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Uj szellem 
honosodik meg immár a csendörök között is, a 
kik eddig - ne restelj ük bevallani - még 
nyiltabban szolgálták az osztályuralmat, mint a 
l·égi militarizmus. A hadseregnek a bevallott 
czélja az ország területének megvédése volt ide
gen támadással szemben: osztály uralmi czélokra, 
munkás-mozgalmak elfojtására csak kivételesen 
használták föl: inkább olyan burkolt tartalék volt, 
a melyet csak akkor állitottak csatasorba, ha 
már könnyebb eszközökkel a hatalmasok boldo
gulni nem tudtak. Az osztályuralom közvetlen 
föntartására a vidéken, a csendörség szolgált. Mig 
a katonaság csak igen ritkán, kiméletesen került 
szembe a munkássággal, addig a cseudörseguél 
ez mindennapos volt: nyáron, ha az aratók 
sztrájkba léptek, ha a cselédek bérköveteléseket 
támasztottak: ha valamely bányatelepeu munkás
mozgalom volt, mindig a csendörséget mozgósi
tották elöször a munkásság ellen. Igy keletkezett 
az a furcsa helyzet, hogy a fegyvertelen prole
tárok lelkében izzó gyúlölet keletkezett a kakas
tollas, fegyveres proletárok ellen. 

Mert proletárok voltak és proletárok ma is 
a csendöl'ök. Kevés fizetésük a régi rezsim alatt, 
hizony semmikép sem állt arányban azzal a 
nehéz szolgálattal, a melyet a magyar földesUl'i 

uralom védelmében teljesiteniök kellett. Igaz, olyan

kor, a mikor baj volt, a megriadt földesUl'ak 

nem sajnálták a csendöl'öktöl a szép szót, a ba

rátságos kézszoritást, a szivart és a bort. De ha 

a csendör elvégezte a kivttnt pandur-szolgálatot, 

bizony kutyába se vette az uri osztály. Valóban, 

meg kell csodálni az Ul'alkodó osztály kormányzó 

müvészetét, a melylyel a proletárok fölfegyver
zett részével féken tudta tartatni a fegyvertelen 
proletárok óriási táborát ... 

Távol áll tölünk tehát, a csendöröket szemé
lyesen okolni azért, hogy olyan rossz viszony 
fejlödött ki köztük és a föld népe közt. Nem a 
személyek: (l rendszer volt az oka. A:z, a 
rendszer, a mely a csend6rségel alárendelte a 
szolgabirónak, a földesuri uralom megtest€sitö
jének; annak a szolgabirónak, a kit nem a járás 
népe választott, hanem a virilista intézmény 
segitségével a járás földesurai, a ki maga is 
földesur vagy legalább is végzett földesur volt, 
a ki teljesen a !öldesuri osztály szolgálatába 
állitotta a csendörséget. A csendőrök pedig erős 
fegyelmezettségük folytán vakon teljesitettek mlD
den parancsot és szigoru fegyverhasználati utasí
tásuk folytán bizony gyaknn voltak kénytelenek 
proletár-vért ontani olyankor IS, a midön ezt 
könnyen el lehetett volna kerülni. 

Hogy mennyire a hatóságok rendelkezébétől 
függ a csendőrség viszonya az egyes osztályok-� 
hoz, ezt legjobban a német példa mutatja. Xem
régiben a német mezőgazdasági munkások kér

déséröl szóló könyveket tanulmányozva, sona 

találtam a földesurak panaszát az ottani, porotlz

országi lovas-csendörségre. Ott is benn yan a 

törvényben, hogy a szerződés ellenére mllDkahe

lyiiket elh8.c,OJó munkásokat vagy cselédek�t a 

csendörök kötelesek a földesur költségére Vlssza 

szállitani. A földesurak sorra panaszolják, hogy 

a csendörök uayan visszakisérik az ilyen mun

kásokat, de ez:k, a mint a csendörök beterelik 

öket az egyik uton, a másik uton azonnal t�ra 

eltávoznak, a csendörök pedig nem állj Ilk ut j ukat, 

. , ' t és a többi hangszereket általánoB�n 

BeO'edö.t harmomkát, tarogato ,elismert legjobb gyártm. a.álltt. 

8' 
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arra hivatkozván, hogy csak a lIisszakisérésre u�lt utasitásuk, arra, hogy ott őrizzék a munk�sokat, 
.. 

nem! Vagyis, a hol a csendörség nem 
kozvetlenul osztályuraimi szerveknek van aláren
d�lv�, ntfnt nálunk a szolgabiróknak, a viszony 
koztuk es a föld proletárjai közt, korántsem 
mérgesedett ugy el, mint nálunk. Ezért remél
jük, hogy ha a megyei közigazgatás demokratikus 
átalakulása m�gtörténik a csendörség intézmé
nyesen is megszÜDik osztályuralmi hatalmu egy
ház lenni, a mint hogy a szellemi átalakulás 
folytán már most is tényleg megszÜDt ez lenni, 
eltünik majd a régi gyülölségnek minden nyoma 
a fegyveres és a fegyvertelen proletárok közt és 
a csendőrség minden tisztességes ember támoga
tásával fogja végezhetni igazi hivatását: a. közön
séges - nem politikai - bünösök nyomozását és 
üldözését. Varga Jenő. 

Szolgálati «módszer». 
Irta: Máthé Mikló" iI·odaiyaogató. 

Kissé körülményes mondhatnám fUl"csa - kife-
Jezés, de mert a közelmultban tartott országos közgyü
lésünkön ezzel az elnevezéssel jelölte meg egyik baj
társunk felszólalása tárgyát, kénytelen vagyok én is ezt 
a szót 'használni a közlemény cziméül. 

Bajtársunk felszólalásának lényege tulajdonképen az 
volt, hogy a forradalom óta II nép hangulata és a csend
őrséggel szemben azelőtt ismert szimpátiája megválto
zott ugyan, a felsőb b csendőri hatóságok t. i. a 
felügyelőség, a hadügyi- és belügyi csendőrségi ügy
osztályok azonban, enn.,k a közismert megváltozás
nak ellenére, nem adtak ki még eddig ujabb, a meg
változott rendszernek megfelelő rendeleteket alTa nézve, 
hogy miképen teljesítse a csendőr a szolgálatát. 

De nem adtak jogot sem, - folytatta tovább emli
tett baj társu nk, már pedig ujabb ,(módszer» ismerete 
és jog nélkül nem tudja a csendőr, bogy mit tehet 
illetve mit szabad és mit nem szabad tennie. 

Első pillanatra ugylátszik, bogy bajtársunk fején 

találta a szeget és csakugyan olyan mulasztásrll mutatott 

rit, a melyre eddig senki se gondolt s a mely mulasz

tás, ba teljesen nem is bénitja meg, de mindenesetre 

hátranyosan befolyásolja a csendőrl szolgálata teljesi

tésénél. 

A közgyülésen azonban, az elnök felszólalása illetve e kérdésre adott válasza nyomán, teljesen tisztázódott 
ez a kérdés

. 
és bekellett látni ugy a felszólaló bajtár

sunknak, mInt �zoknak, a kik neki belyeseItek, bogy 
e�t 

. 
a dolgot maról-holnapra megoldani, sem pedig a 

regl szab�lyok
. 

és utasitások toldozgatásával-foldozga_ 
tásával elIntezlll nem lebet; arra pedig, hogy uj sza
bá

.
lyzatok és utasitások szerkesztessenek, bár elvben 

mindenki szükségesnek találja ezt, a mostani viszonyok 
mellett, gondolni sem lehet . 

Különben is nem volt teljesen igaza emlitett bajtár
sunknak, mert hiszen mindenki tudja, bogy hamarosa.n 
a forradalom első napjai után megjelent egy rendelet, 
a mely szerint a csendőrség addig is, mig ujabb uta
sit ás ok kiadatnának, a régiek értelmében teljesitSe a 
feladatát, azonban a népköztársaság intentióinak és a 
demokratikus elueknek megfelelően. 

Ez a rendelet teljesen fedi a népkormány á.lláspont
ját és nem okoz zavart a c�endőrségi szolgálat ellátá
sában sem, csak meg kell érteni és helyesen kell al
kalmazni. 

A csendőrségi szolgálati utasitás ugyanis-már a régi 
rendszer alatt ugy szerkesztetett, hogy az a csendő rség 
szolgálat határozott szellemben való irányitása mellett, 
a polgá�ok jogait sem csorbitotta, mert teljesen a pol
gári törvények és a magánjog szigoru figyelembe véte· 
lével készült. 

Tévedésben van tehát emlitett bajtársunk és minden 
csendőr, a ki az ő nézetét osztaná, a felett, hogy a 

régi utasitás rendelkezései, egy igen kevés rész kivé
telével, a mostani TIszonyok között, még általánosság
ban sem volnának teljesithetők ott, a boi a polgárság 
nem feledkezett meg teljesen a törvények tiszteletéről. 

Ezt az állitást és ezt a felfogást igazolj a az a sok 
száz jelentés, a melyeket Egyesületünknek a Magyar
országi Közalkalmazottak Szövetségével együttesen ki
adott röpiratszerü felszólítására küldtek be hozzánk örs
és járásparancsnok bajtársaink, a melyek szerint ama 
száz meg száz örskörletben a csel1döl'ségi szolgrílClt 

rendes meclerben folyik. 
A mi az ezeken kivüli azt az egynéhány - igen 

kevés számu - örs öt illeti, a hol még akkor vagy 
azóta, a csendőrségi szolgálatot zavaró esetek fordultak 
elő, azokra nézve természetesen az ottani viszonyok a 
mérvadók es az ott szolgálatot teljesitő örsparancsnok
nak es csendőregyéneknek kell megtalálni az elől járo
ságokkal, esetleg a majdnem mindenütt müködő nem
zeti, illetve munkástanácsokkal és szocziálista párt
szervezetekkel egyetértve azt a harmoniát, a melynek 
alapján ozolgálatukat zavar nélkül teljesithetik. 
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...... k fel ... reléuel 60-80-110-100 koro... lbO-180-jO()-300 K 
60-60 ·80 kor.... ft ..... bb t ..... 80-80-100 K Ilgh • •• dl 6ram4I1erk ... tt.1 

• legjobb min '\Btlgben .. .... orl.6gb_n elJ.merl e\o�r&ngn magyar hang •• ertelopea 

IE_Éln _IBÁLt ':,,�i6J'.'��:�!:::t�I:. BudapesteJ, KIrály·, 58. é. 60. 
IIb.d ... 1I ....... 0rr61 "Illa árJ.spék .é .... d •. 



1919 marczlUS 1. CSENDŐRSÉGI LAPOK 
De mt�konnyiti li esendőr szolgulalat Ü�� �pum� 
Hiszen kóz1nd ' h . _ . . . 

,
?masu, ogy II c endőr a szolgálat 

nuk�nh tel.Jesltt:>seert minden tekinttltben [",lelős. Ezzel 
pedlg tlgyenesen kimondottnak t",kintbetö az' b 

f 'l - .. \ ,. ., , IS. ogy 
a t mern t esetek ku!onftlleségéhez kép",st saját belátá 
az�rl�t 

,
c�elekedhet is, mindenes",tre azonban ugy, ho;; . 

djar.tsabol sem a 8zo1galatra, sem az Ő szem 'l ' 
sem p d'" . 

k " e yete, 
" 

e l", maso - egyem vagy 'l'agyoni helyzetére bát-
rany v.agy kellemetlenseg nt' szarmttzbasson, 

A cse
,
ndőrségi utasitások é szabályok minden tekin

tetben o'
,
a � figy�lmezteh� a csendőrt It szolgálati bata

lo� athagasátol, a tulkitpásoktól. >isllzaélésekről és 
mm�enütt es mindenkivel szemben a kifoglÍ talan, tisz
tesseges magatartásra 'oktatják. 

Ha tehát minden <lsendőr ezekhez !lZ utasitásokhoz 
alkalmazko�k es a lakossággal való úgy szolgálati, mint 
szolgálatonkivüli erintkezesein61 tisztesseges meetértő " 

d 
' '" 

es JO mu ort tannsit; ha kerüli a mások felfoC1lÍsával 
ellentéte , czélzatos megjegyzéseket; ha az olya: vitat
kozlÍsokat, a melyek félreertést, ellentétet okozhatnlÍnak, 
lehetőleg elkerülni igyekszik: bizonyos, hogy megked
velteti magát mindeniltt. 

Kűlönoen is a mostani állami, közigazgatlÍsi és ez
utóbbi val kap<lsolatban levő berendezkedés ünk szoczial
demokrata alapokra léven fektetve, a csendőrnek is, 
mint hasonló elYi alapon álló és szoczialista elveket 
valló egyénnek, ezekhez az elvekhez kell alkalmaz
kodnia. 

Nyilvánvaló, hogy a szoczialista elv nem z!Írja ki a 
büntett illetve a bűnoselekmény törvényes üldözését, 
de kétsegtelen az is, hogy a megváltozott államforma 
és az államkormányztttban, valamint a közigazgatásban 
is megváltozott felfogás mellett, sok olyan oselekmény 
nem képez bÜllcselekményt, !t m.elyek a forradalom előtt 
még bivatalból üldözendő bűncselekmények voltak. 

Ott van pl. a földosztással, továbbá a kapitalisták, a 

nagytökések, nagytermelök érdékeinek támadásával kap

csolatos gyülések rendezése, a melyek a szaba·d gyiUe

kezési jogról szóló törvény értelmeben ma már tilalom 

alá nem esnek s az ezeken elmolldandó beszédeK, ha

csak egyenesen és azonnali támadásra nem ingerelnek, 

izgatásnak sem tekinthetők, holott csak néhány hónap

pal ezelőtt is osztályelleni izgatás vagy büntettre vtlló 

felbujtás bűnébe esett volna az, a ki megengedett nép

gyűléseken hasonló tartalmu beszédeket mondott volna. 

• Ez a nébány felhozott példa is arra mutat. hogy az 

államkormányzatban és a közigazgatási eljárásban tör

tént változás a csendőri. jobban mondva a közbizton

sági közegek részéről való beavatkozás ban is változást 

idézett elő. 
Mert _ ugyeMr -- a hol a mostani felfogásnak 

megfel",lően bÜ!lcselekmtluyt nem hi.thatunk, ott be

avatkoztísra sem vindikálbatunk magunknak jagat. Sőt 

nemcsak ,a magunk kezdeményezé tire nem ttlhetjük 

Elzt, de ha panllsszal fordulnnk i bOZZ:lnk ilyen do1-

gokban . . a�ohl i el, kel! utasitaunnk, mtilt Jogtalan 
volnn �den ol�an 

,
beavatkoz8s. a mely részben a már 

megalkotott nepköztarsasági törvényekkel reszben d' 
amost ' " It-" 

, polg 
. 

am � ruanos S bizonyára ezután hozandó tör' 
venye�kel IS megl:llÖ itm várt felfogásEal szembehe
lyezne II csendőrt. 

Már eddig l� törtentek ""etek szóryányosan, n hol a :u'
_
guk . erdekelt 

.
�egvitató és "édő munkáscsoportok �e�t'Jt Vll� aJat �ezdeményezésből vagy a közigaz

�t�B� hatósagok felhmi.sa folytán kivezényelt csendőr 
Jarorok feloszlatták csupán azon a regi alapon, hogy 
vala�lJlylk be'l'esebb véralkatn szónok a szokottnál él:
sebb �a�gon

, 
és kifejezésekkel birálta 8 kapitálisttik. 

nagytokesek es nagytermelök eljárását.' mert a járőr
parancsn

,
ok vagy az esetleg ott volt s még a régi rend 

S�tl: hatasa 
,
alatt levő hatósági közeg abban az éles 

bualatban lllet.e a regi rendszert jogo an ostorozó 
beszédben izgatást lát-ott fennforognL 

, 
Ha �zekl1tán figyelembe 'l'esszük, hogy utasitásaink 

er:elmeben a csendőr önállóan teljesiti a szolgalatát s 
�den <lsendőr felelős az ő szolgálata teljesité e alatti 
elj árásáért, magától értetődönek kell tekinteniink azt 
is, hogy a szolgálatot teljesitő csendőrnek is gondol
kozó, érző és mindent megértő l'mbernek kell lennie 
és nem szabad magát csupán a régi sablonos rendszer 
által vezettetnie. 

Ezelőtt, mikor az államhatalom, az ő elnyomó rend
szerével ránehezedett minden polgárra és hivatalos 
közegre egyaránt, meg elfogadható .olt az a csendőn 
szokás, hogy minden tettét és minden lépését para"'-

. '" 
rafusok, szabályrendeletek és esetről-esetre kiadott uta-
sitások és meghagyások irányít sák a csendőmek, hogy 

ne kelljen neki gondolkozni, hanem úgy is jó volt, ha 

gép rend zer szerint működött, Mo t azonban. mikor a 

régi korhadt rendszernek mindent elnyomó politikáját 

még nem volt módjaban _megváltoztatni 8 demokratiku 

és szoczialisztiku uj államhatalomnak, mert rö>id volt 

az idő és sok a törölni és ujjal pótolni yaló: magának 

a csendőrnek is gondolkozni kell és meg kell találnia 

a h�lyes utat, a melyen haladbat. 

Mintbogy pedig utasitásaink értelmében minden csend

őrnek ismernie kell a törrényeket e mindazokat a 

rendeleteket, a melyek az ő szolgálatát érintik. jogosan 

elvárbató tőle. hogy a megvaItozott viszonyok folyian 

külön utasitás vagy magyarázó rendelkezés nélkül ma

gától is rájön arra, hogy mi l&rthatc\ meg és alkal

mazható a regi elavult rendszer tőrv;§llyeiből e ri'ndel· 

kezéseiből II jelenlegi demokratikU!'! helyzetben és ml 

nem. 
Termesz ete , hogy a munkásokkal szemben eddig 

követett retorziós eljárásnak teljesen vége szakadt. Az 

osztályharcz alapján álló szocziali ta (\ endör nem avat

kozhntik bele em az ipari-, sem II földmi,,· munkás

sag esetleg bérbarozozal elinttizni zándtikolt törek.é-

eibe. mert ott vall az ans bivatott hatoság. il muu' 

kástantíos, buza allt azokra. 
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De nem tolhat ja fel magát a csendőr a nép illetve 
munkásgyülések ellenőrzőjeként Bem, mert minden ilyen 
gyülés innen a központból inínyitódik, már pedig nyil
vánvaló, hogy a Bzerve'Zett, önfegyelmezett munkás 
sohasem ragadtat j a magát olyan cselekményekre, a me
lyek csendőri beavatkozás szükségét vonnák magok 
után, sőt rendezői utján egyenesen arra törekszik, hogy 
oda nem tartozó elemek l'endzavarását is lehetőleg meg-

-akadályozza. 
:Blnnélfogva, bár igllz, hogy a kiadott fölhivásokért. 

az illető hatóság felelős, mégis szigoruan megfonto
landó az örsök által, vajjon a fentebb megjelölt esetek
ben a közIgazgatási hatóságok által kiadott felhivások 
mennyiben teljesithetők a nélkül, hogy azzal a mun
kásság körében zavart vagy félreértést

-
okoznának. 

RiszeIÍ csak a közelmultban történt, hogy egyik já
rásparancsnok annyira szigoruan vette hasonló felhi

váBon és a mai rendszel'llek meg nem felelő felfogáson 

alapuló kötelességét, hogy nemcsak a nyilvános munkás
gyülésekhez, de ugyanezeknek zárL helyen tartott bizal
mas természetü érte!!ezleteire is járőröket rendelt ki, 
a gyüléseket és értekezletet ismételten betiltotta, mert 
minden ott elhangzott hangosabb szóban és élesebb 
természetü kritikában állam- vagy legahibb osztály 
elleni izgatást vélt felfedezni. Mikor pedig ezek miatt 
felelősségre vonták, sem ő, s�m a főszolgabiró nem 
átaUottak azzal védekezni, hogy nem ismerik a köz
társasági népkormánynak a szabad szó és a szabad 
gyülekezési ée egyesülési jogról alkotott és kiadott 

törvényeit. 

Nyilvánvaló, hogy ez az állitás illetve yédekezés nem 

felelhetett meg az igazságnak; ha pedig mégis valóság 

volt, úgy olyanfoku közönyösségre, vagy még inkább 

szándékos nemtörődömségrlJ mutat, a mit a legele

mibb ismeretekkel rendelkező próbacsendőn'ől sem le

het feltételezni. 

Ahhoz pedig, hogy az ilyen baklövéseket elkerülhes

sük, nem uj szolgálati «módszer» és nem külön jog 

kell, hanem szükséges ehhoz a gondolkozási készség. II. 
gondolkozni tudás, a mostant és a régi állapot meg
külömböztetéso, a mostani viszonyokhoz való alkalmaz
kodási képesség. 

A csendőrtől eddig is megkövetelték, hogy ismerje 
a törvényekat, a melyek szolgálatát érintik. Ezzel a 
követeiménnyel pedig nem azt kivánták tőle, hogy szaj
kómódra ledarálja az egyes paragrafusokat, hanem in
kább azt, hogy a törvény intentióit ismerje és csak ott 
és olyan mértékben törekedjék annak végrehajtására, a 
hol és a mily mértékben tulkapás és visszaélés nem 
származik belőle. 

A törvény is olyan, mint a méreg. Egyik ember ke
zében orvosság, a másikéban halál. A csendőr a törvény 
végrehajtó közege. Ebbeli eljárásában tehát csakis an
nak a törekvésnek kell őt vezetni, hogy a törvény me, 
rev rendelkezéseit összhangba hozza a megváltozott 
szoczialisztikus és demokratikus viszonyokkal és csak 
ott és akkor lépjen közbe, a hol és a mikor a meg
változott helyzetnek megfelelően a szükség és a körül
mények azt határozottan megkövetelik és közbelépésével 
egy csakugyan fenyegető veszélyt hárithat el,' vagy 
pedig olyan esetben, a melynél való közbelépés csak
ugyan az ő hatáskörébe tartozik és az ő közbelépése 
nem vonbat nagyobb veszélyt va"oy ellentétet maga 
után. 

Ra pedig a csend Ő}' ezt az elvet követi, akkor sebol 
sem ütközik akadályba az ő szolgálata során és addig 
is, mig a tlemokratikus átalakulásnak megfelelően uj 

szolgálati utasítás adatnék ki és a törvények megfelelő 

alkalmazása is szabályoztatnék, nem kell neki valami 

különleges szolgálati ti módsze1'll utan kiabálnia, banem 

igyekezzék mindennemü szolgálati ténykedésében a he

lyes és kötelességszerü megérté� eh'j álláspontjára he

lyezkedni. 
Annak a csendőrnek, 11 ki ezt az elvet követttl, a 

multban se volt ktJllemetlenségc soha és reméljük, hogy 

nem lesz a jövőben sell. 

A második küzdelem! 
_ Válasz/ások elött. -

Az elsö összecsapás megtörtént október 31-én. 

A második április 10-én fog eldölni, a �i��r 

Magyarország népe elöször küldi majd k�pv�
.
selOlt 

a köztársasági nemzetgyülésbe. Az elso ossze

csapásb61, mi: proletárok kerül�ün�
. 
ki diadalma

san lehetetlen, hogy a másodIk kuzdelem más

ként végződj6k! Diadalmasan kell kikerülnünh, 

hogy ezzel is elégtételt kapjon a dolgozó társa

dalomnak az a rétege, a mely évtizedek keserves 

munkája után, most érkezne el arra a helyre, 

a honnan maga irányithntná a maga és az ország 

ügyeit. Nem czímekért és rangok ért, hanem azért, 

hogy a korrupcziónak és az osztályuxalomnak 

ebben a sötét, reakczíós országában végre azok

nak legyen szavuk, a kik akár fizikai, akár szel

lemi munkájukkal hozzájárulnak ennek az ország

nak fennmaradásáho:?', boldogulásához. 

Ennek a második küzdelemnek kell eldöntenie, 

hogy a negyedfél esztendő 
,
nyomorllsága megtn

nitotta-e az ország dolgozo népét a gondolko

dásra megtanitott-e arra, hogy a háború minnen 

keserUsége, könnye, sóhaja, árvája, özvegye éb 
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nyomorékja azoknak a bűne, a kiket a forradalom 
vihara máról-holnapra lesöpört a forumról ? Meg
tanitotta-e őket ana, hogy ez az ország október 
31-e óta, csak a dolgozó embernek országa lehet, 
hogy ebben az országban csak azoknak lehet 
szavuk, a kik keserves munkával keresték és 
keresik meg a munkásember fekete kenyerét? 
A lövészárkok dögletes levegője, a "hősi halál» 
aljas frázis a, a világ minden táján domborodó 
tömegsirok megéreztetik-e velük, hogy az elmult 
rendszernek többé nem lehet visszajönnie, hogy 
pusztulnia kell mindazoknak, a kik felelősek a 
milliók vágóhidra küldésében ! 

A csendőrök, mint az elmult rendszer leg-
exponáltabb emberei, legjobban tudhatják, minők 
voltak azok az eszközök, a melyekkel Tiszáék és 
cselédjeik az országot kormányozták. A csend
őrök tudják legjobban, hogy minő czári módszer
rel uszitották őket a dolgozó magyal' nép ellen, 
a földesur, a főszolgabiró parancsára. És nem 
tiltakozhattak ellene, mint a hogy azoknak sem 
lehetett szavuk, a kiket ez a rendszer csendőr
szurony elé állitott. Ellenségévé tették a falut a 
cBendőrnek és a csendőrt gyülöletessé a falu előtt. 
Nem először irjuk és nem utoljára mondjuk, hogy 
a csendörök ellen megnyilvánuló ellenszenv fő
képen és majdnem kizárólag ebben találja ma
gyarázatát. Most azonban, a mikor az ország 
népe választani fog, a csendőrnek kell megmu-

tatnia, hogy nem csak külsőleg lett szoczialista, 
hanem szivvel, lélekkel és meggyőződéssel tá
masza és erőssége annak a pártnak, a melynek 
április tizedikén diadalmaskodnia kelJ. A csendőr 
ezultal élhet előszőr emberi jogával; a poli
tikai küzdelembe való beleszólással. Legyen ez 
az első megnyilvánulása az eliövendő nagy, közös 
küzdelmeknek az az első fejezete, a melyben a 
falu proletárja már ott találja maga mellett küz
dés ben és munkában osztályosát, az öntudatos, 
szoczialista csendőr-proletárt. 

Lehetetlen, hogy ezen a napon össze ne talál 
kozzanak, lehetetlen, hogy ezen a napon meg ne 
értsék egymást, lehetetlen, hogy ez a nap ne a 
legteljesebb kibékülésnek a napja legyen, a mikor 
a falu proletárja összetalálkozik a csendőrrel egy 
nagy és jelentős küzdelemben: a magyar Ip.uukás
osztály felszabaditásában. Annak a keserüségnek, 
a mely a háború negyedfél esztendeje alatt csak 
fokozódott, annak az elszánt gyülöletnek, a me
lyet a régi rendszer ébresztett fel mindannyiunk
ban, most ki kell robbannia, hogy megszülethes
sék bizto� fundamentuma a dolgozók Magyar
országának. 

Ha a csendőr elvtársak �zt megértik és meg
értetik a falu népével, nincs az a hatalom, a 

mely megakadályozhatná a forradalmi szoczial
demokráczia teljes diadalát � mindenütt az or
szágban! 

A csendőrség státusrendezése. 
A ·Csendőrségi Lapok előző számaiban, már több 

izben foglalkoztunk azzal az akczióval, a melyet Egye

Rületünk inditott a status- és illetékrendezés ügyében. 

Hatalmas arányokban megindult szervezkedésiink első 

és legjelentősebb eredménye lett ez az
. 

akczió, a
. 

mely 

/:jok esztendö kesel'ü igazságtalanságait lesz hivatva 

kiküszöbölni. Miután vidéken élő bajtársaink nem sze

rezhettek pontos tudomást a rendezéssel kapcsolatos 

tárgyalásokról, kötelességünknek t�tj uk a r�ndezés�e 

vonatkozó minisztC/'lanrícsi e/őtel:/es:Ust szoról-szóI a 

Itlközölni a mint követkeúk; 

nA Magyar Csendőrök Országos Egyesülete mult ho 

l6·án eml�kiratot nyujtott be hozzám, melyben a vál

tozott viszonyokra való tekintettel egyfelől a csendőr· 

ség anyagi helyzetének j avitás
,
át! m�s�elől pedIg szerve

zetének korszerü megváltoztatasat kerr. 
Midőn ezen emlékiratot a minisztertnnácsnak bemu· 

tatom, egyuttal az abban lefek
,
tetet� kérelmekblSl az 

alábbiakban felsoroltakat elfogada8�·a J�vas
,
�om. 

1. A vizsgázott altiszti karn a k tJs:.!WlselOl karrá való 
átminősitését és státusba való sorolá.sát i 

, 
, ' 

, 
2. 11 csendőröknek altisztekká való átmlllösJtését iii 

fizetésük l'endezését i 
3, a lakbér rendezését i 

-B-·-II -·-á-n-s-a-r-a-n-y-.�é:-: k:-s-z""e -r:-:e:-:k;:',-':e:z;'ü;:s:-;t�h;::a:s::z::n:.;:;:la�t�i�é�s;;jdiii;s�z�t�.�r�g�y�a�kk:", 6ó;r�.�k�,�é�v;öie;;s;zik�ö�z�ö�· kl 
ri I ,  

IparmOvészeti ujdonságok. Egyházi f�lszerelé�ek, gyári árban 

I 

180. sz • 

beszerezhetó'k (részletfizetésre IS) 

SARGA JÁNOS Budapest, IV" Kigyó-tér 5. azám. J I�él}e8 nagy ál'je()y�ék ingyen és bb'mentve. 
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CSENDŐRSÉGI LAFOK 1919 márczius 1. 
4. II háborús segély engedélyezését; 5. a csendől'ségi pótdijnak emelését . 
6. a megállapitott szolgálati óraidŐn tul teljesitett szolgálati órak külön dijazását; 7. a kórházi (beteg) ápolási és betegszállitási dijak-nak a kincstár által leendö megtéritését: S. a ruházati átalányok rendezését; 9. korlátlan nősülés engedélyezését; 
10. őrszolgák rendszeresitését; 
11. a je1enlegi ruhatömeg rendszer megszüntetését; 
(td L Az emlékiratban foglalt ama kivánsággal szem-

ben, hogy a tisztviselői létszám az 1918. évi ad 2800. 
számu belügyminisztel'i rendelettel megállapitott 3643. 
főnyi altiszti létszám a mindenkori őrsök létszámának 
60% -ában állapittassók meg, akként javaslom hatá
rozni, hogy a tervezett tisztviselői létszám olykép álla
pittassék meg, hogy tisztviselő legyen; 

a minden járásnak a parancsnoka (jelenleg 461 járás), 
b) minden örsnek és különitménynek a parancsnoka 

(ezidőszerint 2200 örs és különitmény), 
e) a nagyobb, a fontosabb és a j !Írási székhelyen . 

levő örsöknek a parancsnok helyettese (ezidőszerint 700 
ilyen örs van), és 

d) az· irodákban alkalmazottak (ezidőszerint 692 
tlgyén). 

-

E szerint a tervezett kimutatásból kivehetőleg 4053 
csendőraltiszt jutna a tisztviselői státusba és pedig: 

a VIII. fizetési osztályba 10%, vagyis 405 fő, fel
ügyelő, illetve irodaigazgatói elnevezéssel; . 

a IX. fizetési osztályba 35%, vagyis 1418 fő, segéd
felügyelői, illetve irodafőtiszti elnevezéssel; 

a X. fizetési" osztályba 30%, vagyis 1216 fő, ellenőri, 
illetve irodasegédtiszti elnevezéssel. 

a XI. fizetési osztályba 25 %, vagyis 1014 fő, ellen
őri illetve Irodasegédtiszti elnevezéssel. 

A VII: fizetési osztály rendszeresitését főfelügyelő, 
illetve irodafőigazgatói elnevezéssel az állami alkalma
zottak fizetésének rendezéséig elhalasztani javaslom. 

Minden fizetési osztályban három-három fizetési fo
kozat VR·n, az előléptetés az egyes fizetési osztályok ke
retén belül a magasabb fizetési fokozatba az alacso
nyabb fizetési fokozatban eltöltött három év után auto
m atikusan történik. Ennélfogva most az átmenetnél 
mindenki az illető fizetési osztálynak legalacsonyabb 
fizetési fokozatába sorozanrló. . 

A nyugellátást illetőleg továbbra is az 1912. éVI 
LXV. t.-c. rendelkezései mérvadók. . . . 

Eddig a csendőrjárásparancsnok, ki egy-egy kozlgaz· 
gatási járás területén elhelyezett 4-7 örsnek. a pa: 
rancsnoka járásőrmesterig, az örsparancsnok pedIg el�o 
osztályu őrmester�g, .az ü·.odákban ,�lkalmaz�t�ak . .  pedIg 
kik a fogalmazásI, Ir�dal és gazdas�atk�zelesI ugyeket 
intézték törzsőrmesteng mehettek előre. . 

A cs�ndőr kül- és irodai s,zolgálat te!Jes súlyával a 
felsorolta,k vállán nyugszik. Ök a csendőrségn�k , o8z1�
pai, !tzért a velök szemben támaszto.tt .s�elleml es fiZI
kai követeléseknek lelkiismeretes t�IJesItesét, �z á!lam
hatalomnak legalább is oly erkölcsI és . anyagI ehsme� 
résben kell részesitenie, mint II,Z állam�. al�alm'l,�o�tak 
azon egyénei részesülnek, kik négy kozépIskolaI kéP: 
zettséggel segédhivatali tisztviselőkn�k �eveztetnek kl. 
Itt me . egyzem, hogy eddig i.s az alt:szti rang elnyeré
séhez �gy-e()'y évig tartó tanfolYIl.m SIkeres el�égzése, fi 
. 
árásőrmest;ri és törzsől'mesteri rang tllnyerésehez �zen· 

Jr Iül edig még tlgy kl1lön vizsga letétele .�olt szuks8: 
g:B, �ely képzeMséget It jövőben korszeru en fokozm 
Bzándékozom. 

rt I,�,� �_" 'LM . .  � ............ �aI. 

ad 2. A fent· emlitett t053 vizsgázott altisztnek tisztviselővé leendő átminősitése után fenmaradó csendőri - jövőben altiszti - létszám 13570 főt tesz ki, mely 
II következőképpen oszlana meg. 

Abelépéstől számitott hat évig az altiszt a csendőri, 
a 7-12 évig az őrme8teri, 
a i8-18 évig a törzsőrmesteri, 

azután pedig a tiszthtllyettesi elnevezést viselné. A tisztviselői és a.ltiszti Rtátus fizetését a tervezett. kimutatás tün teti fel. 
Az ad . 1. és ad. 2. alatt tárgyalt tisztviselői státus rendszeresitése és az altiszti státus l"endezése a 4. pont alatt tárgyalt háborús segélyt és az 5. pontban tárgyalt csendőrségi pótdijat is figyelembe vé,e 14,744,950 korona költségtöhbletet jelent. 
ad� 3. Alakbérrendezés é,i 4,908.000 korona költség· többletet jelent. E többletet egyfelől a tisztviselői állá 

sok szervezésével j áró tisztviselői lakbér, másfelől a nős. 
csendőrök részére engedelyezni kért s Budapesten é,i 
800 korona egyéb állomáshelyeken annak megfelelő 
összegli. lakbér folyósítása idézi elő. A nős csendőr ed� 
dig Budapesten 472 korona és vidéken átlag 148 ko
rona lakbérben részesült, mely összegért illetékszerü 
lakást egyáltalában nem kaphatott . 

ad. 4. A háborús segély engedélyezése folytán felme
rülő . többkiadás az ad 1. pont alatt kimutatott ösz
szegben már bent foglaltatik. A háborús segélyt elté
rően az 1918 évi 6495. M. E, számu rendelet hatáToz
ványaitól az 1919 évi j anuár hó l-je óta nyuga.I0mb� 
helyezett csendőröknél nem lehet olyannak tekinteru, 
mintha az nyugdijba beszámitható javadalmazás lenne. 

Megjegyzem, hogy a háb�rús seg�ly. engedél�e�ésével 
és az illetményeknek a fentl�k szepntI r�ndezes,e�el ,az 
eddíg fejenként élvezett napl 10 korona elelmezesI pot
díj megszünik. 

Miután azonban az altiszteknek egyes relátiókban 
a jelenlegi fizetése a tervezett fizetésnél .na?yobb, a 
különbözet átmeneti kiegészitési segély eImen lenne 
folyósitandó. 

ad 5. A csendőrségi pótdij, a mely eddi.� �vi 5�.0 
koronatól évi 1980 koronáig emelkedett, a Jovob?,n ,k�
zárólag a csendőrségi (rendőfsé�i és, �atárrendorsegI) 
szolgálatban töltött időt alapul veve, éVI 1500 ·koroná
tól három évenként évi 100 koronával e�elkeru;ék be
zárólag évi 2200 koronáig. Ezt a fele�el�s: a, vá:!.tozott 
viszonyok teszik sziikségessé . A csendorsegI yotdiJ" ugy 
mint eddig, a jövőben is nyugdijba beszámJtható Java
dalmazást képez. . 'b . 

ad 6. A nyáron havi 240 és télen h.av� 180 óra an 

megállapitott szolgálati óraidőn tul t�IJe
.
sItett sz�l

,
g;lat 

után (ól"ánként á 2 K 50 fillérrel szaml�,a) 9, I nuQP 
korona költségtöbbletet tesz ki. Itt �eg)egyzeI?\goEi� 
eddig t g órai szolgálat után a ��endornek 1 K • 

lér, az altisztnek 1 K. 80 fillér J.ar. , . , . d'-
ad 7. A kórbázi (beteg) ápo�ásl é.s bet.e�száll.da�l �. 

',tk megMritése eimén addig IS, mIg IlZ áll,a,mI tJszt.n 
;előknél és t11t.iszteknél e kérdés a b�tegsegelyez�s ,Utal 

l l '00 OOO koronn költségtöbbletet. vet-rene ezve esz, q. , 
tem fel. . t' l " kké tört.iut d 8 A vizsaázott aHisztelmek tISZ VJse O " 

'\.t!.inő�itóse f�iytán ::l csent1őrségi Illetékszabály�at � 
§-a alapján 300 'korona áta,Jány jár a ruházat �.;S? 

q
b{) 

�zel'zésére. E költség folyósitás!l ez alkalomIllIu L i:" l � 
koronát tesz ki, mely kiadással sz�beu

. 
azon an: . 

ruházati, illetvtl tömegMaJány m.e�szuutt't\JBe rolvt�u 
évi 647,000 korona kiadás megszuwk. 
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Hadiözvegyek és árvák védelme. A ránk kénysze- őrmestereket, hogy jelenlegi beosztási helyüket veje ritett hosszú és véres háború szomorú, siralmas képet közöljék. Ugyancsak erre kéri Kürtös Tivadar alőrme s hagyott maga után. Százezrei maradtak hátra a z  özve- ter Dán József V. kerület Pothora örsbeli csendőrt : gyeknek . és árváknak, a kiknek fenntartó it kenyér- Simon József szerencsi csendőrőrmester peclig Huszár keresőit eltemette a háború gyilkoló fo lyaÍnata. S bár István karáJ;lsebesi örsbeli csendőrt, illetve mindazokat ll- _ _  az államhatalom minden II ton-módon igyekszik meg- bajtársakat, a kik neVezettekrőJ valamit tudnak, hogy kűnnyiteni az özvegységre és árvaságra j utottak meg- tartózkodási helyüket is jelezve, velök közöljék. Báró Illés élhetését, mégis legtöb� részük nyomorral küzd, sirva őrmester Vasmegye, _alhói őrsparancsnok kéri Yrabel fekszik. sirva ébred a sors n agy bizonytalanságában, alőrmestert, ntlamint Sóki János és Horváth István holott azalatt a nagy tőkések, hadimilliomosok lucullusi alőrmestereket, kikkel 191 3. évben Sümegen, illetve lakomákban dőzsölnek roskadásig megrakott asztalaik Szentgróton együtt szolgált, hogy cziIIiüket fontos okokm ellett és csak akkor juttatnak egy-egy morzsát a ból vele közöljék. Lázárok részére, ha valamely egyesület vagy jótékony Bokor György káldi őrsbflli alőrmester bajtárslluk czéllal megalakult társaság megzavarja őket kedvtelé- kéri Vass Árpád zs-olnai vá.rosi őrsről menekült alseikben. Ilyen humanisztikus szándékkal lépett fel a őrmestert, valamint mindazokat a bajtársalut.t, a kik mult hóban a nagykállói örs csendőrsége, a mikor a nevezett pontos tartózkodási helyét ismerik, hogy azt nagykállói hadiözvegyek és árvák segitését tüzvén ki vele mielőbb közöljék. czélül ezek j avára igen szépen sikerült zártkörü táncz-
mulatságot rendezett, a melynek eredményeképen, a . Szerkesztői üzenetek. postai költségek levonásáTal 976 koronát küldtek be 

A szerkesztőség uévteleu le,elekre nem válaszol, kéz-egyesületünkhöz, hogy azt mint a csenc1örségi özvegyek 
i 1'at ot vissza nem ad, levélben pedig csak igen kivételes é s  árvák j avára jutott részt rentleltetési helyére juttassa. olyesetekben vúlnszol ha n válasz,l,én y('sségénél lo�J';a. Ugyancsak hasonló ö sszeg jutott a nagykállói segélye- n y i l vánosan meg nem adható. Kérjük ell.�é�iogva 

zendő családok mindegyikének is.  �agykállói bajtár- olvasóinimt, hogy leveleikkel bélyeget ne kuldJenek, 

saink igazán h álás köszönetet érdemelnek nemcsak a Buchta őrmester. L Menekülési pótdij elvileg IL puMi 
örsre való be nem vonulhatás napjától illetékes, mert önt attó: segélyezendő öl!vegyektőJ és árváktól, hanem tőlünk is, 
a naptól kezdve menekültnek kellett tekinteni. 2., Á bnd�pes:l h ogy a mostani közönyös világban ilyen szép példáját lakpénz 472 k. ft család utáu járó különb let (lakbér potlékl szolgáltatták az emberszeretetnek Az összeget további- pedig 360 k. ez utóbbi is illetékes önnek,. s ha eddlg � nem- J tani fogj uk. fh ették, kérje. 3" Személyi fűtési áta[{my Jál· azon áJlom�s ntlÍn, 

Csendőr·egyesületek együttes ülése. A Magyar II .melyen a családfő teljesit szolgálatot. 
Csendőrök, valamint a Csendőrtisztek Egyesületeinek V. V. Á közgazdá.lko(1tísi vagyon leljes egészéb�ll . felo�zth((tó 

6S abban mindegyik jogusult tug egyformán részesltheto les:, választmányai, a Közalkalmazottak kiküldött jének be-
mihelyt a vonatkozó rendelet kiadatik. Ennek legfeljebb meg vonásával február hó 25-én egész délelőttre kiterj edő két hét az ideje. eayüttes ülést tartottak, a melyen többek között a 

Reclamálás. Igen sok örs reklamúlja lapunk ez é .. i 1 .  �s 
c=endőr gazdászati tisztek állományáblln mutátkozó �. számát. Ez a két szám azonb·lll telj�se

,
n klfogy�tt , t�hftt 

l d "  b t ' lt ' f I tt k l ki k k··ldh t ·· uk hérJ·ük a reklamllolOkat beszuntelm_ hiánynak honnan és miként een o II Ó ese e e -e - sen - ne · se ru e u . 
lett yolna határozniok. hliután azonban kétféle kivánság Deák-Tasnád. Á szolgálati iiá összekapcsohí8át n�m m�st; 

- t · f I tt hanem majd akkor kell kérni, ha nyugdijba fog me��. A�. one is felmerült., nem tudta.k megállapodásra JU III a e e ,  
különben magától összekapcsol6dik, mert mlUd álln.ml >,olonlat. vajjon részben ide€;en jelent1;ezőkkel és részben testület-

Bánáti menekült. Á kérdezett ezredes lakása : Buclape st. beli tisztviselőkkel, vagy pedig teljesen az utóbb em-
VIII. Baross u. 78. II. 17. ajtó. . . l t . t - " · t d "  aazdá k· ' f fizetni. mihelyt n litett tisztviselőkből vizsga fo y án a mmOSl en o ö -

Kárpáti őrs. Elfogadta és -l lS og18 
szati tisztekkel töltsék be a fogyatékot. Ez okból és - békés állapotok úBszntérenek. , _ - _ a hol á - h So· skut. Kötvénv. t nlÍndenki kap. Ott erdeklodJék, tekintettel még arra a bizonytaJans gra IS, ogy a 

aazdászati tiszteknek a tiszt.i státus folytán való mikénti jeg
H
:rezt�t

t
tt Csendórség. Az " hirddmény. fi :nelyet önö� ö 

h l t t t ir mthet ma még us 
l--Ij· ó _< � a"v talan az "ttam előléptetése milyen e yze e e e

, 
" 

ké. k már kiadatott. Áz e o ar S"'o' v o. 
. f l tt d Ille , 

h ki hirdette lS. Ott előre nem látható, az együttes ülés e targy e e er em-
Nemzeti 'ranlÍcs bizonyosan tIld l·óll>. a

. 
nem _ 

'cr l. b.'n nem hata' rozott. hanem eg"előre levette ezt a ' d  kl"d- ek uté.n,. esetle" ha ki nem hirdették ,"olna, SZOlo" 1;] .; er e � o Jon , t:I 
' rr" t r U't:'IS baratsllgos tá'rgyat a napirendrőL Mi a magunk rész

, 
éről csak

, 
az� rn"zzák II hihirdetését tapintatos mudoll. lSZ esseo 

k h bb eljárás mellett sokat ol lehet érui. 
_ ' gyezzük meg h o ay kívánatosnak tartano - a az uto l 

. Ö __ 1 - · '  k an \ j e lz ett all a!,o! csakugyan .1 8  , ö 
k·  tt t' t '  Jők A usztl·W. llokne ,  19azu v " . , . . l ko _ elvet vlllósitnnák meg, mert II llleveze , 

,
lSZ ':18

.
e -

tarthatatlan. 11e reméljük múr nem t.srt soha_ Az oILI� � " �. 
k ddig is számviteli dolgokkfIl fogl alkozo tagjai tel-

sJ.,. megkapja majd nt\molül beszólli rs.n,lőrel!. oUL,k pNlIo 
?8 e 8 akavatottak lévén a rrazdászat i ti szti teendőkben, elkel· ülnek magyal. lesh-ér.ik k" ,é. 

_ " _ 
1 esen z 

" .- , k l Sil lll S'. 'C8uplln po' t  .. izsga révén is  beleilleszthotok volnana . a 
D 'o i aIÓl'Il1eslel·. Á kitüntetések ul oDlUnyozR

, .  
.. • ol g 

Ha önt is �rdcmesnek talt\ll<lk és azdászati tisztek állományába . . , . mindig folYRmatb.tn van. - _ _  l ·d a_ 
g 

Kérelem. Bendek Mihály őrmester lajtaszentmlklosl .l/Storjesztették kitüntettlsre, csak Ylu·Ja tm·olenlme , m"J meo 

. ok ke'rl· "{aretyák István és Tánczos Káhnán érkezik. 01'sparancsu "' 

l I I  I .  " ..J.. I. JUut . J  ____ •••• 
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JelsipzsinOl·. Vásárosnamény. A jelsipzlinort miután az !;zolgáJati !eh'ény és, a jelsipnek is tartozéka - tollaskalap nélkul IS tovabb hasznalhatja szolgllIatban. 
�l.  Gy. Vizvár. Á korlátlauul leendő nősülésre vonatkozó rendelet

. 
már kiadás lllatt van. Nyolcz-tiz nap alatt minden örs megkapJa. Ezután már nem kel! engedély hanem csak előre. lutá§ ahhoz, hogy anyagi é6 erkölcsi tekintetben állásához méltó házasságot kössön minden osendőr. Puskás alőrmester -Zalacsány. Az örs közgazdálkodásá

nak fenn-vagy fenn nem tartása most már az örsök 'magánügye. 
Ha fenn akarj:ík tadani, azt az Öl'S összes érdekelt taajai o. 
együttesen határozzák el, s h a önöknél is igy történt ,'agy " 
vonatkozólag kiadandó rendelet után igy fog történni, akkor 
a 200 k oronánM nagyobb összeget be kell fizetnie Egyébként 
azonban nem . 

U . I. 1 .  A Károly cs�patkereszt viselésére csak az van jogo. 
_itva, a kinek azt a vonatkozó alapszabályok értelmében oda
itélték. Ha önnek nem itélték oda, saját kezdeményezésből 
azzal magát ki nem tüntetheti. 2. A Csendőrségi utasítások stb. 
áldolgozása még nincs folyamatban. 

Hajdu 'j . 1 .  HaDn a törvénytelen gyermeke tartásáért minden
áraI! fizetni akar vagy fizetni köteles, d e  a felperest nem 
találj a, deponálja az összeget annál a biróságnál a mely önt 
elmarasztalta. 2. Ha az eltünt férj holttá nyilvánitása biróilag 

H I VA T AL O S R É' S Z. 
4446. 

Körrendelet. SZ. 39-919. 
Csendőr tisztviselői és a ltiszti állómány } ·c1}dszcl'csité};e. 

A magyar népkormány folyó évi február h ó  l 8-án 
hozott minisztertanácsi határozatával a magyar csend
őrség eddigi rangosztályba nem sorolt havidijasainak 
(j árás- és törzsőrmesterek) és vizsgázott altiszt j eine]i 
( l .  2. 08ztályu őrmesterek, vizsgázott alőrmesterek) 
csendőr tisztviselökké való átminősitését és státusba 

'sorolását, valamint az altiszti vizsgát nem tett eddigi 
alőrmesterek, vezetők és csendőröknek, illetve jövőben 
csendőr tisztviselői kinevezésre nem törekvő csimdőr 
egyéneknek altisztekké való átminősitését megengedte. 

Ennélfogva a magyar csendőrség j �lenle� 
.
�en�szere

si tett altÍ!!'Zti (rangosztályba nem sor01t havldlJasl) állo
mányának alapul vétele mellett a csendőr tiszt:il.le�ők 
állománycsopOl t j a  a következőképen rendszeresJttetlk ; 

(l) a külszolgálatot telj esitők állományában : 
felügyelő, a VIII. fizetési osztályban, 

b) 

segédfelügyelő, a IX. (I (I 

főellenőr, a X. (I (I 

ellenőr, a IX. (I (I 

az i rodai szolgálatot Lelj esitők állományában : 
Íl'odaigazgató, a VIII. fizetési osztályban, . 

irodafőtiszt, a IX. il « 

irodatiszt, a X. - (I (I 

il'odasegédtiszt, a XI. (I (I 

ki van mondva, akkor .. lIŐ njahb házasság0t köthet ; egyIHlként nem, 
Status. Kecskemét. Ön még a régi szokásokho'z képest, hónapok mul va yá.:.:i a. azt, á mit a közleruénye már készen nyomdában talált. Közleménye ennélfogva tárgytalan lévén nem 'közölhető, 
I llés. Kitüntetésekre' vonatkozó előtorj esztések, illetve kerel, 

mek szolgá.lati uton intéztetnek el. - Csederla Bzázados úr 
czime : Budapest, Hadügyminiszterium 39. osztály. 

Oltei m alőrmester. Hadi foglyok fogságuk tartamára 
csendőri zsoldjnkat és szolgálati pótdijukat megkapjá.k. Ha fog. 
sá.guk tartama alatt elölegeket vettek fel, ez az illetékből utólag 
lovonatik. - Ha .. Bzárnynak má.r be van jelentve, kérje az el. 
intézést gátló akadály közlését. Egyébként ne legyen türelmetlen 

Havasi gyopár. A kérdezett 600 K II csendőrség tagjainak 
azért nem volt illetékes, mert fizetésének l000/0·át és ezenfelül 
napi 10 K pótlékot kapott, tehá.t a fizetése rendezve volt, az 
állami alkalmazottak fizetésrendezése azonban még osak ezntán 
kezdődik. 

Szerkesztőség : Közalkalmazottak Orszá.gos Szövetsége 
IV., Aranykéz·utoza 2. 8z. Ide küldendők a lap szellemi részére 
vonatkozó minden közlemények, a boritékon ezzel a jelzéssel, 
,Csendőrségi Lapok részére • •  

Az altisztek állománycsoportjába tartoznak : 
Csendőr (alőrmesteri rendfokozattal) a �. csendőrBégi 

sZ'olgálati évtől a betöltött 6. évig ; -

Őrmester (1. osztályu őrmesteri rendfokozatIalI a 
7. csendőrségi szolgálati évtől a betöltött 12. évig 

Törzsőrmester (járásőrmesteri rendfokozattal) 13. csend: 
őrségi szolgálati évtől, a betöltött 1 8. évig és 

Tiszthelyettes (a csapatbeli tiszthelyettesi rendfokozat
tal) a 19. " csendőrségi szolgálati évtől kezdve. 

A próbacsendőr, a csapatnál altiszti (őrmesteng be
zárólag) elért rendfokozatában teljesitett egy évi próba
szolgálat után csendőraltisztté neveztetik ki és a csend
őri rendfokozato"t nyeri. 

A csendőr tisztviselői- és altiszti állománycsoportokba 
való besorolás és az első kinevezés napj a 1919. évi 
január hó l -ében állapittatott meg. , 

A csendőr-tisztviselők ruházata, felszerelese és fegy
yerzete' a csendőr csapattisztekével mindenben azonoS', 
azzal az eltéréssel, hogy a csendőr tisztviselők. a kato
nai tisztviselők számára előirt és az illető �aD,�?sztály
nak megfelelő rendfokozati jeleket és t.i sztvlselol k�rd � 
bojtot viselik. Lovas csendőr tisztviselők a gyaloghsztl 
sarkantyut viselik. _ " . .  . " , 

A hiHszolgálatot teljesitő csendor-tI81ltnselok . pOl: 
tyázó szolgálatok alkalmával karabély t tartoznak v��el�l : 

A altiszti állománycsoportba sorolt csendorsegl 

egyé:ek, a csend,őrlegénység Bzámára eddig �eg�llapitTa 

volt ruházatot felszerelést és fegyverzetet Vlsehk. , . t ' l '" al(l. Az llJ' onnan rendszel'esitett csendőr-tlsz VIse Ol. v -
. ' lyek mint az altiszti állománycsoportokhoz tartozo szeme -
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nek tlgymás közötti. valamint a csendőr csapat- es 
<;azdászati tisztekktll szemben fennállott fölé és alá

�ndeltségi viszonya változást nem szenved. 
A csendőr tisztviselő kinevezést magamnak tartom 

fenn. Az altiszti kinevezést az il letékes csennőr kerületi 
parancsnokokra ruházom. 

Valamennyi csendőregyén okirattal látaudó el. 
Blldapest. 1 9 1 9. évi márczius hó l -én 

1 8 1 2. sz. 

3q 1 9 1 9. 

Riill/I I  nil/lOS hadügyminiszter, s. k. 

Magyar had ügyminisztel'. 
A csendőrfelügyelőség czimének megváltoztatása. 

« A  magyar csendőrség felügyelőj e "  czimét « Magyar 

csendörfőparancsnokság " -ra változtatom át. 
Budapest, 19 19. évi február hó 15-én. 

A miniszter helyett : Url/lÍr.11 .<. k . •  ezredes. 

.l)Iagyar hadügyminiszter. 
20572 40. 1 9 1 9. számu rendelet. 

Az olasz Yagy roman hadi fogságból visszatért es 

J 9 1 )0;. február �8. után bemutatott ("."elulti?, e!lyének 

r..,szere odaitélendő iUetményekre nézvtl az alábbiak 

mervanók : 

1. A havidiJasok (jelöltek) részére a hadifogság idejére. 

1I1etmények odaitélését magamnak tartom fenn. Az erre 

I"onatkozó kér,ények az ! 918. évi október 25-én kelt 

67 tj,394/6. számu volt honvédelmi miniszteri rendelet 

éltelmében szerkesztendők es terjesztendők elö. 

�mLtett rendelet 1 példánya, 1I letve másolata a 

klI'onai kerületi parancsnokságok által a kerületükhöz 

tartozo csendörkerületi parancsnokságnak megküldendő. 

� . •  1 ltiVtltdsos csendőrlegénység részére a hadifogság 

tartamara az általuk hadifogságba jutásukkor élvezett 

:;so!tl és a szolg(í/ati p6tdij illetékes, ebből azonban az 

dlenségeb hatóságok ált.al kiszolgáltatott zsoln le

vonandó. 

A szolgálati pótdij magasabb fokozatába való be
sOl'olásra nézve, a hadifogságban töltött idő megszaki
tás t nem képez .  

• • • • • • • 

• • • • • • • 

• • • • • • • 

Hirdetések fel· 
• • vétetnek a kiad6-

hivatalban, • • 
IV., Egyetem.u. 4. 

• • • • • • • 

• • • 
. 

• • • • 

• • • • • • • 

Pál yáznti 11 irdetmé" y . 
Irodaszolgai áJlas " pozsonyi V. sz. esendörkerületi parancs

nokságnál. Évi tizeMs 600 korona, 168 korona szolgátati pótdíj. 

360 korona Ia.kbér, - 100 korona ruhaátalány, fütési. és vilá. 

gítási átalány, természetbeni butor, családi pótlék és egyéb 

háborus illetmények. Feltételek : magyar nyelv szóban és Irásban, 

számolás négy alapmüveletekben. Kézi- és könyvnyomw. ke.el�sG. 

ben jártasak előnyben részesülnek. - Pályázatok be,,:-_Jthatók 

folyó évi márczius ló·ig az V. 9zámu csendőrkerületi parancsnok

sághoz Győrbe. Igényjogosult altisztek elsc5bbBéggel bírnak. 

• 

S ZA NTO J Ó Z S EF 

leveleIm 

19 éve szálIIt kerékpárt, beszélő· gépet 
varr6gépet. karbid· lámpát asztalra, 

karbid-gummikat és felszereléseket az 
egész ország csend6rség�nek. Ellsmer6 

ezerszámra vannak. - Pontos cZlm ; 

SZEGEO, VÁROSI BÉRPALOTA. 

Magyar Köztisztviselök és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Köztisztviselői kölosönök 
törlesztesre. 

r é s z v é  n y  t á  r s a s á g  Kölosönök lakbérletiltás 
ellenében. 

Előlegek értékpapirokra. 

Családi házak és telepek 
létesitése. 

Bu dapest , VII., Rákóczi-ut 76. sz. 

- Telefon :  József 60-40 = -

Külföldi pénznemek vé
tele és eladása. 
Sorsj tlg,)'ekuek l"r.sdet�e és 
készpénzért Villo eladasa. Alaptőke 2.000,000 korona. 

nk betéteket takarékpénztóri Jrouyvectike,·e . . 1. Ol); ElIo9�dU
ékb tétck után melyeket hat hónapi felmondas, ,do 

:�köfése �ellctt helyeznek el intézetünluu,l, 60,. (hat\be��i 
k tot fizetünk (A t6kekamatadólevontlsával.12.0lytn lar : ama , 

l
' 

'1 a betev6 az l. pontban jelzett felmondás. bc�cl utan, 
mk

e
!>.'ti!,e51,".,o (öt és fél) betéti kamatot hzetünk. 

,dot kl nem o ,  ' 
(A tc5kekamatadó levonáanval.) 

Előlegel n�ujtunk értékpapirokra, sorsje�')"ekr,·, yid<k, 11lh'-
zetek re�zvényeire. . . 

I Szemtlh i kölcsönöket foJyósitunk k.ze.,<� mellett Yag)' Je 
ztiJogos bizto.iték elle Dében, jutáO)"OS kamalt.Hel llIel l�tt 

UtaJvún�'ok, tntézvények és cheque� be�zedését ely,llInl)ul. 
igen 'mérs';Ke lt költ.égek fe!szarnlt.s",'a!.

. 
, Veszünk é. eladuuk értekpaplroknt. Idegell pellzekd 
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