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( �� Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, \6y�s_,t,_\'t- nem az ö alkotásuk, tölt jeIsza:
,aik a�att pr�?álgatna.k. 

hanem Knsztuse. De ok a kl'lsztusl gondolatot csak 
il gyomorra vonatkoztatják és kísérletüket milliók le
gyilkolásával l'émtetté aljasít ják. Kisajátították a ka
rácsonyi gondoJatbóJ, ami a testi jólétre vonatkozik, á 
keresztet pedig a hozzátapadó magasabbrendű embel'
eszmével együtt - így hiszik legalább - eltiporják. 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek MaOllarorszáo feltámadá8ában. 
Amen. 

Fény a szuronyon. 
Ne él'ezzék magukat a'szeretet ünnepéböj kizárva 

awk a bajtársaink, akik Karácsony est j ét nem ottho

nuJ<: csendjében, hanem fegyver�s örjáratokban �ltik. 

öket sem kerüli el a IkarácsonYl fényesség. Nem Igaz, 

hogy a békesség, szeretet, irgalom és emberi méltóság 

ünnepéhez a mi szuronyunk csillogása hideg és nyers. 

Az ember távol van még attól, amikor a szeretet nem 

szorul többé \ édeleml'e. 
A krisztusi gondo1atot már megszületésében ül

dözték. Martit-tömegek vérével kellett a lelkeket meg

öntözni, míg a szeretet tanitását befogadták. Hiába 

lelt el azóta kétezer esztendő, hiába vette magára az 

emberiség a kereszténység köntösét, a karácsonyi gon

dolat ellen azóta is könnyes-véres harcot vív az önzés, 
gonoszság, sötétség, az emberi tökéletlenség. 

Kétezer éven át a krisztusi gondolat lényege túl

ságosan is emberivé, tehát gyarlóvá és hamissá formá

lódott. Ez is egyik főoka annak, hogy a világháború 

minden idők legsúlyosabb válságába sodorta a szeretet 

tanitásál. Oroszországban ledöntötték a keresztet s csak 

az anyagot istenítik. Az anyag, a gyomor tudósai, fél

tudói és tudatlanjai, éhezők és jól1akottnk világszerte 

csak az aranyra és kenyérre esküsznek. 

A karácsonyi gondoint szószólói kétezer éven át 

csak a lelket gondozták s megvetették a földi jólét 

követelményeit. Megadták Istenqek, ami Istené, de 

nem igyekeztek megadni az embernek is azt, ami az 
emberé. Most aztán a másik túlzásba csap át az ember 
s ráveti magát csak a tes�i jólétre: ruhára, szórako
zásra, munkára és pihenésre, mint ahogy az állattal 
elvégeztet jük a napi robotot s este szénát vetünk elé 
és almot alája. 

Végletek között vergődik az ember. Egyik zsák
utcából a másikba révedezve keresi az Utat, amely 
meghozza a földi jólétet, de túl az állaton, leret ad a 
lélek és szellem igényeinek is. Kétezer év kicsi idő ezen 
az úton, a karácsonyi gondolat éppen, ho,"')' csak gyö
keret verhetett alatta. 

Nem vitázunk materialistákkal, istentagadókkal, 
mert az ilyen lvi ták méddők s eredményeik idölegesek. 
De egy bizonyos: a krisztusi tanításnál igazságosabb, 
8'lebb, emberibb életformát tah'i.lni nem lehet. Amit 
most az nnya'g -tudósai és l'end.szerezői újaknak kikiit·· 

Rz a legdermesztőbb zsákutca, amibe az ember 
bejetévedt. De innen is vissza fog térni Karácsony for
l'Ilsához. hogy megfürösztve a lelkét s Krisztus lénye· 
gébőJ mind többet vive magával, új utakon keresse az 
Eget s Földet egyaránt szolgáló új életet. 

Amíg azonban eljut ide 3z ember, addig a kará
csonyi forrást őrizn� kell, hogy mindig legyen hova 
visszatérni. Nem a mi dolgunk. hogy vallasi, politikai 
lis J!'azdasa�i vitákba beleszóIjunk, mindezekhez sze
mernyi közünk siocs. Abol azonban el'öszakl<al, fegy
verrel törnek a karácsonyi gondolatra, ott már nekünk 
kell helytállanunk. Minden rombadől ne a mi fegyve
reink v4dehne nélkül, amit a keresztény eszme kétezer 
éven Át alkotott, de rombadőlne a magasabb rendelte
lpsÜ embe1' jobb jövőjének még a reménysége j::;. Ezért 
\'an az, hogy a karácsonyi gyertyák szelid csillogásá
ból a mi szuronyaink visszfénye nem hiányozhatik. 

A karát!souyi gondolat lényege nem más, mint a 
békesség, emberi méJt6ság és tisztesség, az anyagi és 
erkölcsi javak kölcsönös tiszteletlentartása. Nos, hát, 
nekünk éppen -ez a hivatásunk: a békességet, tisztes
séget, anyagi és erkölcsi javakat megŰri-eni embertár
saink számára. A világháború mindent elsöpört, ami 
volt, azt pedig senki sem tudja még, hogy a mostani 
világrengés mikor, hol fog egyensúlyba jutni. Minél 
l'I.ötélebb fi bizonytalanság �s zavar, annál többen van
nak. annál vakmerőUbek a zavarosban halászók, akik
nek közömbös az emberiség egyelemleges sorsa, akik 
II najlY tűzvész lángja mellett csak a maguk kis pecse
nyéjét aka.rják megsütni. A krisztusi gondolat örök 
�agadói ezek s a mai nyomorúságos világban nagyor. 
IS rá kelJ néznünk a körmükre. különben felrobbantják 
alattunk a Földet és belel'ántják a romokba az Eget is. 
Akármilyen szegény és komor moét különösen a ma
gyar Karácsony. mentsük és őrizzük fi jobb jövő egyet
len szihhd alapjál : Kriszt.ust. 

Ehhez pedig most még fegyverek is kellenek, 
sokkal inkübb. mint az eIsá Karácsony óta bármikor. 
Vállrnvesszíik hát a puskát Karácsony estjén is, de 
ezen jogon mi is részt kérünk a karácsonyi 
fényességbŐl, mert a krisztusi gondolat legelső őrizői, 
gárdistái vagyunk. A mi rendületlen kitartásunkon 
is múlik ma az, hogy az utánunk jövők karácsonyi 
gyertyái a mienknél vidámnbbEIJI és ragyogóbban csil
logjannk 
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Hogyan kell ellenőrizni az álló 

gépjárómüveket és azok 
vezetőit? 

lrla: Or. KOVÁCS-nUNA KÁROLY rcnd{)r .... 
fogalmazó. 

A csendornek nemcsak joga, de kötelessége II gép

jár6múvekt:t, azok vezetőit, utasait, árurakományait el
lenőrizni, ho azt II közrend érdekében szükségesnek 
tartja. A közlekedési szabályzat az ellenőrzést, igazolta
tásl nemcsak azokban az esetekben irja elő és tart.ja 
szUk�ege.snek, amikor annak vezetője büntetendő c!\elek
O1éo)"l, akárc:>ak kihágást i6 követett el, nemcsak akkor, 
amikor a gépkocsivezető, a tulajdonos vagy az utasok 
ellen eljfLrásl akar vagy fog folyamatba tcnni, hanem 
bármikor, amikor az a közlekedés zavartalan bizlositása 
érdekében szükségesnek mutatkozik. Ahhoz természete
�en. hogy a csendőr minél tökéll!tesebben megfelelhessen 
eme kötelességének és a közlekedést igy zavartalanná. 
veszélytelenné tehesse, szUkséges, hog)' ne csak a kihá
gáson vagy egyéb bUntetendő cselekményen tetten érte
ket igazoltassa, hanem. hogy időnként, kémpr6baeze
rúen az eléje kerülő gépkocsik közul másokat is mei
álHhon vagy az éppen álló gépkocsihoz hozzálépjen, a 

tároló gépkocsit felkeresse és a vezetöt, utasokat igazol
Lassa, ellenőri'Lze. Természetesen ezen eljárns alatt nem 
m(iszaki ellenőrzést ertek, hanem Ú. n. rendészeti ellen
őrzést. Ezt az időnkénti ellenőrzést azért is szükséges 
teljesiwni, mert a gépkocsin sok olyan dolognak kell 
lennie. sok olyan szabály betartását iTták elő a vezető 
személyét. az utasokat s a rakományt iIletöen. amelyek
nek hiányát vagy be nem tartását _I csendőr csak úgy 

KarócsonY�J. 
A 8:teretet 8UJtt é/.zaká.j4n 
Ne ejlJlf'n .enki könnyeke!! . 

A betlllltfmi c�lLafl filiI/I! 
Omlik el a világ felett .. , 

Ma nem tehet JdlmtykuUat6 'tiroo' 
A mennyri oronU:ik forráJJa 

' 

MegszaLetett, nugsz:íUeteH 
A lI%rrf'll'l sunt t!jszukdjánl 
NI' PjtHFnI 1Íf'lIki kt;mq,ek",t!. 

A Hzrrdet H:;UI! ffllZuk6.jó." E!lU tdzltelll Jle Legyeliii ideg! 
J4ezolblJlcsií titkOl! !)RSztd/t 
Van-é. hi ml:{1 fU'm érti mH{JI 
Mu 1Iem 11'1,et bÚJt, didl'rflll árV/J; 
Az irgalom ;ott rl fl vi1ágm. 
Muzd1lliuLok nilU I.mberHzivck! 
A IlErret.ct IIzt1l1 ">j8zakó.jfÍ.n 
'-';U/J h1zfl.eill /If' legyel/ hidl'U! 

tudja ellenőr:zn:. ha il gépkocsi l, amellyel kihágást, 

\'agy más bún cselekmény t nem követtek is el, el1enörzl. 

Lehetnek vezetök, akik kocsijaikat a közlekedési szabá

lyok betartásával vez�tik, II tecpkocsit látszatra rendben 

tarlj6.k, tehát menetkö2.ben kibágó�t észlelni nem lehet s 

mégis, ha rendészeti ellenőrzés céljából az ilyet ls meg

állitják, tudódik ki, hogy sok minden nincsen rendben. 

Azt, hogy a vezetönek vnn-e jogositv6.nya oly jár6mo.re. 

umely�t éppen vezet. eleget tett-e Bo kötelező orvosi vizs

gálatnak, van-e három kitöltött betétlapja stb. oly egyen· 

nél, aki egyébként !\zablllyosan közlekedik, csak ilyen 
ellenőrzés alkalmával lehet meggyőződni. 

Felsorolom mindazon követelményeket, amelyeket II 
különböző rendeletek a vezetökkel, utasokkal (kiaérők
kel) ijzemben, vagy a gépkocsikra, rakományokra nézve 
előfrnak. A müszaki ismereteket igénylő esetekre nem 
térek ki, mert II gépkocsjk ilyen clJenörzését a gépjArO
mü kerületi hatóságok és a szakértők végzik, nem tAr
gyalom továbbá az-okat fl követelményeket .sern, amelyek 
II közlekedés. huj tás, menet alatt kötelezik a vezet.ót és 
vannak előírva a gépjár6múvekre, mert ezek össze
gyűjt.ve és részletesen II közlekedési kodexben megtalál
hatók, II rendszámok kicserélé.sével megváltozott hely
zeUel pedig a 2011933. 8z6mú Csendőr.-égi Lapokban Kris
ton őrnagy úr már foglalkozott. Ezúttal csak azokat 8 
szabályokat akarom emlékezetbe idézni, amelyeknek bt!
tartását a csendőrnek akkor kell ellenöriz.nie, am:kor a 
néhány músodperc alatt elvégezhető rendészeti ellenőr
zést végzik, A rendészeti ellenőrzéi! csak látszat szerint 
indok nélküli, mégis szükséges, mert nemcsak a kÖ2.leke
dési rend, de az aut6sok érdekében is való. Tudvalévő 
ugyanis. hogy a bajt rendszerint oly egyének 'okozzák, 
vagy oly gópjfltómúvel. ahol nincsen minden rendben 

.4. /Juretet szent éjBzak.ájchl 
EYII éhl'.ll fluij Be khjen itt! 
Az Ige, l!.'untr te8td öltött 

A j6tett '!Ullt, boldogit! 
Ma nem tahnt 8zámkil'drtt, aTT.a, 
A HZŰZ JÓIJáO jól! li ti viláora, 
Kit ahamillflág lie1'rl/dr.· vitl, 
A szeret/ct 8Zt nt 1"j8zalui;á�L, 
EOY 6he8 Hui; He ki:rjen iUl 

A. ueretet IIztnt tjS%lJ.l.:djáll 
OIel1f1k út, kiket 8zeretünkl 
A pásztQTok Itwst tlllekdnek 
t:J8 megvá!tá.8t hirdetnek tlokUnk.1 
Ma nem Icha kitn.oadott <Írva; 
J/Jtfl11 fia ifjU el a vi.Myru, 
Aki! 8triy - hivpn kövcW,t/,· 
A /ItaTo/et B:tctlt fjlJZuftájáll 
tJIFI;il4' át, kíle�t BzprdUllkf 

ti /lzrl dd uenl ,;J8zakáján 
J.Jl�(IJJüllh m(ndr'lIájalt �II'II ellaMd: 
Királyhtf,{Jnn, KlivúnfJn ItU i� 
I'irl/Ljon .. ofd ff·nyó/alJa! 
Ma 1U;m Ú!hot bÚB, hontaw'l árva; At iyutl!áy jólL ,.t a vi!ágra 

' 

1/(J(Jynt� hinnők Ml diruil.t.lái A Ul'N!'tet nw! I!JflUlkdjá,,
' 

l�f'glJi1nk miJldnlJdjflR "Illl csalcid/ 

VÁLYI NAG1' G6JZA 
"zAzado�. 
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A cé.l az, hogy II csendőr a közúti forgalomb6l ezeket az 
egyéneket. és jármüveket kirekessze, főleg azért, mert 
szabályellenes magatartásukkal nemcsak a közlekedés 
rendjét veszélyeztet.ik, de a szabályokat betartó vezető
ket is ellenszenvessé teszik. A közhangulat könnyen lll
Lalánosit. 

Rövid gyakorlat után 8 csendőr szinte ösztönösen 
fogju meglatni, megl.alálni az elóirásoknak meg nem fe
lelő vezetőt, kocsit. Ehhez természetesen elsősorban az 
szUksége!!, hogy II csendőr tisztában legyen azzal, mit 
kell, mit akar ellenőrizni, 8 hol vun az, amit ellenőrizIlI 
akar, röviden, mikor vun rendben n gépkocslvezetú, u 
gépkocsi, enn�k rakománya stb. Ezt az ellenőrzést ls, 
mint általában minden ténykedést, udval'ias formában, 
röviden és sznkszel'üen kell végezni, nehogy a néhltny 
perc, amelyre a kocsit látszólag indok né IkUl fel
laJltja, zaklatásnak lássék. A rendészeti ellenőrzés alkal
mIlvel észlelt apróbb szabó,lytalanságokat, vagy feledé
kenységnek betudhutó mulasztásokat elöbb jóakaratli 
figyelmeztetéssel is el lehet intézni. Az sem szUkséges. 
hogy a ctJendőr minden egyes gépkocsit és annyiszor, 
I1hányszor aoz elébe kerUI, megúllitson, mert n zavarLa
lan forgalomnak igy éppen ö lesz az akadálya. Elég, ha 
idönként kémpróbút tart és a kőrzetébe tartozó gépkocsi
kat, vezetöket, de az idegeneket is, akik körzetén útha
ladnak, csak esetenként ellenőrzi. . A személyesen ismer
tek ellenőrzése scm feleslegctJ, mert az, hogy uz ismert 
lIzemélynél "biztosan rendben vun minden", igen sokszor 
nem biztos. 

A gépkoCBi1Jezetiíl.kel szemben ellenőrzés tál'gyát kell. 
hogy képezzék II következok: 

A vezetöi igazoh'únyról tudni kell, hogy azt csak II 
gépjáróműkerUleti hatóság állíthatja ki. A fegyveres erő, 

Jucilia kisasszony. 
Irto: ORAlOS GEnO. 

Ez az igazi 'havazó's! Itt nem fogja el u kilátást ut.ca
dor, szUrke házak, itt ellát az ember �géSl';eD addig, ahol 
már .homályos fUggönn)'é szürkUI II f!linkél6 hó. Keresz
tül ft fehér földek.en, Ures tAkon. es semmi se zavarja 
azt II csendes havaz(ist. Az elöbb szekér döcögött végig az 
úton, amott jár már a mesazc,:;ég;ben, mint valami téli 
tójképen. S iH, az útközépen két csendőr megy. Ropog II 
hó a csizmáik alatt, .köpeny uk ls megrakodott vele s ka
lapjuk kllrímája fehér 8zegélyt kapott (őle. BHjszukl'll iH 
rflhullik egy-cgy furcsa hócaillag, de el is olvad a lehelJe
tüktól. 

Egyik idősebb ember már, odahaza nngy gyerokei 
vannak s felesége, kis gllzdus6ga. A másik amolyan har
mincas, erfu legény. Ű maga von, még legényember. 

Nagyot beszélgettek az előbb ISzolgála�j dolgokró: H 
most gondolkoznak. Mindenik azon, Ilmi óppen elMosta. 

Az Idősebb a fián, aki tizennyolc éves, s jó lenne va
lami állúst szerezni neki valahol, mert tllnftó II fiú, illlILve 
II nyáron végez. Dehát jó ilyen időkben cUh'e gondolkozoL 
S gondolkozik a maga ki.!:! gazdaságAn, hogy laSSan ideje 
lesz a dínn6tornnk, nagy a. család, eszi a sok gyerek a 
kolbti.szt, szalonnút. :E:s má.8 efCtile dolgokon, Akad mindig 
Kond, munka a ház körUI. 

S6t, olyannak il! uknd gondja, akinek nincs háza. Itt 
van e7. II fintai törzsőrmester. 

Másfél éve került ide. Csendu, törekv6 ember, mln
dcnk!vel barll.ts/igbun éh Sznbfld idojében olvasgat, levelet 
ír DZ édcsBnyjflnak. M6gl� van gondja. Ez atonban nny
lIyil'U mély, flnnyirn titkolt gond II lelkében, hOKY I!oho scn-

a közbiztonsági szervek és lj posta gépkocsJvezetői iga
zolványt szoJgfllati úton kapnak, de e'/.zel csak ez intéz
mények kocsijait vezethetik. Jelenleg régi és új mintájú 
vezetöi igazolvány'van még forgalomban. A vezetöi iga� 
zolvánoyal csak olyan gépkocsit lehet vezetni, amilyen
nek vezetésére az feljogosít. A veutőí igazolványt, 
amely másru át ncm ruházható, köteles a vezető magA
nAl tartani. Az ígazolvflny a keltét megel6z6 időpontig 
az cl'kölcsi és közl'endészeti szempontból val6 megbizha
t6ságot feltételes6'tl igazolhatja. Tehát személygéj:lkocai 
vezetésre jogoslt6 igazolvánnyal csak személygépkocsit 
(autobuszt), továbbá olyan üzleti kihord6 gépkocs:t �e· 
het vezetni, amelynek hasznos terhelése az 1500 ki
logramrnot nem haladja meg. Motol1kerékpár vezetésére 
szóló jogositvánnyal csak motorkerékpárt, 360 kilo
grammig, teherszállító gépkocsi vezetésére jogosít6 Iga
zolvánnyal pedig csnktehergépkoesit szabad vezetni. 

A bclétlap a vezetői igazolvúny mellékIete. A vezeto 
ebből legalább három kitöltött darabot köteles magAnAI 
tartani. A betétIapoll a rendszúm bejegyzésére Cennlar
tott rovatot a csendőr tölti ki akkor, ha a vezetötó! va
I!lmely oknAI fogva egy betétlapot elvesz. 

Az Orvosi vizsga, illetve az, hogy a közhallznúJallú 
gépkocsi vezetője évenkint, az egyéb gépkocsik vezetője 
pedig húrom évenkint a kötelező vizsgálatnflk magli.t aJA
vetette, a vezetői igazolványblln fel van tüntetve. FUg
gcléke kell legyen a vezetői igazolvímyon kivül minden 
vezetőnek, aki alkalma'lAtlban áll. Ezt a könyvecskét a 
rendörhalósD.g adja ki. 

A gépkocsivezetöket illetően fennfllló kUlönleges 
szabályok é.s kedvezmények köznl reDdMzeti eJlen6rzé8 
wrgyát képezhetik az alábbiak: 

A gépkocsi vezetés tunuJlÍtm közterületen clluk veze-

kinek nem emlitetle, Ez a gond nem anyagi, ez az érzel
mek gondju. Névszerint Jucika kiaasszony. 

Igen, Jucika kisasszony. A postásbll18Szony. Szem
ben lakik u Juktnnyúvul, II postnépUletben. érdemes meg
ismerni. 

Lehet thuszonöt éves . .Magas, szóke és kékek II szemei, 
akár a búzavirág nyitr elején. A haja pedig olyAn csil
logó, mint az érett búzaszúrak. S olyanféle a szlne is, Ju
cika kisasszony mindig mosolyog, Mosolyogva köszön 
mindenkinek, Ilki be!ép a kis hivntalbu, nagyOD kedvesen 
beszé; és ltZ a sz6járásll., hogy mi tetdzik néni, vagy högy 
dc régen járt nó,lunk, kedves! S ahogy ezt mondjo, abban 
benne van minden finomsó,g, ami egy ilyen jóságos t;c.. 
rem lés Iclk6ben parázslik. 

Am'kor elóször lfltták egymúst a postán, Jucika kis
IlSS7.ony felállott a kopott ir6a.szt&lt61. összefogla vékony 
kezeit fekete kötényén s azL mondta: 

_ Tessék, kedves öl'mester úr, . . 
Balog lŐTzsörm�ter new. haJlott ebből semmit. Csak 

Juciko mosolygó arcát látta, csak szovamnk csengő zc
néje húgot! tov(lbb a CUlcihen, minden értelem nélkUl, 
csupli.n kedves muzsiknjával. EI is pirult egy kicsit, köZ!.'
Jebb lépett és összcü töll e boká;t: 

_ Balog törz-sörmcster vagyok I 
Erre meg Jucika kisMsznny pirult el kedvesen s 

Ugyetlenkén még közelebb lépett, Atnyujtotta fehér kncsó
jflt II hivalali korló,ton 8 azt mondta: 

_ Nagyon örülök, Juci. 
De Balog lelkében cg)'�zorrl' Jucikn latt, Igy becé:zve, 

szinte mUZ!likálvll. 
PiPanl�tokig ltllt.uk H n-ázLék lJKymást. Akkor odakinl 

tomboló tavasz volt, tele fl májue minden melegével. llIa� 
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too igntoh1ti.nnyal rendelkező vezető kiséretében vnn meg· tök Magyal'ol'szng tCl'Uletén csnk 14 napig vezethetnek 

engedve. A " (u'osok és községek belső tCl'l\letén, iot'glll- gépkocsit. TCl\mészotes8n egyebekbon n kUlföldr61 ől\kező 
mas ut.flkon és lel'ken cankis úgy, ha eno n g6pji\l'6mü- \!cze.tök is kötelesek .fl b el(öldi kUzlekedésl'Olldé.szoLi, S'I'R-
kerületi hntósil8' Mtal kiállitolt és mÚSl'fl nt nem ruház- bnlyokhoz nlknlmllzkodhi. 
hul6 en gt!délyt knpott nz, aki gynkorolui, illetve lnllulni A l'ondészeli ellenőrzés �ol'il.n klllönös ri[{yehnot él'-
akUL'. TehAt ú. n. gynlcol'lá.si en gedólyl csnkis fi gnpjúl'o- dernel II rencls7.ilml6blu é s  ennek hileles�é.gc. Az újonnan 
mükerületi hat6ság adhat, fi községi clóljnrósng, Cös'lol- kindott r�ndsznmtl\l>ln nkkor hiteles, hn hátlapjnn kö\'-
.l(nblr6 vagy mús rendörhnt6sfig nem. nlnkbnll éa dombornyomtlsbnn "Of'száY08 Ktj:lck8diJS-

A korengedélyről tudni kell, hogy azok nz �gyónek, Ittlld68zeti Bizottság" szövegü felirat l!ltszik és hn II 

akik kOrcllgerléllyel vizagftztak, 1\7. e1óirLélelkol' eléréséig rendszli.mláblltn foltUnteleLL rendszám U'o,:onos n gépkocMi 
os(�k belföldi forgalomban vezethetnek gépkocsit, Azt a ulvfiz(\Il1\k első I'é.s,.ób�n, n\olol'kcl'ékpftl'n61 fi kOl'mnny-
kőrlilményt. hogy II vezető kOl'engedé\lyel vizsgázott, II rudal tarló htlvelybe bt!(\tott dZ (Immal 6s vég UI , ha ezek 
vezetói ignzolvÍl.nybn bejegyzik. Il betúk és sznmok úgy vannnk beiltvc, hogy a betük 

Ha It vezetö szemU,'cget köteles hns7.IlCtlni, ezt II kö- elöl s II számok a b etük nUm kövotkcznek. PI. AB-640. 

I'ÜIUlényl il:> feltünletik a \'ezetöi igll'lolványbnn. Elég gynkl'nll lehet g-épjár6müvekkc! tnl{lIko�mi, nrne>-

A Itözhusmálntit gépjilTómüvek ,'ezetöinek ólelkorlit. b'eknek l'oudszÍ\mt.llblili vagy ezek egyike nem I(elel meg 
:10 éves, 1\1. autobuszvezelókét 22 éves élutkOl'hoz kötik 117. elöll'á�oknnk. Pnpil'b61, bádogb61 ké!l?illltek. Mogké r(IC-

eR megfelelö gyakorlathoz, Ezenkivül a v{ll'o80kbnn mü- 'lés csetén 1\ válnsz rendszerint a"l, hogy nz eredoti tlve-
ködá közhll�zn(\latú gépjál'ómúvezetök helyi ismcl'eti vizs- szett. Ezt az flJlHfult 1\ aznhfdytnlanshg igl\zolflshul csak 

�nt is tesznek és erről igazolványt kapnnk. nkkor kell elfogadni, hEl n ve?,etö It gépjár6mÖkcl'Uleti 
A nemzetközi rorgalomban n rendészeti ollenól'zés hnl6sltg iga7.ol\'fmyAvnl bo tudju bizonyitani. Cs nk a gep-

nlknlmnból l\1'r61 kell meggyőződni, hogy n vezető 18 jál'ómúkerUleti hnl6i:lág jogosithaljll fel a tulajdonost, 

th'ét betöltöUe�e múr, mert 18 éven a luli egyén nemzet- hogy addig, umfg az elveszett rendsznmlnb lút a gépjlil'ó-
közi vezetöi ignzolvlínyt nem kaphat. Tudni kell a7.t la, mükel'ül'eti hatósÍlg mllasnl nem p6tolju, sajflt I'cndsz!\nl-

hogy a kUl földi honos Magyarország lel'Uletén vezetöi láblílVal közlckedheasék, tehllt scm a kdz!'tQgi e!ő!jnl'ósll.g, 
ignzolvlmy nélkül gépkocsit nem vezethet, A M ngyal'- Mern II föszolgnbl1' 6 vagy más hat6ság azt a körUlm6nyt, 
orSzágból kUlföldre Olcnó vezetők részére. n nemzetközi hogy n tllbln elveszett, ncm jgnzolha�ja. Főleg a'lok l\11Sz-
okmányoknt további l'endelkezésig n Ril'filyi i\1ngymo nAlnnk ilyen hrunia tAbitiknt, akiknek hivnudos rend-
Automobil Club OC\tAC) ll.l1itjn ki és az I. fokú rendöl'- IIzllmlllbllt.il adóhlt.tl'nlék vaRY egyéb ok miatt bevonták. 
hatósA.g -- leginkább a budapesti l'cndőrfőkapilAnysn.g Az ignzolólnp, amelynek a gépkocsiknál f6mtokban 

_ láttnmoz'lol\. Tudni kell nzt ia. hogy a nemzctköz.i Ic61mozva II gépkocsi �zel'(�lvényéllek {/IllIU kell fchwb, 
egyczményhez ct:atlnkozott országokb61 érkező vezetők �ttve lennie és amelyen folt.UnteteLt l'end'!lzflmnnk 
Ilemzetközi vezetői igazolvflnyn egy évig el'vényes . a... egy<,zni kell az u!v(lzbll beiHtlt.t l'endoMzAmmnl éa a l'end-
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,_ ,_, �_m_t��.:. b_I�_ k_,,_.!,:..m:..h::.:.:vul, elég gynkrnn hillnyzik n gápkoc!ll-

távol �Iost ia nngyot íUl'ulyllzolt egy rigó a posta kerl
jében � Jucika egyszerre maKRra eszmélt. Vias'l.8lilt asz
lnl6.hoz s hogy mondjon is vnlamit n meleg csondben. 
rnegkérC:ezte: 

A P.ost6.él't jön. törzsörmcster úr? 
Ezt a "törz.sörmester"-t úgy mondtn, mintha egybe n 

bocsQnatot kérne az el5bbi félrefogruilél'l. De Bnlog caok 
uo mo�olyg6 arcát látta, val nhogy érezte, hogy elhúrodik 
nrcllr61 a zavart. piro$ság B azt. mondla kis S'lUnct u.1JI.n: 

1gen, kérem, a postúért jöltem. 
Es ITucika kisDsswny lltadtn a postát. 
},Hg ktballagott. vele Balog n poro.s úton, teleszittn 

magát !lZ illatos levegővel 8 egyre ott llllla mngn előtt II 
sz6ke fejet, fl kedvesen mO'olygó arcot. 

Jucika pedig odafutott az ablakhoz. kilesett IIZ ütrll 
li _mondogattn csendesen: érdekes, érdekes . . .  

_ 
Atbt.n nagyon soko;zor IIdtn át II POBtÍlt Billog törU!?rmest.ernek s llnll:yon SOKStor futott 117. ablakhoz. Balog 

IS egyre y�bb�zó� \{Itla a s7.öke fe jet , II mo�ol),Jl:6 arcot. De h.át hiába. Koztllk volt 11'1. II poro .. út II mlís utak, um·\ megJáTtak Bt életben. Legn\(lbb is BajOR iKY érezle. 
}'finl!\ Jobhan szeTetett átmenni II postMH'I, IInl1(\I hOSB1.8bbaknak érezle ezeket az utllkul, IImik elvfllu�7,t.jáK II le6nylbl, annlÍl jobban dohoil'ott ll. szive. hn M lént . Tloat.'1. K!iszöbét. 

,. e ,I 

Ezen gondolKozik most is, II hnVIII\ úton, omig cgyszer fel ncm .�cri öt a til\'1.thelycttes hnnl(jn. l' Al;, 
élJl!l I!TÖS havnzáfl les1, méll:. Es mennek n bok,lIK éro h6ban, a súrllsódö délutánbnn. 

I 
Balo� 'iYlind�n lápé�nel azt monctosr:ntja nlll\l;flhun: .luelm, .1uclkn. 

Egy vas{Il'nnp délután va Inh ogy szemben6ztok �gy
m[Hl8nl IIZ nblllknikon át. Balog meghajtotta rej ét., Jucikn 
mosolyogva fogadta 1\ köszönést és csuk 'néztek. Akkor 
mllr ruh(lt cserélt II fBld, elolvadt n h6 és gyenge ftÖldek 
verték ki fejtIket az Al'okparton. A lcvegŐ'ben valnmi ne
héz, nedves földazng úszott (>s rngyog6 llEl,paugal'nk ODl
lot.tak a falura. A 8zlv is hevesebben vel' ilyenkor. l{cl1 
neki n melegBég, II Itnvasz. Tudja lsten, lalán ezek kotten 
ia nzért úllottnk az nblakbn. 

Egyszer Jueika intett pici ujjúvnl Balognak. S mire 
II f6r.fi kiért az uteúr!I, m(u' ó ia n kapuban álloLt. Mo
dolygott, mint l'endc8en és kezotnyújtolt. Azt. mondts: 

- Mi jót csinnl ilyen unalmM időben? 
Balog belenézett 1\ szemébe: 

�Iit cAillfilhatnék, ,Jucika kiHua!lzollY? Nézek ki
felé az IIblnkon, 

Hallgut.tnk arre. Olyan furcsllnHk Ulnt, hogy mosl 
itt . állanak cgymll8 mellett, csend :van körUlötltlk, nem 
�rz.lk a hivatal jellegzetes szagál. hanem l\ tavnszét., ami 
III I'agyog n fej Uk felett. �1elegSóK futott lit BaloK agyAo, 
III'I'H. gondolt hirtelen, hogy milyen kt\)· ennek a szór 
lánynak ilyen kis fnlU8i hlvntnlban dolgozni, ml'K Va!:lW
nnp tlélutlln is. E16bb me}/' iM nknl't.n mondlIni ezt, dc cRak 
!\7.t moncttn cBendl!�(>11' 

TalAn mORt ls :{zolg/dnthan? 
. Bizony l - l!:M szomo r(lan masolYKoU, �Undij( 

!\zolgnllltblln. L(ltjU, {Ol, IlZ {in életl'm +, nem".nk II mUJClIé. 
Tud' . " , "  

I Ja, nmlkor l'ghz!'n pici Iliny voltam mindIg llrr6 
�:;�éltem, !lOgy ha nugy h'8lek, mindll{' AZÓP ruhflkb/lll 
k' k (,� mmdig MóthloK, " Itt! nézzen mog mosl.: fekote 

ölény vnn előttl\m éli viirom II fl!lckct nkik hélyrj(cl 
ItkUTnak v�nn' I. ' 

l, vagy mu" dolguk vlln a poatllll. 

, 
s 
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1'61. I�nnok hifln�'n nom mindig ijv,nbAlytllln1\!u\K, nUll'l 
lulnjdonosv(dtoz{Ui u�(lt6n mIL IL K�pj{Ll'6mI1kóL'UI("tl hlllóo 
lillgnnk be kell kllhleni. EZól,t, hn IL KöpkoCRi l\Jlyll-bklllll 
I'(mdben lvnn � fl Lulnjdollos uzl n vfllnBzL nelju, igHZQlft� 
Mul ol lehet fognclnJ. Sok csabblln IlZQllbnn IL "UMMAK Ui4, 
klllönöROn h u  fl l'end8z(mltflbl�L i� hllllliM, hogy !OI'Rlllol1lo 
h61 kivon I g6pkocslvIIl köy.IQ�o(lnuk, J\llOlOI'kcl'ókp(lI'ulll, 
/Ihol /IZ ignzoI6In)lot. n lulnjc1oJloa runKIInil! tHdjll {'li lium 
/I motoron, 117. nz OMot is (cnllILjlhnl, hu 1\ 1'00HIszllmlAblAk 
lIem hllmiBnk Ja, hogy 1\ motol,kol'ókplLrl IIZ ellunÖl'zöLt 
ogyón jOgtnlllllul Bzereztu, Ez,llol'móllzuLl'lIen Kynllu l'!l.C· 
tóban cenk nyomoz(H'1 úljtin luhol mUKtillll,pflnnl. 

A forgnlmi cngl!dólyt Hom II tulllJdonoM. Hem II VII' 
zolő nam kIHeles mngánhl hOl'dllni, VHKY II jAl'óm(1vlJlI 
Inrtnni. MOK kell nzonbun öllltv.ulwllonlltllN VÓKolt nnlluk 
nZ'adalniL iti nézni, hu a vczotón61 vnn él:! hn 1\ KÓpkoCH I 
Ildnwhwk helyc8B6Kót i)lcLőun Ryauu lllul,(1I (ol li ukkol' 
iB, ha fl gépkocsin lhtszut �zQrint iR többen Uln�k, mint 
IImollnyi tohol'bil'lLlH'n 1I .... t C1Hcod6Iyoy.lék,·( PI, 5 Hy.omólyolI 
gépkocsin 7 flzurnél),t 8zhll1lun(tk, VIIKl' HlollókUJéR nólkUl1 
Hzól6 motorkorékphron 2 tl zemólyL,) A íorKnhnl ('\I1KodÓly 
"H1vnLnlos IoJjcgyzésck" efmtl l'ovuMLbnn (Jz(HlkfvUI ol�' 
(cljflg�'zóefik la lehetnek, amelyok 1\ l'ondélJzuLI olJonőrzO� 
hez tnmpontul szolgAIhatunk, igy pl. tohurkocaillhl, hOK�' 
(l1{y vngy Mt ős mi1y�n p6flkoCki voutnLntllll'l\ IIlklLhnll� nz 
fLllynkocsi. A fOJ'go.hni f.mgl!dólybUII fcltttlltatatt I'cnd� 
�z(lmnllk egyóbkénL egyoznie koH �I rOlHltlzAmtAblAn NJ IIZ 
hlfl'Lolólnpon f'cILUntetelt, vnlumint ILZ nlvtizbn BfJtlWlt 
l'cndazftmmnl, 

A lámpák techniku! bCl'l!ntlozél!6t Őtl olholYCZ(oKI, kt' 
zolési módj At különböző 1'lmdtJiotok l'óBzloLoaoll Lllőfrjl\k , 
A rondó8zoti ollcn6l'zé� tlZOmllOJ1�j{lb6l lónyogcH /LZ, hog,\' 
l\ hátsó lámpll tényC' olyan 0-1'68 IOKyell, III.lKY 1\ l'cnel· 

Fnlnézctt II l'Ugyező lILkl'n, .sólwjtott OKYllt: 
- Dc nzól'l ón nngyon jól ól'zem nll\gllm, Olynn kod

vei! ez 1\ (nlu, Ezek II picike hllzuk, ll1.ok 1\ fflk, !lmlk rU
.lCyeznGk már". Nózzo cenk I '" 

.Lohúy,ott eKY ol'KOnnflgnt, I4zintll llimoKuttlL IL bomln
c1oz6 I'Ugyekct. 

_. Lát jn, l!zckb61 nomsokl'll'lL lov61kc ll!lIz, lI?tán pici 
bimbók jönnek éli vlrftgbu öltözik n bokal', �IlZ UWfi, II? 
Ilgósz filIu", Milyon gyönyör(l 10117. /Ikkor r NIIR'yon, nn-
Kyon liZcl'ctcm !LZ orKonflL , ,;'\IIIKII i/'l1 

OlllQg móK mindig II ko'CKI k�·1.LIt nézt!.' nv, IJI'KUlIlLflKon, 
i'olllgrC1.Z0nt; 

- Qn III" , lHLKyOTl t!ZtlI'UlL'lJ1", 
Ú.ICY ól'tlzlL', hOKY t'r, 1\ 1ft ny mOllt I:Kuphn LL!llLlum· 

UzóRböl be8z61 vclc, Azórt, Illel'l dohoM II hivlItIll IOVll/l6JI' 
/I Idekint rnll'yogó nfiJlslIU>:'1 vnn, IJKyccll1J ILZOnhnll ullnlnHlII 
lenne hlldogálnl. úgy 'éreztl', nOKY l!7. Il 1cl\ny tl\ll'In bomoR'Y 
mlndJfll1L nz f1'6ns1.tnIAhoz, lokönyököl (11:\ klllLlvl.ltl öL nlu· 
pollnn ZnVfll'{Lól'l. IIhogy Itt ldl Lll6ttl', (Vlll11hoKY iklcBlllek, 
Menkinek órczlc nlllgl'lt hll'tl,lml fl pOllth�klllnflll1.ony mel 
Init, telolo.vonedllLt bonlle /lok Kyötl'ő .ICondoInI" 6/1 hll'toton 
,lIlco/ol m6rog futottIL lll, ,\1 til(' nklll,t fordulni, ho,,�' vlluum
megy n Inkt/lllyns1.obfLbll 6� l'fLkön�'ököl /LZ 118Ztlll1'll, vnlnml 
könyvet fektet mUKU ('lé, hogy \�1.lIbllchdjon II lIok, hlflbi\
vnló kfnlófl{lstól, 

Dl' Juclkn 687,I'oveLl )'I\Jtn vldllmll. IOlkomolyudolt. 
�tll.IC1\l bAntj" Inl(m \'lIluml? 

BILlog bLllcnózlltL ti Rl'Jonwlbo, melyt1k mOHI kOlllolyon, 
1111186 Jltlt!vC80nmllTcc]tllk l'IL, 

Nem b(lllt ongom :lenlm!, ,hwlku klaIlHII1.0IlY", 

t'z(lI11láblAL 26 IIlÓhll'l'ól Jól ol llllll1RHOIl OIVIHIUI, ll"OlltbK 
III. lit, hOKY II hlll�ó I'lInchur,fmühhllll mOKv!lflKftó IIImp{L! 
t'l'Iuk nWKAnfi! " h"h�ó l'l�lHli4l,ftlll!riblhntd hlllt'!I�((In ,,101 
lllui. BzL II l'IIIHlplkt'7A\aL 111. tLltll' HzOkMÓKt'14Mti, ho/ol)' hal 
U�LOtct v/lgy (�Kyób H1.nblL!yIIlJILIIX{lj.I'O! ulkövllt6 Kl\l1JcOfJf'I� 
Vl'Zlltö, ""KY /IZ, IIkhll'k jl\l"t�HI'U mllK kl�lIl,tt vuhw {Lllnlu, 
lovlLhntjoLL �" hOKY kllt\t,(, ki lU' durlllJbll (II hfLt/'ló r'und 
t-lllnlt./l.lJll\t nt. Jt.IH>f!l'll 41lo\\'/I>4nl), IL K�pkO('",1 hlltHó \'Uft, 
Idlftt'lát II v07,otlHlIr14hól tiloitoltu, 

Mcelul'ullml IrllnyJcl:t.lH ktlll 1I1kulllllLznl IL hultJlclllltlll 
lévG kOl'm(ll\,Yktll'c'kklll l'lllLlott VIIK)' cHukolt vllzotlJnlt11l0 
Kl\]lkocl'lln(LI, Enn61 nz ulhul�'(11.I''ll1 Óli 11",1 kol! lIllt'nől'hml, 
hOKY /lZ j61 vllAKfUHLlóoo nUlg, 

l\hmtHHwkr6nn)'cl koll d'uIRIII'I'I\lni OlIlIcItill (1)'1111 Jtl!p. 
jftl'ómnvLlt, nmoly Illlgyubb vtil'oKokoJl klvUI közlokut/lk, 
A montótuwkl'őnyboll 01)'1111 HI\N'llktlt kllll tll l'1�lnl, /Lml' 
l)'llk /lZ UIHÓ Ac.gólynyujlfl:1hoz, köW1.ÓHho1., flq'llHlj'n{l(\H' 
hoz IIlklllmllsuk "'::. flr.nkIlÓJlCl!l\k, 

1\1 hICIlLzon gúpkoc8lkon, IImlllyl�k I Ittlróllf{,ILlhll VllIlIWk 
(lllhtv", luHul /LZ ogylk li(tJ'hAllyón, VIL(l�' mlLM H1.lImulltllnli 
IwlYll11 Il\j.{l,llftbh 20 cm oldnIIlIlK,\,liflKti, ph'OH vOfluh\, 
tlKyunW oi<l�dú h(ll'omlll\öK{1 jl!h:foIiMtll kuli "Ill fl ktll'UI· 
Inlin,\'( fullUntLltnl, 

UINzlócMI,áltnll!tlflk Ílg�' 1!1.IIbnd 1IIhul,\'l'l;ul, hOKY lLJ,ok 
m6l'tltUlckol ll v,·,,(,\töt II kiltitáHbnn nll 1.IIv/lI'jllk, l\JILKyHI' 
O1'3zftK t'flm'I'6vul LIlllIlott ZARl'.lót l'Mllk mlnlllr.tlll't 1lI1KI'· 
flóllyol 8znbnd II �]lkoCI!I" 1·lhlllyl'1.ul. 

A kll1.lIli [oncJllomllulI uj l'IHHIIlJl:flllIthhlllVld ullllloll 
Kópjfll'ómll cllok /IkkoI' "11IH,t l'él!lIl, hlL kö,.,útl IIdóh(\Jyl'� 
j.l'ol vnll ullhtvlL, Az nd6bólyngut II KéplroclIJkoll /I gy,dh'{I· 
dön, II kOI'mtinykt'I'(,kkcl olltmtótoH oldnloJl, IIhol nInc!! 
H1.lIlvódö, ott U"IIKllLpon kt'll ulhul}'7.tlnl, 1ll0tOl'klll'ókpfll'ok. 
liA! 117. Ú, n,lIdólokbllll , Az ndóbólyogok IIZJUtJ (lt\,{lIIYOA· 

01,1 ,UI','II lll'kllllL llZ /I f/Llu", MeMt Illl\g /I luynllZ IW Illt 
R"ik , ,. OlyiUl kicMilwk Ol'7,llm 1l1l\J(1L1ll lll, llKYl,ldllJ 

.Juclkn f{oll'l.h01t·ull\lh, rLlj61, I�gy "{'!"t't! /I Mrrn ph'oH 
1L1'(}" 1'11, 

l'iK)'!'dtll '! IHtWlL'nl, III 11011/1 Him'/'I uKYt'dlll 1\1, UII1· 
Imi' , , , 1I"lIjll II IIIl1cJlIl'uklll" A�ok 1101ll t'tIllk 11llkt'1\1, nut· 
J{fllluk III clnlolnllk , " A fflk mUKftllllk h! "h'AK0r.llI1k nUljd,. 
OI�'lIn a1.óp 1'1., ul�'nn KytJlI)'IJI'n r Na"7Y.t'lI ('.!Illk kOl'tll1 Nu, 
110m RznblLd flYt'n l'Ollll1.kut!y{1l\(lk hInni, mll'!'vnló lit? RI
kllll, hll 1'�IIr. h'lIl':! ,l1Jn � ludok ILm /'IV,I.lCOI'1'1 h'"/1I" hl\ 
1I�,UktlóR'l'lI, higy ji' 1111 1II1'KtnnuJtllm WI. nphmt61, ti fl' 1I�'llIL 
n1(ll'gl'� cMtmd6l'h(LI'1I1 volt, minI IllU.lCI/, 

llllloll (lllknpln n fl'jM: 
A ,IIICIIIII klt!ILHM7.0n�' pnl1(d1i I", , clIollfll'h' \lolt 1 

,luclklL nl'wtt,tI IL l'l!Iodfllkol'JAtlOIl 
:M 161'1 {'t\OcJ(dkozlk l'zon? Nt/, {.brodJLlII Cui tönJl81' 

nWHtm' \�I'I 1\llcliQlln VIII! 'Ihll/lll. hogy 111. (11\ IIp(11II Iti 
cSl'nd61' volt 1 

C!lllnd(!I'" 
1'Jl�' \11111, 11'18z!lwIYLlttl'II." 

l'lInlhn mindl'lI I11.Óh'K út oltünt VOlllll kUzuJUk, !\ IfLnY 
pÍl'OH IIZl'ljll Ilrf!w 1111 1lI0000olyU'otL, hllMlm hIJ1ukll llOtt VII' 
Inml",r.oll6cflkr II old"h'II"II/lplll, IInlol{ nHlIll' /UllgdllKIIfH ur, 
�rfSR, LIA7,ln 1I'\ll'j(iítiU, UIIII1.t.wfl.ICI/I böklilt, lium ludott 
tl7.6Inl, do nhof{'\' hulI.lCutot.l, 11111)/\11 hlllu\I' volt mintIllIl, 
nml mOKt IL IIzh'MJl'n tombolt. 

01,Y1I1I fol'1'6 I.'Hund hullott kl.lrc\jllk, hOKY LUllult htLi(. 
ILI. IlL'cuk, S nkkol' .Tuolku .ffioJ(c.mt'ltt! mt'hlg kt'x6t -.111 oilll� 
n,\'uJtoLtn /I fiúlIlIk, 

úgy futyUlll!k II l'lirók, mJnlhu 111. lS 1:I1.JVUkl'l hUI'd 
lAk voinIl mllgukhnn, 
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ségl időtartamuk szerint klilönbözö, Az nd6bélyeg érvé
nyességi idej e  évi, nCKyedévi vagy hlwi. Az évi n követ .. 
ko1.6 év jnnufir végéip:, u negyedévi a negyedet követo 
hó (fiprllis, júl'ius, október 611 január) végéig, mIg n havi 

vliJlnlnL gépkocsi jn inak vezetöi jogosultak II kör,aóg bel
te1'Ulot60 levelei, Uzenetet lovAbitnni, ugyanúgy, mint fi 
hOl'd{u'ok, továbbá ulas nélkUli kéí',j útipoggyáH7.t 6s 100 
kg súlyig árul, ing6l 87111lilllni. 

AJlnlszúllHó gépl<ocsllmult ign1.o lvnnyl kell kindnl ll� 
II s7.nlllt6k 1\ szállitott ldlatokr61 forgalmi naplót köte-

a követkcz6 h6 5-iK érvényes. Hn a gépkocsi lejúrt ndó· 
hályeggel köz-Iekrdik, de fi lulajdonos fcl tudja mutntni 
n� ad6b6lyeg kivált{u\úh01. s1,Ukséges "utnlvé.nyt", azt 
olyannak keH tekinteni, mintha nd6bélyoggel kőzlckedne, 
Az ulnlvflny 111,Ine klilönböző : az évi piros, a negyedévi 
fehér, o. hnvi zöld szin(1. A közúti ad6bélyegre vonat· 
koz6 rendclkczéseknck meg nem felelő gépkooslt fi köz
lIégi elöljllró8ílghoz koll olövczet.ni, az a táblfü le8zel"e\[, 
jegY7.ökönyvot vesz fcl és erről igazolványt. nd ki azzal az 
Utll8itÍll!lHlI hogy (I gél)koClliL n vezetö ouz igwl.olv(mybun 
kijclölt. út�onulon kötelrs telephelyél"e vinni. Aki II ki· 
ielijlt útvonalat tlem lnl'tja be, kihltgást kővct el. LényC)l 

ebben II rendelet.ben (IZ, hogy II csendőr �nk cllenől'ir., 

�16vezel, feljelent, dc l'ondszúmtáblákat nem szerel \r O� 
igazolványt nem áll'!:t ki. Tudni kell azt is, hogy az attó' 
bélyclJRCI v.a16 visszaéléH bélycghllmisitúsnnk, sőt cKyeli 

'Isetekben bélyeg cSIlIÍll'd has7.nli.lnlának minősü\. l1yen 
esetben természetesen li Btk. él; fl Szut,. §-ni nz h'l\nv, 

le!l ck vezetni. 
MngánllfUlználatbul1 lévő lcher:gópkocMin személye-

ket csuk esetenként, nlknlomtlzcrúcm és csnk nkkor sza
bad 8zf\Il ltnni, hu n tulajdonos vagy II vezető scm pén7,
beli, scm természetbeni ellenszolgáltatást nem kUll. 
Csnk ill n t�herbll'á8nnk megfelelö számú személyt szabad 
Bzfillliani. Álló HzemélyL !4zállltnni tilos. A padoltat I'Ög
l.Itcni kelJ és fi gépkoCHi oldlllfnl[lIluk legllllLbb SO cm-rel 
mnKusnbbnnk kell tenni, mint II padolt UI6�c.. A fel- és le
s7,(dlúshoz vlIgy lépcsőt, kell !!zerelni II gépkocs il'u, vagy 
húgcsÓl. Az cllcnszolgúltutás nélkUli fuvnl"ozáHt rendaze
rint úgy jáLszÍlK ki, hogy II gépkocs·tulajdonosnnk llZ 
Ú. Il. készkindásu it megtérltik (benzin, olnj) és II vezető· 
nek nnpidljClt megfizetik. Il�cn esetben II fuvn l'ozÍls mn.1 
kihágna. . 

ad6k 
Az árut sl.úllitö tehergépl(Ocsin ál ló személyt HzflJll

tun; nem szabad" csuk legfeljebb 3 1tiséröt vl\gy munkMt. 
A vásúrmmlt csak csal6dtugjailmt, dc cHak n v{II�n.rrn 

éli ViSS7.a éR c!\nk II koc-'\i belsejében szílilithntjúk. A vn@fi
I'O!! czenklvUI 11'1. L fokú ipl\rható�6g igazolvllny6val köt�
les igazolni azt, hogy vnsú.rozó. 

A l'endél'lzeli ellenőrzés körébe lehet vonni az olYIlu 
köV'ctelményck betartfis€lnak cllenörzését is, amelyek 
csak egyel! gél'kocsikt'a vonatkoznak vagy tulajdonOllaI
kat csak IJizonyo8 esetekben kötelei'.ik. 

Helyközi tcheduvnrnt1uua fl MAV kupott engedélyt. 
A MkV ll. ruvarozúst II MClyvar Ta/L6rfwlJflroz6k OJ'/I:á9011 
Központi SzöVflt/'CZl1tr. (�lATEOSz) útj{ln bonyol1tja Ic. 
A fuvarozúst a 8z�vetkezetbe tömörlilt trh�l'l\utófuvuro
z6k, mint n 87.öve�kezet tl\�l;jai látják el. Az ellenörz(ili 
szemponjáb61 l�nyegos az, hogy minden teherautófuvlI-
1'01.6 /lZ cnged61yokiratbnn meghlltlb'ozott tel'Uleten és az 
abban lTIeJ:r:állapftott feltótelek mellet.t fuvul'ozliut., 
A MATEOSz tagj ainak ij:tazolv{myuk van arról, hogy úl 
t.nlfiban melyik körzetben fuvarozhatnak. Azt, hogy a  ru
var jOgos-c, "I<iegés'1.itl3lnp" igazolja. E1. a kiegC!RzU6lnp 
csak akkor érvényes, ha azt n 1\1 ATEOSz ignzj1;lItóflngú
nak valamelyik tuja és a MÁV iguzgatós{\g egy tagja 
alnlrtn és mindkettö bélyegzöjével ell6.tln. MInden ru
vnrJlál a MATEOSoz fuvnrozónnk menetlevele, 87,úlllto· 
i9gye ée felndóvevénye kell, hogy legyen, ezeket n csend-

'I'Ukörrcl, amely u hátrafelé látáa t  lehetövé lcszi, tul 
kell 8zerelni minden tehcl'gépkocRit és autobu.a7.1. A (u
Injdono� nevénel, feltUntelése n tehc\'kocsikon é8 n p6t
kocsin kötclezö. A gépkocsi jobholdalán vagy II jobb ol
dalfalon falerősHett táblán kell 1\ tu lajdonos c!lulhdi éli 
ut6nevét, roglnlko1.(ulút, lakóhelyét (utca, szám) fel ton
tetni vagy fehér táblára fekete beto.kke l ráícalcni, Teher
gépkoCR� forgalmi enl(edélyébc bejegyzik, hogy fl7,7,nl 
111.uhurl-c p6tkocsit és húnynt vontatni.  A fékc'1.6n kfvOI 
II p6tkocsin személyeket sz{dHtnn i tilos. 

Reklám cé1j{ml n gépkocs ikat csak nkkor lehet. fel
hnsznfil"ni, ha ene az L fokú l'endől"hnlós{tK engedélYt. 
adott. Ezeket nl. eseteket ugyanúgy kell clhfrálni, mint 
1\7. olyan gépjEÍr6mfivek közlekedél\ét, nmclyek naKyobl), 
ollzlntlan lflrgynt l:Izállltnnak, Ezek kötele!lek a kijelölt 
útvonulon közleked ni .  Traktort, hn 1\7,1.al n közúton rena· 
lI1.erCKCn kÖ7Jekcdnek, c�akis ve7.11t6i ignzolvlwllyal eiU.' 
tott vezető vezethet. 'römörgumi-nbroncl:lol hmlzn(llnl 
tilos. 

61' "Íels1.óHtátlára fel kell mutassu. A MNl'EOS7, ta�oknnk 
\tlUön fuvurn1úsi okirntra nincsen szllloléKlik, mert. ezt. n 
�zövctltezet ll.ltal kindolt jgf\7.olvlmy pótolja. A MATEOSz 
tag cllnk nkkor fuvarozhat, hu ilyen iKil.Zolv{mnyal nl 
van látva. Azoknt M. ÍI.ruknt, amelyeket a körzetón be
Ilii eom fuvarozhat, vugy amelYl!ket 117. orHz{IH eg�sz 
terUlet.6n szálllt,hllt, n betétlap tUnteti fcl. A MATEOSz 
g611kocllikat. a 22 cm fllméröjú fehé,' alap87,fnú kÖl'alnkú 
tárcs6:ról lehet felismerni. M indMon teherfuvnroz6k 
akik nem tagjai EI Bzövet,kezct,nck, de.mÚr [uvarozásl enKc� déllycl blrnnk, iparukat az engedélyokiratball meghatá
rozott módon to,'ább gyakorolhutíák 

Rendészct.i ellenőrzés t.árgyAL képezze II közhusznúlatú gépj6r6mí1vállnlotolt vasúrnapi él\ S7.cnt 16tv(m-napl munklL&zllneLe is. Tudni kell, hogy <!'laknak jogukhan áll egé8z nal> ezfllHtani élő {illatot, ,romlókony lormószetú 61elml8zert, egyób romlandó anyagokat, jeget, de eR'yeb/'l csak rcn�Bzercs j6.ralokkal, mig az flrufolv6telt, hornk{lst 68 klrakllst, továbhú az áru kiadást oK68Z nnpon lit végezhetik. 
Molorkerékpll.rrul gól1crejO bérlwcsUpurL üzni tn az azeh'itt kladotl iparengedélyek azonban érvón;hen ;", radnak. a 
A közhelyr61, telcphelyröl fuvarozó géperej6. j6.r6mll-

Ideiglene. "I rorgalmi engedél),t é� pl'óbakoCll i rend
!lzúmot az aulomobi lgyárnk, II Kl.pjárÓmGlIznkmnbcli Ipu
rOBok 68 .U gépkocllikere!'kedök kaphnlnuk. E7, renrlllzorlnt 
II h�ó�np"g érvényes. Az ellenőrzés 1I0t'áWUI"'ól k('" mcP:
KYOzodlll, nogy II pr6bakocsi-túblll hiteles-c, VII n-l' nz 
Ilyen l6hlllVU! felszerel t gópkocHinuk idoiKloJlea forgalmi 
engedélye és ú. n. naplója, nmelyet minden menein61 vc· 
wtnl kell. Ellonörizni kell, hogy nz ezcn okmÍlnyokbnll 
rlllUlntewtt udlltok, kUlönö8en II ve7.etö neve 6B nZ tH' 
vonni eK�eznek-(J. l\'IIIKflnOMok IH knl'hntnnk 3 napig érvé· 
nycs i<� mglcnell rQrgalm; engedélyt. TörvénycM Il\l1n\{'1-
8zUnllt. Il apon 2 óra után (14 ól'n) pr6hllkoCi'li-tliblfLvnl 
Ullál?tt gúpjfll'óm(ivel közlckC(lni titOK. Ij1igy�lell\mGI kell 
lenni nl'1'n, hogy nem min61\Ol pl'6bnmenclnl'k !LZ, IIn !L 
[l1'6bllkoCflI·táblávul l'lll1tott, I(ópjál'ómiívet L'GkIClmhlrdC'
l.éHre �,[lI'Lználjúk, vagy n K6pkoCHlt éllonH7.0IKldWlllsl!rl 
pr6hl11Jnk ki. 

"VI7�gli.rI\" jel7,tssel l!116tvII K6pkoc�i cHuk ukkor köt· 
lekedhcbk, hn azt a körUlmón )'t hogy a gépkocsi tényle'" 
�11.lIgÚra megy, hat6IJúgi ó rtcslt.6sKcl vagy idé1.6vol tudj n 
Igll2olni. 

1 
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A hon"édség gépkocsijai további inlézked6sig a régi 

l'endszámokkal közlekedhetnek. 

meleg helyre, hogy majd mulathasson rajta, hog�'an fu� 

tunk el. 
_ Osz,t' futoltak-e? - sunyintott közbe Dani. 

A nemzetközi okmányokkal é s  államjelzö táblákkal 

közlekedő gépjáTómüveket a határsreli rendőri k�rel�

deltségek és az útle"él láUamoz!tsra jogosult hatál'or
,
se

gek ellenőrzik ft be- és kilépésnéL Az osztl'á� Tounng 

Club 10 napig érvényes igazolványt állíthat kl Magyar

ország területére szóló érvényességgel. A �emzetközi o�

mányokkal és ftllamjelző táblával el nem latott gépkocS1L 

is bebocsálják, de csak Auszll'ia felöl és csak a ha

társzéJi rendöri kirendelt5égeknél vagy útlevél láttamo

z.ál:lta jogosult haiárörségnél. A'L így beengedelt magan

gépkocsik és motol'kerékpárok a vámhivalalnál " Elójegy

zé�t iegy"-et kapnak, amely legfeljebb 10 napig ér"eny�s, 

de ez az- előjegyzési jegy a'l. igazoltatlisnál sem az ut

levelet, vagy· egyéb személyi okmányokat, sem a vezetői 

iga�iolványt nem pótolja. Előjegyzési jegyet tehel'gép

járóm(h-e nem adnak ki. Az ellenőrzés szempontjából lé

nyeges, hogy az előjegyzési jegy lejárta után a határ

szer .... ek a gépkocsit csak akkor engedik ki, ha tulajdo

nosa, vezetője a rendőrségtöl vagy a községi elöljár6ság

tól igazolványt hoz arr61, hogy az előjegyzési jagy érvé

n)'egségi ideje alatt, vagyis li 10 nap elmultával azért 
nem ludolt eltávozni, mert ebben őt a gépkocsi javítása, 
áradás, hóesés vagy betegség akadályozta. A nemzetközi 
forgalomflan közlekedő idegen országbeli gepjár6müvek 
rendészeti ellenőrzését a határszervek a belé.pésnél el
végzik, igy ezek megfigyelését, ellenőrzését a csendőr 
csak a legszükségesebb .!'setekbell foganatositsa. 

Közlekedési balesetek alkalmával minden esetben 
csetlapot kell kill.)Htani. 

Közleményemben csak neh/my példát és esetet 50-
roltam fel, mintegy jelezni akarván, hogy igen sok mőd 
és alkalom van arra, hogy a csendór a rend bizlositása 
érdekében bármikor ellenórzéseke.t végezhelitilen. A o!él 
mindig az legyen, hogy II közlekedésből mindazokat ki 
lehessen rekeszteni, akik azt magatartásukkal és a sza
blllyok be nem lartásával vesdlyeztetik. 

A tan}{. 
trlu: POIIÁRNOK lENÖ. 

A nagybaju.szú törvenyb'iró- odakoccintoUu II llohar 
fenlkét az asttalhoz. 

_ Futott ám a fulófene, de nem m i !  ' . . .  No, hanem 

azért nem volt gyerekjáték az ottani létezés, Hiszen nem 

mondom, küldött a talján is elég csomagot, de hálisten� 

nek, a fele döglött v6t mindig. Hanem bezzeg az 6ngol ! 

Annak a gránát ja elrobbant mind. úgy meglurkáltá'k az 

i\l1ásunkat m:ndennap, mint a malacok a kertet! I 

_ No, de az hngol '8 megismerte II magyar ,bakát. 

Szítta tüle a fogát, mert a mi puskánk, Igéppuskánk, han

granátunk csinált közülük ölég névtelen katonát ! Gyült 

ránk néha, mint a veszedelem, de hiába volt minden eröl� 

ködé�e, nem tudott minket kivetni sz ál1ásun�ból. ,Mert 

aszonta a Já�zay hadnagy 61'unk: Vagy fakörö;;zl, (Vagy 
va."köröszt ! 

- Ö, szegény, Isten nyugasztalja, a fakörösztöt 
kapta. EDI háJistennek II va:;körÖsztöl. Az a feketés, ami a 
gomblikbul fityeg. 

- Talán azl kapta a tank m:alt? 
- Várj'csak a sorára ! . .  , Hoci még egy spricceltet L .. 

�Iondok, nem b�rt velünk az lingol. Egy szép napon 
kapjuk ám az aviz6t, hogy j6 Qesz vigyázni, mert a röpü
lók tankot láttak elénk vonulni. 

- No, megszeppentünk egy kic.-5it. A hadnagy úr hR
marost Ö5szegyüjtöUe az altiszteket, hogy kíoktasson 
minket, m� meg a legénységet. Hogy nzttm mind ott Iszo
ronglunk az ő dekkungjábnn, elővett egy kis r füzetet a 
tanktúl val6 védekezésről. 

- A tank tudniillik nagyfene aulomobilszel'kezet. De 
egymerö páncél' borit ja mindenoldalvást. Még a tetejit 
is, a hasát i5. Csak nyílások vannak 'a páncéron, de azo
kon meg kin géppuska, kn kiságyú köpködi a halált. 'A le
génység meg úgy ül benne, minllha az anyja öli be ülne, 
mer a golyó úgy pattog le R. páncérrul, mint a jégeső! 

- De ez még semmi se v6na, Ihanem a tank kere
kein, úgy mint a gépszijj, heveder fut é:$ igy át tud menni 
árkon, bokron, minden poklon, a dr6takadfllyon meg \így 
átmegy, hogy meg se csiklandik bele, Es amint meg)', csak 
ÚK)' szórja a golyót. srapnel t, előre ls, oldalt is . . .  

- No mondok, hndnagy úr, ha ezek n tankok ránk
gyünnek, az én fele�égcm se köhög többet oa pipám fUst� 
jitül ! . , . 

- :'llég egy spricceltLrt ! - :rzólt hetykJn a?tán keze
fejével temp6!1an s7.éttörölve bajuszát, körül�é'zelt a sza
vára vár6 legényeken. 

Nono! _ :.zól a hadnagy _úl'unk _, hiszen lehet 
félni a tanktul, csak megijedni nem szabad !  . . .  Mert azt 
mondja, itt a filzetb�n meg van Irva, hogy hogyan lehet 
harcképtelenné tenni n lankot ! Csak sziv kell hozzA.! 

- Hát sziv az van ill hadnagy úr, csak tessen 01-
,'aani, hogy mi kljll még hozzá. - lIát meséjjeK? . . .  

- },te!léjjen, István bátyánk! 
- )laga úgy tud fl háborúról mint lll'nki más! 

kérleltek a legények. 
' 

- Atokru\ a mi[cnékriil, a lankokrul mCliéjjen, hA 
ö�meri üket. - szólt a bl.r6 fia, 

- Tanúlkozott-e olyannal ? 

. 
- Hogy én ? , ' .  Hát {l(!rszt!, hogy találkoztam. :\légpedig személyesen ! 
A leg�nyek feikönYököltek a'l. asztalru, II lörvénybíró 

meg kortymlott egyel é� mesélni kezdett. 
Hát :se or081>nál, Se taljánnál n�m láttunk 

ol.yant. Azoknák aligha is volt. De tizennyok tavaszán el. 
vltt.ek minket a francia fl'onlra 87. áni!'olok ellen. ).lerl 
volt

. 
ott a !i1l1.g minden fo.jtÍljúbul. )lég i:!zcrecseny ia, az 

anyja ne srrassa! De, hogy sz6mat. ne íeledjcm, angol ka
tonák ellen á\li.tott.ak bennünket, magyarokat. ,Mondla is a hadna!!y urunk, hogy a német sógor azórl. rakott ilyen 

Olva�.sa ls, 'ml meg hallgatjuk, Hogy aszongyn : A 
lI:yalogos nem Ijed meg a lanktól se. Mer hogy ez a lomha 
slórnyeteg veszedelmesebbnek látszik, mint amilyen. A 
tanknnk is van egy makillesz _ vagy m:fene _ sarka, 
ahol sebezhető. Ha közeledik a tank. a gyalog03 célzott lö
" ésekkel iparkodik a líSréseken -.beI6ni, hogy a kezelő le· 
I{énys�get megaebezze, vagy megölje. Ha ez nem tlasznál 
nekik, akkor a gyalogos lebujik s mikor föléje, nz állás 
fólé ér a tank, kÓzlgrlmát.köteget helyez a tank !hidjára. 
E1. o�zt megállitja, Ekkor a többi is kézigránll.tokat hAji� 
gál be a lőróseken 8 n tank legénységét fogjul ejti vagy 
megöli, 

' 

.\ - No -.., mondok, lll1ikor befejezte a hadnagy úr -, 
I yent egé�z.ségcsen szeretnék végignézni ! Rflmvlllan 1\ hadnagy Úl' szeme ' 

:Meg�rheti, mer ha maguk mi
'
nd elbújnllk i" ijed

tUkben, én megcsinAIom. 

I • 
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Rltpi11anlo:k a hadnagy úrra . .Még a hajusza ia alig 
�rked, no meg termetr� is csak olyan v�konykll. Mon� 
dok magamball, ha ó olyan bútor, h{Ll lásBa, hogy ml Ae 

vagyunk hítványnhhak ! lIaptákoll kaptam magamat : 
- fl"adn6KY 61', alá aan jelentem, !ln iB ott leszek 

\�lt! 

csak, hnnyaU fék�zcm 'Valnm i fnl meilct�, Mellettem meg 
n (hadnagy úr és azon túl ifi hanyutbfekve sok baka, Fel
ülök, Esik az cső, Bn, de átflltztam. Oszt mért fekszom 

én itt? Szólni nkllfok a hadnagy úl'Ihoz, odafoJ'dulok, Lá
tom, nyitva a szeme és az arcára Ropog nz es6. 

_ Jézusom ! Hiszen mi meghaltunk! - lHáltok Ijed· 

- KbBzönöm. Stltmitúl< .� mll.ICflroB ! - Kzól 6a meg-o 
�zorlLja n kezem",-t, de kemónyen ! 

te-m ben ! 

M ikor kibujt.unk fi fedezékéböl, él'ú?;tom, hogy motlt 

már jöhet ü tank. én eHhe állok a hlldnagy ul'ummnJ. 
Nem kellett sokáig várni. iMfllmap hujnalbn megkez.. 

dM8tt. M.C!gszóJnltak a neMz{lgyúk, rengett a föld is, uz 
ég ia, és 112 ',állásunk pitI' 6r/1 alatt. fUatös, véres, jajgat6s 
temi:wvé vállott. De öBllze�zorHott fogakkal lapultunk uz 
bkak mélyén. Nem engudünk egy tnJ)Qdt.nt 8e, ha mind 
elveszUnk i� I Hirtelen hátratette M ángol az ágyútüzet, 
Még egy ideig 'Lúgott ránk n Bok géppuska. Hamar k!e 

rajokba gyUjtöttUk azolt.at, Ilkik még éltek. Vltt1luk a 
rohamot. 

Szereneaére !elfújta a 51.61 a gázt és leránthattuk a 
Cene gázmaszkát, De már gyUlt is II sok Angol ! !  

Rá a géJlpuskákat ! Ld i s  fekUdt a'1. első hullám ha
m.ro�t. A másodikat n drótakadályoknól k .. tálta le a tU. 
'Zel�. Azt hitUlk, 'Vége van. de hamarosan indult a harma
dik túmadás. De níni. a mi sz.ázo.dunk elöLt nom kelt /fel 
gyalogság. 

- Gyorsan emberek, oldalozni jobbra_balra! - ordl-

lot.t H. hadnagy úr. 
Dc alig húzódunk szét. réml11ten Ikiáltanak többen i8 : 
- HlldMgy fÚr' J(jn a lank! 
�l! valéfuan I Jtppen miellen:Unk kö.ze!cdik �gy rémiezlö 

szörnyeteg. Kereaik a mi gránát jaink, de hiába. TUzet 
ókádva, csak ceörtet felénk D. behemót masina. 

- Emberek, gyorsan ! Célz-ott lövéseket a tankra! -
ordit rekedtf:n a hadnagy úrunk! 

Lőttünk iH mi, mint az CSUIŐSllk, de úgy klIazá.lt ké). 
zknk. a lank, bogy cs.nk úgy hullott II Bok legénység. Egy
K�er csak kiugrik egy €!a e�kczd szalndni hátra. IRlaordilok, 
blába l Megszállta az embereket a r6mlllct és ki amerre 
Ilitott, menekUlt a szörnyeteg elöli 

�n CSak lövök. Egyszer c8ak muJlém vágódik a /had-
nagy lÍr. 

- Megpróbáljuk? - Iihegi forr6 1ehcllettel n fülembe, 
- M(!g!  - ordltom vissza, 
Atml leránt az ií.rok mélyére. 
...,.. Kézi�ránátot. l Sokat ! Ö86zekötni hamar! 
Pillanat alatt ,ké�z :van hií.rom köteg, 
- Lőni I CélozRt a löré�be [ - kiált � fegyVert rIV 

"ad a hadnagy lÍr. ' 
Feltlirdcl, clllo7 .. HirLeIt:n szélc.Bnpjo. a karjait: Jajj I - éli lebuklk az árokba, Rápil1anlok, QZ arca vérzik, nyu_ lok, hogy eei!'1t..aem, de cKak a kézigrlanátrn. Int. 
HÚllulok, 'markolom a 'köte8'�t. HeH, a keKcrvlt l Hirtelen oml�k a töld, töH)ltcm rettenetes dörrö é$ EI611 � -Bzlvc,m verése, mert. a I>zörny{hlélofe.& géJX"2eb ti)�ö� 

tem 'l3kken az lIrok fölé. 

I 
De már ugrom is, Begyújtom és ú hasa 11lá vágom 11 kéz Krúnátköteget. 
Azzal reJjet bc.vág6dom cgy !ed<..z(;kb(!. 
Egy "pIllanat 6s rettenetes dörrené.s lUst ! ZÚ a tille�. dc felnesze:lek ' NInclI zaj! Meg;eked .. : ar:nk" g 
Hirtelen megvadultam �8 erölI lettem, mint a bika' 

De akkol1 odalép II Vnrga, uRi I!zanitéc v6b: 
_ Né, hAt kend csuk cettalulot.t v6t! SzeronC-.':léje, 

hogy l6kelt, mer' eltemettUk v6ns ! 

Mikor aztán fl k6"házbun lY'alami nngyszn.kál1ú némel 

vczérherc.eg II Iblujzomrn tüzte II v8akörö8ztöl, akkor tud

Ium meg, Ihogy azér kaptam, mert igen megcsú:1'ultam fi 

tankot, amire fi mieink nekilelkesedtek és viss7.anyomták 

D.'Z ltnA'ol rfrontot vagy egy lkilomólerrcl, az pedig na9!1zó1 

Boc6 Andrús I'cú8óhajtoL(: 
- Hát egy tnnkkal csak el lehet bánni. De MZOIl

yyá:k, ma II caeláklluk is D;nnyi van bel Uic, mint a fííazál. 

Mi leBz welünk, ha egy""zer m ind reánkjön 1 
- Hát iguz, sok. gépje van n eschnek, rltcnnk, oláj· 

nak. De azt hiszitek-l:, nGkUnk mern lesz? .Attu l ne féJj�· 

tek ti semmit. Nem ez a iélniva16, hanem hogy lesz.-c 

közőttck!k elég 'ember a talpán ? Gépet pénzér caak csinál· 

nak eleget, de uz embert nem pénzér mérik homá, Mer 1\ 
gépben se ördögök ülnek, !hanem emberek. Kibe milyc!, 
A magyar.bnn magyar, de a cec:lúklban csellik Úgy 'Vélem 

hát, mégis csak jobb Icsz nekik békeR8égben lenni. Mer, 

majd máK nekUnk segit az ángol. 

CtJend ICU. A tankot látl./l. mind, de egyik 80 félt 

tőle, Jta ana gondolt mindenik, hogy igazán új világ 
jön-e, amelyik nemcsnk nzoknuk ad iKaZHágot, a1dknók 

tankjuk volt, hanem azoknaK ia, akik nem féltek alája
feküdni . , . 

Csendörerények. 
Itlo: CSEPI BÉLA •• ázados. 

A hivatás ismerete. 
A cscndőr hivatúsa il. csendőrség! te:rtlllct hivatClsának 

egészóból cred és meghatározott feladatok i.cljcsltée6bŐJ 
áJI. SzUkséges tehát, hogy a cscndör lIZ egéez cscndóreélf 
hivatásá.t ismerje, tudja. Ez u hivutlu! a Szut. 1. pónt,JfJ· 
ban vun tömör mondatokban meghatározva B egyszer 'f'(J1I� 
deltetdsf mÚ8Hzor Icl.ad4t szóval kifejezve: • 

A hlvaUi.s SZÓ magállnn 'Véve EI minden gondolatcso� 
porttól különvála8ztva azt jelenti, hogy valakit valaminek 
clvégzésl!re, végrehajtásúra, megcsinálú9ára hivLak � az 
illeti) ennek n valaminek az elvé.gzÓ8ére vagy vti:gzésére kö
telezte magát. 

F(llkl1pok egy rllp;yvert éK kI! KI az úrokl:l6l " I tanknak! ' nel\ 11 

Az állam nagy gép(!zel.ében nugyon Bok clvó,gezni, 
végrohajtuni, megca:nnlni való van s ez<.!k minden ágazatáru 
kUlön.kUlön embert, CIIoportoknt: \..cfltUletckot hivtnk meK'. 
A IIOk úgnza� közUI nl.Mnyat emlft.ve, ilyenek:  n lhonvédl}
If!m, közoktl1tú�, földmlvelé.8, kereskedelem, igaz8ágadAB 
<:6 - kcrefléfl - '<.I k111fBlddel val6 ka,pcRolnt J'ennLart68l1 
8 - [cgul-óljlira emiltem _ a bcltlö IlgycJc. Ezek az {UfU
zatok Ulrmóezl!tel!en ismét több csoportra oszlanak (gy II 
balIlő ügyek ls, A helMö Ugyek ameIY<.iknc!k a �czcttÚG irA
nylt.6ja a bell1gymlnilJztcr, szintén töbh r(!lndutc8op�rtra 
oszlanak. Ilyen 68y!>k !l:cladatcflopo:rt II közbJdonaúgJ En
n<.ik u feladatnak elvég7.éllére f.I hadseregtől hfvtnk egy �:8tulewt, amely II cltcnd.5rllélJ nevet kapta, Ugyancsak Még arra I'!mlék81.em, hogy valami c8attnnáAt. h II t-t.a.m é8 valami 10rr6 flklSt. eal.l.pott la. képl}rnbe , . . 

a o 

EgyftUr eAsk arra tlbrcdek. 'hogy fúrom, Né7.cm, nl 

re a cGlrfl. hivtnk élotre Ogy mluJlk polgári testUIetet, a 
r�ndl.Sr8égct. ' 

A Cflcnd8rsGg é8 rcndöTI�é.R kÖ1.6tt o!lzllk meg ta'hlit 



A Bzrrmbatheyi 8r81Ju,"anoIl1wkkép::6 Í1Jkolúb6l : 

II közbiztonsógi szolglth.lt. A kutlÖ között MllycglJb(!Il, csuk 
az II kUlönbség, hogy u Cl!cnclörs6g ku-Lonai ahtJJOkon BZel'� 
vczett watUwt, il rcndörs6g pedig nem. S azonkivUI : II 
C8cnd8reéll a Cí:iváros és II mM vúrosokon kivUI tcljcllHi 
8zoJg{\latúL, II rendőrség pedIg 82. olő!>b J;cIS01:oILllk·ban. 

Mirc van hút hivatva It c!lendőrség? . . .  A kŐzbJzton· 
slud szolgáln!. cIUi.tásúra. Hivatúsu tehát: n Jt:ő�bizton8li.� 
got .szolgálni. Ugyunel're hivatott ebből kifoly6lag II maga 
munkakHrén helUI minden c8endllr is, legyen próba· 
éllCndd)i, vagy 11 legmnJ:{llsabb rcndíokoznlú cSendőr. 

A hlvatúlI !Ikkor váHk II 8z6 Igllzl ért:.Olm6bon �llva,. 
tÚl:I8lt, ha II csendőr annak eJvégzésúre kötelezle ls magÍlt. 
Mlúltal, m�m6doJl kötelezte mugltl a 01l0nd6r hivatúsúnuk 
elvégzésére? Esküje (tltaJ. Ez a legerősebb elkötclczés tc-
.6zi lehAt minden Cflendőr hJvnLfL6livlL a közbJztona"got 
fl7.olg'lllni. 

Ahhoz, hogy a cscnd/lr ebbéli hJvnULsltt bető/tee, els6-
lIol1ban is Azükaúgca megJllnlCrnic, hogy fl hivatása mlböJ 
AlI. Csupán 01. a 6z6, hogy: kilbiztonsltg, vagy caIJ.pún oz 
ft kitétel : hogy "a közbiztonsltgot 8zolg(lInl", nagyon Uig 
meghatftrozútl, ebböl még !lern tudjuk meK, D10gy mi min· 
den tartozik a közhJzLonallgllOz é8 hogy azt m�k6pcn kell 
'Vógrehl\jlani. A ISzuL. 1. pontJltnnk 2. 'bekezdéa6ben ti köZ· 
b/ztOMágl szolgálat már részletezve VM. Ez Ll. pon L m�g· 
jelöli tlr.oknt II cselekvéseket, amelyek a 'c8cnd6rség - 8 
llZ előbb mOJldottak alapján Lll. cgyc.s csendőr - tcend/li. 
Ha kikeressUk ft szöveg lUStUl n.zokni Ll. szavakat, amelyek 

Pcl!yoBóréulet vértnnuink cmJéktf!.blúJávnl. 

ezL fejezik ki. akkol' II következ/Sket Il'hat..juk Ic;  ti C8aod� 
örBéJ! 

L megóv, 
2. (allll !.Art, 
3. megakadályoz, 
4. kinyomoz, 
6. ltlacl, Illetve feljelent és 
1.1. tltmogut. 
Eteket kell csúlclc:ednie II köbiztollll'llg érdekében. Hu 

n IIznvllkon .vligigsikHk D.j tekintetünk, márls megállaplt.. 
hat juk, hogy valamennyi 8z6 caale:kedtHc;t jelent. A Jónak 
védelmezését, a, ros8znak Uldözését Jelentik. Ilyen hivn· 
tásra rendelve! mindegyJkUnloben felemelő, bUszke érzéts 
kél, metiL nem mindenkineK llclllto�t meR, hogy ilyen nG-
mCJt, azép, hli/úa 'tlvatás t tölthcs9cn ne. lI'legkUlönböztctetl 
embereknek kell wtlt8uk m!L,g:unka�, akik nem n rmngunk 
megg!lzdflg'odásn éH j6léte érdekébon dolgozunk s szolgá
lunk egy egész életen flt, hanem mindig csak Ll mások. 
II köz, az ország és ncmr.ct JJl,va lt  vMCjlmczz!tk 6s a'!. ellen� 
ségeit üldözzllk. Hivatásunk a legönzetlenebb rmunkltlko
dltst jelentJ. Sohasem magunknak, mngunkért, hanem nt 
egyesek és II köziJnaég ·hti.:borftutilf\n8(ur6é1't. ) VódelmezzüR, 
megóvjuk a logk18obh gyermekt6J, a legszegényebb, leg. 
gyengéllb emblll'tllJ kezdve mindenkinek II ezem�lyét, tostl� 
6pségét, bccaUletét, 8zahadsógtit és ,becsUletcs munktijp. 
H'yümöJCBét: Ll vagyonát. Békél tortunk fenn bt egyeBek 
M a társadnlmnk között, ll? emnelll gYlll'll6s6.gok folytán 
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kirobbanó ellentétek levezetésével. !Rendel t�l'tunk a� e:.er 

cél felé szaladó emberek között., hogy el!1ymasba ne ütkoz

zenek s bizlositjuk az élet /kavarg6 ÍJrgatagában az. utat, 

amelyen szabad járni. Gátat vetünk a rendetlenségeknek 

s törvényes mederbe szorítjuk vi�sza la zabolátl�ns�got. 

A törvények és rendeletek legmunkásabb or�1 va

gyunk .!I biztoslljuk a törvény feltétlen érvényesUlését. 

Nem engedjllk, hogy azok átlhágásáb61 veszélyek, károk 

s.zármazzanak. A lakoss6g vigyáz6i vagyunk $ éber. 
szem

mel jó felfogó képességgel hamarább meglátjuk, l?bban 

me�itéljük, hogy miből származik kár .... agy veszély es otl 

vagyunk mindig, hogy megakadályozzuk. Me�akadály�z.. 

zuk az élet és vagyon pusztulását és megrövIdülését IS; 
_ tudjuk, kinek mi a köielesség� és awn vagyunk, hogy 

teljesítse, nehogy veszély vngy kár szárma:zon a tudat

lanságból, feledékenységb61, hozzánemértésból, bnbonákb61. 

virtuskodásból. 
Ha pedig minden vigyázKSUnk ellenére is megtört�

nik, hogy bünös merenrleteket. vagy �önnyelmuséget.. ko

vettek el élet és vagyon eHen, - vagy ha Ibátlmely modon 
kárl okoztak és veszéiyl idéztek elő, akkor hivatásu���ak 
sok munkával járó, nehéz gyakorlásiwal a . búno:;;oltet 

kézrek�ritjük és átadjuk az igazságot szolgnlt..at6 szer
veknek. 

Hivatásunk ilyen betöltéséh�z olyan jogokat. kap
tunk. amelyekkel n csendör vagy az egéS'z. csendőrség fel

tétlenül meg tud felelni hivatottságának. Megvan tehát 
az es'Lköz és mőd : hivatásullkat. jól betölthel.jük. 

De 1\ hivatas ismerete nem elég. Ismernünk kell a 
kötelességeinket is, hogy a hivatásunkat betölthessúk. 
Megfordítva a mondatot egyszerűbben, világosabban úgy 
mondhatjuk, hogy a hivatás betöltése kötelességeket ir 
erő, amely kötelességek pontos és alapos ismerete nél
kül semmit sem ér a jószándék, a buzgóság, sót céltalan 
az önfeláldozás ia. A hivatásból fakad a kötelesség. De 
amig a hivatMunkat. egy mondallban is szabatosn kifejez
hetjük, addig az ebből folyó kötelességUnk a cselekedetek
nek és viselkedéseknek hosszú sorát hatArozza meg, 
irja elő. 

szerii foglalkoztatás a sok lianlt.ás és tanulás, amit minden 
csendörtöl minden elöljáró megkövetel, - hanem megér
tése felfogása annak az igazságnnk, annak a parancsol6 

szükségnek, hogy a kötelességeinket elóbb meg kell i3-
mernUnk, hogy azután teljeslhhessUk. 

A Szut. 666. p. 3. bekezdése ezt paranc301ólag elő ig 
írja, pl. a járörvezetók kötelnleinél, amikor azt mondja : 
" . ' .  a jelen utasltásnak a külső közbiztonsági szolgálat 
ellátására vonatkozó rendelkezései! tökéletesen ismerje ... " 

De akárhogy gondolkozzék is valamelyik csendőr er
ról a sok tanulnival6r61, ha a helytelen léleknélküi tanu
lást únj a is már, - ha akármennyire nehezére esik az, 
\-agy ha azért hanyagolja el, mert nincs, aki ellenőrizze, 
_ mindezek mellett van-e o�yan csendőr, aki a hivatása 
által megkövetelt. szolgálati teendőit és eljárásokat. el 
tudja végezni, ha nem is tudja, mi a dolga és hogy ezt 
a dolgát hogyan kell elvégezni? - Nincs és nem is 
lehet!  ' . '  

Aki csizmát. akar csinálni, annak meg kell tanulnia 
a csizmadia mesterség minden csinjllt-binját ; aki az em
berek ügy.es-bajos dolgaiban .segiten i akar a hozzáforduló
kon, annak a segltés útjait és 'm6djait kell megtaulnin, 
különben nem segit, hanem ront. 

Igy a csendór is. Nem elég csak a ruhát viselni és 
mutogatni magunkat, mert attól még nem lesz közbizton
ság. Ismerni kell, meg kell tanulni tehát sok szabályt, el· 
járást, kötelességet, okot, módot. s ezekben mindenben 
nagy gyakorlatra kell 6zert tenni. Hogyan tudna például 
valaki elővezetni, igazoltatni, bilincseini. kikérdezni, sze
mélyt motozni, hbkutatást tartani, ha ezek mindegyiké
nek szabályait é.i módjait külön-külön alaposan meg nelll 
tanulja és be nem gyakorolja? A közbiztonsági szolgálat 
Il.'gkisebb, legcsekélyebb teendőit sem tudja ellátni az II 
csendőr, aki nem tanulta meg, hogyan Ikell azt elvégezni. 

Jól hasonlithatjuk ezt a meghatározást a fához, 
amelynek törz..se a hivatás, - táplál6 gyökerei a köteles
ségek, és lombja, koronája, gyümölcse a közbizt.onság. 
E.zt a képet, ezt. a hasonlatot. minden csendórre átvihet jUk 
es azt. mondhatjuk, hogy a csendőrségi testület, ez a ha
talmas erő csak akkor éltet.i az országot, ha a kebelébe 
tartozó m:nden c..QClldőr, mint. a fa törzse, egészséges: hi
vatását jól ismerő és jól megértő, - ha gyökerei jó talaj
ból: a kötelességek iamel'etéből és telje$itéséböl táplál
kozva erősek : - ha egyenként is dús koronájuk bó JO'ümÖlcsúek. Igy azt.án minden csendőr önmag§'ban is közhizt.onságot. je:lenl. 

Nem is kell sokat bes'Uélni el'ről : aki valamihez nem 
ért., azt. meg sem t.udja csinálni . ts ebből az igazságb61 
a csendóri kötelességek j6 vagy rossZi teljesitésére sok Ut
pasztalatot szerezhet már m:ndenki, aki -kereste a hibá
nak, helytelenségnek vagy az eredménytelenségnek az 
okait. Ilyen esetekben legtöbbször bebizonyosodik, hogy "a 
csendőr nem tudta, mit. csináljon, hogyan csináljon. es 
mert. cselekednie kellet.t., a ritka .,l'áhibázásokt6I

,J elte
kintve, mindig rosszul cselekedett. 

A kötelességek ismerete nélkül a csendőr örökös nyug
talanságban él, folyton bujkálnin kell a cselekvé�ek elől 
és szomorúan tapasztaljuk, hogy vannak ilyenek. 

Amikor pedig a körülmények rákénysuritették az 
ilyen csendórt mégis a cselekvésre és "csinált vala.mit", 
milyen szomorú látvány volt az igyekezete, hogy II sza
bályzatnoz vagy ulasításhoz hoz7.ájusson. Ideges kapko· 
dással kereset.t benne egy pontot vagy paragrafus!., ame
lyik megmenthelné öt. A legtöbbször nem sikerül. Mi ma
rad ezekután hátm más, mint fi megtórtént tényeket UgY 

Min�nyájan megertjük azt, hogy nem élhet. a fa gyökerek nélkül s így azt is megért jUk, hogy nincs közbizwn�ág a kötelességek teljesítése nélkül. Kötelességeinket pe(h� csak úg� teljesl.Lhetjük, ha ismerjUk azokat. A me�lamer� úl,.Ja a tanulás és a tapasztalfls, kövebke7.és .lehat, hogy sokat kell t.apasztalnunk és sokat. kell tanulnunk. M?K kell elsősorban is tanulnunk, hogy mik a kőt.el��emk, azokat hogyan keH végrehajlanunk. Csupán a közbiztonság irányában való kötelességeinket azok a 
s.zolgálati feladatok elvégzése határozza meg, amelyek oSBze vannak gyüjt.ve a Szut. 64. pontjában és amelyek_ nek elvégzésf!re a Szut. vl-xn. feje7.eteí adnak részle_ Les szabályokat. 

A �telmek ismerete tehát. a Szut. alapos ismeretét feltételezI. Nem üres id6\.öltés tehát és nem csupán egy-

cso.rni-esavarni, hogy valamelyik l->zabályzat vagy u;.ssi
tás igazolhassa őt. 

Levonva II vég.sö következ.tetést: 
nélkül nem szolgálhatunk egyenként. 
ság az öa5zei!ség részéröl sem. 

a kötelmek ismerete 
de nincs közbi7.ton-

Tanulmán1Jozni foojuk- a 1I1401J0,1' kéTd�st 6s mcgg/Jó
ződvéll az Qnök I'gauágáról, mÚlt az önök misllzionúrills0i 
II�ElzUllk öntik ElcoHB�gérl'! 

BALDWJN-WEBB. 
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A II/lIkói �C1ld{jrillkoltfb&{: VnSnrnlll) délután, 

Az igazoltatás kérdéséhez. 
frln: SZAI\:ON YI .JÚZSJ�F tlszthelyettcs (Csömilr) , 

Lapunk mór nagyon sok érdekes és t.anulságos 
cikket, megtörtént esetet, eredményt és eredmény
leJenséget közölt 1\1. alapos, lelkiismeretes igazoltntá!\ 
fontossligának bizonyltAsllrn, Gynkorlnti szolgálatom
bnn szinte napolItu meg kell gyözödnöm e kérdés köz
biztoD�lIgi hOl'del'ejéröJ, ezért látom jónak !Sli is flZ 
ilyen tárgyu cikkek számánnk gynrapftásnt.. 

Amikor ignzol t.ntáar61 beszélUnk, kétféle eljárAKt 
crlheWnk alattn. Az egyik 111., amikor szolgíllnL köz 
ben vnlakit a nyomoz6kulcs alnpján eJleuörzUnk, a mA
�ik pedig, IImikol' a? illetö személyazonossft.gfmak �� 
viselt dolgainnk megállnpftlisúl'a sz.él esebbkörfi R Illu
Jlosnbb eljárást teszUnk folyamatbn. 

Az első igaz.olLuwsi mód nlkahnllvnl vajmi kcv�8 
helyen történik meg, hogy a kulcs alapjAn igllzoltatott 

egyént a j{u'őrök az Ö1'81'e elóvezetik, I'\!szben uzért, 
mert az ÖI'S mcss?.e vlln a1. iga7.oltntlla helyétöl, rész· 
hen pedig, mer!, a jÚl'örök elegendőnek tal,tjAk, ha az 
igazol tntfks helyén nl. igl\7.olt,atott egyént nem taláJjftk 
meg a nyomozókulcsban . Az igl'l7.oltntotl pel'l:Ize min
dig tagadja, hogy bent vnn a " köl'özókönyvben", ahoRY 
II nyomozókulcaot nev.c;,zik, ezt II jftrörök cgy része Cl
fogadhatónak tnl'tja 6 nhclyctt, hogy n dolognak n i a  
posan utAna jftrnn. az. illetőt lovftbb engedi, a z  pedig 
nevet " Illurkftbll. A mAsik jAl'ört azután mAl' azzal 

fogadja, hogy urak, kAI' a fftl1udsAgért, mal' II mft'Sik 

jl,rőr is keresett a klSrözókönyvben, de nem vagyok Am 
bent, a jál'ór ezt is elfogadja, és ,az il letőt megint 
tovább engedi. 19y azután csak róják Lovább uz 101'-
8U\gUt.at, újabb és ujabb büncselekményoket kövctn(>k 
el, II kidel'ftetlen e�etck R'zllpol'odnnk, n nyomozóku!C14 
pedig va8t.ngodik. Azért Lalftlunk a nyomoz6kulcsban 
tlzéves kÖl'özésckeL is. Vnjjon hány bfincsolckmőnyt 
követett mllr cl az n bünözó aZ első körözéac óU1 hl\
mis, vagy Alnév a intt? Hány egy és ugynnazon egyén 
szerepelhet a kulcsbnn kUlönfélc nevek nlatt és bún· 
cselekmények miatt élJ hftnyszor ig/lzoJtnthattuk mAr, 
amikor nekUnk megint hnmis nevet mondott be, tnlán 
hami.s igazolvAnnyal igazolt..'l is a�t és mi tovább en
gedtUk. 

19y tö,·téllt ez náhlllk is, mikor nz örs mult év 
I\ugu�ztus lO-én fi müködé"ót megkezdte, de csak nd
dig, amig ezekre /I hiányo8súgokra reA n6m jbttem es 
nlftrendelt.jeimnek mcg nem magyal'Aztüm II helyes 
ignzolllrt.As módjAt. 1\ következökóppen : 

A JAről' igazoltut. egy egyént, akit szcméJyctron 
nem iamel'. I\1ngnviscletévcl II júról' gyanujllt felkel
tet.te, nz6rt 1\ jv. az !gnzQllatását hlltározza el. 

Az i l lető Nyiri SAndol'unk mondja és igazolja mn· 
gftt. Okmányaiból (gazdasági caclédköny\'bőJ) tl1nylcSf 

/lZ tünik ki, hogy Nyil'i Sándor, ki 1899-ben SzarvllBon 
tlzUletett. A járól' Nyirit meR' is taiAlja a nyomozó
kulcaban. de ott nz van, hogy Nyíri Hl2S-bun 24 ével! 
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volt, taglalkotÍ\.f1fi pedig molnár, 
A ldkól'dBzéfmól ta· 

gadjn, hogy moln{u' volnn" gn'ldaflAgl cs(!lédkönyvc 
von ils amellett. 1/\ megmnr..nd, hoKY 1899�b6n s?U1etctt, 
Boba tlemmlf61e bfineftclckm6nyL nom kövelatt el. IDIB· 
muLat egy munkaadói IK8'ZolvftnyL ls, melyhen munka· 
ndója igazolja. hOIfY nlllu 2 évig hüs6KC.!Icn dolgozott. 6th. 

Ha moaj, ft J(�I'lir ezekkel mClleléA'8�dk 8 az l1 IotóL 
tovl1bb engedt, kiongl!clhci II kezóből (lgy l<örlSzBLL 
�gyfmt, aki pedi" t.6nylcg nzonOR II k ulcsbnn levIS 
ogy6nncl, cflnk pCrR7.C oLt molnárnak van beírva 68 
cBak El26'DL leLL kÓIlŐbh, mondjuk il bo,ncRclc:kmény el· 
követése utúJl gnllldafl(tfd cflc:léd, mert mint molnár nem 
tudott clhellyczkcdnl. l1l'VAlt{lmoJ{.ltt pcdjg J J(>husom lehaL 
talj�, hlt.lb .. &g�.1 •• "kltől al'logadnil ha c'ak okm4. 
nyakkal nem Ignr.olJn, mert ba btr.toflEln tu�Juk, nogy 
val'nkl 1923. évboD 23 éveK volt, akkor M,t Ifi LuclJuk, 
hogy llí'. lIle.tlS 1900�hnn I!1iUlnt.c:tt. 19o1\. de 8Jlmmif61c 
haW6lig nem tr hOl,1.tivolÖlegcHcn éveket, ha ti. 8zUlc� 
t6ai úvaL Ismeri. Ar. ti. körülmény tchM, hOgy il nyo· 
moz6kutC8ba. ólu�korként 23 év vnn irva, azt Jelenti, 
hogy oz III.Ul körlllho)ül 23 6voo. tchM lohet ogy-kót 
évvel flal,nlabb YI\KY Időssbb IR. tgy az itt példaként 
felhozott esetben ijcm akndunk fenn OZ011, hogy n-t 
IS8zo1t.at.oLt. Qgy6n 18m�-bl!n 6s nom 1900-ban 6zlHctctt. 
Hogy azoJlbnn minden kétfl6günkct clo/lzlasfluk, cllive
l.ct.jl1k 8'l. örKre, alkalmazva II Szut. OOQ. Jl. utols6 be
kczd6sM, ü.'hol nzutfm kitllnlk, ho.BY tényleg lj >il körtS
UILL egylln, merI. Il Bkl.-ben lévő adatok, JI A2rIUcl neve Atb. alllpjltn, valamint !lZ Clsebleg 'Megneveze.tt mll.s bbo
nyitó adatok elóbotJtrflHn uUm az Illető beismolll k6rö� .zött voltát. Ilyen 6s ehhez hil.flonl6 c8ewknél nem ezn��� 1\ jÚl'Brnok n gYllnuj{ll}6J �ngednl. nz lIl'Gt6t 'Clö e vezetn! n'1. Brilre, 111. ufcdm ény ncm marad cl Il m6don nz ör.flöm Já:r5reJ >1 h6l\�1l lllatt 12

' kör;:L� Qgyl).nt fog:bak eJ. 
A 12 köröl,ött 'gyón köl,ött volt kÓI kő 6A egy ol:Ynn, ilki mfu' hat 'éve Járja körö�::11�:8 18 

f;':1.!:;\::�
k

�eg���I�n: �CreA61t, .klkérclC1.é�: tGlct�n� 
lent.éet tcu h 

u ,  ogy Körözve va.n, il>zt n kijJ!-
klh:öza"kön�b(l�g�8 P!���I:C t:��b�A:� ���ézte ml\r a 

Ezt az IRJlzollllUiHt lel é 
g . 

e6ljflb61 A 
1'om r IJzletcscbben okul ttK 

repeit, �lnd
n�o�::�k�lc8b:n két hS8onnevt1 eú'Y6n flZC

lanYBzercl6 éfl k"tona:�k�v�cn flzUletott. Az egyik vil
ln1'nok és BlkkaRzt.ú 

v ny, fl másik 1l1ng{mhlva

II járőr 19azoltnt.ot� :��� :o� �rtsz
l
vc. Az llIct6, nklt 

Lagadt4 Br.!! 61 ' c vc val6 azonoKsl\gliL 
LoBltltBi' u ?'l dt�t(j�� 7.0 �f)eR:I���� n��ére ki6.IHtott életbl? ... 
Ign1.ollll, lU mAr gOndol

Í
,o:��t : :�

6 
hCjclent.6lnppnl 

IJAIIiu; igy vun a bejelent&lapjhn ifi, nwrt nem egye-
7.DLt az fi Bkl.-jáluln 1elvt anyja nevével, mert oLt uz 
ódCHUnyju nevén van körözve. Ar. il lető kilenc �vrfl 
volL tUJI .. , érdemeo volt tehAt Mkl buJk�lnl. 

Ha 1\17, Igazoltatott egy6.n gyanuB és hu valami cl
tél'éH van EI. nyomozóku!cfl:ban tc:ltllntcwtt éfl az Illető ál
tul il(u'l.olt személyi ndatok között, nkkol' II következn 
eljárhat tartom célll'(myof:!nak: 

IDltólléllck az 61ctkoJ', kCJ:lOfIztnév, flzUlc.téfli öv � .. 
!oglnlltozhR ndntl1lnál lehetnek. E7.ck a.z elt.éréIH�k l'cnd� 

flzcl'lnt Úgy keletkeznck, hpgy 1\7. irntokn�, úl'lnpokat 

fiok helo/cn gY4l.koJllaLlan kö�égj kör.qgck töltik k i  MI 
n'lit l1'júlt he, amit ll'/.- Illető mond s ncm A'yö.ződ'nck mng 
Q'lj adatok vfd6diaág{u,61. Mindl!llnemü ilyen elté:r�!I 

V1\gy '(\Tlnak gyanu1n eaetlm vezessült cH) fi.?, IlletBt all. 
öl'fll!e, 0tt vngy (l Nyomozailj É:rlCRHqbcm, vagy a B(in� 
Üg)') Kö:rözéRe'k La.pjAban, VAJ{Y ll"" államl'endélizeti 
ktsn\}'Vecslt6hen eHetteg ta,lálunk [Iá bövebb ndaLolmt , 
ha nam, akkoJl ktH'C88Uk mOI{ 11'1, i lletékeK örsöt, VIUCY 
rcndöl'hQ,t6K/igat, ahova valónak mond1n mng{lt az iI
leW, nr.ok majd h6vcljb l.ájékoztatáat .adn nk, melll,. min .. 

den Brll és minden rend5rko,pilúnYflúg nyilv{mtnl't.ja n 

kBrlctébc, vagy hllt.6:!ága wrlilet.él'c ,tnl'tor.6 kÖl'ljzöLl 
egylincket.. Ha ILt ifi V'nlami eltérl!K volna, az illető 61· 
liii bcmonilotl 68 az lIIelllkeft öflltől vagy rendlh1mpl

tánYKágt61 kapott. flzcm61yadatok kőr,ött, ezt már köny
nyen Llsr.t.h1,ni lehet az I l letővel. 

Ha az igazolt,ut.ott Qg-ykn hamis ndnt.ot mond br, 
ezt úgy leplezhotjUk le 'n helys�iné.n, ha az l Ilctöt IK
m6.telten klk6rdc7.1.11k , klilBnö6en MUlcil'C;, csnl/ldi 'kU
pUJm6nyére, rOkOnHágltra IItb. és a váJ ner.nlt nzonnnl 

fel�cgyczz(lk. llfL. humi8 névvel aknl'jJl fednI mo,gftt, 
nem tudja cgytoJlmltn iftmételten előadni II I1Ruhldl kl!
tcl6kelt (8z11l6k, nugYRzülók. tcatvBrcli:, g;yel'mckck 

Ktb.), n:kltrmUyon ra(f,lnált IK, mégjs zava/lbu jön, el .. 
Rz61jn mng(Lt, vo,gy mliak6nt clál'ulja, hogy nem mond 
IgnzaL. Akkor máv fl Járőr, ha jól megfigyeli, iktsvet>
ke�LcLnl tud, hogy fl?, íIlet8 nem mondott Igazat, moRt 
Cflnk nr.L keH m�gj{ereAnic, amivel nr. iMre aknrtD. ve
zetni.  S:z,ük«égclI ll7.onhan, hogy n k6rdez611 él:! a meg� 
flgyej(�1:I ne csnk falUlctc8 legyen, hanem olyan, nmelY
hlH az illetLSnek u lelkéhen ifJ olvasni lehet. Aj{lnlntofl 
az l lletavel uz előadásait nl/i.lrntnl ;  llycnkor cllitoJ'oul, 
hogy elfelejtkezik mnglí.ról és a. valódi nevét IrjJl le. 

l..cleplezhctjl1k az illetőt a hclYBzlncn még akkor 
la, ha valamilyen lRmCl'tl}tő jclot találunk rnjta. TIl1-
csetben fl nyomoz6kulcHban "'" ignzplt.'\.LotL cgy6neD ta-
11111. lamorteW j.elnél levö navet. kcrcsKUk meg II nkkor 
l'r.{, Jl1huLünk umt, hogy az illető m{�, mint uklnck 

t1mylcg ncm tl1.0MfI II körözött 
j r, hogy eHct1�K 

klk�rdcz&l Hcm haR7.nll-lt Vő 
egyénncl, Az IRméLelt 

Jr.1I nevét az BrHro ' Jclo�tc:tt�.rc � � já1'nr az llleU) t!"Jl
(Illapttott..n hogy II h 

. z örH a Bkl,�h61 meg· 
non, elull� az fmy

"
J.

g IlMm n vlllal\Y.flzercl8vel 1l7.0· 

eddig mondLa nu\gflL, J-lll gYllnunk van ann, nogy 6Z 
lIIelli hamis nevet mondott be, ajltnlntoli rnJtn Ismer· 
t<ittS jelet, kll lönöflcn nohc7.en felfedezhető iflmel'tctA 

jelet kcrcKn {, mert fiok (!llethcn azok ul!\pj{m IM mo!!, 
lehet úl1o,plLnnl , hogy fi9; illett! iulajdonk4pen kicflot1a. 

I 
, neve nem J'!gyel':etL b J J 

' 
apon Ry.lIr�poIL Ilnyhl nevével ld ' 

a. c c antó-
ncm Lltgll.ctt., A jlu'{)rvC1. ' e most mf\.\1 II 11\1'61' 
hogy ha El .. /, Illető <Il. IdSl'ÖZÖ°Lö� 

telefQnon utD.Rltottnm, 
tovAbbrfl III tngndJn v 

, Lt C}:yt\nnal való n'l.oJ'foIlRlu(hb 
'heJyezlnrr� külön k�ld�:��� 

r Ja ujjnyomntot, a1.6rt II 
v6Kctt br.vls1,1 ll'/, OI'/fZ{IKOfi B

�I1�
,
dBk

l
' ... �i Jlzt t\r.onoKltl\fI 

tn1hn. n .. 1{)' ,., yllvAJ'f tn rt.6 nlVll� 

Nagyon jó /lzp!gúl.nLot tcH2 M. ujjnyomfltbla,'P ifi. Ha 
w/, Ortlz{lKo8 Bfinl\p:yl Nyl1V'úntn.l't6 Hlvatalhlln /If, IgII� 
l,oltatott cgy6nnek múr van u1JJ'lyomatll C�l tótJIen meg

�udJu�, h
.
OKY kleROda. lR'!lz, hogy c)lr� í� Bu dllp(lllttOJ 

flVOUllV6 BrKBkfln levő bllJt�rflalm azt mpndj(tk, hogy II 

hünURYI nyllvnntnl'l6 hlvatalh61 egy h6L mulvn kap' 
nnk v{llllii1,t, addig az iIIQt6vcl mil cfllnllljnnllk ur. /Ir' 
:tsn. mikor a S�u�. elrendeli, hogy az el:togol..l. VMCY 6rJ� 

h
Cl�f! 

�
V(!lt cRy6nt 2-1 61'11 alatt fat kell adn i Il� I Ilntékíll' 

h 
fl � IRnllk, vlLgy blrlmúgnnk. OLl van ,azonbllll U1, 11'1, 

I 
\e .lm IdlSn hellH val6 fLtnd(181. olhCtl'lthnt.ntlan nko.(]"iI." )'0 l(útQIJllk . , .  fltb., tehát. «z utnK1tllfl megadja (I. Ic-
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A 'Wt/ujl tJ8l\ndílrÚlkuMhlJ/: Jliték llZ Udvlll'On. 

hatőflógcli IJIII'/I, hogy i lyen cliothen /lZ t.lflCtlcgofl k!!RC
dc/moL m egiQdokoJjuk, �gn7., hogy cr. csnk azon egyé
nckl'c vonn\;kotfk, aklk�L 8aJftL lkculcm6nyez6sb8J, nem 
[lcd/I:{ k/jI'lSz&! vngy eJfoloCliLópn l'uncli a"�JlJún fogunk cl, 
még/fl )cUJönhflógt:L tohcLtink u keLtő 1 {/jzjj�L, mc]'!; II 
Szut, !HG. pont 3, bekezdése Itr-t teliz! kl:ll�lcMlégOnkkl:, 
hogy eliJvc7,.ctéflCknél éR cltogfll1Okn{tJ le Il Hzcm�ly. 
n'J:onosflflg mcg{d ln,pfLús(11'n különöli gondo� kell fOl'df� 
tllnu/c. Nem tehetJük ki tehllJ mlu!unkllt Imnnk, ho!!y 
CH nk nzért, hogy hamnl' végcztünk /IZ iJ /elllvel, jogl.uln
nul fogVIiW.IlLtlUk éH fLL(uljuk n h'fLlóHfu,nnk, v,ngy pedig 
!>ílnöRcn R7AlbaclonhocaúflHuk. 

Az kU/önben Mm fordul elő, hogy LlZ Ol'ElzagoJ'l 
Bllnl.lgyl NyJJ'viínl.nJ'L6 Hivatn i egy hót mu,lvn vlilnll1.01" 

jon. Minden hozr.ftjllk Intózett kérdéRt Monnal elJnléz
nck, BRnk n�rn kell fil', örRnck ügyclníe, hogy nz ujJ� 
nyomat WkólclclI legyen, mert ha az nem j6, nkkor n 
bG.nUgyi nyllvánLntlL6 nem tud veJ o m i t  c.tllnálnJ. Ak .. 
kor t.:ónylcg eltelik ogy hét, mirc vúJaflzL kap nr. �rt\, 
dc Bnllek ncm mt1tJ nz oka, minL flZ örB tngjal, kik ncm 
tudnak j() uJj:nyomntot felvenn!. Aztén 01. örsnek nem 
kell II I'clldc� pósLnno,poL bevfíl'nin éli II rendcEl P6Btll 
útján kiiMani llZ Ilyen hwclcL, merl meg van ongedve, 
hogy azt az 01fl8 BucJnpeRt felé nwnl) vonaLltn nkitl' lU
jel ifi folndhn6tw. A7. Ilyen tudnkoz6dftfit nem II blln
ügyi nyllvnnLa,l't6 elméro, hanem n cHondlSl'ö"BZakötö. 
LfRzt ÓJl eimére kell külrlcnl : igy IIkltrmel)'lk l:Il'fI meg� 
kt\pJn II vltla6zt 24 órAn belül. 

Hogy mennyire (ontoa llZ Öl'l!ön való igll1..oltaUís, 
bi7.onyftJa, hgoy az én iirsi:hntln II bJ.zcnk6t elfogott kö. 
l'ő7.öLL egyén kö"-'Ü/ IUre cBnk fIZ örSön lohetctl I'o"))izo
nyfLnni, hogy körözvc van. Nógy eseLbetl az /IleUS be
ismt:)'lc II j(I/'őJ'nek, hogy II klj)' ör.ött Qgy.énn.el numOEl ; 
IlZ egyik IdjclcJltettc, hogy ő n bUnLeL"flét mlu' letök 
töLte, lehAt nem Ichl� t újl'u elfogni. dc mivel ezen olll� 
ndúfI(tt o. Ját'6r ellitt. Ilcmmivcl scm t.ud t.n igWloJnl, II 
jár61' 111. örare e/övezette, lIhol kiderüll, hogy II bilnte· 
léRéL nem töltötte ki, le:hát a kÖl'lhléR fennldl. KÓHőbb 
b�IHmI;H!Le, hogy cMk fi7"ór� védcke?ott azzal. hogy II 
bilntct.éBét letöltöLLa, hogy azt a j(lrŐl' eJ'fogndln, mIn b 
az mÚLI Whb JAI'őrnél oJlitol'dult. 

A mliRlk azt Il.dta elő, hogy II bünteLéRének lotöl
LéRőt Igazoló clboCfiltMJovelát el lopC!\k tőle a vdndot!
IAfia I{/Sr,hen, n mMlk pedig, hogy ilycnt ncm la k'apoLt, 
mCl'L Ilyen nincB, lj mAr kÓtfl7�I' volL büntetve, de Bo1\a� 
Hcm knpotb olbocsfl.tólevoloL. 'P6I'méHzctetl, hogy eZ Rom 
volt (gtl?, 

Egy hllrmfldJk olőbb mcgmonaottn. a vaJMI nevél, 
mikor aztán (l J/tr61' láttn, hogy kö]'özve Vfln 8 kIJelon· 
totle az eltogliRflt, 1'I,lttcnetcaen felhftborodott éH a Jdr. 
61' foJlQpéflét klkól'tc mng/tnllk;, fcU,OlontéaHcl fcnye$"� 
USdr.ött, flzabli.lyBzorfi ólilevóllol IgazolLa mngát, dc mi· 
Ifor nz ör8re lct� kisérve éH Itt II b6vobl> éR lejjeB /'iZO
mélyndntAt, valllmAllt II c.selpkmény�, omely miatt kö
rözve volt, El. B-kl.,ból elébe tlilltuk, beismerte, hogy n 
körözött Q/Jyőnncl aZonOR. trrblovolét rcndca úton kl\ptn. 
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meg, annak kér�se alka\mfival kilétét ncm ellenőrizték. 

pedig azért kértt' 87 út\l:vclet, hogy a büntetése eiM el
meneküljön HáToml'endbcli sikkasztás miatt húrom 

évre volt itélve. dE' ad gondolta, hogy 81. már elévült. 

azért i� jött haza román megszállott területről, hol 

kb. négy evig tartózkodott. Ha tehát ezek a j6röl'ők 

sem akarták volna az illetöket az örsre elővezelni. nk

kor nevetnének tovább is a markukba. mint a többi 
�ok. akik könnyedén megszabadulnak egy-egy igazolta

tbnál. Róják lovflbh is U'I. országutakat h félrevezetik 
l\ járőröket. Azért vastagodik II nyomozókulcs és lepik 

meg a csavargó bűnözők egyes 'örsök körletél Ug�, 

hogy alip; tudnak szabadulni a sok apI'6-cse.prő bün� 

csettöl . 
Ne sajnáljuk 81,él't mindazt, aki csak az ör"kör

letünkben megjel!.!nik élJ arról t udomással birunk, 19l\

zoltatni, akár Atvonuló, akár megtclepedett. lpi\ros�c 

gédek, háztartáii alkalmazottak, kétes maglln7.ók, ul
kalmi munkások, gazdaSllgi éve�, vagy időszaki munká

!'ok, há7.alók, lizll!t,6zerzők, vándor köszörúsi5k, mutatvá
nyosok, tigynökök ,;tb_ mind ellenőrzést igényelnek 
�s ha a nyomozókulcK nem ad választ, akkor az elözo 
tartózkodási helyére tudakoz6ivet, az Orsztigos BG n
ügyi Nyilvántartó Hivatalba pedig tudakoz61apot kell 
külden i ;  ez a ki!! fáradsál{ jó �l.olgálatot tesz. SOk::lZOI 
kapunk olyan értesitést, hogy az illető bizony 5-6 
('setben volt különfél!.! búncl:lelekmények miatt, nem 
egyszer az áll:lmi és társadalmi rendbe ütköző bűncse· 
lekményért iK büntetve, IIZ ilyeneket már nem kez!.!l
hctjük úICY, hOKY a figyelmünk rajtuk ne legyen, mert 
kllJönben hamlll'OlHiO felborít ják az örs közbiztom�ágát. 

Bűnügyi NyilvAntartó Hivatalba. Hál ul'amfia, mi jött 

anllan : 5 esetben volt különböző bünclielekményekérl 

összesen 8 évrl! büntetve. Mikor azut(m ezeket mind 

egyenként, időrendi sonendben elébe k'Í.rtam, lizépen 

beismer Le, hogy az mind igaz. Ö ezt csak azért hall

gatta el, hogy a járőr Ile tudja meg, hogy ö milyen 1'0-

\fott elöéletü � a nyomozás alatt jó bánásm6dba n ré

IIzesüljön. Később azutAn még hozzátette, hogy azt 
gondolta, hogy a csendőrség ezt úgy-sem fogja tudni 

megállap1tani és hu a nyomozb során teheti, e lszökik. 

Ez az egyén tehát u nevét megmondta, de elhal lgaLt.u 

az általa mil l' elkövetett büncselekményekél't kapott 

liwbadsllgveszl-és büntetéseket ; csak az ujjnyomat vé

tele után jött reá az örs, mikor az adatokat az Or lzá-

1(01) Bün Ugyi Nyilvántartó Hivataltól megkapta, A nyo

mozás során IIZ örs 64 kUlönféle bűncselekmény t del'i

tett I'eá, részben csendörségi, részben rendőrségi tel'U

leLel1. Az átadás után még sokáig foglalkoztnk vele és 
táriJaival ll? illetékes ör!c'ök és a rcndórhatóságok is, ez 

alkalommal még 10 esetet bizonyiLottlIk reájuk. A z  
Ugyé�zé(( 64 rcndbeli bűncselekmény miatt emelt e!

Jene vndat és ebből csak 3-4 e8etben ejtette el a1.t, 
a többiben jogerós itélet van: ·1 évi szigaritott dolog� 

hAzat kapott. A cselekményeket csak azut..in kezdt!.! 
részletesen beil�merni. midőn a jnrörök a multjAt eléb!.! 
tárták, S miután ö beszélt, beszéltek II társai i�. 

S ha pcdig az i lyen egyének észrcve�zik, hogy <I 
ctwndör figyelKcti öket, akkor az őrskörletból tovább 
állnak, amikor azután igen ajánlatos az illető új lete
lepedési helyét mtlKál1npitani és a1. il letékes őrsöt, 
vagy rendörhatósngot az eddig be!izerzett adatok mcy
klildése mellett értesiteni . 

Hflnysz.or előfordul, hogy az a bűnözö, ki a bDn

�llelCkményt, melyben nyomozunk, elkövette, nom al. 
orskörleLbe, sót nem is a f\zom�zéd08 örskörletbe ile 
nem i8 a csendőrség m(iködéKi terUletére hanem �end� 
örsé.gj terUletre való. A csendőrség tehllt nem itImerI. � klkl>r�ezés folyamán mond egy nevet, azt l;z('pen fel
Jegyezzük. PontOK Mzemélyadatokat is mond, /lőt azt í 
elmondja, hogy múr lopáK vagy más valamely bQnc!'Ie
lekmény miatt li 10 naprll büntetve volt, valam('lyik 
blr6ság által. 1'I'rmés'lewlJ, hogy ez és az általa hp
mond�tt 8zemélYlulat ill hami!!. AI. ut6bbit csak a7.l!rt 
-:n0�dJa, �oM'Y nagyobh bizalmat keltsen maKa iránt a �ár�r elot� és h,)It�' a szem�lyi adatait és mulijAl II JÁror ne f.rta.HUI 

A folyó .évben kH búnozót fogott el al- ón'öm 
�Iyant, kl min? il kl'ttö hamb .. adatokat mondott II jflr ornek. At I-j.(y,�kc\ terméswtesen ügYészi enKed(.lv' yel� 11, Rll.plg, a mÍlsikkal pedig " napig nyomozott 
a
.
z orR , :-'1lnd II kt!ttörc több lIúlYOII büncKel�kményt Cll' ntett rl·ft (I'"t mlljd ké!löbb óhajtom It-Irni) A� I 

ftZ t!lfog(��nö.l a ncvc'-t melfJllondta dc tn"a
�
lt ' h

" 
o 1i7. éldb f I I 'k 

, ,.,' li, ogy 
'. (' I MrlnI Qr' cgy napra is bl\.ntetve I . tt. 1 �1tV

l
el azonba.n . naKyobbl\zabbú éN tÖbbrcnd�el i 

v���: ese ekm(:ny l'lkovd.hH IKmcrte be 1 
már l bú ü 

. ' a · . napon, mikor 
, .  

I 1\ kY('lt vnlnmennyire át tudtuk tekintl'n t uJJnYlJmalnt vdlünk róla 1\ Ilzt bek"ldt, O 
• 

, m az r ft z{\.go. 

A ro viz.lóuak mell leSt Ut a halMu, hOf/lJ MCJfJllarnrsz6'1 IwuIJjVI mHlwdtlwz, 11mi rjl jlJyolw.n IIIf1r/ilIfllf, . 
MOORrJ. 

A másik egyént tettenérték egy betöré.se� lopá 
son, A Lettené rétI alall nem a legnagyobb ti�zt.elettel 
viselkedett a jftrörrel szemben, úgy, hogy a jArőrvezető
nek ill és HZ, ottlevö polgári egyéneknelt is meg kellett 
öt alaposan fogni, mig meg lehetett bilinc�elni. Aztán 
még egy kicsit dühöngött, tördelte a kC7.cit il bil incs

ben, kérle annak levételét, mondva. hogy a bilinc' ret

tenetes fájdalmat okoz ncki, majd követelően kérte an
nak le\'ételét. De mikor a jál'őrvezető meggyőződött I�
mételten arról, hogy n bilincs nem szorON éR hogy a 
fájdnlom csnk azért Vlln, mert a megbilincselt kezeit 
abban folyl.on tŐI'deli, ez meg lelt neki mngyarli.zvn, 

M ikor látta, hogy fi hil inC!i úgysem lesz a kezéről le
vévt', megnyugodott és kezd{·tét vette a. kikérdezés, 

Am' n teltenl!rték, azt a bünc..'!elekményt bei&
mt..!rtc. i'olegntondta a npvét, !'\zemélyi adatait, apja, 
anyja nevét, II lakását, az utcát, húzszámol. Mindent 
olyan szép!.!n és nyugodtan, mintha 1\ legtökéleleHebb 
IglJ7.át mondaná . �té(( azt iK elmondotta, hogy hul hét
tI!! eZl'lölt jött haza ,JuJtoszláviából, hol 6 évet töltött. 
ric mar hnzavávyotl és itt is akar maradn i . Dc mivel 
II J ugollzlúviáb61 mallúval hozott pénze múr el fogyott, 
munkát nem kapoH, arra kényszerlllt, hogy betörjön , 
Illert fel" Sl'I-':I!nek lil! gyermekei npk npm tud mú�ként 

enni :tdni. 
Mikor ('7.ekl'l t'lmondotta, múr ú[Cy si.-t, hOKY alig 

lehetett megvfgasztalnL 

. .  Mh.- hArnm napju nyomozott vele a jÚl'őr, mikor 
IIJJnyomat Ir-tt lől!- felvéve, mit bekl.lldtünk 1\1. Orszá
I{O" BÜnl.lKyi NyilvÁntnrtó Hivatalhoz. Klderl.llt, hogy 
nem annak hlvj/l k  az illetőt, akinek mondja magát, 8 
('Kelben volt különböző búne.,,\pl ekmények miatt elItélve, 
(>1\ öllllzesen 12 I·v� ult. 

' 
M l�őlI eten lIr1t�tokat elébl' tártlIm, azokal ,;zb nél� 

kUl hel�ml'rle. Azulán elmondta, hogy M:él'l hallgatta 
cl II val

.
ödi n('vét, mCl't azt remélte, hOKY eKeli eg Illke

rUI ,nekI a hami!! néven magát el1téllclni, li bUntcUillcil 
Ilet!tg azért hallgatta el, hogy II jÁrőr II hi llncsel le
vegye 1"61a 68 azután megliZÖkhessi!k. Amikol' pcdig 
látthi ho}(y l:Z n 'm 'k ül . , . I- 151 er , c8enne8cn Vl'H!lkcdettt hogy 
mIIgil Irnnt bi7.almnt kelt!Jen Ő6 vnlahogyan mÓR'I� mag· 
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8zökhessék, Mert - mondotta nem gondolta azt. 
hogy a csendőrség mág anMlc iR utána jár, hogy az éi 
mult;a m ilyen volt, 

Eme egyén kilétét is az ujjnyomat a lapján állapi
tottuk meg, ha azonban e�fogadjuk az ő elöadását, ak
kor hamis néven adjuk őt át .& bfr6ságnuk, 

T
,
ermészctel:len az jl; kidel'illt, hogy clSaládJa nincs, 

nem IS munkanélkilli, mel't miko!' megtud luk a vülódl 
ki létét, akkor mondt.a meg a valódi lakását is hova a 
jli.rör elment vel e  IS olt olyan szépen bel'ende:t:ett le
K

,
ónylak6st találL, hogy megirigyelheLte volna azt egy 

tisztességes legényember iK, Tel'mészetes, hogy az ott. 
talált tál'gyak nagyrésze iH lopott. volt, ilmi pedig nem, 
azt lopáeból szerzett pénzen vÍls(u·olta. 

Milyen máskép al aku lt vo lna mind II két cHctben 
ti birósúg el6tt a helyzet, ha a két egyén előélete nem 
lett volna kellöen felderitve. Bál' az ilgyészségek is 
uMna puhaLolnak <l gyonusltott kilétének, különösen 
akkor, ha 111. örs által az ninc!:! kellően felderiLve. de 
mennyivel jobb az, ha ezt mag:1 az örs végzi el becsü
letesen , Mert ilyenkor aztlln nemcsak azt ü bünc8elek

ményt lehet a. gyanuaitottl'ü bizonyHllni, amelyikben 
éppen nyomoz vele II jllrőr, hanl:!m még más több 
olyant is, amelyikről csak fl NyomozaLi ertesltöböl 

vagy megkeresésekből értes UI az örs. 
' 

Tódor. 
I.·tu: MAOAlIAS I::LI�I( IIszlhclyt"llcs ( .J :íSZIII •• \IIJ . 

Biharmegyei I'omán ullyanyelvü ember voU Tódor, 
Már 18 éves korában önként bel.l lott katonának 8 büsz
kén viselte a nagyvál'adi hal'minc:hetcsek szép, piros haj
tókáját. Ollllun korán átkerült a csendőrség karhutRlmi 
tétsZ'ámllbü, így aztán később a pl'6baesendöI' tanfolya
mon nyomba'n II haladók közé sorolták B mindössze két
hóna.pi tanulás után otthagyott bennünket, többi pl'óba
csendőrt, II szép kis bácskai városban. Kiment az orsre 
:i nekifogott a caendöréletnek, 

Ii:.n a próbacsendöriskolából más sznklU�z tel'üleLél'e 
keriiltem, éveItig nem is láttam Tódorl, mig aztán az 
egyik tiszamenti városba helyezLék 6t s öt is ott találtam 
II v6J'o�i örsön. Most azután jobban megismertem. Tisz.ta 
jellemű, el'kölcRÖS, takarékos ember volt. Sokat adott :. 
rendre, tisztaságra, ,·uházatúr.8, magaviselete is kifogás· 
talan volt. Egyszóval szép emberi tulajdontiágai voltak 8 
külsőségekben SI. csendöri hivatú.srn is alkalmas volt. An
nál kevesebbet t;"t uzon ban Ilyakol"latí szolgálnLi U:kin
tetben. 

J61 bil'W n nmgyar nyelvet, de nem 1J1Igyon törte 
magát a tudAsérl. EgyeUen IlDmgru(ust el lIem tudott 
mondani tisztes-égesen. A gyakorlati .!IzoIgfdnlban pedig 
óvatosan kerUltc az olyan ulknlmnknt és helY7.0teket, ami
kor fel kellett volna lépnie, 

A várost nappnl egy fŐl! járöl'ok portyázták, Sokszor 
előfordult, hogy a kettőnk ré�zére kli!ön-kOlön előirt ór
JAI'alok szomazédo8ak voltak, Egy alkalommal fl. Tódor 
órjárata magában foglalta II placttlrct is, én I)eclig a piac 
mellett húzódó utclIt felüKyeltem. Tudtam, hogy Tódor 

Hem szivellen avatko;,,jk bele semmibe, viszont azt is tud
tam, hogy II pillcon gyakol'ink II nézeteltérések s azokal 

mindig nekünk, c�endőröknek kellett. néhány klhligátJj fel

jcJcntéH árán helyreignzitnnunk, 
Igy törtónt most is. Sűrűn clportyáz,tl\m a pinc mel

lett s vártRm az eseményeket. Délelőtt 10 óra Hljban be 

ifi következett il kofnhllbol'úBág, Tódomak volt annyi 

esze, hog�' nem ál lott ki jól lfithll16 pontrü, hanem 111. 

p.l!yik b6dé mögül nézdegélt, hogy amint baj van valahol, 
észrevétlenül elszel�lhessen. M ikor II JibAskofák hajbakap
tak és csendőr uwn kiabáltak, Tódor úgy eltűnt a kör
nyékről, akár a kámfor. Természetesen nyomban azétug
rattam a verekedő kofákat, eligazitottam a nézeteltérést 
'I utána a piac [oly t tovllbb békC8!!égben, Mikor a rend 
heIYl'eállt, valahonnan előbukkant Tódor s nagyhangolI 
kérdezősködött, hogy ki kiabált csendőr ut.An ? Mivel pe
dig senki gem jelentkezctt, rangosan lesétált az utcán, 

Eltekintve attól, hogy ezt a kis l'zélhámo&iágot máI" 
esupa sz6rakozásból is érdemes volt figyelni, szemmeltal'
fottam Tódor útját azért is, hogy ha valahol csendőrre 
volna szükség g ő elillan, megint ott legyek helyette. 
Elgyszerre az f!gyik sarki kocsmából néhány részeg em
hel' fordult ki az utcára nagy lárma és kötekedés köze
pette. Mikor ezt Tódor megllltt.a. beCordult az egyik mel
lékutcábll II megint csak eltünt. Elintéztcm hát JI I'észeg'�

I«<t il!. 

De akkor mÍlr nagyon z.okon vctl.em 1.'Ódortól ezt II 
f'!ilaJafintaságot. Bevonulóban szemrehányást tettem neki, 
hogy magyar csendörhöz nem illó viKelkedés az, amit mü
vej. Megmondottam neki, hogy a I>zolgálati ügyek elinté
zésére legalább félannyi lelkesedés!?cl rohanjon, mint 
ahogyan az ebédlőasztalhoz igyekszik. EJbben ugyanis 
hm·minokél. esendől' közül utolérhetetlen és mindíg II leg
első volt. 

mIÓSZől' talladn i próbált. Azt mondotta, hogy nem 
látott semmiL II verekedésbót. de amikor IAtta, hogy nem 
hiszek neki, !ilzétcs mosollyal igyekezett elkcnni az ügyet : 

_. Hát, barátom, én megmondom, hogy nem nagyoll 
tudom ll. !ilzabályokat, azt meg nem akarom, hogy bajom 
ICH"yen, ha nem jál'ok et helyesen , . 

Két évig Mzolgáltunk együtt ezen ti városi őrsön 8 
cmlékC'tetem �zerint összesen két embert jelentett. fel 
azért, mert Li la lom ellenére ivóvizet vittek ti T:szAbóL De 
a két fogalmazvány közül is az egyiket egy ma is l47.olgáló 
földije h'w meg helyette, 

hlivel azonban magaviselete kifogástalan volt éa szé
pen takarékoskodott, szolgálati gyöngéi elICIlére is bol
dogult, l\Iegkapta a hajdanában annyira sóvárgott kitün
tetést, II júrórvezetői jelvényt és elérte az alÓrmest.ed 
rendfokozlltol. 

0gysz6val mindent megkapott , aminét 8 magyal' 
Ilnyanyelvű bajtársai sem kaptak többet, sőt éppen az 
emlitett szolgálati cSl1lafintaságaihoz képest még nagyon 
i.� bőkezü volt hozzú a magyar csendór8é!i'. 

Tódor soha8em érezte hátrányAt annak, hogy nem 
mllKyar ar. anyanyelve, sót inkább ennek köszönhette, 
hogy gyengéhb tudását előljárói elnézték neki. Nem tet
tünk vele különbséget a bujt{u'si érintkezéaben scm, Az 
pedig egyonesen kivételes helyzetet jelentett számára, 
hogy ti szolKálati haszontahlllságait, I'avasz kis önzésé1t 
li1. l!löljál'6 inknllk soha meg nem jelenteltIIk s Igy Tódor 
minden�ppen vil'ult, pomp6z.ott éH élt, mint MRI"oi He
Y�sen, 

EgYHze.· 8zabll(ls!\gon jártam otthon Erdélyben, Az 
ugylk kis állomáson lilit "fl youatunk s én az ablakon néz
dcgéltem az utusforgalmnt. ismerősök után kutatva. Né
zelődés közben rátévcdt II tekintetem egy dls7.e8en öltö· 
zlltt, fehér bojtokkal, zqlnórzattal körülesinos!tott román 
clIl!ndöl're. Tódor volt, romlin esendő'" jllrllsől'mcstel'i 
egyem"uhában, !\fikor II ruháJli.t jobbtm sZl!mügYl'e vet
tem, láttam, hogy valami köze mégis mlu'sdt hozzánk, 
mert még mindíg II régi mngynr esend6rdolmli.nya volt 
rajta, csak éppen megfelelően aLformálva . Mindegy, gon
doltum, csak magyal' ruha az, akármit is csináltak belőle 
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azóta, de aztán megint els'lomorodtam, mert eszembe ju· 

tott, hogy a ruha semmit sem számit, ha idöközbell magn 

a:t ember áh'edlett benne, idegenné lett a mi sznmunkra. 

Bf::tosltósJ csalósf esetek nyomo;:;ó

sdnak lejrósó,a fjlrdelet. pólyó::a

tunk eredmenye. 
Nem nk-artam megszóHtani T6dort. Attól tartottam, 

hogy a szemrehányfls kitör belőlem s azzal meg ti&ztában 

voltam, bogy ebben a helyzetben kettőnk közül csak én 

huehattam volna a rövidebbel. Igy hát csak néztem 'r6· 

dort s miközben n végi emlékek megrohantak. átéltem 

ujb61 a régi szép magyar c.sendól'életet s mind keserűbb 

lelt a szívem az idegenné formnlt hajdani bnjlúra láttára. 

Lapunk foly6 évi 16\ sznmának 518. oldn\{m, bizto
sitási csnlfisi eselek nyomoztisánnk lefr{tsnra kiirt pftlyA
zatunk eredményét HZ alábbi jegyzőkönyv tartalmazzn : 

JEGYZOKÖN Y V  

A kalauzok sipolása riasztott fel k�erves eltünódé· 

s.emból s ebben a pillanatban találkozott a tekintetünk. 

Némán meredtünk egymásra. Én hallgattam, Tódor pe

dig a meglepetéstől DGm tudott sz6hoz jutni. Igy néztünk 

egymással farkasszemet s eközben a keserűség bennem 

hirtelen megenyhült. Tódor tekintetében nem lát.tam el

lenséges érzést. sem idegenséRct. csak mélységes szomo

rúságot . . .  

felvette B lldapesten, 1989 dccem.bcr 116 10-1511 az all(Hrotl 
bizott.scig, mely abból a cdlMI 'illt össze, I/Ogy a CS811dörBéy.i 
Lo.pok 1989. évi a/tgusztus 15-iki 16. számállo:k' 519. 0/
dolán llIegje/ellt pál1/ázatra beél'kezeit pályo./lI1IIIh'á kot 
megb!rália. 

Benne volt ebben a tekintetben mindaz, amin azóta 
annyi erdélyi román átesett. Kiolvastam n szeméből, hogy 
a nagy magyar földindulás idején ö is nehéz szivvel tette 
le a kakastollas h"alapot., de le kellett tennie, mert e11en
allhatatlan erővel vonzotta őt magához szűkebb, igazi 
hazája: Erdély_ Nem tőlünk futott., hanem haza menekült 
g ő nem tehet 1'61a, hagy ott most idegen egyenruhl\ban 
kell járnia. 

T6dornak, ennek a nem nagyon okos, egyszerű csend_ 
örnek a szomorú tek:ntetében világosabban láttam meg 
az erdélyi problémát, mintha akár egész könyvtárat ku
tattam volna át. l\(ert T6dor ma is a mi emberünk. A ma
gyar csendőrség mult ja, rendje, testi-lelki tisztasága 
örökre idekötötte öt hozzánk s ő volna a legboldogabb, ha 
a román egyenruhAt kakastollas kalappal fe\cserélve, is-> 
mét mint magyar csendőr portyázhatnú az erdélyi he
gyeket. 

Mikor a vonat megmozdult, odas:etett az abhik alll, 
íelnyu]toUa a ikezét és szótlanul kezet Bzorltottunk. Sze
méből pedig kibuggyant a könny . . .  

S mikor a vonat már messze járt az állomástól, tisz,
lelgéssel búcsúzott tölem. Bizom benne, hogy nem örökre. 

Kl T VD T/l ? 

A 'Világosi leOY'lIBr/eMtel ufá" MamJUTOrSJáy 
ctv6sztette ösl alkotmáflJlát és mint me.q"ódftoft 
tartomúnyt AU82friába 1.ehelezték be, Reánk 
8za'�dt ae abszohttiznlus, az ÚnYtleV6zrtt Bacll
korszak . .ti korviszollyoT, alakulása ttlóbb e16f/l'
aUette a IIl'mzet eltiport iigyét. Az átalak'1/rri.'1 
alop;ait Deál, FtJrcnc vc/ette 1IIeo, a"dkOr a 
Pesti Napló 1865-i1ci l/uslIóti cikkébeJl a ktrátJJ 
li'ÚtlU bfzahuot hirdette a kicYJlezés alap;ául. 
A kirdhJ bN,('jobbot fllll/itott a tlemzc/ne1.-. Deák 
bölcs mérséklete és józan beM/ása létrehozta 
1867-hen a hfeovezést. BODY ltfay}/aroBZ(ÍfI Öl/
álló, alhoLmútryoB dllam lelt 8 (l 1011/IO'IOS fejlű. 
dés és erÓflbödés úl;ára julllatott, azl elsősorbllJ, 
Deák Ferlmenok, a ,,11(120 bölcséllel," köszöniII" 
#ik. Deák l" 6TCIIC a kicOyczés n«OlJ m'ilvéJl('k be�eiczé8e Iltdll, ;utabllat és ki/üntetést IIcm 1;:6rlle 

s nen! tooadva cl, szerény viszollyai k6zöll éli 1876 Janudr 28-án beköuctl�ezeft IIUMlátO. 

A b izot�ti-g a beérkezett öSszes pálya mllnk'ákat rit· 
tml1lh"á1tllo:wa, doylumglllag m.�·gállo.pftja, I/ogu az 

első dijra 

a BiztosiM IntCzetek .'Országos Szövetsége ,'Blldapt'st, 1\', 
Károly király-lit f6) álUll felajánloit o: r a II y 6 r á r o: a 
"Kistelek" jelioéit! pá1.yamwtlm ",dlt6, mort az abbal! 
leirt nyomozás az összes bekiildJjttfJk kö!ött o: legiobb. 

a CsclIdórsági 
e z ii B t ó l' ó t  
lIak, 

A második dijnt 

Latpok sZfHlkeBztöBéoe dUal fo/aitulloll 
(I bizottság a "Remé ny" joligájil /II ulIkJi-

a harmadik dijnt 

a CS8udórségi Lapok szerkeszt6sége áUal fc/alánlott orló
kes asztali- és cigarettadobozt pedig a " Nemere" ;oligé;t'l 
pályamunkátlak Héli oda.. 

Igen j6kl/ak, a C88nd6rségi LalJOkba71 köziJlhatókltek 
Héli 6s 'megdiC8éri o. 'bizottság a következő jeligd;il pdlya-
11tUnkákat: "Október 18." , "J!;;;eU gondolat", "Alattyált" 
(a lll. esetet), "Haza.sze-retet" és "BrulaCBOltll 77,566.". 

H o 1 1 6  L o:  j o 8 'tIccsési örsheli ás K á / l a  i G y u l a  

lIagydobosi. örsbeli tisztholvettesck pá-lllamllllkri.ját a bizott
ság nem vehette figyelembe, m.ert nevezettek az.t a pályá
zati fclt61eWk cllErt/ére aldtrtd.k. 

Azok.at a pdlyamunkákat, o,n!o/yekllok jeligéi. '8 i8{)t!-
z6köny'tlbell en/titue nincsenek. o bizottság m.egs81mnisf.-
tette. 

Kmft. 

Dl" Kldalií Elem4r 6. k., Milvi118 Atti/a órnugy $. k. 
a Biztosltó Intézetek Ol'Sz6.gos a m. kir, csondőrség h{l'kö1,-

Szövets�ncl!: igazgatója. pontjának ,'O'lAJtajo. 

Pi1lczés Zolttin őrnagy 8. k., 
a Ceend6rségi Lapok fÖs7,(>rkCf:7;t.f,jr. 

A fenti jegy7'()könyv o.lnpjún l{1S.riUk nz nbban me��elijlt jellgéjfi p61ynmunk6.k szerzőit, hogy neveiket 

Jelentsék be a FlzcrkesztöRégnek. A szer'7'()!{ neveit u kö
vctke.z4 szÍlmunhbnn kö?-ölni fogjuk. a jutnlnmt6rgyn
kat pedig jelcnt1{c7.ésUk utón H?AInnal meltltUldjUl{- A 
dijnyerles pfllynmunMkat, valamint az.o!{nt, amelyeket 

n bizottSág me�drcsért és közölhetölmck turtott, a szo

kfisos Uszteletdfj ellenében közölni fogjuk. 

Maguaror8zán leleM88ég4l1ok 'kórdbe életet adott hd

rom új áUam1111k. Minthonv MaOJlarof8zdg nem volt Iti
b�, ezeknek az államok?lQ.k lt1te táv(ld680n alapul. A rellf
ZIÓ feltart6zhalatlanll' útba?1 tHltL. 

LAVORO FASe/TA. 
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Csendőrhistóriál{. 
Husz próbncscn d6r, 

Az egyik öl'sön sok pótcscndól' teljcsftett egY idó
ben s'Zolghlnt<lt, de nzuthn sznbndsflgoltflk öket. az 
ágyaiknt pedig a póts1.flrnYPOl'ElDCSnokshghoz bestflll l
tott.ftk, Boldog volt az öl'spnl'nncsnok, hogy megsznbll 
dult ettól fl létszJml- ős bútol'tölteléktól, ól'thet6 tehAt 
n magl'ettenése, nmikor egy próbncsendór bchllft h07.úl 
IlZ öl'sirodába s jelenti: 

- Ch'mcstel' úr, nlflzntosnn julentem, h\U:lz pl'6bn
c<sondól' bevonult nz öl'Il, 

- Mit csillflljnk és húsz p1'6bacsend61'llel ? 
riadt fel n'/, örspnl'nllcsnok, 

- Nem jöttnllk hÚs1.nn 6rmel\tel' llr, c'Snk ell gem 
hivnnk Husz Istv{mnllk, 

lhl-hu , " 
A régi :;lll'gngombos vililgbnn 1\ sznknszpul'ancsnok 

megkérdez egy csendöllt, mivel iónyctiiU n gom'\j(, it. 
_ Hu_hu_val, hndnagy úr ! 
Egykori bnjthrsunk l'fl.lchelt II gombl'l\, uztl'm 81og

dörzsölte, Ezt novezte hu-hu-nnk, 

l\ihti.ztl\li . , , 

l(ovllcs örmestel' szenvedélye� �orsjegyjAtókos volt, 
természeV:!�en mindig a fönyeremónyben reménykedett. 
Húzns előtti napokban nem tudolt hovfl lenni az Idc
ges tllreJmetlensAglöl. Egy ilyen napon szolgáintban 
volt, mint jfll'őrvczeLó, ,Tal'ól'l{t!'sl\ láLt.n rajtn, hegy 
komol' az arca, idegescn simognt.ja n Lnl'k6ját s n vo· 
násni el-ellorzulnnk, Megsajnálta a jfll'órtál'H és gon· 
dolla, hogy ha a sor'ijeg'�'húzils ü'r.nt érdeklődik. vntn· 
mit em'hHheL fl bajtnrs inl'fctJsógéll. 

_
' ICihúztAk. őrmester úr? - kérdezte, 

_ Ki Am, n terembul'Aj{lt, - feleile az {jl'me9t�I, 

_ de nem :l för.yel'omónyt, hnnem a fogamat. Veszet

tuI fáj cl n�·om!l. . ,  

�noklö ",adnrnk. 

Az egyH( alföldi örsön szépen súUitt u tnvfHlzi nu p, 
mikor nz ö1'spnrnncsok oklntflshoz rendelte az alflron
delt.jeit II legénységi szobflba, 

_ Közeledik 11 tavaszi szemle ideje - mondoLtn 

_, sót úgy tudom, hogy nz új "1.árnypnl'ancsnok Ól' 
már holnnput.!tn nAI unk lesr.. S1.edje ösazc mngflt mIn

denki, mert fontos, hogy 'll1. első bOllyomás j6 legyen 

,'61unk, 
FelAJIt erl'o 1\1. egyile csondő1', aki csnk Ogy hoLc 

kerUlt az örsrc : 
_ Tiszthelyettes úr, alnzntosnll jelentem, én III

mOl'em fl Bzli.zados Ul'fLt, volL mAI' 8z11l'nyplu't\l\canokom. 

Szereti, hn nz ö1'8ökön 6ncklö mndflrnk vflnnllk kalitká
ban, 

Az öl'spal'lIl1csnok nzonbulI leJntottc /I monli5ötlet
tel elöhoZl\kodó c8cndört. mondvtin, hogy nem óMklő 
madm'lIL követelnek llZ cI6tj6.t'6k 87.oml6n, lumom ren
det és tudllsi, Dc azért szeget utött a fejébe n dolog, 
Honnan n c.sudAból szerezzen hirtelenében énekolh 
madül'nt'! J6 öt éve vezuti mnl' nz Öllsöt, dc eddig még 
sehol cgy kalltk/i.bn z{ll't énukl6 madarnt nem Ihtott " 
Igy kölcsön BCUl kérhet valakitől. l\Iindnmellett Uleg
biztn az egyik Ogyes cHcndlh'ót. hOKY pr6bfl.lkozzOk IL 

dologgal. 
A csentJ61' nézel6dött II községben, kinek volO/I 

madnra, nem talAIt, Szétnőzett fl li:eriek tlLjéklin la, 
lAtolt nóhliuy stiglicet, de nzoknnk II mcgfog{lsAho" 

külön b(>l'endezktld�s, mell tudomfln�' kollctl volnll, 
Goudolt hál og,\'ct, CilotO l'ostflvlll ml�J{rORott II s1.lI lmn 
knzn lbnn kót vCl'ubet, mllsnap piros tJntftvlI1 kitnl'kA�I/I 
öket s vnlnhonnnJl ker(totl llKY knhtkfat ls, �loJ{tntll 
l'oZtn II knUtkftt ti II klcifrflzott \lOI'llblllCl\t bllletQtlo, 
Nt'm l-nekeltuk UK�'nn, de IUltfll'olottnn �Zl�p('k voll nk. 
Eli13mol'ésscl nézQgottc 6ket 117. 61'apuI'Clnrsllak, meg II" 
Öl'� be IIcm llvntott IOA'ónYN!,\g('. mlhill'l�k, hOKY AttR'IlCl11\ 
ugrálnnk 1\ kalitkAbnn, 

EstufcJó mogdl'ker.ett II rlr.Al'IlYflAI'IIIlt'Mllok. A IJlkl�1 
IIYl\9z�mlo 80rlln nu.\gIAttn /I kM hll'ku llllldnrnt II IllVIoI
k�rdozto, hOKY mifNl' mndnl'Ak ll1.ok? 

- StiKllcl'k. �- jcll\ut"Ul' 1\1. bl'l'Ipnl'uucanok bUs,,
kén, vthvn /I dic!ldl'o.tOt. 

A dieMél'ot .azonban olmul'lIdt, can k llnnylt mon
dolt a 81.l\rJl)'pnrnnc!'lnok, hOKY ib'ell pJro.� athr/JcoJwt 
ö móg nl'm lAtolt, nzt!'!n Ill.!dig honflfogo tt /I t1olKll lhol 

M.flsnnp l'OKglll khfolluJt /I IQ�éJ1YflÓIl lll', ud"llrl'lI 
gynkol'hüozni. A s,llrnYJlllrllncanok II (olYoluSn álIoH, 
II kalitkn közelében, nmulybcll vlKlln UgrfllH!llIlOLt II kl\t 
tlll'kfll'u mázolt miHIAl'. Az udvlll' lu\t.!l6 I'lv..r.�ból \'lll'ób. 
l'IerGg rebbent .fBI nugy cllI l'iJlell-ssol !!I t'rre II 8t:nblldsflJl 
uUm s6vfl.rgó kl\litknheli "sti((licok" iti l'AzoudfLoltt,k : 

- Csirl11 " . csirip 
A s1.tll'nYJlIu'uncsnok mcHlt mlu' közult$bbri>1 ifi nwa' 

nózto /I kót llllldurnt, nztAn mtlga�6111J1,; 
- Ugye, öl'spul'nncsllok. ezt n kát I\zl.'llhflmotl vo

l'obot IIr.Órt fogtAk lll, lIl(wt Rtiglic&knt1k· öltö"vEl, AIl'll 
hliblln jolcnwk mug, 

Olil ullin. 

Hétf6n reKgol oktntfllJhor. kÓKzUlödlk fl� ön!. J"át 
hatónn 110m nagy n lclktlsodó� k�t esond61'1lél, akik bAI
ball töltötték 02 őJsznkll ol'oszIAnI'6:u:ét, 

- Mit felelnél IOKszlvusebbon a SZl1t.-b61 pnjtfll'l 'I 
kÓl'di nz egyik, 
- SzoreLnóm a t·l'l, 1l0nt Idsó bokezdé8Ó� KYllkol'� 

lutUnK buml1tnLnj - Colulttl n kérdozott, ll" l1tnlJltll�· 
nak emo IOA'célfr{myoanbb pontjára gondolvn, 

Szemleteendlik, 

Az a bhlOllYo.s "moglOllŐ" eternlo úri IIZ Ö)'söt, 
nmelyre mindig cRuk az hldoznU bll l'flnyl hnA'yjhk ott 
hon, n pJ'6bncKond61'1. A luoml�l'(I dl'kező mOA'kt\rdcsl 
II pl'óbacRolHl61't: 

_ Tudjn·o fium, hogy mintlk j6Hom ur. ör81'1' 7 
_ Alflzlltosan jclentom, tudom, Majd mindjárt 

kirnkodom. 

C!>Illl!1H, 

A JAI'61'1I61 feljelentést tett ogy tunYlII l"koR, hoA'� 
117. elmult éj8znka ellopták oKY "(,I'tÓfU!t, A Ilyomor.n!l 
monti mh1t n knrikl\oKupfls, l\ICgkOl'ült n Hort6K II Kyn� 
llúsftott óljflbllll. A Kynnúllftotl ulmondoUn, hogy 6 
!ICm 10}111I el II Ktwtőat. hoy,zft t\um nyúlt, hnlll'fll ('Allk 
OIClllllogntLn, [(ukOl'Jc{IL rfl1.olt 1\ gOl'tŐII ort'n olótt �'"� 
fnzékban s II tlol'ló.'l ment utAm!, 

A jll.l'lIl'vo1.ut6 clfogndvn !IZ l\rvulóRt, num lopA/l. 
hanom ./IurtÓ8-asnlfls mifltt tett o meg II fulJ:olent&l, 
nmely nzonbnn Btcl'onC8én' I\(\m Jttlott I.ov{lbb 111. öl'R 
Pi\I'IIIlC!\llOk itl\ztnlAnhl. 

Ik�.� (",cik, 

Sz6ph'litJ 61'fI ti Pl'óbnc8undőI' hfkolúlllln, Az oktllLo· 
til!zt re hol)'C8fl'flllt okt.ntjl\, Az oKylk Tll'ÓbncamH!örtfSl 
m�gkérdezi, tud·� Ikes 11l6kt.\t mondnnI. A )l1'6bn· 
cllondő)' elmond nehtinynt, azlfl.ll IlZ okt.l \t6t1l\zl nzl 
mondjn IIckl, hogy olynn IkcJI Ig6t tIlIAljon, limit hnj. 
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togatni lehel. 
vagja ki 

- Isz.ik 

A próbBcsendör felderült ábrazattal 

LClShelyzct. 

Az örsparancsnok a leslartásl oktatja : 
_ Lesben, ha áll a csendór. egész embei. Ha ül, 

fél ember Ha fekszik, akkor senkinek sem hívják. mert 
alszik. 

Van valam' igaza. 

,\Ii II uagyubb baj'? 
Bizony, II p6tcsendör nem mindig tudta pótolni 1\ 

c:sendöl't. Sok [urcsaság megesett ezekkel II kén�'szer
csendörökkel. 

Az egyik örs a világháború idején elfogott 4 ka· 
tona"zökevényt. Páronként összebilincselve őrizte ökel 
az örsön egy pótcsendör. Estefelé a foglyok kikiván
kozlak az udvarra, a pótcsendör kikísérte öket. Mikor 
az udvai' közepén voltak, a lehénislállóból kiabil.lás 
hallatszott. 

Az öl'sparancsnok ugyanis tehenet tartott, amely
nek aznap éjszaka kellett borjaznia. Ez azonban nem 
ment simán s ezért az örsparancsnok felesége kétség
beesetten kiabált, hogy megfullad fl borju. :'lIikor a 
pötcsendör ezl meghallotta, nyilván eszébe julott a 
maga lehene s elfeledkezve minden másról, odalökle 
II \)uskáját az egyik fogolynak, maga pedig berohan. 
az istállöba, hogy rendbehozza az ügyet. 

Ekkor jött ki az örsirodából az önaparancsnok s 
az udvaron találta a foglyokat, egyiknek a kezében 
puska. Természetesen azonnal elvette töle s mikor a 
p6tcsendört felelö�ségre vonta, felvetette előtte a kél'
dést : mi lett volna, ha a foglyok a puskával megszök
tek volna. A pótcsendór őszinte meggyőződéssel va· 
l3.s7-:olt: 

_ Hát n�m lett volna nagyobb baj, ha a bOI' lu  
elpusztul 1 

BIt.lm'iZ\'iselct. 

_ Ilyen jó kolbászt. még soha sem ettem. Ugye 
a járásörmester úrnak i� izlik? 

A járásörmester tányérján még egy hatalmas da
rab kolbász várt elfogyasztásra, azért úgy teLt, mintha 
nem hallotta "olnl1 H kérdt'!sL. :i\likol' azonban, úgy jó 
öt perc mulva az utolsó falatot is lenyel te, odaszólt 
az örsvezetőnek : 

_ Nem jó biz ez a kolbász. Igen fokhagymás. 
Egyszer új csendőr került az örsére, aki még nem 

ismerte öt erről az oldaláról. Bevitte hozzá 81. irásbeli 
feladatát s jelentette, hogy készen van vele. 

_ Aztán jó lesz? - kérdezte a járásórmester. 
_ Jó lesz ! - felelt kellő önbizalommal a csendÓl" 
_ Nem j6 biz az, csinálja újra! - hangzott fl dön 

tes, bál' II jál'ásörmester bele sem I.>ekintett II iel
ndatba. 

A csendőr elszontyolodva ment ki, átdolgoz,l..a ..I 
felndatoL s ugyanez a párbeszéd megismétlódött. 1\108t 
már elkcseredett a csendór, nem tudta: mit tegyen '! 
Kapta magá.t, bevitte újból a dolgozatot s mikor II 

járásöl'mester azt kérdezte, hogy most mAr csakugyan 
jó lesz-e, a csendőr azt [el elte, hog�' alig hiszi. bizo
nyára rossz lesz a dolgozata. 

Dehogy is lesz az rossz! Tegye csuk le fiam, 
mujd átvi7.sgálom, - mondotta a jÚl'ásórmester. 

Betyt\rlobász. 

Ve�zprémi hagyomány szerint a Bakony egykorI 
hil'hedt szegénylegényél, Savanyu J óskát egyszer meg 
szoritolta egy járör az erdőben. :Mivel mindkét csend
Öl' gömbőlyűre táplált ember volt, a betyár jobban 
birta a futá!:lt, megmenekült. Mikor aztán láttu, hogy 
a csendörök már nem üldözik, letérdelt egy feszület 
előtt !:I így fohászkodott: 

Adj uramisten II asendöl'öknek hizott disznót, 
lúr6t, tejfelt, adj nekik minden jót .s éívágyat ls hozzd , 
hadd �egyen menekvése a szegénylegénynek ! 

BI7..onyára ez az egyetlen eset, amikot' \JeLyAr II 
csendőrök j6létéért fohászkodott. 

Nem �?envedhetle annak idején az angol bajItsz 
terjedését néhai Altorjay tábornok úr sem. Egyszer 
ezt írta valakinek a minösitvényébe: "Ál1á�ához nem 
méltó idomitott bajuszt hord." 

Viszontlálás. 
"Vi,!:iszaesésben" talált a járŐ"l' egy cigány t ami 

magyaran a ·t · I 
' 

. nnyl Je en t, hogy a cigány szokása szerint 
:�ak addig ne� lopott, amig ült. 1\lihelyt kiengedték, �J�: 

á
lOP

b
ott. Mikor a járór a járá.abir6saghoz bekísérte, 

,I J r s iró rászólt a cigányra : 
A IllgUd<'is szelleme. 

Különös ember volt néhai M. G. járásörmester. 
Egyik bogara az volt, hogy senkinek az állitásál nem 
hagyta helyben, az örök tagadás szelleme elt benne. 
Eg}' alkalommal dis7.nótoros vacsorára volt hivatalol! 
feleségével és helyettesével. D. B. címzetes örsvezetö
vel. Mikor az úgynevezett frislingre - sUlt kolbászra 
és hurkáTa - került a sor, nyakig úszott a disznó
toros nép a Kyönyőrúségben. Mindenki dicsért.e, ma
gasztalta különösen ft kolbúszt. 

A járáaórmest.erben motoszkált az ellentmondó p,zándék, de mivcl II kolbászt különösképpen szerclte 
3 a kolbász csakugyan földöntúlian jó volt, CSUllnn 
�O�gott egyet.egyet ft dicsérő nyilntkozatokrll, ma�-lilőnbe� nem h�gyta magát 'Mlvartatni az élvezetben. 

Az ör8vezet.ö azonban elérkezettnek lát.ta az aikul" mat., hog� a mindig mindent tagadó jlirásörmesf..ert megt.réfálla. �udta, hogy amig csak általában röpködnek a dícséro szavak, . addig nem fog ellenkezni, h-a a�nban egyenesen nekI szegez; a kérdést, akkor ellentmond. Ezért odafordult a járásónnesterhez s 117.t m _ dott.a nekI; on 

- Nem mondtam neked hogy nem akarlak látn i 
többet ? !  ' 

A cigány a c&endöl'ök felé fordult: 
lát. ' Lássák, montam in máguknák, hogy nem áknr 
tik

n�I ;ngem a nagyságos bir6 úr, hát mir nem hit-

i'lcm mCl'i'k, ől'mester 111' " , 
EZ ia a régi j ' T . 

hire voll. . 
. .. 0 VI agban történt, Igen 6zigoru 

csendőrt 
:!' egYIk. orsparanC5noknnk. Történt, hogy M, 

hlmerte M 
l e az 

,
örsre helyezték át. Egyik bajtársa 

latLa: ' . csendor leendő örsparancsnoknt 8 igy biz, 

),1 ikor �:l�á�ak pajtáK, hogy arrn az Ől'sre kcrUlaz ! 
két órás ( . bevonulbodat kihallgatáson jelented, 

e}moaast kaps E é ' 't 
II I:égi örsödön el .. z. z r szmt annak szól, nml 
észre részint . kovettél, de amit ott. nem vettek 
követni 

. pedig annak, amit az új őrsödön el fogst s amIt ott nem fo k é ismeretlen hQ .d 
gna szre venni. Ezeket az 

nel et sommnsan, egy kihallgntáson in-
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tbi veled az új örsparancsnokod, Ez,t követi a szi
gorú fegyvel' - és ruhavizsga, Persze, semmi sem lesz 
jó, Azután jön a közvagyon becslés, Az új örsparancs
nokod éléskaml'át, kon�rhát, padltist, mindent végignéz 
veled és az otthon levó csendőrökkel, akkor követke
zik a pince, Ide már csak egyedül visz le ti ott jön 
majd a fekete leves. Úgy megrak ott, négyszemközt, 
hogy megemlegeted ! Minden új nlnrendeltjét tgy 
avatja fel. 

M , csendőr megl'émlilt. Sokat hallott beszélni IIZ 
új öl'spfirancsnoka szigorúságál'ól, ezért minden szavát 
elhitte II bajt.1.l'sának, Elérkezett 11 bevonulns napja, 
i\L csendőr balsejt.elmekkel állott kihal lgatnsra, Némi 
figyelmeztetéseket kapott ugyan, de II két órás dör
gedelem elmaradt. Mivel .!lZ Öl'sön csak az öl'sparnncs
nok volt otthon, ketten járták be a közg'azdálkodAs 
megnézn ivalóiL. Mikor II pincéhez értek, az örspal'ancs
nok elörement, II csendőr pedig kívül maradt. Szentül meg 
volt róla gyözódve, hogy most következik II keresztelő, 

- Jőjjön már na, mire vár? - szólt fel a pincé
ből az ÖI'SpSl'Etncsllok, 

A csendőr azonban nem ment le, nem is dZÓlt 
semmit, csak állt a pinceajtó mellett. Az öl's,pal't\ncs
nok végUI i� erélyesen rászólt, mire fi csendőr' így 
felelt: 

- Nem merek, őrmester ÚI' ! 

- Aztán mitől fél? Az egerektól ? Vagy a sötét-
től? Nincsenek itt bOszol'kanyok. 

M. csendőr aztán el mondotta öszintén, miL hallott 
az elóbbi örsén, Az öl'spal'ancsnok megcs6válta n fe
jét, de M, csendöl'l'e többé nem tudott jószemmel 
néz,ni. Az volt a felfogása, hogy ennyire hiszékeny 
ember nem való c.send61'nek, de meg azél't sem a tes
tületbe való, mert ha sArkány vál'ja is fi cscndóI't a 
pincében, a.kkol' s�m szabad neki ncm mern ie, 

Clgl'i n yllll'l H'szlés, 
A mult században még nagyon sok baj volt il cigá

nyokkal. Természetesen minden község igyekezett sza
badulni tőlük, Igy volt vele Nagyvázsony is, Egyszer 
egy cigány hosszasnbbnn maradt fl községben s mivel 
nem tett r08SZ fAt a tűzre, eltörték. Kezeitek azon
ban cigánrlátogatói érkezni s ahogy a cigányforgatom 
nőtt, úgy fogyott a falubeliek tyúkllllomllnya, Kezdett 
11 cigány terhére lenni a községnek, ezért elzaval't.lik, 
De mindig visszajött, EJne aztán fi jegyző, meg az 
öl-sparnnc!ólllok megszabaditották a falut fi lörzscigá
nyálól. 

BehivatLák a kőzségházárn, A jegyző felolvasott 
előtte egy "rendeletet", amely úgy szólt, hogy minden 
cigány t fel kell akasztani, hn fi szülőffilujll határAn 
kivül érik, Mivel pedig ó nem Nfigyv{tzsonyban szU
letett, fi halálos itéletet l'fijUt i� végrc fogják hnjtani, 
Beh ivatták n sil'nsót s meghagyták neki, hog�' hasa 
Illeg fi sll't, II kanássznl pedij:( ugyItIlcsuk 1\ cigltn,\' 
előtt kőzölték, hogy ő fogja a ciglinyt felakn!<ztnni 

Azután kikisél'ték II cigány t a hu llahAzbn II az cj
jah őrt odaáll flolták, hogy vigyftz7.on l'á, A7. ajtó Cllnk 
zsineggel volt megerósftve, Este It jegyzö hivattn lll. 
éjjeli őrl. Ez nzt mondta a cig{mynak, hogy most el 
kell mennie, de mog ne ;:;zökjék. mel't baj lesz, 

_ ltl i lehet az nknsztásnál nagyobb baj ? - gon
doltn a cigány és kilop6 dz"fi a hullnhllzból, meg sem 
állott n zalni erdők kellős közepéig, Soha�!tlm látták 
töhbel. 

Elve:>zclt levél. 
Az örs parancsnokhelyettes tÖI'zsől'mesternek az 

V'Olt a szokása, hogy postázás közben a leragasztott 
boritékokut II �zékre tette, rájuk ült, mert igy jól le
ragadnak. Egy ilyen alkalommal észl'evette, hogy az 
egyik bori ték eltünt cl székről. Tűvé tette flZ irodát, 
nem találta sehol. Gondolta, hátha leesett II földl'e, 
vagy talán az örsfözőnő kivitte a konyhába gyujtós
nak, Kiment a konyhába s kérdőre vonta a.z örsfőző
nől. Az váltig erősgettc, hogy nem tud ElZ elveszett 
levéh'51 semmit. A törzsőrmester bosszúsan fordult ki 
a konyhábó( de ebben il pillanatban elnevette magát az 
örgőzónő : 

- Törzsől'mester ÚI', ott a levM a nadl'ágja fe
nekén! 

A törzsőrmester meglette az ilyenkor szokásos tö
rölgető mozdulatot. s igy megtll liUt..1 a levelet. amel\' 
csakugyan oda volt ragadva a Dlldl'ágjllhoz, 

A I.'ilrlulórfll.g iírizf' Mht'11 1I'1'ó foglyo!: tl[t'bllt'=rfir I/frgllá
brm II fol1l6 tÍ-V ok/óbo/' l5-iki 20, IIZÚJ/lll11k 6.45, fl/da/ríll közöl, 
;5, I,'kszűamvá/ol;z/l"k rtirY/ltaJamu! t,úI/, mcrt a bf'liiYlImi
"il/zl{r ,LI' fO/1/6 ét, )IOPI'mbe,. 21-é" I.·elt ll,c,otJ/JIVll, �, 19,'/3. 
IIzfÍmJÍ r6I1d(//�',[I'(ff Ú.OII drin/öt/, )U/YII fl CR/'"dó'f'lIÓll órlz8téb�1I 
11.'1'0 foulyol.' é/,lmczé/léllck kb'/tsrllMt rI NllC/ltnr /f'r"�rl' Hcm 
ff'fU'1 tllllzúmol1i. 

84. kérdes, Kótlf/ell-c huláJlzieOUtl1 utiltani a.z (I. fó'/dtlllaj
dOllO", aki fl jőldbirloktítl IlIÓlI ui;:(1k!.·61 Ő/fRZlIköltetéRbrlrl ("I,fi 
;:1Ír/ I,i�éóCII flkfLTja a 'm1tÍ8;:r,tot /íZ/Ii? 

Válasz. Nem köteles, mert al. 1888 : XIX, L-c, értelmé
ben epnk arra kötelező il hnhhz,jeg)' váltásn, nki n)'ilt ,·izcll 
üz hnlál>%atol 

85, kérdés, A jőldtll/ajdollol/ ói,'tohill I/(IUI,Obb kitel111-
rUS/1 CIYlÓ IcriU t'I, ali/eiU ",agaR keritéB8cl lIa1l köriülléve fl 
így abból I'(ld Iri nB1l1 !lill/Ulf, lIIú"hmwrln oda lJ(td be ne", 
",c/u)f, 0:111'/-1 iti a Ild(l.jrlOllfl/J " addJ/;talOI p(ldf/,8zjt'9J1 ,uf/
Hil? 

Válll8%, Vudú8�jegy nélkül scnkl!lcm gyakorolhat vudlÍ
fltatOt, VadúszJeg>'et tartozik tehát váltani az is, aki saját 
földbirtokún, magltnvadá!lzterUletnek tekintendő helyen, mint 
aminő n vndaskerl is, vadászik, A "l1dászjcgy birtoka felté
telezi n szabálysJ:eru feg)'vcrigazolván)'t is, minthogy vadászni 
l'endRzerint löv6fegyverrel SZOklÍlI, A fegyvertart6-cnged6Iy
/lek önmagában "óve fl vadószat :;zempontjából semmi/élt> 
jelentősége nincs. Vadii!lzjegy nélkill esnk egyetlenegy eset
ben lehet jogoQan vndászni, Azok ug)'nnls, akik az 1888 : XX, 
t,_e. Hl-24 �-l1iban körtHfrt hivatalos vadászaton vesznek 
ré!lzt, csuplÍn erre II "ntlaszatra nem tartoznnk vadá.szjegyet 
Rzeroml. 1I)'on e�etben igazolásul a vadlis7.llt vezetójétöl (fó
illpnn, IlIisIlan, polgónnester) kn.pott IrásolI meghlv6 flzolghl. 

86, kérdt\!I_ \"',[0.1.:; hfl/fzollb,:rlw 1168% egI! l'udú.IItl,'riUetsl 
"Ilf nlU6dmhlllJlel, IIog/l II/tlpa /IMIli IfÍTBukat iB lIchet, Milli jfll!kö'-f'. ,'ml fl hb-lIftál'l/(II.-,lfIh· IIrem óeJ! o. blró('(ldÓ11(1/ �/j az
;:0./, aki If(l.jlil n. IluHlIéllt'1I 1I:�r::l1diHI fl. blrbradtfllal? JoUában 
fill-c ",'Ilez!''' HOli (IZ "tdMJinn/..' ",eu/illtUlifl, !toul' búrIlH/h-sal 
/1,[(j"t'BB�/( fl l'udntlz/rrii/f'ln /�lll' (lt I>6bol' kutllrl ((I t �Il I/IO·CII
l.'Iíkat! 

Váln.!lz, Ha n bórbend6 tudomásul vette fi bérlótársak 
bel6péllét fi hoszonbérletbe, ez ann)'it jelent, hog)' ti \'odásl':llti 
jogot IlZ Illetök cgyUt�5cn vetUik bérbe, Ennek jogi jolcnt6-
IIÓKC fI'Z, hOKY minden egyes bórlőt(trll fi h6rbe"6tt vndhs'Zati 
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jogot! a maga teljességében gyakorolhabja, ebből via1.ont az 
következik, hogy a vadÓ;szúa joga nincscn megoszLva a. hogy 
a b61'Ibtársa.k 18 a. b6rbeadóval szemben egyetemlegescn van
nak klitelezve. 823Z saJát 'Személyében mindegyik IlZ egész 
szerzödésbeli 'kötclezettfégért felel. 

Ily körülmények közt tehá.t n béldötáTSak egymú6� a va
dászat gyakorlásában Mm I.orlátozhatják avégbiSl, hogy 
egyiknek több joga legyen, mint a m6slknak. A"'L 1'883 : XX. 
t.-e. 1'4. §-a é�lmében a v::ulóeozaU területen talált házi maca· 
kli.kat é s kóbor chekat a vndúszatra jogosult elpuEztrtbatja. 
Ez� II törvényeD alaJluló jogosultságot magánember nem 
l>emmJelt.heti meg valamely ilIalommai, kivéve, ha ezt a 
tllalmo.t valaki önként, saját �68zúntáb61 tiszteletben tartja. 

S7. kérdés. A vfzjJJO,.61 8�16 lIJ8� :XXlJl. t. Q. 15. §.a, 
A-,.tt1lmébGn lárMak, gaUd'rUí.k és árLé�ikuta:k 8ooft8éQ6vel (� 
vizot ,o!Mz(n,./l hozni csak 0111 IfJlt6tallel 8zabad, Iwoy 62201 
/I('m cfliJkkonl(k 1JaOY mml 8%finto tih meg .má6 v1211!vn4/(, addio 
tényeg oua/wratt haszru1 /atál. Mit Icell i�t a tlJLll61ria-8z{m ér
hmi, tl1kinlllJe, hoOy a ti.iru.m1J 184. §-a rw ily Qalleriák 16te-
1tÍMflé� /cillt104lJként bünLldil 

Vá:laaz. A gallerJa (helyesebben galérja) sz6nak többféle 
értelme van. !Francia eredete. szó, magyarul á1talában kar
zatot értenek raj�a, Ma ill használatos még, különösen kas
télyokban levö hosszú, fedett helyiségek megjelölésére, ame
lyekben Unnepgégeket., fogadásokat t.artot.tak. Galériának hiv· 
Ják továbbá a színházak fel8ö emeletsorait, végül képgyUjte
ményeket is neveznek galériáno.k, V égUI a galéria katonai 
műsz6 le. A várakban és erodökben az aknahálózat föld alatt 
levo folyos6it, valamint a várvéd6k részére kéezített bomba
álló fedett. tornácokat. Tlevezlk galériának . .A -vízjogi törvény� 
ben használt galél'ia szón tehát nyilv{m olyan, II földbe vájt. 
tol)'lOlIÓkll.t keH érteni, amelyet víz íclszinrenozatala, vagy 
olvczetél!o vé�t Illt.esítenek. 

S8. kérdés. EOY Jroc81/1.Úr08 helYÚlegtit laJwdalot,� cél1a.ira 
bbrberuL;ll. A rakodalJnhM nItP a /wcd11tÚba:n. 6BtéUfL rCQyelio 
uneu6 melleU 1/1.u14torik, /LOloU éji étko-r a hatlíláOUag 1I/.tJg. 
,114pítoLt. zá,.6ra. b6kÖ1letk6zeH 8 a. l�o(;8már08 %á1'óra.m�oll.oHz
.u/WbltáBbrt M1U, !oCVGT/l.odott. Sértut!�eVllW!rn.el'U joO»zabályt 
cl. koU1l1áro8 eljÚlrá8a, IUJ, cl. la/eodllbm� rt;ntkzé8éban a /'OCíJ
m.ároB 8G1I�mi!6� ttvékenys60Bt ki ne'/I' fe.;te.tt, ételt, italt 
I�I»/l. l%olOán /d, ze-neIUllYt nem. alkatmazott? 

Válasz. Nem vonha.tó kéb6é.gbe ll. kocsmáros awn jog ü, 
bogy 'hclYl8égeit Idonként muhLt.8ágok rcndínése végelt bérbe
adJ a. illi o. ténye nem jelentI. azonban UzcméneK feltUggesz
téBét vagy idöleges mcgszüntetée6t, nem j�tenti tehát. azt 
II{!m, hogy ily ténye folytán telmontve érezhet.né magát. ama 
közigazgatálli rendBzabáLyok megtnrtása al61, amelyek az ily 
üzernekre nme érvényben vannak. Ha nem igy lenne, akkor 
Igen nehéz dolguk lenne il közigazgatási hat6s6goknak a 
kocrmaUzemek ellenőrzésében mert mindíg sznmolniok kel
lene oly kí!ogá8�1l1, hogy a korcsmúros idelglc.nesen felflig. 
geszt.ett.e Uzemát s helYiségein mÚ80knak engedte át a ren
delkezés jogát. Az ily kllogá8 pedig minden ily esetben bo
ny.-.lult nyomozás lefolytatását. tenné szükeége!� . .Az ilyen 
klfogások komolyan véleiével azután minden kocsmáros fit.y
tyet húnyha.!.na a fennálló ezabályrendcletckben foglalt zár· 
IJl'lu:endelkezéaéknek. 

Véleményünk szerint il kocsmúrosnak zúrórameghosszab
bltilsa végett, valamlnL a zenélésre általában megengedett ldl) mcgboBszabbitás& véget.t. engedélyt kellett volna kérnie. 
�nnthogy ezt. nem !.ette, a közigazgalúsi hat6ság hatlí.skíSrébe 
tartozó klhúgá.tt követeLt eL 

89. kbdf!8. B011 kőnéffbrm rlivatbfl; jött., IIfJUY fl% által4-�(l.n (""tl�tm.atl,!-n 8WfU,kozáJ!ldllt {böH ukej6.télwt p6rr%bon 
,állták. lt1iwliy alcr/.dnak Htá/JIlJlléuCII IIntjl1lmlt. rmwlJ.1'elc alrlk a: fl'lll!lttmit úi �itf:WJb(, ui8::i/� II l'llJgf.őt:lént, hfJUY IJÓIJ+UI�k 1,-50U [I-t -ta -nveTtl1k 1JaYl/ 1"!8:teLtllk. A 8zfJlUÚl ',nnl/íra lit./1IJ,-ru,p6.:wtt, //,OUV m4"l' 6géllun 8%tlY.tn.V I3mb&Tek ill -ró;lw.pto:/, /I /lZa/COIl, ker.6/JIJt1lke t. i(y f,lh!ltm 6/;j4!.8zúk 'FiLM 1'lm<UIz(lbft.-11lpJebu. iWcJJ�ik-6 llZ 1tV jlit6Jt1 

Válasz. A tettenért tolvajnak az a magatartása, hogy 
minnenáron menekülni igyekezvén, az öt megfogó sértett ke
zéból kieZ"abadítsa magát, a sértett személye ellen irányuló, 
a lqpott dolog megtartlisa végett használt eröszalrnak nem 
tekinthető s így cselekményo, teJdntve a lopott dolog értékét 
és élchnicikk jellegéb a Btk, -61. §·ába ütkélzp tula,jdon ellen 
elkövetett kiliágás vagy a Btk. a8S. §-ába Ilbköző, a Btík. 48. 
§-Il szerint mínóaU16 lopás vétsége. A tulajdon ellen elköve
tett kihágásnál, ha liZ élelmicikkel együtt a to.l"tályb is ellop
já:k, a CIi�ekm6ny átal ában nem kihágá.!!, h.anam lopás vét,.. 
sége. Ra azonban a tartály (doboz, zsák, bödön stb.) értéke 
ceekél}', kiUönösen :lZ élelmicikk értékéhez viszonyítva, ez a 
körlllmény nem gátolja, hogy a cselekményt kíhágásnak minö
sítsük, 

I&NlIlljlilll NI'Il.cIl.AIIl&. 
Karácsonyéji tolvaj. 

Irla: CSI.zMAs ,.ASKÁ1� U"zlhc)yattc ... (SlOlII"nthcJ�')' 
Karác.'iony e6te. 
Már délután ünnep áhitata üti meg lIZ emberek ar

c�t. Mindenki várja a szent estét, amikor ielzendüt az 
ajkakon a Megváltó születését hirdető hozsanna. 

Mindenki ünnepel, a kunyh6 lakója éppen úgy, mint 
a világvárol:lok palotáinak l:ak6i. 

1!:s mégia vannak, akik nem Iln'lleprdnck. 
Az egyik a bűn sötét ösvényein ifl.1·ó bünőZ"ő, a másik 

az őt Uldöző. vele örök harcban álló csendőr, a kötbiztoll� 
ság őre. 

AmAtor az este rliborul a magyar falvak bogárhátú 
házaíra 8 az aezt.alon felállitott karúc30nyfákon feigyuL 
nak a szeretet apró Umgjai, a bOn embere alattomosan 
indul el prédája uLán. 

De ugyanakk()l' megnyilnak a laktanyaudval' kapui 
a elindulnak a törvény és rend övei is, hogy ö.rkedjenek 
embertársaik javai felett, amig az évezl'edes s"ent imát 
énekelik : " Krisztus .r�zuö özl11etett, örvelld'czzl1nk". 

Halkan ropog a fl'iasen CMtt. hó a csendörcaizmá.k 
talpa alatt B Itt, oa karácsony í lJejlelmekkel tele éjjelen ta
lálko-zik a két örök ellenség, a bUn éi; a törvény. 

1913 karáCSony cstl1jét Ilnnepelte a vllli.g és iinnepel
tUk volna mí is Biharország árpádi ól'sén, ha nem lettünk 
volna C8cndőrök, kiknek az II feladata, hogy az ünnep bé
keaségét is biztos1tsák, 19y hát nem ünncpcltünk, hanem 
elindultunk szolgálatba, 

Válasz. Nem Utközik, 1nort a wkejáUlk a IIzerenl!Bojlitók 
fOHalma alá nem vonható, BÖt. Il. véletlen majdnem lIemrnit sem Itz6.m1t benne, minden a J6.tékollok egyéni UgycIIsllg6un 
fUgg, Olyan cset fr't., mint amikor 6. �akkot lúts2:t1k pénzbon, 
avagy az t, n. eommercc>·kártyaJút6kokat jút.&zák nagy tk. l4'!kkcl. 

En és Sr.abad06 (31,tún) György tJszbhe'l'yettes jár
ő,rtársam cBcndesen róttuk az utaL. Sz6.raz, hideg ida és 
m�gy hó volt, A tanyákban máv megkezdték a kallúesony
"ste Unnepét. l�lgyelve pOl'lyázgnttunk és amikor a 3, 
L�t�Ptárgyat elhagytuk, Arpád és NagYllzülonta ltöuég 
közölt vezetö orszúgúton Arok J67AJef* pat.npuBztai Inkbs 
dohánykerté�'Zel t.nll\lkozLunk. gO, kérdés. A. !.I1lvOlj az QnztJtlonat lIUlTadt 1l1:letllJllt/Úld _ MI eOll 16,  kg. /l6t tarwlmaz6 uúkot. a:bban a plltaru,U,%n mu ol, 'lmik&7 (,I.. ftldQojdono/J uelép, Ez a tova,j ut4n -rohan IttIJO!oq;JL ko.bú'Lf4t, ú'm a tO/l1«1 kiBZ/ibnd(Lfa -may6.t fl u. zs� 

kat elfut. 1Vt6IJzakoIJ 61'tJ6tliltuJk tokínttlrtdil_e 6z7 

A doh4nyok�l'téiJit mcgallitottnm, beszMbe elegyed
tem vele ft megk6rdcz!,cm lőle, hogy hovb. igyekszik er.en 
a szent cstén 1 

• A MVIJkot. mcgvldtoztllttllk. (S%tJ.1'lc.) 
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. Árok azt vlílaszolta, hogy Moldován Demeter komá
Jához megy ünnepi látogatóba, ki Árpád községben lakik. 

Árok J 6zsefeti személyesen ismertük. Elköszönve tőle 
útiára bocs"átottu� és portyázá.sunkat csendben tovább 
foJytattuk. Amint igy baJlagtunk, azon kezdtem gondol
kozni, hogy ki lehet az a Moidován ? 

. 
Ug.yanis Arpád község színmagyar lakol:lSága között 

Ilyen kimondottaIlI oláh nevG embent nem ÍSmertem. Arra 
a meggyőz6désre jutottam, hogy Árok l'iazudott, egyelőre 
azo.nban fogalmam sem volt arról, hogy cl'Ire mi kész
tethette. 

khogy a tanyák Ji:özötti utat róttuk, régi esendőr
szO"káabóJ jobbra-balva fi.gyelgettem, miközben lob. 
150-160 méterre attól a lielyooJ ahol Ároktól elváltunH: 
a fehérlő havon, mozdula'blan fékete tárgyat pillantott,a� 
meg. 

J árörtArsammal a tárgyhoz mentünk és csodálkozva 
látt.uK, hogy a fekete tál;gy caalánzsák, amelyben va
lami van. Lehaj.oltunk a zsákhoz, amelyből erős dohány
szag ütötte meg 3Z ollvltnkat. Kibontottuk s abban szép. 
sáTgalevelű dohánycsomókat találtunk. 

lJárörMtrsammal banakodni 'kezdtünk, hogy a zsák mi .. 
ként kerülhetett erre a helyre. Rövid tanác.skozÍlS után 
ar.ra a megá:Japodásl'a jutottunk, hogy a zsákol valósz.inü· 
leg Árok József dobhatta el magától, amikor 6zerelvé
nylink zörgéséröl mínk-et már jó elöre észrevett. 

Ezt a feltevésemet csakis Árok Józsefnek elöttem 
ér.thetetlen hazugságárll alapitotUim. Feltételeztük azt is, 
hogy a zsák gazdája nem fogja azt vesz.ni hagyni, Ibanem 
érte jön, ezélIt a zsákot helyén hagy tuk és vargabetűt 
irva, az út ellenketö oldalán levő árokba húzó(ltunk és 
vártuk a fejleményeket. 

1tfintegy 20 percnyi várakozás után Ál:pád !község 
�eletj részén, Vincz,e János lnnyájún a komondorok nagy 
u,gatásba fogtak. Nemsokára ebból az irán}\ból hóropo
gás adta tudtunlu·a, hogy vnJakí közeleg. Pár perc mulva, 
a oközben leszálló ködben fekete alakot pillantottunk meg, 
amint sebes léptekkel a zsáK felé tsntott. 

Az. ílletó lehajolt a zsákél1t, vállára kapta 8 azzal 
gyors léptekkel Arpád község felé igyekel'A!tt. 

Erre sulyba \kaptuk puskánkat. és egy-két ugrással 
a zsákot vivő atyafi, mellet.t termettilnk, akiben Árok Jó
zsefet ismertll.k .fel. 

Jó néhány percLg kellett vl1rnunk, amíg meglepetésé
böl magához térve kérdéseinkre választ: tudott adni. Elő
adta, hogy a dohány t gróf Széchenyi nagyváradi püspök 
s'lOlgálatadója uradulmából lopta és elndas végett 1,'orintos 
Gyula árpádi Ia.kos földmíveshez akarta szállitani. 

Elmondotta, hogy azért választotta tettének végre
hajtására a mai estét, mel·t azt hibte, hogy karácsony éj
jelén II csendöl"ök is ünnepelnek es igy bizton 6ztimitotl 
a1'1·a, hogy az úton senKivel sem fog találkozni. 

Árok JÓZ5efet II doMnnyal együtt ott az Arplldi ha
tárban, karácsony éjjelén őrizetbe vetLtik és a helyszíntől 
l! km tllvolságra lévő Nagy;pat..n pusztára kísértUk. 

A tanyán Takács Ferenc uradolmi intéző csaliidja 
körében a szent estét ünnepelte, amidőn betQppantunk 
hozzája. Az jntéz6 nem akart hinni II szemének, amidőn 
elébe állitottuk az ő hüségesnek és tisztakezGnek vélt do
hánykertés7..ét, vállán 18 kg lopott doMnnyal. 

Az uradalom Árok József dbhánykertészt �zolgála
tá.'b61 elbocsli.totta, mi pedig megtettilk ellene feljelenté· 
aijnket. 

• 

A történet nem nagyszablisú, hozzú hasonlók az élet 
bármely percében és pillanll.t.lí.ban tömegével fordulnak elő. 
Az egészből csak 1tZ a tanulsltg, hogy a tettas ka.rltcsony 

éjszakáját akarta kihaszná;ni  bűnös cselekményének vég· 
rehadtfte:ára. Gj ugyanis egyszerfi falusi eszével azt bitte. 
hogy mivel karácsony mindenkinek ünnep, ezért akkor a 
közbiztonság őrei is a jó meleg Jaktanyai szobákban pipa
s26 mellett ünneplik a lifegváltó születését. Tévedett. Sa
ját kárán tapaszWhatta, hogy a esendőr számára min
den Unnepnél fontosabb <lj szolgálat. A közbiztonsági szol
gálatiba nGm szabad hézagnak becsúszni, erre a nagy ün· 
nepek Bem Bzolgáltathatnak okot, mert ne felejtsük, hogy 
Árok JÓ7..sefek mindenhol és miJldenkor vannak é.:; lesz-. 
nek. Az Unnepléa okellemes valami, de ennél talán maga· 
sabbrcndű éLvezetet nyujt az az érzés, hogy magunk nem 
ünneplünk ugyan, ae megsze,·ezzüK másOK ünnepléséhez 
a békességet és nyugalmat. 

Egy megbfzhatatJan haJoUkém. 
nekutdtc: CSONTOS TI\fIllll tiszthelyettes (Kal"ÚCllond). 

Csontos Imre tisz;thelyetteat 1927 február 3-án Ö1"8-
parancsnoka, mint közgazdálkodás-ellenörzőt a mátra
mindszenbi ör&ről azzal kUldte az örs állomáshelyéből 3 
km távols:ágra levő Dorogháza községbe. hogy a sertés
,'ágáshoz szükséges fűszereket bevásárolja. A dorogházi 
kereskedővel való beszéigetks közben Csontos tiszthelyet
tes arr61 értesült, hogy Boros István* 8 éves gyermek 
meghalt. A haláleset felkeltette Csontos tiszthelyettes ér
deklődését, mer.t az elhalt kisfiút ismerte. Az ismeretség 
onnan keletkezett, hogy a ki.;fíÚ e�' alkalommal megje
lent a csendőr-pihen6szobában és ott a járörrel elbeszél
getett. A gyer.mek az akkor j.lJ"alkodott hideg idö dacára, 
hiányosan volt öltözködve és mezitláb volt. Csontos tiszt
li.elyettes kérdésére elmondta, hogy moslohaanyja van, ki 
nem 1-örődik: vele. Csontos tiszthelyettes megsajnálta a 
gyermeket, ennivalót adott neki és néhány fillért cukol"
kára. A moslohat esontos tiszthelyettes a községházán ft 
gyermekről való fokozottabb .gondos1mdáara intette. 

EIM! -kezdve a gyermek, valahliny'!'zor Csontos tiszt
helyettes járórszolgálatban Dorogházán megjelent, miD
dig felkereste a járört a pihen&.szobában. Csontos bisz&
helyette� kis barátja elhalálozásanak körülményei iránt 
érdeklödött s megtudta, hogy a gyer·mek hirtelen halt 
meg tUdögyulladásbnn. Ez az érte.sülés swget ütött a fe
jébe. A t'úd6gyuUadás hosszadalmasabb betegség. A haJál 
nem szokott hirtelen beköveLkezni. l\Iindezekre a gondo
Jatok(a a szegény elhalt gyermekkel szemben táplárt szÍl
nalma é.9; rokonszenve késztette. 

Az; ö.vsre bevonulva a hallottakat megjelentette örs
parancsnokának és kert.e a megfelelő örjáralJba való ki
v€7.énylését, bogy a gyermek elhalá!ozása tekintetében 
puhntoltist folytatbasson. Lelki szemei előtt mindig a ke
gyetlen mostoha és kis bal·át.jának rokonszenves emléke 
lebegett. 'L'öprengései közepette lassan valami halvány 
gyanú lopódzott lelkébe. Dorogh,\ziira érve, puhatolásait 
a halottkémnél kezdte. A halottkém a naplójaból lJdmu
tatta, hogy a gyermek tüdőgyuUadúSban Ihalt meg. El
mondta, hogy ll. bomestet megvizsgl1lta, de llzon semmi 
gynnús körülményt nem észlelt. Ismerve a halottkémi in
tézmény lKomolytalanságát, (tel'mészet.esen arra az esetre 
értve, midőn a halottkém teendőit nem orvos láLja el, 
mint enné'l az csetnél is), Csontos biazbhelyettes a halál
Cí:iet irlint bimlma,sun más irányban is kezdett puhatolni. 
Ilyen úton megLudta, hogy a községben a ,kisfiú !halálá
val knpcsolabban olyan hirek keringenek. melyek a mos
tohM teszik felelőssé, de egyben az is tudom6:sál'a jutott, 
hogy a halottkém El hullát személyesen meg sem tekin-

• A neveket megváJtoztattuk (Szerk.) 
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tette. A haloUkémet ezen mulaszlÍlsa miatt i'g.mételten ki
l.érdezés alá vette s az ezt be is i:smerte. E16adta, hogy II 
halotti bizonyítványt saját lakásím, az elhalt gyermek 
atyjának bemondása alapján állitott.'l ki. 

Ez. a tény Csontos tiszthelyettes eddig tb.plált halvány. 
�ejt�szerü gyanúját elmélytlette. El'élyes nyomozásba 
kezdett. melynek során tanun akadt, ki elmondta, hogy 
egyik ismeröse állHása szerint a mo.stoha a gyermeket ha
lála napjának regg'{!lén kötélre kötve ütlegelte. A tanu 
�zavahihetö, komoly ember volt. Csontos tiazthelyettes 
némi taktikával ót alkalmazva bizalmi egyénnek, jelenlé
tében kikérdezte a kérdéses ismerőst. SzámHá::ában nem 
is csalódott. Az ismerős a járól' előtt ugyanazt adtn elő. 
igY a járőr a gyermek bántalmazására vonatkozólag 
szemtanura tett szert. 

A IQvábbi nyomozás könnyen ment. A halottölwz
lető as.s7.ony némi kertelés után előadta, hog)' a gyermek 
hul!áján öltöztetés közben $zámos véres s�rülést látoLt, II 
sebhelyek hamúval voltak behintve. A gyermek inge 
csupa vér volt. A lakószobában a padló frissen fel volt 
mosva. Csontos tiszthelyett� most már elérkezettnek 
IAtt.a az időt fi nyilt fellépésre. Kikérdezte a mostohát. 
Tagadott, de a házkulat.ás során előkerüll n gyermek ki
mosott inge és egt vé.re;; kötél. Az ingen :l mo:-::ás dacál'a 
is vérnyomru gyanus foltokat lehetett fe1i'lmel'ni. Az örs 
jelentése alapján elrendeh exhumálás és boncolás során 
az orvosszakél'tők a holttesten kilenc sel'lilést állapitottak 
meg, melyek közül hat halált okozhatolt. A további nyo
mozás azt is megállapilotta, hogy a mOi\toha a gyerme
ket azelőtt két évvel méreggel kisérelte meg láb al61 el
tenni. Az asszonyt a vizsgálóbir6 letartóztatta, az egri 
kir. törvényszék pedig hat és fél 2vi fegyhá7.fa Itélle. A 
halottkém okiralhami."ítás miatt 6 havi fogházat kapott 

Egy törvényszéki ol"Vcstani pl'ofe.:>szor h·ta le a kö
vetkező esetet : Falusi halo ttkémet megkérdezett egy ha
lálesetre vonatkoz6lag, hog)' fl halál okául mnyen alapon 
tüntetett fel rákbetegBeget. Az Illető nyugodtan azt vá· 
laszolla, hogy ar. elözö 4-5 halott tüdóvészben halt el, 
Igy a rákot csupán a változatosság kedvé�rt írta be. Eh· 
hez nem Kell kommentár. Ameddig nem jutunk oda, hogy 
:l halottkém leendöit mindenütt orvO!\ lás::a el. ajánlatos 
minden, II legmesszebbről is gyanusnak tekinthető h�lli.l· 
esetet - a halottkém megállapításBit61 függetlenUI 
más úton is puhatolás tárgyává tenni. 

Ennek az e::etnek kideríté!!énél ezenkívlil a hl.!lvi és 
személyi ismeret ját!;zotta a főszerepet. J!:s még v�lami. 
ami a csendőrt cselekvésre késztette. Olyasmi. ami a kri. 
minalisztika fegyvertArAban ugyan nem található, de 
amely nélkUl jó CEend6rt nem i� lehet e'képzelni . II Rzlv 

A z  áruló reszelő. 
IIckűhlte: NYTSZTOR JÓZSEF tll17.thelyettNl (Sroke8ft'h(!r\'ár). 

1982 július 17·étöl 2z.éig tel'jf:db időben II ceglédi 
�atállba:?, II. háziak távolléte alatt, Magas István tanyáJán levo lakltsába bdörlek és onnan ismeretlen let lesek nagyobb mennyiségű ruha-, ágy- és fehérnemút. fi p kégz� pénzt és

. 
egy u;eb6rllt elloptak. Az eset nyomozá8ában 11á�yáe György tlBzthelyet.tes irfmyíUsa mellett. a budai-út.i Ö� leg�ny8ége 

.
é� ft budapesti 1. nyomoz.6alosztály részérol �Ylfztor JoZ6OÍ tiszthelyettes é.s Prommer Mihály töJ"Z.Sonnester vettek részt. 

A helY8z'ini szemle csupán egyetlen adatot eredmé. nyezett. A betörő a felfCS'litett ablakon k(>re�zliil jutott 

a IIlKószobAba . Az nblakot olyképen nyitotta ki, hogy va
Ium ilyen hegyes szel számot dugott az egyik ablakszárny 
kerete és az ablnk kBzérffljn közé ég azután az ablnkszár
nyat kiíc�zitette. 

A felfeszíté"hez hll..:izm\lt eS1,köz fl puhllfílból készült 
ablakközépfában benYOOlutot hagyott ,vissza. A benyomat 
ulapos vizsgíl\aln a következöket eredményez te: A n�'om 
2 cm széles és 3 cm hoS!lzU \'olt és abban 12, gombostüfok 
nagy�ágú, sÜI'ün egymill' meilett levő apróbb benyom6dá
sokut Irltetett felfedezni. Ebböl azl lehelett következtetni, 
hogy fl tettes a felíeszitésnél úgynevezett fUl'e8zelőt (rAs
poly t) használt. Kézenfekvő volt a feltevés is, hogy II re
szelö fogazata közé az abla!<félfnfelUletet borító festék
anyag �'észecskéi szorultak. A helyszin ezt az egyetlen 
adatot szolgáltatta, II n�'omoiásnak tehá.t ebből kellet.t ki
indulnia. Keresni kellett olyan embert, akinek bit'tokábau 
II helyszíni eszközr.yommnl megegrezö fareszclö van, m(>ly· 
!lek foga1.ata között az nb1akfélfától :,zál"mazó festékre
szecskék kimutnthat6k. 

Ilyen re:;zelóL fóleg aszlalo,.;ok és cipészek használnak. 
Sorra vették tehát a környék összes hasonló fogllllkozású 
iparo!>ait. mig végl'� ho��zas, fál'lId5'ágo�, de eredmény
telen munka után eg.\' cipész mesterhez jutottak, Ilki a 
helyszíntől 5 km tá\'olsÍlgra lakott. A keresett reszelő a 
cipész szerszámai közül előkel'lilt. Az I\umossúghoz kélr 
ség sem férhetett. A festék n�'omnit szabndszemmel is vi
lágosan ki lehetett Venni. A cipé3z tagadot t. A megta!'
tott házkutntás néhány lseb�{endöl hozott napfényre, me
lyek a lopás hól szitrmflzlak. Sértett feli�mc\'te öket. A 
cipész e� fele�ege tovább tJlgadl.ak, sőt azt is kétsé�et 
kiznróan igazolni tudták. hogy a kérdése!! napok nlntt 
lakásukat el scm 'hnvrták. A reszelő azonban megvolt, igy 
azt kellett feltételezni, hOb,)' azt olyan egyén használta 
f!:1, aki a házba hejárutos és igy ahhoz hozzáfért. Az 
ilyen irán� ban megindított nyomozás a gynnut rövide· 
llen a cipész fele�égének munkanélküli öcc�(.l'e terelte. A 
házban talált p.ebkendókre tekintf·ttel. biztosra lehetett 
venni, hogy fl lopásr61 n ház.I.Isp(irnak , dl' legalábbis az 
R.!'s1.onynak tudni kellett. Újnbb kikél'deú� �orán nz a!<z
szony beismerte, hogy fivére 17-én éjjel 2 óra tájban nll� 
gyobb batyuval tél,t be h07,zájuk. Mhsnnp kél'éli�re be
ment fivérével Ceglédre, hol 11 batyub6\ néhány párnát 
dadtak a tollas z,sidónaK A többi dolgokat fivére mag(mÍtI 
tartotta. A zsebkendőket fivére Iljflndéko1.tn neki, amiért 
a holmikal segitette Ceglédl'e beszáUitnni. 

A fivért a nyomozli� vezelöjének intézkedéeél'e ép
pen akkol" sikerült elfogni , midőn Budapestre akart 
:<.ZÖkni. ElŐSzór tagadott, de mid/)n II ceglédi tolllts zsidó 
lelismerte, mindent heiamert. A lopott I'uhanemíickel 
Kecskeméten. ;'\1. órát odautnzá8ll közben a vasúton �rté
kesltetll". A'l 6ra kivételével az orguzdáktól mind!'n elli
került. 

Az örs a tettest a bünjelekkel együtt a kecskeméti 
kir UgyéSl.'1éjtMk adta flt. az onw7.dákllt ugyanodll felj�
I{·ntette. 

A luirL eset a1. e!lzko7.nyomok font��Ílgál'a és hllSz· 
nálhatós.ágAru hh.·ja fcl figyelmünkPt. A helYBzln mindig 
nyujt valumit, néha többet, néha kevesebbet. A lényeg 67., 
hOi{Y a helysz!.n nyújtotta adIltokat felkutatni é� kiha:!z
nnlni tudjuk. 

Haszná/juk o c s e n d ő rség;  emléko/ap leve/ez6-
lapjait I MGvésziekl  Olcsók I Hőseink em/ékét és a 
testület népszerüségét szolgálják I 
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OI"MÓÍnk szlvcs flgyehn6bo oJrl.nlJuk /I CIiOm16r8óg Dm
lókbl'wltIlÓ�1l Alllt! killdoll C-Eiolld(Sr�ógi lovoloz6lapjatnkot. 
ulIlolyok IL IUlllokbnll vlllnmulJl1yl nlloru16rpnrllllCilllokságh01, 
kIH1JiIIJI(uu'iI kOlliiluok. A JCV!'I(."'Milupok IIHZl/! jJjvlItJolmélu5! 111-
!'mlókhizottsÓg II cRcndlh'lIog h681 hnlotllllnnk omlók6l 8"f.áll
clókol,ik mogör/Jk llcnl. m�t II 1I00WII (>,.: kog)'ulolcll cőlt h7.o1· 
gólju tohu! mindonki, ilki u'loknt \·r\hál'lllJn. DiZOnY{ITn ml ll
dcukl 0]tC6Z IlIl1gónllk ('gy-ogy sorlYl.Iltol oml6kbo 'js ad 
u'l.onbrlll cólH?orlí mindjárt mcgvtisnr"hli, lllort kés(Shh rt 
kllh7.1olot kiválol!1l1júk ó8 nohl .... L611 lohol lIIujd Og-Ó8Z sorOlmI
hoz bu:t:l.Újului. MclltikcJ;Jünk II knrllCHolll'j njál.ldókhoz III 
l'l(r-CI�T :;orll'1.ntot: rokomllnk �8 lamH{i80ülk bizonyára "7.0-
rctoMcl fogjlik �:Wllllólnl ff'lItillclünk ölotónck jollcmziJ mO?
zaunlnlt, HUIIT.II!lljuuk magállluvclozó"ünkllöz ls c8cnd/JrsóKi 
lcvole7,6lllllolml s klildjilk knrilcSOlwl ŐII új�\'i ildvözletelukot 
ls azokon, NClllclIllk fl tCNUUotut nópl1zlll"ÜS{tjük ezzel, hanem 
pénzt III Ilwgtllkllritunk, mort ILyen kl\'lIlllíí C� 11,'('11 mÜ\'�liú 
crfokll. levolez/HoJloka! II mllglinkl'tl'sk�r1oh !lnbcll nem ka-
1)lllIk t lz fillérőJ'l. 

r 
l\iyom orgók karácsonya. 

Beköszönt.ött a 8zibél'iai tél II az f:mbl!l'ek wja /IltfJ
ritfwlt ({Z II tcám , Aki fff/LIlH, heb!Jot kcl'(!/{, hOYII dermedt 
laoja-il lelnl/e/soHsc, De háwlla1l va1l1ULk, akik cáf 
fid/kW bol1/ongunak az utcá1t! Cót né/kül, l'on07losa71, 6hc� 

.'ien, l.:ékrc·zöld1'C laz/va, 1/(5lkiilözvc (fZ otthont, a meley 
szobát, (I IIlCtro ebédel ,  /iú1�JJall /t'I/etllek, ukiklwlc 1/f8g� 
can CI l1zegéll'l/6S hajlékuk, (le niflC8 Wzifa, "1!1'1IC1l IIzén, d·' 
még (I betévő fa�at is hirinyzik. 

Igy indulJ/fi k a /,08IiZ/Í. téh/ek s a IlZlIf"/:t/:lt, békessrlg, 
egyetól·tés anuepl!nck, (I /(u H iC8011!J1wk elébe Triuu011 
má1'tÍ1'j(�i, Szolwp-clnek, ,,101Illek, lagyo8kod1U/k, s(1'uak, 
I'c-mélnek és vMnak, f{ömtllt!J; szemmel Io:analazzák az il,
;jéglevest 8 lJU ;j8ttcllkedilL kÖJ'iilöttlik a l'ö, ös '�f3htet. 
Kajá n  vigyoPYJl Illegelégedetten dörzsöli a kezeit, 

Bajlcirsaf,f A 8ZC!tlt Il,nllbp kW�ziJb6,L {fOlldaUo/HJ v 
hal'14ktulanokl'U ts é/wziíkrl' ? !S/JLI'r('/11 a cHf.mdő1'8zivtJl fJ 
ezért n:mtlell/, hogll ignI! Nehéz 8zolgálataitok közbtm 

YlIakrall kaptok izeLUót (/ kcmén/} hidegböt As az óMAg

Ml is. De CHak né/w, /Icm mil/dig. i"lógis, legyen elég ah· 
Itoz, /1001/ á/éI'ezzetak .. 'lOk ezel' Itólkíllözö 1/freleft kdt� 
ségbeel'tö sor1!dl. Ha lIe", ludj6.lnk iH ngy-Pgy ma{l)/U( 

testvéretek nyolllol'ci t  leljcsrJIl meg8ziilltetni, legaldbb eJlJf� 

Mtsét",. azt. Ahány w11kfJ/öző nynn/O/'/it enyhltitek, a1l?ly; 

hal'cast" mllllli hazafit fIdlok lJi.�8za Tdalloll áltltl lI/egJ/M. 

zoti Hazál/knak, Ammi bucslifetc8 81l1bert mentetek meo 

(J biiJIUJl, J}u8ztuJást6!, 

J(apc8o/ódiClfok belt: II /I('//Izl'fll/wtt/ IIl7fllh'dba, h·i.ki 

a lehetségéhez márto?l. Nam ldvál! ez túlságos IIwyerf'A

tetés/. Altol k�t emlJer róllzére {!íz/ICh, ott (1., harmadik i� 

j6Uakik, A ItÖtJ tl8f'J/d6rök (I 1I(lfát konyhcijlllrol/, 'I IIIWC

nak a küzdtk.ez{H konyltáj,íll láSHU/IIlk vendégfl! legalább 

ayll�aYII éhez6t, k.ii.WllŐS61/ !JYJ1l'lll�kIJk.et 611 al(tg�?ttakat, 

Milldlfn bajtárSI/ttk (Ikad viseltcs II!ltgó1flábbel11o vttgy 

",uf/ám'uMfa, ulIl"L1/ol 1/élldllőzhet. Ad;a flzt ióEld1)
.
vel a 

lege/8ű ú.tiábu akadó dicú'll'yöu.ck, Az iinll6pek e/rltl fddoz

z(m miJ/dfm.ki ]Já.r fillért c 8Zt'/'lmr.i�tlo/Ckf(', lá8�U ol m.:ot 

J-2 /lapi ólolemmel, ma (t1Il�gy it: Ii� a lBg% Hóbb. f�udd 
hozzék e tenolJdiJ Vóreül}; i� a M6gVÓltÓ kőzelléfót, akI -

bi2ZUllk b61H1t· _ TI·it/lloJ/ bili/lCRcit rövidesen l:ls8zetöri é/.'l 

fet,jjrli (I nemzet ele8oUf"inck szeméből ifJ a köm/uekvt, 

Boldot/oli, llkik adl/atl/ak! Ez (I tudat ItaSRa 6.1. mi1/� 

dw ba.jtársamnt, Ha, mini fl kl:lzbizt.J/l8á!1 /ruMI/dit, ke

mél/ll �tJ edzett 8ziuUI/krill ilmwI·llelt is lIoka,/ IJClt/IUnkat, 
m rttaHHllk meg, 110011 éu6 cmb6rek i8 lud1l.IIk lenni. 

[(il}" ; Gl'roeLlI li8zt.l/el11otfl'H, 
(Budaflt!81.,1 

!(orllllh/ 3�'" úr O l�tllIlóllós,\�1'I né\ nnJIJdl lJUI() h'H�l')o'" 
,'i'��ol iilluopolto /1'1. C�<I OJ'll7.ÚI.(. DNlf'mlJcl' 6·éu "'Htp n7. l'j..")'{'. 
1 "ml MI ftllHko)nl Ifjll8(lg dhrzllÍhorlmu lillIIOI/ollo /I K/JI lllduu.u 

Ijr II [llllI/dftó,dl/a IIÓ08Bftl}tII, li·úu, :'IfIkló" nUJljnn d(o,JalGtt II 

hOIlV(.dHúg éli n cHcndllrllég 1I117.tikllro ,\� Il·góny�u·,I.(I· wdlilSr4lll'· 

k'"'f.t,tuk "7.orlnt ünnepl IlItl'ntlHv.tclololl vuU rÓszl. A hudul))!!!tl 

t'lil'ndGl'llLktnlly!\huD, II UllztltÚr�uh.:óbulI cS U� ulllli"Jltl ,,)tkczd(' 

hCII diezobéd vnlt. ERt!! O 1,'lIm61tó�t't1C1I Ih,I,\ollnt(' " "  IIIH1 .• lh'lnchIH I 

hntoUnk, 

1(6rJllk oh'n"ö]IIk"l1t, hogy II ",.,'udi hl'illgi WI'(cudi ,I)(, 
Z,'\l 1II �TI\III,irn kc',.:dllli (óllyk '�Jll.ryiijllllll"n�'iinklw kül(ljllllok h" 
mirlól tühb cstmd6n.ógi fÓII)-kóplo!\·ótdt. PlJképfu'tI Ulf, havuJt 
fef, tIltlfl'lral 1,t!rr7/1/�, mort fO'iIjlomúuyilllk ilyen felvétolok 
1(,killtn tóuOII klogéKlJ télH"O Mwrul. Num b,�áJlHotl olioporlk�· 
pckot kÚl'iink, 11fl1lP.ru a1. ötfl1:ik holéloMblJl, n kll1!l7.olgálnth61, 
tnnaloHzllilyoknlÍ1 nz oktntlÍlI é� klk6pztlfl kör6b61 wtt mOZZ/l
natokllL A lome7. vogy mlJl If'gnlúhb !.lX12 l'1II IlnK)'lilÍg(L 
!elQ'IIII l!I< m:1.nl l'g�'ült leA'IIJább ogy ténY08 lll/ÍftQlntot ill k,' 
rUnk, ,Jól lIikoriilt folv6telok6rt Oelll07. vngy film 4\8 ogy mil.· 
!)olflt) dMnbonkótlt l) pongt'H fizetünk, ugy örló n1.onbnn ötnól, 
tnUlllo�-/tfIJ}' I",dlg Hz dnrnhu{d tlibhN j'Il')'{\ll'Ir{\ tU' klildjöu h.' 
A frh'fltlllrk ihM urok b(!(irkf'7'h!r és oJtogruhili/l u!tín nwtlllnl 
kll1tllljuk, A lolv61oll\kot 110m kell o�on(}ór(!gyfinnllk k�",,-I
limlo, nUUltilröktól és W\'nllÍ80s tél\ykáll�.noktill III olrO({nd
juk, Tflblie (61011011, ltil}'lflfl, f<IIIYII(}\'nroH, rOllRwl ktdolR'O?LoU 
stb.) rllh'ólolokel nom IUllllmtilhntlluk, 

OrMzö/:ZMJlő O\'Ot!iH. nt'o('mhrr ,1·án nVII!!n r�1 II?, ,'rukh'c'� 
orlil'�il.:'F.tiHzJÓ IUlR"}'hI7,ollslígll nl'. ors7'úg llyoh'\'Il1iudlk 01""'.1'/1 
'li"."liJj,H llóko�JllLloll\n. ,\ \',il'OI1 kli1.ihll<,l/lp ,i llul ""11'11 Irr 
dl'ld,. j,'lkél) n\'/IUIII iinnoJlIlI;1l1" fl hlllt'g ldl' ('11"uórl' Mokj}?, ... ,'· 
MIl)'1 ItllkM réflzlvrwtl, \'nhtmlnt n kntnnnl éli poJR'flrl hntli
.�Iíguk kópvl8ol1'llnrk joh'lllót(o,lwlI roh't II". A� IIvnlóhI'H1. .. ·dB t 
Urlluillc.::p Ndu(lor mondottn. lTtftnn \·!tóz K,ilmcíll n"/ll bf'.�'Zl\1t 
,\ 7 . . . t!{�· \'011 hrr 11'�l'.." rolll'nlll cH ... �IJ· ... 7..n1l7.l6t n tClllncv,· 
Ih;1 \'�l'.otlisrtlg lngjnl \'oul,ik r""\l'boarll, mlk&zhnu n IllVOII !.-
7.l'noknr II H.lswkl"lO'l.lt jt'ttR1.lltln, A rfLkollpn lotnl rln lk15l', \'illn 
mIlli I'IlY kilzó]llllkolllll trj,� IrI't'tlf'llttl "ULvlllntn ulAn II troIIt· 
hnrcotlok, vitllZl'k, ICllliihlti CMpnlok, gllzdulfJuk �� bnJllil'1I1 

Napiparancs : 

Karácsonyra, u/e llre 
lIalódi ékszert, 

pon/os óráj, 

igazi ezüs/ö/ lIegyünk 

Minden mulandó, 
arany, ezüst örök 
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alakulatok dl'--unollotbon vonultnk ol az uj orS'ÚlgzlÚil.16 ol6tt. 

A7. tinll{\p�égl'D uz O�7.Ó.gOlI vctOLösÓl; tagjain khiil ott volluk 

�cllIl'(Jrc:! Uuszlriv dr. Ililpui proh\tu8 és a többi OID'bú'LfiK 
tmpjul. \,\th Urul'dil"" czrodus, orszil-gos [rOlltllurcol> röpü 

rnnesuok (>!.. sokun m{ulok. 

SZÖll erothuéu)' II 116YlI\n�yaToslh'is terén. A kllposvliri In. 
"" lY. u"zllilr I:Dl.t10!lúgi hlvnllllllillnk fi5nökei a m. kir. elMUl, 
lhsé� FolülO'l'16j6lll.k 1.$.11. 6vi deoomber 2·nn Kolt 5-1-7-csfo. 

191U. ,.;úunó pnrfllllJ"ul IllcgszlvldYO a nyilvánlnrlúsukball levő 

cM,Ot16r tlYU\tllijuAokut il:l felhívtAk ide:gOD hongW.8ú novük· 

Ul'k mn�yllrolim való folc";lIrllli'isőre. FelhivÁsukllt toljefi slkor 

knrOIlU7.tn, ÚK�', ho)fY nlll u SODlOgy vármogyo tt'riill.'lÓII 

ll'lclnpl.'tlt.t! vul!ulIllUuyi llyugdHns esend6-ruok 1ll1lt.,"Yar bnng· 

vAl:IÚ IW"U VUII. o\. IIwmbnlhdyi Cl>end6rkerulot pnrunc!tlloka 

r l,ól't u hWlJlrin� lIlunkillkotlÚilórt Roda Kdroty éli dr, N1lrid· 

Ilri.:!1I ZOlliiII 1-:', tfdl'I.UdoftOknnk II legfp.ls6bb swlgúlat nOYŐbeD 

t,lismoré�ól fl.jc7.ltJ ki éli hllW.fiull bU7.t::61kodó.8uknl kö"otolldtS 

Jl(.It1iulIlk úll1tottu, 

ÚJ ulIt::ol fl1.Ób\r. Dr, Hlanli,. [11m! kir. lörvón�p7.óki hites 

"ngui lo!JnÚUH, II Mag)'lIr Áltnlúu08 flilelbunk ungol le,'olc· 

't.öjA i.>; forlLi!óJu immór \ijhl,l mint nú!:Y ÓVO dolgozi.k cg)' 

.,(ltIig!lIé1 ldjeschb. lUkóIetcsebb angol.magyar ó8 magyar· 

IInl1;ol ,-zl!túron. A köt rélizbö! ftUú nngYII!llkú b-'1,ölú;r 117. e16-

'wtl.'!! liwmill\Sok 1i7A.dnt körüJbeliil 135.000 b .... dn·lIl, 1-100 ol· 

tluln)'i torjt'dclm(i IC8'l. A !'7.Mór· kÖlly\'"kerelikoo.úi forgalom

hon IWIn letil klllJhutó, u 1,-./:017..6 kilri tc.hli.t nzoknt 117. olva

�óin'lIll. IIklk II "lólúr irúnt órdokl6tlnok. forduljanak hO'.lw 

1.t! .. 7.I�.I�."l'hb lúj(Okoztnl1"lfu:rt. �\ munkó,nnk kb. 136%·n mnr kó· 

�t(ou "u.n '" uzok, IIkik u klboeHIÍ.I6.s clölt mO),t"rondeltk, 50 
Ill'lI�őóTt knlljúk. kiboesó.lús nlúlIi áru 90 Ilong6 lesz.. Klbo· 

l .... fllá ... ,'UIIt n I<lcnó clmk hÁroms1.IÍ'l. póldányt bocsat meg· 

rendl'léll"re. 0111.'1"" l\ Htbll. II s�17.ónck, hogy 117. l1�ol-mllg>·ür 

ré!l'rl ,;()rl</.Í\mmnl Iútju CI eli ilO" a magyur,uoioI ros-z;bull 

IUlilely kö:t;vl'!tl'niit U1. IInt::0l·molO'nr 1'C!..7. ul{m log lUegje, 

I"mli) n'l. ungol jl'lcnlo\� helyeit C"ll.k 1.fl,C'k u ISdlluok 1>1.l'ropcl. 

nek, Ilml 16n)'cl;:"l'SIlIl 1110'1;:" fOlfju 'köallyiteni nl'll\C�lIk II Iw\}'"'' 

kiloj("l.,\"'"kn",k, buuem a klfcjezcsi árnyuluteknnk IR u klv{,· 

IOl<zló>!ílt. OIvUl!óink kl. .... áufl�úrn o. s-ror.t6 blÍrffielylk IllÓ 
VillO' �"l6cliorJOrt kll7.irlllúnnk mÚJIolntflt la fö"'/.{Vl'lien mogkü.ldl 

.-.� oh'us61nk i!ulI(\rBselllok ls frl,!.vcson reut!clkMA!t;llre tili. 

\flmlt>llnellLfl 1I1t'I::Wntll'!{>lit '\IUlty levoll'zI!st II 1;"1.017.6 u!mórp 

11.,,1\ kll1t1Nt!'  dr. Ulfw(;, Imre. IlluluPflI,l, T., NU'{IIH'tll/·U, li. 

3 Clgo.nyn6 8órclm6re olkövetett 6s orsw�os foltlinóst kelttl 

l'I'l.IÍlldÓkos ombHÖlc" búncsolekmónyónek klll)'J>n\07AeiinÁI mint 

jór6rvcz.ot6k 210 órán át fl nyomowsl vozető örsparun08uoku· 

knt UIlg)' köl"iiltekintésscl, IclcményclIséggel és Mradhutntlnn 

buzgulommu1 er ... ,<huÓnycscn tlí.mognttúk. NyilIJdl108flll 111flg· 

flfc8drlc: S2alai -,liIIrily, Ndmclll (rurc IT., Adodfill /Ó
.
2$of, 

Dic�6rot�'k. A K�omr;{J"Ir!11I1 ffl. kerii.let '{I(lf(lIIc�lwlw rlft-�t\,,, 
Q ldrollnl Idl/rr fll: S�ólw'1J Dnll!okos ulhdgyot, mori n kii7.p!, 

nmltblln llltnfJkh7.t'ntl(�'ÖTgyijll 1\ elgányn6 ltérelméro elkövotott 

(,li or�/.úROR fl,!tüncl<t koHö lIZándékos cmborő}Ó1I \lúucllel'-k 

ménYÓD�'k lI)'uJllO'l.lÍllú.l mint /WlkollzpurnnClmok 1�3 ór(iIl (al 
fllt'Uflhnluthlll I!"l.er�ltlomrual l'll t>Ulkórlf'lleIIDUCl filkorf'lmu Iru· 
1I)'ltottn. mllwk l'T"dmóny1'Ikl'li " l�ttt'8I!k 117, II1;Ul ... 61( .. 1.01�úllll 

tágnnk útllduttokj Vörli! Jdllo/r TI. Ib.-t, meri II kÖ'.lI'ITuu!thun 

ntinuk�"'l'ntg)'ör!tyl\n :I clglluynó hurf\lméro �Ikő\'etett C8 or 
h7.á!telt fl'Uiinlit<l kl'IUi s7,úndéko/l embc:rőlélt biinclteh'kn .. \ny� 

11I'k nyfllJl()'"dl�úl, min l örtipnTfl.lIcenok, 210 Ór!Ín fil fl'lrndhnlltt 

hm hUllI:lllnmlOnl ...... az l'Rllt 1!'/.ő\".·\·éll)'e .. ,. .. ·�l' fol)"tán lIok nr· 
héuélt"t Iflklizdvc n II/,uknfr7.pnrn.nCllnok jrÚnyllÁKu nll'lh·tt 

lIikor4'.IICJ\ folytnttu Ic, mlnl'k .·r .. �hnliny�'kf.p fl trlll'll" k nl 
l�n7.8ltKI<7.olll:nltt\t!umnk (ttudutlnk; .\fanyor .lfrillfrl�, anril I'd/. 

Sdnla JdllOS t6rm·l. ml'rt II köV'lmullbon n{tIlOk"l"lIll1:yörjl'�'öII 

S .. abó Jállos I. lör.·t, 'rak(lcs PereIIc II.. ... l1aoyC!:r ... yörOJl, 
Tall"jlf Ln}08 cs llompó Józ1tcf csA, mort

.� kOl'.ielmullba
.
1I 

UÁookS'l.Clltg�ijrgyöu 3 elgunrnó s.crolmóro clkoyetett �Il ers1'.tI· 

!:M fcltiinól:it k('\tíí tou'tndókos t'mberöl és bíillc:-�oloktn�myonok kl 

nyomoút:iún(11 mint jú.rörtlÍ.rsuk :j1'i.r6rvozot6lkot tobb nnpol! 

út nng)' köriiltekintlio;�el, !olemóuyess{iggol 6s fÚl'Il.dbu.tntlu.n 

,,7.orgalolUmu.1 lúmogottÚk: Kdlltor I8/ lIIi11 III: &! florudJl! 

}t'er/me t6nu •• t, mort 1933. j ilUiUIi IS·un uz ÓJjolJ 61'ÁklJnll 

I].'lhnny kÖl'sÓgluhall II tuu(Lc-<itercmhell rövldzlarlnt lolytÁn ko, 

lotko7,ott s nug�'obb IDÓTotol ijltöll tŰ'rot lulkiislIlQl'ulcll ós Ó?l\l' 

helyiflzohtúlllt lo!jt's!tése sor{m c!r/.revollék, wt.t 6�jút croJti� 
ből uloltoll l'lk miÁltal 11Z uk'kor urnlkodott 61'Alvlharbnn kL' 

hlóm'lhutIlUfl1� klÍrok hckövetkci'.ó!;:ót61 lIomcsIlk II kÖ'1Jfiéghú'.tUl, 

IUIlLOtn og�t,-t. 'l'ihuny kÖ't.!!óget ffieKmelLlottók; JJécgi ls/vein 
Grm.-t, mort I9a:!. nUl{uli't.tuH 25·ón - IL !onyódi ör8ro vezó· 

tn'oh'o _ II blllulOllrClly\'elii vmiLH�j llom{lI.ol1 II vlUliltllK�'\ '  

leti ö/,oIKIUnt éber t()ljcsllé�1l közbun észrevette, hogy og)' 

lovábbindlllLitll'll kósz.oll óUó h-zemólyvonül Q[{l'lk koosijan II 

hord rugó "ltörött. minek bejolentóso által II vount 68etlegf'1! 

kh;lklll�(\I, \Iletve lll. utazó közönsé� ólelllt \'es1Állyo1.tető Vnllúti 

swrullNllÍtllInllógct mVK!lkndályoztn. A ptcIti TT'. karil/el pf! 

I WICSllfJku djcstl,ó ohirat/al /rifla (,/: _'1hZfilaI> f�II/;;(/cl.i Ih.·t. 

IIIl. rt mint ki8kunfó1eJ..�·hú"lni ör;;purum:Hllek HlS3. óvben n 

DUIlU.'l'iI!"l.JI ködm jól mog"zc.rvez"tt éi! erŐRel\ rejl6dósben leylI 

heon sok III�hól (Illó konunulIlsln hÚllll7.Övul'!óg khl�rilfhfmtl-J. 

/I bilnJtJluk hizlosltÍl�á.nÓI éll II II,tlc�okllok az igU7J1Í1gszoh:ÍlI· 

tattis kl'l l\rt' \'flló jnlla!tH!Úluil hO,;>\7.11bb id611 ftt rltrodll<l'W,,1 

!lelll illmf.ró sl.orl::ulommol igen 11IIt.,")' köriilloklntú!I..'1el, ld,' 

móoyc�s('l::gol ős klyii16 6"wkludlLssnl Illilködötl közre; KflVfÍCK 
IR/"rin X, lönn.·t, mert n fenti búncseil'kmón)' uyomO'Mllúnúl 

iirlllll1rUnct.-lllokúl tlal'lIull!iJgot nem ilmwr6 t!ZOI'KlIlollnunl, t.'IJ!''' 

otlnlldÓI<HlI1 éli Igon orC'dmólu'osell t(lmognlln, tovÁbbó, mort 

U1l1R. óvhell Kcctlkcm6tell ÓS környókt\n KUTn-zdúlkOdó tohn.I' 

... 'bÖvctIiÓg lU�llJt ig,m nngy szorgulommul, lolcmóllycl>llég�ol 

('fl kÖl'iiltf'klntéllllr'll p{ITOSUlt nyollle7.iJ.K lIoráll kilh.\rltotlo, n bOn· 

jpl .. k,.t blztolllloUIt {>II II 10IlcKo'k\'I !lZ igIL1.At'iKIóZolgúHlIl(11:l kp7(.rp 

jnltntln; Df'm6/t'r r'IIrc t6nn ... t, mort (I fenti kommnn.hdn hön' 

rMr\(,knt{>IIY kh!a'rU{>II{>uél örilpnl'ulIcsuoklit fftrlLtHKIÍKot IItlnl I�-
1111\1'11 f'Tl.orltt�lommfll, teljrs odnnclállsul ÓS Il;:en orcdm�nycAell 

tfÍmegntlu, 10\'(\hbÁ, mM"t 19M, (.vbl'n KN.lHkmn{)!oll �FI kÖTlI�'f(, 

kf.1I Itllr{l1:dlalkocló t01Vfl]RZÖ\'tltllé-J( tngjflhmk kMtlrItésénól, fl 

hűnj(ll"k hl-,;Iof;:l\{tllánl'll, l'éJ."Z.bon mint jfÍt'örvC"Zoll'l lJ(íln nnlo' 

bnl,SCll.lollnnnl mt'lkötlölt kÖ"1.ro, rÓ>l1.hcn padig jÁr61'vczettSjlll 

mindell t('rf'1I hnthlllóSfln tómfl�nttfl: I�t'n/ I (fJulr\e�) Jdzllaf, 

l'urr)lIfhl1ll _1fihdl1f. Bdrdoll J6;ul"! �R Tri/lcr Slmoll I h.·t, mort 

hO"lIzllll ('_�"odóTflégl f!'l.ellrfi!ntul< ulntt II l<ö'1.hlztenllt'i.1rt p:z,olA'á' 

Inlllnn, klilöllőllen fl po1Hlknl hfinolleJl!-kmóm'ok nyom07 . .rullílwlI 

\Csendes Cipöáruház 
B u d a p e s t, VI"., Baross-utca 77. szám 
�egbl�bRI6 ' _ OIQMjl - Mlnli .. lQben el�rendQ l - Ko.llin m6t16ko"Z.lAly l 
KeOyaW lli.et6"1 le 1�ICl�k l - A m. kIr. AlhIJllreQdli"",\(. 6 �1. Á. v. ee. �d.. mOt lilit- h IIJlIiI\<Iln'b.ro(jny hlv .. tll.lo. uAlhlO)a, 

Ha megbízható és jó árut szállít, 

Hird e s s e n  a Csendörségi Lapokban! 
Hirdetése e r e d m e n y e s  l e s z  
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r'árndhntlltllln buzgalommal oredmónyes tovókollysógot fejtot
lek ki, {ovflhbú, mort 1933, ó\'bon II. DUlln-Tiszn közón 6s fl !)nnúntIJlon jól 1II0ghMr\'czctt konfluunis!1l bűllgz.(l\'ct/ióg kHi 
ritésónól Ól:! u tol lcsukuok 0.70 Ign1JlúJ.C8'wlghltnt.ás kezóro "Illó 

juttat/IMlnlil rfirndhlligot Iwm lfoiUlBl'll 1i1Orgnlolllllllll, Icll'IIl(l, 
nycss6g"cl (IH klvúló "'"uktlldássnl rnüködtok közre, Nyif1JdflO
sali tJlogdicllt!I /,': Sz/ics lSII'ón r. thA., 'PukdclI Péffr, Dello, 
["'!káCS, NaflU lsludu IV., f(;II.R JózlJcl III. tiJr·m..t, CZ/JUlddf 
Slllldor 6rm.-t éli Jllfldsz lsluchl oeA, mort 19l/.3,6vl.lon u Duna
r[llllw közén jól IJIcgb-"envezeH 61 or6t1on fejlődésbon lovő, IgolI 
Hok tag.hól (a1ló koulIlllIlIlMa bilnswvotség kiderH&!énól.11 bún
Jelok lU:LtoHHíuníllál ós n lolteeoknck nz iguz.sój,,'1j'/,olgó.llntás 
kez(\t·o \'Idó Jul tll tlíl<!lí Ulil nlöljlírójút tftrndls/igot IIUIU /Nmolo 
,,-zorglllolllllln/, lo/Jes odulldá$HUl 08 igoll or('dmóllYCNOIt t{lUlfJ
gnlta, .A IIIlskolol Vll, I.urüld lJora/lc$/Iok/J dlcst!riJ okiratlal 
lalla el: '1'c;r81 Lajos Ul.-t, mert min l örspnrnllclIllok u veze
t6so ullllt (illó ör$ rt.wlg/íluli IO\'/llnuk ápolúNÚl 68 KfUUluúlhU l 
kiváló 8UIkllrte!ernUlol 68 !Jur.góll{lggnl \'ozotlo úgy, hogy az 
örs lovni lIlilltJUJ7.l'rl1, kitűnő orlJállnpotllnu InlálLslll/lk lj ez
n\tnl hozz.id (lrlllt, hob"y n lo\'nk !lzolgú/utl hO/i'J;utlllw lóHúj.:'1I 
li;( mugho8swhhftlutolt. 

Ny1l1IcÜW/1 IIItJodlc6Órdsek. A lIlil/kolcI VU. !'Olllldd tJ60.'lCS
d(l/Iddr IJflrU/ICkIlOIr:.sdO II miskolci korületl I)(IrnDel:lllokI1l1ghoz 
lnh1zolt úUrntfl.hll1l dlcs(m'l cllstllcrósót fejozto kl Il'lo egri 0.<,-,0;
táll' mótrUluind�Ulnll, Ilnrlitli, rCClikl, p6{.orvl!súrl, !urlU\le!szl, 
ogeroselli .  ogr! 6s blÍlorl örlloillok, n pOl'fidtiirdc'H klilanll 
mÓII�'/lOk, "ninmin! 1i.: 6/f llinll G1Jl/la, flonmez/ Mdrloll ós O/ú" 
Afldrds millkolcí uyomooz6 Il.los."lál)'hclI t!J.-lIt!k /\s nrJ/oUh 
Sdn(lot m1skolcl lIyomo:.t:ó nloRztúlyhol l llIrm.-nok, mori /I 
fOlyó ó\'1 tno!Jlom!Jol' hó 25-28-lg Parádtürdő /\s Egor könl)'!Í
kón lozuJlolt hOll\'Mllfl7,tl torCjlb-lCJII!O nlkll!mú\'{I.1 II torop
�7ornl0 7.Uvnrtn!ulI fo"mUltosltá:;ávnl kflllcsoluto!l bh:tonRftgl 
ós Idcgellrond/\I>'/.4ltl b"UIIlt"ólo.Lukllt Illlgy kÖl'iiUuklllttÍl!sel és 
1i7,uktudltll"lnl 1)111'081111, flíl'o.dtll/ígol ncm hllUcr6 ü�yhn7.l;lI lolll
lIlul !flultk l'l. A rollloro!! öl'�ök � c,;ondf)rök 01110 llrlúkt" 
Óli n m, ktr, hOJl\''-;d��1t rÓl<zóről ls dlr.sórolol klórdomolt tevő
keonóg6órl IL VTI. kf!riltlll pnrullcilllokn ezol\ u. testiilot mu.;
bocsiilé�6t omllla kltog{!lI!olnll lnolgltlllUcljesft/\sórt a." ohbun 
ré"."lve{! t!Ill'lIfI61'll' g(,nYllt'lgol II If'jflolk6bh !;1,ollllilnL lH'vMII\1I 
IIIc.lldlef;6rte. 

Ü8endOrtlg'yón iIlog';;6rllléso, VlIIWII kÖ'Z86ghull tlcOOlnher 
�-én esto b'I{'IiÍ! ulknlmóvn! CK)' Ittoli omber II társnsággul CS 
II zoné8:t.okkul ktlto:wdni kezdott, A \'ondéglóbon wwh{úlnlon 
kIvül jolcu lov6 Sza/)mla/t (SznIlor) Imra ello/1I16r JI? IlIILll 01U
bert ISlllor6seivol kivC"l.ctlotlo A. ycndóglőh61. Ar. iHI18 omuor 
II kOCSOlII UdVlIl'fill vUl'(�kl'dlll kezdeLt. S7,nhudnH Cllnndól' II Yl'
rekod6kllt filótVÚ.tUl,,,tutlll, kÖ7.hlln nzonban /I �Ikos Ud"ol-on f'l
csolt CIO'lk llmhul'holl T1ll'ghotlolt éli arconl /I tllg:.-Oll WI'h'" 
hukolt. SZltlHl""1I /I\'(lIín 1;-8 nnpjJ(' 1C�'ógyllló hnl'7J'1ollÍHokll/ 
"ZOli vedett. 

Uo IC/lOt. �'oh'l) hÓ 9-ón u).,"}' 8l1rokri(irOIl lUoKtal'loU \'1I7,7,iu 
ul knlmlÍ"nl II 1I0/'ok8úri őri! 13 egyévt fogott ot. Az olfoguLt 
I�gyönolrol SOl'l.lkllÚrrÓI n hud/ljll!IIU ft'luwlgnbfról hlvllinlnnk 
"010 á!ud{uwk vóglJlI Il'h"l'aulfI11 "'?:IÍJlUotlúk. Útkii'l,bou II 
Cogoh'IIÚiIlHó Imlo II IJf'slflzlmlcrl.s-óbuli hll.lllrllUlI II UUI'kO
utcn ktlzolóhoH lll()' oJlbÓHholl volt BudulH!/i1 foló hllllul6 lO'iI� 
mtltc8117111tflö h'hul'IllllóYlI1 lill,rwtllköztlll, melYllek kö,'ctku1.-
16blln II fogolY"llÍlllló 1l1/lli 111\klmoul n MAV·korltÓIl eeUll·nl 
fl6zloll/lull k II n:L UIllclé" kövolko-/,lóholl nl'. /lII16n "011 roglyuk 
/I kll<\Írl'i kOl c<;t\/1flúl' rol J'lu'iIU nl'. ÚUI' tlll'O kiolllok. gnnok kll 
val k4!7-I.í!Jnn 1101ló �",'/'uuu iirm�'lIlur /I johb [nl'l'�Ol1tou ÓIO foJtill. 
TTc\'ull' hlzllhnl " KY!)" /)I1111g 117, Ol'rltn 68 njkiul kUlJuyubb hÓ
rnl�Hckl'l 1!7,I'II\'('lflnll. 1\ mCI{ lium lIórlllt 111 !ogoly kUlIiiI I 
IIHlgl4ziJköl t, 

II!lMMO):!' 0111.'/11 crllslnk, A \'mrf./lri ŐrH l'gylk j(u'\'lro dl.'colII· 
"CI' l-Óli '''nk(wil kti7.o1(>ghulI fOI{'lIIl1loNiloll \'ógl'Ohnj tnlilllH kur_ 
hflltlhnl lIugol)'1 nyuJtott n \'ógn.11Iljlónnk, DktlzhclI Szab" 
Józ�ol tllkI'lCl;l1 fUldm(\\'clI, nklt61 ('In' 1t,roglnll leh"nut kolliltl 
voln/l Oh'�llllnl, II vl'll(rohojllilllwk oilolltlwgült Óli "<'tlU\h'f'1I011 
!enyegl\!Ől!:.t:ölt, mnjil nmlkol' l'I':T l k  folto.Jrndolt ll11pszámol< /I 
tolwnot ol nkartll \'C7.o!"I, S7.IIh6 !IHM !OIrOlt. Ulel(lU ll:t. nll6vIIL 

lIemesse- g_kikUlilMSI és bclügymlni61.11:li iga .. 
lolJal,hl. clmer·k;kcres�sl �S 

mcgrcsl�6!, valamint le.vi!tár; kllltllá.st úgy ,lZ oru.tgos, mini ,\ ntclO'ci 
és mc\!sdlll lerületi levill�r,lkblln, a le�eI6I1yös(bben v.iltill 
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kÚ1'1 1(,lwlotl "ol no. 
l!IIt'nllZcgUJt. elfogták, 
JúrúN moglndult. 

II Jt\J'I51' ólvctlc 16113 é!\ lIlal'� to\'li.hh iH 
!;j'll'tlté,q nem törlé,,!. Az üllyhon nr. cl· 

.\. OI-iOllllllri<é,g l!.Ii!:!, é\'1 "nrutIIllIk 116")'odu\'1 kUzblzlOllltógi 
Icvl!kony"égl IilntIJiZt!kúJn. HU3 JulIIul, llllKuhr.ItUi éli .rr"optem
luH' hÓUUJlUkhll1l II O�CIJfJó)'IIÓ" - müködólIl tOl'iilotólI - 6",.;ze· 
H' U 27.16',! (2'J,919) hfiulotl ('N vólllóu. tO" lllllllÍ. 4-1.2:14 (49,05:1) 
klluígúsi C!iút!JOIl rolyl�ltolt lI,\'omoznHl. A Illfo!)-llltotl nyomu 
dl/sok 'I hOnti'lteknól l\� ,'óllil'gl.'klt(.! 26.5bO, u klluillÚJ10kntil 
H.11iH l'HuthlUl vezotlok orodmÓII;)'rl', 58'J !Jillltott ós vól!;óJ;". to 
wíllhú tHi kllulJ.{flll ;',Il'tvholl II IIl'omonl!> 1Il�/.t tolyik. A "�'OlllU· 
, .bokkld kllpt:!iollltlJlfUn öllb"'Zell,m :IUO� (:1578) l'lo'J!.nt vIII I"" 
urizctbt' l!/j tf'.!.4IH (911.068) f').,"}'únl jdllUI.cllok tol killönLrii/.ó 
hünc,,",olukmÓllyekul'l. Al, olkö\'ul!ll! hOnlnUok éli \·,uségok 
köziil liIWI (785.1) lopú!'>, ;;S81 (6't7GJ rfigIlIJllIIl> ",l11! !ll! h;'Olllllelllól'" 
léll, 4765 nin08) tCfillsórtós, UN O;Jli6) csulli/';, SI-3 (11:H) orgll\':
dUII/I):!' ó ... hiilllu:lrtolllti. un (1:-;69) Hlkknmláli, z{u'törés (Iii húl
h'lI kl'1.f'II·'�, Sl5 (95.'i) "llg�'Olll'flUt:'állÍ,-;, 19117 (lti5+) K'yujtognt-lh. 
U" liín'l!llt. G0'2 (HU) IIIl1giLIII/lkl<ul'tów, 519 (4911) t'I/IOOl' öl olt' 
l'ilclli bfillcsll]l'kmé/l)', !fNi (��) rllblfitl éN /.<;/lrOlúh. 295 (IHS) 
okimlhnmisHfiH é� 111 (79) pém:hnmíl<fli"lN. A lIu;g rOllllTllllrndó 
Nl/hu 111 egyéb bfilltollck (Is ,'ÓhU'l�i.k kÖ7.iH t OfI1;Jlk IIlQg, A 
'í'.ÚI'ÓjL'lhl'lI lövi! "ui. mI/k IL mul! óy hllnnndlk l\t1IO'''djlllek RIIL 
Ih .. zlikfLjft t lIIulnLjflk, 

Oy/il4.'1 szótoszlnliifin, A"d/dlf;zJI· Kml/!gu nól" orh:l.úglC�-t1Ii'lIi 
kÓIJ\-!lHlI6 dNu'mhlll' 3'{11I Alg)'ő kO\':HoJl(!Jrtl\ II1I1óHfi1(1 i'llgcrlóllyul 
politlkni hrllzlimultH torlott. -A 11l'S7.6dct köz.lleu61áI'lokkn:1 
IU!nylm I,JJ\,llrllÍk, hog)- II Juhul\'olt b-"oJll'llhfró II gyfH(>1I tololf'J; 
tlltu.sltt l'IIIulol1o ut, Al', tirll JÚl'Öroi /I r,'tonzh ltfiHt r;)UdZII\'urru. 
"jIIkül !ugu lIll\os!tnltük. A ).,"yúlilIiOIl Jolon volt Dinfc!. (JdlJII 
o/·II7.úggyliló�1 k*'p\'jr;ctll iN, kl nr. I'"gl�llllt hnnKlltnthun UI>SZO
.'Idllnlkulott Szlfti(fl Pere/lf; kiHh11cki lIlkollIilli I!h llzt rnogllHlltl', 
Szilúdl ol'ro plfi.ztob-ú t  DInich. kép\'lsolllro rogtn CIi olCllotlon
InHo, n IIIHI,lul)- l17.0nbnn nem I!Ult cl. ,kt. /IrI! S."I!lílllt 19n1.ol
IlIUII, IJjIl7,lo!�'id lil'17..olhl' volll' til! II rI'Jjl'lelll�1i1 ml'J,rl.jl ll' 
Illln!le. 

..\. ljchrccenl cNcndül' 11111111.11 oh'llsókllr lene�lólyo, A doh· 
1'11(.'"ul ClOond6r IIl!ih"Z1I ol\'uNókli!' d l'comhH I;·ún, )f!klóli-lll1l'· 
Jfln, n Jo'rontlmroosok Orll711gol! S7..livIlIRÍ'Jrénok dollrccQnl 
I,ltycl!iiloti holyl!;éJró!Jnn jóltllkNiilt mÜlloroll ton('8tólyl. rf'lIdo
ZI'U, '1l1H11�"01l II floh n'c"lrl cllonrlór tlfilollkllr Íllldnl IR 1l0�· 
117 . .lIl11hnll 1lI0Jrjo101llr.k, A 1f'1l0Mlflly mfillorn ll. kti"clkod! voll 
1. NOJn7.c1l 111t�7.lJk/·g)'. óuokoJt o·  JI kÖ7..ÖnMiI(. 2. üdvözlő hl' 
�z�d, ,1. Női k/lr (Vr.rlr/t I�/"z.�ób.', JdUII Ir/ill, Kotl.llI(J Kome 
lia, BofIJzlfll 1�/'r:sl'IJr.1 h J)/,(.rdl, /JI'r/a) doloknt 1\.(1011 olő. 4_ 
:\l)kulfill-jole/ll.'l, fllóndták : nr/rd"" III/Illiu th. éff Ih'kef(l ,1fdr
lilII 161'111, (kiNrlLlk : BIll/ln,,/rl I�dulfj, Korokt1/t Károlll, R.aJ6 
S/indo/' éj! Kallll/fr OVI/I(I). 5. )ltklllt"ili-VOl'H, flw\fnlta: nu/mUd 
IJfl/l/lL O. Mlkulúslllqll énok, olllatltll fl. női knr. 7 �likuhl" 
1'('1'11, 1;7..1/"lIltll najn tl'n. 8. Tutll �zót mondotl II R')"ormok ... k 
Ill'k I\f1kullíl! (ill KI'IIIIl IH/A\':, Ezutnu fAlsz/óli OltJ/I, 
K(jl'l.'s/1/ ,11M/dll, Pűz/!Ifi Cyuln, K(!rt1kf.'_. /lono � .lIO/IIUI 
JIJIr/1I II " I''l'lttlnllullÍlI'' IIlmii Irr,'tlonlll h'1:fnmílvot ndltl.k 11111, 
r('lIdkhriil UIIID' slkl'l·l'ol. A 1o'/lI'l!lól)' mllldv(iglg n mJ.\lo:r hllj
Inl'lIln"''iIÍ,I;:" jLlgyóholl é� /I I .. ldohh hnuJtnlnlhim folyi It'. .\ 
IIH."ln jilV" fll'lnwl II rf'llrl.'llŐI<(ig, m;lIt /I lIIult "1\'111'11, 117, \fl \11 i" 
II l'�UIIII{h'IiI'\'Ó k (I" ilz\'OIo·,'k ""'IC,\ly ·-q.és ,rI' !ordltju, 

.\ 1U1I�)'lIr kntonR út mutntóJll, Vftt!z Vdp'ndv Otta Viki' 
/J/llml 11I'i'lltluA, ul', \'lI7.tlor('R/lOrl's ór'''k('� köny,'ccHkM 11'1, ld
rdl'zl.'II " 1l II mllj.:'�·/lr kntnUII .w/timi r", amc\}'hell Ő8t;.7.1'rQulnljfl 
mln,11l1.oknl /I \'II\]I1Kor"kliJ'OiII (lj! I1l1nllilloll urkőll'Hf 11I1I111\'nlo-

H ,  S l n a II u n k Schmoll Paszta MaOlar Olarlmany 

Leaolcsóbban vásárolhat a c s e n d ő r  
f1A)'nCmÜ �8 fohórnpmü anyagok"t. ké/iZ fchCrIlPmOI 
Ög mindon ogyéb rUhl\7,flll CIkket Iwkl· OS olvlJrulw· 
!Izöveieket u leghd,erilbb Ihelhl lelUll!lek meJlell  

M U L L E R  I. cunrlll'·4Iei r u h 4l u ' l  Ozltt4lbo ... 

Budapest, VI., Király- utca 28. szám. 
N6IO'bc\,�(I 'undeIHe/kel kórl DAnTA JOi'�'l"I', l\. lot o I I  or · U�1l bl\ IIlSlJ� 
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GenthU'lllcrlo !tUllót;chslI. ej c:llllltl6�gi 5zuklapot indi
loU 111('1{ S/Öli'" Ol/lj O;;;t;truk c�e ndör"7.iL:f .. mlos ,-1.1.1'\ II cím· 

mel. A. hll.voutn cJn'hwr 11)('Jti�'len15 rolyó;nlt nom annyira ll. 
cbcndőrr.(.g S"l.ámúrn, millt inkúbb a naJ..'Y nYilvlanossAg �
múrB. lié"zül! t'" 8111'/1 Jalrul; c"�lldórlabQrnoknok, aZ Of>1.I1'ok 
c�cndór,o.klo!' fC'liiJ.,'1-l'!öj{·Iwk 1\ non!iUberi elHÓ er.úmball koúm 
hevewl6 �OTlti "ll'riul I" 11.7.1 II célt lüzle ki, hogy fénykép
fdvtitelck c." �lAJl,iroduhni jellcgÜ kiil!cmenyok rávbn meg
i",mcrle��c ll. III1fn"kilzijn�6gj.!'I·1 II c�.'udún;.égnek nemesük II 
1WOh::-álnli to'lj,·�ltm-éll}·('it. hanem 11 c�ond6l1i6gi 8Ullb'Í·lot 
lénYt1:'ét, kÖ7.bllht.oú II'v('konYhlÍgél é� fl t('f;lülct log;jnínnk 
/'oo'k"l.or Ilcbi-zon)'Uott hósieSR�g,H. 

E t élkitú'lilst szolgálja az elsó szám elsó borlt601dalAu 

kÖ7.ült' h�r{�ct�1 hogy \'endégl6kben, kó.véh�zakban, ahol k6pe� 

rol"óiratOlml tartauak, a Gelldanllorlc RUlldsr.'I.au-no.k 
H'I;\ szabad hiányoznia. Terroés7.ete8, hogy o. na�yközönaég 

S7.utnárll k�tiiHl lap II fdsúlyt n?m a c.senddrök öllképzéaét 

l;'" továbbk./ipzésl'lt SzOlgáló swkolkkokrc, hanom a caond6r· 

sbl! belső életöt ös szolgálatát szemléltetó köpekre helY6'l.1 s 

n:ck müvészl kivIteliikkel kifogástalanul . t�rka ő& ./iroek08 

kéljeS folyóiraltá teszik n lapot. A nagyközönség keti6bo nem 

I"hd a fiz6 szoros és tudományos értelmében vott swklap01 

U,llIi, mort ujságolvas6 embor l1em szeret bolemélyednl nbb�. 

nmit olvBs: esak futólag meret olvasni és akko.: is csak ro
,'id, 118mar áttekintbetli, könnyen megérthetd koz.IClDényoket. 
mert su\márll az olvll6ás nem mun"kát, nem tanulást, hanom 

8lórnkozást jolent. Dp nem Ifi volnn célswr{i olyon "ko7.bloztou 

lIág!. vagy kriminalisztikai SULkeikkeket adni a nagykllz.ön
Ill'll 'kezébe, amelyek alapos n!omoz.6.si �kI8m.eretek(lt tor
jCf;lolcnok, vagy n osend6rség klkótnhlének uányalt, eljárá94-

link módszereit stb. közismortekké teszik, mert a-z:ok 8 etllmd

(iniég ellenfeleinok munkáiá.t könny!:tenék és sz.Amukrn ki
hll8ználbo.tó foHilctokot nyujtnnúuak. Ilyen alakjában o.vm
hnn, mint 87. 0ls6 sw.ma megjelent, ri Gendarmcrfe Rund
.• CllalL igon jól mrg fogjn oldani n feladatot, amolyet magn 
el6 tűzött. A magonk r&;z6rlll bajtársi. üdvözlettel kívánunk 
S'l.Crcncs6t II szőp, 6rdekca ős .n csend6rségl SUlkirodnlomban 
littör6 vállnlko-z.áAbol':. Szlvesen ajánljuk olvasóinlr figyel 
mébo ls D Grndflrmer'e Rlln(ÜcllOu-t. amely bl'lOnyára 
Anfiztrinn kivüli cscndllrségi körökben is érdeklMést folt 
k,..!t('ni. Ellifizctl'si lira e,:!"Y évre 15 Rohilllng (kb. 12 pCII/t6). 
'f(>g-rend"lhet6 n "követkC'Z6 eimon: Gf>tularmerie Rund8chau. 
Wien, T11., Lauddraul'f' llallptrlraa�c GS. 

, 'lóhé<lzked!Onk é.q távlilkouunk mézzel" ehnon BaloD" 
T.,oj(}!I !lz(>ntendrei 111"1\08, nYl1l!áUományÚ csend6rtöna6rme-ster, 
prormznmlnfii1(>let IlIlotl kl n méhés-zkedh ös a mézfolO'nntás 
{'rdl'k('ben. Aki II méh�!;zet Iránt érdekJMik, megrendelholl a 
fiiMI,,! Aczél Te811.'éff'k "kön)'Vkorl'!I"ked�6ben (Bndapest, IV., 
'fúzflum-"köTÚt 9.). Árn 20 fi11ér. 

C�emll1rségl KUzlllny. 23. sWm. Sz,·múlyes ügyek. �fillít."I.· 
IHr\ rendeletek. Vúgleges nyng1lllomúnyba belyeztettek: Koó 
Józ8el IV., P/lf61i1ízi (Pleskó) Pál VI. és Parka8 PAtor V. kerii
Il.!beli th·ok. _ Ideiglenes nyugállományba helycztettek: 

A. kÖl.biztolll>úJ{1 !ll.l'rvf'knf'k é>; II lIugyköz,öl1s.ígnck IIlB
l-"ÚujeUegii, holo\"Y ill-'1· mondjuk: baráti knpcsolaHixnl II szalr
irodalom !,okut [oi-;"Iolkozik. K6t8"�gtelen ugyoni!;, hog» az /l. 
közbbtonlU4::i /'-.t;orv, amelyet 07. 01'81:úg lakossúga S7..l.mpátiú 
jába VB/O' ÚIJPCH} t.l.creletéhe fOl-\"ud, könnyebben lis BÚrlódÚl;' 
ffil:ntescbbl:ll ludja uUútni It h�/J)lg6.lutlJ.t, mi.nt az. amelyben 
II kÖ7.Önsóg mlntHg esak rideg, mogorva 6rél, fclvi.gy6:zójilt 
lútja. MCR:Úl"lésru és a Uh vény,,!! köteless6g6t megbaladó hí
ruogatá"ra u közbizlulIbÚgi "'u·n·, tehát. n esond6rség 18, 
Cl>uk "úgy 67i1.mithnt n kÜ7.Önllúg réswr61, ha II közönség li 
c/'end6rl, mint kö-zérl é16. mintlcnki javáért munkálkodó, 
!!jiel-nltppnl. l!b{'r " mlwrt iH UI\:j.:isllIl:ri fl rdjön, hogy mllny 
D-yivel többet követcl a <'!�l!nd6rSlÍgi 8"lolgál9t annál, nmlnt 
'!"ll :iltllldl,nn ké}l7.clik . .  \ népflT.l'rÜJ;l!é�nek ezt a 1l11l1lkújál 
csak sajtli útján lehet e1y(·gl"l.ni. A rendőrségnek err,' n eélra 
nint\) korl6.t1an rendl'lk(!Y'"bé áll a nngyv6.ro!;Ok HajtIija, 
;].lIIeJYllck munkáját még n "közbiztonsági s7.01g6.1o.t érdek!:!!; 
iégcit sunetG "közönség h7.ÚmÚra k6mül6, úgynevezett nép
,,1.An1l rcnd6rt.élrl IIW.klnpok ls tÚTIlQgatják. A vidéken liwlgdlli 
I'scndönégne"k n nnl1:�-"Vúro�ok I'8.jlMával valli kapcsolnta 
rfunint az 6rlntkc1h nehl."Z(!bh valIn ruiatt, rmlnt pedig II 
re-nd6néa: bWlonl6 érdélwire vllló tekintettél ltmYégesen nl'
hlnkescbb. A Cl;cntll'irsGg rendelke-z;és�re á116 sajtónak ert II hl6.n"yá� igyoKSZik p6tolni n Qendormf'rlc RlInd$choll n mngu 
('{t\"kll�8év(!1. 

Percflczy 8rjndQr V.. Ddvfd Ferenc T. é.s DatlM Láuló IV. 
kuriiJt>t\wli th-ck. Yl\rnkOZUHi ilIelml'nnyel M"I..nbudl-!ágol 
tulnlt: OBordÚ.� DOZ8ő lY. kerületbeli th. - N6vváltOl·.A!I()k: 
..11/("r !KII/út! 1lrb08. ct;aJúdt nl!vél "A('élf1fI"-ra, 11an6 Oeryelll 
C". ,.1JfifaBzélci"-re, Czoltler Károly th. "Remú'I1/,"·re, 08ermil. 
/'"" r Ih. "C!lerfaf"-rn, O,dllillY Perel/c Györg-y L6.sz16 Ill"bcl;. 
.. CHrrluitl"-rn, CBo'.:áll Sándor llrbe!i. "C.dki"-r(!, Tóblá8 Imre 
únn. "Tlllalmi·'·ra. Oécllek Kálmán Mrm. "Golnmbo8"-ra, Vin 
1w·1.lcB J6;;,.(lI Uinn. "l'rjrhf'l1Ji"-re. FirtJulo J«nllB prhCII. 
.,f'lirnlllJll"·rn, Kontn T�6ul6 tőrm. "KQvdcBhd%i"-rfl, KoHát 
C;(ibr.r lörln. "IW"e.di"-rc, Koleidr GyőrOll l6rm_ "Kf'u/lleIV/"
r" . 1�el1Ó ATldrd� Grm. "Elldrefalvi"-rn. .lfarkovlc.t Gdza th. 
,,"aro�klir-l"·r,·. Pllfpdr Perl'lIc tórm. ,.Polotd,"-rn, pfUno" 

MINDEN CSENDŐR 
"KAKAS I 

PASZTA"-T 
______________ HASZNÁLJON. 
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Rezsö prbes, " Pdr/l(íllyi" �ra, PiBZlsl' JÚIIOS Ill'bcs. "Tölflyefli". 
IC, /'OPOViUB Miklós cs. "púlfaltli.".ra, Rozman I'ál III. "Ró
lBds"-ra. lIorolá Istvan cs. "Hargitai".rll, Hart Já1108 tórm. 

"Hartd"-rn, Sillka Istvan 16rw. "Sz('nl/wU"'rn, Sllllllliu FmellC 
prbes. "Erdész" -re, Szoi!ert Györg/! prbc.s. "Slumos"-ru vál
lozlaUu át. - Szabcifurclldeleto!.-; SzohnílnH IIt1Jl'�isok nlkalmá 
\'nl Cc' szúmUható iIIetményekl'ú \'onnl kol'.6 kÖITl'ndclcl kicgc�ú
lé.<rc, Csendőrsllg alhelyezé.�i kimutullis-ának helycshHése, _ 
Csondőrségi nyugl\[jjá.rulék Jl/n,I 1932-38. évi wrs:dlmadása. 
"Elójcb'}'zes II gyengélkedő lomkró(" é� JI " Pal kolási előjogy
loéB" \'ezolést!llek cgyünh'tüvé lélele. MUllkásl'gyesiilctok, B'Ulk. 
Iw.ur\'owlek, vnln luillt n s:zociúlUcmokratu párt sZGrv6zcloi ka
I'Néban működö bl,lI\'nltkórusok, dnlk61'WlOk hotillása. Gy6gy. 
S"lcre.k ki8Z0)gáJta!6sn és ürfir.nbúlyo:t.iÍ.Sn. Nagy súlyú gép- és 
�',,'j'éb járóniúvek, helyi érdekli- és közúti \'II�nluk kivételcvol, 
Jd&lbhl'eudfi (kcskcIIl· YúgJlnyú) köz.!orgnlmi valjut!, szilárd 
miihllrkollltlJd (kő, bcton, Ilsdlllt stb.) cl IIcm lálott útútji1ró
kou \'1116 lí thullldillwnk cngcdólyozósc é.� II �ziik�égl'S úv6rcnd
,:znbúh'uk 1I]('j.{lnrtúslI. Kö\'otclélick IJC87-,Cdé';lh'd (ink asszó) 
r')Klnlkozó illU!' gyakorlIisu. 

bCJ/dUdése alkalmavul cBatollli kell a I/:Jluétel kesZ(tújéll6k 
Inisbeli nyilatkozata t, /lonv a lelvételnek a 8zokci808 (inte
II Idrj l'l/61lébrm való közléséJ�ez hozzájárUl. A megjeleni kŐi
ICJlw"Jjekel USl,lclctdljlJan rC'leBílJiik, de tl.llajdu1fjoflUllka! 
ICII/darljuk, azokal lohat belofJOyclésü"k ,uj/ldU nem szabalt 
masul/ külŐl1l-i, scm pedin utdnnyomallli. A uyullulal korrek
Lúrút mi végezzük, korrokfllralevollafo/ cBak kivefoles fJs('lboll 
u/Jlmk. Szor;:.öillk kU/üIllcnyomntalknt kijzvell(nüt a. Slridillm
IIlJomda iOU2gató:sáootól (Budapost, VI., flóz,m-ulca 111.) sú 
l1esl.odjellcJ� lIIeYl'clldelni, amcly azt u6lil�lI, kő/öl! $Z61ződc
xUl/d, 'ir�laúú6a slerint Ioö/el08 e/k�81ifl ilL ,\!itldclI II02U1111; 
Illlelell levélre \iHa.s:7.oJJUllk, dc csal; h-zu,-kcszlői iiz(J11t1lbc1j; 
magallkuelet akkor som irI/nk, h a  a úl kiifdi; uóluszbdlYt!QfJt 
meflúkel. M imlen levelei teljc8 lIIivuul {iS nmdfokolaffal alu 
k{ fl (mi es az Illlomúsllelyet ifi fel kell tűnlelui. Névlelen le
l'cl/re ,wm lJ(illls;zfl/,lllk. Hozzallk ill/é;:I'1I lelJolf'1 �zolotilati 
IilrrJ IIIml forelihlk. azok lartalma vagy beküldőik kiléle fdöt 
IW1Iki1lek sem adutlk felvifúfJoBitcisl. JeliJ;'éUI legcelszen7bú 
kisebb he1usc'g nCL'IJt lIaglI i)tjcOyl, sZ(Ímo{ uálmlllaui. ... itmu!.-, 
aId jl!liOé/ Ilc;m jelöl mog, 1JL'1Júuck kezdóúcUii és líllomdsll6lyt. 
arall ut/laslolunk. 1(özBrde"ú kdrdésekre 110111 6lt!rkcSllifi 
iüc1iolbt'Jl, 11anc/JI a "Cselldiirlekl'zikoFl"-r01JatbaFl vdl(J$lo
lImk. EWrizetést cBak a csel/dör's60, hOllvál8ég Uif al cillrnni 
rcrulf1rsdU, tovlÍbbd II bírósanok, igazscioüUYi ds !diliouz(laldBi 
hatóságok tél/glooc.\ Ó IIYlIgállonlfillJjli tagjait61 IonadulIk ol, 
mtiBtól lIe1ll. ...J eGllldlJrsén lewll/eoes és flyugálfomá,rYIi Ic> 
géuyséoi l'gYI;/lei az f'16Ii�oldsi dfj falét fizotik. El6lize/ni 
cBak logaldbb frJh'UIC [('hel. A.z cl61iletésekcl kérjük pontOBalI 
meYliH/an-i, 11wrt Ic/sz61i1ásl 110111 killáü"k. A lIekül/f .. szánl 
p0111.kUldelll(myekcl kadUk a Csotldúrsúni Lapok 25.94:!. száll/Ji 
p08[alakllróA'ptil/z{(Íri c8l'kk$lrimldjára belizotni. Szcrkl!M'ltöilegj 
Mák 1IUIJOtlta 8-JJ óraig. ClmUnk: "A C8e1ldúr8úgi I.apo" 
szcrk(,8.ztljb�yé,,('k, Budapes/, I., Büszörmél,yj.út 2.1. 8zdm," 

Ur. nónny Jenő ny, alczrél!Nj hudbiró iigy\'6f1i irouiiját 
Budapesi, V .. �zil:et�lIlcn 21. sz. a]{1 hel)'el.I(J út. 

Ooend6rsegl tollforgó! &rush, köt, javU Várf(Ji (Vla/lilla) 
Ililuify polgári IlIUszt, UnuapCIII, I" BöszörménYi-flt 21. SUllII 
(Csendörluktunnl} "/lg)' Peke/c Imre nyug. törzs6rmelltcr, 
Uj-Hatvall, Vasváry Pál-u. 15. Árak és munkadfjak : szép, új, 
dls:7.\oll, viiIogn 1011 Io.lIhól]O P, szolgfilati tOllforgó nUKYSlig sze, 
rlnt &-6 peng6, legi lolJ jirkötése ] peng6, jlóllássnl 2 pCDgó, 
beküldött új loll \'Iíglí sn és mQf{kii({'sc jJóll(i!'l nélkül 3 pengó, 
JlÓWiSAnl 3 pcngö !'iIJ fil lel'. A Jlu�tnköJts"'gct II megrendelő 
\'is/"li. 

i\lelléklet. ;'Ilai lizálllunkhoz c.�ulollllk II )lülJpl' I. lil'uház 
(JJpesl, V/., KircUy,u. 28.) mellé'klctót. 

Olvassa el, m/előtl ir nekünk ! 
Közlcméoyt lIemcsak a csend/" sén tagjaitól, hUlINIl /Jór, 

',;Ulil cllonadwlk, do (izol/öl nép· vauy '�t'ZÍrósos luuúbllól 

hosuabbal csak előrtetes megooyezós II/tili. A "'-özlo1/Jt'Ullek looul

mallid cílesfszoldsdlJol� és ha s:iliikso(J'-s, IUJ lahu! mddljsilm..,;

Jla/�, va/amint a tórlés eR kiof/liszi/b jOl/dl ImllllarljJIJ;; II'�' 
,lJmlwak. Aki o�1 a}wrJo, 110011 közll'lllénllét. ,'ú/(oz�a/(ls l1élkl�l 

Nizöljiik fr}a red a ké:iJ'al el,�() oldalára PirOS {ronnal: "Szo· 

:zor/1l1i 
'
ki.illésél 1.61 cm!" A klzlrntot kcrjiik a papil-ualr c_�uk 

;'OYik oldaldm, /úlhasdbOtlfill, irIÍO�,JPcl kelle, s.?r�dvultiÓgra, 

k.Jzfrds8af pCIHO jól vlvaslla/ÓOII es 110m lú/surI/ 60rokIJWI 

Irui. OlvallltalaflaJl k6liralfal IJom log/a/ko:illmk. A kéliratok· 

11(/11 IIcllllllffilc I (i"M/MRt nom szabad '1Q8�lIdhtl. IUzlra/nl 

{'!iak akkor ki1:dij"I.- Illssza, Ira a fize!'.;:.l nl�!1cbllz01l é
,
t: 

1,ti/a'lbéL1jOIIDCI cl/rilol( bfJrUdkol 11I0lMkl'l. /Cózlrato/� lIorsa

nil 1l9rf:61l/ői flzruolb"" adIllII: " Ií/aBz/. l�tll1yképrt'h'l'itclck 

P II ' k ft 
" "ALBA"Cip'Óáruhliza 

O a ezso .,,- .. ·':::�:'::·;::;"""k, Cllzmllk. nlll h gycnne lleln /lll I e l!" l o b  b b�nci'z.hl 10rrua. 
K o d v o l ll  1 1 Z:()I ó s l  I c l t 6 t c l o k. - KOrJoD k6pOB lI. r l ll /( y z: 6 k ol. 

, H ..• \, 1. A Szolgálati. Szabályzat �. Resz 89th. alpont ja 
ertelmeben a honvédaltlSztek szemelyes kérelmüket fms. 
ban és szolgálati úton terjesztik elö akkor, ha a döntésre 
hh'atott parancsnokság másutt állomásozik, iUetve az maga. 
sabb a csapatparancsnokSlÍgnál. Nyilvánvaló ebböl a szöve
gezésbölj hogy a honvédaltiszt maga írja meg II kereimet s 
Hzt továbbterje.sztés vegett kihallgatáson adja elö a köz
vetlen parancsnok5ágánál. A csendörség üg)'vitelét azonban 
:dilön csendörségi uwitás - II Csüsz - szabályozza, abban 
l>edig nem talii.lunk rendelkezést erre a kérdésre vonatkozóan 
s így nálunk ma is az a régi gyakorlat tartja magát, hogy az 
érdekelt örskihaIJgat.'lson adja elö II kérolmet, az Irúsbafogla. 
lást és felterjesztést vl,;zont már az ör.$parancsnok végzi. 
A mi nézetünk az, hog�' helyesebb volna a kéreimeket az érde
keltúkel megszerke�ztetni, mert altiszt jeink fogalmazáSi kész
si:gét ez ís kifcjleszwné, a maga. ügyét pedig mégis csak kiki 
maga tudja a leghüebben és legvilágosabban lefrni, megindo
kolni. A hibák, túlzasok, te.rjengdsségek slb, kiküszöbölésGre 
az örsparancsnoknak az ilyen fogalmazványok átjavitása útján 
meg mindig mcgvolnn a módja. 2. Az ellenórzó jnl'Ór nem 
köteles az ellenórzó !lZolgálatban betartani a tereptárgyaknál 
egyébként. szokásos tartózkodlisi időt, sem pedig a községek 
leportynzáslÍrn rendszerint előírt; időt Az ellenórzö jár6rnek 
ugyanis nem a rendes örjáratportyázás, hanem fi júról' ellen
ól'7.ése fi feladata s erre II e61ra az örsparancsnok a tereptár
gyak sorrendjét, az azoknál va16 tartózkodási időt tehát úgr 
írhatja elő maganak, .amint az� a járól'ellen,?rzés. érdekében n 
legmegfelelőbbnek ltitJ8, 8. A laktanyában to.rtépo. fogolyó.rzés 
belsó szolglilat, ilyen szolgálatra vezény:lt Jároröket �dlg a 
Csüsz. 166. pontja értelmében szolgáIsti lappal ellánl! nel!l 
kell. Hu pedig a fogolyórzés nromolás

. 
kö�be!l' c.sa� ii.t.meno!tl

l/"g tÖl'ténik n 13ktanyában, n nyomoto JlÍronlCk ugyis meg-

K a, k Antal Budapest, VIII, OllOioút 501 
OZ T e l e f o n :  321-74,· 

hlDgya.a.nr!lg lag.6glbb •• ,d ... Ova ••• KérnI, javU DIklrele.r. luk 
nerdcn h JUlUYOM" c.oodllrBégl lrordokflL Ara1áoJRl1II1 késUl!sgel uorl/AI 

Tribon r.-l. Kötöl! mellények, tén alsóruha Nem tetsző árut 
becserél ünk, Vi-

Selyemáru, ágygarnllúrik déki rendelésnél 

Budapest, VII'_, tJ1lbi-út 14 Szönyegáru, esököpenyek s i n c s  r i z i k ó  
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van a szolgálati lapja. 4. Választ a lexikon rovatban fog 

kapni. 5. Olvassa e1 lapunk f. évi 22. számában "K€nder

sv.get" jeligére küldött üzenetünket. 

"Ibolya." Az ömt gazdm:ági átalány eimén havonta meg

illető és a fii;etési jegyzékkel érkezett összeget a hó l-én tel

jes egészében az átaHmy számlakön)",'be k€U bevételezni. Eb

ból az Ös!<.zegból a tisztogatási átalány eimén illetékes 4 p-t 

rány kiegyenlitódjék. Vagyis: ne történhesEék meg az, hogy 

az élelme�ebbek _ önzóbbek - évről-évre kiügyeskedik ma

gulmak II lehetó legtöbb szabadságot, viszont do szurgalma

sabbja évről-évre alig jut szabadsághoz. Ebben az értelemben 

feltétlenül helyénvaló, hogy az elóijárók a szabadságok enge

délvezése során az elmult esztendőkre is visszatekintenek. 

- Szebb jÖ\'öl. fNem irte. meg a rendelet számát, de az a 

rendelet II csendórségre amúgy sem lehet kötelező erejú, akúr

mit mond. A kötelezó teteltet feltétlenül meg kell várni, ba 

súeriil is II rendőrseghez felvétet.ni magát. Ez csak termé-a h6 l-én a közgazdálkodas javára keU atirni, míg a lak

tanyavilagitás eimén fl hó folyam im tényleg felmerült és szám
lakkal igazolt költségeket, valamint ugyanezen hónapban az 

örsön tényleges szolgalatol teljesitők (tényleges létszam) 

után ágynemú mosa1:as és szalmazsákutüntöltési átalány ei

mén kijáró fejen!,énti 56 f-t pedig a hó végén, vagyis akkor 

lehet a közgazdálkodás javára ki-, illetve átimi, amikor a vi

lág{tás eimén a hó folyamán tényleg felmerult költség összege, 

valami.nt az örsön tényleg szolgálatot teljeBtők (nősök és nöt

lenek) száma már ismeretes. Ezek szeTint az adott esetben 

a közgazdálkodást a hó l-én 4 pengö, a hó végén pedig a 

világításra tényleg felhas-znált villan)", kóolaj stb. költsége, 

valamint a 10 fónyi tényleges létszám utan' járó fejenkénti 

5S (, összesen�5 P 60 { fokOllati átalány illeti meg. 
Vigyázat. Amire a lótéren azt mondjak az arra illetéke

&ek, hogy ves7,élyes, hozzányúlni tehát nem szabad, ahhoz ne 

is nyúljon hozzá senki. Veszedelmes dolog volna hevenyészett 

levélbeli közlések ala.lljim lÓ5zakértöi fejtegetésekbe bocsát
kozni . .  A lőtéren megforduló nem szakérliik pedig ne nyúlja

nak hozza a kapanyélhez sem, mert az ó kezükben az i5 
elsülhet. 

Bizonytalan, AkáT több, akár kevesebb szabBd�ágot vesz 
valaki egy évben igénybe, mint amennyit rendes viszonyok 
között tulajdonképpen igénybevehetett volna, a következó évre 
sem az elmaradt napokat, sem pedig a löbbletet átvinni nem 
lehet. Ha 8ztan vala',c,i a folyó évben megkezdett sZ3badsás:á· 
ból például két napot máT a következó évben tölt el, ez a ké� 
nap a kövelkezó év szabBdságigényét terheli. Ez az elv az 
elölj{lTóknak azonban gondjuk \'an arra, hegy ha vala�ü te.,.'yult 
fel a folyó évben szolgálati okokból nagyon megrövidüi'l a 
szabadságigényében, viszont egy másik csendőr meg nagvon 
il< ;61 járt, B1I:\or a kö,'elkczö évben ez nz elony, iI1e�ve hilt-

Hasznos, értéKes es 

a csendörnek né\kü\özbetetlen , 
egy megbizható, pontos óra. 

C:égiInk n:' e.gblzhaló s a g a t  Igazolja, hogy több mint egy év
ttze�e Szalht a m. �Ir. csendórségnek a legnagyobb megelé
gedesre, a legcsekelyebb panasz nelkül. 

Orá�, !hme�, 

gjijrij�, 
tigare\\a\ártá�, 
nja�é�e�, 
\üggú� 
és mindennemű 

em\!�\árgjat 
-
Kérle óriogyw 

szetes. 
Somlyóhegy. A szerzódés szövege szerint küejezetten az 

volt a cél a s7.erzódéskötésnél, hogy az OFB által megállapí

tott !öldhaszonbérl _ abban a2 időben 159 p 48 fillert -

fizesse a bérlö. Ha a szerződésben az OFB-ra hivatkcnás 

egyáltalán nem történt volna, hanem csak az emlilett ösz

szegre, akkor követelhetnék azt tovaoO is a bédátöl, igy azon

ban nem, legahibb is nagyon bajos volna olyan bir6sftgot ta

lálni, amely az önök mostani kissé furcsa követeléEéb meg

itélné. Az OFB nem szórakozásból, hanem II gazdasági hely

zet kényszerítő súlya alatt szállította le II földhaszonbért. 

önök nagyon jól tudjá.k, hogy a búza ára mennyire zuhant, 

tartsák hát termeszetesnek, hogy az OFB által mérsékelt fold

haszonbéren felül most mar önök sem követ€lhetnek semmit. 

Furcsa dolog volna, hogy önöknek az 01"B a haszonbér felét 

elengedi, önök azonban a szerződés betüire támaszkodva! 

zsebrevágnák a bérlőjüktól az előbbi magasabb és a most·aDl 

alacsonyabb haszonbér különbözetét. Vegyék alapul azt, hogy 

a bérlójüknek a mostani alacsonyabb haszonbér megíizetésé

hez legalább annyi gabonát kell eladnia, mint amennyit a jobb 

idókbcm a magnsabb haszonbérért el kellett adnia. Nyihán

való a szerzódé:iool az is, hogy önök annak idején a holdan

liénti 60 kg bÚz:lmil é.s a !öldhasronbér átvállalásámH töb-

bet nem n:tartak a bérlótől -elérni, miért és milyen €rkolcsi 

alapon akarnak éppen most többet kapni töle? Mikol' a szer' 

zódé!;t megkötötti:k, senki sem gondolt aTTa, hogy n fölel
haszonbért valamikor ennyire le kell ,;zaUítani s ha u. dol
gok váratlanul sulyos alakulása miatt ez bekövetkc-r.ett� ezen 

keresni senkinek, de csendörnek különösen nem szabna. Azt 

ajánljuk hát mind jogilag, mind erkölcsileg aminek 

egyébként egynek kell lennie, _ hogy elégedjenek. meg ez

után is azzal, amit eddig kaptak, a bérlőnek pedig mondjá� 
meg, hogy csak éppen rá akartak ij es;;teni, amikor a régi 
ha .. zonbér lefizetését követelték tóle, Hadd maradjon- meg 
a�ban !l meggyóWdésb!:n, hogy a csendőrség tagj ai iiyen 
!?,orbe Uzlete�et .nem .kotnek. Bizonyos, hogy önök egészon 
Jogosna� és )Óht.s-zemunek- véltek a követclésUket, éppen ezért 
kellett IlyC'\\ nyiltan megmondanunk, mennyire téveUtek. 

Sz. T. őrmester, Pestszenterzsébet. Dávid József ny. 
al�zredes elme: Makó, alispáni hivatal. Bibel" )látyát;; (nép!. 
szazados volt) címe ismeretlen. Fehér G&za százados címe: 
Eger, gyalogső.gi laktanya. "Stulnya" nevü tiszt nem ,;zeT& 
pel a nyilvántartásban, Stubnyay (Stubna) Dezsö s1.ázadOS 
cl11'l:e: . 

,
Bu�apest, hovédeImi minisztérium VI. 2. osztnly. 

"Gath' fohadnagy nem fordul e1ö, Gáthy Elemér szkv. had
nagy elmc: Zalaegerszeg, rc:i.lgimnárium. 

" . E. S. t�rm., Mór. Verzár Erik volt föhadnagy tart6zko

dasl helye I�meretlen. 

Iye 
b'.tlf�lek,:' 1. A kérdéses alpont első bc.kezd6sének he-

l' }  S ro. nmcs tudomásunk. lrja meg hogy az emUtett 
bek�zdél'i m!lyen ért.elmü helyesbítéséról t�d, vagy miröl óhajt 
��I�il�fo\.�l.t�� kapnt. �. � nyugdij szempontjáb61 be8zúnúthat6 

áll 
g� a I I o az az IdotaTlam, amelyet n csendór valamely 

ami, ,!agy ezzel cgyenlö elbírálás alá eső hivatalnó,l, vagy 
a csendorségnél .. m!:gszakltás nélkül egyhuzamban tényleges 
szolgálatban c.ltoltott. Az ekként számitásbo jövo szolgálati 

vehetők 
dkUnket! A csendlird'g t.glah .... k JledvlIIllfl 16 .. latre 

ábra .. orlnIl Óra P 42.._, h.,,1 l P ,6 ... 1.t. 

Családi ha' zak ,okbértörleazlésrel 
Me.bl,.ott: Dr. Lévai Rudoll llu.ap"t, VII., 

OemlJin- zky-u. 10. 

Kro' nosz" óra- és é�mr�eres�edelmi rt, 
" Buda�es\, IV" f.s�ü-ú\ 3_lIélem,} 
Telefon : 892-14. - Flbküzlet· Pe cs I, 1 k . • ga maso -u. t. 

• • •  k O . l o I 

Hatschek Emil 
And.6uy.úI13. '0l. 'l2.2.59 
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időhöz a katonai ( honvédségi, folyamöt"Ségi stb.) tényleges 
szolgálatban eltöltött idöt hozzá kell számítani, ha az átlépés 
közvetlenül történt, vagy a két szolgálat közé eső megszald
tás 30 napot meg nem halad. A törvény az egyes szolgálati 
ágazatokban eltöltött idök között beszámltás tekintetében nem 
tesz különbséget, ezért 9 é\', 6 hó, 1 napi beszámitható tény
leges szolgálati idő után nyugdíj illetékes, tekintet nélkül 
arra, hogy a beszámítható tényleges szolgálati időböl mennyi 
esik a ho.nvédséb'7lél és mennyi a csendórségnél teljesitett szol· 
gálatra. 

Zs. L. ürm., Acsád. Igen elérte. 
Felsögalla. 1. Azt a szolgá1ati idejét, amely után a csend

őrségből történt kilépésékor végkielégítésben részes;ü1t, csa.l.[: 
akkor lehet beszámitani, ha a végkielégítést megelŐZŐ tényle
ges szolgálal köteléke alól történt felmentése (a csendőrség
böl való elbocsátásának napja) és az újabbi alkalmazása kö
zött öt esztendő még nem telt el. A felvett végkielégltést tel
jes ö�szegben kell az államkincstárba befizetn i; felettes ható
sága útján elóterjesztett kérelmére azonban a miniszter meg
engedheti, hogy a végkielégítés összegét havi részletekben 
Iizethesse vi�sza. 2. A törvény által megszabott öl:; évi határ
időnét az ujabbi alkalmaztatás napját ken számftásba venni, 
tekintet nélkül arra, hogy: (>z az alkalmaztatás ideiglenes-e, 
vagy végleges. 

'Nsza. A hadiévek a leírt esetben be nem számíthatók, 
mivel a szolgalati idő, amely után ez a kedvezmény járna, a 
két szolgálat között fennálló megszakítás következtében maga 
l'em lehet beszámitás tárgya. 

Tiszamenti. Neje után családi p6tlékra igénye van. Ennek 
ki�szközlésére nézve lapunk foly6 évi 23. számában ,,Kékes
!Izálló" jelige alatt adott üzenetünkben talál felvilágosftást. 

Remény. Ebből a szempontb61 nem viillalhatunk felelős
séget. 

Hullám . 1. A Cs--20. utasítás nem szabályozza, mennyit 
fizessen 3r- a tag, aki a szabadságát helyben tölti s a köz
gazdálkodásban étkezik. Mivel a szabadsiigon levő az egész 
",,"ni étkezéseket igénybeveszi, indokoltnak tartjuk ha 20 szá
:1alékkal felt!melt napibetélet fizet a szabadsága alatt. 
�. A Szut. egyes pont jain belül llern lehetnek fejezetek, ha
lIem csak alpontok, mert a fej�t a pontnál magn
sabb rendszerezési fogalom. Az emlitett bdüjelzések is al
I)Ontok. 3. Az útkaparók látták a kihágást, ll. feljelentésben 
lehát tanukként kell ókot tárgyalni. Bizalmi egyénekm olya
nokat kell alkalmazni, akiknek a büncseleménnyel kapcsolat
ban sem tanu-, sem egyéb szcl·epük nincsen s így elfogulat
lanul tölthetik be bizalmi egyéni szerepüket a csendórségi el
járást illetően. Vagyis a tanu nem lehet bizalmi egyén is 

Budapest. 

Nagyszerű, szép 
fényképeket 
készíthet 
egyedül ! 
Kérje- ingyen éabérmeDlve 
ismertelö árjf'g� z é I di n k e t  I 

Hatschek és Farkas 
fo'óUzlet : IV •• Károly-köni. 28. sz. 

FlókUzletek : VI., An dtássy-ut 31. sz. 
VII., Rákóczi-ui 80. sz. 

Kéziratok. 

Ják6. A postarablashoz küldjön utólag egy:;;zerü vázlatot, 
amelyen fe) van tüntetve, hogy a belyszÍlléról melyik örsöket, 
vasútállomásokat és rendórkapitányságokat értesItette. A váz
lat tartalmazza a főbb útvonala�at is. A postalopassal kapcso
latban pedig írja meg, hogy a cigány t a Nyé. alapján fogta-e 
el és hogy a bír6ság a gyanusítottakat elitélte-e? 

l{jvol1at�an közölni fogjuk a kö"etkezó nyomozásokat : 
"H. A. törl/t. Rum." , "CsullókOz" , "T. A. aUrdgy. Tata"� 
" KimrUís (á.'T1u6 gomú)." 

Dorozsma. Erosen kezdetleges vers, nem közölhetó. 
B. szds., SiklóS. Köszönjük a szép képeket, de sajnos, nem 

közöllietjilk, mert levelezólapok s azo-knt pedig II szerzői jog 
védi. Kérjilk azonban megirni, hogy az "Erdély fáklyájá-"r6i 
való felvételt ki készítette és hogy hajlandó·e annak a Csend
órségi l.apokban val6 közléséhez hozzájárulni? 

Ha,'as. No, azért azzal a lóval nem jártak el egészen sza
bályszerűen, mert bizony azt éjjel is a község elóljáróságának 
kellett "0Ina átadni, nem pedig egy mitsem sejtő gazda abla
kához kötni, hogy a felesége halálra rémOljön, ha kinéz az 
ablakon. A kutyahist6riában nincs humor, ellenkezőleg köny
nyen baj lehetett "olna belóle. A hannadikat esetleg [elbasz
náljuk. 

H. J. VI. cs. üstffynsszonyfa. Jelentéktelen kis törté
net, nem érdemes közölni. Szép kézirását azonban meg· 
dicsérjük. 

!{apoJy. Ogyesen jÉlrtak el az ol'\'vadászokkal szemben, 
de maga az eset nem tartalmaz olyan különös tanulságot 
hogy közlé�e indokolt lenne. 

' 

Sznypk, Csorna. Köszönjük a szép fetvételeket, de a kitün
tetettek nagyobb számára való tekintettel feldIszítésekról nem 
tudunk felvételeket közölni. Csak egyesekét nem akarjuk 
ugyanis kiválog:t.tni, valamennyinek közlésére pedig a legjobb 
akarat mellett sem tudnánk helyet szoritani. A kitüntetettek 
arcképét azonban a mai számunkban közöljük. 

Altiszti kUr, Szomltatholy. Sajnos. elkésve, törd.lIés !lwn 
kaptuk !lZ érjt'Sítést, már nem ólJott wódnnkbflD lelyeuni. 

Karácsonyi és újévi pályázat. 
Ki tlldja 16.fJBzebbl'n lcirni ru! idei karocsol,yát l'agy ú;

esztemlejét'! Ez a mostani pályázatunk tárgya. Nem kita
lált történeteke!; kérünJt, hanem a karáesonyestet \'agy al 
újesztendőt úgy, mint a val6s ílgban volt: otthon az őrsön 
szolgálatban, stb., nh,,1 éppen töltöttük. 

' , 

Nem }rell a leirásnak érdekesnek. lennie; nenl is kell ok
vetlenill történetet tartalmuz.nia: kis, a.pro, kedyes semmi· 
ségek, amelyek ..az ünnep áhitatát adják, hangulatok, ame� 
Iyek ut.gullannak rajtunk, érzések, amelyek karacsonyeste 
"ugy újé\'kor különös nyomot hagynak a lélekben, emlékek 
amelyek ilyenkor kelnek : esal< ennyi és ne több legyen � 
leírásunkbAn. 

Nem ,feltétlenül az érdekesség tesz élvez.etessé egy ol
vasmányt; ha az irónak sikerül az o!vasót ma.gához hangol
nia s benne a magáéh07. hasonló érzelmeket, hangulatokat 
teremtenie: ez mar múvészi eredmény, 

Igen olcsó, egészsé.oes lakást 
klIpbIlInak elslllorban roy us:dlJu ��DIIO"r6k Budllpelll kllrny6k6n, 
Dun.ha.oslttln, And","('8y.�. 3!. 118tt (lIAV.állom\1I01 Oéb6DJ! perc). 
Sltobll.on"h811 15._, KelllltobillS 2 1._ p � ng6 h a "  o n I .  hn22A 
élli-klw'"1\, Ibkllm'lI. padl!l.srbz. K I . a n ll  h·ó ,  lz. U/o:M Ud.w Ipl""f-16!V1g réupl<". H4J.! .... II�)'eltl Tek."ntse m eg ' !\l t ll o d Oa n h e l y � � l n e o. • 

�-----------------.-------_ .. --------� lj Tu öas.:övel mlnőséae bl:r.olom dolgo_ 
BgytdOl CIIIlk � FdveUl1 �IMllltó Po�zIÓII ... Jlro� képe.. lénylege. ga."llo141 nyujtlIlII IItTIl, hOll)" vIIIóban Deme. IlSl'" r{\'lIplQr hIIcoJlI lel : C38k II 1�,IJa. hOIJ' II ssllvolben belOI mll,en "11<\k\)l["· "IIRo"lI". t\ 18rt68 mhlóscgCI leklnlve titokban ls IIs,k alt ols6ke.blll minden kllueUlll dn\IdlllaAlOr mOllles�n, II ponuSgyr\rtól kllzvel1�o t�rléco v&;w-11UI OYlll! 19u1 clóoyilll: 
P".zIOgyllrllnk 41 alIIló t:r.��ód�.·� .. úhIIO.II, Ul(lI1,1ko<Zllbfl�á.lCllnk p�lg d lD kir. esendór,;ég r<\nérdl �. bet ót!l e ·cdDltllIÓ/lD. 18mél�Uen oklrol, e,lsmerlosben l'Óut!llOlt lolt'ndó sser.6d6sos l elrllb4zc)l fI rckloLe"lI mog HI">I6ffl kOldlllt I ilU kV, Kt sá ,m!l.a millIAk", '8 dllmcDtesco kOldOok ts lr:o!d.c:r.H l[zet6�1 WódOUIII./kel nllllok. m n n II .  vlln 11m 
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Ne ig)'ckezz.ünk vála.sztékosa.n irni: szépen, teNlll�Szete
sen, a magunk természetes szavah'a! és kiíejezésmódjaival 
Irjuk le. amit akarunk, mert az hásunk igy terméstetes les_z 
és elkerüljük a kezdö irók legnagyobb veszedelmét : a mes· 

terkéltséget. 
Legjol.:.b, ha senki sem gondolkodik azon, hogy mit írjon, 

hanem leül az asztaiho-z és a gondolatait vagy az érzéseit 
azon melegében, ahogy jönnek, papirra veti. Kilejezé.sekkel, 
pontos mondatsz.ellkesztéssel, egyszóval a fogalmazással nenl 

�ll sokat törődni, mert nem ez, hanem a lényeg fontos. 

('g).cdül II IOnját kühzolgillnti gyakorllltából ll.'ú!i'b csetet il" k, 
nllll'lyokbell az erooU\�lln lesnek köszönhetle. 

_-\ dijnycrtes púlYlllunukán kh"ül :l beérkc7.ett llÚlyannm· 

ktik közül. mini legjobbakat ki'..-álogIlHuk és esu!oukúllt kö· 
�Üllli. rOI-.-juk n kö"elkczók pÚh-Ú7..atait; JJurkusz Miklós tÖrm . 

(..1lrírio/}Ócs), JJtirczeN /,dszló 'Ii. (Aszód), Darabos Jállos t/L. 
I KörmeIId), Dömötör l,/Jjus cs. (Gelse), Fazcka:s JUII08 l. (irJU. 

(Deszk), Gerencser JÓZSt! prbcs. (Ncmest"id), Hmlcúk p(il 
llrm. (TótkomlÓS). llubav Andr(Í.� lórm. (HIUII), Imrsi Józse! 

Qrm. (Kas�('u), Kortbz GerIllanIl lőn'L (Nem8Sl1lwiók), Kis· 

fiioedi Jliltos th. (-" agyar/Hín/leuges), Kocsis Géza /lJrm. 

(Za/a.cS(;" lI), Kovacs Jó�se! XI. IŐrlll. (El1yllCizosrdddc), Ló· 

, dl/d Istvd" tŐTl/I. (llcítlifJ, ]IoUl/orósi Já,lOs fil. (Tibolddaróc), 

.1I11/lIár Ber/alall lIJrm. (Debrecen), NÓllletJl Pál l. th. (Pápa), 

NJllIetl, PUle, til. (GYÖllgyÖS), Németi, SállllQr 1/. 16rlll. (Da

/ldomiJltcl1/), Pa/J 1st vá" v. lárm. (1JalalOll!iired), pozsgai 

(príoer) Gasp(h· G$;. (Főt). Puszta JaJfos t6rm, (KiBkirrllysdo). 
S;;(lbolll.� �(í/l(l()r 5rl'll . ('tl;rilllbok), Szal.-oflY� Józsa! Ih. (OBr;· 
mör), TMÓ(fi I.dllall törni. (Szil) és Zsoldos Lajos 6rm . 

I _ tcllád). 

Pdllfáza! tulkO'n csak a cse'lId&rség leginYs6gi eoyénei 1/8-
Iletnek ri�:t. Haoo'T"idó: 19$4 január 10. A legjobb pályá;a· 
tot_ cscndórBégi Mrglf1l, bekeretezett mÚ1'ésú rajzzal jutai· 
mazzttk. A;; eredmányt az 19·U tebnuir l-i BZllmunk-ban fog· 
juk kö;;öbti. 

Leseredmények leirásD. 
L9.punk folyó é\·i 21. ózámában közölt pályázatunkra ösz

szesen 34 pályanmnka érJtezett be, amelyek részint újabb 
(háború utáni), részint pedig régebbi, háború elötti esetek 
leirá'sát w:rtalmanák. 

Azok jl(r!y{rw.tu. nkikct itt nilV!\7.orilll nom omlitünk, nom 
iitriUa mog II kí"ánt mérlékot. 

A JlAlradijat Ill"lln)"hcgyu töltőlo11nt II n�·al·!cs 
1II11ka I'zcrwjének. BalM AI\tal (Huhlpe�tl kerllletlJelt ltlhAt'!· 
i1111oD·1I0k t' SZ'ridejüolI ml'�kii1döttirk" 

_h öSSZC8 PÚIYIIlDunklill. kü'Zii.l legjobb s legtanWóúgo"ubb 
a flrlltir .4111al (I!/,adllOflll (811dllPCSt) !)úlrnmunkflja, nkt 

Ki ismeri a helyesirást? 
túlnyomó részo _ tö,"id helyesirassal ké6-rii.l, ezel't nz �kozo
tekre "onl!.tkozó észrev6teleket nem \'ettUk figyelem bo • 

eim flint! toh'ó' ,hi 1"1. <,zulIIunkbuu közölt pilh"át.nlunk ore·d
luén}'l!t ill köUi!iük. 

Nem vettük továbbá figyelembe 1\ pant07ilsro. és ve8BW· 
,{>-sre vonatkozÓ &zrevételekct sem, egyrészt. mert o téren 
üté.s kördések vannnk, mllsré&1.t podig, mert nyorotatvnnyok
bo n n rucgrendeHi küHin kivám,á.gn nélkül pl. é"swm DtlÍlI, 
oldalR7.rlm. druok, allLh·úsok stb. nllin IIcm s-roktllk Ilontol 

l<'lIni. 

.. . EIP:�;t.crús6g okulu:.t fl. lDegje!öiéscket a kö'''etktn6képPlln 
rO\"ldit;iiik: c.: = oldnl , b.: = bili, j.; = jobb. h.: = hasáb, 
f.; = felülről. 8.: = nllllr61. bek.; = bckozdés, !:>.: = sor. A hi
lH11 kütijn nom jelöljük meg, csak II hibás hzól hcJyCsCll ki
irjuk. Igy n bibt't.k mcgkeresél<ével és megúllalJitósúvnl ill ta
nulU1lk. Az oldalakat kcwö CSllnka bcK.owesoket es a10 idéze
teket fl. bekczdésl\k és �orok �zámoJli.só.nál bcKUiwUjuk. A hir
dllllwieket nOlll. Előre bOCbutink a kö\'ctkc-zőkel: II nyomdúk 
ú:lt8!lÍbllll kótréll� hel)'csinIFs!l1 imak: rövid é� hOliS1oú' helyes· 
i'

.
���f11. Rövid holyc"irlÍl; ffil'1I0tt a ho�il magúllbnngók 

k.o.
zül ?zokat., 1l1ll?lnk hOf,l;UUl él'i I'ö,"idcn il; irhn.tók (fiu, 

flU. g�anu, g�n.ml, 1I08hl, p6s1u stb.) mil1dig rövidlln !.-ttldUr.. A C8flndCimgl }.iapok - és ilitalábnn II nyomdai. lcrm6kok 

A türl cs c.!!ol'ba blltíikro. éket.6tl!krc vOlllltko;t.ó megjegy· 
�hcket _8"úntén nem "ettük figyelembe. Harminckét oldal 

d�'"'On 8U;Ü szodésnól, mint D. Csond6rs�gi Lnpoké, II lognIL 
�yobb figycle� mell<:.tt BeID htbct clkoriilni, hogy egy-kót 
I'borba. vagy tört belli be nc kerüljön (,s öut6t1i. Ilyomási bl· 
l�(tt no okozzon. Ezérl az alábbi [oh;orolás!lI1Jl O<!ak n szÍl kob\) 
e�telemben ,'ett sajtbhibákra s7.QritkozUllk. A sajtóhibIik II 
ko,,!)t kC'l.Ők : 

A tol • ... t.ámbnn; 7Un. o. h. b'. 2. bek. II. S. s itl �"" . l. ti89 . . 0, b. b. u. 4. b. lulujlloll!<u- Inni; .-. - ,,",,. o. J. ll. (vonul u11l1l) 2. bek. 
gU1\.u� (nom kz.álldéko.; hibu'; i08. o. j: h. :I, bek. 12. 5. 

L ll. legforróbh; 

:100. o. l. h. 2. hek. ll. 8. �. 18&1 mlit . 
ro�al· 729. o. j. h. (vonul nlutt) -I. hek. 

(nem :nMdéko-� bibll) ; 70s. o: j. h. 3. bek. 20. s. kd h'ue ' ·t 1>. nwgindnlt il bnjs1.ll ; 
G91. o. l. h. a. S. bek. 2" .,. ér· 710. o. b. h. a. 3. bek. fl.. ci • •• : 731l. o. b. h. 20. bek. 1_ s. elll;�-

. 
dekében; lliritga1ják; dok; 

�: o. b. h. u. :i. h"k. 2. 110. o. j. h 8 b k :l n ' l. ,,_ m. o. h h l I k -lilyegeltj o-�;;;It . . . e
. ,

. 
1:1. ,-

• • • ,e . ol. :i. 1.;iil\(lll" 
WO b 

.- lá�; 
. 1)  • •  b.l. hel;,. ti. 3. Ii. n)·ill- nő. o. ir. eikk ')  b k ' ka !Itb.. •. � .  1. �. v,,· 7::1L o. h. h. 3. jwk. �. M c-,ojlort-

.. , j '
h 

. ",-én 1\ U>UJlletó· hn . ll . . . L hd .... 3. ". Íl\'egpu· 116. o. b II II 8 '  il '.'Il. 
n ; 

IIlC"kba. _ _ . . . .  b. II r"" , 7�1 o '"I' I l " ú  I 
001 ' lll. O. j. h. "Dics6r\!t('k" .\ � .l . . ro s. lllU U. lItu; 

( 
, o. j. ll. a. 3. s. 1186 stb.); lo\"usalolntuly- h" ' . 1301. o. ] h. 2. hek. 4. II latOl; 

6�. o. ll. b. 2. Ii. hcl)"l.etét; 717 . _ '  16l). o. b. h. 1. bek. 2. �. uyerl>· 700. o. b. h. �. bek :] 8 � 12. . o. J. h. n. '. 1;. fln"ndhu\llt- nn�·lIgk(: ... zlcltlit· 
!loro\;.; ImkclIlkni: "m�gUowi _ lau: . ;au l) h 

' 

7-12. o. j. h. t. Ill'k. 1. ,.;. feJlw 
,'xiLI Bik IS millthoJ;Y; 

;42. o. j. h. L hok. 2. II. úllo.put 
hllu h!\'ij hús luozelése; 

742. o. j. h. ti. bek. a. 1.. 6. mc!: 
i tll\.�odott; 

14:1. o. h. h. 7. bllk. ;l . ... tl'lig�'n 
domb. sI\m !i7.nlmn-; 

1-14. o. b. h. :1. Iwk. 1. 8. törh'inl; 
74f,. o. 82. kfmhhi II �. holy tel,'· 

Hitetle; 
Ha. o. b. h. ,,\"Iillll'z" 1. bt·k. ; •. 

-I. 1<. tőuyked{>-sc; 

• .n. �. h. b. 5. huk. 2. �. ,{'\HIU 
tcll'tt hl'h'cn a Gondos-tanya; luezyuooi; , Il�." o. l. ll. n. 'lG. I'l. O Fóm61. ni"ti. · ll. 1. hl'k. 2. 1;. 1 mp 

7-47. o. j. h. 2. b{,k. 3. s. lútnlok: 700. Q. ld(::wl 2. sor; logkiliebh-
6Mgll; , 

iO!. o. b. h. 8. bC'ok. ..I" UIUII: 120. o. h. \1. "DUIIt!',," a. 8. me\.:· 738. �. h. �. 2. cikk 1. bak. 2. II. 
IldlUldd. _ udtu.k: I\plUól-rlúru, nemzrc!ókn)\ 

702. o, j. l;. 2. !'lkk 2. hrk. 7. s. ;22. o. j. ll. 1\. lO. >I. cG:ykl'd,.b ;  nomzed6kre; 7:)1. Q. b. h. "Vl-glegl'ldtésuk" 9 . 

• (.fl7Jl7.crll; 22. o. j. h. Il. á. 8. elRit.I1ndt; 139. o. j. b. 2. Ii. ull\l;zUkar. Il. prh
l'li.-ök; 

,02. o. j. lJ. 2. l.ikk :\. btok. I. k. �2323· o, b. ll. a. 16. II. P.yh"iu; 740. o. j. h. ] L cikk l. Ilf''; 3. 7:)1. o.  j. h. "Ctwndllrllógl KÜ'.· 

�KYijntelii; . 7 . o. j. ll. 12. �. 1'1{)'t'7A6K; �. lnkO!;; . löu}" :.'2. lizl\m" 1�. 1'. mo""I\I!:1 

701" o. ll. b. :1. hl.k. L � . .\\t"II'. U. o; TH\lyl\'1.nt -4. 8. IWh'('t<l.rl!lI. 7.10. o. j. h. n. :I. t.. llI·hfzkelO· pU"II; 
111m' 74') o I I ' · ' 7-' I '  

�M ' I  l. . . A 2!J. "'r.ámlUlII: i· . 1. I. �. IJl � k. 4. ". h,ülll·l· ilo.'" ll. h. h. ,,'-UII1.Ur" :l.tl- ' ,117." 

• .  o. l. ll . 1. elkk :!. Iwk. u. 7. 7:!'J. u . .  1 1 I k 
IUI!ltm; Jutó:wt i Kii1.pontol-; 

�. \"Illlutkot.ú; 729. o. �. I:: :!: l','"k· �. II,' 'l""'j nl; H2I' I�' h. h. ;l. Iwk. á. �. l11hkll- 75á" 
A h <é 

. ,. . II ;  II fili· O. h. h. 1. Ii. S)·l\'i(l.; 
l rkOZl.1I l,áh'/IDlUnkúk közű} legjobl) a II kl _ 

.
' 

7Mi. o. h. h. 2 !;. hujtÓ!ll\róJ. 
",>f II1Jfrbdtorl őrsbllfi Wr.norne.e_lere me t I

' /I IlY! Jó· hultllK, �ll\khlr( Józ�ef aylrhát ri 
lHlóltn me�, lion jó pll.lynmu kál k :. 

r a "KUlbb hibát jlltnllllul "ln"idojG.CD Clkü\d6tt."� örsbell Ulr:1.BlIrmeAterI\O\: IL 

I 
II II tck még bo· 80. rM 

....... . 
rpó,l (",fe"rUSr (ho.ueu). Da/ór Antat 11 d 

. r c: 
tél!: J\.fllJálU t61"1n. (ZlJelicki.sfa/w1) és aG�t OY 

J
(8l1do./J".n, Kl'r" 

grh'lÍrJ Miután \'alamcnnyi sajtóhibát 
01\ á":t 1. lh. (S;:i" 

!ik,'riilt ml'i(talillllln, ellnk az 1'1j;Ö egyl. . }l 
y{I.1.6nak sem 

A S�tkesztésért é!J kiadb6rt telol68: 

II I� "zutot JutnlLllU;t. 

NCZEs ZOLTÁN örno�" 
"t6nlum Slljtóvóllnl 

• . 

Rózsa-u 1 11 
at R.é!;zvénytlu-IQs6g, RudapeQt. V I ., 

• , - Felelos Uzemvetcló; Györy A!"d6.r, 


