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Itt az írás ! 
Valamikor döbbenettel és ökölbe szorult kezekkel állitott meg bennünket a Népszava vörös ember plakát ja és hatalmas, félelmetes erejével mutatott az írásra, a be tük rengetegére, a mely felrázni, felébreszteni akarta az elnyomott, kibasznált proletártömegeket_ A Vörös ember most életre ébredt. Kemény öklével, a mely eddig szimbolumot jelentett, végig sujtott a polgári társadalmon és nyomában megroppantak korhadt tlllapzatai az osztályállamnak. Az elnyomottak rettentő seregei tudatára ébredtek kihasználtságnknak és azok ellen fordultak, a kiknek minden n)'omorus�aukat elsősorban köszönhették, a kik 

� munHsL61 rabszolgát és a l'ab:,zo!gából ágyú
tölteléket formáltak. A nagytőkés társadalomnak 
ez a romboló munkája, kellett, hogy kiváltsa a 
tömegekből azt a visszhangot, a mely csak egy
féleképen szólhatott: Pusztuljon a kapitalista tár-
adalom ! 

A negyedfél esztendős háború elfojtott keserü
sége csak izzóbbá tette ezt a jogos gyülöletet a 
melynek következménye volt a magyar prole
táriátus októberi megmozdulása. Mert bárhogy 
is magyarázzák a forradalomban résztvett pár
tok arányait, kétségtelen, hogy ez a forradalom 
soha meg nem születhetett volna, a munkásság 
megmozdulása nélkü!. Hiszen ezért dolgoztak, 
küzdöttek évtizedeken keresztül elvtársaink, hogy 
megmüveljék azt a talajt, a melyből egyszer dia
dalmasan fog életre kelni, a dolgozó proletáriátus 
hatalma. Gúny, megvetés és féktelen üldözés ki-

sérte ezt a munkát. De a szocziálista eszmékbe vetett hit, mint a tüzcsóva, nyalábolta át az egész világot és állitotta a proletárok millióit mindenfelé csatasorba. És ahogy terjedt a nagytőke rablási vágya, úgy szaporodott a «hazátlan bitangok» tábora. Minél jobban fokozódott a kiváltságos osztály jóléte, annál jobban gyült az elkeseredés a tömegekben és vitte őket a szocziáIista ideálok megvalósulása felé. 
A hábol'ú, a mely maga is csak egyik tényezője volt a nagytőke rablási vágyának, nagyban hozzáj árult a Tőke és a Munka közötti ellentét kiélesitéséhez. A Tőke számára a háború a mun� ... Délküli jövcdclrr.0t csuk megsokszorozta, m;g 8 

proletártömegek nyomoruságával senki nem törő
dött. 

Vajjon egy elvesztett, gyilkos háború után 
lehetett volna az engesztelődés hangján beszélni? 
Nem. A nagytőke utolsó lélegzete a háború volt 
és annak előrelátott befejeződésével, a nagytőke 
hatalma, a maga korrupcziójával, fegyveres ere
jével többé vissza nem térhet. A Vörös Ember 
sokáig tétlenségre kárhoztatott ökle most készül 
lesujtani, hogy valóra váltsa ebben az országban 
is a forradalmi szocziáldemokráczia diadalát és 
eIsöpörje minden tartozékával együtt a bÜllnek, 
a nyomoruságnak, a szegénységnek, a jogfosztott
ságnak, a sötétségnek, az igazságtalanságnak gyü_ 
lölt kártyavárát, a nagybirtokosok, az iparbárók, 
a méltóságos bankigazgatók, a nagypapok és hit
bizomÚDyok osziályállamát! 

Ne engedjük a forradalmat visszacsinálni : 
szavazzunk szocziá ldemokratára! 



74, 
CSENDŐRSÉGl LAPOK 1919 m:i.rczius ll). Folytassuk a szervezkedés munkáját. 

Négy hónapja már, hogy hirdetjük a szervezkedés Iziikségét és j övőnkre kiható fontosságát szóban és irásban bajtársaink előtt. 

tessék az Egyesülettel azoknak a bajtársainknak névsorát, a kik Egyesületünkbe még be nem léptek és határozottan jelöljék meg azokat az okokat is, a melyek őket a belépésben akadályozhatták, illetve attól visszatartha tták. Négy hónap nagyon hosszu idő ma, a mikor évszázados lépésekkel kell előre törtetnűnk, hogy pótolhassuk azokat a: mulasztásokat, a melyek az autokrata malomnak századokon át elszenvedett elnyomó politikája nyomán késleltették demokratikus irányban való fejlődésünket. 
Ez az elnyomottság, a melyet a kapitalista érdekek erőszakos fejlesztése és mindenáron való megvédése már a végletekig fokozott, roppantul ránehezedett agynnkra, megbénitotta gondolkozási képességünket; süketekké, vakokká tett bennünket annyira, hogy a népek nagy tömege 8 egyes testületek számottevő összességének nagyrésze még most sem tud kieviczkélni a nyomás alól, holott látja, hallja és érzi, hogy az a nyomás már megszünt ; ledőlt az elavult, korhadt rendszer legutolsó bástyája és épiteni kellene jövőnk demokratikus alapját. Az a tehetetlenség, a mely még most is észlelhető bajtársaink egyes csoport jainál szervezkedésünk első idejében, határozottabb megjelöléssel ; az első két hónapban, még érthető és menthető volt valamennyire, mert hiszen a reakczió sötétlelkü lovagjai részéről lelkileg és erkölcsileg megtévesztett és megfélemlitett gyengébb kalibe rű csendőregyénektől nem is várhattnk a máról-holnapra való átalakulást, de nem várhattnk azt sem, hogy egyszerre elfogadják azt az álláspontot, a melyet röpiratokban, majd előttük elmondott beszédeinkben ismertettünk_ 

De mi nem is ezt vártuk, hanem azt, hogy gondolkozásra tudjuk késztetni bajtársainkat és mint minden 
gondolkozó embertől, tölük is jogosan vártuk, hogy a 
helyes utat és irányt, a melyet előttük megjelöltünk és 
a melyet azóta a testületnek nagyrésze már el is ismert, 
Ilzintén követni fogják és ebbeli tevékenységükkel és 
igyekezetükkel támogatni fogják Egyesületünket a szo
czialista szervezkedés nagy munkájának befejezésében. 

Ez a várakozásunk azonban, legalább még ez ideig, 
nem járt kellő sikerrel s nem termette meg azokat a 
gyümölcsöket, a melyeket szakadatlan szóbeli és irás
beli agitáczióink után jogosan remélhettünk, holott min
den bajtársunk tudja, a ki csak legkevésbé is érdek
lődött ügyünk iránt, hogy egyetlen alkalmat sem mu
lasztoltunk el, akár egyes személyeknek, akár csoport
tosan összegyült bajtársainknak felvilágositásáról, ok
tatásáról és irányitásáról volt szó, hogy kötelességünket 

Határozott szándékunk volt ugyanis, hogy azokat, a kiket a mienktöl eltérő felfogások tartottak vissza Egyesületünkbe való belépéstől, mint a köztársasági demokratikus eszmékkel egyet nem értö, a szocziálista szellemmel ellentétben álló s így habár öntudatlanul vagy bnrkoltan iB, de határozottan ellenforradalmi czélokal szolgáló vagy legalább is előmozditni törekvö bajtársakat, nemcsak a Btát1l8- és illetékrendezés kedvezményéMl zárjuk ki, a mi néhány esetben meg is történt, hanem sorainkból is kiközösitsük, mert egyátalán nem türhető, hogy egy szervezett testület tagjai között olya. nok is helyet foglaljanak, a kik annak a testületnek mostani elveiveL felfogásával egyet nem értenek 8 ezzel rontják, zavarják annak testületbeli harmoniá.ját. Ez a nyilvánvaló szándék megdöbbentette ugyan az egyes, eddig tőlünk visszahnzódó bajtársainkat és a nem épen szelid nyomás hatása alatt, költött vagy valódi mentegetődzések mellett, tömegesen lépnek be Egyesületünkbe, de még se olyan számmal, mint azl vártuk volna. . 
A belépés eddigi elmulasztásának okait illetőleg, habár az e tekintetben felhozott egyes mentegetódzések csakugyan elfogadhatók, mégis kénytelenek vagyunk rámutatni, hogy legnagyobbrészt üres szavak azok és a jövő iránti alaptalan aggodalmak tarthatatlan képzelődések jellegét viselik magukon. 
A jöv5 bizonytalansága feletti aggodalmaskodás es beteges képzelődés már azért sem jogosult, mert hiszen akkor, a mikor egy államhatalmi irányzat már kialakult és az az irányzat, a mint az a szoczialisták közismert és napról-napra hirdetett] elveiből és törekvései

ből is kivehető, határozott és félreértést minden téren 
kizáró czélokkal halad egy bizonyos megoldás felé, nem 
ejthet tévedésbe egyetlen gondolkozni tudó emberi sem. 
Ha pedig tévodésbe nem ejthet, akkor egyenesen köte
lességévé teszi minden honpolgárnak, hogy azt az elvet, 
azt az irányzatot támogassa, fejlődését tettekkel elő
mozdítsa., megalapozását személyes csatlakozással erő
sitse. 

Épen ezért, határozottan rosza.lnunk kell azt a kés
lekE-dést, azt az aggodalmas készülődés t, a mit bajtár
saink egyrészétöl tapasztalunk, hogy még mindig vára
kozó álláspontra. helyezkednek. Mire várnak még? Ta
lán uj fejleményekre ? 

teljesitsük. _ . Utóbb már kénytelenek voltunk körzetcsoportJamk 
segitségét is igénybe venni és azok utján hatni a kése
delmeskedőkre és elveinktől idegenkedőkre, sőt státus
és illetékrendezésünk kedvező elintézésekor kőrtáviratot 
il bocsátottunk ki körzetcsoportjainkhoz abból a czél
ból, hogy sürg5sen beküldend5 névjegyzékekben ismer-

Hiszen, ha helyesen gondolkozni tudnak, s ha figye
lemmel kisérik az uj átalakulás jelenségeit és azokat a 
törekvéseket, a melyek a forradalom vivmlinyainak meg
védését czélozzák, ugy tisztában lehetnek azzal, hogy 
minden más irányban erőszakolt átalakulás vagy VÍsSlUl
alakulás egyenesen az� ellenforradalmi eszméket szol
gálja, ezzel pedig nekünk, BzocziáJ.ista csend/lröknek 
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- - 75 nemcsak egyetérteni nem szabad, de egyenes kötelességünk az, hogy letörjük, megakadályozzuk. akárhol is találkozunk vele. 
l\IInt�ogy pedig ebbeli kötelességünknek osak ugy feltJlhetunk meg, ha kivétel nélkül mindannyian egy szervezetbe tömörülve, vállvetve küzdünk a kapitalista. rendszert visszakivánó ellenforradalmi akcziók ellen kérjük, sőt erélyesen figyelmeztetjük hajtársainkat, hog; folytassák továhb odakünn fl szervezkedés nehéz munkáját kitartással és szakadatlanul mindaddig, mig minden csendőr megszervezve nem lesz és kétségtelen jeIét nem adja annak, hogy elveinkkel, a szooziáldemokrata elvekkel és felfogásokkal magát azonositja. 

nak olyan bajtár�ak, a kik a többSzöri felvilágitásán és o
.
ktatás után IS CSökönyösen ragaszkodnának elavult �I:elkh�z s

. 
� ki�et az uj rendszer helyességéről és Jdőszeruségel'ől teljesen meggyőzni nem tudnának, azokat ak�r csoportosan, akár egyenként is jelentsék fel a körzet�. 

csopol·tnak vagy Egyesületünk vezetöségének, hogy veluk szemben a kellő intézkedést megteheesük. A letelt négy hónap már elég hosszú idő. Elvégre e�yszer m�r tisztán kell látnunk. Tudnunk kell, hogy kIre
. 

számIthatunk és kire nem. Mert az bizonyol, hogy a k� nem tart velünk, az ellenünk van. Ellenségeinkkel pe�lg, ha mindjárt közülünk valók is azok, egyszersmmdenkona le akarunk számolni. S ha minden törekvésök daczára még mindig akad- Mátht llikló� i'·'daigatV'dó. 
A közigazgatás bünei. 
-- Elsikkasz/ották a Hadíözvegyelcet. __ 

A fon adaI om előtti Magyarorszpg közigazgatása háborús gazdálkodásnak az It bünös könnyelmüolyan szomoru és kiábránditó emléke az elmult sége, a mellyel közigazgatásunk a háború szerenrendszernek, hogy csak a legmélyebb undorral csétleneit üldözte. és megvetéssel tudunk reá visszagondolni. Csendőr - Egyenesen csodálatos az lt megbizhatatlanelvtárs aink előtt felesleges részletezni azt a ret- ság, a mivel a rokkantak, főleg az özvegyek és tentő sok gazságot, a mellyel úgyszólván kivétel árvák számát állapitották meg. Könnyen meg nélkül éltek a vidék kiskirályai, a született fő- fogják érteni - mondotta It miniszter _ miért szolgabirók és az elzüllött dzsentri ivadékok. Ez kérdezik az emberek, hogy: a szomorn emlékü társaság, a mely évszázadokon - « Miért nem kapok én rokkantsegély t ? át nyomorgatta, kinozta és üldözte a magyar né- - « Miért nem kap az én gyermekem árva-pet, a hábOl'ú alatt sem tagadta meg önmagát. segélyt, stb. Milliók vére hullásán, özvegyek és árvák könyein Egyszerüen nem léteznek ezek a statisziisem tudtak tanulni a minden emberi hitványság- kában, mert a magyar közigazgatás ezt lunak ezek a letéteményesei. Hadisegélyeket loptak da/osan igy csinálta. Hadirokkant van összesen és tartottak vissza, vagyonokat gyűjtöttek, mulat- 25�.572. Özvegy a 600,000 halottal szemben tak és szórakoztak, a mig a milliók családjuktól csak 72,000 van, tehát azt kellene hinni, hogy megfosztottan, a világ legszörnyübb vágóhidján az elesettek többsége csupán fiatalember volt. De szenvedték tudatlanságuk nagy és fájdalmas bün- miután tudjuk, hogy a nősemberek százezrei, hődését. Jegyzők, főszolgabirók, községi birók mondhatnám milliói vonultak be, tisztára lehejelentették azt a rettegett hatalmat, a mely előtt tetlenség, hogy ilyen kevés hadiözvegy van. Az el kellett némulnia minden jogos panasznak és igazság az, hogy legnagyobb részét egyáltalán keserüségnek. A falu kiskirályai a csendőrszurony össze sem irták! 
palástja alatt a bünöknek olyan sorozatát produ- Ez volt az a hires kÖzigazga,tás, a melynek 
kálták, a melyek méltó an sorakoznak a háború parancsait csendőr elvtársainknak vakon kellett 
egyéb gazságaihoz. Ökölbe szorult kézzel hallgat- teljesiteni ! Ennek a kőzigazgatásnak, a mely 
tnk a budapesti Munkástanács egyik legutóbbi most egyszerre kezes báránnyá változott és a for
ülés én Böhm Vilmos elvtárs, hadügyminiszter radalom hivének csapott fel. Csoda-e� ha ezt

. 
a 

előadását háborús emberveszteségeinkről. De, a mi �f.forradalmat ezek után még nem tartjuk befeJe-ó! még ennél is irtózatosabban hatott reánk, az, a&zettnek ? 

h · k t tót tls B többi hangszereket áltBláDo8�n Hegedüt, armODl át, ároga, , elismort logjobb grnrtm. szÚlht. 
MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB HANGSZER�Y ÁRA 

a a R,lkÚe,j Tárogttó feltaláló)_. BUd"reot, ] .. STOWASSER J II Lánozhid·ntoz. b. - Gyáro: Öut.6u"" \lIoz� �. - Régi han'l."zoret at • 
• tá�a. dlel. él beo.er6lh. - ÁrjeRyz6k wludl"n hnng .. errlll Ulon tOldet! 

II I /I I-� :-or :: 



iG 
l . 

A demokráczia és a politikai hatalom meghóditása. 
L . M. [{a'�l..y fúiro{".-« 

Neila l.iilonbsége� teszünk d.,mokráczia és szoetializ. 
mm .agjis a termeloesz közök és a termelés társad al
mositá..sa között. olyképen. hogy azt mondjuk, a tarsa. 
dalmo5Ítás a 'égczélunk, mozgalmunk tÖl'ehése és en
nek a czélnak elerésében a demokráczia pusztán csak 
eszköz, It mi bizon,os körülmén""k között alkalmatlanná, . . 

sót akadályozó,á 'álhatik. 
.llapjába ,éve pedig nem a szoczializ.mus a 'égczé. 

lunk. hanem az osztályok. pártol;:, nemek .. agy fajok 
ellen irányuló miudennemü kizSákmányolás és elnyo-
matiL megszÜnte ése. Er.Eurti program.l 

Ennek a czélnak meg>a1ösítására törekszünk il. pro. 
letaJ' oszt.á.l):harcz támogatá..á,al, men a proletárság 
min a legaJsóbb osztály, nem szabadithatja föl magát 
8. nélkül. hogy megszünt.:sse a kizslikmányolás es el. 
nyomatás minden okát és men az ipari proletárság az 
az eró a kizsákmányolt és elnyomon rétegek közön. a mely egyre növekszik eróben, harczi kepességben, 
harczi ked,ben és a melynek ,égso gyozelme elkerül. 
hetetlen. Ezen kell ma .egigharczolnia a proletárság 
osztályharezát a kizsakmanyolás es elnyomatás minden 
igazi ellensegenek. bármely osztályból származzék is 

.l 8zOCz.ialista termelomodot azért tii.zzii.k ki czélul 
ebben a I..ii.zJelemben. men a mai adori technikai és 
gazdasági föltételek mellett az egyetl.:n eszköznek 
mutatkozik törehéseink megTalósitasára, Ha be tudnák 
bizonyítani. hogy 8. proletárság és az emberiség föl. 
szabadulását egyáltalán csak ... agy a legezelravezetöbb 
módon a ter-melöe3zközöknek magántulajdonban létele 
alapján erhetjiik el, a mint még Proudhon [öltene, 
akkor a nélkül, hogy egyáltalan lemondanáuk vég. 
czélunkról, sót épp.:n ,égc;:élunk érd.:kében el kell 
• etnünk a szocz:ializmust. 

.l demokráczia es a -szoczializmus tehát nem abban 
különbözik, hogy az egyik eszköz. a másik ezél. .llind 
a ketto eszköz ugyanannak a czélnak elérésere. 

jfodenl s::: ':II.!lI:nms a'all C'I, Ua/; a t.' 1/ elis társa(lalmi s:en:e:::ésit ért júl... han�l a társadala demol.Tat. MS:., 'l'e:ésé. is. úzerin. számu.nl::ra li 
.zoczializmru el,alaszthatatlanuJ egybekap-so.ódik a 
demolmicziáml. Demokráczia nelkü.:. nincsen szoczializmru. 
.l mondatot e.zonban nem lehet egys:EIÜen csa;; 

megforditani. Demomczia bizonyara lehetseges szot'Zia
!izmus nélküL Sot a legWr.á.bb demomc:ia is e:lep. 
zelhetö szoczia1izmus nel.kii.J.. Peldá.ul a kispE.1"&.Sztkö:5s
s égben, a hol a magántulajdonbau le,u termeloeszkö
zök alapján mindenki számára gazdasági föb,telek 
legtelj esebb egyenlósé ge ér-rényesül. 

�Iindenesetre elmondhatj uk. hogy il. demokráczia 
lehetséges Szoczia1izIDus nelkül és mtlge1ö.zhe�· az 
utóbbit. És nyih-ánvaJóan ezt il. szoczializmus meg
elózö demokráeziát .eszik szemügyre azok. a kit�ek 
nézete szerint a demokráczia ugy viszonylik a szoetia. 
!izmushoz. min! eszköz a czéIhoz. de többnyire sietnek 
hozzatenni hogy a demokráczia tulajdonkepen mégsem 
eszköz a cze. eléreseb"n. Ennek a zlÍnetelnek II leg. 
határozottabban ellene kell mondannuk. hl zgalmunke.' 
a le!1Téazetesebb um lerelhetné, ha általában elfo . o " 
gadnánk. 

IDért lenne a demokráczia alkalmatlan eszköz fi 

szoczíalizmus meg>alósimsára? 
.l politikai hatalom meghóditás.iról '"an s�ci. 
Kijelentik, hog:'" ha az eddig polgárilag kormán.yzon 

demokratikus országbm meg""an annak lehetöse,;e, hogy 
a szocziáldemokratak többsegbe jussanak il. parlamenti 
,álasztRsokon. az ur.llkodo osz !ilyok minden rendel. 
kezésükre :illo hatalmi eszközt fölliasmálnának ti 

demokráczia uraloIIlIa jut' 'ának il. m.:gakadályoz:í.5ára . 
Ezen a proletá.rság nem a demokráczia, h��m _ csak 

forradalom utján ragadhatja magához a po liii.k81 ha

talmat. 
Kétségtelen. hog., ott, a hol egy dem�kra�l1B tillam-

• A Mnn.k:í"könf'"tár :!!·ik ffu:eteként jelent meg nemrégiben ban a proletárság hatalma megnö .. ekszik. "zan:olnunk 
F..-au sky Károlrnak: .A proletárság diktd'll"'ja czimii tann!· kell az uralkodó osztályok kiserl.:tei .. el. hogy :ro�;::ako� 
mAnre. K.autsl..;'. egyik legalapo,abb ismerője �an: �rolynak. 

eszk-zökkel akadalyozzá.k m-eg azt. hogy foltor�� .. o 
a ki Engels Fri:;ye,.el együtt kiadot! .}�ommllill�ta

. 
kiált"íny:� 

osztal .. a maga ja .. a:ra t'r-rényesitse II demokra"-Zl.at. 
ban alapjait {ektette le a s:űcU _mumak. .l.. SZOCIalista esnnek 

Ezzel
' 

azonban még nt-m bizonyit ottuk . be. hogy a 
el retörtse nilndJ'obban oz érdeklőd.; hűmlokterébe álli

.
t
.
o � a 

li k kritikA st demokr:acZl'a enéktelen a proletarsag szaros
. 

ra. . II a kommunistA kiáIrrán.," .. roletár diktst.ur,ijá.n.e.'
. 

-. . J -

k • 
Ii rd f '  . k- ülm- énvek között ru: uralkodo o51itaho Prol .. árdiktatura Tagy szoeialdt?mokrsozia? Ez a -e es og,a.t- megntatott 'or . _ ' . . . 

koztJl�a most 8 pr""lel r·tömegeket b epen ezért idö5�erünek 
eroszakhoz nyujnak, ugy t'z éppen az�rt t ?nem

.
k. mert 

tartjuk, ha csendor-elTtársaink ol,"as,ák �8nt:k� K�olyn�
<
k 

félnek a demokráczia következményeltol Es ero'zakos-
fent j.uert tannlmányát, II melyböl >aló !lZ Irt kozelt re let 1._ 

_ 

- 'I ti és disztárgyak,. órák, evőeszközök
. Brilliáns ara'ny-ékszerek, ezust haszna a 

.. • 
IparmOvészeti ujdonságok. Egyttázi felszerelé�ek. gyarl árban 

beszerezhetök (részletfizetésre IS) 

SÁRGA JÁNOS Budapest, IV., Kigyó.tér"S.srám. 

Képes Hagy árjegy.:::ék ingyen és bérmelltl'e. 
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ságuk nem lenne egyéb, mint a demokl'áczia meg. döntése. 

17 
/lEgyszer a munkásnak kezébe kell keritenie a politik�i ha:almat, hogy megalapozza a munka uj szervezete�. Fol kell forgatni a a régi politikát, a mely megtartJa a régi intézményeket, ha nem akaI' lemondani az erre

, 
a világra vaIó földi paradicsomról, mint a régi keresztenyek, a kik az ilyesmit elhanyagolták és meg-

Az
, 

ur�lJrodó osztályoknlIk a demokráczia megazünteMeere lránynló várható kisérleteiből nem az tünik ki, bogy a demokráczia él'téldelen a proletárság számára hanem el�enkezőleg, annak szükségessége, hogy � domokrácZlát minden erejével végsőkig védelmezze, P
,
ers

,
ze, ha � pl'olelársággal elhitetik, hogy a demok. l'UCZl!t alapJában véve mégis csak értéktelen diszlet akko�' nem fejti ki a szükséges erőt annak megvédel� mezesére, A proletárság tömegei azonban mindenütt annyira ragaszkodnak demokratikus jogaikhoz, semhogy arra számithatnánk, bogy akarat nélkül lemondanának róluk. Ellenkezőleg inkább. 

vetettek. 
Azt azonban nem állitottu!' hogy az erre a czélra "ezető ut mindenütt ugyanaz. 
Tudjuk, hogy figyelembe kell vennünk a különböző vidékek intézményeit, szokásait és hagyományait és hogy vannak országok, mint Amerika, Anglia és ha jobban ismerném az önök intézményeit talán hozzátennem, Hollandia, a hol a munkások békés utón megvalósithatják czéljaikat. De ez nem áll minden országra." 

m'J'(t számítha/unk, !!Ogy olyan nyolll(/tClcosan I'édellllezilc meg jogaikat, hogy ha a népjogok ellenségei e1'őszakkal megsenl11tisilenii,qyelceznének azokat, elszánt uédekezésük polit'ilcai fölfo?'Yl1/ássúl'álik, Erre annál inkább számithatunk, minél többre bocsüli a proletárság a demokrácziát, minél szenvedélyesebben ragaszkodik hozzá. 
l\Iásrészt azonban azt sem szabad hinnünk. hogy az esomények itt vázolt menete mindenütt elkerülhetetlen. Ilyen ldshitíínek mégsem kell ltmnünk. Minél demokratikusabb az állam, az államhatalom eszközei _ a katonaiak is - annál inkább függnek a néphangulattól (milicia). Ezek a hatalmi eszközök még a demokrácziában is a proletármozgnlom erőszalros elnyomásának eszközeivé válhatnltk ott" a hol a pl'oletárság számbelileg még gyönge. Például egy agrárállamban, vagy a uol politikailag gyönge, mert szervezetlen és szelle

mileg nem önálló. Ha azonban a demokratikus állam
ban a proletárság annyira megerősödik, hogy eléggé 
számos és erőteljes lesz arra, hogy a meglé"ő szabad
ság segitségével magához ragadja a politikai hatalmat, 
akkor a «kapitalista diktatura» igen nehezen tudja elő. 
teromteni II demokráczia erőszakos megszüntetés ére 
szükséges hatalmi eszközöket, 

Marx valóban lehetségesnek sőt valószinünek tartotta. 
hogy ugy Angliában mint Amerikában a proletárság 
békés uton meghódithassa a politikai hatalmat. Az Inter
nacionále 1872-iki hágai kongresszusának befejezése 
alkalmából Amsterdamban egy népgyülésen beszédet 
mondott, a melyben többek között a következőket fej-o 
tetto ki: 

Be kell várnunk, vajjon valóra válik-e Marx várakozása. 
Ezekben az országokban bizonyára vannalr a birtokos osztályoknak olyan rétegei, a melyeknek a proletárság erőszakos elnyomására irányuló hajlandósága növekszik. A mellett azonban vannak más rétegek, a melyek fokozódó megbecsüléssel szemlélik a proletárság növekvő hatalmát és engedményekkel kivánják őt jó hangulatban tartani. Habár a háborús állapot mindenütt erőteljesen korlátozza a néptömegek mozgás-szabadságát, az angol proletárságnak mégis lényegesen kibővitette a választój ogát. Illa még egyáltalán nem lehet 

előrelátili, hogy a demokráczia a különböző államokban 
milyen módon fogja befolyásolni azt a módot, a mely
lyel a prolotárság meghóditja a politiImi hatalmat és 
mennyiben lesz hatással alTa, hogy mindkét részen 
mellőzzék az erőszakos módszereket és csak békés esz
közöket alkalmazzanak. A meglevő demokráczia semmi
esetre sem lesz lényegtelen eb ben a tekintetben. Egy 
demokratikus köztársaságban, a hol a népjogok évtize
dek, talán évszázadok óta szilárdan meggyökerssedtek, 
azok a jogok, a melyeket a nép fonadalomban kivívott, 
megtartott és kibővített, a mivel az uralkodó osztályo
kat is a néptömegek iránt való tiszteletre nevelte, az 
ilyen közösségben az átmenet formája is bizonyára más 
lesz, mint abban az. államban, a melyben eddig fl ka
tonai despotizmus rendelkezett korlátlanul a legerősebb 
hatalmi eszközökkel a néptömegekkel szemben és meg
szokta azokat féken tartani. 

Akik gyOlöl ik a régi rendszert -
szocziáld emokratára szavaznak! 

1/' III 
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ElőszörI 
Először megy most választási küzdelembe a csendőr, először indul el utJ'ára a politikai' kból hl . . J� 

.. 
t�szItott 

. 
d�lgozó proletárok tömegével a csendőr is, hogy szavazatával hitvallást tegyen a nemzet-kozl Szoczlalizmus mellett. Maguktól, minden parancsszó nélkül állottak a forradalom szolgálatába, maguktól, meggyőződésükre hallgatva mennek most a vörös lobogó segítségére. Milyen nagyszeri.i., felemelő kép ez. A dolgozó. társadalomnak legelnyomottabb, legkihasználtabb tömege, most, a mikOl' először élhet emberi jogával, odaáll a milliók mellé, hogy vezekeljen biineiért, hogy tüntessen azok ellen, a hlk ellenségévé tették !t proletármillióknak! Kell ennél lorradalmibb, nagyszerübb cselekedet? Küszöbén, sorsfordulásán egy ország, gazdasági és társadalnli életének, a csendőr a forradalmi szocziáldemokráczia segítségére siet, hogy ezzel a lépésével is bebizonyitsa utálatát él gyülöletét azokkal szemben, a kik öt játszották hl mindig gyalázatos hatalmuk 

.,.édelmezőj éül. 
Magára eszmélt a csendőr. A forradalommal összetörte a reá rakott bilinoseket, agyát hlszablt

ditotta a reakcziós, sötét és gonosz katonai fegyelem alól, lelkiismeretének szabad utat engedett 
és reá jött emben mivoltára, a melyet eddig elnyomtak, reá jött arra, hogy az uniformis, csak a 
mesterséget jelenti, mint a munkás kék zubbonya, de nem jelenti az emberi értékek sárbatiprását, 
emberi mivoltának elnyomását. Az a politika, a mely évtizedeken át a legbecstelenebb eszközökkel 
irtotta ki az emberi élethez való jogát a csendőrnek, a mely éhbérekért dolgoztatta és viseltette 
vele politikájának minden sulyosabb következményét, most megbosszulja magát. Az elnyomott és 
hlhasznált, a jogokból hlrekesztett milliók bosszuállásával megy a csendőr is, hogy diadalra segitse 
juttatni a forradalmi szocziáldemokráczia zászlóját. 

N em lehet kétséges, hogy ez a bosszuállás egyszersmindenkorra lehetetlenné fogja tenni ebben a 
szerencsétlen országban, a forradalommal elsöpört rendszer visszatérését, de ugyanakkor örök időkre 
meg fogja teremteni a legtisztább proletár uralmat, azoknak az uralmát, a kik dolgoznak és küzdenek 
ennek az országnak a boldogulásáért, fejlődéséért. Nem lehet többé a csendörböl sem akaratnélküli 
bábot csinálni. A forradalom vért és életet öntött a::: uniformisba. Az uniformis megmozdult és 

a, proletársors minden keserüsége, nyomorusága üzi, hajtja a szocziáld�mokráczia felé, .. 

Most pedig választania kell. A csepdőr-munkás magára veszi mlmkás-zubbonyát és szervezetével 
rúg egy utolsót korrupt gazdáj án, a nagytőkés, a nagybirtokos, az uri, a renyhe Magyarországon l 

Csendőrfillérek. 
- Egy napi (izetést a válas:tdsi alapl'a. 

Emlékezhetünk még azokra It hires választásokra, 
It mikor It .nép bizalmábóh választott képviselőtestület 
ült az ország nyakán. Emlékezhetünk még azokra a 
ezép napokra, a mikor a zsidó nagytőke, meg a fene

ketlen papi pénzeszsák vásároIta a lelkiismeretet és kábí

totta el követválasztások idején ezt a jó, de tudatlan 

magyar népet. Szégyene és gyalázata volt ez országnak 

minden képviselőválasztás. Sehol a világon oly vissza· 

éléseket el nem követtek emberek lelkiismeretévtll, mint 

libben It nyomorult országban és sehol 8 világon annyit 

össze nem hazudtak, mint Magyarországon választások 

idején, 

A parlament méltó tükörképe is volt ennek !IZ onzág

nak. A kinek pénze volt, a kinek a bőre elég vastag 

volt a szavazatok összeszámlálásához, az mind bekerült 

a parl amen tbe, de a kinek kérgessé tett� tenye:ét a 

munka a kinek tüdejét elkopiatta a gyarak gyllkos 

leveaőj� . a ki napestig túrta II földet. fl ki kesenes 

munkával kereste kenyerét, annak a számára nemcsak 

a parlamentben nem akadt hely, de nem volt h�l
.
y 

számára a képviBelőválasztásnál sem. Otromba, erze

ketlen, pompában és kénYtllemben feln
.
evelkedett

.
�csurok, 

nagybirtokosok, bankigazgatók és mas 
.
gyule,e�z hilda 

az uri társadalomnak lepte el II képmeloházat. hogy 
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az alkotmányosság leplével kandőzze rablóhaclJ' áratát Q 

-

dolgozó milliók ellen. 
Ig t" t· y o: ent meg, hogy ez a nagytőke pénzén és az 

ál�am ,ut�án a nép zsebéből kilop ott pénzen összevásá
ro t kepVlselőház soha a nép érd�kében nem tett 

d �lyan csekélység ez, a melyet az elkövetkezendő kög
e em �eg f�g érni, a melyből győztesen csak mi, for. 

rad�lml �zocláldemokraták kerülhetünk ki. 

l 
Blz�ml testül.etünk már az uj illetékrendezést vette 

II apu és 6SZ6l'1nt a napi illetékek kerek azám ban igy 
oszlanak meg: 

mit I k lák 
sem-• 8 o , helyett kaszárnyálw,t épített, kórházak 

ht:l�et foghazaka�, földhöz juttatás helyett pedig kiván
dOllásra. k�nyszerltette száza zr eit Magyarország földmives 
�ro�etáIJamak ! A választásokon szétszórt pénzekkel meg-

Csendőrök 

lertőzte �zt az országot és utat nyitott legfélelmetesebb 
örmesterek 

korrupoZlónak. 
törzsőrmesterek 

A/tisztek .' 

E� 
. 

volt a régi Magyarország. Az uj, a melynek 
tiszthelyettesek 

alapjaIt az októberi forradalom rakta le, a mostani Tisztviselők' 

17 K 
19 " _ 2::1 " 
24 « 

:á�szt�son fOg
I 

kialakulni. Ennek az uj Magyarország- VIII. rangosztálybeliek 

m
a 

d
�;r n�� 

A
esz szüksége, hogy pénzen vásárolj a meg IX. CI - :g � 

za�� ' 
�mal

.
' tömegek, a kiket a forradalom szava- X. CI 25 CI 

vé 
,l 

.
J
k
og o

a 
z 

.
Juttatott, testvél'eikre, dolgozó, munkástest- XI. CI 21 (I 

l:el re a Ják le szavazataikat, nem pénzért, hanem 
a�ert: �ogy tö�bé ne lehossen nélkülök és róluk a kép-

Ugyancsak a bizalmitestület határozata értelmében 

VIselőhazban sem határozni. 
ezek�t a napi illetékektlt a s:ámad6 testek fogják le-

Eh bez a munkához, ehlJez az agitáoziós és falvilá-
vonn� és e�es�letünknek beszolgáltatni. Ezért önáll6an 

gositó munkához azonban pénzre van s "k ' M 
- senIcl ne. kulelJe be, mert ezzel csak zavart okoz. Termé-

, zu seg. agyar- szetesell b b' tá k 
. . 

ország dolgozó tömegét ma mé" fel kell ' lá 't . 
'
. 

a a aj rsa az egynapl llletéken felül is 

röpiratok füzetek sza' z , ' . l b 
. •  ' , 

VI gO
.
�1 aUl, adakozUl akarnak, azt megtehetik és a kii/ön adakozá. 

, eZHlH e, az II as es a betu ren - . 1''1' ' l k" 
gtltegével kell még lelkükhöz fórkőzni b lá k ' 

megje o eseve 'ozvetlenül egyesületünkhöz juttassák el 

. . 
' ogy ssá es ezeket az összegeket 

megtanuljak II szooiáldemokrácia eszméjét bogy nem 
' 

öntudatlanul, de tudá�sal és a tények isme/'�tével kerül- .
El

r
vtárS;� ! �egyen tlZ a

, 
küzdelem msgpec�ételóje a 

jenek a választási urnák elé E ·.t '" " ml orra a ml megmozdulasunknak és mutassuk meg, 

é 
' . . 

' zel van szukssgnnk bogy emberek vagyunk és élni akarunk. 
II nzre, a munkasok hllénnre. Tanitással és neveléssel 
akarjuk magunkhoz emelni a tömegeket, tanitással és 

Éljen a nemzelkö3i és (ol'/'ada Imi szociáldc11lokl'áci(l ! 

neveléssel akarjuk lehetövé tenni a szociáldemokrácia 
győzolmót. Egyesületünk vozetősége. a többi szakszerve
zotekkel együtt ezert elhatározta, hogy 

keresetének, illelőleg fizetésének egy napra eső j'és::;ét 
(ela./álllja a szociáldemokmta pál" agitácziós alapjára. 

A köztársaságot védik, 
akik szoczialistára szavaznak 

A sziráti osendőrörs. 
- Vizsgálat négy c�endől' elle/l. -

Balassagyarmatról érkezett megbizható jelenté
sek szerint a sziráti osendörörs négy tagja olyan 
dolgokat követett el, a melyek a legsulyosabb 
következményekkel járhatnak az egész osendör
testületre. Most, a mikor It kakastoll kiküszöbö
lésével a régi pandur-szellemnek még a marad
ványait is ki akarjtlk irtani a testiiletböl, akkor 
akad négy osendőr, a ki odaadja magát főszol
gabiró és egyéL papi és földestui oselédnek, bogy 
It szervezkedő földmunkás ok mozgaJmát, kaJ'bata
lommaI is segitsen elnyomni. 

El kellene ezt a jelentést dugni, bogy senki 
őszre no vegye, mert tudjuk, hogy ellenségeink 
nyomban tökét kovácsolnak belőle. De mi nem 

törődünk vele. Nyiltan és őszintén állottunk a 

szoozialista lobogó alá, nyiltan és őszintén csat

lakoztunk a szoozialdemokratll. munkássághoz, nyil

tan és őszintén állunk ki most is a nagy· nyil

vánosság elé, hogy ezzel a szomoru ténnyel kap

osolatban ismételte n leszögezzük: 

Plls::tulnia kell tesiüleiiillkb61 nlinden 

csend6rnek. a ki nem értette meg a kor 

hívó szavát, a kinek nem a= emberi jo

gok elismerése kell, hanem a s=olgai meg

alázkodás, a bérenezségig való lealjasodás! 

Tudtuk, hogy lesznek közöttünk árulók, tud-

tuk, hogy lesznek közöttünk olyanok, II kik ozél 

jainkkal nem értenek egyet, de tudtuk azt is, 
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hogy ezek közöttünk egy perczig sem maradhat��. Ezeket a sötétben bujkáló és az egész tes
tület ellen törő bajtársakat kettőzött figyelemmel 
fogjuk kisérni és ezt kötelessége minden öntu
datos c8endőr elvtársnak is megtennie, ha nem 
akaIja, hogy néhány hitvány áruló miatt veszélybe 
kerüljön egy egész testület jövője. Szoczialisták 

va�unk. Pártfegyelem alatt állunk és jaj annak, 
a kl vét a szoczialista pártfegyelem ellen ! 

Csendéirö k, olvassátok a 
a:Csendörségi La pokat . ! 

Tisztekkel való érintkezés módja, 
Irta : V. 

Az októberi forradalom óta nálunk is emberré lett nak megfelelően bánjanak. A legcsekélyebb lealázást is aZ « anyag)) . Rabbilincseit ler�va �a
.
gár�l elfoglalta szóvá kell tenni és orvosoltatni, mert különben a régi azt a helyet, a melyet munkássaga reven Joggal meg- mederbe sülyedünk. 

érdemelt. Ezen igen rövid idő alatt saját erejéből több A tisztviselő és altiszt gondolkozzék önállóan előlere�ményt tud
.
��t fe�n:utatn�, �int a me�nyit a min�en- • járóival szemben legyen tapintatos és előzékeny, de kOrl magas eloljárÓl osszesegenek (I atyaI gondoskodasa» előzékenysége ne aljasodjék le a lakáj szolga szerepéig. a csendőrség fennállása óta vivott ki részére. Az ered- Előzékenységében tartson határt és tekintse magát is 

mény megvan ugyan, de csak akkor marad meg, ha embernek, a kinek nemcsak kötelességei, ele jogai is 
féltékenyen ISrködünk felette. vannak. 

A vizsgázott altisztikarból : tisztviselők, mig a csend- Tartózkodni kell a henczegő modortól, ele ilyent 
őrlegénységböl : altisztek lettek. A mult kasztrendszeré- az előljáróktól sem szabad eltümi. Az előljárók leeresz
vel együtt eltünt a lealázó (I legény�ég )) elnevezés is, kedő bizalmasságát kellő udvariassággal kell fogadni ; 
rombadőltek a szigoru határfalak és közelebb jutott velük szemben azonban kissé tartózkodónak kell lenni 
egymáshoz Ilo tiszt az alárendelt tisztviselő-, illetve al- és - lealázásunkra irányul ó  - minden törekvésüket 
tiszttel. Most va.gyunk az átmenet időszakában és éppen vissza kell utasItani. A. tisztviselő és altiszt az állam
ezért nagyon fontos reánk nézve az, hogy jogainkat hatalomnak legalább is olyan hasznos tagja mint a 
biztositsuk és abból ne engedjünk. _ tiszt, ennélfogva becsületes munkája után joggal meg-

Arról, hogy a tisztikar a multban hogyan bánt velünk, követelheti, hogy vele az őt megillető hangon beszél
egyesek mire használtak fel bennünket és mit követel- jenek, benne tisztviselőt, illetve altisztet lássanak. 
tek tőlünk, most már ne beszélj ünk, legyen az a kese- Reméljük, hogy a tisztikar a változott viszonyokat 
rüség a muIté, de a jövőre nézve igen is a leghatáro- helyesen felismerve, tartózkodásából enged és előzékeny
zottabban tiltakozun k minden l ealázás és j ogtalan ki- ségünket nem szolgai kötelességnek tekinti, hanem azt 
használás ellen és követeljük, hogy velünk állásunk- rokonszenvével honorálja. 

H I R E K.. 
E I ő f i  z e t é s i  f e I h l v á s. Minthogy a szárUy' 

parancsnokságok nagyl'észe lapunl{ utján tör

tént felszólitásl'a sem kiildte be az ől'seik után 

járó előfizetési dijakat, magunknak kell al'ra 

törekedni, hogy egyedüli szaklapunk : a «Csend

őrségi LapOk», a mely a szoczialdemokrata 

elveknek megfelelően, korlátlan szócsőve a 

csendőri érdekek hirdetésének és istápolásának, 

anyagi tekintetben fen nakadást ne szenvedjen. 

A rra az örvendetes körül ményre való teki ntet

tel, hogy bajtlu'salnl{ nap-no p után már most i s  

nagy számban rendel i k  meg lap u n kat, felkér

j ü k  bajtársainka", hogy ne vál'ják be, mig mind

annyi uk.ra nézve k ö  t e l e z ő v é t e s s z ü k  a lal) 

előUzetését, hanem maguk igyel{ezZeJlek azt 

megl'entlelnl. Felhiv j u k  ennélfogva összes baj

tár'sal u kat,  hogy a . Csendőrségf Lapokra. -ra 

minél llamlll'abb és minél tömegesebben fizesse

nek elő, még pedig az adminisztJ'áczió meu

könnyitése végett I e II e t ő l e {J m I n li e n k i 
e (J é s z é v l' e, mert határozotabb kiszámitás

sal és kevesebb költséggel csak igy tudjuk a 

lapot előállittatni és az adminisztráczlót ls 

kevesebb mnnkával ellátni. 

A Csendőrség i Lapok előfizetési ára egész

évre 12 K, félévre 6 K, negyedévi előfizetést 

nem fogad unk el. A lap előfizetési ára, az elő

fizető nevének és pontos czhnénel{ megjelölé

sével : rA C�en dőrségi Lapok kiadó hivatalának 

Butlapest IV. Egyetem utcza li. szám. ') pósta 

utalváuyon I,űldendők be. 

Válasziások előtt. Lapunk legközelebbi 

számában fogjuk ismerle/ni csendör-elufár

sainkkal a uálasztdsok körüli teendőikel és 
kötelességüket. Addig is kér:iük az el utá rsa-



kal, h ogy minden olyan helyen, a hol s:o
czialisfa párls:erve=el van, [ppjenek a ve:elő
séggel érinlkezésbe az egységes eljárás végeit. 
Egyetlen csendőrnek sem szabad cl válasz
láslól idvoltarlania magát. Minden csend
őrnek erkölcsi és hecs(i[eiheli kötelessége cl 
szoc::ialisla lislára adni s:ava:atál. 

Propaganda körut. Már többizhen megemlékeztünk 
arról, hogy vezetőségünk tagj ai minden kinálkozó alkal
mat felhllsználnak arra, bogy az ország legtávolabbi 
részein állomásozó bajtúrsainkat feh-ilágositsák a szo
czialista szervezkedés fontosságáról. A legutóbbi körut 
alkalmával a Zo.qyi József irorlafönököt, Prile.szky 
Gyulu irodaigazgató és Kossuth Kálmán 'százados elv
társakból álló bizottság bejárta Sárospatakot, Sátoralja
ujhelyet, Kisvárdát, NyiregYBúzM, Kiqujszállást, SzoJno
kot, J ászberényt, Gyöngyö st, Egert, Miskolczot, lIIező
kövesdet, Putnok ot és Szikszót. Z'l!lyi József irodafőtiszt 
tlgyesületünk főtitkára mindenütt ékes szavakkal és 
általános tetszés közepette hintette a szervezkedés 
Bzükségességét kimeritvén és példákkal illusztrálva 
magyarázta a bizalm i férfiak kötelességét, behatóan 
figyelmeztette cson dőr kuhirsainkat az öntudatos és 
szakszen'. zeti fegyelem betartására különösen peclig 
igen élénk szinekkel p,csetelte az elkówtkező képviselő 
válaszhísok alatt a csendőrségnek szoczialdemokrata 
szempontból ,aló igen mélyreható szer�pét. �Iegállapit
halj uk és p dig örömmel, hogy II bizotts�\g ném nig
zett hiába való munkát. Bizonyit j ák állitáöainkat azok 
II felszólalások , a melyek e gyüleseken elllangzottak, 
kiJ.lönösen Sát oraljallj helyen f{, s ,  János főellenőr, 
Kisujszál1áson Sali/ogyi .János és Juhos Ká roly segéd
felügyelők és Mískolczon (l,  b'l /I József iroclafőti

.
sz

.
� 

felszólaJüsai adták tanublzonys:igát annak, hogy mmo 

értéke' elemeket nyert a szoczial demokrata párt az 

öntudatra ébreclt csenllőrs2gben. Dtl k ülön kiemelendő

nek és követésre méltó példünal, hu·tj uk J':o.�el"n Ist
ván segéclfel ügyelő munkáj át, a ki örsállom

.
ásának 

Egerfarmosna k fi szoczialdemok rata eszme
.
ktől ldegen

kflclő földmivelő népét telj esen a szoczlahsta táborba 

egyesítette. 

KózgyiiJés, A Csend6rségi Lapok leg

utóbbi s:ámában megirtIlk. hogy egyes llle

Wnk kö=gyülésl lari. A közbejött képvi�
.
el�

válas=fdsok miaU azonban a kö:gYllle�1 

kés6b bi időre halas:iofluk, cl melyrőL
. 
a baJ

leÍr'sakal kellő időben fogjuk érlesilelll. 

Illetékváltozásra vonatkozó ideiglenes sza?ályok 

k ·  dá a A status rendezpsóvel k llposolatban az uJ onnnn 
la s .  9 . . . 

á . l től 
rendszeresitett i lletékck mar 1 9 1  . eVI Jan.u . l . - _ 
vlUtnk esedékessé, ennélfogva, hogy ezen uJ. 

I!le�ekel\ 

minéllHtmarabb kifizethetők legYl\nek, ezek mlkéntl fel-
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számitására és kifizetésére yonatkozólag a boliigyminis
terilItil rendeleti leg i deiglenes szabályt dolgozott ki, mely 
a napokllan fog kiadatni. Egyidej iHeg intézkedés történt 
aziránt, hogy az illetékek re vonatkozó szabályok már 
most átdolgoztassanalt, mely ezéiból megfelelő számu 
gazdászati tiszt, tisztviselők és altisztek berendeltettek. 

Az első fény. «Naphoz az arczczal ! ll  _ fejezte be 
Kunfi elvtárs a Vigadóban a fővárosi tanitóknak tartott 
nagyszabásu előadását és kUltnrprogrammját. A forra
dalom azt a hajnalt kell, hogy jelentse, a mely kivezet 
az eddigi sötétségből, a mely fölszabaditja és megtisz. 
tit j a az agyakat az évszázados butítás kábultságától és 
a tudás és !világosság felé vezeti. Öntudatos, fölvilá
gosult, egyenes gerinczü, az élet minden komoly mun
kájára, de minden szépségére is érett embereket ne
velni : ez kell, hogy feladata legyen az uj iskolának. 
Kidobni minden régi, eredménytelenül agyonterhelő és 
gonosz tendencziával butitó könyvet és tantárgyat az 
iskolából és helyette az életre nevelőket bevinni. Olyan 
sokat harczoltunk ezért eddig szóval és írásban, de az 
malmon lévőknek az agyonnyomol"Ított lelkü, tudatlan 
emberek voltak a ked ,esek, a kiket azután kizsákmá
níolllattak és ki semmizhettek az élet minden javaiból 
é� szépségeiből. És azok a tanitók ,oltak a kedvesek, 
a· kik a sötétséget boritották a lelkekre, alázatosságra. 
szolgaságra neveltek. Ennek a tudománynak volt a leg
főbb mtlstere az egyház, tanitói a papok, tantárgya a 

vullasoktatás . És teljes világosság addig nem gyulhat 
ki a lelkekben, a tompult szemet nem lehet a naphoz 
emelni, mig ezt a tantárgyat rákényszeritik a zsenge 
gyermekagyakra, megterhelik, megkötik vele. � .  fo�ra

dalom meghozta II lehető,égét annak, hogy regl
. 
kove

telésünk meava lósulhasson : a vallásoktatást kl kell b 
t . kliszöbölni az iskolából, nem szabad kényszer antargy-

nak lenni, legyen a vallás mindenkinek
. 
�agánügye. 

Az első lépés már megtörtént ebben az lranyban, az 
első fénv kics illan t az éjszakából és msszük, hogy meg

lesz las�an a teljes \"Írradat. Az első iskola , II hol R 

hitoktatás measzünt, az ujpesti Béla-utczai iskola. E hó 

1 4-én folyt le
" 

az esemény az intézet iro.dájáb
.
an nagy� 

számban egybegyült szülők, a kerület 
. 
bIZ��1 .emberel 

és a Munkástanács tagjai előtt. Erdődi L1PO,t Igazgató 

el vtársunk kijelentette a megjelent hitoktatonak, hogy 

I . . . a Munkás
a szülők egyhangu nyilatkozata a apJ an es 

tanács határozatából az intézetben minden felekezet 

. , .. ·k ez időtől kezdve a hitoktatás. Egy-
reszere megszullI . 

. .

.  

_  

t tta a szülőket hor,y tanltotarsalval egye 
ben megnyug II , '" . 
temben hittan h elyett társadalmi erkölcstant fog

. 
taro-

t 
. 

gyermekeIm ek és a társadalmi tH·köles tanal fog
alll a . . át . th t i jak az iskola nel"elését és tamtas a a n .  

Szervezett csen dör 
elöfizet a ( Népszavárall. 
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A romániai táboricsendőrparancsnokságnál be
osztva volt bajtársak figyelmébe I Elszámolás. A volt 
bielitzi cs. és kir. tábor

.
i cBendőr tartalékosztagparancs_ 

nokság által létesitett fl Oz vegy és árvaalap » (Vascsendőr 
akczió) j avára a volt romániai tábori csendőr parancs
nokság legénysége által gyüjtött következő összegek 
folytak be : 1 .  A pitesti-i táboricsendőr j árásparancs
nokaágtól 41 '90 K. 2. A balsui járásparancsnokságtól 
30 1 '- K. 3. A rimnicul sarati járásparancsnokságtól 
1 40'- K. 4. A vida i jál'ásparancsnokságtól 688'- K. 
5. A vidai j árásparancanokság által Hajdu Sándor al
őrmester és Szőke Mihály pótcsendőr tizedes siremlé_ 
kél'e gyüjtött összeg 400'- K. Összesen : 1 570'90 K. 
Ebből : A vidai jár!Ísparancsnokság által gyüjtött összeg
ből Skrilecz János 2. oszt. őrmester visszakért 65'- K. 
Marad 1 505'90 K. Miután a forradalom következtében 
ezen adományokat a jelzett alap czéljaira forditani el
l enkezett volna az adakozók intencziójával, visszafizetni 
pedig leküzdhetetlen akadályok miatt lehetetlen volt, a 
pénzt beszolgáltató j árásparancsnokok az adakozók ne
vében azon óhajukat fejezték ki, hogy a gyüjtött össze� 
a háborúban elesett csendőrök özvegyeit és árváit se
gélyező alap czéljaira fordittassék. Ezen kivánságnak 
megfelelőleg az összegyült 1 505'90 K összeget a " Há
borúban elesett esendörök öz vegy és árvaalapja . ja. 
vára a magyar III. számu csendőrkerületi parancsnok
ságnak beszolgáltattam és erről az érdekelt bajtársakat 
ezen uton értesitem. Preyel' László százados a romániai 
táboricsendől' parancsnokság volt segédtisztje. 

Szolgálati könyvek átdolgozása. Változott viszo. 
nyokra való tekintettel, szolgálati könyveink sem ma
radhatnak az eddigi szellemben, ezek átdolgozása iránti 
intézkedések folyamatban vannak. A szóban forgó uta
sitások módosítására kirendelendő bizottságban a tiszt
viselői kar is megfelelő számban képviselve lesz. 

Kérelem. Bács János, Biharmegye micskei örsbeli 
alőrmester kéri unokabátyát Gál József 2. o. ől'mestert, 
a ki az 1. kerület küküllővári örSlÍről elmenekült, hogy 
czimét vele közölje. 

H IV A T AL O S R É S Z. 
38939. Körrendelet. sz. 

39-9 1 9. 

A csendőr legénység nösülésére nézve eddig érvény
ben volt szabályokat hatályon kivül helyezem. Ezen
túl a csendőr tisztviselők, csendőr altisztek és csendőr· 

ségi próba szolgálaton levő egyének engedély nélkül 

köthetnek házasságot. 

A házassági anyakönyvi kivonat szolgálati uton az 

előljáró csendőrkerületi parancsnoksághoz - vl\lamely 

csendőrkel'ületi pn,raucsnokság alá nem tartozó egyének 

r , I I I ,, , � . l � !' I ' , 
i 1'��" , . t  ' o , - I. ' I , · 1 I , ' , \ • "I , 1;' II l! , ,I 

Szerkesztői üzenetek. 
A szel'l<esztőség névtelen leyelekl'e nem "álaszol, kéz

i1'atot vissza nem ad, le\ élben pedig csak Igen kivételes 
oly esetel,ben Yálaszol lUl a Yálasz, kén y<,sségénél log"ll, 
n y i l vánosan meg nem adható. Kérjük ennélfogva 
olvasóinkat, hogy leveleikl,el hélyeget ne küldjenek. 

IJajdnböszörlUényi csendőrség. Az a biznlmnt!lmság, a 
mely H o  M. nevü bajtársuk ide küldött leveléből következtetve 
a régi aitiszti, most ti sztviselői kar ellen irányul, hogy t. i. a; 
csak a saját érdekeivel törődik, az önökét pedig elhanyagolja, 
teljesen indokolatlan. Olvassa el még egyszer, de figyelmesen a 
Csendőrségi Lapokat, az eddigieket úgy, mint az ezutániakat, 
akkor meg fogja érteni, hogy nincs igaza. 

Szászvári csendőrség. Már többször és többsknek meg. 
iizentük, hogy az örs ők közgazdálkodása most már teljeoen a 
tagok magániigye. Azt tehetik vele, a mit akarnak. Ha rel 
akarják oszlatni az egész va/!,yont a részesek között a lsgutolsó 
fillérig szótoszthatják. - Rsndelet megy. - Később, ha újból 
rel akarják állitani, mert rel fogják állitani bizonycisan nemcsak 
öuök, hanem más örs beliek is, új alaptőkét fognak befizetni. 

. 

Rf'mény. Eddig úgy volt, hogy mindsn új ból belép,l csendőr 
három évre kötele.te magát. Hogy ezután is úgy lesz·e vagy 
máskép, azt nem tudjuk. Rangja és vizsgij II azonban mindig 
érvényben marad. 

ntézségi é rmes. Bodrogszerdahely. A vitészségi érmek 
beváltásáról, jobba.n mond" a az érem-pótdijak egyszersminden
korra való megváitásáról beszélni ma még korai. Ez még csak 
tervezgetés, de nem határozott megállapodás. 

l\lenekült G. F. A kérdezett rendelet már kiadatott, de 
figyelmeztetjük, hogy tévedésbe ne essék, mert az o. három havi 
illeték fizetési előlegkéllt lesz kiadva, s mint ilyent késöbb vissza 
kell térítenie, hacsak véletlenül el nem engedik. 

Sashalom. Csak It 3. és 4. számot, mert az ez évi 1. és 
!!. szám teljesen elfogyott, mult év deozember havában pedig 
lapunk Dem jelent meg. Ennélfogva az ön el6fizctését 1919. 
január l-től junius 30-ig tartó félévre köny veltük el. 2. A Magyar 
Csendőrök Országos Egyesületének az alapszabályok szerínt, 

nyugdijas csendőr tagja nem lehet. 

Sz. I. 1889. Lapunk jelen számának Hivatalos részé-ben 

megtalálja a feleletet. 

Szerkesztőség : Közalkalmazottak Országos SzOvetságe 

IV., Aranykéz-utcza 2. sz. Ide küldendők a lap szellemi részére 

vonatkozó minden közlemények, a boritékon ezzel II jelzéssel : 

.Csendőrségi Lapok részére • •  

részéről a közvetlen előljáró parancsnoksághoz - elő-
terj esztendő. 

Kelt Budapesten 1 9 1 9. évi mározius hó 
Böhm 

55434-
39. sz. Könendelet. 

, 
3-án. 
Vilmos s. k. 

Az 1 9 1 8. eVl 33954/eln. 20,- 1 9 1 8. számu hadügy

miniszteri rendelettel ( 1 9  J 8. évi 1 1 3. számu Kisközlöny) 

rendszeresitett (,Azonossági igazolvány" -nyal minden 

tényleges szolgálatban álló osendőregyén (tiszt és legény

ség egyaránt) ell átandó. A csendőregyéneknek . �setleg 

birtokában levő korábban kiállitott ({AzonosslÍgl 19azol

vány·ok» bevonaudók és megsemmlsilendőJ.:. 
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ÁZ • Ázonosst\gi igazolvánYI -ok megrendeltettek s az 
alábbiak szerint kiállitásra hivatott csendőrpu.r9oncsnok_ 
ságok által a szükséghez képest kizárólag a csendőrségi 
felszerelési anyagraktár parancsnokságtól igénylendők. 

Áz .Azonossági igazolványokt-at a csendőr szárny
és pótszárnyparancsnokságo\állitják ki az állományukba 
tartozó csendőregyének részére. Próbacsenaőrök csendőr
sági próbaszolgálatra való belépésük (felszerelésük) alkal
mával a pótszárnyparancsnokság által « Azonossági iga
zolványt -nyal azonnal ellátandók. Valamely szárny- és 
pótszárnyparancsnokság állományába nem tartozó csend
őregyének részére az « Azonossági igazolvány . ·t a köz
vetlen előljáró parancsnokságuk állit ja ki. 

A fentiek szeIint kiáUitásra hivatott parancsnokok 
a saját személyükre szóló • Azonossági igazolvány . -ok 
kjÓ.JJjtására is hivatottak. 

Az ,Azonossági jgazolvány. -t minden csendöregyén 
magánál h ordani köteles. 

Az c Azonossági igazolvány . czéljaira csupán még 
nem használt B a tulajdonost kétségbevonhatlanul fel
ismerhetővé tevő fénykép használható. 

Az IAzonossági igazolványt a kiállító parancsnokság 
stb. jól lá.tható bélyegzőjével és a parancsnok jól olvas
ható sajá.tkezü aláírásával legyen ellátva. 

A tényLges szolgálatból való kilépés alkalmával az 
• Azonosságl igazolvány . az illetó csendőregyéntől fel
tétlenül bevonandó és megsemmisitendő. 

Az .Azonossági igazolványr -ok érvénye azon naptári 
éne terjed, melyben kiállit!>ttak. A következő évre 
(évekre) szóló érvényesség � .  al! igazolvány 3. oldalán 
«Érvényes 1 9  . . •  évre. záradékkal a közvetlen előljáró 
parancsnokság részéről s h a  ez nincs helyben, a hely
beli legmagasabb csendőrpa.rancsnok részéről hivatalos 
bélyegzővel és IL parancsnok aláirásával minden év 
január h ó  l -én igazolandó. 

Ugyancsak az .AzonosBági igB·zolvány. 3. lapoldalán 

jegyzendők fel a tulajdonos beoBztásábani illetve rend

fokozatában beállott változások is, mint pl. : « Já.rásőr-

meste�ré .(1 . o. őrmesterré) kinevezteteth , vagy . Nagyenyedi szarnyhoz áthelyeztetett. vagy - Beosztása balázsfalvi örs . stb. Ezen bejegyzések mindenkor a közvetlen előlj áró
. 

parancsnokság, illetve ha ez nincs helyben a helybeli legmagasabb csendőr parancsnok hivatalos 
bélyegzőjével és a parancsnok sajátkezü aláirásával 
látandók el. 

Kelt Budapesten, 1 9 1 9. évi márczius hó 3.-án. 

1483. szám. 
szv. 1919. 

Böhm Vilmos, 8. k .  

Pályá1tati hirdetmény. 
Két iroda szolgai frlIás a székesfehérvári VI. Sz. CIIend6r. 

kerületi pa.rancsnokságnál. Törvényesen rendszeresitett fizeté., 
családi pótlék stb. mint illetékek és emelMt az egyéb háborus 
illetmények. 

Feltételek : .Szellemi és testi alkalml\Ssé.g, magyar nyelY 
Izóban és irásban, számolás négy alapm1i.veletekben. 

Ha.di szolgálatban állott alkalmas, valamint igényjogosult 
Igazolványos altisztek elBObbs�ggel birnak. 

Sajátkezüleg irt, születési, hatósági orvosi bízonyitvánny"I, 
katonai igazolvány és erkölcsi bizonyítvánnyal felszerelt pályá. 
zatok folyó évi március hó végéig a VI. számu csend6rkerWeti 
paranosnokságnál Székesfehérvár nyujtBndók be . 

Székesfehérvár, 1919. évi március h6 6·4n. 

A. VI. 81t. csendŐ1'ker'Ületi 
pa1·ancsnokság. 

S Z A N TÓ J Ó ZS E F 
19 éve szállit kerékpárt, beszél6· gépet 

varrógépet, karbid-lámpát asztalra, 
karbid.gummikat és felszereléseket az 
egész ország csend6rség�nek. Ellsmero 

leveleim ezerszámra vannak. - Pontos cZlm : 

SZEGED, VÁROSI BÉRPALOTA. 

Magyar Közfiszfviselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Köztisztviselői kölcsönök 
törlesztésre. 

r é s z v é n y t á r s a s á g �J��6��� lakbérletiltás 

Ellllegek értékpapirokra.. 

Oaaládi. házak és telepek 
lé tesitése. 

Budapest, VII., Rákóczi-ut 76. sz. Külföldi pénznemek vé· 
tele és eladása. 

-' Telefon = József 60-40 = . - Sorsj�eknekrészletrees 

Ala ptőke 2.000,000 korona. készpenzért való eladása. 

nk betéteket takarékpénztárf Jtt;nyveeskére. 1. Oly FJUO��U
ékbetétek után melyeket bat hónapi felmondá.. .d� 

leköfése mellett helyeznek el lntézetünkllél, 6% (bnt)
k
b�é� 

ka totlbdünk (A tókekamatad6 1eYonásávnl.)2. 0Iv ta a : ma l 
. 

él a betevő lia l. pontban Jelzett telmon�ásl 
betét után, M

k
e!1!'

tj 5'1. &. (ót és tél) betéti kamatot hzetunIL 
Időt ld nem o ,  ..... 
(A tókekamatadó le1'oa4"nl.) 

• 

E1tllelJet nyujtunk . értékpapirokra, sorsjegy.kre, vidéki inté-
zetek részvényeIre. Jel Személyi kölcsönöket folyósftunk kezesség mellett 

""Itr II • zálogos biztositék ellenében. Jutányo�_ 
knm

d�!tf
,
tel

l 
rÜalj

e� 
Utalványok IntéZ\'ények és cbeqn:ek ""sze ...., e "  

igen mé':'ékelt költségek felsrimltás:\val. 
Veszünk és elndnok értékpapirokat, idegen pin .. ket 
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CSI�;i����lk.�t ��:�:J��f��l;.I. , UnTETO TORUEnYEK es SZABAL�OK . 
. K E R E K PARALKATRÉS Z E K ET I . ' .. 7. egés. vilugoll. IÓle,' n88Z.. 

I 
MAGYARÁZATOKKAL és JEGYZETEKKEL. kerél.pá..rC'lknot, � . ;;.;.:.;>::� n a g y b a n i  eredeti �y"l'l 

É 
. .  árban 8zállUun K Z I K O N YV Külső heni gummi 1 1 0  korona. - Belsó gummi 71) L .  - -

• 

LÁNG JA KAB ÉS FIA �=����;;k�sd:�katré: 

Budapest, VII. t JÓzsef·körút 41. 
ÁrJegFák in gyen és bÁrmenive. 

,", ..-, 

HIRDETÉSEK 
felvétetnek a 

« Csendőrségi Lapok J 

kiadó-hivatalában 

IV., Egyetem-utcza 4. 

ID 

Viszketeg s é g e t, sömört, rüht 
l orsabban elmula8z&ja a Dr. FLESCH-féle eredeli eggy 

törvényesen véde" 

Skaboform" .  kenőcs. �' piszkit teljesen szagtalan. - Próbatégely " K, em 
tégely ;; X. o,aládi adag 15 X, Bud�p.81 részére :�: Török J. gy6gyBzertárábm IDeály-utoa lt. 

p 
Vidékre rendelés! elm : 

FlESCH E. "Korona"-gy6gyszertira, GV(iR. 
Or. .S�aboform. névjegyre OgyeljOnk. 

,\ magyar cse ndőrség, állami, va
>'o',i és községi rendőrség, valamint 
úl t,dában az összes nyomozó ható
�:" gok és nyomozó ],özegek részére. 

A könyvnek bolti ára 15 korona, 
csendoröknek 10 korona, Posta
utalványok beküldé'e után port.,.. 
mentesen küldjük meg. :: 

Megrendelhet6 : DARVAS ADOLF, 
Budapest, IV" Egyetem-utcza 4, sz. 

Csendőr u rak régi és legjobb 
bevásárlási  helye 
Kézi és asztali karbidlámpák, karhid, ZBeblá.m�a, 
arany.lem öngynjt6, borotva-készletek, peng k, 
gramofont�k, lemezek. nagv tömeg g�préaz é8 
felszel'el�s minden árban I 00 

SZANTÓ LAJOS 
kerék pár, varrógép és beszélógép fóraktárában 

K Ó • SZ EGEDEN Városháza o:�z ::�� • mellett. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 
: ÚTMUTATÁS ! 
l A  B O N Ü GYI  NYOMOZAS ! : alkal mával követendő eUárásra nézve • • " ámára ·  • a magyar csendorség sz ,  • ! mnnnnnmn ,umlU"QlUmmlllurulm IlImm_lli :IlIW, :I"",'�_ , ""Ill"". : 
• • • Itták : • • Dr KÁRIlIÁN ELEIIIÉR IÍs SOLTÉSZ IMBE • • 

' d  Q és magy.r o •• nd6rf6hadnog" •• • nag,vtr. I gy 1 
a nagyváradi o ••• d.l.koto.. • • 

ábrával (K otz6 Emil fényképfelvételel,) • ct Negyven . 
3 K • ct A könyvnek bolti ára 1\ K. csendőröknek • • 

! Megrendelhető : DARVAS ADOLF, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. u, : 
• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t, IV Egyetem-ute.. 4. s"-

Franklin.TIÚ'Bnlat nyomdája_ Budape8 •• 
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