6 .korlátozás�. Ezt azért kell tudni, mert régebben, a Szut. 
megjelenése elott, az a téves nézet uralkodott hogy n 24 
órán belül valő ntadós kötelezettsége csak elfogott egyénre 
vonatkoz�k és a. 24. órát is csak nz elfogás kijelentésétól kell 
szúmltam, vagyiS, hogy a csendőr egy, csuplin "őrizetbe vett." 
gya!1usItotLat akárme.d�.ig örizetben tarthat; amig CI neom 
f?gJ�, a 24 órás hatándo nem vonatkozik reá. Ezt a tévedést 
tll, ztáztll. Il. Szut. 322. pontja, amikor kimondotta hogy az 
elfogott vflg� elóvezetett" egyént nem szabad' 24 órfu;ál 
hosszabb Ideig a csendőrség órizetében tartani. 

Ami a kérdés nem jogi, hanem gyakorlati oldalát il!oti ké�len.' hogy az ut�{tlisnak ezt a rendelkezését ne� 
leh;t mln.dig bct:lrtll.ru. lI)"en esetekre gondolt azonbon az utasUas, amikor ll. 82�. pont 6. alpont d) bekezdésében lehetösiget. adott a c�ndornek, hogy a késedelmes átadás indoktit a. feljelentésbcn Indokolja, de maga a 322. pont is lehetőséget 
ad arra, �og)' a.  csendőr. Il. gyanusitottnt a hatóságnak való átadás utan IS 'IlsszakapJa és II nyomoz/ist vele tovább foly�athassa. � 24 órás határidő betartása tekinlctében az elIenonés a . kir. ügyész hatáskörébe tartozik, az ügyész pedi rl!n��zennt belnt..6.!!!!al van azokkal az elhárlthatatlan aknd:i� yo al sZl!mbcn, amelyek ennek a rendelkezésnek hnjs7.álpontos betartúsát, különösen a mi szétszórt clholyezkcdésUnk mellett, néha ncm teszik lehot6vé. 

Némely júromek egyébként rossz szokása hogy fi anu Rltot.�t 
l 

nz I eg�"l. nyomoz6s alatt sokszor R�üks6gtclo��1 i; 
mag:na c pell. Természetes, hogy vannak nyomoro I k �én)'ek, {melyoket. fi g)'anusHott nélkül nem lohet elvÓ::ni 
l�e�a�é��1
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Il'égünk von rú, ismét kikérjUk Egyébké 
� yamún újra szUk

fogházban is ",kúnnlkor ki leh�t kfrdez�, 
II gYlUlU8 tottat (1 

Ismételjük tehát: lehetnek csetek, amikor fi 322. Ilontnllk 
n 24 órlin beliil való átndásra vonatkozó l-endclkezését nelll 
lehet betartani, de lll', ilyen eseteklkel szemben II kir. ügyész
scg rendszerint megértó..�sel \·iseltetik. Minden körülmények 
között arra kell azonbnn törekedni, hogy n gS'nnusitott egy Ó1"1\\'(11 "sc legyen to\"ftbb n esendór-<;ég 6rizet6ben, mint "meny
nyire feltétlenül szükség "an, <Idjuk óL ót tehl\t :1 blr6!'1ágnl1l, 
vngy a hatósflgnak mindjl\r� mihelyt nines ren �zil kségill\k, 
minden n)'OmolÓ escleJ...'JlIlinyt pedig, ul1lelynt\j II Kyanusitott
nak nem kell felléticnül jelen lennie, végezzük pótlólag, ami
kor ót IIlnr átndtuk. 

A feljclen�s (tényvnzlat.) megszcrkcszté.s6nck Ül'lI�y� 
alatt sem okvetlenül szükséges :I. gy.\llUsltottat ÓrI'zoLwn tur
tani, különöscn, ha. a biróság vagy az lIgyúsz.sóg, nhová flt
adjuk, helyben vall. Ha hosszabb feljolentést ,'agy téllyvázlu
tot keU szcrkesztenünk, adjuk át .l gyanusito.ttnt rovit.! je

lentéssel s abban jelentsiik, hogy 1\ f(\l.iuicntést vagy II tény
"Azlatot holnap betcrjesztjUk � . ."blul\I I é.szlotescn kifcjt,jiik 
uz eltog"ás indoknit. 

Olyan I"(\ndelkezés ez a 322. pont, ahol az ügycsségI 1\ 
helyes Illegoldásra törekvő jóakarat., \'alamint a lónyeg h� 
Iycs felismer6sc ós szolgálltsa minden tekintetben !1I\Sznos.\bl) 
a betühöz vo.!ó ragllszkodó.snál. 

Itlóré Ágoston tiszthelyettes. 
A ni kiIl. 8S. számú határörizeti csend6rörs parancs

noka és jJirnsörmester volt Gyergyóbékás közsúJben, orni
kor l!HG augusztus 27-én é.jje1 oz oláhok olvu l beteil·tuk 
hazánkbn. 

, 



1933 ml,j ". 1 6 . tSENDŐn S ll G I LAPOli 3Z1 
���--------������----------- - --

i\lóré Ago.stoll tiszLhelyeltcs kemény clszftnt.s(lggnJ állt 
kis lét.szflmú osztaga elé és megtámfldtn II Békllij kör.séget 
megszAIló oláh katonákat. Bál' ezzel IlZ oláh felvonulllal 
meg nem gátolta, de előnyomuJ(lsuknl IIllgybnn késielteLte 
és SÚlmoLtcvö vc.szteségct okozoLt. �ol\.'1ikban, A túlerő el6l 
ViSSZllvOIlUlt, de tiIJnnd6 lftmndásnivnl zavort és féllllmct 
kelt�tt llZ olll.hokbElll, Bátor (I,lllépésc, több hevetl l'ajtaütése 
nag,vobb katonai erőt sejtetett. 65 ez.ért nz ol{lhok csak tn
pogat6d'Zva, Inss�n és biwnytnlmml nyom\Jltflk előre, 

Illlllcélt:lzekl'�llyt lIleg[úrlt\k éH :tnnuk 1(t'is�Jléllztnl'lnlnuH 
cl loptflk, A blltöl't'is1'61 27-én [él 7 órakor 61'tes O l tem, 
A honn lev6 6 f6 legénységot szolgálutbn vozlillyclvo, 
z\ hclY8Zflll'C IliettUnk. 

A szövetkllzothez érve, mog(dlupftoltllm, hogy II tet
tellek nz iroduhelyisligbe nz udvlII' ft!161i  d uplulljt6n ftl
kulccsal hlltoltuk be, On lUIIl cgy m{H�ik Il'odllheJyitlégbe 
jutoLtnk, itt  iSnlót zál't ujtól'a buklwulak, II kulctI belUI-
1'61 ti zál'bull volt hagyvII, u1.OnkfvUI az ujtó kOI't'ikHfn
vHstngsúgú kCl'eszLvul!sul i� biztosftva voJt. Toltotl(Jk ti 
kulcllot .kilökték II zlÍl'ból, II zárol tolvujkulcc/wJ klnyl
lottúk, I,lzutfln vékony d1'6ttal bellyúlvll, II Itol'ol:l�tvasal 
részkéb6l ikiúlllcltók és CI padló!'.'l ejLotlék. A helyiség, 
IIhoVII ilYo)1 m6don ljojuloUllk, llZ Uzlotvl!zet5 iz'od'fljll 
volt, hol II pllncélszcltl'óll,Y feltöl'éHéhcz Cot(tnlt és Ullllllk 
2800 pengő 1lúnztul'lnJmliL magukhoz vették, Ezut(1II ll" 
I.lIdoLhely illúgbe mentek, oU ti kézlpén�l:'ll't rcItÖl't�k, 
abból 20-25 peng6 pénzt loptlIk cl,  lIIajd ,I Ulblu CMO
kolftdót, 1 üveg l'UIllOt és 2 dnrub K,\'cI1mek kötöttknbfl
tot lllugukhoz vúvtJ, c l lítvozlnk, 

L916 sZQptembcr 6-ll n 1\ GyergYÓ8zclltmiklós nlnLti 
htu'cok>bun egyik tftbori örsnek volt önként jelentkezett 
parancsnoka. rtt 'verte vissza kót túlel'ős oláh jArőr tllmll
d(Lsát, futnsl'a kényav.el'ftetlc azokat és egyik tisztjUket el
fogtu, Eiu'e két !lúlzndot vel.cttek lutl'cba l\'lól'é tiszUl(!},yol
�es ki!:! sznkuszn ellon, dc sikert elérni Ilem tudtuk, :Mint 
Ill'ofnl, állt II C!:Iontl6z'szakas1. és II 2 ezázad vél'CoS fejjel ru
tobt "issza, Csuk egy egés? ezred Mmndflsa elől vonuR 
rendben, vcszlesái .n�kUI "issU\, 

UHG 6zeptembel' 1O-6n pedig n Bucsin lköl'üli utóvéd
Jlul'cok-ban SZUkllszAvll1 3 olll.h százndot tnrtóztatott fel éli 
személyes bátol' mngatal'ttisávnb az eUenst:g elönyomuJfulál 
késleltette, A hooszú t(lt.harcbnn nngy veszteséget okozott 
ElZ oláhoknak, ő magu csak néhány hurcosáL vesztette cl. 

BlItol' tetteiért a 2, osztályú ezüst vitéUlégi éremml'] 
LUIltett6k ki �'I6l'é Ágoston tiszLhclyetlest. 

Betörőbandál{ elfogása. 
I. 

írtn: SZABó rMRE II. tiszthelyettes, öl'Spnrnu('sllol< 
(I{örll1cnd). 

( Nyomoztn : A Itijrmendl örs, a 3, nyomow nlol:lztflly 
I<űz re nl (lldJd éKé "e J,) 

1!)28 december l l-érc vil'l'udó éjjel I(ölUl1cnden, a 
nngyközsóg JOK(orgnlmu8lLbb l'észén Gncsó· Imre kőr

mendi Ink08, g/lbollllkercI!kcd6 il'odttjúbll ismeretion tol

tesok lillrulccsul behaloltak, 117. i l'odliblln lovő páncél

flzCkl'ényt mogfúl'tnk él:l nllnuk 1200 1� \.IJl'talmM ellop

ták, A IIYOm01.RS lIluginclult  s fóleg II fŐV(U'?8 f�lé tt!l'e

Il.Idtstt, II betöréK szuktlzol'(Iségéh61 ugyanlíl kllu'óhtilL 

Iizakmubcli klltltlzllflO'ók tcUosségúl'C gyallukodtul1k, 

A fl6rtllU ih'ült hogy II betörök IfJtogal(18(IL J]yclI 

olcs6n útlztn meK, 1;I ClIL OSfY !lappItI elóbb még 13,000 p 
volt 1\ pén?;szckl'Ónybull, 

Ellle zldntok mt!KÍlJlilllftfts:I utún az Uzlet]wlylsógcL 
hJz(Il'lWIl S 1\ 3. nyomozó uloaztillylól tflvbCHzt'ilőn ht'ly
IJzfnolöt és aegfts6gct kértem, A ficgftl!ég ltloKérk�z('Hól 
u1.onblln II(!JU v6.l'tum tétlcnUI. A teLtc80k 111l!J( IWOl Ic
heLtek IlIC8IlZe, ezél't cúlllzol'Guck turlotlum mCllekl1léHi 
iI'ánl'uk meg{IJJapftátJ:át éH lIZ eredményhez k6pel:lt CHill
luij'l.!s nyolllonüldöz6sUkel. A l'cndelkcz6scm.'1,l (1I16 j(II'
ől'öket elIllek R cél lilik megfelelő íeludlltokkul blztum 
lllCg, Az egyik jlll'ört kerékpúron ti núd1l8dj V!ll!útúJlo
músl'lI küldöttem 1111 Ilii It mcg(lllnplttlSu vóg-ctt, hogy /I 
kOl'ni vOlluttnJ kik, hova utnztllk s IICII1 voll-c ](özötLUk 
idegen vllgy K�'tlnÚ6 ogyéli, Hu oLt 110m tulfllnn K,\'UIlÚH 
körUlmén,vl'e, meghllgylum, hogy fol.\,tLHIIW útjlil /I 8?6-
coi vU!Jútli.lIom(llllg a ott ugYlinilyoll il'(lI1yblln jluhulol,., 
jon, Hu nyoml'lI akad, tegycn nekem tá"bll6zúlön jeltm
t(�8t 6\:4 menjon n leltet!ck ulfm, hn pedig <Iéiig nyoml',1 
lIem uknd, lórjon l'isllZ!I J{öl'lllcndl'e, 

A m(u:lik kOl'ókp(lI'OH j{II'6I'L ugyallezell foladllLlnl 
PU8z inn\d6c--'EKyhflzlIl!rfHI6c-Kitwnyol1l (ol ó illdftot
tnm útbn, 1\1 inukót jfll'órt Ullll!ftoLlzlIl1, hogy II vnl:túti 
I:Jzoll1élyzclcl kÓI'j6k fol 111'1'11, hogy HYllnús CHYŐllok fol
bukkllllfltlfl l'ól II jltl'61'ökct vltHY az öl'l!ökt'L 111.01111111 ól'lt1 
llUsók. 

A mfllwdik j(u'6l' kikUldétlétől v{It'lllln u11!6/w1'111\1l 
I.!l'cuményl, mert /IZ 1!J28-bnn clkövotoLt és II jelenll,lgi 
betöI'68 v6KI'ehlljUII!1 módjr..nllk IlIttlolll/llo.!:lBágfJlJól IIZ0-
nON tettcl:lokl'O kövctkczlettcn!, lI1{tI'PCU ig nl'. elözö betti
,,15M IcttCMol -- II Puaztlll'f1dóc kÖ1.l:Iég hnlfll·{tlmn chloboU 
zH(lkokból It61vl,l IIzlnl('n ebbe IlZ il'(U1ybn melluktlllck, 

A vltll\llnaokllllk közl'cmOködétH'c vld6 rlllkól'ól:ll' 
11IIsznOllllllk bizOIl�'Ult, 12 61'11 llljbnn II puazllll'{tdóci 
vfl8lJt{tllom(lI! f6nllkc tulefonon él'teHlteLt. hogy IlZlIlIp 
" CB'glll O-7 61'11 közö�LI időben III'. {IlJom(,s (Jl1oJleLt Jc,,� 
kOl'otlmflbltl1 li iNllllll'et!etl zonúBzcig(tll�' kill6zásO g,I'/I 
IIÚ8 oStván lIIug(ordult, [o'(lI'lldLfl!m'tk Jn lszotllllc, Azt 
mozultflk, hOKY zl..'Iuhlzok 6H egt'isz 6jjol llIuzslkfLlLul<, du 
noOl volt n(iluk Ht'mlJlf[�lu 1IIm"I!ZOI', A h(lI'om ismol'ot
lurl ZI kOl'cl!llIflból IIZ OI'HZ(lgúloll I(isulll'om foló l(tvozoLL 
Az fLll omftH(ónUk közölto /Id itl, hogY' lL lC�'III1ÚH embe
I'ok mogI/gyoló8ól'I.� II \'fl8 útvonnlon /I vlI/:lúLi I:Izomólyzl'l 
flgyeloJllót (űlhlvtu, 

A nyomoznanli.1 cttllk !Il1llyit tudtunk mcgfIJJllpfttlni, 
hogy II tettol!ok PUl!ztlll'(ul6c község felő mentek, mert 
1\ 1J1IlIgukklll vitt 3 ulll'nb I'OMSZ zsákot - mclrokOIl fl 
koros ked ő Mve l!l 1'lIjlll volL - II pU8zlo\'(ldóCI kortok 

IIlntt dobt{Lk el .  IDlo'6h cl'odmónyL IIcm tllkcl'lHt eI61'
n ünk, nz ÜKY II klclcl'ltotlcn cl!otck közó kCl'Ult. , 

1930 október 20-fll'ól 27-érc "il'l'ud61'fl II körlllllndl 

Szövetkezct Uzletholyitlégébc törtek bu, nz il'odfllJun lovő 

• A ucvckuL mCiCv{lltoztotluk, (S'lMk.) 

A toldonbtlHz61!(tlté8 befcjozé!:!ckol' bevonult IIZ oh.6 
jfl l'ŐI'l.hl1, 1I0I'v(,Lh JflllOH r. törzsól'mo/jtel' éli J (1II 0�tt\' 
Gyuln OI'mul:Ill'l'. CYIIIlÚH julllnségoL nem 6l1zlcllck. 1( 6-
zölt"m fl jiu'ől'l'ol !IZ OlCyhAzasr(ldócl ill lomflat6nökl61 
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nyert értesülést S ezután kerékpáron a 3 ismeretlen 
egyén felkutatására újra útbainditottam. Egy másik 

járőrt szintén kerékpáron KőrmendrŐ'l Rábahídvégen 

át a kisunyomi vasútállomás felé )iüldöttem azzal, hogy 

az útjába esó vasvál'i es jáki Öl\90K járöreil tájékoz
tassa, nehogy a 3 gyanús egyén elmenekülhessen. 

A második nyomozásnál az örsparancsnok gyors, 

határozott és körültekintó intézkedései hozták meg az 

eredményt. Igen hely.es volt a vasúti személyzetnek fi 

figyetlószolgálatba való bekapcsolása. Az üldözést és 
eJfoght foganatosftó járól' elővigyázatos. körültekintö 
és leleményes eljárása is például szolgálhat. 

II. Az első járór a 3 ismeretlen egyénnek Egyházas
rádóc és a kisunyomi vasútáUomások között n�omára 
bukkant. 

Az alábbi esetet Baranyai János II. tiszthelyettes, 
bonyhádi szakasz'Parancsnok irta le és küldötte be. 

A vasút baloldalán, a vasúti töltéstöl kb. 600 ro tá· 
\Tolságra a réten meneleltek Szombathely irányába. 
A járól' kb. 1 km. távolságból követte őket a vasúti töl· 
tés baloldalán [haladva, azért, hogy idő elött észre ne 
vegyék. Az idegenek szemmeltart.ására az egyik vasúti 
Ól' 12 éves fját kérték fel, ki a vasúti töltésen haladt s 
igy a járőrt állandóan tájékoztathaWl. A járőr a kerék
párokat elhagyv�, a vasúti töltks által fedez ve, ,gyors 
menettel a 3 ismeretlen egyénnel nemsokára egy ma
gasságba jutott. Igy értek a jáki patakhoz, melyen a 
közelben csupán a vasúti hid v.ezetett keresztül. A 3 is
meretlennek a patakon való átkeléshez tehát fel kellett 
jönnie a vasúti töltésre. A járór ezért a kisfiú t a hidon 
keresztül tovább meneleltette, maga pedig a vasúti töl
tésre hasalva, lesbe helyezkedett. A gyanús egyének 
ft patakhoz érve, mél'egetni kezdték a mélységet, de -
mint később kitünt - az egyik közülük tüdőbeteg volt 
s ezért nem gázoltak a 'Patakon át, hanem a vasúti töl
tés felé igyekeztek. A járort kb. 100 méter távolságból 
észrevették és erre különböző irányba menekülni igye
keztek, de már késő volt, mert a járőr szándékukat ész
revéve, megl'ohanta és elfogta öket. Fél 18 órakor Ho
dász István, Pap Gyula és Hideg József Röttfalva
rendeki gyepkovács cigányok már bilincsekben találták 
magukat, kik röviddel ezelött még a ritkaszép zsák
mánnyal vígan igyekeztek Körmendről hazafelé, osztrák 
megszáIlott területre. Megmotozásukkor a járól' meg
találta náluk a lopott 'Pénzt, a 4 tábla csokoládét és az 
üres rumosöveget. A rumot már megitták. Hodász zse
béből egy Browning-pisztoly is elókerüll. 

A 3 gyepkovács és zenészcigány a nyomozás folya
mán. beismerte, hogy a Gacsó Imre-féle kasszafúl'ást is 
ők követték el. A kasszafúrásnál használt összes szer
számaikat is előadták, melyeket nem vittek el maguk
kal, hanem abban a számitásban, hogy KÖl'menden még 
tiszteletüket fogják tenni, az uradalmi szérűskert bok
rai alá a földbe elrejtették. 

A szerszámok a szombathelyi örsparancsnokképzö 
iskola múzeumában vannak, a tettesek pedig a soproni 
fegyházban büntetésüket töltik. 

Kiderült, hogy a három cigány 1928. év őszén Kó
szegen kétrendbeli és 1929. évben egYl'endbeli kassza
fúrást követett el. A Röttfalva-rendeki osztrák csend
őrséggel történt érintkezés során megtudtam, hogy 
osztrák területen is 17 rendbeli kasszafúrá!l terhelte a 
lelkiismeretüket. 

• 

A feltevések kitünő segédeszközei a nyomozásnak 
de csak, ha nem egyoldalúak. A feltevéseket úgy kel i 
feláll itani, bogy azok az összes lehetőségeket kimerit. 
sék és ezután valamennyinek egyforma niapossággal 
utána kelJ járni. Amennyire kézenfekvő volt az első 
nyomozAsnál a szakmabeli, fővárosi kasszafúrók tettes
ségének feltételezése, annyira helytelen volt csupán 
ebből az egy feltevhböl kiindulni. 

A bonyhádi örs Németh József VI. tiszthelyettes és 
Benkó Vince őlimesterből állott járóre 1931 november 
29-én 4 órakor szolgálatbaindulás alkalmával a lak
tanya előtt 8rról értesült, hogy az éj folyamán három 
bonyhádi vegyeskereskedő üzletébe ismeretlen tettesek 
betörtek és egyelőre meg nem állapítható pénzt és árut 
ello'Ptak. A tettesek az egyik sértett üzletének nyitva 
volt ablakán másztak be, a másik két üzlet ablakán volt 
lakatokat pedig harapófogóval lefeszítették és azuti\n 
hatoltak be az üzletek be. 

A járőr az egyik sértett rövid kikérdezése és egyik 
helyszín futólagos megtekintése után arra gondolt, 
hogy a tettesek nem lehettek a helyi viszonyokkal isme
rősek, mert több olyan ajtó kinyitását is megkisérelték, 
melyeken keresztúl nem lehetett az üzlethelyiségbe be
jutni. Idegen, nem helybeli egyének tettességének fel
tételezése eselén 'Pedig valószínűnek látszott, hogy azok 
az esbi fvonatok valamelyikével érkezhettek Bonyhádra 
és a cselekmények elkövetése után a kora reggel indulő 
vonatok egyikével igyekeznek menekülni. Nem volt 
vesztenivaló idó, mert a hajnali vonatok indulásáig 
már csak percek voltak hátra. Németh tiszthelyettes el
határozta, hogy elsősorban ezen az úton 'Próbál ered
ménYt elérni, ezért a járőr futásban a Hidas-bonyhádi 
vasúUlIomásra sietett, hogy az 5 óra ol perckor és 5 óra 
11 perekor Dombóvár, iletve Bátaszék felé induló sumély
vonatok utasait megfiJyelje. Mire a járör a vasútáIlo
másra érkezett, az utasokat már beszAllitoUák a 
vonatba, ezért a Jaror a Bátaszék felé induló vo
natlba beszállt, hol az utasok alapos szemügyrevélele 
köz.ben két gyanus idegen embert talált, kiket igazo
lásra szó1itott fel. Az illelök nem tudták magukat igll
zolni, gyanus feleleleket adtak a feltett kérdésekr!'. 
ezért a járól' IeszálHtolta őket a vonali'ól és II vasuti 
irodába akarta 'kísérni részletes igazoltatásuk végett. 
Alig leltek néhány lépést, a gyanus egyének vnlame· 
�yike elkiáltotta magát, hogy meneküljünk, mire mind
ketten különböző irányha futásnak eredtek. A járór
vezető az egyiket, a jÍlrőrtárs fi másikat vette üldözőbe. 
Az egyik menekülő, akit Németh tiszthelyettes üldozött, 
a kijárat felé futott, hol egy gépkocsivezető, felismerve 
a helyzetet, mellbevágta, úgy hogy elesett. Németh 
tiszthelyettes odaérve, elfogta. A másik ember a teher
rakodó felé tartott és a sötétséghen sikerült elmenekül
nie, annál is inkább, mert a'Z őt üldözö Benkő őrmester 
futás köz,ben a sötétségben megbotlott egy vágánybnn, 
elesett s ezzel időt vesztett. Puskájn is &desetl a kezé
ből s annak gyufával való keresése közben egy szürke 

A békeszerzódéHak egész Icldllífásc olllatl fenné-
82Ct ri voll. /roglI rClldellr:ezései1lOlt bi:zoJlYo" Imfároz-nI€Í
nl/aj idih:el mel/vúU(lzlaflwtók, illNólefJ tr/jes!:1I el is 
f ii lit et I,afök. 

DIENES EJ)UÁRD, cseh IrüliifJ1Jmhliszfer, 
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kalapot talált. Ezután, anivej a további üldözés' kilátás. 
talan volt, járörvezetöjéhez csatlakozott. 

A járőr az elfogott egyént kikérdezte, ki magát 
Gács Vendel 27 éves telekesi születésű ,bognársegédnek 
mondotta. l\fegmotozása alkalmával z.sebeiben 152 pengö 
83 fillér értékű váltópénz!, 4 �eblámpaeJemet és na
gyobb mennyiségű dohánynemüt találtak. Beismerte, 
hogy ezeket az éj folyamán Bonyhádon üzletekböl be
törés útján lopták elmenekült társával. Gács Vendel a 
talált kalapot társa, Maros Vince tulajdonának ismerle 
fel. Előadta még, hogy társa a bűncselekmény elköve
tésénél használt harapófog6t, ismeretlen mennyiségű 
pénzt és egyéb lopott holmit vihetett magával, mert 8z 
állomásra ke,lIett �ietniök és igy még nem volt idejük 
al'l'a, hogy megosztozzanak. 

Hideg időjárás volt, metsző, hüvös szél fújt, A járőr 
orra ,gondolt, hogy mihelyt a járór az állomásról eltá
\'ozik, Maros vissza fog térn i a kalapjáért, ezért cselt 
eszelt ki. A fogollyal beszállt a vasútállomás előtt vesz
teglő, jól kiviJágitott bél-autóba és Bonvhád felé elin
dult. Midőn a kocsi olyan helyre ért, ahova az állomás 
környékéről nem lehetett belátni, a Jaror a fogollyal 
együtt kiszállt az autóból s óvatosan az állomás felé 
indult. A vasútállomást 3-400 lépésre megközelitve, 
"Itt a gazember, állj, mert fejbeütlek" és ehhez hasonló 

kiáltozást hallottak. A sötétségben még nem lehetett 

semmit látni, csak annyit tudtak kivenni, hogy a be

törőt valaki üldözi. A járőrvezetó a fogoIlyftI kissé 

visszamaradt. Benkő őrmester pedig a hangok irányába 

futott. J!:ppen idejében érlkezett, mert a betörő - aki 

valóban visszament a kalapjáért - üldözőjét, egy vas

úti őrt egy kéaazúrással megsebesítette, Benkő őrmes

ter II betörőt elfogta s ezután a járőr II két fogollyal 

az állomásirodába ment. Az új fogolynál meg,motozása

kor csak egy harapófogót és egy üvegvágót találtak. 

Maros Vince 22 éves Itlapszámos beismerte II betö

rések elkövetését és · előadta, hogy a betörésből szár

mazó pénzt és egyéb holmikat Gács nagykabáLja ?.se

hébe töm ték és azóta még nem volt idejük megosztoz

kodni. Előadása valónak bizonyult, mert megállapítást 

nYert, hogy fi Gácsnál talált pénzen és holmikon kívül 

egyéb az üzletekból nem tilnt el. 

·A szekszárCli törvényszék Gácsot három évi, Marost 

pedig három és fél évi fegyházra ítélte. 

• 

Homlokon csókol1ak 
Bécsben egy fiatal BZÍtnészt. Nem a rivalda előtt, Nffm 

(J. művészi teLjesíflmény hatása. alatt /f1UángoL6 tapsmá
mOl'ban lérte ez a habfehér meg_tiszteltetés, Itanem a hün· 
tetóbfróság rMrgyalótermében, ahol a fiatal színész vád
mt" IVolt. At vád ,pedig nem volt sem üde, sem Jw.rmatos, 
sem hófellir, semmiképpen seIn volt cúkalmas éppen a 
h01n1okonc..Qókolásra. A sdn/sz olyan kisleányokkal kötött 
barríf.ságot, akik 'a biintetötörvénykmwjvben 71WU8zabott �ol·"aUiron i1l1U?t voltak, Természetes, hogy a tisztességes, 
1ófzlé81Z ember dym!kor biró után kiabál. Ez történt Bécs
ben is. A bíróság aztán 5 hónapi súlyos 'börtönre UéUe 
Q. gyermekrontó fiÍl-talembert. 

Rászolgált, - mondja a nOrmális agyú., ép erkölcsi
séglL ember, �z ügy wgikus l1umete nwst már az, hogy 
a színész leült a börtönt, azután kenyér után néz. A biLIt
hödést, követó megbocsátá..s révén számál"a iB akad vala
Iwl, valami foglalkozás, Akadjon is. Lehet belőle köny
velő, sőt idővel akár vezél-igazgató is, ha megbecsüli IIW
gát, Egyről aZ01tban le kell mondania .: !t színpadról. Mert 
aki a 1mlvészetnek járó kiveteles helyzetet g'yermekleá
nyok megrontására használja fel, annak -nincs ,többé ke
resnivalója a 11tÚVéBzetek terén_ Ezt a legs2abadewübb 
felfogáS/Jak is be keU ldtnia, Ita - ljóhis-zenl1'i. 

Az egyik budapesti liberális délutáni lap re1/dktlJlll 
n!szfetes t,uiósUása sZArint a·zonban 111á.8kéllt alakultak ri 
dolgok a jbécsi táryyalóteremben. Az érdekelt bécsi szin
ház !egyik "kiváló 11ltivésze" az itélet elhangzása ldán 
nyilvállosan megölelte és arconcsókolta bakfisl'Ontó kol
légájdt. "Ez a. ,jeleuet mély hatást gyakorolt az izgatott 
hangulatban levő közÖ1lség1'e" - 111o-ndja lágyal/, megha. 
tottan. Talán el is $h·ta II1ULgát (t tlldósftó (lZ épületes ie
lelletnél, csak ezt már aurt mégis resteilte megb"1li. A 
további tudósitás szerint pedig a szinház 1n1lvlszci körözü
íven aláírásokat gyiijtöttek, egymás között, hogy a börtön 
11tdn ha.jlandók-e az elftélt S2Í1uí8szel együtt feU6pni. "Nem 
akadt nfnész, aki 1/C írÚ1 volna alá az ívet" - írja a 
cUllttálli. Az eUtélt színész pedig tjellebbezés llé/kiil nyom
ban ülni akar, hogy "végét (Vesse ennek a szomorlí ulIér
nak." 

Olyan helyzetekben, midőn remény van arra, hogy 

a tettest nvomonilldözéssel kézre lehet keríteni, azon

nali, hatál·�zott cselekvésre van szükség. Ha a járőr 

idejét ennél az esetnél mindhtil'om helyen megtnrtott 

helyszin i  szemlével hosszadalmas kikérdezésekkel tölti 

és nem indul azonn�1 a va.sútállomásra, a tettesek talán 

sohase kerliltek volna kézre, 

A járől' egyik sértett rövid kikérdezése és egyik 

helyszín futólagos megtekintése révén gyakorlott szem· 

mel felfedezte azokat nz adatokat, melyekből nem hely

beli tcltesckl"e következtet.hctett és helyes helyzetmcg

Hélás alapján azonnal cselek.edeU. A :helyszíni !lzemJe 

és kikérdezésck foganatosltására a vasútáIlomásró! 

való visszatél·ése után is volt bőven ideje. 

l'ajjon ezzel a kisleányok "szomol1i allé-rja" is cl 
lesz-e intézve.? Alig lüssülk. Náluk élctreszóló, életbemar
koló ez az �,allér." De l.:i tÖ1'ődik ezzel, mikor a "ntltvész(" 
olyan szenzációsan sztvremegtetö ltomlokcs6k érte a l.·om07· 
tárgyrdpt,eremben, Nem érdekesebb ez, mint a szülők 
könnve? Nem szép ez!' Nem egy fe(cmelő? ,Nem egy cuki, 
egy nUtLgati dolog ez? 

An/ff! M//!/JIflTOTSZ(ífl és Ausztria helyzetét 'If'm re�,· 

dC2i1,· II mfHfúlllJoJ.'sá" elve; SZ(''';1/1, addig 1l.1/Il!/tal(wsall 
él{ (Iz ös?c-iilközé,� 'Jc�zc('ulme fenyeoeti EUf"6príl. 

nOURNE, auuol bfboros-Irsel,'. 

Nem t1Utj/lk, elmegy-e ,a bécsi kÖZÖ71SJg öt lIóntlp 
71wl'Va a szfnh-ázba, hogy a gyel·meJ..."1"ontV szíl/ész játéká
ban gyÖ11yörk.őrl;Jk. Lehet, hogy ez az érmetyUó komédia, 
ez a parádés színházi reklámtrükk llwgtaldljo- lZ /ftat ,1 
"törv/!-Ilyszéke/t nyüzsgő elegáns hiilgyek" Jtisztéritijához. 
Leltet, hogll a nhlházbull is nyiizsöplU· fOOllak. Hát csali 
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nyüzsögjenek. De mir6val6 voU ezt a nyilvánosság elé 1Iem 

/..-ivánkozó 111.Ocskoa ügyet idehozni és - így idehozni a bu· 

da:puti sajtóba? Mit érdekeL bennünket, hogy a kis Sva, a 
ku Lotte és Mici hogyan jártak a BzínÚBzeL 8 lia már tu
dunk 1.8 II dologr61, minek oLyan lelkendezve aláhúzni, Mgy 
ezt a jobb fiatalembert, rá.adá.sul ·még homlokon is 
csókolták? EttóL &piU talán a 'nnagyar? Az ilyen tudósítá,. 
Boktól kultuTál6dunk, nyugatosodunk? ILyen csentegék cuc

li;án ét kal a rmaOyarral Nvugat "kultúráját" 8zívatni? 

köntösében is kifogástalan legyen. Új 
Ako8, hlrneves rajzol6múvész rajzolta. 

cimlapunkat Garwy 

Véleményt persze nem mond a déluUini kvp a ;el6't�et
tM. Csak közöt. Csak Uny eket. Ebból nem. lehet baja. 
A következtetAst az olvasókra bizta, akik közü! a gyen
gébb 8zeUemi és erkölcsi fából faragottak egészséges fel/o
gáBa la88ankint elkopik az iLyen közlemények nyomán, akár 
a. homokkő az e86csiJppek alatt. Az ohm6k erkiJlcsi felfo
gá.sa az ilyen "tények" hatá.sa alatt bizrmytalamó.gba, z{lr
zavarba kerüt s az 'iLyem. zavar08 agyií. embereket aztán 
oda lehet vinni, ahová. kiki akarja. I 

A keresztény társadalom már MUYcm j6l tudja, mi
léle ujságszellem az, amely iLyen aemegékkeL traktálja ol
vas6it. De azért )sokan nem tudják még. Sokan m08t már 
lImguk is 'Junnlokcm cs6kolnák a bécsi "művészt", hiszen 
Bécs csak tudja, 1I1ie kell illlenkor tenni. Ott feJ:v.ilágo80-
dottak az emberek. Ott megértik a művészt, tudják, mi az 
a múvészet. A "művészUlek" nem lér el a "kispolgári" mo
rál korlátai kötim, s6t mintha a kiBpolgárnak is sz{Ikek 
volná.nak már ezek a 1I4tárok . . .  

Béc8ben tágft.ottak egyet at erkölcsi nadnig8zíjon, 
n08ta Budapest, ttt�hla! EL m maradj a Nyugatt6t, akár
milyen 08toba és ztlrzavar08 hitványsfÍ.g is ,az, amit odaát 
összekom.édiáznak. Nuze neked magyar olvasó eoy fiola 
nyugati injekció • . .  

A sz6banforgó u;ság tenniszete8en mindezeket nem 
llWndia. De az ellenkezőjét sem_ Csak azt hangoztatja 
ú.ton-útfélen, hogy a sa1tónak nagy hillat48a van: : 8zelLe
miekben, ismeretekben. és - etikában n61Jelni a /kJjzönséget_ 
H6,t, ezzel a pikantériá1JC1l például. nagyszerű erkölcsöt ne
veltek_ D� legalább ne kÖ1ltörfalazzanak, mondjdk meg 
nyiltan a dolgot, hogy a nail1an jóhiBzetmü olvas6 is 
tudja: mU akarnak 1 Ebben az e8etben példá.ul nem lett 
tlohla szabad elhallyalmi, hogy a bécsi komédia 'nwgöU 
szfnhá:z:i reklám 8 az egész -Ugy mögött pedig kiJica1lWdoU 
erkölCBi8ég /apul é8 szennyezi a levegőt. Mert kiUönben egy 
ilyen dolognak. 'nlinden kommentár nilktll való közlése, a 
liatmvilágft6anak egy szekszuális búflőzöre 'Való ilyen ra-
008z iránllftása iBkokLpélcfd,ja annak a 8zellammk, a.nu:ly
nek az ujsá.gfráaból való kiirtáBán éppen most '11UL1Ikálkod
nak NémetorSzágban. 

Új cimlapunk. Mai sz.ámunkt61 kezdve új boritólap
pal jelenik. meg a Csendörségi Lapok. Megindulá.sának 
első napjától kezdve 'ZÖldszinü volt lapunk boritólapja, 
eképpen kivánva alkalmazkodni a csendőrség ruháutánnk 
háború

. 
elötti zöld szinéhez. Ruházatunk azóta me,B'válto

zott, ml azonban tradlci6b61, vagy talán inkább c�ak mcg. 
87..okásb61 továbbra is megmaradtunk a borit6lnp régi zöl� �szl.n�nél. Nem .szivesen változtatunk ugyan azon: 
amitől, mint kedves megszokottaágt6l olvas6ink bizonylira 
nem Bztve8en vlllnak meg lapunkban, mégi9, be kell lát
nunk, ho

.
gy bOrit6lapunk eddigi szinéhez a eImiap moder

nebb rajza mellett csak bizonyos esztétikai szemponlok 
[eláldozAsÍlval volna lehetséges továbbra ia ragaszkod
nunk. Eme meggondolá9 eredménye a mai új elmlapunk 
amelynek tökéletes müvészete kétsligklvlll

' 
hozzá fog já: 

rutni. hogy a Csend6r8�gi Lapok ne csak tartalmában, dc 

Gentben laltonal alnkulalnuk minösUelték a magynr esclld

önég-ct. A gonti l08zerol6si értekezletnek II túll}-Ieges 
.
úllomány 

kérdésével foglalkozó bizottsága kllcnc szavazaltat öt ellené

ben úgy batlirozotl, hogy fl m. kir. csendt1rliéget, hal6rlJrséget 
és folyam6rséget katonai alakulatoknnk tekinti és l6tszlimukat 

bclclózllmUjn a MnlfYarorszúg-aok ongodélyczcndö haderő tény
II)"c8 lLJlom(myúba. A rond6rséget a blzotttillg Dem tekinti ka
tonai nlnkulntnak. 

Herold Gyula ny. alezredes: Tabori esend6rök. 'f!e�tü1e' 
tünknek olrYlk legrégibb ós legstivescbben olvasott tollforgató 
tagja, JJarold GJJlIla ny. n!ezredes. akinok "CsClld6rök" cún" 

könyve ne.nrégibon jelent mog másodit kiadásban és !MQg 
sok6Ulr példányban közkézen az örtiőkijn, megint dÚ8ab�á 
totte ogy balJérlovéilel o magyar csendőr hil'no\"'Ónek kosun·u· 
ját. "Tábori cBelldlJrlik" ofm alutt künyvel írt a tli.borl ca�nd
örökről. A1..l1Z jobbun mond\'u c�lOk kettőről, de úgy, hogy en
lIok a kettőnek a Bzom6b'én Ó6 viselt dohtaln út magasra 
emeli II tőbbi tiwnk6te7,rnt il;. A hll.ború alatt mogIIzállt Szer
biábnD törtontek körül forognak a könY\'pck piirutlo.llul orde 
kos 1l80ményel. ahol túlnyomól"-észboD 1n1lg)'nr c6uudórök vé
gC'.,;lolr: a hiiborua roodlonnlnrlli8na.k nehéz él:! nom hhliidot08 
Joladatút. S100rb komitabandák S7.ú'Zoi veszélycztotték a meg-. 
8zálló o8ztrúk-mDb"ynr !:lcreg �gYeseinok, sőt esapatllloak nyu
galmát és blztonailgiit is. osapatoink pedig, Dem lsmorve é� 
nem lltiinozva o bllDd6.knuk sajuloson haikáni módszeroit, 
tehetetlenül voltak kénytelenek mindegne ludomíüml vonni 
katonáink folytonos legyilkolását, ollünését. HOrcod)' lnab�or 
C9ondOrszárodosbon és két magyar cseudűrö.·me81orbon fize... 
m6lyca(U mog az fró a Swrbillban müködött magyar 0801l'J6r' 
66"et, amoly egy·kettőre végót vetetto II komitúk gnriizdál
kodásulnak, els6sorbnll nzáltul, hogy mód6zoreikllez Ól; horo
modOrukh07. alkalmazkodott. A 8U)rh népt6l sonki nom vitat jn 
cl a ha7.aszorototét ÓB a vitéu:iógét, do óppen az a körlil' 
mon)', hogy o mnt."}'ür csendőrség egy l1yoo. vl�z 68 
0ls711.11t !lOp felott, OllilllYllOk vcswlyosségíit csnk foküdn Rn· 
jÓ.t8úgOIl nlultomoss6ga, úrrá tudolt lellui, mél1 nagyobbra nö
vell a mngyar escnd6rnok idogen ors1.lig)H1n ls öregbedett 
hirnovlit és érdemelt. Sllmmlfélc mogszilllliti lIillli rokonszenveH, 
do bizonyosak vagyunk bonne, hogy ll7,(lkol az órdomekot mu
gUk II túrgyllllgoHun gondolkodni éti Héln! Lud6 81.orbok ls 
elhnllorJk. 'l'nrtnlmában érdekcson (js fordulutoHnn, 8t1lusllboll 
81.lnellOn irja 10 n szerza n komltúkkn! folyt iuMz ktluloloIO 
ntíh(my Olllzótljál, kh'lllóan jellolllezvo azokl.lan u mindig 
ügyes, 8zolgfllalkti8Z, vakmorD tifl Ici�monyel:l magyar asond6rt. 
ukJ Irií.al érzell llioleg szeretete minden I:!Ulvöból klsl1glinl'lr:. 
Nekünk OH rólunk irudolt ez n könyv, illŐ tehM, hojl"\" llzorc
lettol 68 érdokl 6déssol togadjuk.· Folblvjuk roá bnjliu'salnk 
!lgyelm6t. A 136 oldalnYi, kltogÚ8lalun lIyomdaleohnl.IW.val 
eJGlllUtolt kÖD)·vel, melynek kiúlHtúsll a Slddillm-ot fII<'l'Iérl, 
fl. S'ZOf7A II bolti lir feléérl, l pengő 90 fillérért booal1t'n n 
Csend6rsogl Lapok olvus61nok rendelko�soro, mely öS8zcgbon 
li poslaköltstig ls honlle van. MeRTendelbotö CI ftl.OrZÓn61, 
Herold Gyufa ny. nlcn-edeanél, DUm'CJd, Pest m. 

A �y(lri U-cs \'udÚllzok omltikmü"e. A volt C •• dB kir 11. 
vatlduldul6�I1 tag"ju.\ II vilúgháborúbun oleflelt bajtllrsak om. 
léktiro Gy6riltt,. omlókmüvot emeltek, melyot üUllopség keret6-
bon j

.
úlllllll á-tin - pünkösd hótflln _ le]lleznek 10. A'l. emlék. 

lllil-b.ZOlltiÚ� felkéri II volt bnjtlirMkul, vulamlnt elJalúdlng
Jaikat ÓJl II Ms! halúlt halt bojtlirsnk bou.úlarto7,Ólt, bogy oz 
011l101lségOll minot nagyobb nAmban jolonjonok mog 08 ebboli 
"l'iin�ékukut köwljók a ll-e8 vudullzok omlokblzotlst'lgAVld OyiJr6u'. A bl7..0ltsli.g ll. MAv 6687.<:S vOMlnlrn 110 87.l1l' .. nlokoll 
kedvor.mtiuYfO :logos1tó Igu'l,()lvlillyt küld nzokllflk, akik az 1Ii1-
IlCPSOgOIl róml akarnak venni. 

DJCllOre1Clk. A o.mrdIJr'dO fclaUye/(JJc d'cscró ah/mI/al ldtla lll: A III. korUlct ItllomlinYitból: Z"fgmolld IBtvdn g. th-t, 
mort hOHB1:Ú I!II�n�O"f8tigl s7.olgú!Fll! ldojo nllltt mlndonkor ored. mtinyeBon mflkijdött, do különö8en mint lÜrugol'.dneúgl hivOIll.Ihoz heoli1.lolt sogtidmllnkful, Bzohcftlatút példA8 1I%0rgnlominni, nagy odnndt1saal 611 Igon jó orodménnYol látta Oli Yfitvdrl f.1 vd" th.-t, mor.1 _h��!lzú C8ondG.·S(!KI IIMlg(jllltl Ido:lo ul alt 
�
Illndcnkor, do külöllu8cn /.LZ utóbb! fi évbon mint blllArtlwlJ 
lIrBPnranCBllok, (igy II kih.blztooSÍlgl szolKálnÚ.lno mint olúro/l. ilcllJo!nok kowlÓlle, tClfYolmo�80 és kikópZÓHo lo;till ról'tld!!t'lgot l1em Ismor6 bll'tgnlo�nl, lelkIIsmeretes odnndltesul h IgolI jó eredm(innye! mflk6dolti Sipo. JdnoB r. g. thA, mort boSflzÚ 
f:lItlndGr6ógl IIzoIg61011 Idl·ja nlntt, kOlijnlhwll mint glll'.dll�/igl 
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ilh'nlalhoz bOOHztot.L segedmunkús, szolgálntát orllycdollcn swrgnlommlll IgolI pOlltOSIIII �" ol't'drllúllye�(m UJUn ol ós II kJncslúr-l jlll"ll k kezelő"c élj: gOlldo7.riSIi tor<in péhlúlI II'JkilflnlC>
J'Ot<'88égot 

,
tnnll/;[toLt.; LérulIl 8oMz, g. th.-t. 11101'( bOBa",ll 

cl!ondllrsé.gl szolgálati Ideje alaH állulli.bllu. do külőnüliCn mini 
ICtlW08úgl hivatalhoz beosztott se"édmunkúb és rukl(irk�'7,e16 
!l7.olgúlntúl példás 6zorgulomllHlI, hCOD pontoSUlI éll LII'l'dwÚII}'P� 
11011 látta ol; A lY, k{'r�lct IilJollu\un1ból; Pimlclf J,l1.HfJf UI.-t, 
merI hosszu C-.'ioud6l'Sógl bza/gúlat! Idc�o .. Iolt lconutht mln.Ioukor nagy bUZg'lllolllllwl Ój; IclldltmltlrCleSsóIClI'ul ,-611'07.10, !l 
€lvon ál pedig mint örspnrnncsnok, örllót mlnden tokintetben 
példúH rcudboll tartotta. ullÍl'cndcltJlllnok oklaMBB, noveJé:lt:' és 
fegyelmczése leréll Igcll jó ucdményt éri ol; CI/dszri, MiiIállj 
IOrm.-t, mill'I hol\SZú cl'end6rségl fl7.0lglilnti idejo ullllt mini 
jlirorvczotö, n kiizblztonságl szoh�úlut hmSn úllnKon (('!(il omcl. 
kcdt'S .!lZorgalommal, tcljes odoudlÍ/jltnl, buzgalomffilil ilII hecn jó 
eroomónyc! tevókenykcdctt, mlúltnl fiutalnbb huJtA.r8ulll\lk 1:1 
igoll jó példát mulntoH; Varna JálION ,r. Hlrm.-t, ml,lI't hO$;SZÚ 
C8ond6rségi 8zolglLlntl idűje (I1nll ti küzblzlolll'óg] szohcálnthlJn 
Icond6Jt szorgnlommnl és tcljcs odlldúsfinl végcz!{'. mlUt. őrll
pnrnncenokholyel!es mlndcn irá"yú to"ékcnnógé,'oJ és huZll
rlns órzésó,'cl nJárolldo!tjoillek he{!n jó pl'ldlil mutAtot!· S:úllliBi 
Andl'us tll.-I, morl hosszú csondőrségl szotA'álati Id�jo :lint! 
mint örsparanc..<mok, teondöit uagy swrgalommnl, loljcs odo
ndóssnl ős buzgalommal lútto ol, u közhlztoiUrlLgl s1..olgúlat. vn
lumint alnrclldollJeinok okhLlóS(l. 6fI vcz.otéso, to"ábbá kntouai 
� haUltlo8 1I0v('léso lerón Igon :ló oredményt mutototl rel. 

A Budapes' l, cllerdlJrklJ,.i/lol 1laral/clI/oka (lfcldr6 oklral
lal ldl/a al: nUiil' Jóupl nlhdgy.-ot, mert 24 óvot IIIcKbnlodó 
csendtlrRógl Bzolgt1lotl Ideja aint! különböző baosztlLsoltlmn, /I 
közblzlonsógl llzolgálatol mlndcnkor kés7 ... q ég{'s buz.lCnlonuilol 
loljc&[lelto S nz utóbbi k'ét évbon., mint n nngykálol S"7.llkaR?, 
IIOrnnCfmoko, alárendeltjei vmotll�e és bcfolyásolósa, vnlnmint 
fl közbldonsó!C"1 8zoht(llo t  irány(tlll;o lor'ón Illcn 87,oI'glllmn",nn, 
jó erodmónyol mOktlflött: Bordi Srilldor th.-t, mort ]932 AZOP' 
Iombor 19-6n Pcslhldllgkl'llon elkö"otott rnhJ{u:!l1l1 púrosult 
.Qzáncl6ko8 omllormr;1I és ,,-,..ánd6ko8 ernhoröiél; kfAárlole tottesd
nek kJderUéséhen öf,'ipnrnnesnokl min(lsógbon pélrll1lj S1,{ikIl1.c
rOlléncl 'éli Innkndntlan Azorgnlommnl l{roll ercdmónY(l601l köz
rcmilködi:ltt: Parkn!f Ferollc tll.-t, Oadl Aluddr és T/ajflor Álld
rdB IÓrm.-okot, rnorl 1932 8zcpl(llllhor HJ-éu PC/lthld�kúlon 01-
kövotctt -rahlr.8/1nl párosult /l7..ánd6ko,o; omherölés tl-s li71lLnd6koll 
emborölés kfllórlelo lott{'lJónc"k kltlcrftc1�óben járl1n'owtlJi ml
nt'S86gbon, példóA "znkRz{\rlisóg-gol 611 lllllklldnt1�u hllZll'olomlUll1 
IgOII oTcdmóuY($on kŐ71r('mtlkiidtc"k; [tlrdly MIlIfJ/lI th,-I, [(0:
mér Gyula 'éli SIrold Jf/zsol tlirm.-okot, mort 1982 Azcptomh{'r 
19-ón Pcsthld('gkuton elkö,'clol! Tnlll1l8llo1 párollult �1.ándr;kO/l 

omberöl6f1 611 111..áudllko!l emborölíÍ/I khu1rlete tcttl!�6nok klderf· 
t+II6bon p61dá/l l17.akl!1.0rORóllllol éj; lonkadutlan bll1.,:(tllommnl 

Igon orodménycllen köuemliködölt, Ktllll Krim/y T. lOrmA, 

mort 19.12 A71opt('mho 19-6n T'{'sf1l l(lcurk6tOll elkövotett l·l1.bIÓfl'lnl 

IllÍrORult 8zándékos omh('Tölés Óli IIwlldókod embortfléll kls6r1oto 

loltcllónok kldorftóRóhon tllnyllkóllós1. li.; ujjnyomnlf('lv(,"6! ml

ntll'ógbon 1"Ioldl18 I;ULk�znrl1sógllcl Ils Inukndollan bU1.lI'nlollllllol 

l.lColl orcdmén)'ollon közremfiködött; Nyári D8utl OrmA, mcrl 

1932 s7.éJllcmhor 1!l-ón PelltlJld{'gkltloll olkó"etolt rnbl/lMl11 pl1-

l-OflUJt 8Ú1nd6koll nml,oröl6s Óli 87.ándllka,q {'mhe.r61t'i1l kfsár!ol(' 

lollello"ok kldorftéllobnn rl1dlMl\vlrál<7.1 mlulllléllhllll II hlrkri1,

V{)Utós 117.JlkfiZOrO "ŐR MvarnHlnlclI lohonyolltlllliivnl IIcolI orod

m(IIl)'Cflcn közT('mf)k{IIJölt, Lau" Alldrálf 6roo.-I, mnrt 19112 

M..optcmbor ID.Ón PCSlllldcgkúlon clktlvetolt rohliillSl1l pl1rnsuH 

K7.1indókoR cmhorül� r;1I fi7..ó.nd6kofl omhnrHlós kJllórlulf} IcHdl\ 

U\.ld JelllolJ th-t ,  meri h08SZ.IIS c6ondórll6g1 swlgv.loti Idl.dl' 
ulntt kltogóstaJ:w IUIJgIIYilll'!f'!ot tunlls[tolt �II külöll bű1.6 111'
oliz!fi8okbnlJ kÖle:ml'lt IIlJmh.mkar J)óldáll ti!;TbuzgulolllllJOI. 
Joj7,(,kórlclcrl1lucl ,  IgclI jó tJrooruónu.}'('1 tUIJCIIUOtlu; Bocii ls/velu 
lőrm-I, mcrl milli II 01l('"d6rlnklnll�'11 ili,-lwlJzéJ6 kÖ7.poulNhn 
hL'U8ztoll tú,·tJc:lzólllkllwI61 mlnösógbon tcolld6Jt 8z.nmorllcn, 
k� �7""" �!'I"I'H OdUtHIÚSHll1 il(un jó orcd.rn�nIlYt'l '-(!gzl, Oodlczkv fútlm(m 6rlll-t, mor L 8 é,,1 c6cndón.6.IC1 HzoJ�ídllt l  Idldtl nlntl 
kl ro/.:"11HlIl!lIu ulIIgu\·lsP.!lutul InUu8l1ot! II ,)7, ulóhhi 6v" kbl,lrl 
mint kUI'Ululi 8egWUBzt"éghel', bCOH7Jlult gópJl"ol h�t:>lld6it J)ul 
lll1R kÓ87..t1l!ggtJl igen jól ",lglOZtlJ. 

A trzékl'/NluJrlldrl 11. hcrülol JuuulfctmoAu dflo'ún) okirat :,,1 f,itta cl: 8alooh G'uürllY dl Nilll/'Ih Kc!rQI:.J torm.-t J933 
]lLlllltir l1-ou Környc köza!'!glllm kol{'lkel.C1t tűz tO\'ltbiJterj,·(J(·-
6óllok gYOI'S etltu tórozóll8ul, 80jál I('HU óJHróKÓllok \'('I)zúi)'lozl" 
tés6vul lürll'ul Inl'Kn klldúi)'ozó8a körül kl l('Jlull öllllJlálo..llJz{, 'l\H 
111. líllul!"on lclillomclkl'dll Igon buzgó Ic,'ókoll)'sógéérl. 

..J lI�omúallwlu; III. csolldlJr hcrala/ /laraUCI.IIWka dicM!'" 
fJ/;iml/a/ IdUa ul: TakricN JduOI n_ g. th-t., mort több 
évi cscudör8!'!.;i I!zulgúlali Idl'jll nlall mindoukor kitoguHlllln 
nul m6ködöU. kiilünűlloll J)vdlg minI n lörz,guwal:l,igi hj nl 
111Iba beosz!ott scg(-dlllullkú� 117.olgúlutfll lIagy HUlktudú88ul , ... 
fáradlmlnllan bllZ(:"n lOlllll'III, cl"ellmÓ'JY{!SCII 1 I11jo cl; Por/)ác::; 
<?y!da Ih-t. lllOrt 1931 lIo'-ombllr 9-lől, ]9,12 lubruar lO-iJC 1111" 
Jodll Idl1bon Körlllond. NU.ICym!7;dó, Szontpó torfa, Nag}'súru� 
lllk, PlllkllkortcH éH Hor",illll\dnJjn kÖ7"'llacbllll mn,,-nIlOHuk !'ifJ· 
rt'llllén' O.ICr botörtllllludll Iiiiul {'lkö"f'lu�1 llIlro:wlos hlJtiit'ésl'fi 
IOjlÚHOk IcttcsoiuC'k OJrOgllll1l l'lI II bÜllj"I(lk kózrck{'l"ilő!'iólwlI, 
mini II l171ombntilolyl il, nYOIllOzó alollzltlly flllul kiküldött IIYO' 
mozó, II klh'U\ondi örs J"gónY6égól IInll')' "zak{Wlclommol, Inll
kndlltlnn 87.0rgalOIllJllnl és minden irÚIl}-hnll kitorj{'d6 kl'irüJtt,
kinl(.fIH('I, űrcdJIIÓIlYe�cn tl1moglJlln; S�núó Imra II. Ih-t. 1I0r
miti, JrillO" 1. tls Viruw hll'(irl rr. törm-t, lIIerl 1981 lIn" cUl!J"r 
9-tól, 1!l32 túhruór ID-Ig wrjudii Jd6bcn K6rrnend. N3gymlzdó, 
S7.()uI.JlóterrU. NUJO'HliroHluk, Plnknkorl{'tJ éll Uon'átnlldnlju 
kÖ71l;:éllnkhun mUA"li nOHUk /lón'lmórc O�' hlltöróhnntln ,illal clkö
"clull I<UI"OwtOK be!űríÍKl'll IOjllisok tlJtlelloilwk ('lrogúlin r;R n 
hŰlljl')(�k kózrokcTHIl,,;6bolJ mint járt5T\'c7.oló löhh napon (JI kii
riiltckllllól'K('I, 1{'lclncIIY(!II.�ÓIlKCI Ófi farlHlhnlu!inu Ilzor.lC"n lum
mal u Il)'omowsl "JkurlJlIOII irúnr[(OUll; Koll.:r .lIllt,flU Idl·m-I. 
mert minI oHzlúly!;ozt!asfigi hi"nlulbn h('OHlJloll Hcg(idmlJn k {l� 
II'odal RzolKlíll.ltúl tft.radhnlullUIl Hl.Orgololililllll, ki rQ!l:"li.lllnlllllll I 
IgOD ponlot;lIl1 é6 orrulOéuy cflUU láttu ul ; U;, h,n Jlu.lIIa til-r, 
lllert hOllllzU (!HulIdtlrs(:gJ szolgúla l nlllU !I küzhI1,tun�ti�d >,%ul 
l(iUol ler6n oroomónYCBon lIlűködütt, különüRcll lIlIIIt a l.ncllfll 
örR pnrllllC61lokn ol{lrOlldcltJolt hcr,'(,;<cl\ n·zollt:' (OJ IrnZJlfloH 
8zoll{'ru belJ no\'olte; Tlwu" Jtjtl&cf t6rm-t. mcrt h08SZ11R Cl'i0l1l1 
1I1"lió,,1 Bzolglilul alat! blvlIlúllhcli kötchrll'im'k leljl'"f!('"ólwII 
ung)' buzJ:almnl lullUSftQU '::s r31cg /I közbiztonsógi s7.0b,rll/ll 
torlln erl'dmón)'C8011 wl1kötlUl t ;  ,YaVII [.a)!}, lIT. th·I, mnrl 
ho�,m: OIIond3rsÓgi szol.ICiilllin ulult. n kÖlIbl7.lonsáA'J tr�olgá"(t tl'
rón oreumóo<)'{'son mOkildüt t. kOlöuöltolL perlíi!"" ol Int űrspllrlllICI>
llokilolyl\tt(l-s o IcgúuYtJÍ'1( klk6J'l'..l'>sC, oklntft.sa (\� Ilo\'el&ro kUrfll 
öI'IlIlnrflllc,..ook,i t  10I kil!!mp'rotl'H kUtolMSégludfilllh'ol hnlbnt6 
/Inn l1\mol(lI lIu; SimUl! fAlja" ttJrm·t, IlIerI hO/l.�WH cA(lnd6rllÓKi 
llzolgdtula ulult n kő71hlz,lou8ugl t;wlgólui torén fArlldhnlaUnl1 
!lzorgn lommaJ Illcn {II'or!lJLón)'Clleu júrl cl jIo/l miul iir"llnm'1('� 
Ilokhcb'olh'lI ti Il!llón)'!lllg kiki'pz!'!sc, ok(o ltiSR �I< wzcléllo kU-

rili ön.pnrllnesnokllt IIIIICY II"Wrglllommal Il.� odoll{"is�ul lúulU
Kut!a; Vinil GJJiirUJJ th-I. IIIori hO.!:f.SUlH cSI!IHIIJrll,IIlJ R"t.ul.ICl'i lotl 
I"l'jo nl nU mindonkor, �lIllnölioll )'I{'dl.IC mint örIlIICU:OllCIHlOk, ti!:}, II kÜl'Jlil7llon8ulll Ilzoll{l lInl, minI ulún'uu('lljl,lrHlk klkőll
zbfiO, oklulÚl;n lo8 fOIl'}' I'JIl1PZI1IIO tOl"ón tllratllllíf,:'ol num 1'IlfIorő 
hll:tl{UloOOlllul. lalidislUol"CICS odnudússnl és Igon Ju I!rPJ{hll"lI� 
1I1'f11 mOködUtl : SIlQCII Jo):lI(.{ U. Ill-t. IUcrt ho&tzú �1JU(llIr8é.i 
1i1,o11(1\lollI nlntt Ílk"Y o kll�hllilonIl4�'i l'ilolgúlul. mlul nlúrl'l1-
d"lljel.wk \'clif\lóHC (\H 111l7./ltll1l1 HZúUOIl1l!U!l "Illó núvl'llise 1('-

nok kldorHl1s61)on holysdnolll gópko{'lIlvt>1.ollll mlnOA�llbon II 

heh'sdno]r;snél 111110' huzllalommnl éR I llon er�hnlmy{'Aon IIÍ'

lI"�dkc7.0U; Sore, ,rflno.!l h'irm.-1. mort 1982 fltcpt{'.mhnr 19-ón 

Pr'lIlhldeglnJlon {'IkövoieU rnhll1sll(ll pt\rOl'lIlt RwO/I"ókoA omher

lIlIIlI 6s J:7..án dókos omherlllr;s klsórlnto toltÍ'sónok kldorftr;atlhon 

nYomow jfirllrtt1rsl mlnlíl'l'idlOn nMdfill S'ZUk8Ulrl1f1IlIl(l"ol r;1I lan

knrlntJan Il11zsrnlommnl Illcn orodlllónYCAen kllllromOklllllHt: 

N,ír/n" Klilml1n t!lrm-1. 1II0"t hOllH1nll oR(IIlfltlr8r;1l1 n:oJ.lCl11nll 

L"(ljo olnf! kllJlInhilzll s7lOhrl11nll hooll�lá�nJhan. dc trikónl mini 

IItúrnypartnlQ.llnok,o;111l1 Ils U,IO'"r;sr.l lI('a(\dnnmkl1s II rnlln"knkllr�1 

I1Ilndonkor HIIYCtlatlnll s7,orlll1lomrnnt ji" Iclkllanlcr�t('" nonloll-

1I/Í4l(nl kJfollt1Atlll/lnlll MOll (II. ,.,.,,11-,.(11'0'011 IIIcn(/'f'/r(lrftr: Rrf

,trf ... c n""o ... 4\11 IlCllfldiJJ,.· L,/,zM "rm-I_ valAmh,1 "fl1/U' Jri,JOl' 
(III-I . mort 19.."12 1I1.(\lll('mhor l!l-�n P(llItl,ldf'gkülon ('lkÖ"I'ntott ri� 
It1Mllnl nflrOlluJt S7.f.nflókoll nmborilllill ll,.. 117.t\"dllkos nrnhtlrlt 

kfll6rlnto ta!lnf;ónnk klrTf'rrtlillóllnn jt\rórlllrlll mlllóRjllI"hHn j(1l'lIr 
V/\Ml6jflkot k(\.!I7Rá$l/\1I 6s rl1rndhnlotJnn hll71/!:nlo1l1mal IlliIII nr('d-

1II(\1I\'f'1I0n Il1mogflllúk ' SZ lI'O(11I 1'd/ lörm.-t. rnnrl hmlllw� 

nHrm
;
I!lr��al 1I"ol$ctllnll

' 
IdÍ'j� nlott kl fogl1611. lInn mMfll " I �P1I,;t,,1 

t onI111ftolt II nl'! 1I1óbhl é,'nkbl"lll min.! ri K(lI'lllotl "Hl,:(ádtJAIlIII�I{. 

h('o7, 11(Inntott I�odnl IIOll"ódmnnkt\JI, kÖ!(llm(l1t pólddll tI,n-"(��\{�
lom mol, pontosnn lill Jó orl'dlllónn"(l1 ,.�g('7.II'; T"tfrblrd ll ' 

1'1\" kh'úl6 orr'dmónnYllj mflkö(.!litt; JI/tad /Sl/Já/l th-t lIlIIri 
h08117JÚ oll(llldIJrs'l\gl szolg,lllltll ulnU hlvlllóshult kütol�olllck 
IllljAAH6l1t\hull mindonkor nUIlY bl1zgnlmnt blllUIIlIoll, II kÜ7-
hl:r.loIlH{11{1 111.o1j(l1lul lorÓlI Jti 1IT1\llmél1l1yol műkilrHllt ('8 min d,,,, 
Irlíl1)'''1\11 dleMlr!'I{!!! IIJlIgullll"híH! IUI1 IlIl!toll.; 1'1I'f"f' 11f/lJllu J. 
IliI'm-t, mnrt hnllllzlí c81,.rlllllrllágl IItull(lLlu! uluU u kőzbldull-
!lPl(i 117.oll{lilrll t,'rón fúrudlluiwl ""U> 1!!lIlurti orlun,IÓIII'UlI, .. ;ru/" 
Ilnlomllllll jls Já er(l(hn linnYI'1 rnflködiitl; ",.,,,,(',11 /mrl' lY. 
lörlll-I, lII{'rl hOSH'l.ll {'sl\lId6r�61{1 �zoIJllíl'llfl !Iltlll ti k/lzbl71lull' 
IIlÍ.lCi H'/..olglÍtlll torón fflrndlfó.ICol UCIJI IHlII"rr, ,I(lundlill�nt. A?,lIr 
I,I"lIlomnlllt �H j6 or/!dlllÓIIIJ)'tll mükűdlltt ; .I1I'HJJIlf Györu" 
tö/"III.-I, 111(,,,1 IH.1I181.1Ii1 Cllcn,h"5rHIÍ.lC1 HlWIU"li llltn ulllt! hlvllllíllhull 
klilollllnJrwk tflI:lCtlJl�8Úbon mindOlIkor 111Igy bUl.U"ulmul Inn"'!!· 
1011,  II kli7ihl:r.lnmu"igl H'1.nlll'll Int hflU pc(.!l.IC JŐ or"thn6Iul}'/'1 1tI1' 
ködlill : lIormillr l.aJoI If. 16rm-l, mori hO.!lH7.n1l csund3rillÍI(I 
l"It()!liCtUII I ulnlt hlvlI l!is!lt:'1I kllt,'ln1l1I rlDk ,,,IJcHItr;bÚht,,, mind'lll 
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'kor uOlO' hllzgalmat hmllsilotl. II 'küzlJiztOD8J'lgi 6zolgála11.mn 
peru g jó oretlmónnycl müködöt!; GU/Ol< JúlIOli L th-I, morI 
bosszu (:S�lIdór6ógi szolf.('ululn alatt II kÖzbi7.lol1SÍLgi !:o"Zolgálul 
lerén nagy bU1.jlolommnl iig jó eredménnyel működött, u161111 
mint !'7.árn)TpnrOllcsnok�a�bln beos1.toll sűgédmunkiu., szol�)i
lotal odandúl;Sol iis Imp bU1-J,!'alommnl 1ú.tl.1I el; C.liulw Pf]· 
felle lőrm-L meri hO.'\.�7.11 Cl<;cndörségi szoh�illol nIIItt hintlüs

heli 'kötelmeinok toljesitÓlióbcm mindonkor 1I1\,C"�' buz,I!"lllmnt 

lonmdtotl. II közbiztonsági swlgálal torén jó orcUmóllDycl mfi

kMöu i>.:; _wnden irllnyban dicséretes mngatnrlust tanusított; 
Németi. Jú:;'fie{ I., Kovacs Alldrds, Siil6 Júnos, l'oU/oli Lajol', 
8clIl.·(' J6"os, HaLmos IshJUu, Paulecll Tamufi, Szilriyyi .1/i/.-1riR 

é.!; Garai _ Z...-iomalH} lfirm-I, mert hOSB'UlS csellllőrségi szolgá

lalo. nlntl a közhizlollsú«i �zolgúlat te�n 1Aradsúgol nem il'

I1H.'ro szorgalommnl, odandiu.sal � jó eredménllyel működött; 

DCI/Clil .. Felldel tórm-t, meri hosszU esendóNi(igi szol�lÍlnta 

/llott II kÖ'J;bizloll�igi szolgüla\ tru-éu odnndá!;Sal. kivliló sUlr
gulomlllul és jó cl'cumllllllyel müködik é8 miut ör"paraneSllok
hclycUC!�, c!öljüró iin>PllrDlICbllOkat uJilluon lekinletb\m huthn
tólo,an túmogatja. - NyilvfÍlIOSflll ,,'cndlcsérle: Dedic$ JtillOI:l 

és S�ab6 GyörYJJ th-t.. FOIIUÓ hJ/vulI törm·t, meri 1931 IlOVC!nl

ber 9-Iül 1932 február IŰ·éig terjedő időben Körmend, Nagy

miuló, Szcnlp6tcr(a. Nn"'''YlllÍroslsk, PillkakertclI <"s HorvlH
lIill,luljn községckholl magúnosok Ilérelmére egy hetö1'6banda 
ultal elkö\'etell sorozatos hetöré>;es lopósok lellescinek eHo· 
glisa és a búnjelek kézrekt:rilósébl'O a körmendi ön: jilrőreil 
rabb uapoll nt sikeresen támogaUák. Pé'l,les Jlifuil7/. lIorl'uflt 

Ol/ula T. torm·t, JUIIOUY G)jll/o. HorlJuth Ali/ui IV.. Cs. 
.VUfIU lújrO!?1 et; Agoston JfhlOS örm�l, mert mint júrö"!.IÍt-
snk az. előbbi blillC.!lelekm':llyok n�'om07�iBánál jár6f\'ezctőjii
ket fáradságot nem ismero odaadíi8.'lol támogallák. miáJtal 
cI6sclo':'i1ctték. hogy a tellcsllk az ign7,sligswlgilltatás kezére 

jllloUuk: Aracsi Lajos �. th·t, mort mint :11_ ollztlily gazda· 
�ágj hh'olnlhll heosztott l'iegétlmonk!Í8 1l1.01gúlntilt alapos S7.nk
IUlhltisol, ornyellctlcn szors:ulommal, pontosIln éli eredményr· 
!len I {llja cl; Al,dó ls/vcin, CHiillye Ts/vun, KOI·,ks Tlllre TI., 
Simo/, JÓ�III'I ll .. Kisli JfiI,d/J, Ló,uM, Tótll Géza, KOL'riCIi 

J62111'I x. torm-t, Nagy Károly III .. Drmc8CCS Por!'nc, SÓR/oi 
Il\fr:tlll, Pencirii .. IR/mi" orm-I, Bajú11 1fI/'Urín, Boyol" ZXifJIIIOIH/, 
RO�"lfjlt Lu.�dó lorm-l., Gerel1c�ér l.aJo8 orm-I, meri tiibh évi 
e�cndoreégi sz.oJgálata ulalt nagy !-"1.orgalommnl, r frradságo: 
nPIII ismerö odaad(issal te"ékenycn éli jó eredménnyel műkö· 
dött: Tiif ló Mi/,alu � .llo/mir Jó�sel rII, {őrm-t. mert löbb 
é\"i csendőrgegi szolgálala nin i! a kiizbiztonl'ági sZOI�tilat te
rén nagy huz�alommnl és igCD eredm�!ltycsen működ1itt, orl!
purnllcsnokül úgy rt kűlszolj;!álalhnn, mint nl' irodav(!7.ctéJ; 
tereli hathatósan támo�attu: HOr1,«lIr PerC11C Til. és S�[Jbó 
Gribor lorm-t, ml\rt több é. ... i esendő�égi 8zo1�álatllk alnU II 
Közbizton�gj 8wlgülnt teljesítésébn Igen erct!m ényeliell, IIn,,:'y 
mluuflftssal müködtek, örspnrllllc.'>Ilokukat hnthutó�n.ll lámol:'llt
lák: Tótll Sl;'Hlor IL órm·t, mert tiihb é ... i esendórll(igi swl
gálnla aluli a közhizlonflúgi 81..olgitlul terén illOtl jó er('dlllény. 
n�'el nlűködik. örlijlarnll�nokút nngy l'u7.g'alomlllal és ig('n 
eredmén�'e."en Ul mogalja, Il'lkiismeretes köteleli!'!ól!'hldiu:;:ú.vnl 
('!! öllkép�l:iével, p�ldiili mnguvisclelé"ol a töhbj hnjfürsninak 
követendő pHdftl nyujt; I'allf/ur JÚl!ml orm·t, mer! töllb h-j 
csendörségi szoll;('álata nl att a közbiztonsági szolgálatban Cft
�aflhatatlall, körü!tckint{: s abban Mcdm�nYl"8en júr el í',� 
Qrllparan(:l;nok{,t nag). s7..orgo.lommnl és hU7,galommnl. j{. 
IlrNlmónnyel tlimog'ntjn ; I(prenfel/; IKíllovics) htuIÍJt 6rlll.I, 
m.'r\ .Iöbh ,',\'1 cNen(\órségl S7.0h:::fLlnla alatt n ki\l'biztoll�il/l'1 
ri70lgalnthall k6rUlte'kint6, hiradha!ntloll �8 ohball igen ered. 
méln·cl<.('ll . . j llrl 1'1, örspnronesnokát nnlrY hn:t.l(nlommnI. szorgnlom�I, ]o eredménnyel tJimogatjn: Kelelllell 1i'rre"c. ToPlhrkfl 
11I/1'fJlI, Amb"" G/lorOI,. KincseI/; h/l'01', Ge/lll/CI!,;r l.a}oll. "ol.�ólI l.hlrill, Pal

,
nki IRI'V

.
úJI • •  Sllfl/ndic.� 111111611, T(Ol!rir.� 

r./fornu I., Bakó ( ... úbor, Clltcskur Frrcl1.c. TrombiUí$ J6;:1I"( Smldor JÚIIO/! n" Gombc!1I Jóuel T., CI/lu«s JÚ1108, Rpjnllnlfcl: �6�.cI: Prófél T./Jjo�, Kap IIS J«IIOIr lórm·t. Vrlwike Srímlnr, Zntl!/l JÓ1·1fpl. Ttl,bi61! ImrI' él" "('vcIII Imr!' 6na-I, J10Rl!7.l1hl. c�pnd6rF;úll:i ":zohr::ulalnk alatt n kiil'hlztollsulti "7.0lg"Jat tnrón kl r!' 'ltnU bU7.gnlmlllu\rl � erewnén}'('s mtikiill�ilkért. 
FIls::

.
Y\"erhn�znll.lnlok. A nugybnjomi iirs úllom/tny/i.ha Inr. I'!.7..Ó P:,bo, l.fllO" �end6r upr1li8 :H}'ÚI\ délnt!lIl, R"l.OlgálalOn kt. 

vul. Nagybo�om k�u;éll: jo'ö-ulcújún fclismerl(> {i� ign7.ohiNru ti7.ó�ltotta RflCz IAJ}fJS 8ornogysúrdl lukos. lopflasnl 1Q'(lIl1lsilou r',,� 6nt. n�cZ. hllmis n(Wl'n akarta !llngal. lltu1.olnl, c1.6rt a 
Co'!rmdör (irt:ówtbc vette .�!I 01\ örsra ukarln clövÍ!Z('tni. Róc? II:Z l'�lIv(l'7,(lI(,l';n('k ('1ll'nl\"U'l;ull. Ekkor Fál.os esolld!)r oov\tt III d Ii(>p.�c • • Jelló. on'O!'! Ink(llIárn, ho!:)' tll\"besz{iIGn járori

c 
lr"rje

�
; 

Itz ur�r��. :\fmlntt fi c8�ndGr II� ijrl>�('l bes7.ó1t, II gYllntll'iilolt mOKs:z.ok'JII, Ile fi C8endol' fl kerlek nlntt IIló!ól'le és fiU I Illír? e!fog{isn'kor tijhh {'Lhl'll Fö.1Jo� cI!oncl6r relé RUjtOtt, �;k�; 

II csendőr knrdj,h·1l1 mcgszürtn, do sulyosnbh sériilest nem 

okozott. A kivizsgli lns megindult, 
A kórösladÚllyl örsre vezényelt Nacsa néla sznl"vnsi ÖI'IÓi

beli csendőr, al)rllis 2-!�1I 2-1 óra Ilíjhlln, swl�úlnton kiviil, 

Körö!'!ludlillY kÖ7A�{igbell SUli/a "(}ler korösladúnyi lakos ellett 
knrdre /-,")'\'ort hllsznt'tlt, Saulu fl jobb lábán sériilt meg, Illclr 
licriilés 8 napon hclüJ gyóg�·1I1. ..c\.. kivizsgtilás megindul\. 

A IHltlloki örs egyik jlíl'Öl'C lIuíjUI<; 3-'Íl I Mikófnl\'a kiizll\!g 

llUtál'libull ti többflmdbcli l(Jpussal gyanusitott 'Vi/ez J6�S6' 

bokölcei lakos iigyéhen lIYOlllozolt. A gyanusitott szökést ki, 
!lefolt mcg, c7.ért II járőr IMegn'crl haszl\últ ellene. Vitéz 

sérülóllo sülyos, de nem élot"vel'zélyes. A júrol' tagjai 110m sé· 

rültek meg. A sériiltol a jiirőr. BélullpilUalvn községben po, 

dig' lll. or,'os elsö segélrhell l'észesitetle, mllju gépko�in be· 
szútlilottilk az eb 'Ti kórházbll, 

Jarür magtÚmad,iS3. T,avél köz.sög>bon mújus l-ón 24 óra 
ttljllllll n heg�'eshlllollli örs idlomfinyÍllm turtozó Horváth Pétar 
tiS".o;thBly�tlcs és 81trrilllJj Lfljos pró\)lII::scudórb61 állott jii.rur 
25 rőbfil álló, 7,njongó" csoportt.al találkozot!. A júrőr II duhaj
kodóklll c..�cndre intette. mirc a7.ok !;7..Ó1S7kledtek növid idő 
mulva lljhól csoportosultak és éneke.Jni ke'Ldtek A járaI' ls� 
mét mcgközcIíteUo a lúrllliizókttl, mire azok k67..üpoITnl rogad� 
Ilik II JUTÓr\. A'" cg�'ik kődarab BllruI/yi pTÓbac.sendőrt az ur-
('au köunyebben mcgse\)e.<;i.totte, miTe 1\ duhnjkodók széjjel
futottak. A te(tl'�ek J...-'é:r.rekl'filése vúget! nyomozÍls folyik. 

Zlrczy Sltl<;. nyerte II lIlilJ::yar kartlbaJllokságol. Nagy meb-
h�l)et(issel ,'ó/,..-zódött az úpl1Hi" hó 36-Ú11 mcgtarLoU magyar 
kardvi ... óbnjnok;;ug. A IIS.g-y (avorHok előtt az cd(lig al nem 
ismert, do 'kivúló :Jtéllcssérrli Zirczy Anlal szds. H'l'VK. nyorte 
teljesen megérdemeltl'1I é� reálisan o. bajnokságot. Zirczy szds. 
mar II délelötti előméT"kőzósell a legjobb formiIt mutatta. 
.:\. uélul{mi dÖlllőmórkő7..és alatt is állandó jó formát mutntv!l, 
swhbnól-szebh akeiókltal nraUa gy6'Zelmeit. Egy esetben hu. 
gTott ki idegzete, nlllikor IlIIir a hajnoks.ág bi'ltos győzlcsének 
lilt$'wtt:  '-.:O-ru l'1\'C!lztctte aS��lÓiát R(ljcBclllyival 57..embeu. Igy 
k('rii\t  hoJl\'ersell)'he n lavalyi vihígbnjnoksúg harmadik he
lyt'7.('tI�ével, K(lúo/;/{(d, akit 117.o))ba1l II hollveNiony uso7.Ójábnn 
is

. 
rculisnn ismót legl'özött, Amlúl 1II1IQ'ob örömmel fogadjuk 

ZerCllJ szd!'. !:yózolmét, me!"t tesh'érilC6c vitéz Zirczy Jóv;c! 
öruogy, saloraljllujhelYi s-"úrnyparnneslloknak. A versony 
ré�."I('les eredménye fi követkcző: 

lluj?ok: Zil"c;;'!I AnIa! S'Z.(ls. llTVK. 8 g)'Ö'Zelem. 
2. Rtlbos '- (flls1.8 T. VK, 8 győzelem. 
;$. NUfW Erll" roIYalllojrkllPiUin�' 5 gyŐ7.elem 
4. KOllfics I'ál T,lldovikn AS}.}. 5 győzclem. 

. 
!). Rtljcsu"!Ji IAiBzl6 eg)'l ki\". 5 gyö7.elem. G, Moszloy ,�(ljo8 fhul{y. HTVK. " győzelem 7. lIerelH/Y Lfiszló HIJ.'YR. .1 gyö1..elem. 

. 

S. GerevialI Aladár �[AC, 3 győzeiom. 
9, Bay Bála BEAC. 2 gyŐ'U!lem. 

10. Timtjr GIlIIlo rhdgy. HT'lX. ] J::?lIzelem, A ,·e:scny . lII('glep
.
otólle n tűlbee$iilt Garavicl1 gyenge �_ 

rel.'IÓfif'. 'nlomlllt II flntnJ Kovúcs ludo'·ikus ftllnndó, jó 10r. 
mllju, aki a�. 

oJroj<1I1atlnn ,,�.mkérlők s1.(�rillt egyi'k l egn ngyoh h 
,-[vó lohetsó�un k. 

. 

?[eg?jtelték u \'iLlognllíSl fl "Ivó Enrópa-blljnok6úgra. A 
\'alolCnta8nál

. 
ne�c.<;nk n \"álogn!ÓYeTllcllyek eredménvét hn. 

nem c-,:(Yell ,",vó n\'ónnlltj(tt iR tekintethe votték. Válognt�ttllk 
l�lIOk. kard�u!, : Jekel!a/rlllsJ/ G1Iiirfl)j 9'/.ds., Nayy Rrl/Q fŐr. );P1U?

:
, Gf!rt vtcli Aladtlr MAC .. ZirC%]J WS" M(I,u/alJ thd/l)'. TiT \ ,l<5.' /(111.10". 'l'l\rK., fl:ovdcli LASE, éli nOjc�úl/1,i egyI. ld,., 

'Jorhe,n :  II,./�zrn"u .o'tó li'/.dS .. ,1f(//;�loll tbdgy:, dr. GiizslI. 
1/{'uItl1'1Jl RT\'K., f{u)dJi rlr. BS'l'KR'r. Bay BEAC H / _ fluljl)·. i\r AC. ' ., (I .. 

rlÍJ'Uujlörlwn: \'itÓ-1, SfII.JOllJli örg')·., Kalldczku tnds D&-rf)I·�'zkJl, lrlrriltJjl, ThI/lÍr rI!lllO'ok dr G/j rrtnTT K D"' 
Prll nl1TE. éi< 1<:1'1,:/ RAC. . " . ,  ZfJ!1 " .. '" ., !/IwlJ 

� A . ,'ivó E\lrópn-hR.jl1okl!Ú�okrfl lcgt.übb jHW zé k _ é l)arlJUJlllr-\"er�cllYrc l'l'kr.-zoll F .. ddi. " kfi lk .� H fl uru II 

n\zt,'k be: 
. ve 07 ...... nemzet ok ne-

'J'ÖrNiQPal·hnjnoksúg: AlL � I�,," 'f !"7..IÍg',�.Tngoíi7.\('.\'in. 
" "  flgynTOrSZii.j{, Ohu.'1.Or-

1ur e �'éIlL ' A u��l ITjn 1)/1 i \. 
�'7�ig, l1omlinia: S"I;j�. J

�I:"O�L1
I
\t"-'. OL ;�l1u. Ilollundtn, OlflBWr· 

l'lirhajtör CNILPU\" AIIS/�' ."n, � n�arors7.tLg. 
OhL"'7.Órllulg �h'lijc 1l�1 � . 7, 'ful., }:ranOJllors:ztlg. Hollund i", 

J>fLrll11jlÓr " ,.,,,y6I1j. � Lr�u, AUg'lin &'" :\ragnl'ror�.lig. 
>;z,ig. ,hlg-o"''''"vin 

. 1:"3 Jlnl"1.ek {ill még 11011111nln, SVI..'dor 
Kurrle8f111nt: A!lll7.lrlu \ I f.('nK)'olorli7.ltg, HOIII{;nin

· ; IL/.{ II
,

t
�
. 

\{ollanllln, OlaSZOl1!7,1ig, 
orW..IÍg. ' , II){!I!;Z uvlll. BlItg{jrla, :\rng�'ILl'-

Kunl �}-ón i :  U",.ane-/,(>k ÓlI n t I A nlli UJr\'N." C "  
I n li. 

nY'UTO 1 nCmvAll lIewl?,e!t. 
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D �.
jtársi ij�szeJö\'etelck. A m. kir. "KI!lpka G�'örgy" 2. bon

véd tllzérosztllh' parancsnOksúga, mint a VQl( III. kir. IIo1111éd 37. (a;:�{óll J. hOlllJérl liizér riUYllst?2rcd), a 173. lábori, a 37, 
lIellez . 61J a 37. heoni 11?Z(lrczredck hogyomán�';lÍntlk Úllftlóju 
rcl kóvl mlndllzo"kat II tIszteket, titiztjolöHokot I�S legóuy/Oógc! 
IIkik II vi!úghábor�b��l ' /I  Cl'lsol'olt czredckbcn teljcs'itdtck 
szolglÍl

:.
lt�t, hogy Cllllukct fl m. kir. "Klapka OYöl'gr" 2. hOIl

"éd tll�l'osztáln)artlnc:-'lIokijlí gnDk GYötS7.Dblldhegl'ro küld. 
jek be. 

. 

.\ volt szabadkai C�. ó ki,., 86. gyalogezred Bajlal'si Szö
\'CbiÓgC IIllíjus l-én déiulalI II budapesti Centni l-kávóház lI!og'
�ori hch'iségé�cn tartotta borlÍ!sógos össwjövoteIéI. A IDOg 
Jelenteket lIZ IIg�·"ezclő elnök üd"özölle s tájékoztatta n szö · 
vct:;tig, kiilöllöl:lell ClZ rzrcdlörtónet iigyeiről. A népe" ö�s�cjö· 
\'clel II késő esti órllkblln Iclkes hangulatbau ért "éget. 

lJ'cnnis7.plÍlyalllcgnyltás. A budnpcsti csendőr tiszti t,i,-
/:ml/:,ó II c;,:elldőrln'klauyiiban IQ\'6 Icnlljszpfllyút b.ibó,·Itlotto és 
teljesen I"clldhel\QzaJ lo . .p. pülya folyó él' mtíj lll; hó 2·n ui:!. Il 
jütóko"ok I'clldclkczé&ól'll lill. 

,,'rllnlntézcfck, Internálusok 1'i'Jókolllalli Chtltara I!U::-19JI. 
tanénc" eimmel II. bÖ'f'itolt Idlltl;íshllu 1IIost mel!jell'ul muukn 
rósz[elel!l'1I iblllerlcti a w�\·cltI,,�oJ és oklatúSl;81 knpcsolulos iis�· 
!,.�\!S ludnivalókat. A 6ziilök Hzezrci teljesen hijékozaUullok, 
ho��' (.!'ycrP.leküket melyik tauilllézell,)e, melyik inlcrntltll:1l,)n, 
milycll IJiilyÚI·ll adjók� Ez il 'L'iljékozlató Címtár uél.külö1.Ill'-
10Ucn és hllsZIIos szolgáh.tol ·Iesz a s:t.tiI6kllck. A rcndkiviil 
iigycs(!u ,.Ili üUekillthelőeu ij;;s:t.e!íllitutt cílllt�ir,lájt.ikozt!ltúl 20 
flllól"(!N bélyog porlómeglc-l"Íll!s ellollél,)oll blil·kinek ingyen (>� 
lJcnnclII\'o küldi meg II kiudó: Erdós Jozse! hh·dcleNi irodája, 
HUl/llpcst, VI., 'l'erm-körúl 3&. 

U;izassógol kötöttek. A blldupesli I. '.('rfilelbrll: Benz!!,; 
Alltal lőrlll. SU "cg Julin muí\'nl Kigkúnlnobóz(ill és Swhó Jó, 
u;d r. IŐI'm. KOII�·ári l.!:szlorl"ol lInjduslim.;;ollhan. 

StoknS1JllarAllr.!jlloki lecndókke) llIcglJ izaloll . .-\ Ul,ln'l,clIui 
vr. korilletIJell J/ihály Sdlldor Ih. 

Örspnrnllcsllokká klllcYCZlell"k : A dclJrucl'ui VI. kerü/el
b"II: SlIligll Tstván, Fodor fo'crcnc. \·itl!z FeJly\'es 1111re, �[olmír 

K!\rolr, l{élliró László, vilé1. Snsfah'l l�crcnc éj; Muczkl) Ju' 
11010 th.,ok. 

IJn1(lloZI!S. A I,)udaposli T. o!>zIAIY]lllranesnokSllg gn1.dn' 
súgl hivlltalflllllk állomlÍ.llrl!lw IUl't01.6 JIt,,(Í�z I�ajos H. g. 

tis)'.thol}'ottc.'l mtljus 2 lin 5 órnkor n hlldaJ}t:sli 9. s)'.ltmú 110n

\·�d- �I-l kö:r.relldés"lcli kórhÓ't.hnn UfO'luír!yugyullndlisbull 1110,1.:

hnll. 'I'olllelése nuíju.o; 4'ÓII If, úrn kor volt 111, l. suimil 110UV(�d, 

éR kör.rondé51.oli kórhóz huJoUmdu'l1.ábóJ. A Icmt't4!,;en nz elhnJt 

rukolll!lÍgun kl "ül volt tlh51jltrói l!" hujl1lrsni lIagy .o;Úlmmnl 

vettek rélt-d. Az ollHlll 19j3 ótu btolgúlt n c.<;endőrsógllél. 192? 
óln jolenlogi bCOSlIl1isábll1l c1olgozott s lUl�Y :,I7.orgnhn

.
!I. h.IlJ-

lIirsilll-lsllJ.'"fI t:íI kafonáR milgn\,b;olctc állal II!?Y ?lőliát�I,. ml �11 

blljtArsu! bizalmtít és s)'.crotelét élvezle. HallHat bnJtaU/1l1I 

ki\'iil felcsége és két kiRkoru gyermoke {t'Yós.
zoljn. . 

A 'öldoA-ki örs úllomlm%bn InrlO1.6 &l ":It.vonal IlIdoslllÍs 

" Ógot I Oynlórn Yozén�'olt Tal.·dos 1I1é,� uús törz.sőrOlr,Rtcr g�·o· 

lIIorrepedl!s kÖ"ctkeztében május 1-én fl gyullli állami kórház 
lmll megholt. 

. Csc
.
UllürSéJ;:'i KÖ:;:WIIY 9, szám. Szellléllle� ii/lQ/!k. Kor

munn.ól clholúrOl'Jísok. A Korm,iuyzó lJr O l>'őméltósága 
GroTg::,óesOmó!�h'i leül/ü ...Jl/dr(Ís soos-n:lk il cscrul6r;;cg tény, 
Icges nllomán�'nbau \'aló mcgJla';''')'((slit, l1(lfri::s Geza soo�-T,ak 
II pápai "Pro Ecclcsia t'1 Pontifice" érdemkereszt erfogadáslit 
é.s '·'Eiclésót ellgcdél)'czui móltózlatott. - Miui.szlcri renuele
tek. AdollláIlJJoz/u(olf: li ln. osztályú tiszti swlgli lati jel· 
/limely Sá"dor órgy,uak. ,AthcJ�'6z(ettek: ,"itéz PÚlizlóh; 
ernö 

,
szds :,;zlil·n�'IHlrancSlloki minőségben Keszlhc1l'rt:, Hojdll 

Am/ras S�d8 oszlál�tsc/{édtis)'.li minőscghon KY[rcg�'hiizára, 
Fekele Lasz/ó suis osztálncgédtiszti nlÍllu!'égben Dobrecenbe, 
['app I�osz�ó suh; b�lirllyp:lrnn(:snokholyettcsi minőségben 
CeglédrIl, \'11&7.

, 
Ul/rtlJ/ Gábor sros osztiilncglidtiszli minöség, 

b?� II .1\T .. osztlllylwz KUJlosl"árl"l.l, dc. /Joda JÓZlJ8! hdgy okla
loLlszll TIUllósóghon IlZ I. lovas tanalor.-ztlih-hoz Kiskllllhnl/1srn. 
/(ovfÍcl; 'pndc hdg�' oklutóti�)'.ti nünósógl,)on n 2, lo\·as tnn" 
alosztál)'I.lOz Ki6kuIIJlullJsl"[I, .1fiills/el" Jt'tIÚ :)1.116 oklulótiszli 
millósé:;bcn II kiRjlcI;jj J.,ryalog lanalosztlalyl101., A�IIQII.'/ Ifag' 
mal/d

. 
szds s�i11'11YJlnrnllcSlloki minóségben :>'fC7.okö\'csure, ,'i 

téz vurlJOfJJ/(l, b' ilf/fil/mod; llOflYOY Kumill I;z.dS !,zlÍm)·Jla' 
canC1>"IlOkhcl)'ctlcsi minösé(.!'bcll Szolnokra. Kine.yozle.telt: Ár
bocz JUIIOS szds li kUJlo!,\fliri s1.rlnl)" parallesllok6.Yli , dr. Vad 
flm·c hdg�· n kiskulIhalusi lo\'us 131108zlllly sog;édthiztjévé. 
Beoszintolt: lfod..-aQ (Heozier) Józse! sl'iI!; uklatólillz!i millü, 
ségbC"n u nyíreg-ylllízai gyalol.:" tanaloszllilyboz. 'l'll'l"tÓlIlllI "c
zéllyelteltek: Abay (Miidl'chiitz) Kalmdll ó7.c!s a 6. nyomozÓ 
alosztiilyho)'. Dchl'eeollhe, dr. Ujlal.-y Lúszlú /jzds ti 4, nyomozó 
nlosztályhoz l'écsl·c, \'íttYl. Joore/!d Gyula s1.(ls az 5. nYOfllOl.l'i 
IIloszlIÍly-boz SzeR'odrc. - Végit'geh nyug-úllomúllybil hoiycztet
lek: Toka.}i Júno$ rIT. kt:l·iilotbtdi nlhdgy, ff�pedii$ Gllula és 
l(c$z6cze Is/vriu V. kcriilctbeli iti. ny. th. - Idolglenes. 
1JYIl�áJlOllllhQ'ba helYílzlctlck: B(llas hillos lY. és Lurzk6 Pé
fer V. korülotbeli th. - V;i rukoclsi illctménYílkkrl t;7.ubndllil
goltnUa k: Szabó Lajos 111., Kopacz Kuroly, Aufal .T<illOs IL 
11ksi IV. kcriilotbeli l!s S�f/bó TSi'rHíll I. YI. koriiletbeli tb. _ 

fdo��lcnes. 1?'ugáJlOlmiu)·bnll meghagyatott: Pdl/di Józse! VII. 
k�'rulctl,)e1J ld. Il)". lll. - 'Anwmdola Vladimir Erp!6 Anlal 
fll�z. nomességo nlnpjdn n "Wch.rr�st.i" olőuel"et hnf;znólllatja. 
- Czir!IlSz FI'r6l1C szd!:! e�ml!ídi nevét "C.w:fr!ug" .rn, SáliIIg Dc, 
21/Ó 16rlll. "SO/.!jflUIS"-rn, fJrUdá, 'Ferel/C es. " Vdrl/ugy·'·rn, 
Jallzsú Jd/los t6nll. "S:!cn/tt"l1/ui"-rc, JII$z/ill MarIolI tőrIlI. 
" Fiizcsi"-re, SmiúI"Ó('21.i Jrizsc! lőrm. "S'drnriri"-ra, Vavra Jó· 
z.w!! törm. "Fizi'-re, Schüt/el" IsII'«II től"ID. "SUdösi"-ra. 101l4th 
f{l1ra/w cs. ,,lomicz"'rn, Pal/gert Peter 6rm. " POlll/ó"-,·n, KI1I* 
esik József lorm. " Ker/ai"-rn, Spcrliuo Vik/or Drh,jd fCJ.,T
vcrS7'<IJri főmCRlor "Sudó"re, Szmirl.-{) .l/i/luly tŐrm . .. llerce.�"-
rI', Prommer Miltrif!1 tőrm. "Poloordj"-rll, ÁmlJrics Ferel/c e_�. 
.. Almd.�"-rn, Baf(/d(/ Jrj;!.'ol f6rm. "llajrwk"-rn, Frit'bert Srill· 
,for lÓrlll . .. 8nlulo,,·'-ra, Hcrbri/u Józse! 6rm . .  ,S::abados"· rn, 
lIolcser Ferelle őrm. "f{(lrmat"·ra, Gólyri" Jó::!w! ulhdgy 
.,Cémesi"·l'e, Kl/fis I,�/vri" lőrm. "K6ris"-rc, .l/iMd" Jö//n" 
cs . .  ,.I/ofJ.'Ioró.�"-ra, II. Jlódls Mihá!,!! cs. ".1lúdojj" -rn. �éb(·,· 
Fcnmc tÓrm. "Lel/k('" l1�"r(', TAU/rzki IslvoII 6ml. ,,[.(/II108'·r8, 

B Ú T O R  Szolid)1ruk, 
olcsó Arak, 
fizetési kedvezmény. 

Magyar KOJlisll,iselók fogymlási,Jermelójs;frlékesllö SJo,elkelelének Búlorosllálya 
Budapest, IX" Mesler..-utca 15 

r Cseodörök , 
; a T RIB O N-nál vásároljanak . 

Budapest, VIII., Üllöi-út 14. Tel.: J. 392-85 és 312-57 
K e d " e % 6  I I % c t é a l  f e t l é l e l e k. 

E 9 Y o n r U h Q • % "  It O t O k, b 6 I 6 .  O r u k. nOI jj. 'jjr11 leh6rnomO, 
.olyom, k6101l_ 6 • •  :o: O v O t f 6 r u, kontyO, harisnya, paplan, cipO. 

fl", e g és::: vJ1 á g on � E � l N G TON Jeg/abban beváJI, � J"'� 
JegeJ terJe dtebb Jrógép a 
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L.edn('c�ki Jó::se{ Örm. ,,1.cllel"-rC', Lallfllt'r Péter lőrm. " LtllJO

!"adh_ro, PoschJlcr Pe/cne alhdg)' "Pclt'/Iyi"-rc, " islllllr Jó· 
�sel Ih. "l'afaki"·fil. Pvtf'l nlal! Lajos Jlrbcs. "Pt'n:eli"·re, Sil

jl-' Gusruir tb. ,.S;;:cJJe::cli"·rc, Scodldk György tÖrm. "Bajor"

ro. Slm8�cr JtilHily th. "S"'enh.yi"-rc, Trágel Al\dJ-dt prbcs. 

• .Tc/ok"-re, r'aukri JIU/dly törm. "VM/col" -re, íic/au(' FtlrC/I(: 
lőrin. "FilIcin�/i" --ra ll!; ZSIIOOllitS JÓz}.c! tb. ,.zsiga" néne vál

loztattu lit. - S�abfÍfYl CI/dele/cl;. - A szabályostól c116r6 10-
"nglóuodrngok 19X1 december 31-ig kihordbatÓk. - A KórJőny 

Illclléltlctel képC'Z; lI7. új ,.szcn'j hnl:irOl.nínyok II m. klr. 

\';;cnd6rJ';!1!' sUlbályz.alszurkcsl.lö cs IlIlllllllUíllyj hhottsliga SZlL

ulilra" eim ú "Cs-21" jnlzésú S"Ullgóln!i kiadyilllY. - Cselldőr
... ég úJlonuiu)"uhn tartozó cgyen(!k és n)"lIgdijallok allmlmnziiil· 
Imll len) hawstán:oi la'kbér�llek csökkenléséro yonulkom hn

,ározmilll�·ok. - A c"r-ndörs-ég központi Io!Dzdnstik"i hivalnln 
!';z..úuulro n tömcf,:"pénzck kr-zclése és clhl'iycwso "ég!!tt posta· 
laknrél.1l6uztlÍri llz.8l11hík n�·ittnttnk. - Til;zlck szolgfllllton ki
"ül góplwcsin .agy cgT�b jtírruúvckoll \'aló utaz/u; közben, n 
'·árosok ,·ómhntúrnin khiil nyÍlron s:z.ürke "tiszan llorköpenyt 
'·illClhotnek.. - A kémŐllyok seprősi és égetési m6dG'latainn'k 
lU'.!ghalilrotiu;o. - EI!')llalás illlalok. tekintet nélkül arr:l. 
hOI!)- úllalkl'reskedök tuJajdonában \"81l11l1k-o vagy scm, al. or
SZlÍf,:" torilletén. a további rendelkezéllig búrmilyen UllA')· tú"ol

st"IJrrn l ilbon hajt.hntók. - BnlatonffiC!nti üdöl6lwlyek elneYl'

zési'lIek (js hntliralnllk megdllapitúslI. 

Kllrelem. A szel"krsz!ő"ég kéri awknt az ör"öket és mús 
nlnkulntoknt, nmel)"l'knek o. mogszünl , .. -1 llt· nd·' efmfi l allból 
lelje, {iYfolyamaik Ylmnnk. szh·esli:cdjellek azoknt a C'iCudílr· 
�égi Lapok 117.erkeszt6s(jg(' él> ti feltillítti .. :llntt levő c.'wndül"ségi 
IUÜZ('UIl\ szúmllra tilong(·dni. Ebr:.-elöro csak azt kérjiik megirni. 
hogy melyik (jyfo1Ylllllok vannak meg, awk bes1.állItt'lsM majd 
külö\! fogjuk "kérni. A 117.f111itásl. eSOlllagolási stb. költs.�g('t 
mCJ:térHjük. 

CsendörSegi tollforgót árusit, köt. javit Varfai (VIahinB) 
�lihály _ polgári altiszt, Budapest. L, Böst"örményi-út 21 
(Csendorlaktanya) vagy Fekete Imre ny. törzsőrmester, 
Kunszentmiklós. Árak és munkndijak: szép, uj, dísztoll, vn
log�ltl)tt tollb61 10 P. szolgálati tollforgó nagyság szerint 
5-6 P, régi toll átkötése l P, p6tlással 2 P, bek\lldött új 
toll vágása és megkötése pótlás nélkül 3 P, pótlással 3 p 50 
fillér. A postakölt.séget ti megrende!ö viseli. 

)lelléklel. Lapunk mai számaho:z. csatOltuk a Reform ru
házat.i r. t. (Budapest, VI., Vilmos császár-út 5,) mellékletét. 

Olvassa eJ, mlelött ir nekünk ! 
!\.őzll'ményl nemcsak a CBond6rsh tagJalM1, hanem "árki

tOl eUog-adunk. - A megJelemt kUzleményekot tlszleleldlj"an 
rf!s"tl!8ltjUk, de lulnjdonJog-unka\ renntartJuk, fI'I;okat tehl\l 
\.Ielecgye;,.f!sllnk nélkUl nem ""1:nbad u14nnyomat nl. _ Khiratol 
!!Sak akkor küldUnk vissza, ha o ló'UrzO meltchn:r.etl és vdlRsa. 
"ólycl:gel ell4toll borlU:koL menőkel. _ A. küzlcményekel ker. 
JUk ft po\)lrnftk c&nk o!:ylk oldalára, rélholldboson, Irőgeppcl 
.'ngy Jól olvasható kézlráasal Irnl: olvllShatotlon kézlrnttul 
IIcm rOJ.!: lnlko.'I;ullk. - 1'I1.cnUt g6p· vugy k6zlrAsIIA hasn"nAI 
ho��Y.nhll kbarnlot CRnk eUJzetes IIlcl:'coezés utdn fogadunk el A kézlrntok fOltal11la1.lisl �tcgls"llolásanak b hn 6zlllu;C!Ite.ti: 
I:Irtalml módoslttis(mak, II türlC!snek bl kteltfuldtbnek jogAt renntnrlJuk InaI:UII�nftk. Aki l\1:t akorJo, hOJ:Y klh:lclO(my(:1 
' áHoztallls nlilkUI kÖ7)11JIlk, irJn reli fl khlrnt első oldoldrn 

piros ir6nnnl: .. SzószorintI kÖllős6t k6rom!" - A elkkok nyom
tl al korrekhIrAjdt ml ,rligeuíik, korrcktúrale\"ouatot osak kl\'6-
telcs esetekbeu adun 1>. - S:r.llrzölnk kllltlnlenYOlJloto.fkat kö:z.· 
'·ctlnnill n Sl:hlfum-nyomdn 19-azgnlós!I:ától (DudllPBSt, VI., 
lló2Sn.-utea 111.) szlvcskedJ!!lIek meg-rentlehll. amely azt vtllUnk 
kütUtt Slen:6dll.sének árszabásn Slerln! kUteles elkliszltenl. -
S1.etkcsztöl lI"enetbcn mindenkinek vdlnszolunk, de n k6r· 
Ilezö lelJc.<; no,'él remifokoznlát és állomdshely6t tUn lesse fel. 
- Né\'telen levélre nem válnszolunk. - Hozzánk intézett le
.'elek tartalma vagy bekilldöik kiléte relöl senkinek sem adunk 
fehiliigositiist. _ l{é:z.iratok sorsáról csak szerkesztöi üze· 
netben adunk Yálaszt. - Aki levelet ir. ,'agy közlemény t 
küld be nekünk, kisérje figyelemmel a szerkesztöi üzrne
teket. - Le,'elet nem irunk, bélyeget tehát felesleges be
küldeni. - Jeligéül legc:élszerübb kisebb helyseg nevét vagy 
ütJ!!!:yfi uámot \'álast.tanl. Annak, nkl jellgöl nem jelIH meg. 
novőnek kcztlllbotül es állomáshelye aint! válnszohlll"- -
Kúzérdekfl kérdésekre II "Csomlör Lekszlk.on" rovotban nt1 nnk 
.'dlnszt. - El6f1zetnl o.qak ICJ:alább fcI6,'re lebnt. - EI6rlze· 
test c.�tlk a e.<;entlőrséJ;, hnll"M�é.l:" és az 3.lIaml renilGrlll'.c:, 
továblJd II blrósd�ok. '�tl7.sfl:::-üOI és küzlzn:z.gato\sl hatólláC"ok 
Mnyle:::-c.s '·az." nyuzállománYl1 tagjaitól fogat1l1l1k el. maslt\1 
nem. - Al. előfIzetésekel kérjUk pontosan me:;:-üJftun l. IllOL"! 
II relszólflás kUIt-sé,:r6t kUlUn felszámitJIlk. - A nokUnk 8z4.nl 
Ilén�kUJdol\lónyeket kérjnk a C8ent10rsé:::-1 Lapok 25.:112. szám11 
jlostalnkarékpénztári csekks7.limlájára befizclni. - SzerkCSztö
ségi órák napontn 8-14 órnig. - A lap részére sZIint közle
ményeket. levcl(>ket stb. nem a szerkesztók neYére. hanem a 
szerkeszIóségnek kell címezni, igy: "A Csendórsélti LnpJlk 
szerkesztó�égének, Budapest , L, nUszürményi-út 21. szám." 

--- .A ---

Végvár. Ha az apa meg is adná II beleegyezését, né.\"
változtatás útján az ön nevét akkor sem engedél)'ezné II 
bclügyminiszt�r úr, hanem vü 'ami más, ncm ennyire gya
kori nevet kellene választani, azzal pedig a tulajdonképpeni 
célját nem érné el. örökbefogadás útján kell a kérdést meg
oldani. Menjcnok el a közjegyzóhöz. Olvassa el M;zel kap
csolatban legutóbbi sz.Í-munkhan "Huszárgyerek" jeligére 
küldött üzenetünket. Al. öTÖkbefogadásnak azonban ebben 
az esetben elengedhetetlen feltétele az npa beleeg)'ezö nyi
latkozata. Az öTÖkbefogadási szerzödésben (záradék) jut
tassák azt is kifejezésre, hogy az ön nevét viselje 1\ gyer
mek. Al. igazságügyminiszter úr ezt engedélyezni szokta s 
így nemcsak az örökbefogadás, hanem a névkérdés is meg
oldást nyer. 2. Több felvétel nem lesz, már a mult. ó,'ben 
s.:"m jelent meg pályázat. A most bemnlevőket még kikép\..
ZIk, azuUi.n valószinüleg mús rendszerre térnek át. 8. Ha 
járörszolgá.latb.an van - szolgálati lappal _ ,  akkor utal
vánnyal valt Jegyet és semmit scm fizet. Ha pedig egyéb 
szo!gálatban areképes igazolvánnyal " úllja meg ru jeg)'ét, 
akkor természetesen il ked\'ezményes árat fizeti s azt a 
kincstár önnek visszaadja. Vnló.szinü, hogy il jegypénztá'r· 
kezelő nincs tisztában dzzal, hogy utnlvfmy alapiátl dljmen
t�sen kell II jegyet kiadnin. 'I., 7. Ugynnerre II jeli.sére ké
sobh kap válnsz.t. 6., 8. A lekoszikonrovlltbnn fog választ 
kapni. 6. Ninc!; közöttük különbség. 

55.625. N)·. őrnagy, Budapest, Il., R6zsahegy-utca 1-
Hernúdmenli. Forduljon levélben közvetlenül a m. kir. 

központi �irnd6iskolll j.elent.ökutya-oszlagáh07. (Budapest. 
ll., Postafl6k 6.) s kérje, hogy jegyezzék elő. Ra lesz 
kutya, él"tcsite�i 

.
fogják. Mikor azután a kutyát kiidoml� 

tolta., szolgálatI uton a belügyminiszter úrt6l (VII. c. osz· 
tál}') kell kérnie, hogy szolgálatban alkalmazhassa. Erre oz 
az engedé�yt csak úgy adják meg, ha előbb a kutynt le
vizsgáztatja, erre ann�k idej�!, majd parancsot fog kapni. 
A vers .no.�ro� nem J6 .. A :'1.ágért sc irjon másikat, még 
"Benes urtl -rol se, pe(hp; to\e aztán igazán nem sajnáljuk 
II rosslo verset. 

.
Szabolcs. Az ene�tmondás rendezés Illatt áll. Nézetünk 

szerint a tevéken)'.ségl napl6t az Ir6- és ruhaszekrény alsó
polcán kell tartam, mert az is könyv, vlll{yis II Szut. 14'1. 
pont, 3. beke1.dését kell un-a is alkalmazni, mert n (elsőpo1c 
(Csüsz. 179.) erre keskeny volta miatt nem alkalmas. , NE FELEJTS E EL ELOLVAS N I  A 

BO RITÓLAP HÁTSÓ OLDALÁN A REMINGTON frógép hirdetést ! 
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delet n kérdést leznrta. 3. Telcintctes köuégi elóljlir6ságnak, 
Bicske. Más nem kell a dmz6sbe. 

117'10. OA. viseMsi engedélyt nem lehet kénli, vnI6s:dmi
leg általánosnn fogják rendezni. Egl'elóre őrizze meg. 

Dabas. A Szolgfiinti Szubálywt r. Ró!;? 330. pont 1 J. 
alpont ja értelmében olyan helységekben, ahol helyőrség 
nincs, továbbá !ürdőhelyeken honvédegyénck BZ{lmúrn nz ol
dolCeg)'\'cr viselése nem kötelező, A 292. pont 9. alpontjo 
viszont áltolflbnn szobtilyozzn, hogy n Inktnn).tH szabály
szcrü öltö7,Ctben - oldnl!cgyverrel _ kell elhagyni. Villi.
gos, hogy ahol nincs hclyörliég, ott InktIlnyn sincs, uz em
litett ket pont teMt nem áll eUelltétbcn egymással. A 380. 
IjOnt 9. pontja helyőrségen kh.ijJ nom kötelezó, nmi termé
lizetes. Hu ugyanis oz utcákon szubadoll jfarlmt-kl.!Jhct II 

honvéd oldulfegyver nélkül, nem Vohla értelme oldulíe,IO'
vert kötnie olyunkor, ha valami nyilvános helyiségbo tÓl' be. 
Az utca minden músnál nyilvánosabb hely. lEzllk 1\ rondel
kezések azonban a csendölTe nem vOl1atkozllak, lllort u 
Szut. 201. pont 2. bekezdése úgy rendelkezik, hogy u csend� 
ömek a Inktanynn kh'UI lIliJldiO szubftlyszerüen öltözködve éA 
I.:a rddai kell megjelennie. 

Hevesi örs. A 22. szúmból nincs tartnlékplildállyunk, II 
mfasik kett6t elkUldöttilk, ámlegtérités nélkü!. 

99.999. L A felülvizsgálat alkalmával kérje, hogy 
nyugdIját az 1980. évi XXVI. t.C. 7. §-a alapján falJapítsflk 
meg. Ez azt jelentené, hogy a sznnálási levonás nélkül 6s 
esetleg a teljes zsoldja összeg6bc.n kapna uyug(Ujut. Iguzol
nia kell azonban, hogy teljesen munka- és keresetképtelen, 
- umi az ön esetében nem valósdm1 - \1ugyono, jövedelmc 
nincs és olyan hozzátartozói sincsenek, akik kötelesek élo! 
képesek önről gondoskodni. Hu mindezeket igazolni nem 
tudjo akkor csak n? l!H2, é"i LXV, t.-c. 42, §. 2, bckezdése 
értel�lében állopítják meg n nyugdfját, ez pedig nem olyan 
előnyös, mint az elóbbi. Egyszó\1al minden attól íilgg, hog)' 
.1 b<llcset mcnnyiben rontja a polgári kCl'csetképcsségót. 
2. A közgazdúlkodás részére levont napi 50 filllil'akat ncm 
kapj!\ vissza, Minden tagnnk érdeke - II bívollevónck I ... _, 

hog�' fl közguzdfalkodfl$ Je no romoljék. 

!lemény. Qnhiluscr József (nem ödön) olezr�dcs ll/26. 
ben, Csernó Gyözö szúzados pedig 11922·ben megholt, 

Darna. Jung Károly (nem J{mos) szk", f6hudntl�D' dme: 
Szeged, Iskola-utcn 82, A 11IIísik ur Jl)'ilvnntortnsbnn nom 
szerepel, \>ul6szlmilcg els6 6rtesr�sünk o voló. 

,118. Vitéz Sebes�yén (ozeUltt Schertor) Lujos ny, szá
zados elme: Vcszprém-Jutas . .A másik úr eimét később kö
l!lHjUk. 

Pályázat. 
Le kell Irni mire kelJ o �ndör figyolméllek kitcl'j�llIl' 

koc."mó,k \1endJglók és szállodlak e!lollőrzésúnól? Nemcsuk 
flltalnno;s{lgbnn koll a wnni\'<lI6knt CeJsol'olni, han(!m kUlön
külön pontokb:.a s'1.cd\1c, l'észleteSl"11 ism?rwtni kcl,' Ul'. Öros7,o,)!. 
cncnórrend6 kÖI'Ulményekct és azok célJ út 8 nzt IS meg kc.lJ 
mondani, hogy Wt ellenőrzés mil yen törvén)' vag)' rcmdclr,t 
f\lapj{1II tö,'ténlk, A rendelet .szúmút csnk a minillT.lcri I'cndl" 
let.cknél kcll megemlfteni; 1111 valamit \'ármegyei, iIIel\'c tör. 
vényh'ltósúgi szabályrendelet Ir e/ó, clég Cffik IInJly/t emil
kni, JlOgy fiZ ellenarzé.� \1ármegye/ (Wrvónyhllt6sfagi) szabni y
rendű/rt alnj)Jnn történik. de tC'ouészctcsen csuk ukkor, lua 
ilyen sznb{dYTOndolct a púlyázó v(wmcgy6j6bcn valóban fOIllI
úlL l\JilliM:tcl'i I'ende/eleknél azt is ml'g kell mOlldunl, hog,v 
!lZ i lletö rendeletCIt hol lehet foltalúlni.. 

Ptil,IÓ-'Z(IIOI csak 11 CollfOI/ciii,'s6U lepvnYiJógi tlDl1d-J/ritM fUII!f. 
dunlo: IJ/. HaM/'idő: bll/;u/I 1. A IrJoiobb pdfyd:!atOl drlril.'t'H 
jutftlomMl'OOUal jlten/nU/zz/lI.:, A: rrodmónlll a itil/iulI 15�f"l /I:;;(Ímlmklum jn"i,,1o: kö:ó'{",', 

II rufjas;z.övet mJnlJséne bl:zalom dolgo_ 
16dlllló ponló,,.df(l' kÓfle� tónyle,l/c, 'lIra'wllIl nyU/lllnl "rra, hOIF)' �old",," nemc. U.�lulI'"ap/Ó! IIUID�r 

",YCdur �tlt n '1"""lcl � II Ibon borDI mIIlCD (lrlók�k vorlllnk . •  \ lorlól mln(lI�!l01 WIllnI"" Ii,akbon I. CUI" p', ol,Oko.bOI 
fe . C�1'l1r D Wol/n, 110,1(1' n ., VO 

"' !Irll II pontÓgydr1ór kOuulI " n  Inrl�nó \'I!.lllr14,o nY"I' II/411 ch'lnyllku" 
mr�(/Oll klbvctllO drlhIIlA��(\1 mn

'lI '1\fA1,M �, mÓrtóbtllb(\I�IIUDk pedIR " m kIr. Clon, tI .... �1/ r�nt1r61 _ bek ÓIA of)' cdDhUlÓ3 n -
1',,_IIŐRyllru nk !llrorldó '!�1(1t�� rluuDU dItondó .. o,,6dO.oa l(lr'ullllzÓJII r�lt'nl.o ",UR 1I"'�ru kUldOIl mlnlólnriol, KIY�nlllll'" 
J.mOhllib n okl,.U e ll.mo, �OidOllk �. ked.elO UtalÓ.1 módOlnloknl fulunk, 
m4� mlnlAMOI ,� dl/meme.cp 

HN POS'1.tóRyt\r C8 RuhugyAr Rt. tlli11,o'"h IIIQ//Iul ltlb l inO. '"rOu unIO"" .. 

T R [J N Ii:HA Budapesi, I" Lenke_LIt 117. Omnbll llU2 Ol. 300 m�alhllr 
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Meglejtések. 
A folyó evi 1. és 2. S7.Í!.munkban közölt jelmon

_
dat-pó.ly�

zalunkra beérkezett jelmondatok közül a kövctkczoket Itel
tük legjobbIlknak. (Zárójelben d jeligét tüntetjük fcl, amely 
alatt ll. jelmondatot a pályázó bcküldöttc.) 

MögöUed a törvény, elötted is az legyen ! 
(1úíté.) 

Láss, Hallj, Hallgass ! 

Ne csak másokra ,'jgyázz, hanem magadra is. 

.tlj, hogy tanulj és tanulj , hogy megélj. 

Erélyt.elenség a fegyelem sírja. 

(SIi/.) 

Ha elszak-ad a nyomozás fonala :  vissza a helyszinl'e ! 
(N1Ifrség.) 

A borban több a gazság, mint az igazság. . (VerItas.) 
A helyszín hcszél de csak Ulmak, aki édi a nyelvét. , 

(Revrzi6ht1J6 :JS.) 
Minden miértnek megvan az azért je. 

Aki músS<\1 rendet akar tartatni, ne legyen rendetlen. Minden nagy dolgodat. gondold meg éjjel is, mert .lZ cm· 
• bemek "nn nnppali esze és 6jjeli esze. 

Ha nem II feletted levőket nézed, JUl1lcm akik alattad 
,'nnnak, megelégedett leszel. Bírálni könnyebb, mint jobban csinálni. 

Erő rend nélkül, rend erő nélkül mitsem ér. 

Nem áldozat az, nmit nem önként teszel. 
Légy uz iga7.Ság bátor öre, 
Rúnö7.ők éber üldözője, 
Gyengék eros védelmezője: 
A talpig férfi mintaképe. 

(Mell/Cll/O.) 

Nem beszélhetsz magadról elég kevellét, hogy sok "C 
lenn". 

A tktovúzástö! egy lépés a gyávaság. 

Erélytelenség a tekintély átka. 
(FiaULI cst!lIdór.) 

Fegyveresen fegyvert.clent bántani: gyávaság. 
(LeK:; még kik·clal.) 

Bo.jtársio.ssúg az örs ékessége. 
(Ezii.lllölf ho/tllfIlynr.) 

Csendörségi szállító! 
KUki pOSll6, Loden, szlnlarl6 gyapju. a leger6sebb 

alropára, mélerje - - - - 15'- P 
Ugyanaz �Herkulea Loden- minŐSégben - - 17.
naki umtlnll, szinlarló. liszIa gyapju - - lS'
Ugyana%. exlra {jnomban - - - - 22'--25.
CluUrUhp.loU, valódi kak6sloll, csek dupla, dus 

kivilelbl''l ven r6kláron. lollforgólokkel együll 7.60 
• 41 h 61a l�nn6n6 ts a cundarséllnél tl1smer1 

M Á R E R  
EGYE N R U H Á Z ATI I N T É Z ET É B E N  
Budapest, vm., Baross--lér 9, a Keleti p. u. érk. oldalán 

T e l e l o n s z á m :  J 6 z s e 1 321-78 

Kartelen kivüli keresztény szén-b'ny. 

Minél magasabbra mászol, annál nagyobbat eshetBz. 

Kevés doIngról kell mimlent, de mindenről kell egy ke
vesetl tudni. 

(A haza minde)lo/t o/öLt.) 
A tudús ott kezdődik, mikor belát.juk, milyen keveset 

tudunk. 
(Pro. pt�t,ria.) 

A kimondott sző rajtunk uralkodik, 420 elhnllgatottnulc 
mi vagyunk ura. 

( Pel·poLnrwl.) 
Küzdelem nélkül nincs győzelem. 

Nem minden megengedett dolog tisztességes is. 

Amire nincs szükséged, egy fillérért is drága. 

• 

BUTO R 
t..rt6., modem kivIIeiben, k6nXlllmee r' •• lel-

U.eI6.re k.phal : 

KISIPftRl lERMÉKEK UOIORCSftRNOKft RT. 
Budapest, VII., Dohány-utca e6. sz. 

'" 
Megjelent az ú, nagy 

kép es. 112 oldal terjedelmil 
toto opllk al és 

tódl66rlegyzókUnk 
Kérje Ingyen Cs bérmentve 

Hatsehe k 
és Farkas 
fényképészell, optikai 

és r6dI6szakU.lo' 
Budapest 

IV, 
VI, 

II III lll' III 11111 1111 1 1111 IIII II I I  II 1111 IIIII vl11lalnt a cstmdörsé{J lUfJial/I/J1valalai es kÖZ(1u:z' ddlkodásai részére péhlá:t1aflul o I e s ó fl S z t\ I I ( t  klvá\o mlnösé1t1l k Ő fl z e o c t. - R e n d e l h e t ő :  KÖLLÖ IGNAC Budapest, Budalokl-út 17. sz. _\'�rF�lflijiÜ-Cse
.
n,dőrse

b
' g taglal nak r 350.- ' PUCH " "'''," STEYR WAFFENRAD H á  0 5 Z 0  a 16 mln&ségli k' H � k f' jl. r o k  II u o n ll ll r . ll K  r ll . r.. Ó r c  I O JlD l k u l m n � l1 b b ll k 1'2 ha,,1 r6.,.11I1,", .. I"hlg u "'.6 .6nlel I Puch müvek Rt. BUdapesl,VI., Lehel-u. 25. � .................. B.U.D.A�P�E�.�T.,�a�A�"�o;.� ••. U,T�Cj·�·i3 •• '�'�I 



'" 

1933 május 15. CSENOORSeGl LAPOK 381 

Sok mindent lehetetlennek tart az ember, mielOtt véghez. 
viszi. 

te még asszonyt akarnúl vinni a házukhoz, akire nem 
tudnál kenyeret keresni. Azt hiszem, a lányék ház:ihoz tc scm 
mennél, mindkét szülóktöl külön, konyhát pedig nem tudnál 
fenntartani. A7.ért azt ajánlom, hog}' egyel6rc ne gondolj n6-
sülésrc . .Az öreg Bertalan 1\látyásélckal is hagyj fel, nincs 
semmi értelme az ilyen irka-firkáJásnak. 

A katonai szellem cltünése egy nemzet buká.!;ó,nak ChiÓ 
tünete. 

(HifIdll XXX/fl.) 
Ha csak {éltedben nem követsz el semmi megro\'ásra 

méltót, nem lesz clötted semmi szcnt� rnihcly� remél heted, 
hog'}' titokban marad. 

Irod, hogy cgy jó ísmerösöd be tudna Juttatni villamos
kalauznak. Látod, ezt én is ajúnlom. Bár úgy Ve8ZCltl ki a le. 
\'elooOOI, hogy ez nem nagyon tetszik neked, mégis ajánlom, 
mert ott megalapozhatod a jő"ödet és azután gondolhlltsz nő. 
sil\ésre is, még akokor sem lesz késő családot alapítani. 

(Horrtt-iU-'I.) 
Ne csak kerüld (t l'osszal, dc tedd is a jót, 

E):ős akarat pótolhat.jll i<\ tehetség hiányát, dc II tehet
ség az nkarntét nem. 

(Ht/ilS, alkose, UU(l,T(�fJít.'f! Szúcht'I'"i.) 
Jó cscndöl'llck nincs rossz elöljárója. , -
A l)(!csülctc� r.snk egyszer lehet elveszíteni. 

(Metil/da.) 
A fenti jelmondatok közil! az ctcdetick tulajdonjogát, 

főképpen sokszorosítás tekintetében fcnntal'tjuk. Kérjük a 
pályázókat, kiknek jeligéit itt közöltük, hogy a jutalmak 
elkiHdésc végett jelentkezzenek. 

-: 0 : -

Lapunk folyó év4 G. S'UÍmftban a közgazdálkodással kap. 
csolatos plilyázatunkra összesen 34 pályamunkn érkezett bl!. 
Legjobban, Icgkimeritöbbcn és mind tartalom, mind pedig 
fogalmazás �zempontjftból legkifogáslalnnabbul Pethő István 
Pét·gyártelepi örsbcli törzsőrmcster írta le a közgazdiilkodús
sal kapcsol.ltos össszcs tudnivalókat: övé a jutalom. A többi 
pályázat közül alapos, l-észlclcs és b"Ondos összeú.llitásukkal, 
valamint ügyes és értelmes !ognlmllzásukkal kivúltnk II kö. 
vetkezök dolgoznt.:ll : Pomá:i [(lÍTolll wnn. (Ojswz), ICo. 
1IIÍCII J6116 ll. cs. (Tolna ) ,  Bofthl1/ JáJIQ8 őrm. (Szajol) .  Ta

rótli Illtm;" tónn. (SZUI) és CSfL1)Ó Só1I(wr ll. önn. (Rúckeve) . 

A beérkezett pályamunkúk {Igyelemb�\'étele mellett 
összcflllítjuk és jövő <számunkban kozohll fogJuk . HZ ÖSSZCg 
tudnivalókat Ilmelyeket II jó gazdálkodásvezetonek, de ZI 

közgU7,dálkodúsok minden egyes tagjának is tudnla kelJ. 
Közérdeknek tartjuk ugy.mis, hogy ebben �z esetben ne esak 
n nyertes. IltÍl).íLzntotl közöljük, hanem mmden gondolatot, 
tnpasztaJatot stb" amelyet olvasóink pályamunkáikbnn be· 
küldötlek, haszllos[tsunk. 

� ASZÖVÖTT 
11:. 8  V A S Z O N  

R O LETTA 
Kedvezményes lí'ZeMsi (elUl/elek 

molfell lCllOI(w:JlJlJan kapható. 

H U N N I A  ROLETTAOZEM 
Dul1optJI. IV. "(/mfld�·k(Srl1l I 

Azt kérdezed, ked\'es öcsém, hogy bejuthlltnál-c II csen
őrséghez? Milyen ibt a fizetés? Milyen nehéz II szolg{a1at? é6 
hogy sokat kell·e tanulni? Ha kérdezed, megadom rú a választ, 

Mint Ihonvédtiz.cdesnek az ide való oojutítS talán nem lenne 
éppen lehetetlen. De más hibát Játok én ti kL'éta kőrü!. Te 
elsősorban is a fizdés után érdeklódsz. NtilWlk ez így nem 
szokás, ill. mindenki annyJ fizetést !kap, amennyit meg6rdemel 
és az előmenetel is csak aszerint van. 

. lA �zolgúlat bizony meglehetös nehéz, de csak annak, aki 
mncs tlsztti.hlln II dolgli\'<ll, akit serkenteni kell a munkúra a 
tanulásra és mindig a sark.ábun kelJ lenni, hogy kötcleSSt1gét 
legalább \·alahogy elvégezze. Az ilyCll ember nem cscndőrJlek 
való. Jó közmondás erre az, hogy "amelyik kutyát bottal kell 
a n)'Ú1 után hajtani, az sohasem fogjn meg" . 

Tanulni is sokat kell, ha valaki jó csendőr akar lenni. 
Amrg csendőr a c.send6r, mindig tanulnia kell, mert másként 
feladatának nem tud megfelelni. Nagy szorgalom és fáradal
mat nem ismeré kötelességérzet srukséges a csendórmestcr. 
séghe'Z, ami nálad kedves Cic.sém, - soraidból ftélve _ nem 
nagyon lehet meg. 

Csendórnek olyan ember \'aló, aki nem a. fizetést helyezi 
nunden más követelmény elé, aki nem csupán kenyérkeresetböl 
ak�r csendór lenni, aki nem ismer fáradn!mat kötclességei 
tel)esftésében és a szolgálat terén, aki nem fél a szolgálattól 
és fi tanulástól, egyszóval : alci nem olyan, mint Tc. 

Ne haragudj, dc lebeszéllek a c:send6ri ,>ályáTÓI, nem vagy 
c50ndórnek \'dló. Jobb, ha wlJamoskallluz� leszel, olt talan 
jobbnn fogsz boldogulni, mint nálunk. 

Bútnszék, UJ33 úprilis 12. 
OdvözöJlck. bátyíld: 

-:0:-
[úí.{mlÍn. 

A foly6 évi 8. számunk 268. oldahíll levő lovn.'l.júrőrön n 
következő IIG hibát rejtettük cl: 

1. A törzsőrmester járorvezet6 balról lovagol. 
2. A jnrőr mindkét tagjullak jelsfpzSinórjn sznbálytalunul 

van feltéve . .A júr6n·ezető n knrllbélyt nem is tudja levc.nni a 
vlíllúról, mel·t Z\ kSl'abélysz[jat II jelsípzsin61· bchul1koJjIl. 

3. A jlirór\'czet6 derékszfjcsatja II középen van és nem a 
bolcsipón, az alsó zscb gombja felett; a karubélyt nem tudja 
megkötni, merl fi k.uabély SZOl'ftÓSzfjd elkerült n helyóról, 

A lll. kir. csendörség i. I. Jagjainak 

M E G B í Z H A T Ó  
s z á l l í J ó j á vá k í v á n u n k  lenni, 

K É R J Ü K  
a z  U r a kaj, hogy erről 

M E G G Y Ő Z Ő D N I  
iIIc1ő/eg nb. rcndclés e i k k e J  benníin ... 
kcl megtiszJcJni szívcskedjenck I 

HABITUS 
Hun ÁZATl nT. O U D A PBSIT, V, leEn •• 

ARAN\' JÁNOS·UTCA 2. IDUNAPARTNÁL 
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4. A'l Órm(:Krer bal trenify�lfiZfj<J. ho,uz'6, II lovaA villaUlé ... 
b�-n Ill, il. v.('fIIO'�lflz(j m(�f{ V.íill l!1!avnroova li ez.enkfvüJ azt li 
c�'ndő, talpJWt.(Jpti! If. Vl'tt-'·, 

6, A 16rIíT mlndk.st wgjfinak kárdJ" Iouib!.ílyt-ulanul val) 
!<:�kií 1w�. járórvffUlth kaJ'dadJI1 tlílhOliIl7.Ú, nllhm<:n túdja ld� 
húzni, ft 14riJrtlir'!'4 t.Úlriivl.j ff fl)Ko1.oll Jlirmódban a k'qnyqkót 
'wrL MíndkclwJIA:k II könyőktőJ ökölll)'lre keUeM lennle. 

6. :A n'úrak-at a Jli:r6r m;'ndkH ta�ja Ii�a:b,ú.lytalan eloKztá',s· 
.!lal t.aTtj,a. 

7. A WrzliÚnnel'L6r Jl()kr6ca fordftva van t.cltévc, de túl
k.i'Ym1 tto.\!:lI:t.ik li 16 Clflpőe.ontjáhcn I., mlnf!k k�YI'ÜlI?7.t.ében a 
rnG.:hatállka a lapl)Ckút (:ríntl. 

It Az őlmefótl�r mlÍ lha .. dJának o!1!.atja o!z3bátytalanul 
r·IÓTf:nl'1" 

ll. A'I. ilrvr]r�rIl41 a cllikMék J. kantártej cllukrán fol'
rlftva VWl tJt>h6zVIi, mlne!k ki)'/dike1.tftX::II ,mnak cI/atl,," Jj)bb
oldalra k�rl1lt, hcy oa jllbbolda!l)n n(igy ellat van, a bal oldalon 
])f'dl" (.i'.Jl.k Ir.P.tt.ö. 

10. JlLrrirtlmmúl II If,!fItíw.o.hltt r(ldja., lllrlt.vPo II WI.újvl!� 
mlilYI:n [l,kadk II ll, �d.jál)an; ha rlinO!!1 ,;zlirm6rtélwt VfmnC, 

a f("h7.ltöznhlll 1eljJ(j ágo..\. ll"éIl7..en át.r�e. 
UI. A iönAlŐnMlI�rnlJl a dbzkatöt'ék ornzlja a 16 pf)ta� 

t:fIOntjlin Mu.zlk. 
Ht A dÍ&zkílWf(:k rúK611 Iwm41nok bekapcaolása Mm egy

iíntft.i1. 
l�. A tdruárm(;lrt.er lav6nllk URWkt· a homlakf.z1J alaH 

vtln. 
14_ A járlirtúl.lS wzUgyr6z'6ja IU:(lbálytabm. 
1'6. Plut"lytfu;Julllzlj ml.!.r ninclI rlmdtzerCJrltvc.>. 
UL A töruJimwlIVlr t{lll\Í)h�veflt:rc Jpbooldatt van cllatolv:!. 
M') flf"JtflHPk: fJalh! Bn7iAt tlfrm. (M& �éIl%ILtI,CL), BaUo 

./fmw( ('11. (CI'fJIPd), {JMt'!lI (BdAtl1l) J(mQH il"""l. (SUP}fJl) , 

IIOI�IIIl,!1l l III�II I� I �II nil I \ IUII 1 1111 Ih III II", UUlhIlU\1I111I !\Ium I I II IliI 

Egye n ruhák, 
felszerelések, 

pol�a.1'1 ruht'lk, febórncmOek, cipők a 

I e g o I c s ó b b árban I 
l 

12 'havi részletre � 
Klva.nHligra megblzoUunknl vidékre 18 kUldlUk «: 

nit.tn. MikMfI Ltí:rm. (N11!rrn/J.dA,), BordIui J6Z11ef OrffL. 
(Szart/fUJ), CJlILp6 (hpWJ. Cll. (1.mnha.j, CmZM Vew1�l ónn. 
()l(ÍJlkl.t:,�ltal1Ml), CIIQJW.n. Sdwlor prb. C8. (PQl(JMdi), DancIf 
(Jtíbor ,wb. Cll. (8p'/'I«;/I), Dóczi Gyu.la CB. (DőmlJiJd) , Dom..fJ7v 
km' K41mJÍ,n th. (KÚJkv.nhakui) , Ji'(jfJ1lat J6z8ef QTm. (TÜw;,... 
eR8Qi!), G&IJ F'tren.c LiJrm:. (rom1/fl.), f{Q1"1Játh Sándr;r th. 
(Bm/id), JrJ/w.b J6:nQII eB. (MliwlwreIJzl.t's), 1%116 I1ltre tÖmi. 
(KÍAlw.nhavlA), Krvrdofl IfIJZfJ(�f wrm. (Ab(ÚÚirofófr). Kéki Lfv 
;mr th. (Sz4ksJlljehér1Jár), Ktri ft.HháI1/ Ihm. (Egyek), K • 

KÚJIj Anl.tu Cit. (KiJJku1J/u.d.fJA), KfJzmll, JHtfJán th. (SzékeH-
fchlvrvár) , Mul{f).í BfJ.láz'i tlJt'm, (Kunnvu1wrasl), MtJ8zWrtJIf 
Jljwán Wrffl. (AlUyfl), MéIlZÓ'1'OIl 8finMr 6rm. ,Tompa), 
M6.cw. J4z/lef dr"'ll . (F'eÚfiJJlzenf;Í/1J6n), Nami JáMfI I. fJrm. 
(.Nvireoyhá.z.tJ,), Nemes MiMly Ihm. (KiBkunmaj.a), N1IfrQ 
I .. áz/ur fJJrm. (KiBkltrt/raflLH), NyitJztoy Józ8ef th. (SZékeH
/f!h{rfJá1')! Pénzes Jllwán th. (Szeoed), PtüwJM 18tll&.n CI. 
(PfJ10fiZl/JJ, Rab Jú:nOJl th. (MewOllán), SipQS László cs. 
(KillkunJtaII18), Sztején1Ji l'I'I1I1'e (hm. (lle[véeÚk), Székelll 
JÚ"M' tÍ1'm. (Kf6kunhn./wI), Szél MifU68 lirfTl" (BékélJ), Sd/ee 
S4wlQr IJrm. (PÍJizCLffitred), 'l'"klull János Ulr.m. (K.fs/cunJUv 
1111'),  'PuIJ01tUi Mulr/Ú th, (KiHkunluslaB), 'Póth M. TllttJán 
IJrm, (KbrkltnhaltPl), UWlli LfulzM finn. (1('ÍMtsle/�), 01Jeu.J� 
J6,no/J prl). cs. ('Pal4), Várnagy (l/ujber) Imre örm. (Ken
deres). Vatls Elek UJrm. (Molior). Vida.- SúruL01' 011. (KÚlJtlLn� 
fW)fI.Jf), ZúflJlíueH (GrliUf.W.er) Péter th. (Sz8J�sleIWrvúT). 
hllÚli Mi/eMil Uhnt. (SZDltUJk) és Zsoldos /"'CLjO/J rj,"11l, (AciWd). 

A 1Jál'l1a:tJJ, ""'1..01/ré8Z8 nem ta.l6.UCL 1'/U!.0 tU ŐHSZelJ hibá
Ira�, ezért azok IdjzijU, (l/eik 1Jalam.ennvi hibáL feljedezték, 
Horl/ol/UlL rend.p.ztúnlc. A jutlLltflllt Csi8zár Vendel kiskun ha
IBIII I. lovaA tanaflztálybeli lJrmetlter fil/eric Ideine/t azt 13011-
í4cjúen elfmldJJHük. 

' 

""oltalt. (úcilt (J, ro.jzon IJZ álwlunk ;lZúw16ko'(Ln elrejtett 
l (I hiMn,jJ ti}/)/)6!1 ill l.tJM.Ua/t. A z iLlI{!lI tlJhbleLeL nem veUil/il 
{lfl1f,1l.c7n.be. 171f>rt a·zrJ/t WlJbmlire (lHalt CL ra';zban, lIaflU 1Jedi9 
a HrJkllW7'Olt ttá�bl1.7'J, mutatkoz,j ILpr/,bb híánVDBlldo.n/t 1JD!talr, 
,/I.fÚlrtfllzt Pe410. mert az valL ll- célunk, hoOY ha.jtWr8aink II 
leOWlfl1J1llJb élj leOHnmbl'QtWbb III htbM feehuélt fel. Termiue
Ifm, hOfl1J flZ CL lJállláz6, al,j, a /.oIW/( wnuéllét, Id{o(fÚ8fJltrl, eilan' 
IJen It611/. lIetU iure pl. rI, ;6rl1rveZfI!lJ de.rékuf,j(in rOBlJz

' 
helllen /dv;; fIIm.LtflL, fl, IffJT/lOltÍJillfLn 1'/.e'In wll.etetl r6/1z" fl/.I"rt (J. rr.u;�ot.. 

jeWlet'lilen bírlilta 'meu. ' 

A Ilwrkesztéaért é, k1adá.aért fejelő,: 

P1Ncz,ÉS ZOLTÁN lJrnnuy· 

Stádium SIl.Jt.6váilalll.t R<illzvénytársuflág, nudapc.>llt. vr .. 
RÓ'Z.Ia.-u. 1 1 1 .  - Felelő. Üzemvezető: Györy Aladár. 
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JuiilllllHllllUUlllIUtlllUUUlllIUllllllllltlllllllllllllUUlIUIIlIIUlJllllllli,ilI1IIW'IIUWlijllll'liIUltiiI •• ' 

Bútor loghoaszobb részletre 1,,,I,,óhh'"'.�1�:��I.��� NEMZETI BÚTORHAzNÁL DaM,n.,..uIU 30 • •• 46 . ... 6", (Klau.'IMUlaa ••• ok) 

Pollák Rezső 

Ha megbizhaló 
és jó árul szát![l 
Hirdessen a 

"ALHA" cluöáruháza 
a.6ke.reh6rv6, U/lr- (lB 1l1.li:,,· _Ima ZUIlOIICIr,'" tIIhmllk, 0/11 é. gyermeke oOk J II 1/ J o b b bruci'zé�1 Jona ..... KltrJclI IU'jlCl li r l ll gyztlkol. 




