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Hisztlk Magllarorstá,g feltámadáSában. 

Utóhang. 

Am.en, 

Három héten át az ország közérdeklödésének kö· 
zeppontjában a cserkész világtábor állott. Joggal, 
mert ehhez foghaló, Magyarország határain túlra is 
messze l,:iható jelentöségíí esemény ünk régen volt és 
nem adódik egyhamar. A közvélemény hangadói, azaz 
inkább irányítói: az ujsagok, meg a rádió derekasan 
megfeleltek hivatásuknak; gondoskodtak arról, hogy 
e világesemény felett a legcinikusabb magyar se tér
hessen egyszel'lien napirendre, szinte kényszeríteUek 
mindenkit, hogy a három hét alatt együtt éljen a tá
borral s annak is módol nyujtottak, hog',\' tö\'iröl
hegyire megismerje, aki személyesen nem hithtItta. 

Nem volt a nagy tábol'llak zuga, eseménye, epi
zódja, érdekessége vagy intimitása fl sziriai tevétől fl 
skót szoknva csencsáríolyamáig, amiről ne kaptunk 
volna naponta kedves, érdekes és bőséges ismerteté�t. 
Nem volt a földből nőtt cserkészvárosnak nagy és kis 
tényezője, akil fl nyilvánosság észre ne vet� volna. 
Azaz, hogy volt, de csak egyetlenegy: a csend or. 

A luhom hét alatt egyetlen szót nem olvastunk, 
nem haJJottunk fl csendörről. Pedig olt állott min
denütt mindenki szemeláttára éjjel-nappal éber és 
h lisége'

s vigyázásban, olyan nehéz szolgálatot telje: 
sitve amilyen nem soknak jutott ki a tát;or sokezern)'l 
lakój'

a közül. Persze egy csendőrnek se jutott eszébe 
panaszkodni amiatt, hogy ezt a nyih'ánosság nem vette 
észre. Mi sem panas�oljl1k: magától értetödőnek tal.�.l
luk s inkább azon csodáJko7.llánk, hn nz ellenkezoJe 
történt volna. Nem vagyunk ugyanis elkenyeztetve az
zal, hog�' a nyilvánosság tényezői, elsősorban az ujs�
gak túlgyakl'an foglalkoznának veliink. Nem nehez 
okát találni, hogy miért. 

Legyilnk tárgyilagosak és ke�'essük �z e.lsö okot 
önmagunkban. Húz6dozunk a nYllvÁnossagto.l, . ne�l 
szel·etjtik. Van ebben a húzódoz�sban k!"toml.1 za.l'ko� 
zottság, szigoJ'úan értelmezett t1toktal'tas, $zol,gahltl 
óvatosság és sok, immár testtileti hagyomfinn}'a lett 
szerénység. Ennek a felfogÁsunk nak é>; ezeknek. a lu
lajdonságainknak kifejezője az utasításunk, aJl1;koJ' a 
csendőrség tagjait n sajtóvni való .minde�.nen!lI kap· 
csolattól eltilt jn és a testilletnek llynemu hivatalos 
kWJcsolatait is elé� szlik korlátok köze szorítja. 

A Olásil{ ok:
-

területi elheh'ezéslhlk. Magyar
orszag sznmottevő lljsÁgjai Blldnpesten jelennek meg, 

mi pedig vidéken vagyunk. A fővárosi lapok tartal
mának nyolcvan százaléka budapesti esemény: Buda
pesten ugyanis minden kéznél van, az események 
könnyen megtudhatók, helysöínük, szereplőik költség
nélkiil elérhetők; a vidéki hírszolgálat nehézkes, költ
.:>éges, késedelmes és szű.kszavú, de a falu eseményei 
nem is érdeklik ugy a varosi embert, mint fordítva, 
)lyomozó ulasításunk igyekezett ugyan ezen a csend
orségi hírközpont I'é\'éll a szolgálat engedte határig 
segíteni, de a hírközpont egymagá::all, bár javított a 
helyzeten, annak alapokait nem tudla megszüntetni. 

Igaz, hogy a gödöllői táborban mindezek a gátló 
!lehézségek nem forogtak fenn, Egyszerű és könnyü 
lett volna sok más között a cs�ndört is észrevenni. Kö-
3zönettel vettük volna, ha megteszi valaki, de nem 
agaskodtunk, hogy észre\'egyenek. 

A közvélemény ítéletének fontosságát és a sajtó 
Jelentöségét jól ismerjük. Tudjuk, milyen segítséget 
nyujthat a közbiztonsági szolgálatban a �ajtó nyilvá
nossága. De azt is tudjuk, hogy amilyen hiba lenne 
ezt nem elismerni, annyira helytelen volna azt iiIlí
tani, hogy a sajtó segítsége né/kül nincs közbiztonsági 
:;zolgalat. Éppen a csendőrség példája mutatja, IIOgy 
vall, mégpedig, azt mondják, nagyon j6. A sajtó se
gitsége elöny, de hogy a köziigyelmet naponta az ér
demeinkre irányítsa, nem létérdekünk. Annál kevésbé, 
mert az ilyen sajtópropagandát tapasztalás szerint 
lölbnyire egyesek szokták a maguk számára lefog
lalni. Nem mindig a legérdemesebbek, de fe;tétleniil 
II le�élelmesebbek. 

Sokszor volt alkalmunk meggyőződni <lrról, hog,\' 
az ujságok öszinte barátai a csendörségnek még akkor 
is, amikor a politika szemiivegen keresztül bírálnak 
bennlinket. Hogy nem irnak rólunk, nem bizonyítja 
<ll ellenkezőjét, legfeljebb azt, hogy nem érdekük \'e
Ilink foglalkozni. És ha mM nem tudunk ezen sel!iteni, 
ha beletörődiink llbba, hogy csak olvasói és ne :;:ze
repJöi legyünk az lljságolO1ak, megtal<'iljuk enneK is az 
eJönyeiL Mindenekelötl "bban, hogy II csendben vé�
zett munka szép, n szerény�ég rokonszenves, a köz
szerepJéstöl v�\ló ízlése.:> tartózkodás pedig ink�í.bb 
hasznára van a tekintélynek. semm:nt ártalmára. 

Afelől pedig igy is nyugodttlk vagyunk, hogya 
csendőrök teljesítményei és érdemei mértékarló helye
ken nem maradnak észrevétlenül. A biróságok, ügyész
sé�ek és a közjgl'lzgatási hatóslÍqok dicsérete és eli�
merese kiséri a csendőr minden ténykedését. Az ör�ök 
miiködéséröl b e��'hangú II vélemény: kifo(!ástalan. 
Igy volt ez Gödöll6n is. Nem baj, hogy kifelejtöclött 
az l1jsá�ból. Mert úgy is felfoghatjuk fl dolgot, hogy 
a c.;;elldől'nek az is ajánlólevél, ha senki se teszél róla 
s munkája akkor igazáu eredményes, ha oLt. 8hol ő 
vig\'áz - nincs semmi ujsag. 
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A vizsgálat szerepe a bűnvádi 
eljárásban. 

Irta: ZSOLDOS m::Nö kiJ'. ítt!löt:íblai bh'ú. 

A bün\'ádi eljárásnak ket legfontosabb elökészítö· 
cselekménye. a nyomozás és a vizsgálat. Lényegében �nn:k 
a .két per.3za...\mak a val6 célja nem is ter el egymástól, 
mert mindkettö a vad emelésének vagy nem emelésének 
kérdését eldöntő minét eredményesebb adatgylijtést c�
lozza. �1ig o. nyom.ozá.s tárgl/a, amelynek határán túl az 
�emmiesetre !ie terjedhet - amint tudjuk -, azoknak az 
adatoknak kiDuhatolása és megállapítasa, melyek a vádló 
tájékoztatásÚa szüksegesek abban a kerdésben, hogy 3 
gyanusit.ott ellen a feljelentés tárgyául sz.olgáló cselek
ményt Hleooen emelhetó-e alapos vád - vagy ennek hiányá
ban a nyomozás meg:szüntetendő� -, addíg a B. P. 
102. §-a szerint a uiz.sgáJ.nt célja azoknak az adatoknak 
bir6i kideritése és megallapítása. melyek alapjan eldönt
hető, hogy van-e helye a fötárgyalá.s elrendelésének, vagy 
hog)' meg kell 5züntetni a bűnvádi eliáM st ? Tehát amjg 
a nyomozásnál a fószempont annak megfeleló felderítbe, 
hogy mily részletef!: körülmények között ment végbe a fel
jelentett vagy a ható�ágnak egyébként tudomására jutott 
�Iekmény és ki annak a tettesc, vagy részese, addi,!: II 
\'i-z.sgálatnál azt kell tisztázni, ,hogya ké!'déses búnc�elek
ményt valóban a terhelt.. követte-e el. Egyik előkészitó 
cselekménynek sem lehet tehát egyenesen az a célja, hogy 
az, ezek útján egyhegyüjtött adatok a főtárgynláson meg
hozandó birói döntés alapjául szolgáljanak. 

Búnvádi perrendtartásunk vonatkozó rendelk(.-zeseint:k 
lt.alauzolftsa mellett ezúttal azt a kérdést tegrük sorjában 
a fejtegetéseink tárgyává, hogy II terhelt személyei m:\!' 

KeleTről jÖl1em_ 
Keletről iti/wm, 
Öf! turán ivadék: 
.4. lelkemben nqgy tüzek lángja! 
Akarok IP'll1Ii mig! 

Keletről jöttem, 
Világító tákLva 
Voltam, - de I-Blluk iJolzmm'lk ldngja, 
Ha mM utam (jUja! 

Vagyok ösi tii:' 
Holt vizek tplett 
1?:leLrehiv6 1Il1Pt�IIU, 111J/1II11'1ey! 
Szent eró: ljztTetd 

!?:IJ �'ru1 lli-ng l:aYI/lJk, 
Ha beUm kalI a 3zéf, 
A harag szele, sfrjulI, qki él, 
Mert Rl!lIkit Ilf kimfIl. 

kétségtdenné tevő és a tknyállás leglény�ges.ebb
. 

aIkat
elemeit már megfelelő vt!ágjtá�ba helyem vlz.5galatnak 
minő határok s feltételek között van helye, általában: té
teles jogsza:bályaink milyen szerepet és jelent.öséget �iz
tositanak annak az erdemleges birói határozattal befeJez
hetó bÜJl,'udi eljárásban. 

�leg\'ilágo5itásul már e helyen kell elórebocsá1anom 
azt, hogy abban az e.5etben, ha a csendőrség t.ltal a :zol
gálati utasítás A) általános reszének 102. §-a érleimeben 
beküldött jelentés, értesités vagy tényvázlat olyan bizo
nyító anyagot tartalmaz, melynek alapj�n azt, aki el!en 
a kir. ügyészseg vádat emelni szándékoz\k, valamely bun
cselekménynek nyomatékos gyanuja terheli, a kir. ügyész
ség további nyomozns elrendelése nélkül is vádat emelhet. 
J::ppenúgy a vizsgálatnak sem kell minden esetben meJ.!
elóznie a főtárgyalfis elrendeléset, aminthogy az évról
évre közzétett bűnügyi statisztíka adatai is amellett ta
nuskodnak, hogy úgy a felek, mint a b1r6ság is egyre 
ritkábban veszi igényb", -, a törvényben tüzetesen előírt 
kötelező esetek kivételével - a vizsgálat útján való adat
gylijtést. A gyakorlat az elókésútést ma már nag}'obb
részt a nyomozásra szorítja 

Nézzük elsőízben azt. hogy a vizsga lat mely esetek
ben kötelező? 

Az 1921. évi XXIX. L-c. 8. §-a szerint vizsgálatnak 
c�akis a következö t!�etekben kell megelőzni a fótárgyahis 
elrendelését: L A búnvádi perrendtartás életbeléptetésé
ról szóló 1897. évi XXXIV. t.-e. 15. §-ában felsorolt s az 
esküdtbíróság hatáskörébe utalt bűncselekmények eset�i
ben, kivéve ha tetteuk&pá-'f forog fenn, vagy ha a terhelt 
a bünösségéről a nyomozás adataival teljes összhangban 
álló beismerést tett. 2. A törvénl/8zék elé utalt más bűn
cselekmények eseteiben. valamint az l. pontban említett 

Tm, vagyok: MCLgYU1', 

NagV 6ldás, nagy átok, 
Aki szeretek és megbocsátok, 
De ütök és tJágok. 
K eletröL jöttem, 
68 turan l1X1dék: 
A 1t'lkemben Kelet hWúllgja 19! 
A.karok lf'tmi még! 

SZABO GABOR. 

Aratás. 
ida: �AGY LAJOS T. tör:7.siiI'DlC-Sh'I' (SZOlllb.lthcly). 

A gépszíj nagyot huppanva e5ett a földre. A terhétöl 
$zabadult lenditökl'rék nagy Z-akalolással rázta még a gépet. � gépé�z siet.ve nyitotta meg a tizelepeket. s a kazán
ból elesen �Iv�tva tört elő a göz. a bámészkodó gyerekhad nem kiCSI mulalságára. 

Boronás gazda megelégedetten dÖl'Ulölte a kezét é;;:: nagy szürke szemeit boldogan legeltette az e�!')'má8ra rakott z:ákhegyek !!oknságán, amelyekben feszülten duzzadt a: a�.elos termés. Na.ptól. portói fekete munkt'tshad sietve SU;,&O
,
tt az el�e

.
ndesedett cséplőgép körül és hangos "ha�ó -zasBal ó�IAsl ponyvát cipeltek, hogy felhúzzák a zsák-egyek tetejére. Az udvar közepén a kút mellett vihán-(;olva mosakodott a leá . ' � . 

a" 
• - . n�nepSt:2 s a nyitva :\116 konyha-Jton at myc!Olklandozva terjengett a vaCJIora i1law. 

kl 
.B�roná!l Kazda körüljárLa a >:'zalmakazlakat Hatalma,; ;

as
:l

t
t.
a

lj�l-�tt 
1.
b�leta��itot� azok oidIlIaiba, hO�Y megla

kap, á ' � '
k
a 
�
ma ulepedesét. Elhe&segctte a törek ben r IlZO csu' eket majd -- I l • rür!;! kötött tehent'k

' _I �gy o csa amáMt �etett a sz . e é � Igy vé(lezve munkájával, az ud-
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kivételek eseteiben akkor, ha aj a kir. ügyészség indit
ványozza; bJ ha a vádat egyedül magánvádló képviseli; 
eJ ha a bfró8ág a terhelt kérelmére vagy mAd okból szük
ségesnek látja. A sajtóról szóló 1914. évi XIV. t.-c. 51. 
§·ának 2. bekezdése ellenben azt mondja, hogy a B. P. 
103. §-ában felaorolt esetekben a fötárgyalást vhsgálat
nak kell megelőznie (halál. vagy életfogytig tartó fegy
házbilntetéssel járó bűntett vagy öt évet meghaladó sza
badságvesdéssel büntetendő cselekmények eset.ei stb.) _ 

más esetekben a vizsgálat nem kötelező. Mig egyáltalán 
nincs ILelye vizsgálatnak a fiatalkorúak elleni, a rögtön
biráskodási, a járásbirósági és az uzsorabír6sági eljárá,,-
ban. A 21,00/1900. 1. M. számú rendelet idevonatkoz6an 
többek közt azt az utasítást tartalmazza, hogy a vizsgá
lat teljesitésének irányitása körül a kir. ügyészség gon
dosan ügyeljen arra, hogy felesleges vizsgálati cselek
ményt ne kezdeményezzen, - másrészt ellenőrizze, hogy 
a vizsgálóbíró ne terjeszkedjék túl a B. P. 102. §-ába 
vont s fentebb már ismertetett határokon és különöse:l 
szükség nélkül ne vegyen fel olyan bizonyítást. illetőleg 
ne ismételjen olyan eljárási cselekményeket, melyek már 
a nyomozás folyamán felvéve, illetöleg teljesítve voltak. 

Mint fentebb láttuk: a vizsgálat nem kötelezó akkor 
sem ha a terhelt beismerésben van. De mindjárt kötele
zövé válik az abban az esetben, ha a beismerésben levő 
terhelt e� a beismerését a nyomozat során visszavonja. 
Láttuk azt is, hogy a közvádlónak jogában áll minden 
közvádas ügyben a tényállást vizsgálat útján tisztába ho
zatni. E részben azonban különösen szem elött tartandó 
az, hogy az emlitett jogot csakis addig a pontig gya�orol
hatja a kir. ügyészség, amfg a terhelt ellen a vádml.tot 
be nem adta, a vádirat benyujtása után ezt a jogot már 
nem igényelheti. 

varon körben ülő mullkásai közé ment és f!Í:radtan heve
redett le a bAl'sonyos füre. 

- Hála legyen lfItennek, végeztilnk - sóhajtotta 
s az embcrgyúrú közepébe állftott vizesvederból. kivette 
az öblös boroskorsót, hogy vacsora elótt megklnálJa mun· 
kásait egy pohár porfedóvel. 

. Hangos csörömpöléssel koccantak össze a poharak. 
Az árpaportói sebesre mart torkú emberek lassan, kor
tyonként itták a jól behütött hegylevét. Egyik-másik na
gyokat csettintett nyelvével, bizonyságául annak, �Ogy 
Boronás gazda nem k�resztelt vinkóvaJ trak�érozza oket. 
Kiürültek a poharak s visszakerültek kos�rub� a '.'izes
vedel' köré amelynek belsejében dugaszlg éro vIzben 
lapult fi B�ronás gazda által visszahelyezet� ka�csó. 

Az elrendelt vizsgálat folyamán a vi'Zsgálóbiró a felek 
inditványa nélkül, sőt még annak ellenére is tehet olyan in- , 
tézkedéseket, melyek a való tényállást megállapitani s a 
tettes és a részes kinyomzása végett.. szükségesek. tgy 
például a vizsgálóbíró lefoglalást, hAzkutatást akkor is 
elrendelhet, ha a kir. ügyészség áliáspontja szerint ez 
nem is volna szükséges. A tényállás pedig csak akkor 
felel meg a valóságnak, ha a viz,sgálóblró a terhelő és 
súlyosbító, valamint az enyhltö és mentő körülményeket 
is egyforma gondossággal figyelembe vette. 

A vizsgálat vezetésénél mellőzni kell minden olyan rész
leteknek és 11udlékes körülményeknek a kutatását, melyek 
kívül esnek a vizsgálatnak a B. P .102. §-ában megjelölt kere
tén. llyen mel.ékes körülmény minden ténybeli adat akkor, 
ha kétségtelen az, hogy az eljárás folyamatának valamely 
jogi akadálya van (p, o. elévülés). továbbá minden olyan 
adat, mely egyáltalán nem szükséges a vizsgálati indítvány
ban !körvonalazott büncselekmény fen forgásának és milyen.
ségének a megállapíthatásához. Lényeges szempont a vizs
gálat terjedelmének megbatározá�nál, hogy a vizsgáló
bírónak csakis a törvényben felsorolt valamelyik okból kell 
a nyomozási cselekményeket megismételnie. Ez okok pedig: 
ha a nyomozás cse:ekményei hézagosak, valamint ba azok 
olyan bizonyitásokra vonatkoznak, melyekről valószfnú, 
hogy a főtárgyaláson nem lesznek felvehet6k. 

A vizsgálatot telje3ftö vizsgálóbírónak állandóan azt 
kell .szem előtt tartani, hogy a nyomozati eljárás során a 
cselekmény kelló felderltése és a tettes kipuhatolása körül 
felmerült adatok alapján a tényAi/ás már annyira fel van·e 
deritve és az eset körü:ményei megfelelő világosságra van
nak-e hozva úgy, hogy azoknak már .!;'€rnmi pótlására és ki
egészftéBére nincs szükség. Ha a feljelentett büncselekmény 
nyomokat hagyott és ezek még hiteles módon nem volná-

II különös hangszerelésbe harmonikusan csendült bele n 
tányérhoz ütődő kanalak zörgése s az éhes embergyúrtl 
szilrcsölése. 

A gazdasszony sebes forgással hozta a második 
fogást. Rántottát zöldpaprikávat. 1\1ibók tüsszögve nyelte 
le az első falatot és sanda szemekkel lesett a boroskancsót 
rejtegető vizesveder felé . 

A hátul üló leányok észrevették a vén svihák sandi
tását és nevetve kiabáltak: 

- Kenyeret szagojjék ke, ;\Iihók bácsi, ha erős ft 
paprika, ne a vödröt lesse! 

Mibókot. sztven ütötték az évődő leányok szavai. 
- A kórság belétek, ha ollan erős - mentegette 

magat krákogva, 
Boronás mosolygott é3 sorjában teletöltögettE a po

haraknt. 
ElhordtAk az edényeket. Vége voJt a vacsoraDak. 

_ EmmAu teszi - WrUlte meg lelógo baJuszát Ga
tyás .!\'lihók, aki afféle eszem-iszomért dolgozó mun
kás volt. 

_ Illet csak az alispány iszik, szentuccse, de az is 
"',sak akkor, ha Visontárul hozat ja. . _ 

A lányok dudoJgattak s a borospoharak mind SÜl'úb· 
ben tették meg a vederközi utat. 

Az emberek nem sokat ihederitettek a Mlhók élceIo

désére. Az ö figyelmüket li konyha kötötte le, ahonnan 

Julis asszony közeledett a levessel. _ "  . 
Julia letette a hatalmas t.á.lat az embel'gyuru köze

",(l'e. Hófehér kötényéból sorba osztotta a kanalakat és .� 
f" - "It domsietve perdUlt vissza a konyhába, hogy llssen su 

bos kenyerct is hozzon az éhes cmbereknek. 
A toronyban Ávéra kondult a harang. Ar. emberek 

keresztet vetettek. 
_ No, s7.edjenek _ biztatta őket Boronás. Maga is 

kanalazni kezdte a levest. 
Távolból tilcsklSk cirpelése hangzott bele az alko

nyatba, majd felzendült a patak békAinak kórusa és ebbe 

Az égen ragyogott a miriádnyi csillag. A Tejilt fé
nyes mesgyéje leivelt Visohta feJé s az udvarról trillázva 
szállt az éjszakába a leánysereg éneke: 

[(éket virU a 1UJfele;ts, n61n sál·gát ... 
- Oszt' hát maga miért Ilem iszik, gazduram

szóit RoronáSl'a l\[ih6k ... - még az els6 nyeletnél tart? 
- Nem szivelern - mentette magát Boronás -, 

tuggya ke, hogy legénykorombn se vótam italos ember. 
De kigyelmetek csnk fogyajt.'3ák egésséggel. - Sorba tele
töltötte mindegyik poharát. 

lttnk. . 
Előkertl!tek a pipák a gatyakol'cból s a Boronás .gJI

tájáról I·ligyujtottak. A kékeslila dohányfüst kigyózvn 
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nak megállapítva, a vizsgálat feladata ezeket szemlével, 
.vagy más alkalmas módon (lefoglalás, ház�utatf��, �emé!y
motozás stb.) haladék nélkül megállapitam. A vlzsgál6blró 
kötelességében áll a szökésben levő terheltnek kézreker1: 
tése irán� valamint a bűncseiekmény elkövetésére mutato 
vagy abból eredő, jl\etőleg bizony1tékul egyébként sz�lgál
.ható tárgyaknak megszerzése és birói őrizetbe vétele nám 
is sürgősen intézkedni. 

A folyamatban levő vizsgálat céljának a lehetőség sze
rint legtökéletesebb elérését és a foganatositott cselekmé

Ilyek eredményének brztOlSitását SzdlgAlja a felek inditNányo
'lási joga. Ezek a telek: a kir. ügyészség, a fó- és ,pótmagán
vádló valamint az, aki eJlen a bűnvádi eljárás folyik. E2ek 
a viz�gálóbír6nál az p:!:gész vizsgálat alatt és bármely vizsgá
lati cselekmény tekintetében indítványokat tehetnek, mig 
más személyek csupán bejelentések megtételére vannak kor
látozva. A lÍeleket megillető indítvány és a más s'l.emélyek
nek nyitva álló bejelentés vizsgálati jelentősége között az a 
lényeges különbség, hogy mig a vizsgálóbirónak az indí�
vány tárgyában haladéktalanul határoznia és határozatárai 
az indftvány·tevőt értesitenie kelJ, addig a bejelentések 
tárgyában alak.szerű hatá.rozatot nem kell hoznia és az�kat 
legfóbb megitélése szerint veszi figyelembe vagy egyszeruen 
figyelmen kivül hagyja. 

Mikor aztán a vizsgálóbíró a számára törvényben elö
írt vagy az általa egyébként még szükségesnek tartott s a 

·ientieltben körvonalazott cselekményeket teljesítette 9 

ekként a vizsgálat rendeltetése a végéhez ért: beszélhetünk 
a vizsgálat megszűné.séről vagy befejezéséről. Köteles a 
vizsgálóbíró megszüntetni a 'Vizsgálatot, ha a vádl6 a 'lJádi:lt 
el.e;ti, az arra jogosított !!értett 'Pedig a bir6ság irásbeli 
felszóUtásának vételétől. számHott nyolc nap alatt nem veszi 
át a vád képviselelét. 

szilIt a diófa lombsátora közé a? -ott - nyüzsgő .szúnyogok 
bosszúságára. 

- Hála legyék a Mindenhatónak, csakhogy ezen is 
túl vagyunk! - sóhajtotta Boronás. Nagyokat szippantva 
eregette a füstöt a pipája mellől. 

- N em hittem vóna, hogy igy fizessen a székács; 
mióta a magam szegénységének a kenyerét eszem, igy 
nem eresztett. 

Az emberek helyeslőleg bólintottak. 

A vi'l.Sgálat akkor lekinthe�
. 

be
,
fe�ezettnek, h� elérte 

t célt amelyet ezt illetően a bunvadl perrendtal tásnak az a , 
'd k b- fent érintett 102-. §-a meghatározott és mm azo a I Izon}'l' 

tékok be vannak szerezve, melyeknek a !Íötál.'gyalás megta�
tásáig 1örténhetö megsemmisUlésétól alaposan lehel !a:tanl. 
Ha pedig olyan körUlmények ltlerUlnek .fel, melY,:k Idol ege
sen lehetetlenné teszik a vizsgálat befeJezését, mmt például 
olyan körülmények fennforgáaa e.setén, 

"
rnel�ekre való �ekin

tettel a bűnvádi eljárást fel keH egyelore fUggeszteDl anél
kUl, hogy az végleg :meg volna szüntethető, vagy pedig �n 
a terhelt a bűnvádi eljárás meghiúsitAsának célzatával IS
meretlen helyre szökött: a vizsgálat tovább nem folytat
ható. Mindkét esetben a vizsgálóbiró a feleket inditványaik 
előterjesztése végett értesiti, ezek -pedig az értesités kézhez
v.ételétöl számitott tizenöt nap alatt a vizsgálat folytatását 
kérhetik. A vizsgálóbíró 1'ldrafelvétel esetében is kötelezve 
van arra, hogy a feleket a vimg.álat befejezéséről értesit.se. 

• 

A nycmwzati eljárásban, miként azt bünvádi jperrend
tartásunk elöirja, - (97, §) a nyomozó hatóság, - :t 
csendőrség is -, a nyomozás színhelyén jelenlevőknek meg
tilthatja az onnan való távozást, vagy pedig utasithatja 
őket, hogy a nyomozás befejezéséig ugyanabban, vagy vala
mely szomszéá'házban vagy helyiségben tartózkodjanak. aki 
pedig ezt a tilalmat vagy rendelkezést megszegi, vagy n 
hivatalos elj"árá3t szándékosan zavarja, vagy a nyomozó 
hatóság hatáskörébe tartozó intézkedésekrrek ellenszegül, az 
letart6ztatható. Ezek a most leírt rendelkezések a tl1izsgálati 

eljárás színhelyén levö egyénekkel szemben is alkalmazha
tók s mindazok ellen, akik valamely vizsgálati c.."Clekmény 
teljesitése alatt a vizsgálóbír6 intése után is sértö vagy 
durva magaviseletet tanusitanak, a vizsgálóbiró 100 P-ig 

egyet oháturól elüre. Még az állom is lepittyedt a csudál
kozÍlstúl. 

Az emberek elismerően csóválták a fejüket. l\1ihók 
igyekezett a hangulatot a maga előnyére kihasználni. 
Gyorsan fogta a boroskanésót és megint teleöntözgetle 
a poharakat. 

újra ittak. Szaporán ittak, mignem a kancsó tud
tukra nem adta, hogy nincs az a sok, ami el ne fogyna. 

- Mostan, tuggyák kigyelmetek, kicserélem a .hókát. 
öreg mán szegény, még BUki Están bátyámtú vette az 
apám. 

Mibók a fa tövébe állitotta a kiürUlt kancsót. Kipi.sz
káUa pi-pájából a bag6t a tenyerébe, leíújta az elégett 
hamut és mint valami drága kincset, bekötözte az e célra 
felhaaitott ingszélébe. 

111 ihók a lábaval feltaszitotta a poharát. 
- De jó, hogy üres v6tá, az iz beléd - dorgálta 

M ihók a poharat. 
Az emberek nevettek, Mihók pedig fogta a boroskan

csót és mintha ő volna a gazda, töltögetni kezdte min
denki poharát. 

Boronás folytatta: 
- Osztán tuggyátok, a Janit pedig oeadom a kollé

gyiumba. Azt. mondta 8'l. esperes, hogy ;:lllan esze van a 
gyereknek, mint a beretva. 

Mihók magasra emelte a poharat.: 
- Igyunk a Jani gyerek szerencséjére. Meglássák, 

még '{icispány lesz belUlle. 
Magasra lendültek a poharak s erre már Boronás ia 

fenékig itta. 
- Úgy engedje az lsten - mondták r6. k6rusban. 
- Aptya fia - szőtte tovább a beszédet !\'Iih6k. 
Boronás azt hitte, �ogy lelke ugrik ki örömében. 

Szólni akart valamit. de Mih6k megelőzte� 
� Tuggyák, a minap is emondta fl kölök az eccer-

A leányok danoltak, ök pedig ültek csendben egymás 
mellett, ki-ki a maga gondolataiba elmélyedve. Mibók szólalt meg közülök elsőnek. Hosszú köhögés-
sel vegyitett krákogással : 

- KiürUlt a butykos. 
- Ki - felelte Boronás. 
- Ammondó vónék - folytatta l\lih6k _ hogy At 

nézhetné.nk egy kicsit özse sbgol'lhó. Még gyerek az üdő. 
- Öl�g v6t máma - ütötte el ti. szót Boronás. - .EJnye, ga7..duram, hát amikor iIIen Istenáldás 

VAn az e::�rhaj alatt, mint kigyelmednek, akkor mán csa�. 
elkovetkezhet velünk, hiszen végeredménybe II két kezu nkkel mUnk is belefolytunk ebbe a jó termés be. 

. . Bor�násnak az utolsó három poMr bor, na meg egy kiCSit a JÓ 
.
termé.s öröme is a fejébe zavarta a "ért. Nagynehezen kötélnek �It. 

��i�ók felugrott a földről. 'Megropogtatta elvénhedt csontla�t 8 egyenként, hogy az aSBzonynépség észre ne vegye oket, átosontak a garMon az <rzse korcsmája felé. 
• 
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terjedő �s elzáráero átvál.toztatható pénzbüntetést állapíthat 
meg, 9Zukség esetén lPedlg a rendetlenkedöl a múködése be
Iyéről el is távolíttathat ja. Kivételt képeznek ily €fletben a 
kir .. ügyészs.�g tagjai és a jegyzőkönyvvezetö, akiknek ha
sonlo magaviselete miatt a vizsgálóbíró az illetékes fe
gyelmi hatósá�uknál tesz feljelentést. iA vizsgálóbirónak jo
��ban � álJ a vizsgálati eljárást zavaró 'Vagy meghiúsitani 
�rekvo és

. 
a �t(mai b�r6siig hatóságának alávett egyént 

I endrelltaslt.am, amennYlbe.1l: annak szüksége merül fel: 
a működése helyéről el is távolitani s ez esetben az illető 
egyén megbüntetése végett a legközelebb levő 'katonai ha
tóságot kell megkeresnie. 
. �A vi.z�gáió.bfrónak a kir. ügyészséghez való viszonyát 
tlletóen kl kell Itt emelnem, hogy jogszabályok szerint a kir. 
ligyészségnek a vizsgálati iratokat bármikor jogáoan áll 
megtekinteni, sőt bármikor kivánhat ja a vizsgálati iratok
nak hozzá leendő áttételét, miután a vizsgálat kiegészité
sét célzó inditványokat is tehet, az iratok áttéte!ét a vizs
g�lóbiró csak abban az esetben Lagadhatja meg, ha ez az 
eljárás lényegesebb fennakadását idézhetné elő. A Törvény
széki űgyviteli Szabályok 164. §-a előírja, hogy a vizsgáló
bíró a kir. ügyésszej, főként a sürgös intézkedést kiván6 
esetekben, lehetőleg rövid úton érintkezzék. Az iratokat in
ditványozás vagy megtekintés 'végett átirat nélkül, ha pedig 
rövid úton va'ó érintkezésnek nincsen helye, akkor átirattal 
kell a kir. ügyeszhez küldeni. 

Végezetül még, a vizsgálati cselekmények alkalmazá
slmak egyre csökkenö irányzatAt illetően, megvilágitásul 
megjegyzem, hogy mÍJJ húsz évvel ezelőtt, vagyis 1918-
ban i\'lagyarországon 107.900 n)'omozási üggyel flzemben 
5159 vizsgálat vo'lt, 19fB-ban már 65.023 nyomozás és 964 
vizagálat. 1980-ban pedig 67.692 nyomozá�i üg}' mellett 
csupán 1298 vizagálat volt. 

A ,helyi járőr átvágott a templomtéren és lassan 
ment az artézi kút felé. A toronyban tizet ütött az óra. 
Gyönyörü nyári este volt. A !hold fénye fantasztikus kon
túrokat rajzolt az utca !pOrába, amit az éjje1re kint ha
gyott libacsoportok felhózve vertek fel a bogártetejü há
lak magasságába. 

A BQronásék háza felőlleánykacagás és nóta szállt 
az éjszakába. 

Bandák és komitácsik. 
'r'a: SUHAY IMRE altábornagy. 

(Második közlemény.) 
19y aztán 1916 késő nyaráig csend uralkodott az or

szágban. A Brussilow-offenziva, ft lucki- oknai áttörés 
különösen azonban a román hadüzenet: egyszerre meg� 
változtatta ennek a hazáját valójában szeretó népnek n 
magatartását. Jellemzésül fel kell emlftenem, hogy az 
1912/13 előtti Szerbiának 4 millió főnyi lakosságából 
kereken 800.000 lélek hiányzott, midőn az országot 1915-
ben elfoglaltuk Nem tudok a világtörténelemben ha
sonló esetet, hogy egy nép az. emlitett veszteségek mel
lett akkor ill fanatikusan bízzék tovább hazájában kor
mányában, midőn egy talpalattnyi szerb földet selll 
mondhatott már magáénak és hadserege romjai Corfu
ban gyülekeztek. ts ezt a hitet, bizalmat a jövőben a 
szerbek velünk, bódltókkal szemben is, mindig nyiltan 
és nyugodtan bevalloUák. Sokat tanulhatunk e téren tő
Jük, küJönösen mai nehéz helyzetünkben, midőn oly sok 
nálunk a kiahitú ember. 

A monarchia tUdvalevöleg 1916 őszén a román be
törés után igen rossz helyzetbe került. Szűkség volt min
den katonára a fronton ; amit csak lehetett., kivontak a 
mögöttes országból, a hadtápalakulatokat csapatként 
használták fel kényszerűségből. - persze nem minden
kor az ügy előnyére_ 

A megszállás első felében Szerbiában összesen 31, 
többnyire magyar (néhány horvát) hadtápzAszlóaij volt, 
kb. 27.000 fővel, egy magyal' népfelkelő gyalogezred 
(3000 fő 12 gp.), egy önálló magyar népfelkelő zászló
alj (1000 fó, 4 gp.), 6 "Streifkompagnie" (1500 fó), 
ezek végezték akkOl' tulajdonképen a csendőrszolgálatot. 
12 vasutbiztoslt6 osztag (3500 fő). A megszáll6 sereg-

nan az nagy cseppekben 'hullott vissza az. asztalnál ülők 
fejére, 

Fehér Miska - a Boronás vérsógora - káromkodni 
kezdett. 

Boronás felhorkant ... 
- No, mia ... tán nem teccik? .. 
- Ne bomojjék kee sógor, hanem danojjék s lIe ön-

töz'-!esse a nyakunk közzé a borát! 
_ En öntözgethetem, mert tehetem! - vágott Bo

ronás a sógora elé. 
- De vIgan vannak - mormogta a fogai közül Né

meth tiszthelyettes, a járörvezetó. 
- Bizonyára végeztek a csepléssel, tiszthelyettes úr 

- válaszolta 1\'1adarAsz őrmester s úgy magában a hang 
- Teheti? Hát mán hogyne tehetné! Eleget szerzett 

Julis a háború alatt - tromfolt vissza a sógor. 
után találgatni kezdte a hangegyvelegböl, hogy melyik 
kié lehet. 

• 

Boronásék a korcsmában a harmadik liternél tar
tottak. 

A társaság fiatnlabbjai visszaszöktek a lányokhoz. 
A korcsmában már csak négyen maradtak. 

Boronást, aki sohase S2erette a bort, a i\Iibók súrü 
POharai Jevették lábáról. A halkszavú emberbe, akiről azt 
tartották a faluban, hogy a légynek sem árt, belebújt az 
ördög. 

- Aggyon még egy lityit, koma! - kiáltotta neki
hevülve s öklével hatalmasat csapott a kecskelábú asztalra. 

Mibók végigfuttatta ujjait a 'hosSZÚ ezüstös hllj{m 
és reszelBs hangon énekelni kezdett.: 

H ejde nCllt llW88Zt van ide a !ropon?la csárda! ... 
BoronAs rá se hcdcl'ltctt II n6tárfl. Nagy busa feje 

vörösen tUzelt a bort618mérgében, hogy a többiek nem 
törődtek az ő hallgatásával, hanem Ill}égis dalolnak, a po
harában levő bort felcsapta fl korcsmfl plafonjára, ahon-

-- Haagass te! - kiáltott Boronás, mert egy lityist 
t.eszek fl szádba l 

- Sógor,.. ne bomojjék kee, mer l'stenuccse meg
járja velem! - És az ujjával is megfenyegette. 

Mibókék abbahagyták a nótázást s a két vltatkozóra 
figyeltek. 

- Én járhatom meg, te L.. - kiabált Boronás. -

Én-e, aki hatvanyas zugszfirer vótam! Ol/an regiment, 
m'jnt az egdek, nem v6t az egész !\rmádiába! 

- Hát a krencjégerek tán kutyák v6tak, mi? 
Boronást meghökkentette a felelet. Elhallgatott, 

hogy annál sűrűbben úrItse most már a poharat. 
Tuza Jancsi, a Boronás aratója feltette a kalapját. 
- Gyerünk, gazduram! 
- Kuss I - lökte el magAMI Boronás. - Nem me-

gyek! Azért Be megyek! Koma!... Hé... Ozse koma .. , 
aggyék még egy lit.yit! 

Ozse sAntildilva hozta a litert. 
Boronás az asztal közepéig könyökölt: 
- Te ... - Bz6lt a s6gorának _, ol/an bataljon ko-
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hez tartozott még 4 és fél lovasszázad (tartalék- és nép
felkelöszáudok) kb. 350 lovassal és a 4500 főhöl álló 
népfelkelő tüzérosztagok, megerősitve egy várlüzér me
nelzászlóaljjal, melyek a lbelgrádi hidfó ágyúit ISzolg.áUák 
ki  (52 darab régi várágyú). Azonkívül rendelkezésre állt 
még egy utásZS'Zázad. 

nem volt ezen tisztán csak helyőrségi szolgálatl:a 
használható zászl6aljaknak. 

A csendőrség létszáma 3500 fő volt úgy, hogy a 
megsz.álló sereg erejét kereken 70.000 főre tehetjük 
(élelmezési létszám). A legénység egyharmada arcvonal
beli szolgálatra még alkalmas vot ugyan, de 38 évesnél 
fiatalabb nem volt köztük. 

új helyzet elé áUitva a hadvezetőség, minden arc
vonalbeli szolgálatra alkalmas alakulatot és minden ilyen 
katonát ki akart vonni SzerbiábóJ. Hadiszolgálatra tulaj
donképen csak a 4 tábori (népfelkelő) és a vártüzér 
menetzászlóalj, a S1Jreif.kompagniek, a �ovasság és utá· 
szok voltak alkalmasok. Azonban az egyes vasúti bizto· 
sitó, népfelkelő hadtápalakulatokban is voltak még fia
talabb, tábori alkalmazásra használható emberek. Eze-
ket ki kellett vonni, egységesen felfegyverezeni és fel· 
szerelni. 

A hadvezetőség kivánságát, hogy a biztosító· és 
megszállószolgálatra csak a legminimáhsabb erő marad
jon vissza a megszállolt Szerbiában, a belgrádi katonai 
kormányzóság a leglelkiismeretesebben végrehajtotta. 
Minden, frontszolgálatra alkalmas alakulatot, de minden 
egyes tisztet és legényt is leadott. Csak a csendőrséget 
egészítették ki, még félig· meddig arcvonalszolgálatra al
kalmas, de szintén idősebb legénységgel. Az átszervezés, 
illetve a leadások befejezte ' utan, 1916 végén, már 
csak 13 hadtápzászlóalj maradt Szerbiában, csupa 
arcvonalszolgálatra alkalmatlan 38-50 éves emberek
kel. A zlj. 2 századra tagozódott a 3 tiszt és 250 fö. 
Géppuska-, műszaki, thbeszélófelszerelés és vonata 

mendáns, mint a Szita kapitány úr, nem vot ezen a főd· 
kerekségen. 

- Az semmi! - vágott vissza a s6gor. Látta "óoa 
kend a millenkf't !... Egyedül ment a muszklmak egy bot· 
tal! :trti-e? 

- Te spitájtőtelék, hát hun v6t.á te? 
- Akárhun v6tam, nem v6tam főm(:ntett, mint 

valaki ! 
Boronás felugrott az asztaltól. 
A sógor is  felállt. 

Néztek egymásra .szikrázó szemekkel. 
Boronás megmarkolta az asztal szélét. Az üvegek 

csörömpölve ZÖrrt!ntek össze. 
- No, mit akarsz? 

Belgrád hId főj ének védelmére, még egy teljes ál
lományú cseh (408 sz.) népf. badtápzászlóalj matcadt 
vissza. A mozgó, ú. n. ütőképes erőt, lG portyázó szá
zad ("Streifkompagnie") képe2,t�, melyek a csendőr
ség kötelékébe tartoztak. Ebből 12 Szerbia különböző 
városaiban állomásozott és a bandák leküzdésére volt 
szánva, mig 4 ilyen alakulat p6ttestként szolgált. Ki
képzés és a hiányok pótlása volt feladata. 

l-l ilyen Streifkompagnie 3-4 tisztből -es 
150-200 főnyi legénységből állt. A parancsnokok 
néha csendörtisztek, többnyire azonban népfelkelő 
vagy fronlszolgálatra kevésbé alkalmas tartalékos 
tisztek voltak, kik jóformán semmi haditapasztal·at
tal nem rendelkeztek. A legénység sem volt "elite"
nek nevezhető. A legfiatalabb ember is 36 éves volt, 
tehát mindannyian népfelkelők, legtöbb késöbben so
.rozott. A háborúban csak kevesen vettek részt, 
ezek is többnyire olyanok voltak, kik sebesülésüknél 
lÍog\� kiméletre szorultak, Ílronlszolgálat.ra nem vol
tak már, vagy még alkalmasak.. 1916 végén Szerbiában 
már csak 51 népfelkelő század, összesen 1 2.000 
fövel, 4000 más csapatbeli, 1GOO népfelkelő vasút
biztositó szolgálatban, összesen tehát 17.900 ember 

rmaradt vissza az előbbi 70.000-.re1 szemben. 
Szükségesnek tartottam ezen adatokat a hadtör

ténelmi okmányok nyomán lerögziteni: csupa idősebb, 
frontszolgáJatra alkalmatlan népfelkelöböl, hadi ta
pasztalatokkal nem rendelkező tisztek vezetése alatt 
állt Szerbia gyenge megszálló serege. Ez a körülmény 
teszi majd érthetővé az olvasó előtt, hogy 1917 ele· 
jén sikerült a bandáknak aránylag nagy sikereket el-

Egy tompa reccsenés, mint amikor csontot vágnak s 
a s6gor lerogyott a földre. 

A járőr az éjjeli örrel lassan ment az Özse kafCsmája 
felé. A korcsma ajtórés<!in hosszú sávokb�n szűrődött ki 
az útra a lámpa fénye. 

Az ajt6 elé értek. Belülről jajgatás hangzott. Né· 
meth tiszthelyettes kirántotta az ajtót s .:>zuronyt."zegelvt! 
a korcsmába ugrott. 

Boronás vérheborult, zavaros szemmel nézett a csend
örökre. s aztán a földön fekvő sógorA ra, akinek melléből 
széles 'Patakba� ömlött a !Vér a korcsma szennyes padlójára 

Németh tiszthelyettes nem akart hinni a szemeinek. 
Lehetséges ez? A falu legderekabb poigAra ? 

- Mit akar kee? Azt hiszi, megijeszt? Nem ijedek - A bor ... - mondta magának de aztán dörgő han-
gon kiáltotta : ' 

meg senki fattyátul �e! �rti-e? 
Boronás felkapott egy üveget. De Tuta Jancsi fétre

ütötte karját s az uveg bukfencezve gurult a kármenw 
ajtajához. 

A sógor átnyúlt az asztalon és megmarkolta Boron�8 
mellén az inget. 

Mihők már húzta a lóbőrt s csak Tuz.a, meg a sánta 
özse csittitgatták a két nekivadult embert. 

- Eressz el, te semmiházi ! - hörögte tajtékzó száj
jal Boronás, de a s6gor marka csak tartotta a háziszóltes 
inget. 

Boronás rántotL egyet magán, kiszabadult a sógor 
karmai közül és öklével az arcába vágott. 

A sógor kikapta özae kezéből a botol. 
Boronás kiugrott az asztal mellől és tenyerében meg

\'iI!ant a kés. 
PIllanat múve volt. 

- A törvény nevében ! 
A háza előtt kisért.ek el a csendörök arra az útra, 

ahonnan nincs egyhamar visszatérés. A hold sugarai sá
padtan verödtek vissza a bilincsről. Zokogva kisérte öket 
az abszony és SZOknyája mellé húzódva sirt a Jani gyerek. 

Boronás n visszatért öntudat borzalmas ráeszmélésé
vei ment, ment a csend6rök elötJt. Dülöngélt. de már nem 
a borlóI. Azt hitte, menten meghal. 

.Az udvaron ott állt a garmadltba rllkott z.:;ákhegy. 
Az lstáll6ba� gondtalanul ropogtatta a szénát a hóka. De 
most már mindennek vége. 

: . .  hátul az udvarban pedig, az éjszaka homályltban 
megJelen� a dUn és rávigyorgott a boroskancsó ra. Ma o aratott. 
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érni, igaz, csak rövid időre Szerbiltnak egyes, különö
sen a bolgárok által megszállott részén. 

felügyelet mellett - a hadifogo1ytáboro1<!ba, míg akad
tak egyesek, elég sokan, akik megszöktek inkább út
talan

. 
vi

.
�é��

.
ke�, vad hegyekben bujkált�k, semhogy 

hazai foldJuktol megváljanak. 
. 

A belgrádi katonai kormányzóság iparkodott ezen 
blán�okRt a

. 
benn�ülött lakosság sotozAss által pó. 

tolm . A novlpazarl, prjepoljei és mitrovica i kerületek 
la�o�sága túlnyomóan törökökbő] állt, kik a szerbeket 
gyulolték és a �onarchHhoz húztak. ök maguk ajánl. 
koztak katonai szolgálatra, több mint 8000 mohame
dán soroztatott be ily módon, a Galiciában harcoló ro. 
:ö� XV. hadtest számára. A mitrovicai kerület albán
jai közül szintén egy önkéntes albán zászlóaljat ala
kilottak, (il 4 gyalogszázad és 1 lovas felderítő osz
tag). �nnek a zászlóaljnak parancsnoka Dervis bég. 
nyugdíjazott török őrnagy volt. Az ös'Szes tisztek és 
altisztek, - a számvivőőrmesterek kivételével ?ennszülöttek voltak. Ez a z  önkéntes zászlóalj igen 
Jól bevAlt, kUlönösen a bandaharcokban ; híven kitartott 
melletHink még az összeomlás után is. Tudtommal kb. 
80 aIbAn még Magyarországba is eljött visszavonuló 
csapata i nkkal. 

Messze perdze nem szökhettek, az aránylag elég sürü 
örsh�lózat miatt. a szerteportyázó csendórjárőrők elől buj
kálmok kellett. Október havában pedig már beköszöntött 
II h ideg, így aztán a födbe ásva menedékhelyet épitettek, 
ahol remélték, hogy bántatlanul kivonhatják magukat az 
int�rnálAs alól. 

A fedezék, illetve menedékhely, amely a földbe volt 
mélyítve, az igényeiknek te1je!len megfelelt és 5-10 
pgyén kényelmes befogadására szolgált. A tetőzet egy sik
b�n volt � föld felszinével, a karvastagsligú ágakra su
rűn kukorlcakól'ót s erre földet, végül falevelet hintettek. 
Az ilyen mesterséges barlangban egy 40-50 cm nagy
ságú, négyszögletü lyuk képezte a bejáratot, mtg egy ki� 
sebb nyilAs a levegőt szolgáltatta. Belül rendes, bádogból 
készitett takarektúzbelyen fözhettek, illetve rnelegedhet
tek. De teknóben, dagaszt.ádeszkában, fazekakban és egyéb 
konyhai felszerelésben sem volt hiány. Az egyik ilyen 
fedezekben még kis könyvtár is szórakoztatta a bujká
lókat. 

A tlibori csendőrséget is megerositették megbíz· 
ható tenllBzülöttekkel. Ezekből képezték az Ú. n. "e�len· 
bandákat". E bennszülött bandáK embereit legtöbbször 
a személyes bosszú és a gyúlölet a szerb hatóságok 
iránt vezették. Jól ismervén az embereket. a kör
nyéket, a bandák harcmodorát, különösen mint ve· 
�etók, besúgók végeztek ig� jó szolgálatot portyázó· 
k ülönftményeink szhmAra. Sokszor önállóan, mint 
ellenbandák alkalmaztatva, sikerült komitácsikat .széj· 

del ugraszlnnfok. agyonlőniök. Személyes benyomásom 
ugyan, hogy ezen komitácsik megsemmisitésénél is 

eg-yéni bosszúvfagy vezette az ellen banda embereit, 
hogy úgyszólván hatósági jóváhagyással gyilkolhattak 
le személyi, vagy politikai ellenlábasakal. De utóvégre 
efymás� ölték . .  , Arról is meg vagyok győződve, hog)' 
az ellen bandák között árulók, kémek is voltak, kik a 
szerbek szolgálatában állottak . 

• 

A Szerbia ellen inditott 1915. évi nagyarányú 
offenzíva sikeres elórehaladlisa után, a megszállotl 
terület közigazgatása rendkivül nehéz. feladat elé ál
!itotta az intéző ,köröket, illetve pal'ancsnokságokat. 

A közbizton"SAgi állapot a lehető legzülöttebb, leg
rosszabb lévén, igen erélyes tevékenység vált szüksé

gessé ; ezt a feladatot Szerbiának megszállott terüle
tére vezényelt, túlnyomó részben magyar csendőrség, 

minatszerüen oldotta meg. Ha a közbj.ztonsAgi álla

potok nem is voltak nyugodtn.k, joggal elismerésre 

mé1tónak mondható a magyar csendlSr.ség buzgó tevé· 

kenységének ama szép eredménye, hogy kisebb lopá· 

sokon s jelentéktelenebb biincselekményeken kivül, 

fontos.'\bb, avagy nyugtalanft6bb bünesetek, csendőr

ségUnk néMny hónapi müködése után alig fordultak 
már eló. 

Az 1916. év októberében igen rövid ideig, körül

belül egy hónapig garázdálkodott két felfegyverzett 

szerb banda kézrekeritését h Igy megsemmisftését 

szAndékozom, _ Madarász Henrik, akkori m. kir 
csendőrszázados. lefrAsa nyomán (1917) - részlete
sebben ismertetni . 

Az 1916. év augusztus havAban kiildott rendelet, 

hogy a fegyverfoghat6 és harcképes szerbek inter
ná Itassa nak, érthető lehangoltsAgat keltett a lakosság 

körében. Sokan megadással mentek, - természetesen 

• Emlitett munkn.;n 1917 nyarán a "Belgrádi Rirck"·ben 

jelent rnrg. 

Ilyen csendes magányban nem is tilnhettek fel, ha 
az éhség nem késztette volna őket élelmiszerek beszerzé
sére, illetve állandó pótlására, no meg a tél is közeledett 
s szükségUk volt húsra és zsírra és melegebb rllhli.ntra is. 
E kérdést akként oldották meg, hogy a Ripanj község kö· 
riili közeli falvakban, továbbá Lisovic község környékén 
a lakosságt61 raboltak. Az akkor amúgy is szúkösen é/ő 
szerbek nem voltak hajlandók saját élelmüket önként oda
adni, még kevésbé elősegíten i egy oly buncselek:mén�rt, 
amely a legsúlyosabb büntetést vonta magn után. Hogy 
rablásnikat sikeresebben végrehajthassftk. fegyvel-t és 
megfelelő mennyiségü lőszert is beszereztek. Nemcsak fl 
rablásokhoz volt erre s,zükségük, hanem azzal is számol

tak, hogy csendőrjárórökkel találkoznak; éppen ezért 

annyi 16szert é3 élelmicikket halmoxtak fell amely ele

gendő volt hosszabb ideig tartó ellenáJlfi.sra is. 
Az 1916. é.vi október 15-éról l6-ára menő éjjel MI. 

Ivánca köz.ségben Marko,dc Tanasije kárára történt 6000 

dinár készpénz- és sertésrablás különösen megragadta 

Madarász százados figyelmét) mert jelezve volt, hogy azt 

fegyveres szerbek követték el. Figyelembe vette, hogy ez
időben mind sürűbben fordultak elő élelmiszer- és ruha· 

lopAsok s minden egyes esetben fegyveres tettesek működ· 

tek közre. Akkor még nem is sejtette, hogy megszervezett 

banda müködik ezen a vidéken, mégis a már feDtemlftett 

feltevésből kiindulva, hogy t. i. a tett összefUggésben le
het az internálással, szükségesnek tnltilta a legerélyesebb 
nyomozást inditnni oly egyének után, akik az internálá.'1 

elől bujkálnak. E célból az L számú mozgójárört Ripanj 

köz.ségben összpontosftotta 8 feladatául a bejelentett rab· 
lás kapcsán /IZ internálás elől menekülök legerélyesebb 

üldözését jelölte meg. E mozgójárór Ripanj községben 

októbe!' 24-ón este 9 óra körUI arról értestIlt, hogy Bran

kovic Vojsláv, ki mtir hosszabb idő óta ismeretlen helyen 

tartózkodott, október 22·én a községbe, szUlei házához ér· 

kezett. A járőr rögtön meglepte a kijelölt házat és Bran
kovic-ot kikérdezés céljából az örsre elóvezette. Branko

vic semmi áron sem volt hajlandó elárulni, hogy mintegy 

hArom hétig hol tart.6zkodott. mig végre vaJ6szlnüleg 

megúnván a hosszadalmas kikérdeztetését, előadta, hogy n 

Sutilova-potAk mentén az erdőben, az alagúthoz közel. 

továbbá a Iiaovici erdőben több, az internálás elől szökés· 

ben lévő �zerbnek menedékhelyépHkezésnél segédkezett. 
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Most pedig. miután társai szigorúan bántak vele s ö lévén 
a legfiatalabb, fol�1on a községekbe küldözgették, részint 
hírszerzés, másrészt pedig kifogy'ott élelmiszer, továbbá 
konyhai felszerelés, valamint fekvőhely részére szükséges 
szalma beszerzé!:'e végett, megszökött elölük s nem haj
landó többé közéjük menni 

E kijelentések elég fontosaknak látszottak. A járór 
még azon éjjel útnak indult. és elöször a Sutilova-patak
menti menedékhE'lyhez tartott. A fárör - bár bi'l.onyta
lannak látszott az eredmény, hiszen ilyenkor a Jeglcéptele
nebb hazugságokkal rendszerint té\lútra vezetik a cSend
árt '- óvatosan közelitett a megjelölt hely felé, amelynek 
bejárata még 10-15 lépas távolságról sem �olt észreve
hetó. Még csak de;engett, körülbelül 6 óra Ithetett, :'Imi
dön a jáTór a patak felé közeledni látott egy embert '(való
szimlleg mosdani mehetett, vagy a reggeli clkészitéséhez 
vizet akart hozni). Monilo,'ic Molorad volt, aki a járór 
erélyes felszólHására futásnak eredt. Hogy az erdőben el 
ne tÜllhessen és mivel az lijbóli fell;zólitás-ra �em állott 
meg, a jArór több lövést tett a szökevényre, aki súlyosan 
megsebegülve, a patak medrébe bukott. 

A járór most még mindig biz.on..vtalanságban volt a 
menedékhely holléte felól. Gyors léptekkel elOre sietve, a 
Járór egyik tagja éppen rálépett a barlang nyilására. 
amikor onnan Rlazié Rajko, ki a lövések zajAra figyel
messé Jett,· a fejét kidugta. A járór a. megtalált -barlang 
nyilMn körül készen tartott fegyverrel állást foglalt s a 
bentJevöket megadásra szólította fel. Az er..élyes figyel
meztetés után egyenként elójöttek. Igy elóbujtak még 
-Slazié Rajkon kivill Svetoslav Kostic és Blazit MilijQv, ' 
valamennyien ripanji lakosok, akik tényleg az internálás 
elóI bujkáltak. 

A járór abban a pillanatban lepte meg öket. amikor 
az elózó napon elrabolt disznót lenyúzták s a májAt reg
gelire pirították. A bujaosók annyira meg voltak lepve, 
hogy ellenflIlásra nem is gondoltak. A bariang MkutatAsa 
után előkerüll néhlmy ismétlőfegrver, sok löszer, fltha
nemo' és élelmiszer (bab, lencse, só. liszt, slb.) és az elóző 
napon rabolt és mir megnyulotl di�znó. 1.1omlovic i\l ilo
rad súlyosan sebesüh-e a -patak mentén feküdt, elszállt
tisa s zUkséges sé vált. 

Egy kocsinak Rtpnnj kÖlségből való szerzése után a 
járőr szét.vált. Egyik része a sebesülttel. a megbilincselt 
elfogottakkal és a talált bünjelekkel Ripanj közs-ég felé 
tartott, mig a másik rész a liso .... icni erdőben tasonló mó
don bujkál6k felkutatásara indult. ll!e még aznap délelőtt 
kö�lbelül 10 6ra tájban ért a Jánk Amidőn a járőr a 
re)tekh

_
el�hez közeledett 8 attól mintegy 15 lépésre volt, 

az eJ:'doböl egynéhAny puskalö\'és 1ö�dult el feléje. Ennek 
a bandána� az egyik fele IIgyaD!f> l!. rejtekhelyen volt. 
mig a másIk része val6szinüleg éjjeli porLyázé.sr61 lérhe
tett haza s a járőrt é3zrevéve, azt oldalról tüz alá vette. 
llt a banda kb, 12--14 főbő! a'!hJtolt 

A járőr a sűrű erdőben neoll látta ellenfeleit s nem 
is" törődve a veszéllyel, a már észrevett nyilást félkörben 
korülvette. A rejtekhelyen levők ismétlőpuskákból a közel
b�n .�1I6 �ndőrökre tuzeltek b 'haro.II H .. igránátot ls 
közé)uk ha)itottak. A csendol'ök 8 l-Í\'IiIAlló szerbek elől 
fatörzs ek �ögött találtak fedezék(t s v::aJahányszor a rej
�khely felol mozgásl vettek észr.:!. mindannyiszor eg 
lovést ad�k le. A lövöld�zésre, aml!lyik kb. egy órahossz� 
tartott, fIgyelmes lelt az első bandát kisérő járór mely két részre oszlolt s m'ig első fele az elfogott bandát' féken 
tarlva. att rendeltetési h'élyére k'i5érte, a jlirőr á 'k fele, a mintegy ót kilomét.er�e levő li50vici erdöbe: s��
rongatott helyzetben lévö bajtársai segHségére sietett :, 
beleilviltkozott a harcba. A kihaj'iU)tt kez:grJnátok való-

szinúleg nedvesek lehettek, mert csak füstölögve hullottak 
le, nem robbantak s igy kárt nem okoztak. A szerb komi
tácsik lövései szintén nem találtak. A surü erdőben cé! 
nem volt látható, igy biztos taJálalról szó sem lehetett. 
A járór kb. egy órai harc után észrevette, hogy a szer
bek tüzelése lanyhul s végül teljesen elmarad. Erre a két 
járőr egyesülve, elóre menl s csak az Urea rejtekhelyet 
találta s itt-ott vérnyomok jelezték, hogy a szerbek közül 
egyesek megsebesüllieUek. 

A felfedezett barlangb61, mely 2 méter magas. 3 mé
ter széles és 5 méter hosszú volt, több ismétlópuska, to
vábbá löszer, konyhaszerek, liszt, bab, lenese. só, 'továbbá 
regények és különbözó szerb olvasmányok 'kerültek e16, 
Itt IS be volt építve egy hatalmas takaréklüzhely. Miután 
az elózőleg elfogott banda aggasztoUa a járórt, a már 
elfogotbak szigorú felügyelése végett szükségesnek mutat
kozott ezeket el6zör biztos helyre kísérni, hogy azután a 
megszököttek után a nyomoz!Ls a legerélyesebben felvehelö 
legyen. A járór egyesülve tehát az elfogott banda kisérói
veI, a csendőrörsre, Ripanj községbe vonult és az esemé
nyeket a belgrádvidéki körlet tábori csenoórparancsnok
ságlmak táviratilag bejelentette. 

l\fonilovic Milarad a belgrádi kórházba szállitása köz� 
ben sebébe belehalt. 

(Foly tat juk.) 

Csendőrszolgálat 
a világjamboreen. 

Az volt a szándékunk, ·hogy a Csendórsógi Lapok 
olvasói számára szines és részletes beszfl.mol6t hozunk 
a cserkészek vihigtáborozásáról. Tervünket azonban el 
kell ejtenünk. mert egyrészt nincs helyünk arra, hogy 
nzt· az ezel:'nyj pompát, tarkaságot, érdekességet, amit a 
tábor nyujtott. lapunk, hasábjain megörökithessük, más
felől ezt a munkát a napilapok és rádiö már elvégezték. 
Van azonban egy feladat, amely százszázalékig csak 
reAnk maradt: a világtábor csendórségi szervezetének 
és szolgUatának ismertetése. 

. Tizennégy napon át tartott a világtáborozás. Ennek 
a tl�ennégy napnak egyikét s ennek is csak töredék
részét rag.adjuk ki, hogy legalább futólagosan hézago
!\a� megrajzol�assuk annak a képnek halvány '  körvona
lait, amely mmtegy hátteréül szolgál annak amiről a 
lapo� és a rMió semmit sem hozlak: a csendőr' szolgA
Iatának. 

• 
Aut6n� a 8.ok pneumatikt6l fényesre sikált muúton 

szalad. Mmél l�bban közeledünk Gödöllő felé, annál :l1rll�ben sorakoznak jobbr61-balról szépnövésll fenyők 
a
�

o
�g�nY���k. 3 Hús árnyékuk val6sll.gos jótétemény 

velun: a .1 
á 

a 5 fokos melegben gyalogosan haladnnk 
A 

�g�1r nYba és egy cél [elé, aJtúkanyarhoz a hfre, g··d··II··· h lál tköho' érünk Itt t lál ' o o Ol fi pa 
'·obb 

. k 
j 

a
k 

�ozunk elöször olyán csenddrökkel akik 
ar u on k'" "k' , 

viselnek és il 
anya 19 �r3 fehér' vászonkarmantyút 

sok és 'mot 
gyeinek arra, nehogy száguld6 kedvű autó

nyakukat sO:e
k:�tkpArosok a merész iveJhű fordulóban 

vác-vereaegy�� . . v�gy. másokat agyongázoljanak. A 
ktfzlekedbf iránZl��l IS Itt torkollik bele a. fMtvonalba. Il 

veietöl( 'elől s
�' 1> csendőr dolga nem könnyÜ, mert a 

ezenfelül egyik ?krOk és tAk veszik el II kilátást. 
találj lik II buda 

au�, �otorkert!kpár a mbikat éri. Itt 
kocsis gépük m�l�s 

t� ��zlekedési örs járórét is, oldal
ges torgalml e Szen arra, hogy minden esetle· 

zavart meg. .. t él segélyt nvujtha ZUD eSsenek vagy balesetn . aaanak, A közlekedést irányit6, fehér-
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11-ormáfl1f::6 ur Oliimdlt6sága o Szent Istvnn-napi körmenetben. 

"Ii:m'ú csendő." új::Jzerű a csendőrség 53 esztendő:; történeté
ben. Nem látszik meg rajta. Mikor pedig Gödöllőre be
értünk s mikor alkalmunk volt néhány tucat ilyen fehér 
karmantyt1s bajtársunk munkáját elnézeg.etni, méltán 
hihettük volna, hogy ezeket a csendóröket külön közle
kedési tanfolyamokon képezték ki 

Autónk továQb szalad, Egy-kettőre fent vagyunk a 
gödöJlői emelkedés legmagasabb pontján, Szinte egy
Bzerre szalad ki szánkon : De szép! 

Erdőkoszorúzta gyönyörű völgykatlan tiirul elénk. 
TökéletElS, festői panoráma. Kicsi kék-, zöld-, sárga- és 
khakiszínű foltok olvadnak egybe a gyep és erdő acél
zöldjével. Ahogy autőnk közeledik, a foltok mind na
gyobbakká válnak, hogy azutá.n mint cserkeszsó.trak 
gyöuyörködtcssenek izléses egyszerűségilkkel és tiszta
ságukkal. Elél'jiik az elsö altábort. Itt miiI' megüti 
fülünket az a furcsa, de mégis tökéletes harmonikusan 
ölelkező hang és szinegyvelog, amit öt.villigl'ész nyelve, 
szokása, beszéde, éneke, zenéje, ruházata és sajátos 
jellegzetessége szolgáltat. 

Itt már sűrűn köszönt bennünket a kakastoll. 
1\linden útkeresztezésnél csendőrök állanak, kik az 

autókat és motorkcl'ékpál"okal azokra n parkoláSi he
lyekre iriinyltjlik, amelyek legközelebb esnek oda, ahol 
a látogatók lesziillni óhajtanak. A közlekedés lebonyoli
tasa meglehetős eGYszerű feladat lett volna, ha az egész 
táborban mindössze egy helyre jelölik meg a parkolási 
helyet és csnk egyetlen Út.vonalon engedik meg az oda-, 
illetve vissznfelé való közlekedést. Ám ez nem lett volna 
kényelmes a közönségnek. Nagyon helyesen, mint min
dIg, a csendöl'sé'g most is elóbbl'e helyezte a közönség 
kényeImét a magn kényeimének és a közlekedésnek 
olyan hálózatát építette ki, illetve foglalta rendszerbe, 
ami szinte pflrntlanul messzemenően szolgálta II nagy-

kbzönseg kényeImét és érdekét, viszont szinte elképzel
hetetlen terhet rakott. a csendőrseg valhira. 

Az ország minden részéből összpontositott csendör
ségnek alig állott egy-két nap rendelkezésére, hogy a 
gbdőlJói helyi viszonyokkal megismerkedjék, a tábol' 
körletét és útvonalait tnnulmányozza ; hogy ennek da
cára mégis minden kifogástalanul ment, az a" testület
nek, különösen pedig azoknak, akik a gödöllői csendőr
szolgAlatot irányitották, kétszeres érdeme. 

:hfielött II gödöllői csendörkülönitménnyel részlete
sen fog1alkoznánk, nézzünk be egy-egy cserkész
altiiborba. A tolnai cserkészek tábol'a előtt vezet el az 
útunk. Ezeknek fl tolnni cserkészeknek fl kapuja min
den látogatót megál1ft útjába-n. Apró \ri rágcserepekbe 
helyezett piros muskátliból összeállitott kapujuk <l 
tol ua i magyar gyerekek ötletességét és izlését dícséri. 
Caerkészzeneknr vonul el mellettünk, pat.tog fl zenc 
hangja. pöttömnyi gyerek rnonstrum helikont fúj, alig 
látszik ki az öleléséből, ti helikollllál csak a komolysága 
nagyobb. Két-három nap és angolok, észtek, lettek du
dolják, hogy: Kecskemét az hirös város, Kiskomárom 
térdig sáros, recece . . .  A magyar csel'készzenekarok 
még lIzoknál is őszinte sikert arattak, akik Pisek és 
Budweiss környékéről jöttek ide, fi rezesbandiik őshazÍ\
jából. A szinesbórűek siitrai közelében egymást taazi
gáljiik nz autogrnm-mániákusok. Boldogan távoznak. ha 
megkapnrintottnk egy jobbról-balra menő kacskaringós 
aláirást fi piros fezt viselö komoly egyiptomi cserkész
től ; csak beavatott.ak tudják, hogy szabolcsi fiú, aki llZ 
autogramosztogatiisba már belefáradt és beleúnt 
egyiptomi csel'késztestvérének igy tesz egy kis szÍvessé· 
get. A szil'iaiak tábol'iibun a teve fiizó!lnD húzza össze 
magát. Hogyne, szegény. A hőmérő mindössze 35 fok 
Celsiust mutat. Közelében valÓSÁgos roham van fagy-
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lallra jeges málnaszörpre ö csak néz �s egyenlitói - - get A belügyminiszter úrnak egyik rendelete alapjá�, a 

ment�litásával, ha beszélni tudna, bizonyára azt mon- világtábor területenkivüliaég�t él�ezett s ennek ala�J�n 

daná: nem értem. A francia táborban sivalagjáró tank- magában a táborban a r�ndeszetl szolgálatot a �ul�n 

automobilok vonják magukra a figyelmet, a dánokéban erre a célra kiképzett ugynevezett csel'�észrendorseg 

pedig egy hajduszoboBzlói néni. Ez a néni minden lila- l�tt� el. Lé��zá.�a ennek � cserkészrendHorségnek 800 

lom ellenére bement a dán cserkészek konyhasátrába. fo, lsmerletoleluk narancssarga nyakkendo volt. 
mert nem tudta nézni, hogy ezek a dán fiúk a csirkét A cserkésztáboron kivüli nagykiterjedésű területen 
nem úgy készitik, mint Hajduszoboszlón szokás. Be· a szolgálatot a csendőrség látta el. A Cserkészvilág-
ment, kikapta a fazékből a csibét, egy kis pótkoppssz- tábori Csendőrség hét különitményre tagozódott. Két, 
tást végzett, elmagyarázta, hogy mennyi paprika, zs ir, illetve három különítmény egy-egy csendőrkörletet alko-
hagyma. bors és újból megint mennyi paprika ke'l tott, tiszti parancsnokkal. Az 1-5. küJönitmények fel-
hozzti, azután megnyugodott gazdaasszonyi lelkiisme- adata volt a cserkésztábort minden zavaró eseménytől, 
rettel ment tovább, hogy egy-két sátorral odébb Ra· ártalmas beavatkozást61 megóvni s megakadályozni, 
bindranath Tagore és Gandhi unokáinak, a hindu csel" hogy a cscrkésztábor területére illetéktelenek vagy arra 
készeknek magyarázza, hogyan készítik a tÚl'ósderelyét. nem jogosultak meg nem engedett helyeken belépjenek. 

Kiss Aladár százados kalauzol6.sa me!lett a cserkész- Különös figyelemmel kellett lenni az erkölcsrendészeti 
üzletváros felé tartunk s ezen utunkban megyünk ke- szempontokr:\. Emellett el kellett látni természetesen a 
resztül a Szent Imre herceg-uton, aho) a római katholi- megelőző szolgálatot is : minden büncselekményt, sza-
kus iskolában a Gödöllőre összepontositott csendőrség bálytalanságot vagy balesetet megelőzni s ha mégis elö-
egy része van elhelyezve. fordul, minden feltünés nélkül a lehető leggyorsabban 

A várható óriási forgalomra való tekintettel nyil- elintézni. A cserkésztábor körül a legszükségesebb 
vánvaló volt, hogy a gödöllői örs a rendes és különleges közlekedésrendészeti tennivalók elvégzésével a közleke· 
szolgálata mellett nem tudná úgy ellátni a cserkész- dési kü!önitményt támogatn i. E feladatnak megfelelóen 
tábor körüli közbiztonsági szolgálatot, mint ahogyan minden különitmény a számára kiadott különleges uta-
azt az országos érdek megkivánja. Mert orszli.gos érdek sitás, illetve külön őrjárati beosztás szerint hat órán
fúzödött ahhoz, hogy a vHágtáborozás minden zavaró kénti indulással n neki kiutalt cserkészaltábor körül 
esemény nélkül, simán teljék le s az ideözönlött külföldi két·két járőrt vezényelt egymással ellenkező irányba. 
cserkészek és kísérők minden tekintetben a Jegkelleme- Ezenkivül minden különítmény a körletébe eső MAV.-
sebb emlékekkel távozzanak hazánkból. A gödöllői vagy H�V.-beszá116 és kiszálló állomásaira ügyeleti jár-
örsön kívül létesíteni kellett tehát egy másik, ideigle- őrt vezényelt. 
j::é:,eli:::nj��

n
������ü��:�;:���

t
é!S

, 
r�;a��a::!;:::; A közlekedési (6. számú) különitmény feladata volt 

fogva készen álJ olyan feladatok megoldására oly megbi- a cinkota-máriabesnyői múútszakaszon. az isaszeg
�ások elvégzésére is, amelyeket lehetetlen volt a veresegyházai országúton, valamint Gödöllő község te
lamboree elött áttekinteni. t:ppen ennek a szervezetnek rUletén biztositani a közlekedés zavartalan folyamatos
a rugal�a�sága volt az, ami azután lehetővé lette, hogy ságát és a gépkocsitáborokban II beál1ási és kijárási 
a caendorseg várakozáson felUl eleget tudott tenni mind- sorrendet. A közlekedési különítményhez a legénység 
�zon követelményeknek, melyeket vele szemben a világ. saját motorkerékpúrjaival vonult be. A különítmény a 
Jamboree hatalmas méretei, világvárosi forgalma, titeme számára kiadolt különleges utasitás szerint három -
és száz meg százféle más sajátossága támasztottak. 2-2 főből álló - motorkerékpáros járőrt vezényelt hat 
Ezen elg�ndolások és vezérelvek alapján jött létre a óránként a neki kijelölt utBzakaszokra. A forgalom 
Cserkés�lágtábori Csendőrség, melynek parancsnoka a _ megnyitáslól ke7.dve hirtelcn olyan nagyarányúvá 
B�-rén1fl. Ferenc alezredes, beosztott tisztjei pedig dr. Er- nott, ,ho.gy .. más killönitmények és a gödöllői örs állomá
dOBS Banut (segédtiszt) , Kiss Aladár (nyomozás) Szé-

nyáboi !s oss�esen 19 közlekedlist irányit6 őrszemet kel· 
ke/y Ferenc (közrend) és Bogyay Kamill (közlekedés) lett felall�tam három órás felváltással. Kontra Kálmán 
s�ázadosok voltak. Meg volt szervezve természetescn a �zázados Irányitása mellett d budapesti közlekedési örs 
\nzalmas szolgálat is. IS �ekapcsol6dott a közlekedési szolgálatba és kitűnően egeszitette ki a közlekedési különitmény szolgálatát. 

_ A csendörség itteni tagoz6dását és szolgálatát illetoleg tudnunk k�l� mindenekelőtt, hogy a terület, ame. Iyet a cserkészvllagt.áborozás a maga számál'a igénybe vett, kereke� 1000 holdat tesz ki. A nagy tábor 13 altáborra tagozodot.t, egyenként 3500 fó befogad6képess�g_ 

. .  � .. nyomozó (7. számú) különltmény feladata volt Godollo egész terUletén, továbbá az egyes cserkész altá· b?rokban elkövetett bűncselekmények felderitése to· vabb.á a bel· és a külföldi cserkészek személybizton�ágát 
�egovn, a zavartalan táborozás biztositása A világ
�aborozással kapcsolatban felmerült közönség�s bGncse-

Aki a 80-rOzá.8:t végzi, n nagyon, de 7ULgYOII iigyeLie-n, 
ekmények. csetén a nYomozást irányította és a szüksé-

�gy az arcból, II szelMkbol 8 a tagok ÖSSzes alkatából ki.-
ges. megfigyeléseket végezte. Ugyanez a különitmény 

t�ld:va
,

at�k�t válassza, kik (t kat(}Jla hivatásának meg tud. �e���!��bl:ro.z�s tart�mára Gödöllőre érkezett idegenek 
1(1;"1 e e lU. M61't ll,en�ak az emberekben han l k t tt - JlJlllt átVizsgálta, azok priorálását megej
ban és kutyákban is CL. krpe8séget szánws iei árut;:: el��;' I:so�=t e:snek e��dmélénYéhez képesl a szükséges puhato
gyen !eMt a Mars foglalkozására kiválasztand6 i{;u élélIk 1ftsok' gyor::;t�

g �:ye .seket. is foganntositottn. A pl'iorá
�zenm, e:::enes

k
�y�ku, széle8 mel!ü, izl7Uls vállu, erős uHu, vevóálloml\s a':nej"nk�gI7n )61 bevált fl. saját rádi6 adó' 

�S8Z�1 . "''', 
,
'711ty hasu, nyulánk lábszárll, Mbikrái rs gyon haszn�sn k y u önben más szemponkb61 is na-

szarot Mnt e esLeges h.ustól duzza-dtak hanem eriS ' hoz tartozott mR; mutatk�zott. A különltmény feladatá-
mokkal szilárdak. Ha c jeleket az u,'oneban

' 
"'-d 

8 IZ- g az erkölcsre dé t ' I á R d 
á l k t ..t_u 

lU<-tI , a  maga.<t_ kívüli alkalmakk Cd n sze I szo g lat. en ' 
8 �ga '116 so a !)OIJr.w"1t mert jobb, ha a hataná" , � • 

or iszszemlék b b )  a 
m.mt ha nagyok, li e osck, nyomozó klilönftmén _ , emutntó st . 

szerint láUn. ('I a � es�trol-:setre külön adott paran�s 
VEGETIUS küJön1tmény Szol ál eftgYelo szolgálatot. A nyomozo· , ' . g a. t a� í\ltál}orokban fi cserkész 
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Kormányz6 úr 6ffiméUósága személYes szemlével tünrette ki a Schiwny Richárd százados parancsnoksága alatt álló 
csendőr örkülönftményt. Ofómélt6sága legmagasabb megelégedését nyilvánította az órkWönitmény és általában 8 csend· 

örség múkö dése felett. 

tábori rendőrséggel karöltve, a tábor területén kivl11 
pedig öntill6an, illetve az egyenruhás legénységgel 
összhangban teJjeaftette. A szolgálat eredményes tel· 
jesilhetése céljából a kUlönitmény parancsnoka állandó 
összeköttetést tartott a cserkészrendörség parancsno
kával, a tAbol' hirszerzó oszté.lylinak vezetőjével és más 
csendőrségi, illetve terilletenkfvUIi szervekkel. 

Július 30·lin, a világtábor megnyitása előtti napon 
Gödöllő kUl· és belterületét kulön átkutatási tervezet 
szerint ft.tkutatta a csendőrség, mely alkalommal több 
gyanús egyént és prostitunit nót vett őrizetbe; ezzel 
nagyban hozzájtiruit, hogy 11. táborozás tartama alatt II 
budapesti CsikAg6 alakjai sem a táborba, sem annak 
közelébe nem merészkedtek. Július 31·én és augusztus 
l-én érkeztek a cserkészcsapatok, erre az alkalomra a 
killönitmények portyáz6 vasútilgyeleti és közlekedési 
jArórszolgálatokat vezényeltek. A szolgálat olyan ponto
SRn möködött, hogy az ezerszámra érkező kül- és bel· 
földi cserkészcsapatok n legcsekélyebb baleset vagy 
zavar6 körUlmény nélkül foglalhatták el a számukrn 
kijelölt táborhelyekel. 

• 

Miután Erdós8 Bal-r1a áT. százados segédtiszt kész
Béggel tájékoztatott a csendőrség gödöllői szolgálatA 
felől, tovább megyünk, hogy közelből is szemlélői lehes· 
sUnk annak, ami II gödöllői csendörszolgálat legkénye· 
sebb, egyben legfontosabb ágazata volt: II közlekedést 
irányit6 csendórök �unkájti.llak. Egészen véletlcnl11 
éppen akkor érUnk a kormányzói kastély elött elhúzódó 
fóúlvonnlra, amikor egy nagy öntöz6kocsi az egyik he
lyen ilgyetlenül fordult s néhány mABodpercre, amig a 
közelben lévő közlekedési csendőr közbelépett, a forgal· 
mat megakoBztotta. Ez a néhány mAsodperc azonban 

elég volt arra, hogy 10-20 gépjárómú egymásra torlód
jék. S miként az életben az emberek nagyrésze tapintat
lan, kiméletlen és nélkülöz minden belátást, az autó
vezetók és molorkerékpÍlrosok sem mentesek e szabály 
alól ; türelmetlenül kezdtek kiabálni és tülkölni a 
csendórre, aki pedig igazán nem tehetett erről a vAral
lan, egyébként szót sem érdemló közlekedési zavarról. 
űgyesen közbelépett, imponáló nyugalmával és határo
zoUsiigával újra rendbehozla a közlekedést. Ezt az ese
tet pedig azért emHtjilk meg, mert ez volt az egyetlen 
"közlekedési zavar" a vilá2t.áborozás tartama alatt 

A csendórségi szolgAlat hangsúlya Gödöllón a köZ
Jekedésen feküdt. tppen ez jelentette a nebézséget. 
Közbiztonsági szempontból a csendőrség felkészl1lten 
várhat minden eseményt, egy nagyarányú világjambo
reet is, közlekedésrendészetet illetően azonban a jam
boree CijszerQ feladat elé álHtotta a csendórséget. Az, 
hogy a táboron belül a rendészetet a cserkészek látták 
el, közlekedés szempontjából nem jelentett könnyltést a 
csendórségnek, mert n táboron belül jltr6múvekkel csak 
a táborparancsnoksághoz tartozó vagy valamilyen kU
lönleges feladattal megbizott gépkocsiknak volt szabad 
közlekedniök. A járműforgalom tehAt majdnem kizáró
lag a táboron kIvüli, a csend8rséghez utalt terUleten 
bonyolódott le. 

igy lelrva nem jelent ez semmi különösel Az egyik 
autó jöhet, a másik mehet, cz jobbra kanyarodik, amaz 
balra, az egyik megáll, fi másik megfordul, egy-egy 
intt>s és a dolog el van intézve. l\Iindaddig, amig nem 
álltunk a közlekedési csendör helyén, amig nem ültünk 
aut6 vagy motorkerékpár kormányánál, amig nem vol· 
tunk szemtanui egymás hegyén-Mtán torkoM járművek 
összezsúfol6dtisának, vezetök tUrelmetlenkedésének, sö-
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tétség stb. okozta nehézségeknek. e l  sem tudjuk kép

zelni, mit jelent sűrű közlekedést lebonyolitani egy 

olyan helyen, ahol normális viszonyok mellett alig van 

forgalom s ahol az utcák épitése, mérete, keresztezése. 

a világítás, a terek stb. nem készültek egy világtábol' 

forgalmának lebonyolitásl!.ra. )Iinél egyenesebbek az 

utcák, minél szabó.lyosabban derékszögalakúak az utca

keresztezések. az aut6k annál jobban és könnyebben ka

nyaroghatnak jobbra-balra. Minél kanyarg6sabbe.k és 

subálytalanabbak a kereszteWdések, annál nehézkesebb 

a gepjil.r6múforgalorn. Gödöllőn az utóbbi eset forgott 

fenn. Nem győzzük eléggé dícsérn i a csendört, mert 

hiszen az a körülmény, hogy két egészen jelentéktelen 

közlekedési balesetet leszámitva, a két hét szédületes 
tempója mellett nem történt .semmi komoly szerencsét
lenség és zavar, a csendóraégnek is érdeme. 

inkább élénkül. :Mind több helyen szólal meg a zene, 

mind több helyen hangzik fel az ének. A jevegóben SZÜl'

kére festett nagy darazsak röpülnek, duruzsolásuk hol 

ml'nnydörgésesen robajszerú, hol elhalkul, néha olyan 

alacsonyan szállnak, hogy suroJni látszanak a gödöllői 

erdókoszorú fáinak koronáját. A nagy darazsak között 

megjelenik egy hangtalan rózsaszínü karcsú madár is. 

Vitorlázó cserkészrepülő. A táborban elnyujtott, hangos 

cserkészüvöltés hangzik . . . , Minden szép, megkapó. Az 

egész tábort a jókedv, a derü, az optimizmus mágneses 

erejü varázslevegóje veszi körül. 
Az esti alkonyatban szoborszerü alakok keményen 

tisztelegnek egymbnak, valamit mintha beszélnének is, 

azután feszes fordulattal elválnak. A csendőrök váltják 

egymást. 

A forgalom élénkségének szemléltetésére álljon itt 
néhány adat. A viIágjamboree ünnepélyes megnyitásá
nak délutánján a gödöllői hajtűkanyarnál 918 autó és 
165 motorkerékpár futott át Gödöllő felé. Ez összesen 
1083 gépjárómú. Két lépés távolságban egymb mögött 
felállítva az körülbelül 8-10 km. hosszú gépjArómú
oszlopot jelentene. Egy délután. S többé-kevésbé e szám 
körül hullámzott a többi napok járómúforgalma is. 
Telöfokára hágott a látogatottság augusztus 8-án, ami
kor Baden-Powel, a világ fÖC5erkésze elbúcsúzott. Ezen 
a napon több mint 1000 autó, 300 motorkerékpár s nem 
kevesebb, mint 80.000 ember fordult meg a gödöllói 
l:serkésztáborban. Ha ezekhez a számadatokhoz és a 
helyi viszonyok szülte nehézségekhez hozzávesszük, hogy 
a táborozás napjaiban a hőmérő 30-38 fok kőrül 
mozgott s hogy a csendőrök a nap túzö hevében teljesi
lettek azoigálatot, el kell ismernünk minden bizonyItga
tás nélkUl is, hogy ez a 8zolgálat nem volt könr,yű. 

De már felgyuUadnak a viUanylámpák, nemsokára 
fellobognak a tábortüzek 3 a kép, ami ezen a gyönyö
rúséges szép augusztusi estén innen a gimnázium tete
jéről elénk tárul, tündérmesébe illik. 

Kár, hogy már vége. 
• 

Nagyjában elmondottuk, milyen volt az a esendőr
ségi szervezet, amely Gödöllőn a Császár István órnag)' 
parancsnoksAga alatt álló helyi szárnyon kívül a szolgá� 
latot ellátta. 

• 
Árvalányha.j és árvalányhaj. Több mint tízezer ma

gy�r �erkész kalapján leng lágyan, finoman az ál'Valány
hal. Mmt cseretárgy elkerül 'E:szaknorvégiába, Délafrikába. 
R�lunk fog beszélni az árvalányhaj a szőke svéd nek, 
mmket. fog eszébe jullatni az újzélandinak. Hogy van 
egy nemzet, az árvalányhajas cserkészek nemzete, 
amely most, a világjamboree alkalmával a kultúra min
de.n Ílga:z:atáb61, a szellem, technika, múvészet és sport 
mtnden tantárgyflb6l kitűnóen vizsgázott olyan bizott
s�g el

,
ött, amelynek. lagjai az egész földkerekséget kép

�Isellé.k. S amely. bizottság hol a Rákóczi-induló pattogó 
utemel, hol pedig a szivhez..sz61ó magyar népdalok 
��labús melódiája mellett önfeledten, sokszor elbü
volve, tomboló lelkesedéssel tapsolt az árvalanyhajas tu
dásnak és vendégs:z:eretetnek. Nekünk csendóröknek 
azonban megv�n még az a jogos reménységünk is, hogy 
az �rvalányha] mellett emlékezetében marad még valami 
az l�eA'en caerkésznek, ami komoly, férfias kötelességtu
�ás�?l. barál�ágos szolgálatkészségröl, vagy, mint annak 
I.delen Amenkn ké?vi�elője, Yates �evezte ; Európa leg
Jobb fegyveres ereJérol fog beszélm: - a kakas toll. 

Kitűnőcn vizsgázott az arvalányhajas magyar csel" 
kész, dE' kitűnóp:n a kakastolla!'l magyar csendőr is. 

• 

A gödöllői csendörszolgálattal !<apcsolatban akár a 
Csendőrségi Lapok olvasója, akár egy távolálló azt 
mondhatná, hogy őket nem a beosztás, az elgondolás, a 
szervezet, hanem az érdekli, hogy milyen eredménnyel 
zárult fi táborozás közbiztonsági vonatkozásban. 1\Hután 
cz érthető és jogos lenne, kénytelenek vagyunk ezt. tc
kinteni beszámolónk rhodusi pontjának. 

A vitágtáborozás tartama alatt a csendőrség közle
kedési kihágás miatt 7, egyéb kihágás miatt 12, súlyos 
testi sértés miatt l, közszemérem elleni vétség miatt 1-
lopás miatt 1, összesen 22 személyt vett őrizetbe és 
adott. át további eljárás végett a helyi örsnek. 1\1iulán 
pedig a legöregebb csendőrtöl a legfiatalabb próba
csc�dőr bajtársunkig mindenki tudja, hogy a közbizton
sági szolgálat lényege a megelőzés s mert ezek a szá� 
mok kétségtelen bizonyitékot szolgáltatnak arról hogy 
a megelőzés leljes eredménnyel járt., megállapithatjuk, 
hogy nemcsak az elgondolás volt kitűnő, nemcsak a 8zer
vezet, hanem ennek a szervezetnek az összemúködése is. 

A c
.
sendő,:ség működésének teljes sikerét bizonyítja 

az az. ehsmero levél is, amelyet a cserkészvitágtáborozás 
m. kIr. kormánybiztosa intézett Barényi alezredeshez s 
amelynek másolatát itt közöljük: 

' 

"A cserkészvilágtáborozás m. kir. kormánybiztosa 
Budapest., V., Nagy Sándor-utea 6. szám. (Cserkész
h6.z). 190--1933. KB. A gödöllői csendőrkirendeltaég 
parancsn�kának ! Gödöllő. Abból az alkalomból, hogy a ��erkészv����tá�orozas végetért, örömmel állapítom meg, 

k' 
gy a ��döllon � környékén szolgálatot teljesltett m. 

Ir
j 

csen orsé� kiváló müködésével nagyban hozzájárult 
a
r 

amboree Sikeréhez. Kötelességemnek érzem ennél-
ogva hogy . t .\ 

C!'ICncs . . .  Csen cs . . .  A legtöbbet hallott sz6 a tá
borban. Annyit. jelent: csere. Egynémely élelmes kis 
magyar farkaskölyök, ha kihozott magával 2()-25 á 
lányhajbokrétát, akár egész múzeumot rendezhetet;V;

magának csencselés úiján szerzett külföldi cxotikum� 
ból. Skót 8zo�

�
ya:. i�\andi halászhorog, ceyloni sétapálca, 

spanyol tánccsorgo, Japán cserkészjelvény : ki tudná mind 
a cacncs tárgyait felsorolni. 

egyútt.al t1lbo�lIn a VI ágtá�oroz�s kormúnybizto9� és 

mi k
' �ranC8noka, ugy Alezredes úrnak, mmt a 

gá
i
at

�r. cs:ndoraégnek a Jam'bOl'ee-v'al kapcsolatos 8Z0\
gén s:n

é 
r 8Z�VC�

.
t �a1amennyi tiszt jének és egész le

ism�ré:e��� t· o8zmte .köszönetemet és legteljesebb el

munkáért 
�Jezzem ki azért a nehéz és eredményeI! 

cserkészr�n��;:t a, rendkiv?1i körUlmények között /I 

zeti cél érdeUb 
ggel �egérloen együttműködve, fi nem

gadja Alezredes 
en � y nagy odaadással kifejtett.. Fo

Gödölló 933 
ur ivál6 nagyrabecslilésem kifejezéllél. 

, augusztus 18 p h G 6r T l . k" Alkonyatra hajlik a nap, de a sürgés-forgás mind- konnánybiztos." 
. . . r e ekl s. k. m. Il. 
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Amit " issza kell uere=-"iink: Selmecblmya. (Erd�l)'i r�l .. _) 

A világ a háború óta. 
Irto: KECSKEl\1tTT GYöRGY dr. 

(Befejező közlemény.) 
Mégis, azt látjuk, hogy a franciák egyre jobban 

aggódnak biztonságuk miatt. Ennek oka először is az, 
hogy fl németek a háború utáni tehetetlenségOkboi foko
zatosan magukhoz tértek és erősödni kezdtek ; mAsodszor, 
hogy az olaszok, akiket a békekötéskor kisemmizett a 
francia diplomácia, Mussolini hatalmas kezdeményezésére 
nyiltan azok mellé az államok mellé álltak, melyek a rev!· 
ziót követeltékj harmadszor pedig, bogy az angolok és 
az amerikaiak világosan kimutatták, mennyire nem haj· 
land6k háborús kockAzatot vAlIaini azért, hogy Francia· 
orszAg kivánsága szerint val6 hatalmi helyzet meg ne 
változzék Európában. A locarnói szerződésre még hajlan· 
d6k voltak az angolok, de olyan megAllapodbba már nem 
mennének bele, mely őket háborúba keverhetné például a 
lengyelek vagy a csehek érdekében. S6t, egyre befolyáso· 
sahb angol hangok kezdik követelni a reviziót Európa 
békés fej16dése érdekében. E hangok között az egyik leg· 
fontosabb Lo,·d Rothcrme-re szava, aki a trianoni béke 
rev(zi6ját, ft határmenti magyar terüleleknek Magyal·· 
orszAIfhoz ;va16 vissUlcsatolásA.t követeli. 

Ilyenformán ma Eur6pa két hatalmi csoportra 
oszlik. Egyikbe tartozik Franciaország Dclgiummnl, a 
kis enlcnUal és Lengyelországgal : ez a revfzi6eJlenes 
csoport. A mAsikat Németország, Ausztria, Magyarország 
b Bulgllria alkotja Olllszországgal egyült: ez II revfziós 

csoport. A kettő közt áll Anglia, mely békés megegye
zést �zeretne létrehozni, 

.
igazságos, de lehetőleg méraékelt 

rev!zI6val. A két hatalmi csoport haderejének összehsson· 
HUsát már láttuk. Lássuk most még azt is, mekkorn 
nemzetek állnak nz egyik, mek.korák a másik oldalon: 

Revfzióellenes csoport: 

Franciaország: 41,180.000 lakos 
Lengyelország : 30,733.000 
Csehország: 14,657.000 
Románia: 17,820.000 
J ugoazlávia : 11,985.000 
Belgium: 8,060.000 

összesen : 124,385.000 

Revfz.ió8 C8oport: 

Németország; 63,319.000 lakos 
Olaszorszllg : 41,846.000 
Magyarország: 8,757.000 
Ausztria: 6,704.000 
Bulgária: 5,885.000 

összesen: 126,611.000 

� két csoport tehAt számbelileg körülbelül egyenlő 
egymással ; a különbség csak az, hogy amott, n revfzi� 
ellenes oldalon, katonai lag eröteljesen megszervezctt, egy
roMan.! szoros szövet.ségbel1l 'á1l6 országOk állanak, emitt 
pedig Olaszország kivételével leszerelt államok, melyek 
nem alkotnak szoros e(!>':séget egymAs között, Megértjük 
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most már e táblázatb61 azl is. miért ragaszkodik Francia
ország annyira katonai felszereJésének fölényéhez és 
miért akarja útját állni az egyenjogúsági törekvéseknek. 
Hiszen, ba a hadseregek mmdenütt egyforma nagyok 
volnának, egyforma fegyverekkel, egyenlő légiflottával 
volnának felszerelve, egyenlő erők állanának egymással 
szemben mindkét oldalon : sót, ha sz.amitásba ve3szUk 
egyes kisentente-államok be!só gyenge:égét, a mérleg 
könnyen a reviziós hatalmi csoport javára billenhelne. 

Számitásba kell vennünk azonban még két fon los kö
rülményt, mely látszólag háll'áltatja a békerevizi6 ügyét. 
Mindkettő az újabb németországi változásokkal kapcso
latos, melyekről következő fejezetben lesz szó. Tudnunk 
kell, hogy a háború befejezése óta lényeges közeledés 
ment végbe N émetorszllg és Oroszország között. Ez a 
közeledés vezetett a Németország és a szovjet között 
megkötött rapaUói szerződéshez, mely egyike a legfonto
sabb barátsági szerződéseknek. E szerződés s a hasonló 
tartalmú berlini szerződés (1924) mintegy biztosította 
Németországot a francia-lengyel gyürü szorításával szem
ben. A német diplomáciának FranciaorBzággal szemben 
ezek a surződések adtak mozgási szabadságot. Mikor 
aztán megkezdődött a németországi kommunizmussal 
való leszámolás, természetesen bizonyos elhidegülés állt 
be a német-orosz viszonyban. Ezzel egyidej iHeg Francia
ország közeledni igyekezett a szovjethez és hasonló lé
pésre unszolta keleti szövetségeseit is. Igy jött létre a 
francia-orosz és a lengyel-orosz meg nem támadási szer
zödés. Az efajla szerződésben arra kötelezik magukat a 
szerződő felek, hogy egymás tel'ületét vagy biztonságát 
semiJyen módon nem fogják megtámadni. Lengyelorsz.ág
nak nagy szüksege volt erre a szerződésre, mióta a jobb
oldali német kormányok erőteljesebben kezdik követelni 
a német-lengyel határ revízióját. Oroszország, mely Ja
pánlól fel, szívesen kötött olyan szerződést, amely nyu
gati határát k�Jsö támadás ellen biztositotta. Románia 
azonban, mely szintén hataros Oroszországgal, a francia 
nyomás ellenére sem volt hajlandó meg nem támadási 
szerződést kötni a szovjettel, mert a szovjet nem akart 
a lIzerzödésben végleg lemondani Besszarábiáról, mely a 
háború előtt orosz terület volt s csak a békekötéssel ju
tott Románia birtokába. Titulescu román klilügyminiszler 
annakidej�n - akkor még londoni követ volt _ szembe
szállt saját. kormányával és sikerlilt is a szerzódés létre
jöttét. megakadályoznia. 19y is elmondhatni, hogy Orosz
ország nyugati határán ma nincs politikai feszültség s 
Igy a francia revizióellenes politika egy gondtól meg
szabadult. 

. 
M�g lényegesebb az a mhik, ugyancsak a n�met 

vIszonyokkai kapcsolatos körülmény, hogy a német.-olasz 
együttműködés, a reviziós politikának egyik legfontosabb 
tényezÖje, az utóbi időben meglazult. Ennek oka a német 
nemzeti szociMistáknak Ausztriával szemben követett 
"politikája. A �

.
emzeti szocialisták az osztrák és német nép 

eg�e81.�ésére törekszene�, ami azonban Olaszország érde
keIt több szempontból 18 sérti. Olaszorszúg ugyanis a 
békekötésben német lakosságú területeket. is kapott Dél
Tirolban

. 
� ezért nem .szeretné, ha a megnagyobbodott, 

hetvenmIllió! német btrodalommal közös határa volna. 
AzonkivUI Olaszország vezető szerepet akar jflts7.ani a 

A. hadUudDmánv növeli a bútor el.8zállá8t; mert senki 
sem fel l1�egtenni azt, a

. 
mi

.
re nézve biztos, hogy j6l meg

tanulta, Valóban a haret küzdelemben a Kisebb de gvakor
lou ,ereg alkalmasabb a gllozelem kitrivá.s6.ra; a mivel et
len és tlldat/an Wm.ey mindig ki van téve a leméBzárlásnak. 

VEGETIUS 

Duna medencéjében és a Balkánon és ezért is szüksége 
van AU8ztriára. 1\1 indjárt kezdetben rnegmondottuk, 
hogy fi népek politikáját nem a rokonszenv vagy az ellen
szenv, hanem az erdek irányit ja. Bármennyire rokon
szenvezne is különben Olaszország Németországgal, 
Ausztria csatlakozásának kérdésében nem érlhetnek 
egyet, amig a németek minden eszközzel a csatlakozásra 
törekszenek. Tudjuk, milyen elkeseredett harc folyik ma 
is Ausztriában '8 borogkereszte.6ek meg a kormány között : 
a horogkeresztesek mindenáron el akarják távolitani DolI
fuss kancellár keresztényszocialista konnányát, emez 
pedig a legszigorúbb rendszabályokkal igyekszik elfoj� 
tani a horogkeresztesek mozgaimát - nem utolsó sorban 
Olaszország támogatásával. 

Kérdés már most, hogy ezek a jelenségek mennyiben 
befolyásolják a magyarság életének legfontosabb kér
dését, a trianoni béke revizióját. Mint láttuk, Német
országgal való kapcsolatai meglazultak - ha nyilt sza
kitás nem következett is be -, az Olaszországgal való 
politikai együttmüködés sem egészen zavartalan többé, 
más szóval, Németország veszedelmesen közel került II 
külpolitikai elszigetelödéshez. lldint mondottuk, ez a kö· 
rülmény látszólag hátráltat ja a revízió űgyét, Fel kell 
azonban ismernünk, hogy ebben az új helyzetben adód· 
nak Magyarország számára kedvező lehetőségek is. 

Láttuk az imént, hogy Olaszország vezető politikai 
szerepet akar játszani a Duna völgyében és a Balkánon. 
Elz az olasz politika egyik legfontosabb célja és azért van 
szüksége Olaszországnak Magyarország barátságára. Az 
olasz barátság értékéból ez nem von le semmit, sót: 
örülnünk kell, hogy hatalmi szempontból, amely végül 
mégis a polit.ika főszempont ja, fontosak vagyunk egy ha· 
talomra törekvő nagyhatalom 8zámlt.ásában. Olaszore:zág
nak ma a Duna Nölgyében és a Balkánon a francia be
folyással kell megküzdenie, mell' a kis-ententera támasz
kodva nagyon erősen befészkelte itt magát. Ez a versen
gés az utóbbi években igen élessé vált. Volt idő, amikor 
az olasz.-jugoszláv ellentét szinte már háborúval fenye
getett : Jugoszlávia ugyanis Franciaország őrszeme a 

Balkánon, mely elzárja Olaszország elől gazdasági és poli
tikai befolyat:lának terjeszkedési útját. Újabban azonban 
éppen a német változások következteben ez a helyzet is 

".'e�áltozott, Franciaország és Olaszország között poli
ttkal közeledésre került a sor: e közeledés első nagy lé
pése az úgynevezett négyhatalmi egyezmény. 

.Mint tudjuk, ennek az egyezségnek eszméje Mussolini· 
tól ,in�ult ki. Az olasz miniszterelnök a négy nyugat
euro�al nagyhatalom : Anglia, Franciaország, Német.-
0�8z�g ,és Olaszország megállapodását javasolta ft poli
tIkaI kerdések békés l'endezése és többek között a bék� 
revízió végrehajtása céljából. A ,francia politika _ a kis
entente nyomásának engedve _ visszautasitotta a pnk· 
tumnak olyan megszövegezését, hogy abból a revízió kő
telezettflégét lehessen kiolvasni. A végleg elfogadott szö
veg e�litést tesz ugyan a népszövetségi alapolanány Hl. 
(revizlós) paragrafusáról, de hozzáteszi, hogy csak a 
íentem

.
litett. 10. és 16. pontokkal kapcsolatban, tehát 

terUlelt változások kizárásával, és csakis egyhangú hatá· 
�ozat esetén lehet revizióról szó, vagyis :  ha a kisentente 
IS megengedi. Igy azutAn úgy látszik, mintha a revlzió 
gondolata, ebben az egyezségben legalább cl volna 
temetve. A helyzetet mégsem mondhatjuk 

'vigasztalan
nak.. A Franciaország és OlaszorszAg közt most foly6 
tárgyal�ok aorán j'endklvül fontos szerepe van éppen 
a Dun�volgye kérdésének. Ebben a !kérdésben a két orszAg 
érde�el közösek, hisz mindkettő meg szeretné akadá
lyozUJ Németország és Ausztri a  egyeeUlését. Remélni le' 
het, hogy a két orsz1í.g kÖzÖtt folyó tárgyalások során 
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Lapunk 15. számában felvételt közöltünk II dömsödi örs szép yorkshü'ei tenyeszetéröl. Mint. e képünkön láthat6, a bicskei 
örs közgazdálkodáslI sem marad mögötte - mangallc!ban. 

kialakul egy olyan terv, mely l\[agyaml"szág helyzeten is 
javit. Ez alatt a javH.ás alatt mi nem érthetUnk, nem is 
értünk mást, mint területi reviziót, mert MagyarorszAg 
minden bajának legelsö oka az, hogy megcsonkitották, 
következésképpen annak, aki rajtunk segíteni akar, e 
szörnyü igazságtalanság j6vátevésén kell kezdenie. 

A francia-olasz közeledés mindenesetre csak elő
nyös lehet a mi Bzempontunkb61. me.·t Franciaország j6l 
tudja, hogy valahol áldozatot kell hoznia a barátság 
érdekében, és éppen a Dunavölgy a legalkalmasabb hely 
erre, hisz e terület békétlensége régóta súlyos gond 
Franciaorszag szlimál'a ió. Franciaország régóta k[sérle
lezik a dunavölgyi allamok közös gazdnsl'igi megszervezé
séve! : Tardieu volt miniszterelnök terve ez. Eddig 
i'I'lagYllrország nem fogadhatta el ezt II tervet, mert tulsá_ 
gc,:-an kedvezett a kis-ententenak és nekünk nem nyujtott 
előnyöket. I\'[a azonban Franciaol'szAg is másként látja a 
helyzetet, s ha n'karja, rá tudja venni keleti szö,:ctaégeseit. 
Aldozatokra is, ha Olaszországhoz való közeledésének 
érdeke így kívánja. Ma, a fenyegetó németországi helyzet 

Mil1dfln dolog ez világon vala Ini módon iustitlláltatik, 

avval tartatik ui és conserv(ÍUatik. ValaJll,el.lI ország fegy

ven'el nyeretik, fegyverrel is o/w.lmaztatik az. - Mine

künk mugyul'oklllak is valamint ugyan fegyverrel nyere

lett az a fILi e/aillktiil, ugy tartaték eddio, és nincs kér· 

(lés máJ' abban. eZlttall is UDU kell Inegtartatni: CI békes

ség, a jI'igy, CI C8Clldp.& élet haszoJ/talan gondolkodás né
k iillk, kárunkkal lI/ogtaJUlltl1k: at: mi cl86 'Politictfnk feoy

VeJ' voU, most ie anna-k kell lenni. 
ZRINYI MIKLÓS 

miatt Franciaországnak mindennél fontosftbb érdeke, 
hogy Olaszországgal jó barátságban legyen s hogy 
Ausztria és a DunavöJgy felöl semmi se fenyegesse poli
tikai nyugalmát. Természetes, hogy e kérdés megoldá
sAnáJ It velünk kUlönben barátságos viszonyban élö 
Németországnak is erös szerepe lesz, de hogy milyen, 
azt most még nehez volna megmondnni. Igy tehát a hely
zet Magyarorszag szempontjából még igen kedvezöen 
alakulhat. 

A gazdasági világválság és a mai viIághelyzet. 
Mielött fejtegetéseinket befejeznók, hazánk határai 

felól ismét a nagyvilág felé kell fordftanunk tekintetün� 
ket. Jelentős változások mennek végbe a világban. majdnem 
minden nemzet életében gyökeres fordulatot hoz.ott magával 
az utols6 néhány esdendö. Lássuk tehAt, micsoda fontos 
események :zajlottak le utóbbi időben az egész vilAg és 
egyes vezetó nemzetek életében. 

'A legfontosabb éli' legszomorúbb forduiet. amelyet 
valamennyien oly keservesen énünk: a gazdasági világvál
ság. Sokat beszélnek a politikusok errol a jelenségről 
anélkül, hogy az okát s az orvossagát meg tudnák mon
dani. Most ülésezett Londonban a világgazdasági kon

ferencia, ahol 66 nemzet képviselői tárgyaltAk meg, mit 
lehetne tenni ft vA1ság leküzdése érdekében. Láttuk, hogy 
ez a konferencia épolyan eredménytelenségre lett itélve, 
mint. a genfi leszerelési értekezlet. 

Hogy II vajság mitt'S1 vnn, arra a legtudósabb embe
rek is csak tolálgat.ásdllkal felelnek. Hogy mi a következ
ménye, azt a legegyszerúbb ember is tudja: a búzának 
nincsen Ara. a gazdft nem tud vásárolni, a bolt üres, nem 
folyik be nz Ildó, a gyár elkUldi II munkAst, mindenki el� 
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szegényedik. ldestova négy éve már, hogy Amerikában a 

nagy tól.sdei bukások meginditották a válságot, s ma �zt 

látjuk, ..hogy 8 nagyipari országokban vagy
. 

harD'Ilnc 

milli6 munkás álJ munka nélkül, a mezógazdaságl államok

ban pedig, amilyen Magyarország is, elsze�ényedik a l�

kosság mert 81 termékeit nem tudja eladni. De más 15 

követk�zik ebböl : ha nines kivitel, nem jön be külföldi 

pénz az országba, 9 az ilyen orszAg nem tud külföldi pé�
ten árut vAsároini, nem tudja a külföldnek szóló tartoza

sát fizetni. Magyarország kivitele például annyira lecsök

kent hogy a kormány kénytelen volt a külföldnek szóló 

minden fizetést beszüntetni :  a külföldi hitelezők is csak 

pengőben kapják meg, ami jár nekik, és csak itt az. 
or

szágban. Ezt a rendelkezést hivják transzfer-morat6rlUm

Mk, magyarul ft kUl!öldre 1O'al6 pénzkiutalás elhal�zt.á8ának. 

Hogyan lehetne ezen a válságon segitem? lia a 

gazdag országok többet vásároln ának a szegényektöl s 

egyuttal a nekik visszajáró kölcsönpénzek kamatját leszál

lilanák, megjavuina a helyzet. Igen ám, de ma min�en 

ország csak eladni akar a külföldön, a vásárlást61 mmd 
irt6zik. IMár !pedig hogyan vásároljunk mi szövetet az an
golt61. ha az angol nem vesz gyülömcsöt meg baromfit 
tólünk? Ma azt látjuk, hogy a behozatalra szinte minden 
országban rendkívül magas vámokat vetnek. Olyan orszá· 
gok. amelyek régebben kUlföldról hozták be a búzát, a 
húst, mint például N�metorsd.g, most földmivelbre adták 
magukat és magas vámokkal "Lárják ki a külföldi termé
keket. Amerika, Kanada és más tengerentúli államok pe
dig szinte ingyen földön, óriási területeken, géppel ter
melik a gabonát és ezzel rontják le az árat. Ezért mennek 
tönkre az európai földmive!ó államok, de a tengeren
túliak sem járDak jobban, mert nekik is a nyakukon rot
had a sok géppel gyártott búza. Az ipari -államok meg 
azért nem járnak jobban, mert a koldussá vált mezögaz
da.sflgi államokban nem tudják eladni az iparcikkeiket : 
óket tehát II munkanélkUliség fojtja 'meg. 

dán ak, mert többet kap az árujáért, az adósságát pedig 

olcsóbb pénzzel fizetheti. 

Hozzá kell ehhez tennünk, hogy ez jó lehel az amel'j· 

kai (gazdának, de szegény 
,
országok, például i'I'Iagyst'or3zá8', 

alaposan ráfizetnének az Ilyen kisérletre. A pénz elérték

telenedését, mellyel egyidöben az Arak fölfelé mennek: 

inflá.c:iónak hivjuk. iMi tudjuk, mi az, volt részűnk benne. 

Mikor a pénz a régi értékének tizezredrésze alá csökkent, 

tudjuk, mennyi nyomorú!!ág, mennyi pU9l.lulás volt I az 

országban. Már pedig, ha szegény ország, amelynek nmcs 

aranya, inílációt csinál, nem tudja azt megállitani akkor, 

mikor éppen szeretné. Amerikának j ó :  a rengeteg aranyá

val akkor vet véget az infláci6nak, a pénzél'ték c8ökkené

sének, mikor j6l esik neki. Nálunk azonban
. 

jól teszi a 

kormány, ha úgy vigyáz a pénz értékére, mmt a szeme

fényére. Összeroppanna bele az ország, ha a pengő is 

jancsibank6vá válnék. 
Örülnünk 'kell, hogy a világgazdasági konferenciá� 

olyan alaposan foglalkoztak az elszegényedett eur6pal 

földm!velö államok ügyével. Tudják a nagyhatalmak kép
viselői is, ,hogy ha ezen a bajon nem spgitenek, hillba pr6-

bálkoznak a többi bajok orvoslásával. l\lllr most, hogy mi 
lesz a végső megoldás : az árak emelése--e, vagy adósság· 
csökkentés, vagy olyan vAmkedvezmények, melyek segit
ségével több terményünket tudjuk bevinni nyugati álla
mokba, azt ma még nem tudjuk. De reméljük, hogy leg
alább egyik-mAsik ezek közül a megoldások közül sike
rUlni fog. 

A népeknek Londonban egybegyült képviselői tud· 
hatták, hogy a vAIságba jutott világon segíteni kell, kü
lönben minden ország társadalmi rendje összeomlik. Ed
dig is nagyarányú politikai változások mentek végbe a 
világ egyes fontos országaiban. Ezekről is szólnunk kell 
néhány sz6t, hogy fl mai viIághelyzet felől táj ékozva 
:egyUnk. 

Mindebböl látszik, hogy a világgazdaság szempon t j fl
b61 hflrom főfeladat van: Először is rendbe kell hozni a 
pénz értékét, amely sok orszflgban megingott; azután 
módot keH találni a vámok leszállitására és a nemzetközi 
kere.!!kede1em számtalan akadályának megszüntetésére. 
hogy megint meginduljon az áruk forgalma az egyes or
szágok 'között; ég végül megegyezést 'kell létrehozni az 
egyes merogazdasági államok között, hogy ne termeljenek 
többet, mint amennvit el tudnak adni és ne rontsák le tI7. 
árakat. Ha a közeljövő " ezekben a kérdésekben ered. 
ményt tud elérni, nagyot halad előre a világ. Awnban 
mit látunk ? Már a legelső kérdésben, a pénzek értékének 
megsúlárdításában súlyos akadályok merültek fel. Ez 
volna az első kérdb, hiszen nem lehet nemzetközi keres
kede1emről beszélni sem, ha a dollár ma, mondjuk huszon
két francia frankot ér, holnap tizennyoleai. azután har
minca.t. Nincs az fl kereskedö, aki ilyen ingadozó pénzben 
üzletet csinálna. Már pedig az amerikaiak hallani !em 
akarnak arról, hogy a pénzUk értékét újból megrögtltsék, 
mert nekik éppen az a font08, hogy az árak fötmenjenek, 
ll. pénz értéke 'Pedig lefelé menjen. Ez jó az amerikai gaz-

Amerikában a mult év 6riási fordulatot hozott ma
gával. Az elnökválasztáson hatalmas többséggel n de· 
mokrata Roosevelt győzött a republikánus Hooverrel 
szemben. A demokrata és a republikánus párt fProgramja 
között nincs ugyan va!ami nagy különbség, de AmerikA
ban mégis nagy dolog, ha az uralmon lévő párt vereséget 
szenved. Ez azt jelenti, hogy a nép nincs megelégedve II 
[ennáll6 !lIapotokkal. A válság olyan példA tlan nyomorba 
döntötte Amerika népét, hogy az elégedetlenség elsöpörte 
Hoover elnököt és kormányát. (Amerikiban a köztársa
sági elnök a kormány feje és a kormány hivatalban van 
mindaddig, mig új elnökőt nem választanak.) Roosevelt 
elnök mllr moot új embereket Ultet a hivatalokba és 
rendklvUI merész újításokat hoz be, hogy II kisemberek 
baján, [öleg a gazdákon b a munkanélkülieken segftsen. 
Mint láttuk, legfontosabb új rendszabálya II dollár érté
kének sUllyesztfse volt. Kérdés, el tudja-e érni ezzel a 
gazdák helyzetének javitását és a munkanélküliség rn\'lg
�zUné8ét., és hogy a gazdasági élet megrázk6dtatásáva1 
Jár�

. 
�ajok nem fogják-e a javulást ellensúlyozni. Ez már 

a lOVO kérdése, és mi jósolni nem tudunk. 
Angliában szintén nagy politikai !Változásokat hozott 

magával a válság. Két évvel ezelőtt mikor MacDonald 
szocialista kormánya volt uralmon, a

' 
pénz értéke zuhanni 

kezdett. Ez mern szándékos infláci6 volt mint AmerikA�an
: hanem . ellenkezőleg, súlyos veszedel�m, _ ha voltak IS l� oldalaI. MacDonald megérezte, hogy a súlyos hely

zetbol csak fl nemzet ,ös�efogása vezetheti ki az országot. 
Ezért ott�agyta pártját, melyet ö tett naggyá, s az összes 
pArtok 6zövetke'ÚSét hirdette. A szocialisták árul6nak 
bétyeg:zték ég nem tartottak vele. Ii}kkor l\1RcDonald a 

ZRINYI MJKI�OS polglirt pártok szövetségének élén1 a nemzeti egység jel-

Nerltc8ak abban áU a hadi mester8ég, ''9011 a vitéz Vg
tekedUk akármildpll'n, hanem Oko88/1,ggal. A 1nedve er68ebb 
az em.berll.é�, a pá,rduc gyor8abb, az oro8zlán 8erényebb, 

nulOis az ember mindeniket meooy6:ti oko88d.ggaL; lovat, 
ökröt, elefántot amaga 8wlgálat;ára ké'7t8zerit, meLyet meg 
n.em ClleJ.ekedhetnék, ha Cllak e.rejébun 8 bá..torllágában biz
nék, hanem okoll8Ó.goal. Hát men1tyivel inkdbb kévántatik 
embernek ember ellen az okos8ág. 
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s�vával válasz,tási küzdelembe indult, mely döntő i&'yőzel
met hozott a "nemzeti egység" legerösebb pArtjának, a 
konzervativoknak, és teljesen felőrölte a szocialista pártot, 
mely mandátumainak több, mint négyötödrészét elvesz
tette. Azóta is MacDonald nemzeti egységen alapuló kor, 
má.'nya van uralmon, melyet az országgyűlésen óriási több
ség támogat. 

Fl'anciaor!rlágban a válsAg l1em érezhető annyira, 
mint Angliában vagy Amerikában. Azonban itt is "?olt 
néhány kprmányválság az elmlll� esztendőben. A mult év 
májusában voltak az országgyűlési \választások, melyek a 
baloldalnak hoztak gyözelmet. ElIre a jobboldali Tardieu 
miniszterelnök, aki a nemzeti türelmetlenség �s a néme
tekkel szemben 1v'aló /bizalmatlnnsilg politiká;1ít hirdette, 
lemondott és átadta' helyét Herriotnak, a radikálisok ve
zérének. Azóta Herriot a hadiadó�ságok kérdése miatt 
megbukott. Ma flZ ugyancsak radikális Daladier a minisz
terelnök, akinek az országgyl1lésben csak úgy van több
sége. ha a szocialisták is rászavaznak. es mit látunk? 
Ahol nagy nemze�i, külpolitikai kérdésekről van szó, ott 
II radikális- kormány erőteljes nemzeti politikát képvisel 
� a szocialisták ·támogatásával . Vannak kérdések, me
lyek tekintetében francia és francia között nincs kU
lönbség. 

Olaszországról e rövid összefoglalás keretében nem 
lehet sok mondanivalónk. l\1ig más orS'Zágban a politikai 
rendszerek állandóságát kikezdte a válság (Spanyolország
ban például éppen véres forradalom játszódott le, mely 
a királyt is elüzte), addig Olaszországban l\'Tussolini erős 
és bölcs kormánya változatlan S'Zí1ál'dsággal állja meg a 
helyét. Gazdasági válság van ugyan ,Olaszországban is, 
mégis, ennek kormánya képes volt arra, hogy hata'mas 
közmunkákkal nagy tömegnek munkát adjon és nevezetes 
alkotásokat hozzon Ilétre. A legfontosabb ezek közül Lit
toria, egy egészen új, virágzó város, melyet II fasiszta 
uralom egészségtelen, maláriás mocsarak helyén vará
zsolt eJ/s' 

Az európai politika' változásai kö�ül legfontosabb a 
német nemzeti szocialista forradalom, melynek hatásairól 
már több vonatkozásban beszéltünk. A, v�_ls�� eJh�ialma
sodása, a rettenetes munKanélküliség, s ezzel kapcsolatban 
a győz,tesek kiméletlen politikája miatti elkes�redés ha
talmasan megnövelte a nemzeti szocialista vezér, mUer 
Adolf táborát. Hitler kiméletlen nemzeti poli�iká.t hirde
tett, könyörtelen lesz.ámolás� mindazokkal a tényezőkkel, 
melyeknek szerepUk volt a háború óta kialakult politikai 
helyzetben : a szocialistákkal és a kommunistákkal. Hitler 
párt ja választásról-választáara rohamosan növekedett. A 
szocialistáktól ICIfordult a munkásság, mert II mHnknnél
kUtiségen nem tudtftk segHeni. A"kommunislák �zeren
csél'e nem érhettek el sikert, mert e:ntelenül romboló po
litikájuk a túlnyomó többség előtt g;yűlölet�sé vl1Jt. Jgy 
a katolikus középpárti BrUning kancellár bukása utÁn 
nyilvánvalóvá vnlt, hogy igazán nagy tömegi!kre csak a 
nemzeti szocialista pArt számithat. Bgy darabig próbálkoz
lak még egyes kormán)'ok, melyek párt hiján csak az 
adott hntalml helyzetre tAmalrLkodtak : Papen kancellár 
német nemzeti, Schleicher tábornok német nemzeti �� 
katonai kormánYll.. Ez év jnnuárjában II német nemzeti 
párt megelégelte ezeket a kfsérleteket és elérkezettnek 
IAtta az időt, hogy Hitlerrel szövetkezve, a nép széles 
rétegeire támnszkodó kormányt alnkitson. Igy lölt. létre 
január 30-án a Hitler vezetése alatt álló nemzeti kor: 
mAny, melynek legtöbb tagja akkor még fl német n�mzetl 
llál'Lhoz tartozott 8 Hugenbenr személyében cz utóbbi párt 
magánnk tnrtottA meg a legfontosabb gazdaságí minisz.-

tériumokat. A (március 6-iki választá�k azután többséget 
• hoztak Hitler és Hugenberg szövetkezett pártjainnk : a 

nemzeti szocialisták' mandátumainak száma közel 300-ra 
szökött fel, úgy hogy ez a párt a I kommunista mandátu
mok megsemmisHése után egymaga is hatalmas többségre 
tett szert a birodalmi gyüléS'ben. Hitler ,a birodalmi gyű
léstől négy évi korlátlan hatalmat kért, hogy terveit meg
va!ósithassa, A birodalmi gyűlés megszavazta a kivételes 
hatalomról szóló törvényt és Hitler most a nép bizalmá
nak birtokában láthat hozzá az áJlam átalakítáBához. 

Eddigi lépéseit II tömegek rendkivülí lelkesedése ki
sérte. Fokról-fokra a nemzeti szocialista párt kezébe ke
rül minden 'hatalom : a német nemzetiek háttérbe szaru/
nak. Ez utóbbi párt hatalmas fron�harcos szervezete, az 
Acélsisak, Hitlerhez csatlakozott. A kommunista párt fe/
oszlatásá� követte előbb a szocialista I szakszervezeteknek 
nemzeti nocialista alapon való újjászervezése, azután a 
szociáldemokrata párt betiltása. Már csak egy polgári 
ellenzéki párt tanusit 'némi ellenállást, a katolikus közép
párt és testvérpártja, a bajor néppárt, de ezek ellen is 
megindult a horogkeresztes akcjó. Hitler célja az össze� 
pártok <megszüntetése a nemzeti nocialista párton kivül, 
mely ilyenformán egyedül fogja az, egész államot, az egész 
német nemzetet képviselni, 

Céljai nagyok és I eddigi aikel'ei minden történelmi 
példát felülmúlnak, Egy nemzet történetében sem volt 
még kormány, mely ekkora tömegeknek ilyen hatalmss 
lelkesedése mellett tett volna szert korlátlan hatalomra. 
Ez a hatalmas siker rendkívül teljesitményekre is kötelez. 
Hitler kormánya rendkfvtili belpolitikai sikerei mellett 
két területen küzd nehézeégekkel: a külpolitika és lHazda
ságpolitika terén. Külpolitikai téren egyelőre kétségtelen 
Németország .elszigetelt-sége, a gazdaság terén pedig a 
kivitel csökkenése. !Igaz, hogy .másfelől a munkanélki.Uiek 
s7-áma lényegesen csökkent. Nagyobb hatalom még nem 
volt államférfiú kezében, mint amekkorával Hitler rendel� 
kezik. E hatalom birtokában minden AlIamférfiúi elgon
dolását megvalósfthalja, mellyel a német nép súlyos hely
zetén segiteni akar. A történelem aszerint fogja meghozni 
err6l a páratlanul diadfllmas vezérről végleges ftéletét, 
amint sikerüln i fog neki az, aminek érdekében oly kimé
letlenül leszámolt minden elJenfelével : Németország fel� 
virAgoztatása. 

• 

Hatalmas népek sorsának viharos tengerében kicsiny 
sziget n mi országunk, Kicsiny, é� éppen ezért megérez 
minden hullámlökést, minden iram la tot. Nekünk azonban 
mindennél drágább ez a talpalatnyi föld: életünkkel és 
vérünkkel Jfelelünk éde, hogy fennmaradjon, hogy virág
z6bb, nagyobb, dúsabb legyen. 'E szemlélődést ezért azzal 
fl forró 'kivánsággal fejezzük be: vajha mielőbb megér
trénk' egy' olyan világot, melyhen gy6zelmet arat a jog 
és igaUlAg s benne feltámad az új, szabad és boldog 
Magyarország ! 

52eoén1l magya)' II/HltZst, annyira jutott-e ilgyed, 
IIoOY S8nki ne is kiáluoll lel 'utols6 ve�2sdetmede'/l.? hogy 
Ium kine/{. n8 kessredjék meg szive romlá8odon r kogli 
senki utols6 IIaltillal va16 kűzködéseden egll biztató sz6l 
Ile mondjolI ? eoyediJl leoyck-e dn 6rállód, uigyázód. ki 
megjelentsem veszedelmcdetr NeMz uDyall (>z a hivatal 
1wke,,�, de IIQ az Illtan az hazámhoz vaM szeretetet reám 
tette, inte kiáltok, ime {lvöttiik : 1Ia.llf 1neg engem, Al6 //In
!war, illan a l'c8zedelmn, illan (lZ cméRztö ti/z! 

ZRINYI MIKLÓS 
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Kinek van szép írása ? 

Lapunk folyó éVi 13. számában a fenti cim alatt pályá
zatot hirdettünk ama hajtársaink számára, akik csendőr

ségi szo�á1ati idejük alatt a szépírásban a legtöbb ered
ményt tudják felmutatni. 

Pályázatunkra összesen 15"1' pályamunka érkezett be 
s természetes, hogy azon csak szépirású Cliendőrök vettek 
részt. Hogy ennyi jó ids OCözül a legjobbakat kiválaszthas

suk, mindenekelőtt az elbirálás alapelveit kellett megálla
pitanunk. 

Páyázatunk kiirása alkalmával is anár kifejezésre jut
tattuk. hogy csak a csendörségnél elért haladást kívánjuk 

jutalmazni. Kiestek tehát mindazok, akiknek próbacsend
öri írásaik (életleírás) szerint már a testületbe val6 belé
pésük alkalmával is többé-kevésbé jó irásuk volt, közép
iskolát végeztek, vagy a testületbe lépésük előtt irodai al
kalmazásban állottak. Mert természetes ugyan, hogy e baj
társaink 'közül 1S sokpak szépült, tökéletesedett az irása 
a csendőrségi szolgálatban, mi azonban csak olyan irást 
méltAnyolhatunk. amely a pályázó csendor;ségi szolgálati 
ideje alatt nemcsak haladást, de teljes megváltozást mu
tat az életleirásnak szépirási és !helyesírási azínvonalával 
szemben. 

A további r03t.álás során ki kellett esniök azoknak a 
pályázóknak, akik a csendorségnél, mint irodai segédmun
kások működnek, mert igaz ugyan, hogy arodai szolgálatra 
e�!fÓsorban azokat vezénylik, akiknek irása a legjobb, de 
figyelembe kellett vennünk, hogy az irodai szolgálat! a szép 
es helyes irás elsajátítására sokkal több és könnyebb al
kalmat nyujt, mint a közbiztonsági szolgálat s hogy tehát 
az örsbe1i bajtársaink számára nagyon megnehezltettük 
egyenlötlenné tettük volna a ver�nyt, ha azt kívlmtuk 
volna tőlük, hogy azokat is legyozzék, akiknek nem a köz
bizlonsllgi szolgálat, hanem az írás a föfoglalkozásuk. 

Az ezután fennmaradt pályamunkák elbirálhánál azt 
vettük irányadónak, hogy a jó irással szemben a következo 
követelményeket kell támasztani:  

1. Legyen az írás szabályos. Legjobb természetesen 
ha a. betúk alakja ég írásmódja megfelel a szépirási mint� 
bet�n

�
ek.' de azért nem számítottuk hibának, na az irás 

e�eD1 Jellegzetességet mutat; minden körülmények kö
�ott lényeg�s feltétel, hogy minden felesleges, sőt sokszor 
lzléstelen clkornYázást61 mentes és könnyen olvasható le
gyen. 

2. A kÖ
,
nnyú olvashatóság mellett lényeges feltétel to

v�
.
bbá az ir�B folyékonysága. Vannak, akik lassan, szinte 

minden betut külön-külön rajzolgatva, szépen tudnak írni, 
de a rendes folyékony irásuk nem tetszetös, sőt egyenesen 

olvashatatlan. A csendórségi szolgálatban - és egyáltalán 

minden Irásbeli munkánál - csak az tudja a szépírását 

értékesíteni-, aki elég (gyorsan is tud írni anélkül, hogy 

azért az irása rosszabbodnék. A folyóírás egyik leglénye

gesebb feltétele, hogy az iró szOközben minél kevesebbszer 

emelje fel a tollát a papirról ; legfolyékonyabban az ir, aki 
minden sz6t egyfolytában tud leírni, a az ékezeteket csak 

a sz6 leirása után teszi fel. Aki úgy azokja meg, hogy 

minden betüt vagy minden két-három betűt külön-külön Ir 
le, annak sohasem lesz elég folyékony az írása. 

A 'gyorsabb, folyékony Irást azonban csak akkor sza
bad gyakorolnunk, amikor az iskolszerü, vonalas szépírást, 
az úgynevezett első oszu'Iyú irást már teljesen elsajátitot
tuk és amikor minden betü már biztosan "a kezünkben 
van." Aki túlkorán kezdi meg a folyóirAst, az egyszersmin

denkorra elronthatja az irásAt, az elrontott írást pedig 
később lehetetlen vagy legalább is nagyon nehéz me�
javitani. 

A szépirásr61 sz61va fel kell hivnunk még baj tár
Baink figyeImét az ir6gépre, Az irógép ma olyan töké
letessé fejlődött, hogy azt semmiféle irodai munkánál 
nem lehet nélküiözni. Eltekintve att61, hogy a sokkal 
lassúbb kézírással szemben lényegesebb idómegfakari
tást jelent, tetszetős volta és könnyű olvashat6sága. is 
olyan előnyök, amelyeket semmiféle kéziügyességgel 
nem lehet pótolni. Egészen természetesnek találjuk tehát, 
hogy az irőgép az örsökön is gyorsan elterjedt. Az 
irógép azonban csak olyan embemek való, aki kézzel 
már tökéletesen i r ;  a csendőrnek sem szabad tehát ad
dig ir6gépen dolgoznia, amig a kézírása nem kifogás
tal�n. Ezt a szabályt nemcsak a szépirás, hanem _ sót, 
elsosorban - a helyesírás szempontjából is irányad6ul 
kell venni, mert a caunya irást a gépirás elleplezi de a 
helyes!rási hibák gépirAsban sokkal feltünőbb�k és 
nevetségesebbek, mint kézirásban. 

,S. Az irás akkor tetszetős, ha a betUk egyforma nagy
sá�uak, testük, szArnik és ékezeteik arAnyosak, a tletüknek 
mind a fe!só s mind pedig az alsó szélei egy vonalban ha
ladnak, nem gÖl'bén, hullámosan és végül ha az irás minden 
részletében. követk:zetesen lugyannzt 8z összképet mutatja. 

A fentI alapkovetelmények figyelembevétele mellett a 
megmaradt pályAzatokb61 kiválasztottuk azokat az irásokat, 
amelyek tetszet.össégUk mellett folyékonyak és könnyen ol
vashatók, negyvenkét iJyen irás közül pedig azokat ame
lyek a pAly!z6 próbacsendőri éleUeirltsAval szemben

' 
a leg

nagyobb haladAat mutat jAk 

h 
Az irá�okat egyéni jellemző sajátságaik miatt nem le

et egyenkint pontos sorrendbe szedni. J::ppen ezért a dön���é� �z alább betúrendben következő hét pályáz6nak kö
e II egyenlő értékG irását helyeztük első sorba : 

Enyedi Andrlis gyulavári örshelI esendfir 
pr6bacsendőr korliban igy írt: 
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Mai pályázata a következő: 

F'crincz József gödöllői örsbeli őrmester 

próbairásán is meglátszik, hugy a csendőrséghez történt belépése elött nem sok alkalma volt a tollforgatásra: 

, , 
� � h:����1 Z-O/'//{ cd-ttb7buL I/Pf_ ' kJUjdÚ:J Á<;. n:J1, .-&�:M1rtü 11;IIL!'�/Uéltl-04, 6 �.<�t 

�kuY�4��/�!�r�' f"-: idz«�/U&��r���j�'�-f�l � :»�f 
,�jl�wf1 �r;;t4Id:uV/� ,tPÚk'Mo/�/;,�/�-

annál meglepőbb a gyökeres változás, amelyet a páiyazata muta t. 1rása nem egészen szalJályszerü ugyan, de tetszetős, 
egyenletes és jó benyomast kelt; egyéni jellegzetes,lége dacára könnyen olvasható : 

Illés Dániel v,irnosgyürkl örsbeU őrmester 

1926-ban mint pr6bacsendör eJövonnlozás segitségével elég olvasharoan írt ugyan, irása azonban szemmeJhi.thtóao 

lassú és kezdetleges volt: 

A ó/fJ-ffja,éa-rO'C' ..té.f«'L,&. b.J<moúrl-ffr�h . 
��to/ano., /YYI.u,u;;Ún·fu �C!7-00<-:�-cv t./"CUn . .  

-f ..ev -/u.' o., .Có.&,� ..&rO'óL�CvVL ryd.(dlZ� d 

� ,�:5M v-e.<>z-efJ.e-J-&n �� 
.2. -b -= M..-Cten-Wd (jO"?"I.V"Jj'-Cúvc? 1X!.J: cdl=t?y� 



CSENOORSf:G1 LAPOK 1933 szeptember 1.  544 

Orb:�n József osUf�'usszoJlyfni örsbeli Iiirzs6rmestt'r 

próbaírá�a szintén gyakorlatlan : 

------ -_._. 
\--
_ �If&nL-o _______ 1 

I 

Az alábbi Irást a fenti mellé helyezve, aUg lehet elhinni, hogy mindkettőt ugyanaz a kéz h'la. Pedig j�y \'an, mert. Orbán törzsőrmeslernek ez a mostani pályáza ta: 

Pásztor lleJa hujdlldorogt örsbeli C$icndŐr � sz�pírás leren egészen figyelemreméltó haladást mulat. Próbacsendőr korában az 1930 o ·  6 ó k It Ol ti o ·ó,!1 IIIY Ir la meg: ' rn3]US - TI e (' e ell 
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Ma, vagyis mindössze három év multán a köv tk w t ts w 

szépít'ás sem ördöngös mestersé an ak k '  
e ezo 

,
e zetos és gyakorlott írásával bebizonyítja, hogy a 

közé kellett sorolnunk, hiszen v:nna� ö;e
3
g 
�

s
���?":

k
an '

k
át

k
n

l
e
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é
A röv

,
id idöt tekintv�.' Pá8ztor csend5r h'ását az el8ök 

010 , a I z v mu va sem frnak Igy: 

Pintér Is"'á" gönyüi örsbelJ lörl.sfirmesler 
csak csendörkorából való irást tudott !felterjeszleni, de ezt is elfogadtuk mert pr6bacsendör korába csak gyen-
gébben frqatott: 

, n  

Ma mlir ilyen szépen tr Pintér törzsőrmester: 

A fenti Irásán kivill az alábbi, más jelJegl1 h'áBát IS bekijldóUe Pintér törzsőrmester. Ezt az írást csak kéz

ügyességónek bemutatására közöljük. de mint pályázatot nem vehettilk figyelembe. mert tet.szetÖ� és jól olvasható 

ugyan, de rajzolva van, tehát nem foiyékony és legfeljebb feliratok. rajzok stb, szövegfrÁsához alkalmas : 

• 

.JZe7e�lie hivaldslZÍ:l es !eslitleéeq ezmeg--nele ézete'J 5ztm.lei...<j 7)u/zden 
5zave!:neLk eS !eCé.!nek �ébia = Zegye� Jír:;!lY eShlL.z,ell(pf9�lé I,lile/es

seg/nele, hzven, t,euüldtet, lIüeÍ:üZ meglelelve; <ll <!se?Z!!Jltfmfg .;il lzú-ae

ve� ú leliin!é!yéé yy=ra:�!Jsa, ItrPgJ� mtlwl sio/eM ?N�� mt/zd ez leFcu 

lel ysgess.!géneif. ;tS mindig óecsűlete! sze?e;:zen. 
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8nrvujcz Anlul szápári örsbeli örmestcl' 

próbacsendóri életleírása ez volt: 

A fenti életleírá!!nak nehézkes és gyakorlat:an írásá\'al szemben Sarvlljcz órmesternek mostani pályazata az 

alábbi. irása nincs még teljesen "kiírva", de ez nem hiba, mert a belü i egyébként folyékonyak és egyenletes ek ; a 

mint.aszerü írást megközelitik, 

.II -u(;-ru:;/�7V_t1y7d?7/ ?:WK4 .JJfrV ,hv,rt:7dúdrcv, cd6&�7a� � 
�;'��,ú --n{Y C<f'1� �:t�&dc-&H?$ M7''§« �r" hú.l:-

�-<»,,.cr/' hon �?/ /u,0,M,t:A .{J.7a/ -nnwf c.Ja-?"n--/Í(7h,,'7 
/,''''hlakRéufa/hur� Ad�, .I C???7e;7 �v0u4?7-�-cr� 

,�;&0,n/,n1t�t7 A,d;:#;�v f'J _'""í'I"c<ud;;h"vr�>:6if-u-d 

Az itt felsoroltakén fe',ül megmaradt 160 pályázat kö
zül kiválasztottunk /még harmincöt pályázót, akiknek irbát 
a legjobbak közé kell sorolni. E bajlársaink, kik 8zépirásuk
kal a többi pályázó fölé emelkednek, a következők : 

Ag6cs Vince örlll. (Eger), Bakos Mihály Wrm. (Vá.

mosgyörk), Bod6 Sándor cs. (Pétervásdro),  C8urgó Lóri:ne 
cs. (Dunaharmzti), D6ka Sándor önn. (Göd.öUö), lFercllcz 
Máté örm. (Kapuvár), Fod61stván törm. (Debrecen), Föld
váritAndnís th. (Tóváros), Fiileki J6uef alhdgy (Tapo'nár), 

Füzesi Lajos g. th. (Debrecen), Gál Pál tőrm (Egerág), 
Gerzsenlli György törni. (Debl'ecen), HalllwBI(H4jzer) /Jfi
Mt y tOrm. (TápióBUC8ö) , Horvátll újos lll. Őnn. (Bá.� 
/lilla), Horváth. Mihály örm (KőlIágÓ$.zŐUöB) , Ková.c8 �án

dor p. őrm. (Gödöllő), KozméT István tőrm. (Bia), rLőrinc 
Pál törm. (Bia), Madara.9 Lajos tŐnn. (Bé14pútfaltxl). 
Ma.jor Gáspár örm. (ZBák<iJ, Majoros hllre önn. (CBömör), 
Mé8Z1Íro8 11stván wrm. I( Algyő). Molnár A1ital tÓlm. (Deb

recen) , Nac8a Béla. cs. (SzarVCl8) , Nagy György önn. (IA
lIWJberény), Pálóczi Imre tónn. (Nagyhortobágy), Pet
róczki MiMly th. (Gönya), Szabies Pál wTm. (C8emő), 

SzaM Gyula. 111. ÖTnt .. (MátA8zaJJro,), Szabó JÓUJef ll. th. 

rCece), Szombath. László törm. rSz.iIuu!.fe/t.érváT) SzuTomi 
Dem�ter törm. (Báj), Török Jánostll.lcs. (CserMtBurány), 
Varga,. Károly I. tOnIl. (KáJ.lós&m4é:n), Vida Antal tórm. 
(B eTeHy6ú.ifalu) 

Azoknak a pálybata, akiket itt. névleg fel nem sorol
tunk, a s�ép!.rás �értékét nem ütötte meg. 

)llutan az elso hét pályázönál a jutalomdljra való érd e
me.ss�gct nem lehetett eldönteni, azt közöttük kisorsoltuk � diJat Orbán József o�tffyass7..ony[ai örtlbeli f· : 
ormester nyerte meg, kinek azt egyidejűen elkUldö�� 

A pályázatokkal bekUldött életleirásokat és �b 
p�óbair�soknt .az illetékes önöknek, illetve a pályá ��y k 
vlsó'lakUldöttUk. 

z na 

Még nem jártok le o kővetke:ő 
pályú:oloink !  

I 
l\1inös-ítési pályázat. Határidő: 8zeptember 15. Fel

tételek a. 16. szánt 52.$. oldalán. 
Fényképpályázat. Ha1áridő:' szeptember SO Feltéte-

lek a 18. szám -41.4. oldalá.1l. 
. 

Rajzpályázat. HatáridŐ': október 1. Jileltételek mai 
8ZúlItltnk 580. oldalán. 

Biztosítási csnlási cselek leírása. Hatdridö: 
bcr 1.  F'illtételek a 18. 8za.m 518. oldalán. 

novem-

Boldog lsten hiszen, "agy ·' ·" 
. , VI L S ez; s mt vagywtk�c 

a magyarok ? mi mag yal·ok? De bá r azoknak ne mondjuk 
1II(l.gU.��kat. n.a "áradot Vi88zd ll�WL VS88zük, IUl Erdétt el-
vesztJilk, ne 1.8 hadakozzIllIk bá.r (J2."tá h 

• 
n, anem avag', ��lJ�, avagy sohasem ; fUSS/lIIk az onn:ágb1l1 lia eztet restei-

Juk. Ugy hallom B1·aziliában elég PU8zta o . 
kérjü k 

rszag vagyon; � .  span�
.
or kiráL1/túl egy tal·t.ományt, c8iwil';unk egll 

colomát, legyunk polgá.rrli De 11 k ·  b ·  -,. 
TCU I/,(JÚL 'át va 

. a � 1%1,.; Isten.ébeu, 8ZC-
J .  Oyoll egy csep magyar vér benne, kiáltson 

fel az égben I8tenhez énekel; l 
K.k l _ .. 

' e ve em ez Debora énekét: 

�ld'.át 
Z;aelbOI onkén� ajánljátok fel lelketeket a veszélynek, 

J o az Urat; U1 háboritt ki"tlán az U 
k"PlLit muga döntött ' . 

r, s az ellenség 

'6 
e le. S2eretL Sztvem Izrae/. vezetőit kik 

�"Zszuántato"b61 szentelitek magatolro.t a válságra. Aldfdtok 
rat-. A nam. A men. A Illen." 

ZR/NY/ M / KLOS 



1933 szeptember 1. CsI>NnORSÉGI LAPOI\ 547 

A legveszélyesebb légiflotta. 
Az elmult napokban .:>okat olvashattunk Italo Balbo 

dicsöséges légifJottájár,ak, az úgynevezett azurflottának 
világkörüli repüléséről. Az olasz repülők bámulatraméltó 
teljesítménye joggal ví\'ta ki a világ csodálatát és elisme
I'ését, de felhivta a világ figyeimét az úgynevezett légi 
,'eszedelemre lS, amivé ma mar a modern technika a re
pülést katonai vonatkozásbH.n fejlesztette. 

De ezek a félelmetes gép madarak csak háborúban 
jelentenek veszedelmet, H. háború pedig, mint a dolgok 
,'égsö, kényszerű megoldása, nem tartozik a síirfin meg
ismétlődő csapások közé. Legalábbis erre irányul az em
beriség törek"ése. Azért én r.em foglalkozom a félelme
tes repülőhadseregek veszedelmével nem is értek 
hozzá -, hanem egy másik légiflottával, amelynek egye
dei nem dobnak bombát, mégis nagyobb és álland6bb ve
szedelmet jelentenek az emberiségre, akár a legtökélete
sebb bombavető repülőraj. Ez a Neszedelmes repülő:  a 
légy. 

Egy közlemény t olvastam a minap az ujságokban. 
Az volt benne, hogy: "Az Országos Közegészségügyi 
Egyesület elhatározta, hog)' a légyveszedelem elleni propa
gandát széles alapokra helrezi. Az egyesület vezetősége a 
legkiválóbb szaktudósok és pedagógusok bevonásával érte
kezletet t.artott, amelyen elhatározták, hogy a légyvesze
delemnek a leg.szélesebb keretekben való propagáláBa érde
kében egy plakátot készitenek. A plakátokat az iskolás if
júság, valamint a légyveszedelem kérdésében tájékozatlan 
lakosság érdekében adják ki elsősorban. A légy-plakát egy
s7.erŰ és tanulságos módon nyujt felvilágosítást mindenki 

számára azokról a veszedelmekről, amelyeket II legyek okoz
nak. Megmagyarázza. hogy a légy igen sok betegség, a has

tifusz, vérhas, kolera. tuburekulózis terjesztésében nagy 

szerepet játszik. Megmagyarázza a légy ellen val6 véde

kezés módozatait és felvilágosl"tást nyujt a legyek pusz
tHAsának módozatair61 is." 

A közleményben emlitett plakát \'alószínúleg csak ké

sőbb fog megjelenni. Amikor azogban a közlemény t olvas

t.am, arra gondoltam. hogy t.alán nem volna egészen ha

Szon nélkill való fáradság, ha erre a veszedelemre a csend

őrök figyeimét külön is felhívnám a 0::endörségj Lapok

ban, amelyet mindig elolvasok. Igaz, hogy most már kifelé 

Illenünk a nrárból, amivel a légyveszedelem is csök�en, 

de hát ezek a tudnivalók nem egy nyárra szólnak s ugy 

gondolom, a Csend6rségi Lapokkal együtt évek ig meg

maradnak. 
A légy ve8zedeimességének leglényegesebb oka az, 

hogy piszokban él, elsősorban ott érzi jól magát és esküdt 

ellensége minden tisztaságnak. Istállókban, szemét· és 

trágyadombokon, pöcegödrökben, vág6hidakon, fűszer- és 

élelmiszerUzletekben, mészárszékekben él a legyek nagy 

tömege. 

Egy kÓl'házi orvosnnk egyszer érdekes gondola!a �� 
madt. Befőttes Uvegbe lisztet és cukrot szórt. KIS I�O 
mulva mnr telve volt az üveg legyekkel. összerázta, majd 

kiöntötte a sok legyet, a maradék cukrosIisztet p�dig el

lakaritotta. Egy 6ra mulva a legtávolabbi betegpavlllonok

ban is találtak 'ilyen lisztes legyeket, a legtöbbet azonban 

a betegp.k Urilléké"n és a köpócsészékben. CA köpet és IlZ 

ilrülék terjeszti legjobban a ragályos beteg6égeket�� Ké

!;öbb ug\'anilyen legyeket találtak az orvosok ebédloJében, 

ahol a �tétre festett fal telve volt fehér pontocskllkkal, 

jelezve a legyek lieztes llibnyomait. 
Gondolkozzunk most már csak egy kiooit. Igy száll 

a légy teMt a trágyadombról a gyümölcsre, amit meg-

eszünk, az illemhelyről, dögről a tányérunkban levö sü/tre, 
s a szemétdombról a frissen fejt tejbe. Elsd.1I a kocka
cukorra, amit a kávénkba teszünk, a konyhában levö 
lábasra, amiben a gazdasszonr az ebédet főzi, az udvaron 
levé köcsögre és az alvó csecsemő szájacskájára. Igy 
hordja széjjel a legkülönbözőbb helyek minden piszkát, 
�zemetét, bacillusát és betegségét a testünkre, étel ne
míitnkre, edényeinkre és minde!! más dolgunkra, amif 
E::gyébként tisztának gondolunk. 

Sokszor megfigyellietjük, hogyan dörzsölgeti a légy 
a lábait egymáshoz. i\Iiért teszi ezt? Játszik talán unaJmá
ban? Nem, ez a dörzsölgetés igen fontos, mondhatnám 
élets"loükséglet a számára. A légy teste ugyanis tele van 
apr6 szöröcskékkel. E :-engeteg szőröcskére sok minden 
s mivel főleg piszokban más"lokál, elsősorban bacillUB reá
ragad. A légy testét ez a reáragadt sok piszok zavarja, 
nehézzé teszi, nem tud repülni. Pedig a légy aránylag erŐB 
állat, EI sajlit súl.yának egynegyedét képes állandóan ma
gán cipelni. 

Mint a kirázott portörlöból a por, úgy repül szerte· 
szét nlinden tisztálkodási muvelet alkalmával a Jégyró! is 
a temérdek -bacillus. Tudjuk, hogy a bacillusok zselatin ban 
érzik magukat legjobban, abban is szokták kitenyészteni. 
Nos, ha egy légy csak két-három másodpercig mászkál 
egy zselatiniemezen, nyomában máris hihetetlen mennyi
ségű baktérium telepet hagy vi:::isza. Persze ti�ztálkodása 
során a bacillu�oknak csak igen kis része esik le r6la, 
marad azért rajta is bŐSégesen. Ha folyadékba esik, a Jeg
küJönfélébb baktériumok hihetetlen tömegét mossa Je fi 
testéről. Ilyenkor, vagy bármiféle táplálék felvétele után 
igen nagyrnennyiségü Jégypiszok kiválaszwdását lehet 
észlelni, mert hihetetlenül gyorsan eruésztenek. Ennek a 
náluk gyakori folyamatnak eredményét fekete pontok alak
jában mindig meg lehet t.''1lálni a felületen, amelyen mász
kálnak. 

Dr. Günther József Szabadka tisztifőorvosa évek so
rán át kereste az. okát annak a sajátdgo!!' tünetnek, hogy 
:\Iagyarországon - de Európa más államaiban is 
&ugusztus-novembel hónapokban rendesen m�gjelenik a 
hastífusz. A köztudat azt tartja, hogy tífusz olyan helye
ken szokott fellépni, ahol nagy felületú nyitott szennyviz 
\-an, ahol rossz a csatornázás, vagy ahol a helytelen épit
kezés következtében a trágyalé "agy más ti.:ztátalanság 
belefolyik a kútba. Szabadka fóol'vosa azonban azt ta
paszt.alta, hogy olyan vidékekről, ahol se csatorna, se viz
vezeték nincseD, sikerült a hastífuszt kiszoritani. míg 
rosszul csatornázott városokban szinte megálJithatatJanul 
terjedt a veszedelmes betegség. Legfonoosabb megfigye
lése azonban !IZ volt, hogy ol)'an vidéken, ahol sok a légy, 
II megbetegedések száma aránytalanul magasabb volt, 
mint ott, ahol a legyek száma kevesebb volt. 

i\Iiért van eppeD trágyadombok vagy illemhelyek kö
zelében a legtöbb légy? Azért. mert II légy a petéit legszí
vesebben h-ágyábn rakja. A friss, meleg, gózöIgó lótrá
gyába - ezt szereti legjobban - rakott petéből 9 nap 
alatt iégy lesz, amely rövidesen maga IS petéket rak. Jó 
trágyába kerüt legyek meleg idóben hihetetlen gyorsaság
gal szaporodnak, Egy légy, ha meg nem z.avarják, 120--
150 petét rak egyszerre s ezt 3----5 lzbcn mE-gismételheti. 
Ha feltesszük, hogy minden pete jó körülmények közé ke-

A mennyire kivánja a j61 begyakorolt katona ct csatát, 
a t.anulatlan ép,�gy irt6zik. tóle. Végre fudlli kell, hogy a 
harcban oyakOl'la"t többet ér az .m·Qn-él; mert ha a tudományt 
elveSszük a ser6gtól, a földmives nem különbözik o. kato
mUd/. 

VEGETIUS 
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erdő belsejére is kiterjesztette. Az elkövetés szinhelyélöl 

300 méterre az erdő mélyén súrú bokor alá rejtve egy tel
jesen rongyos férfikabátol talált, melyet ma�ával vitt 

Podbélyra. Az örsparancsnok alaposan megvlzsgálta a 

kabátot de azon nem talált semmi támpontot, majd fogta 

és íelm�tatta azl a még mindig őrizetben levő cigányok
nak. Az egyik cigányleány felkiáltott, hogy ö ismeri a ka
bátot. A kérdésekre elmondta, hogy a kabát Brezina Jó
zsef mokragyi iIletóségú mészároslegényé, kivel 5-6 hó
napig vadházasságban élt. Brezinát ezelótt négy héttel ,:,1-

hagyta, mert az már annyira le volt rongyolódva, hogy 
nem mert emberek közé menni. 

Viola őrmesler Szita próbacsendört maga mellé véve, 
azonnal Mokragyra ment, hol Brezinát szülei házánál lel 
i6 találta. Brezina t.agadt.a a büncselek,mény elkövetését, 
de csak addig, amig a megtartott házkutatás során a járőr 
az áldozat ruháit és egyéb ingóságait elő nem kerítette. 
Ezeket látva, a gyilkosság elkövetését beismerte, mire a 
járór elfogta és Podbélyba k'isérte, hol Brezina az elköve
tés módját a helyszínen bemutatta. A bűncselekmény 
réazleteire vonatkozólag Brezina előadta. hogy áldozatá
val reggel találkozott az erdő szélén. Beszélgetés közben 

szolgálatba vezényelve, a helyben állomásozó vonat�a,!lat

tól is nvolc tö segítséget kért. A 12 fót három ]arorre 

oszLva, 
'
három oldalról közelítették meg n kérdéses ta

nyát. �lidön az első járőr, melyet az örsparancsnok 3ze

mélyesen vezetett, 8 tanyára ért, ott mind:nt felforg<ltva 

és kifosztva talált, de az oroszok már eltávoztak on�.
un. 

Ugyanekkor a másik járór felő� lövés hall
.
atszott. Az or�

parancsnok járörével a lövés !rányába slete
,
U. A máSik 

járőrt egy Atyim György nevu gazda ud��ran találta. A 

járőrvezetö jelentette, hogy a tanya megkozelitésekor lát

ták, hogy al. oroszok a tanya udvarán éppen 
.
a zsákmá· 

nyon oszlozkadnak. Midőn a csendőröket megpl
.
�lantották, 

széjjetfutottak. Egyikük után eredménytelen 
.
Iovést tett. 

Elfogni nem sikerült egyet sem. Az elrabolt mg6ságokat 

az oroszok menekülésükkor otthagyták az udvaron. 

a zsidó elmondotta, hogy estefelé ugyanerre jön vissza. 
Ekkor érlelődött meg benne az a gondolat, hogy a zsidót 
este meglesi és megöli, hogy ruhái birtokába jusson. Any
nyira Je volt rongyolódva, hogy ilyen állapotban szégye t 
szüleihez hazamenni, ezért elhatározta, hogy ha kell, gyil
kosság árán is ruhát sznez magának. Este a zsidót meg
leste az erdószélen és egy karóva] nyakszirten ütötte. A 
zsidó eszméletlenül összeesett, mire becipelte az erdőbe s 
ott végzett vele. Ezután levetkőztette, elvette a zsebóráját 
és néhány korona készpénzét. A meztelen holttestet ott
hagyva, beljebb ment az erdőbe, saját rongyos kabfi.tját 
levetette és e',rejtette a bokrok alá, áldozata ruháit pedig 
magára öltötte és hazament szüleihez. Otthon nem volt 
nyugta, harmadnapra visszatért a helyszlnre. A holttestet 
ugyanazon a helyen találta. Nem bírta már tovább a bi
zonytalanságot, ezért a hullát kicipelte a rétre, hogy ott az 
országúton járó-kelók megtaláljált. 

• 
Csak az alaposan meglartott és a tállolabbi heLyszínre 

is kiterjesztett helyszíni szemle hoz eredményt. A kabá
tot már az elsó helyszíni szemle alkalmával meg lehetett 
és meg kellett volna találni. Még egy érdekes lélektani 
jelenségre mutatunk rá. Régi tapasztalat az, hogy a gyil
kos!. 80k8zor visszatéríti valami ismeretlen eró az áldoza
tAhoz. Ez ennél az esetnél is megtörtént. Itt ezenfelül a 
gyilkos még valamit cselekedett, ami a tapasztalatokkal 
ellenkezik. A gyilkos áldozatát rendszerint igyekszik jól 
elrejteni, hogy a cselekményét lehetőleg minél késöbb fe
de-z.zék fel. Brezina ezzel szemben az aránylag jól elrej
telt hullát kicipelle a jól belátható rétre, ahol at.t meg kel_ 
lett találni, mert a bűntudat szülte nyugtalanságot fs 
bizonytalanságot már nem tudta elviselni. 

Ill. 

Kilenc embert Füleki 4lhadnagy a rablók üldözé�ére 
küldött, egy embert megtarlott maga mellett, egye� pedig 
lóra ültetve, a szakaszparancsnoksághoz indilotta utba és 
attól az oroszok kézrekeritése érdekében razzia eh'ende
lését kérle. Ezután járörtársával bezörgetett Atyimék 
lakásába, hoi csak az asszony volt otthon. Az asszony csak 
erélyes felszóUtás után nyitott ajtót. Füleki alhadnagy· 
nak ez gyanusnak tűnt fel. Már az a tény is felkeltette 
gyanuját, hogy a rabló oroszok az elrabolt holmit egye
nesen idesÚl.lIították a tanyaudvarra és itt osztozkodtak, 
de ebhen a lanyában nem tettek kárt. A járól' átkutatta 
a házat, de semmi gyanusat nem .alált. Füleki alhadnagy 
ezután az asszony kikérdezéséhez fogott, ki azt állította. 
hogy semmiről sem tud, csak a lövés zajára ébredt fel. 
Ez nyilvánvalóan hazugság volt. Nem lehetett elképzelni, 
hogy valaki ne ébredjen fel akkor, midőn az udvarán 10-
15 I·abló osztozik a zsákmányon. A járórtárs : Lukács Mi
hály alórmester a kikérdezés alatt fürkészőleg tekintge
tett széjjel a szobában. Eközben feltűnt neki, hogy "!gy 
hosszabb és egy rövidebb padlódeszka az asztal alá nyúlik, 
a padlózat többi része ezzel szemben szabályos, egyforma 
deszkákból állott. Midön közelebbről szemügyre vette a 
kén;\éses deszkákat, azt látta, hogy azok végeit'öl hiány
zik a szegelés. Szuronyával megpiszkálta a deszkát, az ell
gedett, mire a deszkákat felemelte. A járör tagjai ekkor 
meglepetve latták, hogy a deszkák alatt egy méter mély 
és felnött ember hosszúságú, körülbelül 70-75 cm széles 
üreg van. Az üregben pokr6ccal letakarva egy ember fe
küdt. A takarót lerllntották, alóla egy orosz hadifogoly 
került elő, ki kegyelemért esedezett. A járór eUogta és 
megbilincseile. Az orosz előadta, hogy mint hadifogoly
szökevény már másfél év óta lakik Atyimnénál, kivel sze
relmi viszonyt folytat. Atyim a harctéren volt. Ha idege
nek közeledtek a házhoz, Atyimné mindig az üregbe rej
lette, ezért sohasem tudták elfogni, pedig cscndőrök is 
elég gyakran megfordultak a házban. A rablásban való 
részegségét beismerte, társai a fűze:;ekben bujkáló orosz 
hadifogolyszökevények voltak. Atyimné szerinte nem tu
dott a rablll.sról. 

Beküldte: Füleki József alhadnagy, Toponár. 
1918 szeptember hó egyik napjé.n 24 órakor a fekete

halmi örsön megjelent egy vagyonos gazda éa az örs ae
gi.tségét kérte orosz hadifoglyok rabl6támadása ellen. A 
gazda előadta. hogy 23 6ra tájban körülbelul 15 orosz 
hadifogoly megjelent az udvarán és bebocsátását köve
telte, majd - mivel ó azt megtsgadta - kőzáport zúdl. 
toUak a házra. Több kö fején találta úgy, hogy összero
gyott. Felesége és leánya magához térHeltAk, majd a 
hátsó ablakon keresztül mindhárman elmenekültek. Füleki 
alhadnagy, akkori örllparancsnok a honn levő négy főt 

A razzia során elfogták a többi oroszokat is. A rabló 
oroszok felett Nagyszebenben haditörvényszék ítélkezett. 

• 
A hlt.zkutatás főkelléke a jó megfigyelóképesség és 

az alaposság. Kfitönös figyelmet k-ell fordi.tani mindenre, 
ami szokatlan vagy rendellenes. Ha ilyesmi felto.nik, gon
dosan m�.g kell gyözödni azokról. Ezzel az eljárással II ku
tató legtobb esetben túl tud járni az elrejtő eszén. Milyen 
csekélységen múlott ennél az esetnél is a siker. LukllCS 
Mihli:ly ulörmester első megfigyelése csak arra 8zori.tko
zot1, hogy két deszka nem olyan hosszú mint a töbJJi. 
�t.eme megakadt ezen a rendellenességen

'
, mert j6 meg

flgye16
, 

volt. A megfigyelésének kiaknázását viszont aln-• A neveket mlJgválto:ztattuk. (Szerk.) p08ságanak koszönhette. 
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J/rir/on (Ny. o.), AI/lal SUI/dor WI), Bál/ua i Imre (W) Bt'�ZI'fl 
Sál/

,
dor WlJ. Kovács. Klilmá,t l. (Ill), OrdDg JálloS (Vj, HolI';._ 

Isi táti (Il), Tóth JattOl IV. (fT). Somoss; F'crenc (IV), I\ill.\ 
Jen{J (V), /aka� Imre (lj, Horos Isi váll (n, K6vdri Af//al (v�J. BolOlI �alos (Il!.), Varoa AndrÓI (I/), Hagll/ol JrinOfl ff! J,

_ 
�rirp�1 Béla, Toloyel Perel/c (F). Kddas Imre (Ny. o.l 

Sar�oZl GuorgJJ (lll), Szabó Jal/os ll. W/). Krrekea Pál (V). 
Balou Józse!

. (llJ, SüliI ldván m, Balogh SÚl/dor " (VI) • 
. 1/00yor /shJan 

.r
TV)! Barabás ZsigmoJld (/VU. o.J, K6/lUVCS 

,!�lmá" (ll), Ball'1!al J02Rel (IV). Izsciki József, Kocris Boldi
�s�r JIf), SzolaUUI Á11drds (1), Zsadcínvi László, Kec,kemCfi 
.111110111 (v/J. Haranui Jfihálv (Vf/). GMI Pdl (Ilf). 

'l'lszts \'ntús n Ludo\'lka Akadémián. A hagyomúu)'os 
�:Lllllt Istváll-nllJJi ünnepl>égct, melyeu az uj hadnagyokat 
:>zokták avatni. Ill'. idén is főnyes keretek között tartotta mcg 
a Ludovikn AkadolUill parunCl>1I0ksliga, Az ünnepség ruggel 
7 órakor koz.d(sdöU II disztercmbcn. hol killirdeUék II had
nagyi kio6vczésokot, kiosztották /I Ludovika Akadémia okle
\'llielt és a iudo"ikót; gyürükel. f'N 9 órakor hálaadó istun' 
Ihoztelet "'lit, melyen a felekezetek lelkészei búcsubcszédet ill
t�ztek az uj llBdaogyokboz. Az ünllepélyen II KONmluY2Ó Or 
6 P6méltosúoa kéJlviseletében vité>! Kdrpdlllll KCHni/16 gya· 
logsági tábornok. a m. kir. honvédSég fIlparancsnoka volt 
jlllon. sok kfltonal ŐS polgári cl6kdóséggel. A honvédség W
parancsnoka k1séretlwcl ch'onnlt fl IiBztelgó akadémiai ulnku
latok és a relavatnndó hndnagyok ol6tt, majd viléz Jdlly 
CI/szláv VkBZI. ezredes magasszúrllyalósú heszédében olbú' 
csúztatta lll. életbe kilép6 lauítványait. EsJ,,-ű után a n,ngbulI 
legidősebb Rdskav Jan6 hadnagy lelkeK hangon mondott kij
szünetet, majd az újollnao felavatott hadnagyok kardot rántva, 
.• A hazáért mindhnlálig" ludoviklis jelmondutlaJ örök toga
dnlmat tettok. A rangidós hadnngyot n honvédség főparllncs· 
110kn kózfogással iidvözöite, majd a dlsUlZlizadok elvonu!llHu 
zárta be az iinnepségel. 

Dicséretek. A IfJ. kir. «e"dór filzlképz6 iskola pm-a nu· 
,�oka dfClt!r{J okirattal ldUa. el Hajdu Kdlmtin IhA. a csenddr 
t�sztképz6 iskola mjntn-örslrodáJában 8 hóuapon át � 
t
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1 hal1�lltóknak az örsiroda vczctés&beu vajo kiképzése 

k?r1.il Ilag) 
,
szorgalommal és helyes katonni érzékklll pórosnlt 

kul�ntls tapintattal teljClIftett E1eltédkeúliéórl, _ nemkülönben 
oz Iskola pllrancsnokságánúl irodai segédmunkási minÓ8ég
bell dicséretes buzgÓSággal és kivájó )lonto��ágglll végzett 1('. 
vÓkenységéérL - NJ/ih'dIlOla" "'eudiclérle: .11orto" Júnml 
örn1.-!, n csendBr tisztképUi Iskoln részére szükséges 1011-
>l�gédletek különös pontosságot igenrl6 sokszorosilaEli mun. 
klilnál tUlllIsflott clismeréue méltó te\'ékelll'sógéérl. 

• ...J nl, kir • . "o'!véd LI/do-vika Akademia l. f6rloporl pa, 

'a.I/CS/IOka IllJll-t:OIlOlOU 1IIogdía,érttJ: Szakolllli J6zse! thA. 
mert 1000 szeptember l-tal 1932 július 15-ig a c!Oendór kikép. �BI csoportuál mint legénYSégi bemutaló és Irodavezető t('l
JcsJlett megsmkItás nélkül szolglilatot. bcortztósnn k[,ü! P-:, 
�ett n legénységi különltmény·pnranesnokság irodai teendölt 
's ellátta. DudlIpesten pedi, mint az nlliszti kÖll,vtár vezetó
jének helyettese mükődött kiiJön!t"ges alkahnaz.li�ban. llinden 
beosztásábnn teljes értékű munkát ,,'égzelt é� C'lfIljáróit lelke . 
llen, teljes odaodássnl tiimoga lla. Csnpntbell bajtársaivaJ 
OIzemben n bajtlirsiali szollom t'ipolásában kitünt. KJfogúijtalan 
OIzoIgáJaUeljcsWi8e és póldt'is mngatartt'iSfl révén elliJjárólnak 
teljes megelé.l;'edésél érdemolte ki. 

K6pesség\'Jzsgálatok ILl. ÖrS Jlarallcsnokképz6.lskola hallga
tóJnak kll'álasztnsára. Az 1933. év mélyreható változáat hozott 
Ul. örspnranesnokkólJW-iskola ballgatólnak kiválautáHa szem
pontjából. Az altiszti, illetve a háború uMo az örsparanesllokL 
sarjadék kiválaszlúsa a osendórség fennállása óta az úgyne· 
\'ez.ott egyéni kiválogalás rellds�rón nyugodott., aml abból 
állott, hogy a tiszti elCiljárók llzoknt /1. csendórökel, akiket az 
llikolá.bn vezénylésre egyénileg olkalmusaknsk tulállak, 016-
jegyezték és évonkónl javlIslotba hozlák. A javaslotba hozot
tak közül /l bevezénylulldóket a kerületi parllllcsnok jolölte ki. 
Ft"ls6bbségiillk ezt a rendszert most mind a szolgálat s mind 
Pedig a legénysóg érdckóben megváltozlotta. A kindolt ron· 
delkezés sroriul a jövőben mindenkinek, aki bevczén)'lésro 
kijel61t évfolyambn tartozik, jogáb,an áll IIZ iskolábn való 
Celvóteldt kérni. A k6rclmez/5Ji: nlkalllJflsságzl.unk elbirálá,l;fl 
pontoZó8..�al törtól\lk s azok közül pedig, Ilklk e minósitósük" 
nól a legtöbb pon!sz(imot kapjuk, 1\ legújllbb moderll eljlirás" 
RIlI. úgynevezett kópessógvizsgúlntlnl vlilns7,;l�ák kl a legnlknl
musabbnkat. Hogy ml n képeS/ll!g\'!ugálnl, mi Hz alopj6, 
célja, lónyege és Kyokorlnti jelentősége, nrról a Csolldl5rségi 
La)lokban részletes ISlllortetést fOlrUnk közölni. .A folyó éybclI 
O't 1918·tól 1923, évig tt"rjedl5 hat escnd6rségi 6rlolynmbn tM' 
lozó törzsőrmesterok jclentkezhoHok felvótelre. A jelentkezet· 
tek közül o leglöbb minősítés! POlllsz(LIlnllnl rcndolke:.6 209 
tIJn..s6rmcster lelt kélle�ségviZ8gálntrn horendolve. kik közü! 
n képesség\'izsglilntoll n I('gjobblln Illegfelelt 88 jelöli kcl'iill 
b('vozónYlésre. A bevezényel t {ijrzs6rm(,1'Iorck - n kÓ)lt"ssóg' 
vl7..!!glilnton olőrt erllflményük sorroudje szerini - ti kö\'('tkt"-
7,4k (zárÓjelben oz lIJelék('s keriilet) : 

80/0011 Ldszló (/). Zombori lsl"t;1I (VI, Hohllol.f "''',drd� 
(lVJ. Gllrmai P�/cr. lIomzo Odba! (r'IJ. /Jaiagli Jdllo, 1. (fIlJ. 

e::/unl/lo Borlalml (VIIJ. UdvflI'di G/JÖrOIl. Módos GerfJolJl (IIJ, 

Darvos Jóne! U'II), Sza/)ó l.ajo •• IIr, ff). BOlla Btiffu/ 1/j'J. 

Lok{l/os Porfl/lc (fff) • ..trOIlU LduM, Izsó Ambrus (V). Pula/ci., 

JdlHM ([V), HMoila Józse! (Il), HogtJclilJl Tóbfós (1), Erdtflui 

!Jóla (Ny. oJ. Takáos ndla m, ,1/tIf//UI Jdue! W). Tak/dl· 

.friz,'" (Ilf). Vorobelf Dtilljf'l (fJ. J(al,'k<ls Józsel (VJ, Nagy 

1,�/IJ(i" 1'11. (VII). Kolfálll GrilJor (IfJ. Kál/olI/ds Kdro/y {lVI, 

Gyurkovics Pói (V). Rt'dec$; SifI/dor (1111. Pdddr h/ván. Illdn· 

('�/k JÓl$o! (l) • .  11ajoroF Ilffl'rill (lll). Szalai LaJos ff. {Il). 

S�IMOyi SÓlldor, Rakn r.ojol (lj. Sztll//ó Istud" (Vl1). G.lJill/f''' 

."árioll. Bérflz/'s IJlljOB (l1J, Pill/dr l1(Orellc. Farka, -'dtM! 11. 

OJ. Sobfi hilloll (Il}, '1'oml1 ImrI' (Pl, $Q!JfIllOS DI/28Ó (ll). 
I\lrtllU Olibor. T,fR,' OJJoroy (VfJ, Ha/·"lIol Jál/OS (I). So"" 11011 
IR/váll (IfJ, .1fO{jI/l'I· a"iJrOY (l1f). S:61flJlf I$lfJá" (VIn, Kál"i 

(KorC,�QO) Gy. (V), Vfda A"lol, Pclnls Is/vd" (vr), Ded,. 

A szombafhelyi csendól'llltlsttl oh'88Ó- és linképzókűr J9.'J3 
augusztus 2O-án Kősr.eg város törtéoeLmi é.s egyéb ne\'ezcle/o. 
ségeinek mogielrintése \'égett - Rolumczi Imre 6rnngy elnök 
vezetése mellett - tárSllIikiráudulást rendezett a tagok é� 
azok CBnlódlngjai részére. A kirándulústa az elnökség meg
hivl-n n Szombathely \-nrosoon letelepedett ös.'iZCS u}'ugiillo. 
málll'\ e8end6raltisztekct és hozziitnrloz6lkat la. A kiründu. 
lók K6s7.ogen meg1eklnlették a régi várai. n H{Js6k kapuját, 
n Jurlsloh-slrt és a templomoknt. Kliszeg környéké" pedig a 
Klih'á riát, o Hétforrást, nz ().hliUlt, 111. Árpád- és J{örmann
forrást, az lroltklit és II Szent \idi klipolnát. Ezek történeI
mét Fülöp Jónos r. tb .• kliszcgi örsparancsnok igen szepeu is
mertette. A nevezetességek köziil 19f;'n érdekeil II 8&1 métor ma. 
IrAsságbnn lóvó írottklU kllálótorony. Amint o kiránduló 11 
kWitótorOlll" cl6s7.obájt'ibn Mp, anuak gondozójn megmutatja n 
trlnnonl hntárvonalat. mely az elószobn közopót sr.eli át. Az 
épület k(lzopóból (vagyis n trianoni halórtóJ) keletre J(w6 
szoba MngynrorsziigoD van, II nyugatra lé'\'6 szoba azonban 
már Ausztria teriiletón fekszik, dlcsaségére azoknnk. okik nz 
ország határát .. m('gáIlapUotluk". A kirlindulók 7 óra 44) 
perekor illdllltak el és 21 óra 10 perckor érkeztt"k \'I/iSZO Szom
bothell're. 

l-IonvMlhlllepély nz o\ngol'IIarkban. A volt hudapcsti 
egyes bOllvód Ő8 egyes népfolkcl6 gynlogezredok bajtárs; 
llzövou>óge flZ (i?vegy- és ár\'oolnp, "alom int n szövetség S7.o, 
bornlnpjn jn várn szeptember 8-Hn déhllán 4 Órától reggcllrr 
lartó lInnepélyt rendez nz Angol,parkban. A programOlI 
hflng\'orsf\n�'ek és népswru srJnészek szerepelnek. Beml.tatko. 
zik 111. olimpiai 10TIIIbz-esapal és mérk6:m.i tog a magyar vá 
10$:aloll ókölvl\'ógárda, Dt"lóll6dfj GO fillér. Az ünn('pél:r-ri' 
órkt"z6 vldók/ek 6&%·os utnitásl ke-rlvezményben r6Sz.I'sillnek. 

NCJ:'Yl'enÓl'08 katonai tAlálkozó. Az 18911 októbar l·én be. 
\'onn1t 23-ns ÓS 32·es eg}<fitl szolgtilt közös �'J'alogez.rcdbell ön 
kéntes"k I'Z ó\' október l-ón. h(wonuhisuk 40 6\'t"s évforduló 
ján Ö!l'lZ(IJöveteIt rendeznének. miért is kérik a bajtúrsakal, 
bO�l' efmUkel kör.öljék: Ti/rell Gyula. a Pesti HO'Zlli EIs6 Tn . 
karékpónzt(ir Eg)'t"siill't J�n:l!gatójú\'al, Budnpe.'<1, ,,'., Tűr!' 
Istvún·utea S. 

Delltnl4aok BnlotonWredrc. A kiltlllcedlk f:Yógylrllillwkrll 
bautnllnttak; A riuli osr:1til,JrCl: Kubinyi Tivndnr Ily. tbk. r_� 
neje, Ö.w. Kis!! Árpádnő nltliborllogy öz\'egye, \'Ill!lUlty Bé. 
l6.né ny. ezrodt"s nt"'je és LÚlizló tia, ÖZ\·. S-zommor Gyuláné 
MA V feliig)'t"'IG özvegye (tli7.ór6rllngy ődesllllyJa) Hollán 
Gyuláné (tiit.:6rlirllngy nG1'6rol. Ozv. Gergely l" oreno�,é (s7iiza
dos özvegye), özv, Sigmond Lézórnó (6rnagy (lzvogyo), CU\yda. 
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Pommt-"rsbeim Ern6 TI)'. láborook-hadhfró {os neje. 01.\'. KrllllSlo 
Antaloé (ezredes özvcJr)'e), PIHer AlfrM II)'. ezredes, Oz\'. Dotl 
Púterné (01.Y. vHéz Csörge)' Kú.rol)'IÓ túbornok üzvegyúnok 
édcson')'ia), Dr. "'ébul' G)'örgy czrod�s hadbfró tI! nl,'jt>. Sol)'
moss)' Jenő olezredes Il8dbiró, Zelkó Ut>urik ny. ulezredcs. 
Ozv. Rosebel Láz,órn6 (örnogy özvegyo), Ozv. ZJ{or6zky LlÍs'V 
"'inú (olezredes özvegye), 07.\'. Sz,cnOnihtJlyi Lajosné (órnagy 
Ó7NC'!tYO), Ozv. DobllY Elemérné (sziizn.doR özvegyo). Soós Su 
toltu (Soós-Elsuer GllF'ztáv 6rnogy n6v�ro). MohI/ir Károly 
ny. g. őrnagy éli Volom�s György (olezrl'tles flo). Az alliuti 
onfl11yra: Deli.k IAh'án ny. ti"zthelycttes (i.8 nojl'. T,nkács MI· 
MIl' ny. tisztholYl'lIes és Iloje, Fnrkas TIlésne n)'. ):. UI>zt
belYllt!ef; noje. Dern Iml'éné ny. g. tlll1.thclyetlell lIl"je, Schte. 
!lor .Tánol! ilY, tlllztllolyottes éli Gulyás Albert Uszthalyctter.. 

Beutalások a hé,'b.l cllcod6rségi p-ólO'házbo. A belügyrni
ni8ttcr o f. évi V. gyógyJdllsznkra a h6vlzl eaend6rségi gyógl
hlizbo bautaUa: A ténYlege, c.end.órUuli állomátlyból: Bo
rényi Fereno nle1.rC'dest é� oc.;lét; dr. Domoez1ay Gyuln 6rnagyot 
és T6th LajOI!! g. századost. A tén1l1oql'B állomdn1/ú altf,ztek 

ka�iIl; Er6M Imro nlbodnagyot, Almási József és Rét-várl Já
no� Ulldhelyettest, wIlamint S7,óCS József II. tlszthelyettcsl 
4Is ne;l6t. 

Jár6r meg-támmh\S3. A vúlt örs TótI! Jáno, l. törzsórmcs
lC'r éli Kotlfíc, JdZllef 6rmCllterb(ll /illó jti.r6rét aug-ullr.t't18 22-én 

"'úl kÖZSég utcáján Akli András és kb. 25 társa váll lakosok 
megtilmadták és Kovács 6rme.�ler llDlkcz.ét ké81;el m(\!:8:l:úrtái:. 
Kov6.ClI órmestor A'kU ellon lIT.Urony-fe,S'YVert hnsznált s at n 
iObbcombján egy ltelyen megt;zúrta. A támodók ldlzül n járőr 
négyet oUogott, n többi hímadók utá.n n nyomozás folyama t
bon van_ :MInd Kovács 6rmester, mind Akli Andrfill sériillis" 
könoyü. A kivizs(l'Altúl mf'gindnlt. 

Fogyvcrha.unálatek. AUJn)ilr.ttlS G-ón MOCM kÖZll�ghez tnr. 
tozó Boldog088Z0nY-PU8ztún n gozdosúgi munklillok ali nro
!lolml gaozdát megtúmadlAk. A mocsoi iin a rt-"nrl helyreálli
lóaárft járort v(\zényelt ki. do a ffillDkások a júr6rnc'k elll'n
l17.cgiiltek. mlljd s munkúsok közül Ydci (Jéza Rel'eli !.ajo. 
löu.s/lrme.stert pllBztnkézzcl megütöttt>. Hevesi lön.8Őrmt-"stnr 
Váol Géza I'llen kardfek"')'Vort haS7.Jlált. Vá.cI súrúlése súlyos. 
<tc nem életvesz.6IYl's. A járar nem s6riilt meK. A kJviUlR'/ilfuo 
megindult. --: A nomt-"RVldi örll Varga J6z,ef lY, törUl6rmester 
és Nagy J6uef 111_ 6rmestorMI á1l6 MC8Úpgyoloti jlir6r6t 
Iin�lIrlua 15-éo 22 ÓTa �5 llorctor r.flókiiny i:i5zaégbcn Ismorrt
Ien egyének megtámadták. Vlrrgn lörza6rmesteT a Mmadli8 
elbárltáan. v(lR'ott 16fil1O'Vf'rl basznált. do otedm,60ytelenill. Az 
alml'nei:flIt túmodókat az iirR já.r6rol kht6bb ParHc, "aoMan 
fili Pintér Jdnoll semmÓJImnnl:4sok lIU'mély6ben olfoglák és a 
marenll j!\rlisllfr6sliJn)ak átadták VarJta lör1.�rmrllU!r kön)' 
nYebben. megsl.hI'8Ült. 

Eit Y fün.stJrmestcr Iizl!lQ'CnteTJe. hfine�elel.:m(jnY(:. KaUo 
J6:'ef nyirb4torl örllbeU IovnIl t6rUlÓrmester, kinek 'k:1marn
dMI jo,g:át el6nytl'len ma�nvilllllcte mJntt nz c161j6.TÓ parancs
nO).:8lÍR:o'k melCVonl4.k, anR'D8'Zhlll b6 19-én 6r8'Pllrancllnok.6.tól. 
�2oM JÓz.ef tlllztbrl�ettMIIIl 24 (.rólg 'kimllrndállt lr.ért. Az 
9Upo.rancsnok n 'kim8.rol"[�lIt (lnged�IYI\7.t(', dc mort IlIm6f.llItnn 
ellllordnlt, hogy D(\VC'lAtt n ldmorodtiJll engedélyt álbágtn, 10-
v(lbbá. mert 1l1.Olll:á\ll.t III volt 'kU4t.ó./lbnn. fi�l'lme7.trtto dolla 
tarM/lrmestert. bogy idoj6bon tlirJen "ill�Ul R IlIktonyáha 
HUllUIditán O óra 15 porckar a nylrhátori 7.1IC'I{onn'ky�ura(ln 
Inmból IOVLUlkü1d!:loc érkrzctt nz ortlrt> 1!6 jlirllrl kMt mert 
nz nradalomban tilT. tllött kl. SzaM tlsztbl'lyettl1ll Kal/a

' tilT7.�
/i1'Jllf'!\ter bl'llYfltt. ld akkor ft lUKtonYÁbli még mindiA' nem !(i.rt 
VIM;.o., mb, fioLnIabb ('IIf'ndllrt volt 'knnytelcn lJlolgáTntbll vr-
7.éoyolnl. Az örtrpnranellnok: _okkor mrgpllraneAOlta II nnpn�. 
nak. bogy ba KaJla tÖI'7A6rml'Ster hM.nltl-r, jl'Tl'nlkoz7A!ik nfiln 
a 1l\kliRán. F�l.ln Óra Ili'hnn .oz örlqlllranl'lInok fll](ohl'edt 4111 
mert K.nUa tllru6rmelltl'r n'kkór még' TÍllndi ): nom jolt-"ntknutt. 
fl'Jalt6t.őtt h II Jegényer;gi II'l.o;THíbn filml'nvl'. ml'tI'ltY/l1A5dött 
1'01n, bogy Kolin tön.cllrmr�tl'r lI7. 61{ybnn febzik. ,�:(Jbó flIi7.t
hplYI't!clI f'kknr frl'kI'1tf'!l1' n napoat, foll'l/Il1�éRT(> vont". hogy 
JlIITlInCfÚlt mlfirf nrm jl'll'ntatto Kana törz...arml'�IPTne'k. mir" 
n napofl ozt jelrlltl'ttr. hogy Kolla tllrrNIrmestnr n llarnncRnl 
j �I<tnmállnl vQU", dl' n"m vnlt. hdlnn<t" joh .. ntkC'lnl. .'1:a/u) 
hllzthe\yp.l1:"" rrr" ft!; úR'Ybnn fokv6 KaRa tiín,0;6nnt-"lIf.rrl 
vontn rrll'IIl��(i.In'I'. mir,.. nrvl\voll olYan !'Úllyolllln [iiIrJlr!<'m. 
wrlll ntallatnrtbt Innnllltlltt, bolt)- IIT'IIJlnrnU('lInoko nt 'kiitI'. 
If\.It�(.�"wrfien Ir o'kartn Inrtóztatni. l.tlkor nz. Ilr.Jlnran"ocnnk 
n I.·tartóztatnll rOllnrmtOllltflllo V�A'tltt II 117.0mIl7J;r1 fOIeMon IÓIlIÍ llu.sk.6.<Srt nyOlt. ar. IdókHzben .lnlk,·1t Frlll1a tijr1Rirm�t"'r ,,1/1_ 
l'ánlolln J'III17.toly�t h iJrt;parnncllnn'knrn llltt. nklnl'k n !éivf' . 
• 14Ik n ml"lIr;hl' flll'ódott. 'nlt:()r or. IlfllJlnrllnf'IInok lIúlYOII lI(;rll-
11- lr6vl"tkl'd(Ohl'n mNtfordlllt. Kolin lönl!6rmt-"lItcr hátulról 
Iltmf.t ... 1tMl � nniatt (1ft Ilii) pl<l�f�n {drA -fI{,\}-"O"on ml'R'IIAb",,!_ 
toltr. A lor,.�l'irml'lIl(ol' tp\I(i.flP'k f'lkjjvl't(o�f\ 11th" I'lmt-"nl'kQlt n 

Inktanyából s 02. elfoglisa végett ágynlkból felugrott. és ful
SUlrclt csond6rök már nom tudták feltlllálni. Tudva, bogy el 

fogatlisa t'setén mi vár 1'I'Ó, másnap román mogsz.óllott torü

lelre szőkve, mcgndtn magát n román hlltárőröknck. akik CI

fogtók b tovább kJdérték. Szabó tiE.zlbelyotlcst a dobreceni 
honvédk6rluízbll 8zúllUotllik és megoperálták. AlInJJotn su

})'06, do mnr túl vnu fl vC87,{ilyen. KaUa József lÖI7Alirmeeter 
nevét, nkl nlj1l8 cselokedotéve! il�'en nogy szégyont. hozott n 
magyar cscndllrsé..:-l'l'. litadjuk n testület kÖ1iUléR'vetésénck. 

()lIgyllkOS8üg. A csorvusi örs úllomfinyábn tnrtor'ó [JaH 

Bdla n6s törze/irmcslOT, augu.szlus bó 24-Ón ]5 órakor az Öl1\
laktnn)'n legénYségi szobájáhan, 6wlglilnti Ilisztolyllvnl mell
belőtte magát. Sórüléso slilYOI;. A törzsőrmestert mOllt511utón 
n gyulai kö:t.kórbózba �zállitották. Az eddigi m ególlapítások 
sz.erint nz öng)'ilkoSllági kíshlctnck anyagi oka van. A ki
vlzsglÍllis folyik. 

Maröluggal Icönlötl csendőr. Herczeg Antal balatonCUredi 
örabel! csend6r, nllgusztus hó 24-én fél 21 óra Itíjball. 8 köz
ségben lukó egyik n6ismeről!6hez ment, boi Iéi 24 óráig idő· 
zött. Mid6n iBmerlh;étlll hazafelé tartott. a ll/íz kertjében cgy 
mlÍslk nalllmer(lse: Klung Teróz 26 óvel! leány eléheállt �s II 
csond6rt maróluggnl arculönUlttc. Herceg Antal csondőrt flÚ
IY09 sérmésévol 25·{m II nngykaoiZ8lli honvéd- és közrl:'ndé
netl kórháznak átadták.. Az örs Klllno Teréz Jr)'lIl1Utl[tottnt. 
nlti öngyilkosságot kiséreit IIll'g, elfogto. A lenny elöndósu 
llzcrlnt !t>ttét MArt követte el, mert Herczeu Antal CRtmd6r neki 
luí7.nSMgOt igért �s nzután elhagyta. Féla. hogy RerczeJ: 
c!lendllr mindkét lizemovilóglit C'lve6zlc!tt>. 

Olasz k:tooai bad gyakorlatok. Az olll(;z kotonai e!I'Ység�J; 
,lIugns2:tus �B-án kezdték meg hndgyokorlutaikat fl király t'_' 
'MWlsollni jelenlétében. Muuo/fltl II hodgYaKOrlatok 01116 nap
ján fl legtovékenyebh réazt velt a katonák munkójában_ ],{i. 
után több óra bos�znt monetclt ('g'Y lO'alogzász.lóolj élén, e"ál 
lokoUltt ogy tábori titoKhez, nmely éPPClD CFt')' lD éll félel'nti' 
méter!.'!! tnrackol Igyekezett rl'lhúzn! ellY ki álló 117,iklncsucsrn. 
,1I1I,!loH71i maga III a kötéIbe knpnRzkodott éli a félswknszt w. 
7,ény16 lIrmestor p'nrnncsa IIzcrint húzta 1011elé az ligytit. i\ 
htonlik, l.f1l8J1ollm ;leloo1étét érezve, toljt'5 cr6vel feküdtek 
be,ln a klItélbr. lia, hegy nz ligyú penulk alatt font áJI{ n 
sZIkJn es6eslin. Amikor oz ütcg pornneneka odnérkezett, bOlr>' 
mf'gdfC8l1r:1� a legénnéget .. MUJI!lolinl biiflzKén Allt oda n I{" 
génység ka1k éli mogel6gcdvn hnllgatta a Parancsnok dfCliL� 
rntét, aKi es� kélltlbb vctte 4Iszre at ott tartózkodó Dilect. A 
�inillztcre1TIöi a katoaák h'lkes iinnt>plésl' között 11elP'to ('I ar. 
ulegdIJéat. 

. 

�r� laktnnYa meJt'rengálálla. Augu8zhlll 2".rÓn S órllkor II �év!üIöPi pOAtnhlvolnl dróthnUllaibn bl'levtigott n .... llliJll, 

d
��t6� n

l 
Mcnd6rloktonya mellett lév6 pO!ltaépülct tú"Z!nla le

nak' , t-"°;ru1 ral o Inktnnyoépület tt-"(6wtére zuhant és nn

t 
t-"Kl r Sl t bellz.nlútotto. Az Ilpülf\t nem vÁlt IlRllznnveh{'r::.��

.
nnó, n\prt n monnye7.l'f (i.p"égbp.n moradt. SellKI HI'm sérült 

Sllorteredm{my_ Auguszhlll 12-én �s l3-á.n a )IiJlko1con Ip, 
��{��ttii�����i·�.rO�1ii� Atlétlknl Bnjnokslidbnn" n ,,)[jll' 

Ol r R""nelbrn NovDtny Bf1la ts C.nk p(jrslll1 rrQbOl!ll llntUlrök indultnk. Novotny Béln pr6ha�cnd6r 800 ml'!· 

-'I
�:�!��tá��n 2 P!'!rn :; mtiRodllere irl/lvcl és 400 méu'r('1I 

noka lotI C 
�fiAodllnrc Idavel .,f:�lnkmagynrorllz.óg" hoj· 

70 
. d MK FOrene próllflCl!endór g,'r('lyvcl/!"bcn 50 mé!C'r 

cm nre mennyei második bI'IYI'7A!!lt ért 1'1. 

örR �111��:�;á�ela� ú� küzlHl11 ehlUIt ft pUllkl\_ A borRodnÁllnJldl 

/'111 Jdue 
a nr ozó S:tlke1y 1l1f1R törUl/!rml'stclI' és Szo

/Sri kibá.tn 
1I�:nHl�lerh6l nlJolI jnr6r 8UIlUII7.ItIS 18-án me1'órcnd

m07ÁII k8 
;-UIO' en nyomoznI! .JÚrdlinhIl1.n 'köMl!ghl'n. Nyn

(on IlYnn:�f�n 
tt� 

jár:.,. 
RprNlclIlk JÓ�Ref lI(.rteltct BoroR "Igali"" 

v41 "ft n o 07. ,\altn nz I'lJopott fnrm(i.nyp'k f(llil:;mnróllo 

kl"
�

.dtf'· S 
O�l'l �nronCIIlkfll IlIl'gllítva. nnkh'onlotl (i. ... iit1o.allTnl 

\'nl V,ÚOH� 
�r r�;lItl'r kflnYfl7.l'_rlU1 I'J'7.klh:'k{lIlt n J'II1f1kn tu"ó 

IlIlInn7.nl nk � IIZ a "nro'kpdtrket. EzutÁn Boros lI.mM háw 

kulom' nym;r :annrr�';��i'kl' l . lIat fenye):l'ttl', ho�")' mlhnlyt nl· 
u(lflánnk kij i �gy eljn. S7Akl'Iy lön"IÓrmcst"r floros �IIf, 
'.clnrJott A I' �n��lll'l 1'1/511 hl1.tnlllltlgi lillt&.;mÓ,lbon "g�' lijlUIII)'1 

looR3pórintt 
; r llA'nttyÚ hulo)(jlia után n7. iil611,,c,ll mnltútól 

�"nk!t. 
fl II llnfllm elsmt. A lövcdflk nem sehf'fI[leU ,n,·l!' 

IlJl'l�:���
e�� .. AI? drJ/)rN'oli T."I. ker(lfl'lu('lI; flm:drisz/J l i  /filii"" 

. ,' f'rf'M ,. u. fh.·;l1:I18It Ukm. 
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Hliznsságo l kiilUt1{'k. A RZomballwlyi Tll. kerületben: SUi
bados :Molnár Lnjos tb. Budai Eulcrrel SzentkirAIYSUibnd
jlin. A pécsi IF. kl'riiltJfbsII: Somos Ferenc Mrm. ZilHcb Elzn
Mngdolnn-Annávol Dllcllolmúsoo. A debreceni VI. liorülelben: 
Orosz LIiHZ]Ó Y. 16rm. Vadász Margittal Nádudvaron, A mi�kolci T�II. kenilelbeu: T� tlllgvá:rl (Laotner) Péter v.·IIJrm. Hor
vátb Ufirin-Rozlllilival RlIkosligeten. 

.,Dnmele, "-re, Dane81k Isf1J(j" l6rm. "Debrecelli"-re, Porl'eí� 
mer:: Károl" th. "PeuYóvari"-rll, Gvurcsáll Mihály prbcs. ".llar08"-rn, Oúc;;" Dt·mc/er th. " Gyimesj"-re. Jurde,Jk Alihály 
orm. "Al!öldi"-rc, 18dll1/ Györoy tórm. "VarllOlmos"-ra, Relu
I Ich Miildly tórm_ ".lIc-ző!énlli"-re, lIalm J6uef th, "Ha
vu .. i"-ra. lIalloudl .doom lh_ "Harmali"-ra, Homp6 .lánc! 
6rm. "HarcOI"-ra flankiJ Alldra8 tliTm. "lfúvtiri"-ra, 1l6ltk 
Gl!iJ'rou eH . .. Harma/U-ra, Köröcz KálmÚlj 6rm. "Körmelld'''-re, 
KalfZdr Sdndor cs. "J(drpril".ra, Kohl Játla' procs. "Kár
pát "-ra, Kmrlykú ./á1l08 tórm. "Kalna!ój"-re, KUlztOl Pr'rene 

Allategészio,égUg-y1 IckszjkúlI. Dl. J\.rell1l6r l$ltui" szombat. 
helyi tb. főszolga biró nz 1928. �vi XIX. t. e. végrehajtása tár
,ip"áhnn kiadott JOO.000/1932. "z.ú.mú főldmiveléllügyi miniszter! 
rendelet óriási nnYn�úról "Betű.voros .dlloleocszssoiiOyi Lt'k
.�zikÓn" eimen reudkl\'íi! hllliZllOS k!iziköllyvel adott kl. A kő
ziköny\' köriilbeltil 1500 kihágási ÓS 1500 egyéb állategésl.8ólt
üg)'i jogszabá.lyt toglnl nlUgúhn betfirendbe szedve. lt.lind011 
egYes jogsroh.óIYllúl feltünteti a lárgyal, IlZ arra vonntkozó 
összes �okat {O-S n bÜlltet6ai nemeket is. 

A hnlnlmas hllateg/íS1.8égügyi rondelet körülbelül l500 ál
latcg/íIiUI!�giigy! klhúgó,sl C8elekményt l'IoTol tel s azok mln
denlkéro külön-külön hüntet/íllt áUapil meg, Ninca móg egy 
kormá.n�'l'endeJe.tünk. nmoly Ilyen nal:}'számú kihágás! jOg
!>whúlyt 10rtalmozDa . .Az óriási anyagú tőldm{vcJésügyi ml
nisr.lori rondelotet minden kÖUlégi eliHjAróságnál és csond6r
{irsön meg lebet ugyan talfLIni, de a 420 oldalt kItov6 rendelet 
lömogóbon or. ('gyes kihágósokat (\I:nk hosszadalmas kU!lllib 
ntlin lohot rollalfLlni. Kriml/6r tb. fószolgablró segédkönyve 
"70 idólrabló KorclIR'Ó1é1l1 hC!úlloros ö5!'ózcállftáEAnál fORVa lel
j,'sclI fclClilel1essó tcsz!. 

Az álJnlogé.�u:ó,ll'üp'1 klbú,::oások naAT ré.c;zének felderUést· 
{of'. feljelontéRe II cscnd6rllég feladatát is képozi. 1.fásfélu,cr kj· 
hágós! jO{t87..8bálynnk Clmlékewtben tartása lebeteten, azórt e 
segódkönyvet a ClIcndIJrök sem nélkü1özhetik. A könyv sikl' 
rét ml sem blzonyftja jobban, mint hogy abból 1200 példán}

kM hónnp n1att eltolO'olt 8 n második kiadás most van nyom· 
,Ini I'lzcdés nllltt. 

A mQvet n sz.crT.6 n ellendlJrség faldainak l peng6 40 fil
I�res kedvczményrR áron bocsátja rondelkezé!"re. Ebben a 
117.állftá!l1 költIlóg ls bonno van. Uegrendelhet6 a IIzerz6nól: 
nr. Kr6lltlsr Istudn th. tIJFz.olgollirónúl Szombathelyen. 

lIfellókletllnk n vll'!Órnapl mllnka'l:1lünetriJI. lfa! llzámunk
hoz mellékeljük rlr_ Krfcsfalll861/"Urabár Ef/dre élrnulO' 6rnak, 
a esendIJr tisr.U-tnnIolyamok Innórnnnk a vasárnapi és SZOli t 

Tstvón-onpl ipari mnnkllflr.ilnetre vonlltkoro rés7Jotell és pon
t08 őss!>.efoglalliBlit. A kiilőnböul id6kbon és holyeken megje
lent Idevfigó törv6nyeknek és rondeleloknek eme könnyel! ál
fokinthct6 ölll!;t;cofoglalás8 nngyoll meg- togjll könnyftcni bnjt.ll.r
snlnknak a kérdésben vnló lJlz!os elIgazodásál, adott osethl'n 
Jledlg n helyc8 olj{lrúsl. Miután erro /lZ ös.c;zefogla!úllro nem

esnk az örAön, hllnem jllr6r8zolglilat közben ls s�ilksGg van, 
azt elegendO: megrcndel6 jelentkezése cseMn 7.8chben (jegyzék

"konyvccskélJcn) hordható füz.ct nlnkjliban is kiadjuk. Egy 
fiizet árn pOlllnkőlf-séggel egyiitt 40 rillér. Az i/{énylést leve

leUilapDn keH a szcrkpl;7.t6sóggel közölni. dc p�n�t egye16re 

nem kell hok(IJdanl. Októbrr 1-1 s7.ámllnkban kozolnl fogjuk. 

hogy n f\17.elllt kindjuk-e7 Mni ml.'J1ékJetfinkrt a 18pb61 nem 

st.nbad "klvrnnl, hnn('m ad nT. ót' végón a lappal egyült bo kl"U 

"köttetnl. 
Csend6rség-1 IWr.l6ny 16. /114m. Személyes ünyek. MlnlFztorl 

r<'ndolotok. Adomfinyozto.tott. n IT. osztályú tlS'Zti szolgálat! 
jel: Sz!1ttl}1 Imre alez.-n{'k : a III. oszMIy6 tiszti &ZQlgáln.h 

lel: vitéz Bahll1l .16zl(l! Óli Perédy (posszert) Ja1.·ab 6r/O'.-nak. 

lováhbá Sz('r('IUJtty �{f1)d", Orbón LÓ$z1ó, Sol/é,z (Soholtlll) 

J6no! Flalbjell lA�:ló Kirelmer noldizsdr, FI/r/u II/Ivdll, 

Mohll'� Ldlfz1ó. na/or Kúlmdn. Dra�k6e;.:]I Jrl/ó, Uo Ida SdnMr 
{o14 SlrUasf Ld,lZló MldR.-nak. - Rorody (Rolz) .Tános hdgy. o 

"i.lő..,i rendhr folvMelelt. - KJne.vezlottt'k aIlHldnngyokk{l : 

órm. "Kt/lai" -ra, [llepdclI Alldrd, tórm_ "Kdrpát"-ro., KMuk
'lit, II/vdll prbe8 . .. Krlne,"-re, Kuliz, Z/ligmolld th. ..Kalo
fajU_rn, ,1{alllluúk Ollzkdr l6rm. ",l/oOllorolll"-ra, Miklu .l1i/IfJlll 
Ih. "Pozsony/"_ra, lUh Villnos tórrn. ..Remélly,"-re, R,"z 
ffiusu) GVltla Ih. "RaJnai"-ra, Schlleider Lajos prbeli. "SQly 
mo,"-ra, Siad/cr Kcírol1/ prbC8 . .. SoIYlllos"-ra, Szemdn J(jzuf 
UR. "Erdész" re, Sz/olle,ik lAjOS es. ,.SZClItcBí."-ro, Szeu"tkó 
Permic t6rm . .  ,T�adálzi"-ru, Trajszla Sdndor tb. ,,7'óloyen"-ru, 
FI/drius Józse! őrm. "Viló."-ra, Verllyt'eki JÓZS6! Cll. "Ver
meR"-rl', T'iroar Imre ónn. "Vig"·re, Wetlcrnck Rudol! Ulrm. 
.. VdsórhelYi"·re, Zonlllit'zkl Miklós 6rm. ,.zimonyi"-ra, Ko
f7lecz Józse! t6rm. "KorténU-re, PorC8h, Aldrlon th. "Kaba
falvi"-ra, Pelró Pál prhcs. "Palolátl"-ra, Czillk KdrolJl tIJrm. 
.,Balalonra"·ra, MIllik Sándar th. ".italnai'·-ra, .llrlllf'r .1I111dlll 
lőrm. "MaUJJ(Jri"-rll, Kamoc.sdr LdszM 16rm. "BártJlai"-ra 
KoIIulicI Tivadar M"lh . .. Kö/cscllyi·'-re, KOJ/csik Laios 16rm. 
"K6vdri"-ra, Kobrcik Józ,,,! th. "Peri"·re, Kblczer Kril. 
mdll 6rm. ,.Killl;,'e-,,"-re, BrhluJr Demeter tórm. "Baldu
lalvi"-ra, Banki/al i Jdrue! órm. "Bfikl;!i"-re, Dubu fle
f(,',e prheH. "SelYnlcs"-re, Ooiger Jóne! th. ..Hava,t'-rn. 
fJracza JÚIIO' th. "G,'llcrl!i"-re, OralJecz Mihály th . .. Béke!i"
ro, PdUer La}O& prbCII. "Harmalo,"-rll. Héder l�t1Jdfl 6rm. 
.. Harmati"-ro, HuOli DÓlliel larm_ .. Hiduógi"-re, HaRCZ Mi
Ildlll 11rbc8. "NyUra"-ra, llojdindk Je1l.6 Zoltán 6rm, ,.Baroi
lai"-rn, Mrll.! Pt'rt'nc t(irm "Jlaroll!olvi"-rfl, .VUra,;ca Ldulu 
t6rm. "lIoDarolli"-ra, .I[u.!zldclI FcrellC őrm. ,.Maro,'·ra, Libú,. 
JdnOl tb. "LUo08i"-ra, Rabj Józse! th. "Réfvarí"·rs Plonodl 
hhlO' 6rm. "Abonyi"·ra és Houil/lIik AJlflrd, t6rm. ..Bo 
uonvl"-rn változtatta út. - Szabályrendcletek. Balaton part· 
,án fokv6 gyógyhelyck és üdül6helyok ügyeinek egységes irá
nyítása. - TlInnnyagbeoszl.liS kleg/íszftéso. _ SUlkallZParane6-
IIokok róllzéro a HUlIgáInti öltőzet éR lelswrelósr61 áttoklnt�s 
kiadása. - Az 1933/B�. költaégvotésí 6v fOtÓ81 Id6szakArn 
ul(Ynnnzoknt II rüt�1I1 litaJállYokat lehet [elsz4m1taóJ, Ilmalyek 
07. 016zO" fűtési Id6l-i7.fJ.krll csökkentett kisUibatbaQ engedé
Iyezvo voltak. - Cseud6rsegi elhelyezésl "kimutatás helyesll!
téllc. - Dnnllnlm(iBon révklrendoltség telállItása. _ Klf6z6 
üzletek II muokaszüneli napok kivételévoi naponta reggel 7 
órútól esto II óráig tartbnt6k nyItvo. - Róvhntó"óa-ok szo
kaszbeoSt:I.ú,sa. - A vasárnap és Szent István király napján II 
belföld! torgolomhan bejelentett távolság-i bCfiZélgetésokórl, 
moghfvásórl, izenetért és tudnkowdá.sért érvényben I6vI:I póf-
dlj június IG-át61 kezdve melrl'izünt. - Honvédegyének rend· 
toko.tnltinak mcgjelölése el6tt esak a .. m. kir." jelz6t IIUlbad 
1Iw;7.oAlnI. - Honv6degyének rénére illetmény-könyvecske he
Iye!t személyazonossági igaz.olvány rODllazercsHtetett. _ 
Lakntos biztoasági tejcBkaonauir basznólala eit Y elt5bbi ren 
d{\ICltbon mrgjel/:llt wrt lerületeu a várO!fi lejellótó Ipari vál
Inlntokrs nézve kötclcz6. - Vndászatl tilalmi Id6k módosl
utBn. - KIr6i.6iltlelek fl "I.'osúrnapokon és Szcnt István nal?jáll 
a 1ó1.(lmbutrn né2J\'o lUegállapftott nyitvatnrtiisl id6n át, a1laz 
(rgJZ'ol 7 órAIól este 10 6rálg tarthat6k nyitva. - Rdeboly la-
kott hely vóg-leJZ'ca 110VO: PiiF;pökboly névhen lett megálln 
(lft"n. - KO/llua Porone th .. ,lIés:áro, JÚ1l0, III. tórm. sze
mél)'nWIlOlilllÍgl Ignzolvállya, valamint KerékOJldrfrj LoJott 
volt csend6r 8zabndlifigo!á"i Igazqlvnnyn érvónytelen[UcleU .. 

O�ln(>ne Lajos, Ozlf,." lI/lmin, KÖ1Jj Pdf, Varna Kdlmdn. Hor

"dll! Sdtldnr, Pcrel (PnRztmnjerl Gvfirnv, BartUiyoi Jdrlol/, 
NolJlk Jdne!, P(1zy 0116r01/, Gdtrlldr Ddt/l,l, Pdf El.'k, Stróbli 
O'lfjroy. PO:1I0111/1 Jdnos, Aporvdr' (,Janc7.0r) Mdrton, Pd! Sd-

1IIu"l, BoMl' A'I/lIl. Szlt/o Lajos. Dobó (OhlndAnyuk)
. 

LdI'2M. 

7'6"1 MHI(!1l1. A./Ibdfh 111Iro és BorBÓ l.ajo$ th.-ek. - Xyn/{állo· 

máoyhn heIYM;lcltek : l'alfohino G}I!lfa !lzds. - Vőgleges nyuJ'

fill nmAnyhn holyozlotle"k: �"ol .. rs Józlfe! és Unu JdnOIl VIT. 
k f"rfilotb

'
ell III.-,..,"k. Tri"nhrll'nes nY11elillomAnyhn bolyo ... ttotle."k: 

I'iiury IHLvdn tI)'. J:'nzt1á.',zlltl tlsslhelyettcs kéri nwkllt n 

hnjlArsnll. nklknok lll. ulAhb felsorolt köu}'Vok egyike meg
\'nll, s�h'eHkodjenek 117-t - cHeUog ártérJtéa mellett _ neki út
uIIgl1llnl. A korf'soU könyvek elmo: 01/(lIIDc' Emberek, Pal·asz/· 
lIi/úg. lll/lIIol o. 7'ülh·lla/ak. A2 Agitátor, K61/emdnyck, SZ.Elcill 

kuk éli !rIaOJ}/1r ,v.I/n/u/ok. A \'álu8zokat n 117.crkl"lIiI!.lh.óg lu
"dbblljll. 

IlnM. AIIIni vr. ős n"r('lJt DtI"o, TV. koriilotboli Ill.-ck, 

/lfHnM Imre Cll, r�gl mnJ:'yer n(lmoss/!�o plIllffiertotolt. -
anyer Jdzlf(lf 6rgy. Il.<=nhldi """ól .. Gddnry"-ro, Klrch11f>r l!0�dl 
Q'�dr SZdl; . .. Rrulflldz,I" -ro, aalll/c-h lJdllllM pds . .  ,.8a)lIIlc.'· 
J.-IiJ/'''ro HaMk lIlftrft'm Ih. ,,80' nflllaf"·rn, BaJu JQI!I/f'lf t6rm. 

.. nnlor':-rn, nolJfclt JóU(!/ 6rm . .. lJo1.·"nlll"-rfl, Bllblolt. Jdno. th. 

.. RlfrcU'It"_r", CZ'rl'f"ntl LAftlzM 6rm . .. Baai"-rn, Cl/fc�1.·(" �C-::CII(, 

Mrm. "C'�""/o�"-rn. Drn'nlil'1I 1111 "dll Mrm. ..DoMbó1'"' i -ro. 

DZlI(lmllCJ ' .. l/kdt'1/ Itlrm. "Dr",,�"-rl", n"m"'rlJvics .lHhdly g. th 

Csendflrlll'ox-I tollforgdt áruI!ft, köt, javft Várfal (Vlohiua} 
.lIUldtJl pol�lírl nlllszt, Budapes!" 1.. DösUirményl-l1t 2L Rzám 
(Csend6rln"ll.lan)'a) "l.'OIl"Y Pt'kfJ/e Il11re nyng. UirUl6rmcater, 
Hntvnn, mzn·uh'n 15. Arak /!.<= muukad{jok: szép, lij. 
disztoll, válogatott loUből 10 pengő, szolgálati tollforgó 
nOJ:')'l;.(\g Awrlnt 5-G J)cn�6. régi toll átkötóllo l pongó, pó!
I(iAAal 2 ptlflgó. Iwküldl:itt UJ toU vágAsn és ml!gkötéso póUös; 
nélkill 3 ))cn!r6, póthlssal 3 pcng6 50 fillór. A p081nköltll6get 
n mrgrendeJ(1 viseli, 
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I{QllllVÚr Nyu{rl\llom6.nyhnll Ilöslilt 010'611 06jO �om kegy

dfjnt, Hom 
'
nyugdljllt, nllm kBphnt. MngfmlovoloL nom fl'llllk, II 

80 fl1lórcs b6lyogot. laJlunk javó.rn bovólolct:Ulk. 

Olvassa ej, mJellH' fr nekUnk;1 
KUzlnmbu),t !I([)[IOlluk a OllOlIIcl61'B11fI IngJalldl, 11(1II111U bd,

klllJl (jlftlUllllunk, rll' f/';tllliH udJ)· naoy Ir/'"rllsoll lU/.�d/mtfl 
hOls.abl"" {l/lu/" (,menlIlII InrruoiJJlI'adló U/llll. A k6.'mrul!l1/tlk /00111. 
1U(.l,\l"!.isl rI/o.1I1'ulasdllak tiB ILn IIAulklldgtl«, /urlat1!li mórlolifl(/,t!, 
uu/.·. lmlamltl/ u W,'ldl 1'11 kloOlI •• Ut'lI Jau/It frJ/llI!artjuk )11(1. 
flwrkllflk. Aki wI (l1",r)a, IIOOl! ';6clnlldllvllt ud/lo::/altls IId/kiZl 
hö.tJfjilk. irjn r,'d II k rl�lral d.6 oltlllldro pirog IrólIJwl: "Szó· 
,II:wrlllll kö.U.M I{,(rn,.!" _\ k6zlrnlot kdrNk a pU/J{rrw/" CIok 
oOylk old(lIllrn, !lllIum/bolfoll, frdndJlpol ko/h'. ,ortdvollldora, 
kt1zlrdllol III' dIO Jól o/t'a,Ilfl/ónll tIlt 110m tlll"adl 'orokl/oll 
Irul. OllllllllHllnllnll kdJlrnfl(l' nrm !oo/alkonlllk. A ,((lch·llIok· 
Imll 1If'III1/1iftllu rlin/(Ultl,t IIlml unba(l Iwulttlhrl. Kd,ira/ol 
clak okkor Iul/Im Ilk "buo, lia n BZIlrzll rJw!Jalnlloll tI, 
I1IllnubdlJJI'POl'l ('IIdlol/ barlItIkoI lIIol/tlkl'l. Kllz.lraloh sorllrl· 
nH ""rli/mlf(J1 1llrl'tllO/bl'tll adulI/.· 1,dlaJOlrl. F'6n)'kcllfclvclclok 
111,,,'Old"'I' alkalmtll.al o'alollll '1(1/l a !('h'dlcl kdlldt6}dnl'tk 
Ird,brU tll/lln/ko.a/rll. '1 (JOlI a !oh'd/olllnk a It:oktl,o, If .. ,.·· 
Ifi/dU flllnltllll'tI void /.·ü.ll'!.tIHfZ. lloudJdrlll. A 'lIflOJuhlllt klill
Irm.tll/JnkOI Hllttrll\tdfJbnll rtltzl''/I)llk, dl' lulaJdollJaOlUrlm/ 
!611l,Iartjuk. ulwkat /nll1l/ bflIM10Vr.t:d.t1,lk lu:flkm 11,'1\1 uabml 
uII, ... fI klicOfflf, It m pO/liO u/lhnlllOmalllf. .A nyomdai korr('k· 
hirót ml "tll/flufl/.·. /.·Mrllkhlral.','oua/o/ e,ok k'mltoln' 1'1I"'lJtm 
Of'IIII/'·. S.t!r.llh,k kUl1Inlcnyomnt,dknl k6tl'tlllf'lIf1l 1'1 Slrll/j1lf1l� 
"l1nmda 10fl::nn!dlldoflMI mlldl11)I]�/, 1"1 .• nÓIM-uIM UJJ ul· 
IIf'.klTdJlllIl'tk rJWflTl'tml, Ih I, tlJl!llly nl' 1I11lil1lk "'ö/lil/ ""llrrlldll
�tlnlll; nrunbdlln Ul1rhll IrlJlfll,'. 1I1/.·h.r:II,·nf. �fl"dllll rllo.ll'lfhl"· 
hrttltllft hw61rn vl'll"IO'1.Oltmk, d.' olaI.' urJ'kl!R&IIi( Ihrrrtl'tlllOll : 
rnanr,,,fnllt'If'/ ahkor ,rtll 11'1111/.-, IlU o lJokflMll 111(/l1u/nJluogl1f 
11I11IM/wl. M/ndml Irlltllnl /flJjrJR "�1l1rol "II r"Jldfokot:nlfl!l alt! 
knll Irlll ,IR ner dUnllltllf1url1l01 " Ini I,'''U /illllll/"I. N"t!/nloJl IlI
I.dlrl' II1'lU t!(lIollloltmk. "ond"l: h,lll.o/t Il'tlOlol /IJI()lodla/l 
tit ro 110m /f'rr'WlIk, 1130k /ar/olmo naO.'1 111lkrlldlHk klldlr "11111 
1It111 /"llIck .nm ar/ltllk fchljl!fnokl/d.f. Jollgöll1 ,n/lrll/"'I.�(I/JI} 
k/llllhb 111,,,,,,lfJ 1Il'I',1/ lJaOIl li/jomHl .unmol [ldln!l�I(ml. Annnk, 
oki J"/lOI1/ IImu Jrl61 nwo, 1Iflltlll1lk k, �dllb," iIl ,I, dllumd" lnlJ/" 
IIIalI ,'d/mrzo/ullk, K6rllrllllk(l ,.,lrd"'lIkr<' 110m /IIBr/u'nllil 
IJe-OllfltbMI, IIIUlt'ln a "O.rlldllrlnkulkon"-rOl'a/batl 1ldlallo, 
IUlIk. F,11'lf1"I'H�lLt cJal. n O'Oll(tnrltlo, IiQlll'tidlldo d, lU nIIflIlI I 
1'I"IIdll,.lIo. lovdbbd a blró,doo!i, luaudoUoy' 1'1 k{1.r:lgnAOII III,1 
I,ald,rlook Iti,Il/'tlO"1I I�. lIyuor!lIomdtlyd /noJal/ól flJ(1ndUII/.· ,,1. 
IIl/bMI nOlll. A Olrlldlir�"n MImlogII' "If lIl/uodllomtlllyll "" 
odllu.dol "01l,'lrlll (If: r'1ll!lrrtt1.1 Ilf) "'Mt ".rflk. Elfifj!rrlnl 
Illlok Illuofdbb fIlIhIrI' '1'/1/11. A: ollifllf'M'I'hr/ ktlrjllk pOII/Il�fUl 
"rrUl/jI/mrl, 1111IrI '1'luMfld.1 llf'lII kWdllllk. A ,I"klh,/,' "dul 
lu'.m .. kUhJomönYllklll MrJflk o Cllfll/liIl"iOI f.nJloh U.!41. 1II,lm1l 
/lOIl/ulakordl.'lIlturlllri cB"'i1.·udmldjrlta bo!irrtl ul. Fl1.llrkhr.lfh.(>jfl 
MAk lroponto 8--U órnlo. Clmllnk: .... I C,�"dllr!,Aol f�OJ)Dk 
flMkr .. /1I'�1l0tll",h nudap"./. 1., nfJ,�ö, m(ilflll-II/ :!1 . •  tdm." 

.A 

1).16110. A lQgőnYllógl nÓ8Ulósck nincsonCIk kn\loI61\07., tu

hM kimondott vagyonhoz köt.ve, Amit. n lov61bon afrin IMR

Irt, nbból nom lehel n k6rv6ny 90rsnrn biztol' kövotkczlot6sl 

vonnI. KÖrdés, hogy nk41'
, 

Ö !l9zCgszoril,
. 

nknr természetbeni lfl· 
mogntflst. k(\,pn{mnk-o, 1m los!. n butorlnltnl, kolunl{y6vol 

sLb, éK fI'1,ut(m n k6st'lbbl mog6Ih(\t611801, nmolyok mogmulnt 

jl\k, hog)' fi hf\zl\!lsl'lg n csondör nlt.\Rzt flnyugl hol)'lIot6t no11\ 

ront jn hlll\om 01l0Ilko,,60n: jnvttjo. )tort. oz fi Colt6tolok J6-

nyogl!
' 

B ozt cMnk n klvhl8gl\16 ol6ljflr6 tudja mOJ:cl\llnllflnni. 

A kórvé.nyt. bondhnt.jn, IOJ:cl'o!l!lznbb eBQtbon nem knpJn m.e� 

1\7. 01lKcdÓlyt. B hn QllllQk cMk nnyngi okni hmnő1UIk, (17. Ön1't' 
!lomm l hfl.t.rl\nYOB mOl{ftó1ő!l8el nom jti.r. 

A. L., S7.�k('aCehór\,úr. A legközelebbi p1'6bnCMllu61'telvó· 
lol oI6ro\i\tlmtónll jövel óv Lavnszl\n 101lz. Jl'01\1610Iro vnláMII .. 
nüloK cfluk fi hOllVédll6gt61 Icszol'Olllk korUIllok. Ettúl fUJ:cj(ot.· 
lenUl nzenbrm mCA'tohotl, htlKY fl lolt'kHzolobbl 1)1'lIön jolon t.
kozlk II k6rl, hogy jolontkozós6t szolp;"\nli útoll II kOl'l1lotl 
l)nl'flnCflllok!lAghoz fo!tol'jcum:.ók. Ot.t el6jogyzóflbo vON't.Ik fl llU 
n jövö 6vl rendolkozt'lllok urrn módot nyuJlnnnk, nkkor OKot
lOR bohlvJft.k. lllm6toljllk n"onban, hog)' 01'1'0 nOI1\ Igon S1."
mlthnl. 

,1.1 .• I,I.t. 1. óHa 111, úlv6tolro megvl\l\ i\ lehol6s6g, nkkor IIZ 
olölJár61 n kötoloz6t61 vnl611zlnülog oltokintonok, ilyon (lfI('
tokbon II korábbl \cszorolht rondszerinl (lnp;edőlyolllk. 2. 
Rőgl, tÖflKyökot'C'!I sr.ókoly név, nemCIlek III vnn1\lIk F'ut{u�
tnlvl o16nóvve\ lGf>O·MI, Nngybru:zoni ol6nóvvol 1Ii70-b61 61'1 
Kövondi eJönóvvoJ 1798-b61 eredO nr.mcslléggol. Nom koll 
toh!\t. n ncv6t mogvJ\ltor.tnlnln, n bolUgymlnlndor úr nom IR 
Járuinn honn. 

ez. S. IGrm., l(omló. Sz\J\v orQdetü nő\', meg kolt vhltor.· 
tntnl. 

1806-97. Nom mngynl'OS hnngthRú. Ill' óRol folvldóklok 
�., IIZ 1I11ynkönyvozé-!lt t6t. lolk�!l.zek v�grzlók, vnI6sr.tnü, hogy 
1\'1, utolflÓ ,,6" 'botül. t6t klcjlÓA s'1,orlnb "n" -nn.k f'J'tltk. "ó" vóg-
7.Őd�8 lonne l\. l'ogJobb mQP;old(II�, do (\7,t fl holUgymlnhu .. t.ol' (l l' 
gyflkorlllAKn mint.\. 110m "Iljf(ld6IY01.1, TI'IIF-ők t[l\lm "ll (,dy"-l 
vhlhFIz.t.nnl, nd onRcd61yrnlk. 

ll. \. UII",llIl'lyettcR, KatÁtROI\d, Az t921i· -29. t\vl ellend· 
arllógl Lapokat ktllve 6vfolyomollkGnt li P-flrt, n k�1I6bbl óv
folynmoko.t >I P-6rl olodjn.: Poloky Knlmán (InUdllllolll, l .• 
Dlazlór S. 8Z.). 

UURvnr. Nom nngyh{\tyj6.TÓJ, honom llnoknlolll.vÚrúl'öl 
\Inn IIz6, hn 02. 6 a.nyja II nr. ön nl.yJn t.O�tvórok vallok. A7. 
1I\et6 jOA'lnlnnul tarl.Ja n\ngnnúl n nllllH'ftl lovalol., r611"bon 
mert nom öt IlIolI mog, l'éllzbon podlg, mort CHnk kijJelltln· 
kórlo ozzal, hofO' vlllllzn fogjo I1dn l. Ho orre lunul vnmmk, 
polRArI porolI úton n blró8ág vl!s1.r\j\1HotJn önnok n nOl1\oll1 
lovolot. Az ollon nzonbon 80mmlt Rem luhot tonnl, 1I0RY nz 
\\lotti n nomNIl llwolot n lnk4!1{m (nlrn!I1RW!lIztvo, vnp;y fl6k
IlI\n tnrtjn-ű. 2. KŐrh<ltl n ncm<'lI!'(.g 611I1mor�fllIt, hn nkm�
nyokklll ,  korcsdlovelckkol, hózolIRllRI lovolokkol, 1lIf1t.vo Ilyon 
onyakönyvl okm{lllyokknl Ign'lOlnl tudjo, hogy n nomellfl6g
s1.01'Z8UII , 1II0t.vo ollÓl n(l.TJnndk, nkl rnkonlll'lKJ\hnn IOKUl6hh 

S'1 .. 1. tlirm., SflrA7.ent mlhfLl)', A mORA'1.ukltflfl Idlltnrtnma nem '1.t\rJn. kl n bCllz(lmHflA lohlltÖ8Óftét. F,,,t nzonbnn cllnk 
nkkor 1t6rho�1 k�R'yolmi Uton, nmlkor mfljd nyuJ(t\lIamt\nyhn 
helyetlk. HI\ Ign?alnl tur!j!l, nmlt n levoléhen Ir. Mver.nwllon, hogy mflllok hlbl'lj{Lb61 kalotkc7.olt n mORunkUrfR, t'om6I1mt! n b""7.nmtlflll nng<,dól'yn'1.őllót. l«(,rdőlI i\'Zonbun , hogy n" 1\1'111' kellok t�n)/IQI{(l1L 411(1mflnybnn vnnno.k�e m{'R II hu IKen, bizon)lltnnl tudju-o volUk, llQgy n hlbút ők kHvult6k ol. l Ky,'kfl7, :tl,k 1l7.l okmnnYIIMrílcn múr mOll mUR'8!\Uroznl. 

Il(llzoltn n noU\c8lI1IK6t. F.hhl!l'. n1.0nbllll pön7. koll, m(ll't n kUtntllll, okmJ\nyok brHr;orzÓllO kölhógMI o\jhrflll. Az OR'yoll 
okrn{lllyok mhftolntnll onnnn koll bOlzflroznl, nllol n'1. őlllJk 

l.Ulott\Jk, hflr.lll<flhR'ot k6t.öltc'k $ molt'hnlu�k. 3. S"lllotklll 
unYflk6nyvl kl\'onnLllt n Invc1600n Ir� lndokolnAllol k6rJo ld 
1'1Jvl<l Imllr.n(llntrn II V6tOllllO ktlzjoK}'z451 mhflolntbn. A cflehok· 
ttll töbh nlflaolo.lol - kl11ön!iRCIl minI. mUl{ynl' cllOndtlr _ 
nllghn knp, Az I\nynkHnyvl lnp ktlzJogyz61 mhflolnt!\t. n n6-11111�!1 k6rvfmyllhoz cllntolhl\l.ju, nr. nrcdoUt po!lllf Vlllllwlllr· 
JOlIZU. 

H. S. D, l. �, ÖrőkilMQRi\dol,t R'Yol1l1ok ul.ún 1\ holUKY
mlnillzlor úr ImKcd61Yllzl II cllnlhdl p(lt\ókot A kt\l'lIl1L IIr.ol� 
I(l\ln\.\ úton koll foltorjOl\7.tonl. lll'lIkllmllgn.ÚulolI ndjn fiL JI 
kÖlflógl ollSlJnrólI(lg hl'1.on)'fl\'{lllyM, 111Ml)' IIMrlnt n KyorrTlf!' 
k�t hllmulónl1 II mlnrlon lámognLúII n61kl11 ön Lnl'Un !II, vlllu kdt:tlll h(,zlnrtt\lIblln {,I, hnKY fl KY<lrmllk munkn· (.11 korlll,"1 kópto.lon, hnR)' ön 6", rOlcRógO tnlJollun vngynntnhmuk , hogy 
Klim önnok, lium 1\ It,yormoknnk Homml kUIHn JHvodoltnllk 
nincII, 1\ I(yormnk mflllhollnfln ollfltt\HI 110m knp, hOKY ILZ Iln 
hn,.,tn.rlhllflbnn nlnCA Ö"lI.l1Ö knrnltolltrl hl1'6 clmlndtnK, hOKY II 
KynrMrkntlk nlnell m�A olyn" rokonll, hor.r.l'tlnl'tm:ójn, Ilki II" 
ol lllrltLAnrn 1l11'L1'I"orbnn Innnl' kilhlh zhotö, A 1"1(1(1\11. hlLtó,.flK Urlllpol hnllznfll tlyun bl!onyltv(m)/ok cÓljllll'll. Vlsunm,'nő' 

U6,U66. N�lIl1lhl kórvlmyÓt JfIM m{Lrc\UII 26-(m ndhntjlL bl', mort. nkkor tölti he It 30. ólot6v(lt. Az oltlil'l 8 óvl cMond. 61'�R'1 IIzoll{nhl.t1 IdoJe mM me�""'nn uftyun, d" 1\1. nmlllott öMkor lIr.lnlőn 1l1Mrt Co.lttiil.6l. 
77.777, 01"n1l8n OJl Inpunk 1920, óvi 1,1, ,uflml,bnn ft 0107, oldalun '\8 az 1�31. hol tfi. 1IZ(,munk ,117, oldnl6.n klSr.tJll 

Icklltlkonvlt.lullznlnknl. 



t 988 �zapl.embol' I , CSIlNDOUSJi:GJ LAPO [( 

logeM OIlKcdólyezÓlIl oRnk ogéllzell klvótolos m6lt(mylAsL ór.
doml6 okokb61 lohot kllrnl, fl csnl/itU p6t16kot IlItnlAblln CIIIIk 
ll? onR'ed6lyozlI romlolut kel Mt követO h61111p 01110 nIIpJflt61 
loly68ltrjflk, 

1 6-; U 2, AI'I'I\ 110m kölolozhutó, hog). Il !lISt. !uloll6gUI 
vogyo. Az Id6közIJen törlllnlok 8 tlSkónt n rokOlllól IIZ0l'zott 
6rtosUl611 tolylfln one crktllcalloK 110m órozll(�tJ IIlIIR'f1t kötI.!' 
II.!Bnok, mort bohl\16zflllr61 vnn 8z6. A Kyormokrlll fl'l.onblln 
Wlndollkodjók öIIIIZI\ntftb61 lovnblml 18

1 
10hotólllK IlltlKOI1Yt" 

ZÓR úLj(m, mOI'L fKY monlOIlUl " llol'kU ta6«okt61. A lIlogn lln
pode\st tQgllt lJII h'nahn éli tllllukknl Je\tt,llmoztnRlIlI, bn!' II 1101'118 
olj(lr{lR kÓH6bbi lohotlla6116t oz 80m z{n'Jn kl II v6ltorodlllÓllyG. 
bon /I bfr6H{lgrn lUl'lozlk nnnnk n m61tftnyo8 tllIHIlOWlok fl 
mogfLllflpltlhm, /Imely Unt 110m t01l1.1 tlJnkro II fl Kr,0rmek Ill!
veltet6R6nok III nlnpot nd, Ism6tolJUk nllonbun, IOgy ogy-
0161'0 n IloronklvUII nH1A'ogY01.Óflt kOl·(,IIHO. IIn or. nom HlkerUl, 
fl Iblr6s{lg ol/lt.t mutn9lin tol {I?' oddlg klllt1öt.t ÖSIIZQA'ok lelndó. 
vovónyolt ti lA'nzolJn fl, lovolébon omlflQtb LUtilli órLóltok jUl 
lutfllu'lt III, A ulr68f1R'l1l1k mlndOllollOLrt1 JOgfllJ/lT1 fili II tOl'tfls
dlJut VIHRi'llUllon610KC80T1 19 mog1tólnl, (IZ eddigi 6zolgl\llntlí
sok Igü'l.OIl\IIII allotón n1.onbnn fl, tólkUvotol611okkol ,,!omben II 
blr6Rflg vMUlmóbo vosIII önt, fnKntllUu\t. olHöllorlmn lohot 
urrlnRdf) cóljnll'ü IKltl1yh() vOlml fl ollnk nu'lAodllOrllnl1 jónllok 
m: llIot.ml'nyol tlgyulomho, Az 19211: XIV, t.-o. 2, §-Il IIzol'hil 
Ol'l'l� n oóll'll hnVIz.lIoldjl'lnnll �I:I oHondlSl'Hógl !)GWIJálUlk OK}'
hlll'Jlllldl\t vonhntJfLk 1o, onnól többot 8ommlo80tro Rom, bl\1'
mokkol'n Öfl87\OKot I\lInpltnnn 19 mOK vl8l1Zllln(1n6log n blróllflg, 
A lnrL{lfldfj flzotéílóro vonutkozó ktltolozotlllóg 1\ Kyormok 
úlotkoJll lokluLotóbcn nln06 Intózmóllyollon rondo)ivQ. Tll'l. nJ; 
6rdC'koltdk tfll'811Clnlml fLllfL8fLt61 rUKKI 11'1. tln ('lIi,ÜóhI1l\ kürUI· 
bolUI 1 6  ÓVOH korig kol1 IL gyormekrő Kondollkodtlill, vu«)' 
('IIutIo"" mort Ir{lnyl'ól VI/ti 'IZÓ, 18 ÓVVR kor{!lK, IlOKY mOR' 

OKYOZÓ8 korol6bon mll)!on ÖIIIIZOll'(lt n)r'lIII)oll tol vJII8l'!nlllOn6. 
10KCllon 8 llIonl\ylt hllvonk"nt. IIl'fll lllUI1Cllot nllnt ndhnlunk 
do nnnylt mondhntunk, hOKY hll II \.IIIII!llllllulIlJIQSfIllI kUvotol6Ht 
IIlkorUI m61t/\nyoH Ö!lIIi'lt.lKhun mOKAlh�l)flllllJolc H /I LOVlí!Jblllk. 
II/m 20 p·t kUL 10 hllvollk6n�, Ol'. rdkubllufI rdllp /I mllllQKYO' 
l.ÓIlTQ, mort ollnyl� n hlró"flK JII rondll1!Ut'lnt m<llfll.lh�"fL, du 
OIl11yl1"o l6n;,ltlg IIr.UIcHóK IH \fUll /I JO'(\rmok nuvuMII6!wr., At 
t61 /I lonyoKnlőlltlSl nom }wll tartunjn, J,OKY II n� 1111)111 /lZ 
Uggyol kupcllolntbllll ollnvolHtntJn Onl II IJllcnd6rtldgMI, I�t 
II (onYO"ol68 mÓK ü'Jlrn III IIlklllll1l111 Juhot, hOK>' II niS 011011 
ZIII11'o]fl1l mlllLt hrtnvfldl teIJ�!Ic.nléllt tQlfyon, hl\ hll'!onyllnl1J 
�1\dJIl u fonYOKnlőR mOKWrtőnllit, ÚKY M.ljuk, rlÍ IIknrnnk 
(l/11'O lj(l/ly.tcnl II lJry ukru'llnk JJIIKyuhb ÖIIJ<Z(lR'ot rJtQLtolnl 
Hnnol, mint umonnyl mó!t{myolI. No III1R')'jll maR'{li ilU moR" 
l6lomHt(lnl, HO (őJrovflzlIlnl, J�ovolőb61 IIlll IfIljuk, hOKY bot, 
It\fu\t dor'ck/Ullln lKYtlk('i'lut� .'ddlA' la jóvfl.lllllni, nlnoll whAt 
okll II?, fj(1I1ozóllru, " lU't7iURIIAKkUlóRrt' vOIIIILkoa6 kU\luluJ6Ht 
pedig hntdTOJlot.tll.l1 ulIulIlIlII \'llIlIzn, 

Ónod, rl. I>JKyhbl rulőt (JlIÍl'h�Tl) ll. !lolR'llrl (lH'yMll klhI IlÓK' 
nok lIJotmdnyoJ utAn 110m kötu/olI CItnt,,!. 2, A 401,f,·08 ÚRY
novollQU BIllIIlAlun' IU\lonAtt cIIIIk mwkrll \fonfllkollk. nklknuk 
II n}'ugdfJbn bmlllArnflhnló KzolKnlntl Idu}o ,- loMl numollnk 
ft tónylolf\'lI IIllo lH'r'llntl Jdt'l � II 16 ávaL 110m hIl180}/I lnoK. lj, V(dIlHf.t II lokIIzikon rovnbhnn tUK kll)ml. 1/. A jd/R!}) nom IIrrn 
\ldó, hOKY II j(II'Ól' komol)' ult n61kUI fUtyördllB'/'lJl1 I'IIjtn, ho. 
mIm, hOKY komoly ar.Ukllóg t1HUMn VDKY IItlKólyk6r6a, VIIKY nt 
tllla71llktltlolóII blzlollllr'lHII (!61JAból Jolt mlJon volo mllKnról. 
e/mk nz6rl. hOKY IIZ ój1011 őrök/!t kUllllyubb,'n loUnlálju, 1'11-
tnlAbuu 110 hUIIlllAJjon lj. CHllU(6)' JaMIJUt mort ulllol itllöM
IOKoRon znvm'Jn /I hlkollMnK nyuKuJ'rllAt II IÖIQK IIzllkllÓKlulol1UI 
tudtnrn IId)ll II kllflllh.,LoJlRnKrll vnszólyulI ojfyónoknok I�I hogy 
IL kihwlhpn tnrl(jl'!kllfllk, Mhu\1 l'IIl1ndl'"lIbhnn H mJnt1/ tlHtl'UVót, 

lamparf T�KÉLfT�S f�R�Ő 
VIIVflETfK NELKUL 

InlOIO lurdOkad 4 kllogromm lóvo[ 25 perc 
0[011 140 lIIor 40 C" fürdöviz 

maguar fém- éS 
U m p a a ruguar 

IrJon mda me clmDnkro h kdrJo agy 
lovoloz6/l'lpon n loguJllbb 210 n:ámu 
prollpoklua dlllnlnn mog'kOld61Ó1 " 

RI. L A M P A R T  
B u d a p e s  l - K ő b á n y a. Ö N F O  r ő  
P o s t a f i ó k  2 �  F U R O Ő K A o R Ó L  
-111 ___ -

Csendürök , a TRI B O N.nál vásároljanak . 
Budapes I, VIII., Ollöi-(11 14. Tell: 1. 392-85 és 312-57 

K u d v o . 1I  f l . n L (j � 1  r u l l o r " ' t+ k. 
II II Y II " r 1/ h n '  • Il V .. 1 0  k, b (\ I to .  II • II k, nlll 61 ",II fllh6fODmO, 

."" om, kOI&tt- 6' • •  I) II (1 1 1 6  , ", h ... tyO, "'rl,nya, pI"I.n, olpa, 

HB Irán/pel lásálOl, IBvlUal, VBOY REMIN GTO N Iránép RéslvénylórsBsán, Budapesi, 

cse[él, k e re s s e n I e I bennUnkel I VI. kerUlal, nndrössy·ar 12. szám. 
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lenebblH portyá:.ik a esendÓT. annát Uíkélete!lebben végzi a 
megeJöaö f:'Zolgfilntöt" Különben, ha az éjjeli örök a kiiteles· 
ségüket tende:>!!n végtik ... tlllálkodk wmk a ját6r jelsip nél· 
kül is. a jelsippnl vlsztlnt B hanyag, alv6 éjjeli óroKet i.l'! 
Iigyelme$Sé tesli arra, bogy csendőr van a közelben s így 
az; éjjeU őrök tulajdonképpeni ellenöilésére a csendórnék 
nincs is meg a m6djll. 5. Nyugdijaztatásn után kegyelmi 
útan adja he a kén' ényét n levelében emUt,et:t indako\l:kal. 
Rn közben az. új n)'ugdijtönény életbelép, akkor a megnakl
t�ok vnl6sz.fnilleg nem fogják megtörni a nyugdHba beszá· 
nl.lthnt6 idill. ti, n)'en rendelet még nincsen $ bogy mi lesz 
benne. ha kio.djjk, most még nem lehel tudni 

B, Gy. ny. th., Biids.untmihály, l, lin folyó �h·i 5�ep'" 
tem�r 3O-ig Nyiregyhúzárn álkölWzkődjk, akkor a Nyireg}'
hbál'tIo megfllhl:pított lakbért megkapja. A lakber engedélve
,ését a belügyminiszter úrto$l ldirje. csatoh·a a kéT\"ényhez 
v8rQSl hatósági bizonyítványt a'M"Ól, hogy ott véglegesen le
telepedett. s CM.tolj.a át Atkőttölködést igazol6 vasúti fu\'al'
levelet i9. 2. A Csondórségi La,pok é\>1 eL6filtetési dSja nyug
áUományú legén:rségl.1ek is évi G P_ 

Somogyvár. Ua a levot�ben emUtett távolléte alatt ideig
lenes nyugtillományban n)lt, akkor az elŐZD sz.olgálati ideje 
li nyugd.Ij üjabb megállapltá.sánál be.szamtt. Ha uonban n 
köt.elez6je lejárt./i.'\'al szerelt le é.a távolléte alatt n)"lJgdilat 
nem. kapott, akkor fl. megelőző szolgálati Idó a nyugdíjba 
nem sÚlmítbató be. J-3bben u esetben a hábor6s éveket sem 
uli:mitj6.k be, mert tl megszak.ítás, íIletve távollét azoknak 
a beszámítható voltát is meg!!.zÜDtett.e. A nyugdíj kiezámltA
sára vonatkozóan lapunk l!t29. éVl 28. szároiban köz�tett 
138. lekssikonválaszunkban nísde�s utmutatást talál. 

77.777., Karcag. Lova::;.legenység lo\"as-cs:endörkardot ke
Teskedésekben is beste.rezhet és szolgálstonkfvii! viselheti. 
Ugyanott. ken t.ortAAi, ahol a Sr.uL 146. pont b) alpont 8. 
hek.e%dt:se szerint II gyalogtis,ti kardnak van a helye. 

Vitb Péter Sándor ny. tiazthelyettltS, l{iskörös- ElöílZ4!
té'le jtinius 30-án lejá.rt, azt.rt s7.üntA!.ttük be II lap killdWt. 

\' �s
.
zeJl Trianon. 1. Öf:l.kihaUgA.táStJn adja elo igény jOgo

f;ultsági Igazol\'án, iránti kérelmH B adja at i!'lkolai bizonvit· 
\'imyát at öTSpRrancmoknak, aki a kérést az életle[rás �8-
to�6..sa mellett szolgálati úton előterjesztI. Hat.-nyolc hét allltt 
elmtézik. 2, Á1- állarnVaButakho7. igényjogasultsigi iga'i.ol
"únnyal most. leht:t -púlynzni. a ]1Íl.lyázMi hirdetés a folyó évi 
augusztus 8--án kelt 178. &1-. BudaJ>esli Kö�\őnyben jelenI.. 
meg. A kö:z:ségi olö!Já1"6ságnúl rneg1ekintheti. Ha .:lumblm 
n levélben emlitett. úton pt'óbnl a vllSiÍtnál álláshoz juJni . 
kérelmét akkor is ;;2olgálati út(m kell beadni 6 eg;rid>:>jillclt" 

\ 
,� " 
\ l 
l 

EZer éu magI/ar ultézl leIteIt 
fonla koszorúba az a hatalmas diszmú, mely 

"a MaGyaR lUlTONa" 
eimen ezer oldalon a magyar hadak és a magyar 
katonak hóslessegét magasztalja a történelmi 
adatok ezreivel. A több mint ötszáz keppel, ter
keppel es $zinas mellékleHel díuileU gyönyörú l 
kétkötetes múhóz HorthY M i k l ó s  kormányzó, \ 
József kir. herceg es G&mbös Gyula mlnisrler
elnök irt ajánló sorok2lL A lelkes, hazafias han- \ gon megin mü szerzői Pllch JenŐ, Gyalokay Jenó, � a"k6 1.Ivá, ,,,,dmk és M .. kó A" ," .I.",d". 1\ 
A m O a r  il 11 8. - P e n g ö. 

megrendelheto a franlllln Ursula!
nal (Budapest. lU., Egl/elem-U1ea q.) 
3 pengös havi riiszletllzelesre ls. 

.=0_ 

ért.estlse a levelében emlitett tényezót, hogy a kérvény t be

nyujtotta. A kérvény\. ahho� a vasúti üzle.tvezelöségbez ct
mene, amelynek n terület.éo ó.Uást kér. Ha kötele1-öjének le
telte előlt az flUam\"8sutaknál Illiásl kap , előljárói nem fog
jak mo!gg:i.tolni a korábbi leszerelését. 3. A közlekedési csend
ór.sél( lét!lui.mll jele.nlf!1( teljes, pótlás egy éven belUI nem 
IMZ. Kesóbb is valós7.:Ínú, hogy nem lilníolyam útján p6tol
jó.k :l hiányt, hanem :lt.Ok kÖ2W válogatnuk, akiknek motor

kcr6kpárjuk van. LegUt.óbb is már .ilyenek kel'Ültek II köz

lekedési örsökre. 
Va.skapu, L lIletékes helyen most foglalkoznak ezzel az 

eddig rendezetlenül maradt kérdéssel. A gynkorlatban általá
nosan 3.t ,,A" fiókban örrik. 2. '"Táradalpár (románul Alparea ) 
Bihar meg)'ébcn, Legközelebbi vtÍros Nagyvárad, 3. Lekszi· 
konvúla.sz."t fog kapni. 4. Az ámyékszé.kek íertó�lenitéséhe7. 
szükséges olajsalak vag)' más sz�r beszerzésevel kapcsolato.s 
kiadásokat � ÖrsgllZclfuizatkezelé5i Utasitás 23. §·ában <>!ö1rt 
módon kell elszámolni. ..Az ezzel Jmpcsolatos '11.2-I3-Vl. b. 
1980. S7., B. )1. rendelet�t csak. a kerületi parunc�nokságok 
kapták meg, de mivel az. öl"!'iön is ismerik n rendelet számát, 
Ült juk, hogy a kerüle.ti parnncsnok:ságok parancsban tovább
adták a rendelelet. 5. A gazdasági áta:lányok kez.elését az 
öt1lglUdúJ;zat.ke.zelési Utasítás 80. §-a szabályozza. Az 192'.), 
évi május 4·én kelt 130..860-VI. b. H129. sz. B. 111. rendelet 
szerint 60 P-t kell készletben tartani, az ezen felüli ÖSllze· 
gel az il11:tékes �ztálY]laTanCSnok engedélye alapján a köz· 
gazdálkod6.sha lehet átími 6. A szolgálalba induló jár
ort uwvan)'ÜrlappoJ mindig cl kell látni (83.605-VL b. l!l23. 
sz. B. )t. rend. ). Az ürlapot a játórtaska irstvaszonzncskó
jában keU tartani. A közeljöv<iben egyébként megszünik az 
utalvannyal \'nló utazli.s. helyé� az átaIányotÁs lép. 7. 
Házi k�2el�s cscl.én az orvosi kölhégeket 3 kincstár nem 
li!riti m!'g. A gyó!.'1'szereket azonban el lehet sZlÍmolni; csn
tolni kelt a \·btycket és a gyögys7.erész GS'� -os olo.-mlÍnybélycg
gel ellátott nyugtáját 1.L neki kifizetett összegről. 

U"laton. A levelében hí\"atb;özoU rendelet yilágosan meg
mondju., hogy a vczb1ylésnek legalább a hÓl\llpig kell lurtl\
nia, bog}' a ",odgyds-t -"iteldíját el It'!hessen �támolllj. 

R/.'nd 8 lelke mindennek. �o\. Sl:ut. 4.31. pontja két bizalmi 
egycnt ir elo, 

,
ez azonban nem je.lenti azt, hogy 3 bizalmi 

egyéne'kclI kínB a 'községi bir6 és a jegyző, lehilt ft községi 
clöljti.rós8.P; is a kiké'rdeztÍsnél jelen ne lehe.:isen. A kliz�ógi 
elóljár6!'lág ug�'anis I'endorhat-óság s mint il)' el\uek kMségte� 
len joga, hogy u kikérdetcséket ft csendörség munkáj8.bn 
8\'a.tkotáb nélkül ,·tígighallgassa, legfeljebb arról lehet ,SÚl 
hog)' ilyen e:Jetbeu az e:redetileg kijelölt bi'l;ulmi eg),(mek je� 
le-nl�te (öl�slege&, �� ha otbnaradna�, ez Sfml :aabályellene ... 
�ogy aztun �"l ?lo1lA.r6ságot v-olt

.
llkcppen cs:ak a kiváncaisúK 

es nejtl szolgnlati buzgslom vezett, az a {-mtebbiektól függet· 
len kérdés, amit nem }tell &ó:neveJlni. 

P. P. P. 5. fJppell azért köt a. lakó szerzódé8t bogy na
gyobb lak�rt fe.lnjánl6 jehmtkezése esct6.n !� l ne' mondhas· 
sanak neki. A h!tduJajdonos u leve.lében ismertetett körül· 

Pollák Rezső 
R.Őfjl és Bles= 

E (J y e � .T " (j a -Ós ,, 0 1 0 6 ,. ,  s = a ,b ó k  
II IP. kIr. dJlomTcDd61"séU s:dllllófo 
KedveOf6 IlOfet�J 1o'lu.1Jelek Buda" est, VIII, Jó%sef-1<rl. 27 , em TeJeIon : SOl-94. � .  -

• 

BUTOR ,.rtó., modorn kIvItolb ..... k6 ... yelmo. ",.:11101-flzet6sro k.ph.tb: KISIPARl TERMÉKEK BÚlORCSARNOKA RI Budapest. VII_, Dohány .. utca 66. sz: 
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mények között szel"ZÓdésszegest követett el, a felmondást II lakó nem, köteles elfogadnI. Többi kérdésére lekszikonválB8zt 
Iog kapni. 

Háromszéki. Csak akkor lehet badiöz"egyi ellátnst eg}' 
összegben megváltani, ha férjhez megy s a megváltAst egy 
éven belül kéri. lHáromé\'j ellátás összegét kaphatja. A kér. ,'én)'t n honvédeimi mioisztérium hadigondozási osztályához 
kön>etlenül kell benyuJtani, csatolva a há21llSsági an;yakönyvi 
.kivonalot �s az ellátás kézhezvéteiét igazoló csekkszelvény t. 
A 4. kérdésre később kap választ. 

56.789. :életbiltositási kötvények visstavásárlása a bizto· 
sitott félre nagyon el6nytelen, mert a befizetett dijaknak 
alig 30-:35%.át kapja vissza. A biztDsítótársaság u!fY<mie 
lJem.a befizetett dljaknak, hanem csak az úgynevezett d.{Jtarta. 
léknak II 75%-át fizeti vissza, mert fl díjakból n kezelési lés 
beszedési J<ö1tségeket, az állami bsstonreszesedést., a kocká
tati dljat és végül ar igy fennmarad6 összegbol: �é� � 
kincstllri iUetékeli 1� levonja s csuk .n marnd'\-ányt fIzeti ki. 
Erre 3. táreaságnak a tör .... ény és i1 biztosltási fel
tételek értelmében joga van, Az Ön szAmáru .megá.Ilapíoott 
,·issz8"ásárlá.si összeg belyes, annál többet nem kaphat: A 
dollárt a társaság II kiutal6..s napján érvény.�s newyorki de-
\.jzaárIolyam alacsonyabb pengóértékében kotcles s1.t\mftam, 

Valuták, l. A dollárra s�ló életbiztosítási díjakat elv
ben .az esedékesség napján fennálló árfolyam. sz«;,rint �cll 
fi7.etni. Miután a bidosítási dljak mlodlg a hó elso !laPJán 
esedékesek, a fizetendő összeget ügy lehet megállapítanI, .. hog)' 
II hó másodikán megjeleno reggeli lapokbfln megnérzük II 
Magyar Nemzeti Bank hi" atalo� árfolyamait. Itt k.étféle 
ár/olalnot találunk, elöször po ,.valuták" s utána p�(hg fl 
devizák/J árfoJynmát. A biztosftási díjakat a devl%.aárfoi�am .szerint kell fizetni, amit Newyork után találunk meg. 

A de"izaiuf'oIYllm két. értékkel van jelezve, egy .a�acsonyabb 
és egy 1Il3ga...."l8.bb értékkel. (PL az augusztus 24-1ki l�pokban 
a 23-ilti ne'\\'Yol\ki kifizetés <l20.00--42G,Oo..nl van Jelezve). 

A biztosítási dij fizetéAénél ln.indl� a magas�bb árfol)'a�ot 
kell irányadóuJ venni. Ha a. blztosltott fél .fI. bu:tositásl dlJ�.t 
a:r. esooékellség napjától számH.ott hannlnc napon helül 
p�stál1L adja, akkor a biztosít6társa�gok köz?s megegyezés 
alapján eJfoglldjtik a befizetés nnpJaJ.l fennó.}Jott árfolya

mot is ha ellenben. a befjzctés 9. harnnnccgyc<hk nnpon ,T�gy 
meg később történik, nkkor az esedék�g n&:PJ!II� 
fennállott t\rfolyrun mérMkadó. Például : -ti. Július ha,,! dl! 
július -eIsej�n illetékes, amikor fl dollil\" ár(oIY9.nlR 'I pengő 

ÁRA 20 fill. 
'<apbató : 
cse ndórre Isze rel  éf'i  

.· . , ,, k U z le l e k be n 

K i z á r ó l a g  a c s e n d ö r s é g  r ó s z é r e  
k ll J Ö n l l' l! t .s  ·. \- Il (1  u o ( d b o l  

G y á r t j a  é s  m i n t á t  k ü l d :  

DÉVAI RT. e�?:r:l�Y-UTCA 10. 

H B S 1 n á l! u n 
k Schmoll Pastát MBg,ac 2Yártmán, 

:���� Boross József 

58.5 fillér, Ha il befiz.etés július 8o..án történik, amikor a do!hh már o!S8k " pengő 20 iillér, akkor ozen az árfoly..unon 
lebet beflzetni, ha azonbnn II bizíos{oott a díjat július 31-én ádja postAta, (amikor a dollár s'zintén csak 4 peng6 20 JiJ
lér) már neJl) az aznapi, hancm II július elsejei <:I pengó 58.6 filléres fl rfolyamot ken alapul vennie, A bíztositótársa-6sgnak a dfjnyugtán tel kelJ tüntetnie, hogy a dollárt 
milyen lirfolyamon számitotta. Folyó év június eJsej6n a 
dollár 488.50, július l-én 4.58.50 és auguszt.us l-én 4.34 volt . 
2. KÖ7.elebbról sona kerül. 

Mit legyek 1 A törv6nytelen gyermek tart.6sdfját meg
állapító bír6i rendelke%ések mind nz atya, mind az anya 
"v.g)'oni �jszonyniboz $ emellett az anya tilr38.dalml belyuté
hez is igazodnak. A tartásdíj mértékének egyik tényez:6je lévén az atyo. vagyoni heryzete, ha ebben késóbb lényeges 
változás liJI be, a ta.rtásdfj felemelését vagy Iesd,llítását 
Illhet. kérni, de �k újabb per keret.ébcn. A per elbiTálása 
az anya lakóbeJye .szerint illetékes jnrá.sblróságho1. tartozik. 
Ha a nli t�lett életet él és 'l kapott. tartásdíjat el!ecsé.rH, 
az nrvn.szek iigyelmét kell ene felhivni, ennek hatáskörébe 
tnrtúzik az. ínté7.kedés. lIa I� IIÓ sért6 kijclentésekct tett, más 
útja nin� a megtorlásnnk, mint beesületsért& miatt fel· 
jelenteni. 

Kéziratok. 
'r, M. Uernádnémeti. Nekünk való kedves Irás, szívesen 

közöljük.. 
Avaai törtenetek. A második jobban sikerült, némi ré· 

süléssel alkalmas lesz. Az elsö kisl!é erőltetett. 
S. M. A statisztika. lzléstelen tréfa, nem közölhető. 
N. A. tórm .. .  omogY6zc.ntmik lós. A nyomotás _ mint 

lU eredmény mutntja - hel)'eB volt, de "különösebb tanul�
gpl nem t.artalmnz. Nem közölhetö. 

K. L tórm .. Nagydorog. Űgyesen, jóízúen lefrta, de 
mégsem közö!betjük, mert erosen volósz.fnütIen. Egy zseb· 
óra még a nyolc,'anns években sem csapott akkora ketye
gést, hogy dorongga.l kellett \"olna neki menni. El;t fl tréfá.t 
egyébként más; \'Illtozatban II székel)fckr6l is beszélik. Nem 
közölbetö. 

li:. J. tGrm., Tápiós:zele. Kivonatosan közölni fogjuk. 

Magyarhou. Még a tisztességesen leirt �s rendesen 01-
,'ashat6 kéziratok elolvasása, megbiráhisa és litfésülése i� 
eMg munkát ad, mi lenne, ha olyan firkálásokkal �8 fog181� 
koznunk kellelle, amilyet ön beküldött. lmsa paplrkosárba 
került, ha a7.!; akarja, hab')" elolvnssuk és válaszoljunk, irju 
le ügy: ahogy minden számun�brul kérjük � szerkesztői �e. 
nete"k elején: olvasható kédras5.'\1 vagy irogéppel, a papIr
nak csak az egyik oldalára, kettes sort.Avolsággal. Nem kI:
vánhatja, bogy a �zemünket és az idegeinket tönkretegyük 
azért mert Ön l'gy ív fogalmi papírt meg akart takarltani. Őra Bicske. A kö"etkezö számunkban közöljük. 

Sz. J. th., Csömör. Nem közölltetjük, mert az iUetönek 
oda.ha2a kellemetlensége sztÍrmazhatnék be161e. Azt egyéb
ként valamennyien mgyon jól tudjuk, hogy fl �egszállolt 
területeken sem fenékig tejfel az élet, SÖt.! Ez Is oka an· 
nak, hog)' a rev(zi6 gyor.'UIbban közeledik, mint gondolnók. 
A mAsikat közöljiJk. 

o lJe:::et6 fotom árko ! 

ISOCHROM - SUPERPAN 
tek ercs csomogfllm és leme::: 

"t(lbl.haló k· "k t e .. ndO,On(lk tfnke k6neIJI sza acsno e Elholyo:r.O Inthet, Budapest, nal'Qu-t� 6 

egyenruháza1t Intézeté· 
ben megbhl1aló mlnósé�íi 
árukIIl II Icgorc.'ióbba:n 
,·t\sá:toljn. Dsnes Blomla".
n,o' és IniSl8ret ls hpllllU· 

BUdapesl 
UIII .• Baross-ter 6. 
h. ó r J Ol n  dfltlll l u Ar jta:ys;U;:e-1  
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Virradatvárók. 
(,ta, TÖRÖK SAXDOR. (6) 

Cic\;u tajtékJOtt. A d!end6ra1c. Iwpták a-z öreg embert 
�. \"Égigíuld.ett6k a lócán. A cigá.oyba.n fel!bredtck ősi, sintér
hóhér ös'ttönei _ maga. fogta kétltézte B pálcát. 

Bede Mózes- batn:ol" bfrós&gDt viSt!1t. yén 6Z6kely feküdt 
II lócátl e: IDeg IE! mukkan.t. A clgányr61 szakadt 8 veritéJt. 
A csendörb'k körk>n röhögtck. 

Az, i5reg«lmbe7 ielkelt. a l6d.r61 & nem reszketett a keu. 
mikor &. gunyúját megigadtott..a.. C�a.k az aTca yolt hamu
"zina " a szeme sarkában bujktit valami lüt. " MDgy rá
nézett- a:t egyik esendone, az elejtette a lábhoz tett fegy
�'étt. A nehl..,. c:;;tndórpusk.l csörömpölv(:. zuhant végig II. 
plldl6n - s Bede Mozes a 9(!gfdfegyz.ohőr. fordult. 

m A magyar \'ltézaégoElk és II magyur kntona h6fi- ij'; 
1 teneinek emeli emlék.et 'i} GÁRDONYI GÉZA 

örökkévaló mOveibeo. l II Költség oéLkOI megszerezheti minden c..�endőr 
, fl. GArdoD�'i Gézáról IroU értékes könyvel !lZ I I r � 

, 

'j" " E G R I  R E M ETETIl 
I � hu alanti szöveggel bf.'k:ü.ld egy le\'elezölapot It \\1' 

T. 

• megadott eimre. Ii ,l Gárdonyi Géza Szoborbizottság \ II Bud.put 62. 
Yií.".illik'lia. ,I 

Ktrem. klillRé{Jmenleslrrl (IZ .,EGRI REAl F. T E" l' c'mil könylH't aMMi rlmTP meglriilden'i. t 
, 

oh'uhatCo alah,". \1 
. -= -----=--

_ Rát . . .  egyéb büntetés nem jár? 
At riClludálko:tOtt. 
_ Strltf nem lesr.1 Pénzbírság • . .  
- N-nem " .  

_ úgy? ! _ szakadozott. bUb'l'eUirisbóJ egy ö�zehaitoga
lc.ott sulUS ban!cót piszkált elő. Ki�imftott3. szépen, meg
nyálazta. a tenyerét. 'Úgy burigilt.'\, vtl.."'Slta egyenesre li 
kitette a tanácsa�ztal sz�lért', tl. gC�jeg)"'1Ó e;ébc - hát én 
azért mégis etrnf(,t fiutek az úrnnk - mondta lassan. Itt 
"\!an-<,� w,.ék _ megfordult ffltesttcl - Tnerthogy - ma
gyllwrla szeliden - a i.lS2:ta tanuliág is megéri. - Oda
pöccentett II lnutalÓUjjá ... ·al - fogja hát a.z úr II fáradságá�rt, Vagy tizennyo[c e-KZtendelg ültem itt, c.nnfl I1Z asztal
nM, de lJem tudtam. hogy velem igy is lehet. Hát csak jó, 
ha tudja. nz ember, hogy egy szalmaszaIba ls elbotolhat, 
igaz-e" Hát a tandíjat nem sajntilom. Adjon lsten jónapot. 

A C6(:ndó{/ik eltátották a szájukat. 
A segédjegp.6 bamMn bámult utána, IlUún egy tétova 

mozdulattal a bankó után nyult., hirtelen lecs3pot.t rá és .a 
zsebfb(! gyúrte. 

v Il. 
SzombaUt}' Gábor mar egy heÍf> a Nieulcscu-házban la

kott_ Nkulcscu kivanta fgy s GáboT, mint egy alvnjáró. 
hagyta magát sodortatni az efemény(!ktö1. A zajo8 és dú� 
no.gyvárosi étet, amelyben még sosem volt T'é� és IlUlelyben 
k:hctAégévcl éJ; munkájú\-s] oly gyorsan � ottbonosan elhe
lyezkedett} lenyúgö%te. Elkápráttalta az a ién}'. amely körül
vetu- II Nledh�8cu�báz.at s nem birt "Szabndubli 11 p�nz Vlil'ii.ZS
köréból Tets.l:ett neki il lány. a vad szépségú � néha mégi,; 
alilzatos és mcgbú:ny!lszkodó oláh lány, dc ha egy kicsít szá
mot �etctt mag-.ival - s úgy félt ettől, úgy kerülte e'Zt, -
akkor olyan idflgennek, olyan távolinak érMte, hogy ö�u
borzongott belé_ De ('gyik lép&< hotta maga után a m6sikal 
s Ő nem tiltakOlDtt. Jépege�tt 'Sorjában, ahogy att a ...ars � 
ti család \'sgyonát féltö Niculf!!lCU egyengették. 

A kön}-vtárs2obához vezető folyosón kapott két szobát. 
F.zí:-kben li �hákba.tJ u fiatal Niculescu la.kott azclótt, akit 
most a2 apja ar e.meletre költö-ztetett. 

Az öreg Niculescu. ha otthon volt, jÓ!Qrman mindig II 
könyvtá-rban tarthzkodott, Most is, hogy megebédeJtek, oda
kérette II feketekávé.jé.t 8 Gábort ls magával vitte. 

Syh-ia 1:; Gábor dotgárol még eddig nem e;lett nyílt szú 
a esaládban, de a leyegóbcll lógott a dolog s mindenki virm, 
hogy mo.holnap lepottynn. A fiatalok között a parkbeli je
lenet. lita val-omj baráti vhi'tony fejlődött kl. &7. öreg Nicu
Ie.�u lJe.dig nem sielWtte, hagyta, hogy l!r;enek a dol�k 
maguktbL . 

Most is a gyárbeli dolgokról bfol'úlgettek. Valnmi búlOr
rl!ndelést kaptnk, amelynek ter'o'ét Gábornak kellett volna 
megcsinálnia, egy vadámkastély berendez.Jsét. Nicule!lcu 
könyveket howtt elő. j6rént kU1főldi uakkönyveket 5 élénk 
"itiiba merilltl:k, mikor Gábort kereltkk. 

- "K:l6Odn? 

Epíts háxat hossz:úlejóratú 818 kölcsőnnel 
KÖ7.elebbit Budapesti Ing-a.tlao BankDál. Rt\k6czi-úl lll. sz· 

.a . k Q a l e l  

Hatschek Emil Fényképészeti 
Hunil! r�lfu,tlf,lft' .olY dtmlUhl, "ndr',.y_6t 13, Tel. 22_2_5"0 

Hol vásároljon férfi szövel fUrdörulla Csak ló mln6seg, kedvez61i1ctésl feltétel !  
NHl növel Paplan 
fehérnemU Takaró Ref o rm  R u h á z a t i  R .-T. csendőr? Köi kabál Kötöttáru 

a Möl ruha Harisnva B u d a p e s l .  VI.. V/lrnos császár·úI 5. szám 
Vászonálok stb. Arjegyzékmlnta dljta' ao ! 

NE FELEJTSE EL ELOLVASNr  A R BORITÚLAP RATSÚ OWALAN A EMINGTON • 1rógép hirdelé.' ! 
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A lIikilj vállat "ont. 
---: ErMlr'i parasztember. �1agyar 
Gabor felugrott. Az ort!g Niculesc.u a nagy asztalra tett. 

tk kijnyyeket s utánast.6Jt: 
. _ •• :- l::n �egyek a gyárba Ji hét ór:l ig ott le.s.z.ek, Mao/! 10JJ0':1 c\ak ,de Vl� ,j tanuhnányO'aa át eUkn II kötcl.>'ket, .tt. n�gy(Jk l'Il1ndent 1l'Z n�rtalon. ldek:é�:t.ítek rnjzpapírt 
" t"eruzat IS. 
. _ Gábor. igent intett s ki.robanl :u ajtón. A lépcsőn ntár ]O�t felfele Péterffy Al'�n. a. garázda Péterffy Áron. Szép �. haU1� _� �ber •. lahán megfeszült a patyolatfehér banSDyU. 7A1keJét mar kJgombolta, pos:ztósz;él tarisznya verte- az 
Q�daJát. Gli

.
bor neldr(l�tott tárt karokkal. Péterffy Áron vé

g"lgnézte Gabort a deTékbaszabott franciás szalonknbáti,lo.n ll2. 
alul F.zük nadrágba11, végigné%te kec.;egeorrban végzódó' ci
ItÖjehegyéíg s azt rnondt.1. azz.al az alázato;; gúnnyal, amelyik 
csak a székelyföldön ha...<=1.n:ílatos s llmelyilctól a bicska mll.
gától kinyilik a l..'febben - oJáhul m(Hldta_ 

- J6napot ki..,ánok. nacecigru uram. 
Gábor vtsszahcikkcnt, az ard.t elfutotta Ho vér. 
- 'Ne bolondozz, Á-ron. 
- Né, né - c;;oditlkowtt a misik - bil tlJd az úr ma-

gyarul'? 
Gábornak bo fejében táncolt minden csepp vére_ 
- Ne haragíts Áron - s II. v!tl1ára tette "il kezét. Gyer .. 

be, majd elbe:szélgetünk. 
- Hát. - húzódott Áron - bé épen n�m ulenyek, mcg

mondhatom, ami mondandóm vall, itt js. 
- Gyere, gyere l.H:l - erÖsködi:ltt. Gábor ,....... gyere _ s 

"álliinál fogva húzta befelé a :szobl\jába. - Hat mi hJr van. 
ülj le na. 

Péterffy Áron leült óvaltl:; méJt6sággal egy hUrs.zékre 
a Blivcgét mag:l mellé tette II pat'kettte, iIIendöen. A ta· 
�yó.t eJökeritette a té.rdire !l eg)' vászonl,a kötött csoma· 
I(ot bugyolált ki belóJe. 

- Ezt .küldi az éde;;;apád és ker, hogy miért Ilem ír,,7. 
neki. Ennyi az ej;ész. - Már cihelOdött is Péterfiy Ároll -
megkért, hát elhoztam. 

Gábor bontani kezdte a yH.sznat. Egy fél IWnka piroslott 
elé. Nézte, forgatta . . . olyan rosszul, de olyan rosszul állott 
a hegyesre faragott, lakkal fényesített körme között a páJ
falvi félsonka s Pét-erlfy Áron hnnpja nelte a le,·egiit, mint 
a m&g�%ett nyil. 

- tdesapád küldi, gondolta r�"l. sorod meg)" Uin i.tt, 
c-bbe II nagy idegenbe . .  hát hadd legyen .�gy-két j6 fal8' 

tod . . .  
Nem volt piros Gábor. Falfehér lett. 
- HAt - mondta, hulkn.n, félw _ egyeb. . . izé 

r;gyéb íz"netet ncrn hoztál'! _ � Itlhonyta �7,emeit az Áron 

erŐl) pllIll.l\tlisa "Iól. 
- Nem: - koppantot� Ol'la 3 musik, mlllthll jégszemeket 

:votyoglahln - egyéb Izenetet nem küldtek velem! - s lel· 
�lIott. Gör("sib botját fogta , a tarisznYlÍt helYl'eningatta. 

- Hát izé . . . _ nwMnogU1 Gábor - Julis lH�m ü"U'nt, 
Bede Jlllia? 

Péterffy Áron feh'ilgta (ejét 
- H a izen t "olnd, átadtam vohra ! 

Elfutotta a mt!reg jó Pétérffr Áront, uhogy kötilln�z.ett 
a nohán. th!)1 né, az ágy felr;H a kiral)' k�pe. olah llemU!tl 
IlÚnek között. Odahzll Pálfnlvnn a csl'ndoró'k aggatták (eJ 
a kö-zséghú:zun a tanácsterem -falúra, mert nem akadt hou.3 
ember al'; f·gé"Z faluban, mé� puskatu'U!al, bikac.sökkcl €em, 
'focuné mt'g nem mert a létr:ira f(>lmenni. Aron is nzóta '1-
<::eli azt a h():. ... zú csíkot a bal arcán, :1 kenyereJ;pu.jtásánn.k meg 
i.H. lóg az ágya felett. Elfutotta nz indulat a7. ind ul at 

ro� tanácsadó, 
- .Ne (éltsd te Jullst _ ... 'etett� oda féh'állrol � at ajtó 

felé lépegl'letl, _ akad annak minden ujjára liz is, meg :l se
gedjCI{YZll j�, ha akarja. !'?ép, ragylÍ ... ember, ta!! barátod l:". 
mert, htlSO· I,!zek köz-üI \'aló. Az te�j a �zépct JuhsIlak. 

Gábor utána ugrott Me�n)UTkolta li ,·:illát. 

. 
- �@m i��z! - ,)rditotta U\agnból kike ... ·e. .Nem 

19az! )fondd, bogy nem igar. ! 
Péterffy Jefejtelt(> magáról ,.. a kilincsre kttoE' II kez{.t. 

. - .llért mondjam, mikor- igaz IS lehet. Ma ..már mindl!l1 
IgaZ. alUl eddig nem volt !; ami t'ddig eskü alaU IlZ "(llt D7. 
hl'.%Ul.o-ság. Aggyj6ten! ' 

Ott maradt. Gábor ,,; két lIklel 11. f�jérf' S7.0rltotta. 
�Ug ezek tortknek, :9 hátsó lé�n egy alak .surr.:-..!lt II: 

a Iélhom:ílyban, ellopódtott Gabor ajtaja előtt., �' pmllnati� 
fillplt a kónyvt.árajtónál, ru::táJI ne!<z nén.iil leonyom ta .a ki
lincset él; b;;:;ompolygott. 

E!an��anu! osont fl, bal.wroklJan feláJHtott nagy köny ... -
�ekreny ml)�, ahol egy apTÓ ébenfa áll ... ó..nyon négy értéke':' b!bJ!at ta. ,,�atdt fi'!: örepo �i{"'lI -«'u. Nigy ;.�, bó.bekötött 
bIbliát, aranYC:'latosat. A c.:!.atok körül s az egyik táblának 
&. k�pén dr.i:gakönik ragyogtak_ KötömráspoJyt \'ett �ló a 
U!�b(·ből (b;ugetm keultf:!' a loglalatokat. 

EbbCll a pillana.tban léptek t.ajn hnHat.szott B fob'oSÓJl s 
az. árnY!k lehasah-a II .�krény mögött, íiln·eh·e kidu;a a 
fejét. Niculesco Leon volt. 

CinkQI!Mól egy idő 6ta alig kapott pénzt. A ravn� Mar
tinennu tu�ta. hogy csak igy l�hct sakkba.n tartani s most, 
hen �?I�al elp'�e ro�zab

_
bul 8�otta.k, kijelen

.
tette, ho" "agy 

nyélbcutl .csa1ad;ánál az o dolga t, ,'agy I:.őbbé egy fillért sem 
kap. A (lúnak pénz. kenett mindcnáron. így jutott arra. II 
gondolatra. hogy kilopja apja könyveiből II drágakövekeL 
i\iegmvarták. Lebujt fl, szekrény megett, a:z. ajtó kinyílntt il 
léptek az rroL<::ztalig- ,·Ittek. Akkor kinézett. 

' 

Szombathy Gabor ült. npja karo8széke"b-'n konyvek és �rá.sok közl! temc.tkft,'e. Mi lel)z most? A sze/u·ény mt.igiII nem 
állhat fel nnélkul, bogy gyanus.'iá ne lenné magato Elvigyo
rodott és leült, lIibait maga ali hlizva. Várt. 

Cábort menbedgta a'1.Ult a pár szó,-al Péterffy Áron. 
Jalis . . . BMe Juhs, 8. szép, finom, oko!; fejévl'1 b Csicsa a 
ragyaverte cigány trombitás. ldöbc tartott, mhr felocsud�n 
kábulatából. A ... ;kszE!lt parketten ott feküdt az a fél8onka. 
Vi�uu:.s:twargatta szépen és bfotl'tk> a !;zekr.myaljába. 

Hatarozott már. 
Vissument a könyvt.ir::,zob:iba és hideg fejjel, Józanon 

I{'ült a munkája elé. Jó két óra hosszat dolgozott, II\Ú..or ko
pogtak az njtim. A filltaJ NiculesCll ismét kidugta 8 fejét ;: 
grimá�zt "ágon magának il !':z.ckrény fé.nye.;;rc poJitirozott 
oMalábil. --U anyja jött, baJk, pipiskedó Iépteivcl, dllan ÖE-2;
S!:llkllpVa il Ceke� selyemkendót, k�ell örökös olvasójavul. 

Gábor fpJugrott é.:> eléjl- siet.etl. Az öregasszon�- édeské
sen kért(' II bocs:.i.natot, ha zavarna - os leült sumbe vele 
- dehát olyan fonto!; dolo�rban kell beszélnie, e1érkezettnf'k 
hitt:1 az idöt. . .  halkan beszélt a kenetteljes. öregas.·;zony, m� 
3 nokotlrni.1 is halkllbban. A fiatal Nucilescu clüred6/t a 
térdein fi minden idegszá:rit Jhilg'fes-zitelte, de ,alig ért (·1 
hotzá (ogy-egy hangfoszl5.ny. 

- tn szeretném . . a lányom :;inCS-... ellene . hat 
PPlt-:tP t'/{)' unya vigyáz rt gyemJekére . ... de nagyoll. 
na.gyon .;;zeretném l·sgnclodna hozzá n\' ... . nt' 
,·-zaldtson félbe . . .  hlltyje "1, �zerencsétl('n lennek egész 
ell'tE'rare, k-gyt· meg ké-rem . . . az ortodoX" \'vJlásra . IlCm. 
nem - át keH terníe . . mé� a sírban st' nyugodnék . . .  

Nieu!{:scu L�n gyor."an ,i�:znkllpt.a a feNt. Gábor kl
\'úgtl1 maga .9.161 l� széket. 

- �em! - l:iáltottn közbe, ahogy végre szóhoz jutott
nem . . .  azt neTIl te!;Z<:ffl - s izgalmában :lZ ud\'ariasságról 
is megfeledkc�ve, az ajtó fdé tartott, ahonnan szembe jött 
87. örelf Jl;jcule.!!cu és átölelte a "állát 

- !tIi az, mi az. miért VIll) úgy kike1ve magából" 
NehállY nóból mr.gértett mindent. Elkomolyodott. 

Percre öSlizeráncolta II homloknt, egy OOgszú:;: dönnogést rej
tt-tt el II oq:akállúbn s moso�ygott_ 

- Hagyd el - mondta n feleségének - ez a mi dol
J..'1lnk, ezt mi clinUiulik. mi fb-fink egymásközt. Csak nem 
dEietni ti dolgokat. Gyerünk az. uzs:onnához. a többit majrf 
mt'ghitjuk. 

4 T u(jas:zövel mjllöséae bl;tolom dolga. 



A n ,t1dl� SR.llIt � ot"rgu Uln�, minl hArminc. "r �W 
mmdJg, \lJn m�t i: m Itha loh 11. ura a,,;lrat:t ,<Ot! Ful'
j!(:1l IlJ)(·g�'t l,i ·ln.HIÍk .. U két r"rfl kt\rollfo�'n ll'Ient \tt�na . 
. \Ii:p:: �u. Il 1l)lt hallott Nkul<,s,:u L':''Oll a hecrukódo ajtó 
mQWi , ammt az. apja k�f!){e, ' n  mnudta. oduvetv\', mUlt nm1 
l,·rmCf, l{' , mag.:.till jih'o, millthR (un dúl/107Utt ,oolna, 
_ mwta S:rA, 'lhl<thy Gábor ff.lbukkiHlt: 

_ tJa '�Tet. ri. ig, 
\.. n \' ,rt , ) r 1"c-i'K 13uujjh,,&ycll 

.... ml�l. f�l-,(tI'.ult a lc-:pc_ m. !,inmui\'al 
Run li.j:lt, ,alapjlt1 kalJta � autolt.a yigta 

hri �h ,totó ilM 1.Í7-"nkLttó. 

"Hnfun:iáit 
u�rálva a 

mag'lL 

J,,, a te· 
fökakat. 

\ 'ln. i ' ami :jl.':ti. -n. Fututt .a lúrrd. A).:'S:than )::l.ll tt<T
I' 10 ·)bt .. ! hÖlI�pol)'..)�tt'k furmá!ódtak. A köt.,ti <'("!;Zely, 

kogy c'\!zti "syetlt',l V� ·i<'''I"IÍ'iát, mcgt";ft>sitO;!t1.; '-'S7.'t. 
!-'H;nl , .i i.gult, Dho�y a lova.�uhul"lö ul,c3:ko.t nÍ?.to!. Tudta, 
D,,· :'1; I l l  ... .anu t\1f,nrl!'n!' c kaphat" �s II legapróbh pOJltig ki 

I!ondnlta. hogy nut kell teUl\J_ - :\1 .. ;( ment ,:U:. aut.'" amikoI klUWro-l llU)t fdft'é rohant II 
lépt: �lJ. - ordQ�1 �igyory'Jl, . uhal,l :.1 .ll, urC,lIll <:'$ ,;úotf! fNtTl
hangor. Ilitlrm'lr�ti.: 

_ KI,millú-: .netf'm .� ar:myil� . _ kami,llal 

ltajzpáJyá7lat.. 
f: ti !,al) -",JIlkiIt oh'6:\ oeil'Li' ain 7,linllil'jl irju -, 

•• ik r.llz,oJ l--.ldu":':_ 
Rajlf,',!I\ ... <'11 h;l -ml,1:] \il'VIl, tn ,-, liI\ta. J;én \1,.) t'g-i. �l 

f#,ndi>f 7, ',g-'1]'U, " f..r")' Il.l::g. .. n:lo-�ebrl \'ett jettnuti:._ .;� Inja 
t, h. l k m(>iy ,I;\�)' hUJ1lo;,ro .... tnrg)'l' Irhet m'-'f,tQrtent \ ags 
klihott I'·ll'ncl;. Cj.,-j�·g i:,m(·�t trt,(lI. illuo:,krlota ;;lb. I II'- lLt<1ll 
u ' eti'-'ldl y.ukit.'I(L;;, hO>-:.\' d r".IZ tgeu jd�nctt;t librlÍ.z.oljo!li 
I';-}U'l /' l'> ; lak. ;,1I'("':I:P,. k<ltiki,tura. iCI A papir akkora lr.ogYf"n. 
!ninI '': f ;;\ .:ij1l1l:l ú n-utial pnplr. 

?{�,Il !'i�-:m1Jnk .lh'gá.l tBlaLl !TH'\-"�� rajzot: Ki ahugy 
'li, i1 ra':roljon, rth'· t d·q} snt'uan a kózilg)· .. .sti>gd ki"án· 

..Ili !\illllm:t'!lIJ. .\ lt'ldoab:\ l !i-lkt:ri1lt rnjwkat kin.öhü íogjúh. 
d :I.lt>k� Üln' kl'1J \0"-' :i,.r-.. ll.dni, nolZ"Y nf' t-örjellt-k Ö<;l>7.e. 

J'�íi /ú':Il" ,( " V i il r I  lit(}, t'!1 I fh'I/ !!  PO' (!l'i;l1dtO! (<<'1"-

LÁNG 
\ '-[lIIle ,-, 

leqo!csóbban vásárolhat a c s e n d ő r  
ágyoemü b. febérnemti anynl!okat, k(osz tl'hérllnuuH 
é" minden egyél) rub1i.?llti CJkkot kflkl. és civll ruhll
FZö"cle�el a IUhdlt-tUb Ihelhi lellélelet mellell 

MULLER I • .,...,nd6.dei , u to  .... ,, ' l  blo,'eb,," 

I Budapest, VI., Király·ut(Q 28. szám. 
Sl\lQlb�...,.e.ü , .. tI<Ié.lí,.tlket "Con HA.IflA !OZ.SI;:F. tl \I Q Ih: r· ' . ... a ho 11tIrl •. 

19$i! szeptember 

dll/Jk f. H(1(ririrll1: o/,;iobl i A I"nj"bf, j.altJfi.Ul1ot i!-:i{1 I", 
.f>rf.ll.-flJ r(lj_ol{Jk�l';d,.l1d )/lttllU/fu:'rtl:. A. , ,.,,d,,,{n.,t n:: ok/n. 
bt·)" lD-iki ,'f:(j n IInU/InI !Of/juJ; f.:th,Grlílf/!. 

-,-

Megfejtés. 
,\. fotyó c\ i 14. sy.umunkhan Í«izöl! , .. lhltpiihrázal m.�)!'-

fdre::;cklÍnt tl pllrallc!--nok ho' magyaráz,-; 11')('Ji! (1"1. utat .l 
jn Torn·xt·t,)lJek. 

"Innen ,-um nt uton (é",z.a.k {(Ih', mut:lt) dindur. jobbról 
elhagyj3. a kel'"b';;z.h t t-.- attól minte�y Ulklh)méh'ruyi'r� (>!.!Y 
jI hbra ,-,liLl'!°a,:t.ó :;lcl-.érotat talál. Erre h�f(Jrdul eB H\.jUl 
mintQgy I Km-t hul:lrl. \r.után itT. �rdn ( ... J '  t' !i.f.!'ltZÓ útra te-r, nmdy :it\'i�z Jl1. (!l"doll. 'Mikor az f'rtljiuöl kii.nto!,f.., ugyanazon 
ax. útQu még "agy 150 m-t megy Ott .:g).' g)""8loltÖ�\'ény 
agauk (') 'élbalr,1,. Errol u hl'lyrol körúlnez. Egyt"l1e�CIl 
!l.H� �lntt, 4 pntak tÚ14. part jan Flt ('g�' nagyobb rU-C'so
l'0rlot, :m"Hllrltck a túh=i, "l�l&n yun ;IZ a h:íz, rU10\'Ú m�nni('" 
k<:'I, A Lle oporttul baJr-,J hlÍfOJll ,_'gyes hálat lilt; llZOkt6i 
hJllro; "an n V'usuti hid, :1m\,I"hez az. r:m-Iitett g.ynlogö::ovény 
'. !;Zet. Ezen (>1Jl1I'�'J' a htdl�. -\ hidr(,l ,'aIó;;,zíllúl<:>g má;' látni 
fogla a fac'öo}lorL .�.,é1én a h,íZ."lt. amelyhez ezet.;:, utat (lll' 
nll már kónnyl'!\ lnf'gtuJiTja." 

.� lt!Jtiobb m:,gfc)test PIlipúr h![cnc törm. I M:lKY;1 
gef1c.�) küldoUf> be, .tkitl<'k a p:ilpadíjat l'lküldöttt..ik_ 

J,., oh/ottál.' mil" még fl fell/aulvf - BntfÍI' A,,'/II/ lit. (/lu,i,,-
1-,(110, /?rnuith hj,w", /(1/ 111. (/t'lClg,/ftl".Qtllrrt). Bf'r,':;�','!.. (H,'
bil1fO Ju:rw!:< nn/l. ,S:h.jrll), BngfÍr Alldrrl� I,rllt_�. ([(arca!!), 
C"IJI .Ififlá/u 1/-,.".. «(löU,).  }J(ml J,ít:H.-/ 'i,.(/! . (BO!llyCI-II«ljfl). 
l1(1li1oliol' l.Áljo,; f'S (r;d.�, J, el('kr� JlÍrfur:: t/;nn, ((;, m. J, 
Fit/d; Já:. tf ttJhfJ/I, ( 70I'fllI(\,.), fin/fJm"O!. JÓ:H'-f � , O[ril
rwtffilld_,=, ut  i. UÚ! Pál fm '-m, (eu. nia), H'lb"ll(J� (/filutr-Hk,Sj 
,h,�,4 (m ;l. / '{C.,-.hífl), lIf1r" o", .\/iJi/ili( ,jnlt. (1\.';t'rinó<wjl
I,ilf), 1I1ú lJnJ,'" ,,,-mo (l'fimu';lllfi>-rk), KOr>-r Jri:o:('{ prhr->r 
(Rrr' rl"�)' ÚJI'IU JÚZIlef ((.r/,/. t S:-Ú,;;:,.,JI'), Mndurú..'�i! 
• d'r*- ($=I/1/k), ;\ltl'/lruh"/ 1"/ni" 'Il. (S:;dJlli>ltt/t'(-J) • .llq(':<nr 
J.í:><.[ 6rm. rdrd), !'ÍN:: '1\',(m ti Pri! .f/l. O!f(!!!lrtrYt:nc8J. 
S lurai IXyiJJzlvr) József tb, (S-:r-�.bf>:hirt·';'J, NJ/tér /-"/. 
('ún 1'''''11/ . (fiii'nl lil), SinwIl .llúrlu'l rl\, rS01noUlI" .. ullmil.-IÓiS J. 
S-:lIbad(�" imre �.lf. ( �·dR.r..q), rt /hl/r,lj (;"UT'n'/ tórm. (S-;� 
k,-JJ!eltf-rfl;r J. \ ·itr.c;.;r GJIÓY!f.'/ ti).m, (Mumk'Cl'�":lllr). 

A:zobuü .. fl m"91. j/é. '. f/kil:d iti n •. ld"n fl! nt (mU/rlflplr.-.. 
llt"1Il ,il ... ri/II. 

A !'7erken:té.�e-rt és kiadjÍ...<:l-rl fdl'l;'<: 
l�I"\':ClI'!R ZOLTAN orllll).:!�. 

Staruum Sajt;6váillilat Résnénytfu-.'I8aág, Budap""t. VI" R6u:.a-u, II L - Felelős üze.mvl!Zetó : Györy Aladúr, 
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