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Csendőrség Bosznia és Herczegovinában. 

Törz8 : Sarajevo. 
Parancsnok: Cvjeti6anin Manó, ezredes, 3. oszt. V.k.r. 

F.J.r.lvg., k. é. k. (hd.) k. é. é .  - Helyettese: Ecke)' 
Józ8e! alezredes. Másodtörzstiszt: Deskúvié Dl'nes 
őrnagy és Me1'li6ek KáWly őrnagy. 

Szárnypa'/'antcsnokságok: Sarajevo, Travnik, Banja
luka, Bihac, D.-Tuzla, Mostar, Bilek és Gorazda. 

Szakaszparancsnokságok: Sarajevo, Visoko, Rogaticaj 
Travnik, Bugojno, Livno j - Banjaluka, Dervent, 
Bosn.-Kostajnica, Tesanj j -Bihac,Petrovac, Krupa j
D.-Tuzla, Brcka, Bjelina, Srebrenica, Zwornikj -
Mostar,Konjica, Nevesinje j - Bilek, Stolac, Gacko, 
Trebinje j - Gorazda, Foca, Visegrád. 

Rendszeresített állomány: 4 törzstiszt, 8 r. oszt. száza· 
dos, 30 főhadnagy és hadnagy, 1 százados és 9 had
nagy kezelőtiszt, 13 számvivő őrmester, 51 kerületi 
őrmester,2 őrmester,213 örsvezető, 2031 csendőr. 
Összesen 52 tiszt, és 2310 legénység, 8 szárny, 
28 szakasz és 262 örs. 
A felügyeleti körlet területe: 510°274110 Myria

meter, a lakosság száma 1,568.092. - Egy csenc1őrre 
átlag 22-089 O kilométer és 678 lakos esik. 
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Történeti és statistikai adatok az 

1897-ik évró1. 

Midőn a haladó idők során ismét egy lefolyt évről 

számolunk be az események változatosságának tényét 

kell megállap
'
itanunk, a mennyiben az előző 18�6-ik 

évnek a közbiztonsági irányban semmi rendkívüht fel 

nem mutatható viszonyai-után újból oly ,mozgalm� 
időket látunk, a melyekre visRzaemlékezven, a szolga

lati ténykedésekben rendkívüli erőkifejtést, az intéz

mény szervezeti beléleténél a haladásban és f�j lő.d
és

ben jelentős mozzanatokat, végiil oly személy l válto

zásokat észlelhetünk, a melyek a testület történetében 

emlékezetes jelentőséggel bírnak. 
Mindenekelőtt meg kell említenünk a csendőrség 

felsőbb vezetésében, a felügyelői állásban előfordn1� 

változást. Ugyanis Török Ferencz altábornagy úr O 

Nagyméltósága, ki csendőrségi felügyelői minőségében 

11 évet meghaladó időn át volt vezető parancsnokunk, 

megrendült egészségi �11apota, �iatt önelha�ározásáb?l 

nyugalomba vonult � O Felsegene
,
k l,egfels.ő

bb �l�ata

ruzása folytán helyeue a csendőrseg fdugyel�Jenek 

teendőivel szentgyörgyi Jablánczy Sándor cs. es
, 

Iul'. 
vezérőrnagy úr lett megbizva. Török Ferencz altab"r

nagy úr Ö Nagyméltósága a ),övetkező parancscsal 

bucsuzott el: 

1250. sz.lcs. f. 1897. 

Tiszti-parltncs. 
Budapest, 1897. évi augusztus hó l-én. 

Rövid néhány hét mulva te�ies 49 éve les� immár 

annak, hogy tényleges katon.al szolg�latba .. leI?tem és 

ezen hosszú ic1őből több mlllt 29 evet toltottem a 
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csenJ.őrsé
.
gi testületbe�; �z utolsó 11 éven át peilig 

a magyar korona orszagl1lhoz tartozó csendőrség fel
ügyelőjének teendőit teljesítvén, ezen diszes testület
nek élén állani voltam szerencsés. 

Ma azonban már egészséoi állapotom késztet a 
nyugalomba vonulásra. 

o 

Megvallom, fájó érzés fog el a bucsuvételnél és 
különösen nehezemre esik a megválás a csendőrség
től, ama testülettől, a mellyel - áthatva annak ma
gasztos hivatásától - oly hosszú időn át együtt 
működ tem, együtt éltem és éreztem a melylyel -

• mondhatom - minden gondolatom, �z egész lényem 
egybeforrott. 

Némi vigaszt és megnyugvást a válás perczében 
azo�baI?: mégis találok �s pedig annak tudatában. hogy 
te�t

.�
I�tunk ,- az én legJobb �eggyőződésem szerint

feJ.lodottségeben és cselekvő kepesBégében ma már oly 
s�mvon�lr!1 emelkec1e�t, a melyről megnyugvással és 
blztOS onerzettel tekmthet a vele szemben mindin
kább fokozódó követelményeknek eléje. 

Eme örvendetes eredmény pedig, hogy intézmé
nyü

,
nk - fennállásának aránylag rövid ideje alatt is 

mkabb· mo�toha, mint kedvező viszonyok között -
megls ennylre halac1ott ; első sorban a csendőr tiszti
kar ügybuzgó, czéltudatos és fáradhatlan kötelesséo
teljesitésének és közreműködésének köszönhető. 

o 

Mo�t tehát, midőn a csendőrség vezetésétől végleg 
megvalok és elhagyom ezen előttem minc1enkorra, 
I,enves és felejthetlen maradó testületet, - nemcsak ���Ie:nes kötelességnek teszek eleget, de n. bennem 
elo 19azság· és hála-érzetnek ösztönét is követem 
a.zzal, �ogy a tisztikar összességének és minden e"yes 
tiszt urnak. különösen is, úgy a legfelsőbb szolgálat 
nevében, mmt a magam részéről, a vezetéselll alatt 
t�nusit�tt k�teles�éghű, ügybuzgó és eredményes szol
g�latokert: ugymmt a ?zemélyem iránt tapasztalt 
blZalOl:D es ragaszkodásert, ezennel Cszinte hálás 
köszönetemet és teljes elísmerésemet nyilvánítom. 

A testület c1erék altiszt jei és csendől'einek ez alka-
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lommaI teljes elismerésem mellett szintén ősúnte 
köszönetet mondok a mindig köteles�éghű magatartá
sért és e nehéz szolgálatnk tel.iesítésében mindenkor 
-tannsított odaadó buzgalom és kitartásért, a melylyel 
válságos helyzetekben is becsülettel helyt állottak és 
az intézménynek mindenütt tiszteletet és tekintélyt 
szereztek. 

Mindezek után legbensőbb óhajtásom az, hogy a 
testület minden egyes tagjának ezentúl is kifejtendő 
komoly törekvését mindig teljes siker kisérje és így 
€ magasztos hivatásu intézméuy - mihamarább el· 
érvén a teljes kifejlődöttségét - nagym buzdító jel
szavát: «Híven, becsületliel és vitézül!» tántoríthat· 
lanul követve, a királynak és hazának mindenkoron 
biztos támasza és védője legyen. 

Isten áldása legyen a csenclőr8é..lJiJel! 

Ezen parancsomat az összes tiszti-alosztályoknak 
lcözvetlenííl adom ki j a legénységnek pedig ugyanez 
a kerületi parancsnokságok által külön parancsban 
teljtartalmulag kiadandó lesz)). 

Jablánczy Sándol' cs. és kir. vezérőrnagy úr új 
Allásába az alábbi parancs kibocsátásával lépett. 

«336. sz./cs. f. 

Tiszti-pO'JYf,Jtf'.'1. 
Budapest, 1897_ évi október hó 22-én_ 

Ö császáli és apostoli királyi Felsége folyó évi ok
tóber hó 21·én Budpesten kelt legfelsőbb elhatározá
sával engemet a magyar korona országaihoz tartozó 
csendőrség felügyelőjének teendőivel leglcegyelmeseb
ben megbízni és a honvédelmi ministerium XVI. ügy
()Aztályának ideiglenes vezetőjévé legkegyelmesebben 
kinevezni métóztatván, ezen legfelsőbb intézkedésl'ől 
a kerületi parancsnokságot rés7.emr51 azon érteBítéssel 
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helyezem tudomásba, hogy ebbeli teendőimet a mai 
napon átvettem. 

Indittatva érzem magamat ez alkalommal kijelen
teni, hogy eltökélt szándékom hivatalbeli elődöm 
által a csendőrség rendeltetésének legfőbb szin
vonalára leendő emelése tekintetéből létesített, szor
gosan őrzött és fokról fokra fejlesztett állapotot továbbra. 
is . hűen ápolva, a közbiztonsági szolgálat tökéletes-
1:lítésém irányuló eszközök és módok foganatosításá
val minden kitelhető erőmből törekedni, hogy in
tézményünk ekként úgy a legfelsőbb szolgálat köve
telményeinek minden irányban megfeleljen, - vala
mint a közvélemény további elismerésében is része
süljön. 

Ezen czél biztos elérhetése tekintetéből felhivom 
a kerületi parancsnokságot, hogy törekvésemet nyilt 
bizalom tanusítása, odaadó s buzgó szolgálatkezelés. 
és legszigorubb ellenőrzés gyakorlása által hathatósan 
támoga.ssa j - viszont kötelességemnek ismerendem, 
alárendeltjeim iráut mindenkor részrehajlatlan birálat 
mérlegével jóakaratot és minden irányban való gon
doskodást tanusítni.» 

Felemlitendőlmek tartjuk az elmult 1897. évben 
főleg a m. kir. II. és III. számu csendőrkel'ü
letek területén újra felmerült agrár-socialis moz
galmakat. Ezen úgy társadalmilag, mint nemzet
gazdaságilag immár igen is érezhető B szakadatlan. 
ellenőrzést igénylő, az előző hasonló mozgalmakhoz 
képest erőben és terjedelemben gyarapodott törekvé
sek erős próbára tették az intézményt. Az előrelátólag 
tett Bzéleskörű felsőbb intézkedések azonban ujra is. 
elejét vették ezen mozgalom elfajulása lehetőségének 
s így azután az események folyamán a sokszor igen 
felcsigázva volt viszonyok lassan a rendes mederbe 
tel'elődtek s az eleinte veszedelmesnek indult mozga
lom elmult a nélkül, hogy - egy-két sajnos esetet 
kivéve - ténylegesen közveszélylyé fajult volna_ 
A leO'felsőbb hatóságok, az érdekelt gazJaközönség, 
Yala�int a törvénytisztelő többi elemek meleg hálával 
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és kifejezésre juttatott elismeréssel adóztak a veszély 
elmulta után azon odaadó, kötelességhű és önfeláldozó 
kitartó működésért, a melyet a csendőrség tanusí: 
tott, - meg védve és fentartva a törvényes rendet. -

Az agrár· socialis mozgalom általában is immár 
állandó figyelmünknek és ellenőrzésünknek tárgyát 
képezze s ez irányban üdvös és szükséges a kellő 
előrelátás és készülődés, nehogy a jövő fejleményei 
bennünket készületlenül találjanak. 

A �ult év , folyamán úgy a, tiszti, mint a legénységi 
alosztalyok lenyegesen szaponttattak, ebből kifolyólag 
az állomány is jelentősen emelkedett és mindezeknek 
folyómánya gyanánt a szolgálatkezelés terheinek köny
nyítése és arányosítás-u, érdekében is mindaz me"tör
tént, a mit az állam pénzügyi viszonyai jelenleg l�eg
engcllhettek. -Az országban a közbiztonsági szolgálatot 
érintőleg felmerülő ujabb feladatokkal szemben a 
bölcs előrelátásnak és gondoskodásnak tárgyát képezi 
a csendőrségnek megfelelő tovább való fejlesztése is 
és mindaz, mit a helyzet és viszonyok ez irányban 
követelnek, a szükséghez és lehetőséghez képest a 
jövőben is megtörténni fog. 

Az alapítványoknál a mult évben azon jelentős 
változás ál}ot,t be, ,hogy .. a ?sendőrségi. Zsebkönyvi-alap
nak alapttvanykent tortent rendezesét a szerkesztő
bizottság immár esz�özölte s az alapítványnak kama
tal - a mult 1897-1k évben előszbr - tényleg ki is 
osztattak. - Az ezen alapítványról szóló alapítványi 
oklevélnek szövegét e helyen annál is inkább öröm
mel teszszük közzé, mert ebben megkoronázását látjuk 
mindama áldozatkész és öntudatos törekvéseknek a 
melyekben része van testületünk miden egyes tagjá
nak. A 10 év előtt kitűzött czél megvalósítva van 
támogatásaul s jutalmn.ul az érdemnek 8 buzdítá: 
siul az iparkodásnak s a hft kötelessé"teljesitésnek -
és tekintettel ezen üdvös czélo kra, csa'i mele"en ól;aj t
hatj11:k azt, hogy az eddigi irány és buzgóslg a jövő
ben IS fennáJlva, alapítványunk továbbra is minél
inkább gyarapodjék. 

III 

Alctpitó okleoél. 
Én, komlós-keresztesi Mró Fejérváry Géza, Ö csá

szári és apostoli királyi Felségének valósácros belső 
titkos tanácsosa stb., mint ez idő szerinti mOacry. kir. 
honvédelmi minister, ezennel tudtára adom" mind
azoknak, a kiket illet: hogy miután az 1886. évi 
junius hó 2:�·án 24-15/eln. szám alatt kelt engedélyem 
folytán a m. kir. csendőr tisztek által szerkesztett s 
az 1887 -ik évtől kezdődőleg mirulen évben megjelent 
«Magyar királyi csendőrségi zsebkönyv. szerkesztő 
bizottsága - mely elen vállalatnak eddigelé évenként 
eredményezett tiszta jö\'edelmét, a fennebb idézett 
megindítási engedély feltételeinek megfelelően ka
matozóan összegyüjtötte és évenként a magy. kir. 
központi állampénztárba beterjesztette, - ezen "álla
latnak immár 10 évi fennállása után elérkezettnek 
látta az időt arra, hogy az összegyült összeget, mint 
alapítványt az alábbiak szerint rendezze s kizárólag 
a magyar királyi csendőrség javára átadja; 8 tekin
tettel arra, hogy a csendőr tisztikar Török Ferencz 
altábornagy úrnak, a magy. kir. csendőrség első fel-. 
ügyelőjének, - mint a ki a csendőrségi zsebkönyv
vállalat sikeres működésében is legfőbb tényező 
vala, - elévülhetlen érdemei E'lismeréseül és a sze
mélye iránt érzett ragaszkodás és nagyrabecsülés ki.
fejezéseül maradandó emléket kivánván állítani, ezen 
alapot, most már mint alapítványt, Török Ferencz al
tábornagy úr nevéről ólutjtotta elnevezni : - a csend
őrségi zsebkönyv-szerkesztő bizottság által elém ter
jesztett kivánságok figyelembe vétel ével s általa adott 
felhatalmazás alapján az alábbi pontokba foglalt ala
pító oklevelet állítom ki : 

I. Az alapítvány neve : «a m. kir csendőrségi zseb
könyv-vállalat tiszta jövedelméből lL m. kir. csendőr
legénység jutalmazására és segélyezésére létesített 
Török Ferencz-féle alapítvány •. 

II. A .Magyar királyi csenclőrségi zsebkönyv» szer
kesztő bizottsága által letett alap vagyona jelenleg: 
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4�;'. %·al kamatozó egységes osztrák 
áUamadóssáoi kötvény ben ___ ___ 7200 Irt -- kr. 

4%·al kamato�ó magyar korona jára. 
dék kötvényben ____ ___ 8850 « - • 

takarékpénztárban elhelyezett 120 " - « 
és készpénzben meglevő - "  23 « 

összesen tehát 16170 frt 23 kr.' 
czárnyi összegből áll, mely kizáróla� � jelenben létező 
hat magyar csendőr· kerület tltlztJemek . �s .legény
ségének előfizetéseib,ől létes�lt « �agyar Jm�lyl csend
őrségi zsebkönyv» yal.lalat tIs�ta J�vedel�éből ala�ult: A .Maoyar kiralYI csendőrségI zsekonyv)) to\abbl 
kiadásából ezentúl még.. befolyó évi tiszta jövedelmek 
valamint az alapítvány jav�ra . esetleg befolyó ö�kén
tes adományozási, hagyomanYI. yagy egye? pén.zossze.
O"ek a honvédelmi minister utJan a m. kir. kozpontl 
á:Uampénztárba az alapítványhoz csatolás végfltt be-
szolgáltatandók. . ' "  

Ezen pénzek, valamint a z  elmult éVI Jove�elem�ek, 
esetleg fel nem használt, tehát. meg.tak�.ntott es a 
tőkéhez csatolandó részei lehetőleg Jól Jovedelmező 
magyar állami papirokba, hely�zen�ő� el s e�en ala· 
pítvány a m. kir. hon:vedelml ,mm,lster felugyele�.e alatt a m. kir. kö�pontl állampenztarban kezelendo. 

III. Ezen alapítványnak rendeltetése az, hogy ka-
mataiból: , . , L oly tényle.ge8 állomány u cse�dőr-Ieg�nyseg� egye
nek részére kik maoukat a !cözbt:ZUJIlsdgt szolgalatban 
különösen �redmGnyes működés által kitüntetik - a 
nélkül hogy ez által a fennálló csendőrségi szabályok 
szerint esetleg őket megillető egyéb díjakban csor
bítást Bzenvednének - pénzjutalmak adassallaua�, 
melyek tizenöt o. é. forintná!- kisebb, d� ötven ,o. e. 
forintnál nagyobb összegben kI nem szolgalta�hato�, -

2. oly rokkant nyugdíjas csendőI:-legénység� egy�nek 
részesüljenek pénzsegélyben, a kIk a szolgalatkepte
lenségüket okozó és szolgálatteljesítésből . k! foJyólag 
szerzett, különösen súlyos betegség, sérules, vagy 
sebesülés következtében, mint bármi keresetre képte-
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lenek, gyámolításra szorulnak, ha évi nyugdíjuk ösz
szege kisebb a legutóbb élvezett zsoldjujmái, - és 
pedig ezek közül első sorbau olyanok, a kik önma
gukkal annyira tehetetlenek, hogy idegen személy 
apolása vagy segélykezése nélkül el nem lehetnek.
Az ilyrokkantaknak segélye legkevesebb harmincz o. é. 
forint lehet s legfölebb azon összegig terjed, a mely 
nyugdíjuk és előbbi zsoldjuk teljes évi összege között 
a különbözet. 

Úgy az 1. alatti jutalomban, mint a 2. alatti segély
ben uO"yanazon egyén ismételten is részesülhet. 

IV. OA fennebbi két módozatn czéli'a az alapítvány 
kamat jövedelme olykép használandó . fel, hogy az évi 
kamat·jövedelemnek 80 (nyolczvan) %'11. feltétlenül a 
III. 1. pont alatt említett jutalmazásokra, 20 (húsz) %·a 
pedig a III. 2. pont alatt említett rokkantak segélye
zésére fordítandó, - ily rokkantak nem léte esetén 
azonban ezen 20% kamat jövedelem is a fennebb 
említett jutalmazásokra fordítandó. 

V. A jutalomdíjljtk és segélyek minden év augusztus 
hó 18·án mint Ö császári és apostoli királyi Felsé
gének legmagasabb születése napján osztandók ki. 

A magy. kir. csendőr-kerüleLi parancsnokságok elő. 
terjesztése alapján a jutalomdijakat, melyeknek ös z
szegét a m. kir. honvéclelmi minister szabja meg, 
ugyanő adolllányozv.a. 

A segélyre szorult rokkant egyének kiszemelése 
iránt a m. kir. honvédelmi minister hivatalból külön 
intézkedik és az egyénenként nyujtandó segélyek ösz
szegét is ő határozza meg. 

VI. Azon nem remélt esetben, ha a In. kir. csend
őrség feloszlattatnék avagy megszünnék: ezen alapít
vány - lehetőleg hasonló feltételek mellett - azon 
közigazgatási szervezet javára fordítandó, a mely a 
m. kir. csendőrség_ helyébe lépve, a közbiztonsági 
szolgálatot telj esíti. \ 

VII. Az alapítványt harmadik személyek iÍ'{myában, 
különösen annak jogi ügyeiben, az azon idő szerinti 
m. kir. honvéclelmi minister képviselendi. 

8 
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VIII. Ezen alapító oklevél négy egyenlő példány
ban állíttatott ki és ezek közül egy példány a m. kir. 
honvédelmi ministeriumban a szá.mvevőségnél, egy 
példány a m. kir_ belügyminiateriumban, á harmadik 
a csendőrségi felügyelőnél, II negyedik pedig a m. 
kir. III. számú csendőr-kerületi parancsnokságnál 
helyeztetik el megőrzés végett. 

Kolt BudapeRten, 189i. április hó 30·án. 

Báró Fejrrvár,1j Géza, s. k. 

A csendől'ségi alapo.1.f jelen állása a mult évben 
ösmertetett vagyoni mérleggel szemben, az alapitvány
szerü kiadások eszközlése mellett, a következő: 

1895. 1896. 
év végén gyal'apOd8S 

1. Csendörségi jelvény-pótdíj- Irt Irt Irt 
alap oo oo_ oo_ _oo ___ 58.46'86 590i2'62 325'76 

2. Csendörségi jutalmazási 
alap ___ _ _ ___ ___ 20CJ94' 30 20209 '4-5 115' J G 

3. Dombl'ádiNagyGyula és nejű 
szül. Berndt Ilonka alapít-

189G. 1897. 

vány___ ___ ___ 3000-- :l06l!-19 6�'19 
4. l'örök Fel'encz-féle alapít-

vány ___ ___ _ _ 151,56'�6 177iO'23 2313'77 

Az 189617. év folyam:í.n ujonnan a következő os:;tá
lyok állíttattak fel: 

a) számypa1'(tncsno/o.�á,qok: 

a J ll. számu csendiJrkeriilet/Jen: 
Zilabon ___ _ __ 1897 s7.eptember l-vel 

ll5 

az V. számu csendiJrkeriiletben: 

Nyitrán és Beszterczebányán 1897 szeptember l-vel 

a 1'1. számu csendűrke/'ületben : 

Győrött 1897 október l-vel 

b) sza.kaszparctncsnoksdgok: 

ct Il. szám.u csendiJl'kerilletben : 

Ó-Becsén __ _ __ 1897 augusztus l-vel 

a IfJ. számu csendiJrkerületben : 
Orosházán___ 1897 szeptember l-vel 

ct 1T'. szánut csendöl'keriiletben : 
Késmárkon ___ 1897 szeptember IG-val 

az r. számu csendiJrlwriiletben : 

N .-Szombatban és Rozsny6n 1897 szeptember l-vel 

a VI. szám.u csendiJl'keriiletben : 

Dombováron 1897 október l-vel 

cJ iJl'sparancsnolcs{í,qok: 

az I. számu CSe1uliJrkeriiletlwn: 
'Szurduk -szorosban 
Árokalján 

5 fővel 18!)7 szeptember l-vel 
5 1897 november l-vel 

a ll. szdnnt csendöl'kel'ületben: 

Moholbn 
Garán 
Mélykuton 
Cs6kán 

5-5 fővel 1897 augusztus l-yel 

Szerb-Eleméren } 
Tumérfalván 5-5 fővel l 97 
Mehádikán 

augnsztus l-vel 

8* 
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a !Il. 8zál1!lt csentlorkeriiletben: 

'furkevén � _ " 

Abád-Szalókon ) 

Tataroson D-D forel l897 szeptember l-vel 
Szalacson 

(t J V. száll/It csendorkerületben : 
Alsó-Meczenzéfen ___ 5 fővel 1897 szeptember 16-val 
Friclmanon ___ 5 1897 október l-vel 
Valóczon___ 5 1897 l-vel 

Cseklészen 
Czifferen 

az V. számu csendőrkeriiletben: 

K émet-Prónán 
Verbón 5-5 fővel 1897 szeptember l-vel 
Pereclen 
Komjáton 

a r f. számu csendo/'ke/'ületben: 
Sznszváron l 
Decsen 
Zombán J 

5-5 fővel 1897 október l-vel 
Pinczehelyen 
N.-Német-Szt-MihÚJyon 5 fővel 1897 november l-vel 

Örsök létszáma felemeltetett: 
a:;; J. szám:n csendorkeriiletben: 

örs létszáma __ _ 

a 11. szánw csendorke/'iiletben: 
örs létszáma 

a fl l. számzt csendorkel'ületben: 

fővel 

1 fővel 

2 örs létszáma ___ 1-1 fővel 
ct IT'. számu csendőrkeriiletben: 

7 örs létszáma 
1 

1-1 főve1 
2 
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Áthelyeztettek .' 

a lengyeltótii szakaszparancsnokság Marc:;;aliba 
1897 szeptember hó l-én, továbbá: 

az J. szdl1U/ csendorkerületben : 
az uj-sebeshelyi őrs Kitidre 1897 jan. l-vel 

a ll'. számu csendŐl'kel'iUetben: 
a hidas-németii 
a kápolnai 
a tisza:igari 

örs Giinczre 
« Kaálba 
« Tisza-Orsrf 

1897 ápr. l-vel 
szept. l-vel 

okt. l-vel 

az V. szárnn cSe'lulőrlcel'ületben: 
a taksonyi örs G,alántára 
az uj -szőnyi « Acsra 
a duna-szerdahelyi « lI-.- Udvamokl'a 

1 97 ápr. 1-yel 
nov. l-vel 

szept. 1- vel 

Létszám le8zállíttatott: 
a:; I . . �zdmu cSe'lldőrkel'iiletben: 

örs létszáma __ _ 1 fővel 

a V 1. szám It c8endorlceriiletben: 
!! örs létszáma ___ 
1 

___ 1-1 fővel 
2 fővel 

Végül csendorkillönítmények miiködtek: 
az J. számu csendifrke/'iiletben: 

Görbepataknál il fővel 1896 ápr. l-tő11897 máj. 31-ig 
Porcsesd en il . « márcz. l0-ike óta fenáH 
F.-Szálláspatakon5 1897 jnn.12-től jul. 24 ig 
Tusnádon (fürdö) 2 
Elöpatakon 3 
Bálványoson « 3 
Málnáson 2 
Zajzonban 2 

fövel I : r a fürdö-idény tartalllán át 

« 
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(t ll. számu csendöl'kel'iiletben: 

M.-Bánhegyesen 10 fővel 1 897 
Bács·Földváron 5 
Bodr.-Rereszturon 8 
Ó-Réren 8 
6-Verbászon 1 0  
Tataházán 7 
Bács-Madarason 10 
Runbaján 6 
Bikityen 10 
Mélykuton 8 
O-Moraviczán 8 
Berger·maj orban 6 
Eleméren 8 
Szerb-Aradáczon 8 
Dárdányon 8 
Nagy-Gájon 6 
Uj -Décsen ti 
Dolován 8 
Mokrinban 8 
CRókán 8 
'rordán 8 
Basahidon 8 
Oroszlámoson 8 
Rostélyon 5 
Marillavölgyben :) 
�agy·Gájon 6 

jun. 20-tól aug. 29·ig 
25-től szept. 4-ig 
22-től szept. 2-ig 
23-tól jul. 29-ig 
23-tól szept. 4-ig 
26-tól juL 28-ig 
24-től szept. l-ig 

j ul. l·től aug. 28-ig 
jun. 27-től « ID-ig 

29-től jul. 31 -ig 
26-tól aug. 18-ig 
29-től jul. 23-ig 
21 -től 31-ig 
22-től 25-ig 

jul. 22-től 27 -ig 
jun. 22-től ID-ig 

22-től « 22-ig 
22-től jun. 30-ig 
22-től jul. 28-ig 
22-től 3 1 -ig 

jul. ll-től 30-ig 
jun. 22-től 23-ig 
jul. 2-től 25-ig 

aug. l-től 
máj. 1 6-tól szept. 30-ig 
jun. 22-től jul. 20-ig 

ct J JI. számu csendörlcerületben: 
Püspök-fiirdőn 
Bihar-Füreden 
Füzes-Gyarmaton 
Vésztőn 
Czibakházán 
Versegen 

4 fővel a fürdőidény tartamán át 
4 « « «  
4 1897 május l-től okt. 25-ig 
4 « « 
5 « junius 20-ika óta fenál! 
4 « julius l-je 

ll\) 

alV. számlt csendörkerületben : 

a rank-herleini._ --- _ ._ ) 
, l a bártfai ___ ___ fürdőkben, 2-2 fóve a 

a szob�á�czi 
. 
___ ___ ___ fürdő évadon át, 

az erdobenyel --- ---

a tátra-Iomniczi i.ülülő helyelll897 máj . l -től szept. 30·ig 
a virágvölgyi « « « j ul. « aug. 31-lg 
a krompachi vasgyárban fi, fővel álland�an 

" 
,
. 

Fl'idman községben 4 fővel al!andóan az ors felalhtásalg 

(tZ V. számu csendörlreriiletbl"n : 

Tr.-Tepliczen (fi:irdő) 5 fővel, a fi.ü-�ő éva�
,
on át,

. . 

N.-Maroson 2 «  1897 Jun. l-to l szepv. 2R'lg, 
Szt-Antalon 3 egész éven át, 
Brezován ::I « «  
Szliácson (fürdő) 2 a fi:irdő évadon át, 
Fenyőbázán 2 1897 jun. l·tŐI szept. 30.ig, 
Roritniczán \fürdő) 2 a fürdő évadon át, 
Csorbatón (fürdő) 2 « « « « « 
Stepánon 3 «1896 máj . 18·tó1l897juI. 4·ig, 
N agy·Kéren 4 egész éven át. 

It V J. szánm csendörlceriilrtbm: 

az almádii. 
a siófoki.. 
a tarcsai __ _ 
a bé vizi __ 

fürdőkben, 2-2 fővel a 
fürdő·évadon át, 

a balatonfüredi __ 
a tarkányi __ _ 
a brennbergi kőszénbánya telepen 3 fővel állandóan. 
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A ma� yal' kir. csendőrség rendszeresitett 

1 111.1 TI. � --.:[ ám 

I 
V�V

I
Ö ömlest

l

"r örsvezew ; 
'*� � �I.II· � tr  � I � 

Csen dör· 

kerület � � I-' - rg a -- .g I � gtJ {lJ I � � � � 1 � E száza- G 'g száza-l � 'g l � � � I:> �; I -<:o dos � =  dos ..... ..J:; bO .,2 '0 tó ..9  tO -'-�-i-

:�. � : � I :!: :: j : [: ::1 1� :: ::� J :�:I 
III. 1 [ 1 i 1 8 18 1 � 4°1 19 5� 120 53 [ 1731 
IV. l 1 l 6 20 l , 1 56 3 59 161 12, 1731 
;; ::: : :: I: : :: : ::: ::1 

összesel11 6 1 6 ! 6 127 114 1 6016°1 3 1 31 3 1 4129514°13.35 9711 9°110611 
Ehhez a m. kir. horv.-szlav. csendőrség !����:;.Il I I I 1 I 3 l 1 81 fi l 1·1 '1 .1 361 .[ 361 �ool · 1 20� 

�üiissze� 7 1 7 r 7 30 15 681661 3 1 41 3 1 4 1 331140137JI1I71 9011261 

Ti .-;1�t i kw}'. 
Török Ferencz t{tbo)'szeJ'nag·y. 

A katonai pályán eltöltött félévszázados, énlemek-
9,en gazdag müködésnek méltó befejezését jelezte 
O csó.s7.. és apostoli kir. Felségének azon legmaga
sabb ténye, midőn 1897. évi angusztus 24-én kelt 
legfelsőbb elluttározásával rrörök Ferencz altábornagy 
111' Ő Nngyrnéltóságánuk, saját kéreIme folytán nyu
galom ba vonulása alkalmából, a táborszernagyi czí
met és a Lipó t-rend középkeresztjét legkegyelmeseb
ben adományozni mélt6ztatott. 
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állománya 1897. évi november hó l-vel. 

Csendör FöösBzeg .El 'a 
Ö r. Polgári 

alkalm. 

l Legénység ör- \ � :; � ---I - \ � 
� 

Imestertöl lefo � � �,.:.! ,.!Ill � � 

gp � I t:.D � :s� .. b � 1D ·;fi ...:.= � � � .'0 1i � : � I ö � -aN .�_ Z di : \ � g � ti ..§ :� 8 � � :� � � rn &ot � � ,g :� � ..:; 
1317 . 1317 40[11601 . 1601[ . 8 25 '!:l8 '!3� 1 !! 

734178 912 �9 904 2211125
1
211 6 16 145 36 181 !! 

67H99 971 3�1 832 3711203366 6 16 1 1 1361 58 194 '! 

877 77 954 31 1094. 9Ul86 00 6 18 187 14 '!Ot 1 !! 
7691 _ 769 !!!91 9681 • 968. 6 16 - 168

1 
168 !! 

889 889 31 1125: 1125 7 171 . 2051 2051'! 

�258j5541581'! 191:65�4i 684\7208:679�91108: 11 111079\ 1081i187 3 H 

ideiglenesen rendszeresített állománya, 

I 76 11 . 1 761 �21 9971 . 997 + 1 1�1 · 1 · �201 _ 1 22 .1 � 

. f019\551,:657E 21417521\ 684 8205167nl 43)1201 11 111299) 108\14071 31141 
l 

Ho�szu időknek nehéz küzdelmek között megérlelt 
ayümölcse a katonai életben a legmagasabb állások �lfoglalhatása és itt csakis lépésről-lépésre, fokró�
fokm minden alkalommal az érdemességnek ujra IS 
bebiz�nyitása által lehetséges a haladás és a mind 
magasabb renclfokozattal együtt jár6 minclnagyobb 
kötelmeknek a ságoru kivánalmakhoz mérte n mw
denben való megfelelés képezi csak az alapot és jog
czímet a továbbhaladásra. 

Azon közel 50 évet megütő szoJgalati idő is, a 
mely után Török táborszernagy ur őNagyméltósága 
ezen magas katonai mélt6ságot elérte, szakadatlan 

-���--------------�------------------� 
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lúnczolata a terhes szolgálati müködósek között kiküzdött közhasznu eredményeknek. 
Murai és köröstarcsai Tö�ök Ferencz tábOl'szernag;y 

nr ő Nagyméltósága született Csik- Szeredán 1832 
január 29-én_ Szülei őt a katonai pályára szánván, 
eleitől kezdve katonai intézetben. az olmüczi hadapl'órl-iskolában nevelkedett. honnan mint hadapród
őrmester 1851-ben a CR_ és kir. 41. gyalogezre(lhez besoroztatott, haclnag_ygyá 18l"2 deczember 23-án lép
tettetett elő a cs. és kir. 6. gyalogezredhez_ 1857 -ben áthelyeztetvén a cRendőrséghez, itten a 7., 6. és 8 -ik 
csendőr-ev.redek állományában mint szakaszparancs
nok Nagy-Váradon. Aran on, But:vinban. ujra Aradon s Kaposvárott állomásO'Zott. 1866-ban kiütvén Poroszország ellen a háboru, mint százados helyeztetett vissza a cs. és kir. R4. gyalogezredhez s ezei:t ezred
ben mint századparancsnok harczol ván végig a hadjáratot, résztvett a podoli és jicini ütkőzetekben és az utóbbiban sulyosa.n meg is sebesült_ Ezen évben legfelsőbb dicsérő elismeréssel kitiintettetett a had
jámtban tanusitott kötelesséahü és vitéz maCfatartásitért és a katonai érdemkeres�ttel a Somogym;gyében fen forgott zavaros közbiztonsági viszonyok helyre
állitása körül szerzett érdemeiért. A m. br. hon�édségnek 18fi9- ben történt szervezésénél a közös ha.dseregből átlépett a honvédséghez s a Kézdi-Vásál'helyt állomásozó 24. zászlóalj parancsnokává neveztet�tt 
ki, majd pedig 1872_ évi november l-jével őrnagygyá 
léptettetvén elő, a deési 82-ik zászlóalj parancsnokává lett. Ezen rendfokozatában 1873-ban egyszersmind mint a tisztképző iskola vizsaaelnöke is 'mükörlött -általában tehát felette tevékeny részt "ett a honvéd: ség első szervezésének nehé", munkáj ában_ Midőn pedig a m.ag.yar kormány 1876 május 'l-.iével átvette a cs. és k1r. közös hadügyértől az akkori erdélYl'észi csendőrséget - a mely az orszáa területén 1850 óta f�lállított, de később felos7.latott 

"
cRendőrparancsnoksagok közül egyedül maradt műkö,lésben - ezen testületnek parancsnokává 1876 junius 26'úval Török 
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Fel'encz őrnagy, a csendőrség állományába ,vaM át
helyezés mellett, neveztetett

, 
ki. A;zon ne�ez VlSZO

nyok között, a melyek az erdelrrés�l cse�d?rpar?,�cs,: noksáanál akkor fenforogtak, slkerult meg1s a �ttun() 
vezeté�nek minden rázkódtatás nélkül elérm azon 
ereJményt, hogy e parancsno�8ág l�gy vezetésében .. 
mint személyi viszonyaiban IS �el)esen ��gya.rra. 

alakult át s az intézmény oly kltünően mukodott, 
bogy midőn az anyaországban a közbiztonsági �iszo

nyokban beál:ott bomláss�erü �l�apotok folyt�� �� 
akkori kormany kezdemenyezesere a csendőr,sé"l 
intézménynek Magyarország többi részére .. va,ló kLt?r: 
jesztése is elhatároztatott s e czélból a k07.blztonsag1 
szolgálat szervezéRéről szóló 1881 : III. k�Z. �eg
hozatott: az erdélyrés7.Í csendőrparancsnoksagnal az 
1877 május l-jével alezredessé és 1880 november 
l-jével ezredessé előléptetett Török Ferencz ezredes 

által - ki 1882·beu hosszas és jeles szolgábtal el
ismeréseü! a 3. osztályu vaskorona-renddel iR kitün
tetve lőn - előkészített measzállás az ő yezényiete 
alatt a szegedi csendőr-keriflet területére 18 2 jan , 

l-jével, innen folytatólag, szintén az .. ő vezetés� al�tt, 
a budapesti és kassai csendőr-kerulete� �eruletel'e 
1883 január l-jével s végül a pozsony1 es �zéke�
fejérvári csendőr-kerületek területére 1884 ,JamUl.r 
l-vel megtörténhetett. A nagy mü Le volL fejezve l" 
ezen időpont óta a Magyar t>zentkorona �eri:iletén--:
a törvényhatósági joggal felruh�zott vlU'osok .. k,l 

vételével - a közbiztonsáC7i szolgalatot a csendorseg 
lú.tja el s ez hatalmas s re;;'díthetetlen oszlopa és kép
\'iselője fl, ma"yar állameszmének is. 

Mindezen �easzállások szervezésében az oLOszláu
rész Török Fel:'encz ezredest illette, kinek általában 

szerencsés szervezési képességeinek él'vényesítésével 
ezen nj intézménynek a m.agyar k?zéletbe. val� b�
vezetésénél, sikerült azt mm den razkódtatas nelkul 
olykép megterE;lmteni, hogy az int?z�ény miha��,r 
OttilOnossá lőn s úldásos tevékenysegevel már eleltol 
fogva közelismerést vivott lá magának. A csendőrség 
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szervezése körül ekképen Rzerzett kimagasló érde
meiért Török Ferencz ezredes 1 884-ben a legfelsőbb 
megelégedés kifejezésével lett legmagasabb an kitün
tetve. 

A csendőrség hatásköre ily módon már az egész 
()rszág területére kitel:iedvén : szükségessé vált az az 
iránt való gondoskodás is, hogy a testületben a 
szolgálatkezelésnél, a személyi, fegyelmi és katonai 
ügyeknek intézésénél egyöntetü és egységes vezetés 
-érvényesüljön. Ismét csak Török Ferencz ezredesre 
esett a választás, ki ez okból 1 88(i-ban a honvédelmi 
ministerium csendőrségi ügyosztályának vezetöjévé 
neveztetvén ki s egyuttal a csendőrség felügyelőjé 
nek teendőivel bizatván meg, ezen minőségeiben a 
ltonvédelmi ministernek segédközegévé lőn. Ezen 
állásában, a melyben érte 1886. november hóban 
vezérőrnagygyá, 1 891-ben pedig altábornagygyá tör
tént előléptetése, töltött el Török táborszernagy ur 
őNagyméltósága 1 1  Qly évet, a mely idős;.\ak a csend· 
őrség történetében örökbecsii marad azért, mert 
alkotásai. személyes befolyása és bölcs közremükö
(lése eredményezték azt a magas szinvonalon álló 
müködést s minden izé ben tősgyökeresen magyaros 
kitünő szellemet, a mely jellemzi testületünket. Mert 
örvendetes tény az, hogy intézményünknek már egy 
évtizednyi müködése alatt is sikerült magát annyira 
megkedveltetni, katonai igazságos szigora, önfel
áldozó tevékenysége és eredményes müködése ált:ü. 
hogy immár az évi költségvetésnek az országgyülésen 
való tárgyalása alkalmából minden :í.rnyalatu párt 
egyhangnlag támogatja a kormányt inté7.ményünk 
tO�,ább fejlesztésére irányuló törekvésében. 

O cs. és aposto kir. Felsége 1 89 1 .  évi február 6-án 
kelt legfelsőbb elhatározásával Török Ferencz vezér
őrnagy urnak hosszu, erectménydus és kitünő szol
.g:í.latai elismeréseül a Lipótrend lovagkeresztjét leg
kegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

A csendőrségi felügyelő áll:í.sa azonban nem csak 
(liszes, hanem felette terhes, sokoldain követehué-

nyeket támasztó :í.llás is. Alig van egyén, ki Magyar- . 
ország terület ét oly behatóan ismern é, mint 'l'örök 
táborszernagy ur őNagyméltósága, a ki egyfolytában 
hónapokig is tartott Rzemleutazásainál az örsök el
szórt elhelyezései folytán II év alatt i smételte n meg· 
fordult minden vidéken s bizonyára ezen hónapokon 
át tartott utazások fáradalmai lényegesen hozzájárul
tak ahhoz, hogy egészsége végre is annyira megren
dült, miszerint eudigi fáradságos müködését már ncm 
folytathatta és saját elhatározásából visszavonult 
nyugodni egy hosszu és a rendes mértéket jóval 
meghaladó, eredményekben gazdag munkás életnek 
fáradalmait. 

A visszavonulás külsőségei :gtéltó összhangban állot
tak az érdemdus luulttal. O Felségének mult évi 
augusztus 24-én, Ischlben kelt legfelBőbb elhatározá
sával Török altábornagy ur ő Nagyméltóságn elnyerte 
a czimzetes táborszernagyi jelleget és számos érdem
rendjeleihez s kitüntetéseihez még a Lipót-rend 
középkeresztjét is. Ezt megelőzőleg azonban tiszti
karunk, a melyet ő nevelt s a melybe az intézmény 
vezetésénél érvényesülő s oly szép eredményeket szülő 
különösen mintaszerü kötelességhü szellemet ő öntötte 
belé s a melyet a trón és a haza javára oly dicső
séges eredménynyel vezetett : meghatóan bucsuzott el 
nagyrabecsült és szeretett parancsnoJ,ától, ki a köte
lességeknek teljesítésében teljes életében mindig ön
magára rótta a legnehezebb feladatokat ; ilyképen 
szolgálva követendő mintakép gyanánt alárendelt
jeinek. 

Mult évi augusztus 9-én az ország m inden részé
ből a m. kir. és m. kir. horvát-szlavon csendőrség 
ti�ztikarának mintegy !JO tagja a budapesti Aggteleki
ulezában fekvő csendőrségi laktanyában gyülekezvén, 
az oda küldöttség utján meghívott altábornagy nr 
ő N agyméltóságához a tisztikar nevében Stesser György 
ezredes ur a ],övetkező bucsubeszédet intézte : 

• Nagyméltóságu Altábornagy Ur, Kegyelmes Urunk ! 
!\Iai megjelenésünk Nagymeltóságod előtt azon, reánk 
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nézve valóban mélyen elszomol'ító alkalomból törté
nik, hogy Nagyméltóságod - mint a magyar korona 
Qrszágaiboz tartozó csendőrség felügyelője .- ezen 
magas állásától végleg m�gválni és nyugalomba vo
nulni méltóztatik. Mi - a csendőrség egész tiszti
karának képviseletében itt egybegyültek - k;k 
mindannyian szerencsések volt.unk Nagymélt6ságou
nak, mint a csendőrség első felügyelőjének vezetése 
�\latt szolgálhatni, közvetlenül tapasztaltuk ezen veze
tésnek czéltndatos bölcseségét és hivatottságát, 
€lőljÍtrói igazságszeretetét és j6akaró méltányosságát : 
tehát legjobban tudjuk és érezzük azt, hogy mit 
vesztünk mi magunk.. mit veszít az egész csendőrség 
Nagyméltóságod távozásával. A mi veszteségünk való
ban nagy és sulyos és a legtalál6bban, legjobban 
azon - mindnyájunkban gyökeret vert - közmeg · 
győződés tónyeivel jellemezhető, mely szerint a csendőr
ségi intézmény és Török Ferencl: altabornagy két, 
egymást kiegészítő, egygyé vált fogalom, - mert 
hiszen csendőrségünknek mai fejlődöttsége és elismert 
értéke egyenesen Nagyméltóságodnak a müve ! Nagy
méltó ságod tehát nyugodt lélekkel és magas önérzet
tel, bátran tekinthet vissza a mögötte lévő hosszu 
szolgálati pályára, mert valóban el nem évülő érde
mek és eredmények diszítik azt. Enged.ie meg ezek- . 
ntán Kegyelmes Uram, hogy az egész tisztikn.r 
nevében, keresetlen, ele annál őszintébb érzésből 
eredő szavakkal hálás köszönetünket fejezzem ki, 
első sorban is azon - valódi katonai szellemtől át
hatott - igazságos jóakaró és gyengeségeinkkel szem
ben méltányos vezetéseért., a melyben NalG'méltósá
god bennünket mindenkor részesiteni kegyeskedett, 
de egyszersmind szolgálati ismereteink azon gyara
pításaért is, a melyet egyedül Nagyméltóságod szak
tudásáb61 és gazdag tapasztalataib61 voltunk szeren
csések meríthetni. Kérjük végii.l Nagyméltóságodat, 
mélt6ztassék minket nagybecsü kegyeiben és atyai 
jóindulatában továbbra is megtartani, a minthogy 
bennünket mindvégig az őszinte rnga�zkodás, a hódoló 

127 

tisztelet és hálás emlékezet érzete fog Nagyméltóságod 
magas személyéhez füzni, a mely igaz érzületünknek 
látható jeiéül kérjük még Nagyméltóságodat, az Itt 
felajánlott szerény emléket tőlünk kegyesen el
fog,'dni. 

Áldja meg az Ég Kegyelmes Urunkat egészséggel 
és megelégedettséggel ! .. 

Altábornagy ur ő Nagyrnélt6sága a következő meg
ható bucsuszókat intézte a tisz(.jkarhoz : 

. Megengedjenek uraim, ha e perczben, midőn 
önöktől u'"'yszólván örökre bucsl1t veszek, a mély 
meghatott;árr és elérz:ékenyülés behatása alatt nelU 
talalom meg a helyes szavakat, lllelyek belső érzel
meimnek valódi kifejezését hiven tolmácsolnák és 
ezért ne kicsinyeljék egyszerü, de szivből eredő kö
szönetemet a mai megjelenésükben nyilvánuló meg
tiszteltetésért. 49 éyi s7.akac1atlan 87.01gálat után most 
már időszerünek találtam, hogy fiatalabb erőnek 
helyt adjak, mert - a mint önök is jól tU!lják? 
uraim - a mi szol"álatunkkal járó szünetnélküh 
tevékenység és mük6dés fiatal hév és lelkesedéstől 
áthatott teljes testi és lelki erőt követel ; ilyent pe· 
dig, agg koromnál fogva, sajnos, ue ezen tul már én 
alig lennék képes kifejteni. Megvallom, fáJ6 SZivvel 
bár, de nyugodt lélekkel válok meg a csendőrség től, 
ezen magasztos hivatásu intézménytől, melynek érde· 
keit mindig szivemen hordoztam, melynek emléke
zete mindenkorra kedves és f"lejthetlen marad előt
tem. Nyugodt a lelke;n, mert e�lensze�v ;vagY

,
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engem soha sem vezedett tettelm és mtezkedesellu
nél ; törekvésem mindig az volt, mindenkinek egy
formán igazságot szolgú,ltatui �s minuenkinek ügyét
baját lelkiismel'etesen tárgyalni. Ha lmndenne� 
daczára mégis hibáz tam volna : ezt kizár61ag emben 
gyarlóságomnak kérem betnc1ni . Stesser e.zrede� ur, 
hozzám intézett meleg érzésü bncsuszavalban erde· 
meimről és elért sikereimről is szíveskedett meg
emlékezni. Uraim ! ha énlemeim vannak és parancs
lloklásom alatt különös eredmények érettek el, ezeket 
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minrl az önök odaadó támogatásának, az önök katonai 
kötelességérzettől áthatott hazafias buzgalmának, 
czélturlatos, értelmes és erélyes müködésének köszön
hetem és meg vagyok győződve, hogy önök �z �ntéz
mény és közszolO'álat érdekében ezen dicseretes 
tevékenységüket to�ábbra is folytatni fogják. Min�
ezekért fogadják tehát uraim, ez alkalo��al l� 
őszinte hálás köszönetemet. Mondhatom, valodi lelkt 
örömöJ�lre szolgál a távozásom alkalmából minden
felől, de főképen a cseudörségi tisztikar részéről 
személyem iránt kifejezett közelismeréR, nagyra
b ecsülés és ragaszkodás : és ezt tekintem szerény 
törekvéseim legbecsesebb jutalmának. A �ekem most 
felajánlott, nem csak értékes, de valoban remek 
emlékmü a7.0nban uraim, már oly rendkivüli meg
lepetés nekem és annyira megható bizonyíté�a, a� 
önök kegyeletes érzelmeinek, hogy �zt .me�balallll 
egyszerüen nem tudom ; - erre mar Jgazan ne� 
t:tlálok szavakat és igy csak nagyon, de nagyon ko
szönöm a drága, szép emléket : éltem végeig a . leg
nagyobb becsben fogom ��t tarta�i . . Most ?e�l� a 
tisztikar minden egyes tagjanak tovabbl életpályajara 
sok szerencsét és boldogságot szívemből kivánva ; 
kérem az urakat, engemet becses emléke�etükben 
továbbra is megtartanÍ. »  E szavak után altabornagy 
ur ő Nagyméltósága a jelen volt tisztek és hadapró: 
dok minclenikétől meleg kézszorítással bucsuzott �l. 

Megható volt a bucsu és a sok szembe� me,gcsII
lant könyek bizonyságai annak, hogy muló. Idoknek 
tünő emlékei közül fényesen ragyognak ln majdan 
későbbi években ezen bucsuzásnak mély benyomásai, 
tanuságot téve azon igaz és őszinte raga�zko�ásról! 
melyet Török altábornagy ur ő Nagyme!tósa?a . a. 
csendőrség szervezése és vezetése s az orszag kozblz
tons>Í.O'i állapotának helyreállítása körül szprzett örök
becsü'" érdemei által méltó módon vivott ki magának. 

Ezek után nyomban a tisztikart Török altábornagy 
ul' ő Nagyméltóságával együtt Ellinger fényképész /J. 
laktanya udvarán sikerülten lefényképezte, Ily mo-
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don megörökítvén a' ritka látványt, hogy a csendőr
tisztikarnak majdnem fele együtt látható. 

Este 8 órakor a Metropol-szállóban a tisztikal', 
.Jablánczy Sándor táb"rnok urral , az élén, bucsu
lakomára gyült egybe, melynek fényet emelte Gromon 
Dezső honvédelmi államtitkár ur ő Nagyméltóságá
nak megjelenése és résztvétele, ki , a lakoma fllly�L
m{Ln; mint első fölköszöntő, poharat emelve, magas 
állásának hivatottsáO'ával- emelkedett, szép szavakban 
méltatta altábornagy ur ő Nagyméltóságának ki
magasló érdemeit, mire altábomagy ur ő Nagyméltó
sága It következő felköszöntővel válaszolt : 

"Nagyméltóságu államtitkár Ur, kegyelmes Uram ! 
MindenekEllőtt méltóztassek ugy a magam, mmt a 
csendőrség tisztikara részéről azért, hogy bennünket 
mai kitüntető megjelenésével megtisztelni kegyas
keclett, igaz szívből eredő meleg , kös�önetünket ��!
vesen fogadni. Mint a csendőrsegi ugyek ve�etoJ�, 

. több mint 1 1  évig voltam szereucsés Nagymeltósu
O'odnak közvetlen rendelkezése alatt szolgálni. Most, �időn a hivatalos müködés('mlől ,'égleg meg\'álok, 
iO'az örömmel ragadom meg a bucsualkalmat arra, 
l�ogy a csenr1őrtisztikar előtt �s kiJelenthessem azor: 
örvenuetes tapasztalatomat, mIszerm t Gromon Dezso 
államtitkár ur ' , ő Nagyméltósági1 már az első pilla
nattól kezdve, intézményünk iránt nem csak a leg
élénkebb rokonszenves érdeklődéssel viseltetett, hanem 
ugy az intézménynek, mint minden tagjának énleké 
és javát is minden alka�Ol��al bölcs�n és .)óakarai
tal méltatva, azt magas allasunIlk sulyaval mmdenko 
hathatósan előmo7.dítuni kegyeskedett, ugy hogy - rö· 
viden szólva, de minden nagyzás és hizelgés .nélkül - 

teljes meggyőződéssel mond�atom nzt, �J.szer�nt. csendőrségnek őszintébb és Igazabb baratJ�t es J 
akaróját - mint ő Nagyméltósága - nem Ismere 
;\lidőn tehát ezért az egész csendőrség mélyen érze 
hálás köszönetét tolmácsolnám, legyen szabad azo 
tiszteletteljes kérésemet is hozzáfügg.eszte�i, h�g 
Nugyméltóságocl ezen j óakar:1tteljes hajlamaiban III 
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tézményünket továbbra. is megta�tani, kegy,?skedjé�, 
Nagyméltóságod valóban �agy?n IS �hsm�r� s.zavalt, 
mel ekkel az én szolgalataimat es kulonosen , ,a 
cseJclőrség érdekkörében kifejtett s,zerény törekvéseI
met méltatni kegyeskedett, csakIs a l�gmelegebb 
hálás köszönettel fogadhatom, a mennyIben Inagas 
előljáróim elismerésé?�n mi�dig, csak a lelkemnek 
ioazán jól eső erkölcsI Jutalmat latom annak? hogy 
l�osszu szolgálati pályámon - ezt tl)'ug<?dtan, klm?�g
hatom - mindenkor csak a legfelsobb szolgalat erae
keinek előmozdítása volt egyedüli igyekezetem, Most 
pedig Uraim ! nem egyszerüen szokásból, ha?e,;n 
igaz érzelmemet követ'le, emeleT? pohara,mat, n;ndon 
szivemből kivánom. hogy a Mmdenha,�o, a ml BZ�
retve tisztelt jóakarónkat Gromon Dezso allamhtkal' 
ur ő NaayméltósáO'át egészséggel és boldogsággal 
meaáldj' a "és őt a °hazának diszére és a csendőrség 

o " 
, ká' 'It , javara meg, Ig�n Igen so 19 e esse , '  

.. , "  " _  Majd a tIsztIkarra emelvén poharat, Torok altabor 
nagy ur ő N agy�éltósága ekk�nt ��ólott: 

,
'" 

«Uraim ! MindIg szomoru es  faJdalma� a \ �as, 
még pedig annálinkább, ,mentől hC)ssz�bb es �e�sőb� 
volt az összetartozás VIszonya. En IS a :rálasnaJ, 
mélyen fáj ó benyomá�a , al�tt állok I?ost Itt :;-, � 

csenelőrtisztikarnak vaJml ntkán egyutt leheto �IJ 
naay részét magam előtt látva - hogy a csend or
sé�iől ezen eliszes testülettől, melynek hosszu szo,
gálati 'pályám javarészét szenteltem, végbuc�ut ,vegyek. 
Hogy minő érzéseket és kiván�ág�kat tn-plalok az 
egé�z testület és külön?se� a tIsztIkar .. Hant" , hogy 
mit köszönhetek ezen tIsztIkar lelke� kozrem�koel�
sének és odaael6 támogatásának : mmrlez� mar bo
vel,ben kifejeztem és közzétettem bucsup,arancsomban, 
valamint ma délelőtt tartott bucsubeszeel,el;nben. Bo
csássanak meg tehát uraim, ha most me�Fs f�l�zó�a
lok; de nem tehetem, hogy ezen utols� baJtar�las 
eayüttlétünk alkalmáml legalább azt, a ml legmkabb 
s�ivemen fekszik, ne ismételjem. Még egyszer lell" ern 
mélyéből köszönöm nlinden egyesnek az urak kozul 
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a vezetésem alatt tanusított eredményes munkálko
dását, valamint a személyem iránt mindenkor nyil
vánult őszinte bizalmat és hüséges ragaszkodást, ele 
különösen még az ezen érzelmeik látható jeiéül 
nekem fela jánlott, előttem örökbecsü müemléket, Igaz 
szivből kivánom mindnyájoknak a legjobb előhaladást, 
adjon a T\1inelenható önöknek, családjaikkal együtt, 
egészséget és boldogságot ! Tartsanak meg engemet 
szives emlékezetükben, a mint hogy én a csendőrs,é
get és derék tisztikarát soha feledni nem fogom, Az Eg 
áldása kisérje további müködésüket, éljen a csendőr 
tisztikar ! » 

A válás okozta hangulatnak őszinte kifejézését tol
mácsolta még Török altábornagy ur ő Nagyméltósá
gának a honvédelmi ministerium XVI. ügyosztályában 
hosszu időn át alatta müköclött munkatársa, az ügy
osztály helyettes vezetője, Reinle Gábor ezredes ur is, 
ki a következő pohárköszönlövel ünnepelte bucsuzó 
előljáróját : 

«Uraim ! A csendőr tisztikarnak nagyon is emlé
kezetes marad a mai nap, a melyen első felügyelő
jétől, mély sajnálatára, bucsut kellett vennie. Mindaz 
a mit ezen komoly alkalomból szépet, jót és igazat 
mondani lehetett és a mi mind nekünk többieknek 
is lelkünkből szólt, erre hivatott ajkakról megható 
bensőséggel már elhangzott ; és mégis, bocsánatot 
kérek e szerénytelenségemért, ele nem tudom szó 
nélkül megállani. Kedves kötelességemnek tartom 
ugyanis, hogy Török Ferencz altábornagy ur ő Nagy
méltóságának az itt egybegyült tisztikar szine előtt 
is mélyen érzett hálával megköszönjem azt, hogy 
éveken át közvetlen tanuja lehet tem az ő soha nem 
lankadó ügyszeretetének, szivós kitartásának és ön
feláldozó, példás munkásságának, hogy tanulhattam 
az ő magas szaktudásából és intézkedéseinek bölcse
ségéből, hogy ő benne magam előtt láthattam az 
igazán hivatásának élő férfiu megtestesülését, valódi 
mintaképét. Minclezekkel szemben tehát én csak azt 
kivánhatom, hogy előttünk minelvégig felejthetlen 
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maI adó első felügyelőnknek ezen magasztos példa
adását - az ő emlékének megerősítésére és intéz
ményünknek j avára - mi mindnyájan híven és 
kegyelettel követni igyekezzünk !  Isten áldja, Isten 
tartsa a mi szeretve tis2;telt első felügyelőnket! » 

Elmplt a szép ünnepély � a tisztikar a szélrózsa 
minden irányába széiielo�zlott az országba, magával 
vivf' volt felügyelőjének utolsó buzdítását és halad 
továb}:! azon az uton és abban az irányban, a me
lyen és a melyben volt . parancsnoka évtizedeken át 
a trón és a haza dicsőségére vezette. 

* 
A tisztikar által e�lékül felajánlott szobormüvet 

midőn mellékelten bemutat juk, megemlítendőnek 
tartj uk azt, hogy e szép tárgy a magyar müötvösség 
terméke. Tervezője és elkészítője Link István buc1a
pesti udvari müötvös. Az egész szobormü 65 ctm. 
magas. A zöld márvány talapzaton Török Ferencz 
altábornagy ur ő Nagyméltós:í.gának tömör ezüst 
_ állásban és arczban hüen eltalált - alakja lát
ható ; lenn j obbra egy gyalog, balra egy lovas csendőr. 
A talapzat előrészén a következő, ezüst lapra vésett 
ajánlás olvasható : 

• Murai és kőröRtarcsai Török Feroncz cs. és kir. 
altábornagy úr Ö '  Nagyméltóságának mint első 
felügyelőj ének; őszinte ragaszkodása, hálája és nagy
.rabecsülése jeIéül a m. kir. és a m. kir. horvát-szla
von csendőrség tisztikara, 1897. augusztus. » 
A talapzaton ezüst hadijel vény díszítések között s ezüst 

lilpokra a magy. kir. és a magy. kir horvát-szlavon 
c3en<lőrstÍg Lisztikam tagjainak nevei vannak bevésve_ 

* 
Ő császári és apostoli királyi Felsége 1897. évi 

október hó 2 1 -én Buc1apesten kelt legfelsőbb elhatá
rozásával: szentgyörgyi JABLÁNCZY SÁN
DOR cs. és kir. vezérőrnagyot, a 77-ik honvéd gya
log dandár parancsnokát, ezen állásától való felmen
tés mellett, a m. kir. honvédelmi ministerium 
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XVI.  (c!>endől'st'gi) ügyosztályának vezető
.i éH� legkegyelmesebben kinevezni és egyidejüleg 
a nlagyar korona országaihoz tartozó csend
őrség felügyelőj ének teendőivel legkegyelme
se1?bell meg'bízni méltóztatott. 

Ö cs. és ap. kir. Felsége 1897. évi február hó 27 -én 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározáEával : Reinle 
Gá bor ezredesnek, a honvérlelmi ministerium 
XVI. ügyosztálya helyettes vezetőjének, úgy általában, 
de különösen említett alkalmazásában hosszabb időn 
át tannsitott, minden irányban kimagasló és ered
ménydús miiködésének legfelsőbb elismeréséül a 3. 
oszt. vaskorona I"Imdet legkegyelmesebben díjmentesen 
adgmányozni méltóztatott. 

O cs. és ap. kir. Felsege 1 897. evi szeptember 
hó 22-én Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával 
elrendelni méltóztatott. hogy Jurcsel.: Géza főhad· 
nagynak a m. kir. VI. sz. csendőr-kerület állomá
nyában, a közbi7.tonsági szolgálat teren tanusított 
kimagasló és eredményes müködéseért a legfelsőbb 
me[J.elégedés kifejezése tudtul adassék. 

Ö cs. és ap. kir. Felsége J ö97. évi október hó H · én 
Budapesten kelt legfelsőbb elhatitrozásával legkegyel
mesebben megengedni méltóztatott, hogy : 

ra.inai és kőrösladányi Ste sser György ezredes, a 
III. sz. csendőr-kerület parancsnoka a poros:; királyi 
II. oszt. vörö's sasrendet, 

Rosenthál Károly alezredes, az V. sz. csendőr
kerület parancsnoka a porosz kil'áZyi II. oszt. !coronet 
rmc(jelet, 

várbogyai Bogyay Vincze VI. és 
Szabó József V. sz. csendőr kerületbeli századosok 

ft porosz királyi Ill. oszt. korona · nncljelet elfogad
hassák és viselhessék. 
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Előléptetések : 1. A ?II . ' kir. csendőr8�qnél. 

1897. éví május h6 1 -ével . . 

ezreclessé : kézdivásárhelyi Pal) Mihály alezredes, 
a?: 1. sz. csendőr-kerület parancsnoka. 

alp,zl'edesekké : Rosenthal Kál'oly őrnagy, az 
V. sz. csendőr-kerület parancsnoka. Kubass Mihály 
őrnagy, a II. és Zgó.l'ski László őrnagy a VI. sz. 
csendőr-kerületi parancsnok helyettese ; 

örnapyokká : altorjai Altorjay Imre a VI., Csá,. 
szár János a IV., postupiczi Kostka Pál a Ill., 
szakolczai Koreska ,rilmos az V. és Wenninger 
J ózsef az I. sz. cSBndőr-kerületnél II·od törzstiszti 
teendőkkel megbizott I. oszt. száz:1dosok ; 

1. oszt. századosokká : Pot.llán.�zky Dénes. a IV., JJ
nárd Pál, a Ill., Reschner Dániel, az I., v�rebélyi 
Mars6 György, a III. és somlyói Szilágyi Odön a 
VI. számu csendőr-kerület állományába tartozó II-od 
oszt. századosok ; 

II. oszt. századosokká : Kovássy Kálmán, IV., Czak6-
Di6sgyő/'y Barnabás, VI., Szalay Béla, V., esik- szent
imrei Csat6 Ferencz, V., Tö/'ök Sándor, I. és Tynnan 
József, V. sz. csendőrkerületbeli főhadnagyok, utóbbi 
a honvédelmi minist. XVI. ü. o. beosztva és 1. f. v. ; 

fóhadnapyokká : J"a.lch Jenő, V.,  Gömöry László, L, 
N".vi ... zto/, Sándor. III., Török Kálmán, III., a honvé
delmi minist. XVI. ü. o. beosztva és 1. f.' v., Borhy 
Sándor, III. és Rafain Imre V. sz. csendőrkerületbeli 
hadnagyok ; 

. 

haelnagyokká : Dusche/ Kár.VI., Kunits József. Ill., 
Hunyetz Károly, III., Béldi Mihály, VI., Hamza 
Gyula, L, He,qNhZs Gyula VI., és Deák Gyula, I. sz. 
csendőr-kerületbl?li hadaprórl tiszthelyettesek. 

fl. A m. ki/'. horvát-sz/av6n cRendörségnél : 

1. os::t. s::l:Ízadossá : Lovinci6 Sándor II- od oszt. 
százados . . 
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1 897. évi november hó l -ével. 
J. A m. kir. csendöl'Béftnél : 

őmagyokká : dombl'ádi Nagy Gyula a II. ég 
J!:nyeter Ferencz a IV. sz. csendőr-keri:iletnél II-od 
törzstiszti teendőkkel megbil'lott I. oszt. századosok ; 

I. oszt. századosokká : Holek László. V., Serédy 
Géza, I L. Dobos Gyula V., Demény Béla és Sál]Jy 
György I. é, Fel'y Oszkár VI. sz. csenclől'kerületbeli 
I T .  oszt. s7.ázadosok ntóbbi a honvéd elm i miniszterium 
XVI. ügyo" ztályába beosztva és 1. f. v. ; 

JI. oszt. századosokká : [(öm,'1' Károly. VI., Bánya.'! 
Albert, II., Szathmáry József és LOl'dnth Dénes, Ill., 
Dumborics Emil, IV. és Szild!J.lli Gergely, II. sz. csendőr
kel'ületbeli főhadnagyok ; 

(őhadnag.llok1cá : Fl'och József. L ::fam/ Vilmos, III., 
A/bl/ Pál, IV., Geyer János. V�qh Fel'encz és Va/'.IIa 
Gusztáv, I., Sebesta Ottokár, Ill., Xafm BéJa, V., 
Po/.�te/' Kálmán. IV., FIlJ:ludf'er Gyula és !t1é.�zá/'o.� 
János, V., Zie,q/81' Emil, L. Siflll/onel Lázár, V. sz. 
csendőr-kerületbeli hadnagyok ; 

lwdnagyokká : Hilbe/'t Rezső,V .. Nlvelits Kálmán, lY., 
Si1cor.<;Z!cy Zsigmond. VI., Fonyó Jenő, I., Szlllh a  Imre 
és }]nl'.�8.'1 Gu�ztáv. III., SZ81ltmihályi Lajos, IV . . Tú·ts 
Béla . .  Ill., A,Qh Béla, I., Radányi Frigyes. VI., [(u
vács Ödön, IV., T,ulcol'Ícs Gyula, IL, LilJOvniczky Pál, 
Czékus László és Bez.\il/a Kálmii.n, V. s Gyel'!lyai
Hancke Rezső, II. sz. csemlőr-keri.i1etbeli hadapród
tiszthelyettesek ; 

Il. oszt. 8zázados-számvh'ővé : JJ1isl/a11 J., VI. sz. 
csenilőr-kerületbeli főhadnagy-számvivő ; 

hadnag.ll-szálllt'ivővé : Ta,i Dániel III. sz. cgendőr
keri.lletbeli vizsgázott számvivő őrmester. 

I r. A 111. ki/'. hurrát-szlaron csendő/'sérlnél : 

1. o.�zt. századossá : Iúwst Fel'encz II. oszt. sZú
zados ; 

l l. oszt. századossá : Begié Miklós főhadnagy ; 
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II. oszt. századoNzámvivővé: �A1aikic Mihály főhad
nagy·számvivő. 

.vyu,r;dí'aztottak 1896/7. dvben : báji Patay András. 
és Tomerlin MÍtrton ezredesek. kiknek ez alkalom
mal a czimzete8 vezdrőrnagyi jelle!! al1oruányoztlttott, 
továbbá Lukács Mózes és földvári varó Földváry 
Lajos ezredes, kik közül az utóbbinak ez alkalomból . 
a 3. oszt. 'caskoronm'end adományoztatott ; nzután. 
osdolai Bándy Balázs alezredes s végiil E.ová.�.�Y' 
Kálmán százados és Jaszlt.�ch Ferencz s Szászcáros/: 
István főhadnagyok. 

Legénység. 

A csendörlegénység-álromány kiegészítési viszonyai. 
az 1 896/97. évben megfelelőek voltak, a mennyiben 
a fogyaték ugymonclva teljesen fedeztetett. 

A beállott biány fedezését nagyban elösegítette, 
bogy a cs. és kir. közös hadügyminiszter úr ez évben 
is a cs. és kir. közös hadsereg gyal. és lovas magyar' 
ezredeitő l ápr. bó l -vel ezredenkint 4, összesen 260' 
ténylllg szolgáló önként jelentkezőt enge<lett át a. 
csendörségnek. 

Év és hó 

1800. évi 
Október ... ... November ... 
Deczember ... ... 

1897. ovi 
Január ... ... 
Február ... ... 
l\Iárczius ... ... Április ... ... 
Május ... ... ... .Junius ... ... 
Julius ... ... ... 
AuguszturS ... 
Szeptember ... 

A fogyaték volt : 

Csend
.
örkerületnél és pedig 

- 1-' - 1- -l --I--löB.w. I. sz. IT. sz. III. 'Z'11V. sz. V. sZ. VI. sz. hi�ny 

-� I + 3  
- 1 1  

-2 1 + 3 1 -4-
-9 

-18 
-24 
-45 
-77 1-122 ' 

16 - 7 1 
21 -l l 14 +9 

18 + 6 
18  -'! 1 2 ' -10 
� I -' 

9 -14 
7 -9 

25 + 9  
8 -11 

22 -6 

, 

'!5 
12 
19 

8 
1 1  
]0 
18 
10 
14 
21 
l4 

9 

I � 12 78 
lj 8 1 46 

12 , ; I 70 I I I I I  41 
5 44 

20 56 
32 � ! 94 2l! 75 
15 � l 80 
24 ar; 
'J.7 Ir 149 
62 229 
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Szolgálati kötelezettségének Letöltése után kilépett : 

É. és hó 

1896. évi 
Október ... ... 
November ... 
Deczember ... ... 1897. évi 
Január ... ... 
Február ... ... 
:rrrá.rcz i us " _  ... 

I Csendörkerületnél 
. ----
11. sz·1 II. I;Z./UI. sz. lIV. sz.1 V. SZ. lVI. 8z·lösszesen 

9 � i  �, 'i! I 19 8 87 
8 !l l  7 24 'J.4 93 

10 5 9 14 1 9  9 66 

1 6 4 2 5 12 30 
3 5 2 5 8 1 6  39 
8 1 1 1  'J. ti 7 35 

Apriliij " 0  ••• I 15 �5 1 � I 13 'l!0 4 88 
Május ... ... ... 5 � 'il 1 5 'i!� 
Junius ... ... 18 'i! 6 9 'i! 10 47 
Julius ..• ... ... 13 · 6 8 '  14 7 18 66 
Auguszt . ... ... 2� � I  2 1 7 

18 \ 4 41! 
Szeptem ber ... , 41 I 3 I 4 3 R6 

Összes�n ... 153 I 74 108 100 H ö  120 681 

A magyar ki1'ályi osendő1'ség legénységi egyén einél : 

Csendör-
kerület 
száma. 

L 
II . 
TIl. 
IV . 
v. 
VI. 

Ósszesen 

1897. évi szeptember bó 30-án volt: 

1é �  m :j§ � S O :� .� ., N "'  '" 
.:1 Q) � 'E > .: � .Q) � �:� Ö § E � �  N ",  
N "' N � � :� � O �  
!> �.� � .!<  H O> 

581 4 � I  � I  l:'!' :-l l  
1 2.5 ; 1  � I 8 11 � I  i 36 
5� 

� :'165 20 1 1 6 1 3 1 

'E<> �� � N '0 
:� � ':ll '" '" 

.. - .,- .l. <l � "Z  
.� .� 'O '" �8.-; N "  �� .� "' 1'l  "" '"  � af:;; J� � ·o �]  ...l ·SO .'" - .. � :E  N '," �� �i  ." W m 00- ec-O N ;a ö ·� _ d  t:l� � s  � �  .. '" g ;.3  '0 

� H W á5 ;g"  cn ",  Z 
1 13 8 181 ��. 5131 131 
1 9 1 95 24 181 74 

i 2'! 
13 1 151 'l!261 279 1 14 

2 1371 !U9 'J.891 . 6ii 
. 12 3 10! 219 148 66 
1 I 14 3 1 W! 3291 190\ 104 
4. I 83 I 18 I 77!)115'i!411600� 519 
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Azon fogyaték, mely a legénységi állományban 1896. okt. 
l-től 1 897. szept. 30-ig előfordult, számszerint a következő: 

Csendör-
kerület 

száma. 

I-
rI. , III. 

I 
� ! .§ es :; � -;3 
'" N "" tIJ I 

� 
ol 
� 
" 

;g 
eo � » Z 

" 
� . ,. 

��i ,, �  "' o �  ." .- " � o  .� cs -" o  � �  " .o .- !l �.� � -.- " 8 .-O;:! "' - 'Q3 ö  .- "' ::! ]  ... o » >  eo O  � �  eo·" ." .o ,, �  � "  O �  "" Ol  
3 15 
7 9 
3 8 

3; � ::: .2 " .� � ' A  ;;, g �  s ·· 
�� ,, - ,, �  :2 ,g ;:;  � c c "  - " � .� � :E  "' .� g ��  .� � �5i 8 'd  " :g =  �� e o  '" "' "" ", " �s ö af 

" eo ,, '"  .o "  " " 
P1 �  cil s  Jl e  "" :il po< '" 

1� � � � 2I : , IV. 

f i " 
' 1 25 1 57 
1 13 11 
� :i l l�j l i a  2l 1 rpr� 25 1 1 1 7 1 · 1 2 l 

V. 
vr. 

Összesen 13� I 
• Hl (f 

1 
1 
2 18 3 . . 14 ' 
7 18 5 . . 15 5 1 107 1158 1 15 I 41 1 88 I 31 I lO I 2 96 

Kitüntetések 
(az l R95 október l ·től 18!:!6 szeptember 30·ig teljeclő 

időszakban) . 

I. Jelvényes kitüntetést nyertek : 

Reider Lénárd m. kir. VI. számú csendőrkerület· 
beli őrmester. 

Ezen clerék altiszt 1866. évi április hó 24·én a cs. 
és kir. 1 9·ik gyalogezredhez felavatta:tván, 1868.

, 
évi 

junius hó l l -én a fennitllott cs. lor. 10. orszagos 
csenclőr parancsnokságboz átlépett, azután pedig a 
m. kir. esenc1örséghcz vétetvén át, tehát már 29 évet, 
measzakitás nélkül a csendőrségnél szolgál. Az 1866. évi Olaszország elleni had.iáratban, mint 
�yalogos részt vett és a eustozai csatá�an köte�essé
gének híven és vitézül eleget tett, bator és fer fias 
maaa,tartást tanúsított ; hosszú csendőrségi szolgálata 
alatt pedig, nagyobbrészt

, 
mil!'t örsparanc�nok, a 

közbiztonsági szolgálat teren faradhatatlan ugybuz· 
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galommal mindig eredményes tevékenységet fejtett 
ki ; mig az utóbbi években, mint számvivő altiszt a, 
szárnynál, legutóbb pedig mint raktárkezelő a kerü
let törzsénél, a számvitel és a kincstári vagyon gon
dozása körül szintén kötelességhű odaac1ással, fárad
hatlan tevékenységgel és teljes megbizhatósággal 
működött, úgy hogy i.smételten dicsérő elismerésben 
és pénzjutalomban is részesült. 

Megemlit.iük még, hogy ezen különben is igen jól 
minősitett altiszt egész 31 évi �zolgálata alatt bün
tetve nem volt és mindennemü alkalmazásában sze
mélyes magatartásával is anI).yira l<itünt, hogy úgy 
alárendelt j einek, mint bajt:i.rsainak valósaggal minta-
képül szolgált. " . 

. 
Mindezek .alapján O CS. {�s ap. kir. Felsége 

1896. évi október hó 1 7  -én Budapesten kelt legfelső Lb 
elhatározásával : Reider Lénárd őrmesternek a koro
nás eZÜ8t érde?�kere8ztet legkegyelmesebben adomá
nyozni méltóztatott. 

Miklós Péter m. kir_ VI. számú örsvezető ez. őr-
mester. _ . 

E kitünő altiszt 1 880. évi m{u'czi1;ls hó 13·án a, 
cs. és kir. 69. gyalogezredhez felavattatvá.n, onnan 
3 évi tényleges szolgálat után 1 88�. évi szeptember 
27 -én a m. kir_ csendörséghez lépett át, mely idő óta, 
szakadatlanul testületünkben szolgál. . 

Miklós Péter cz_ őrmester a ki 1 887. évi május 
óta öná.lló örsparanesnok, csendőrség i szolgálatának 
kezdetétől fogva már különös igyekezettel adta ma
gát a. közbiztonsági szolgálat teljesítésére, a mely
ben mindinkább sikerült is neki szép eredményeket 
elérni, a mennyiben nem ismerve fáradságot, nem 
Jámélve egészségét, sőt életét is koczkáztatva, igazán 
példás tevékenységgel, számos esetben - néha hete
kig tartó s több vármegye területére is kiteljec1ő 
nyomozással - re:o,dkivüli kitartás és igazi szak
értelem kifejtésével még a legszövevényesebb és leg
súlyosabb büncselekményeket is kidcl'itette úgy, hogy 
ö 13 évi csendőrségi szolgálati ideje alatt mintegy 
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265 bűncselekmény t deritett ki s ezek tetteseit és 
Ql'gazdáit, valamint a bűnjelek nagyobb részét az 
igazságszoJgáltatásnak átszolgáltatta és ily módon. 
nem csak saját örskörletében, hanem a szomszédos 
örsök területén is lehetetlenné tette a közbiztonságra 
különösen veszélyes kóbor czigányok tolvaj szövetke· 
zeteit és egyéb tolvajbandákat. 

De nem csupán a közbiztonsági szolgálatban érvé
nyesültek ezen derék altisztnek kitünő tulajdonságai, 
hanem ép úgy kitűnt ő alárendelt jeinek fegyelme
zése, oktatása és nevelése tekintetében is, valamint a 
1akossággal és a haMságokkal szemben tanusitott 
mintaszerű magatartásávltl is úgy, hogy ezen altiszt 
nemcsak előljárói feltétlen elismerésének és bizal
mának, hanem általános köztiszteletnek és becsülés
nek is örvend s ennek folytán kitünően van minő
sitve, valamint 9 izben dicsérő elismerésben és 4 
izben pénzbeli j utaloll}.ban is részesült. 

Mindezek alapján O CS. és apostoli királyi 
Felsége 1896. évi október hó 22·én Budapesten 
kelt legfelsőbb elhatározásával: Miklós Péter örs
vezető cz. őrmesternek a koronás ezüst h'demkercsztef 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

Bebié János, nyugállománybeli ID. kir. horvát
szlavón csendőr őrmester. 

Ezen altiszt 1856. évi április hó 5-én a cs. és kir. 
53. gyaloge7.redhez felanttatván, már 1 857. évi ápri
lis hó 26·án átlép ett az akkori cs. kir. csendőrség
hez, a honnan később a m. kir. horvát-szlavón 
csendőrséghez vétetett át, mig véCfre összesen 40 
éven felüli s e közül 39 éven felüli 

"'
csendőrségi szol

gálata után - a csendőrségi terhes szolgálatban 
Ezenett testi fogyatkozásai miatt - múlt évi dec7.em
ber hó 1 -én a nyugállományba helyeztetett és ily 
módon kivált a testületböl, melynek éyek hosliZú 
során át oly érdemes tagja volt. ' 

Minthogy ezen derék altiszt - bár a beosztása 
területén egyes különösen kiváló erer1mények felmu

,tatására alkalma nem nyílott - mégis fámc1!" tgtel-
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jes és szokatlanúl hosszú, becsülettel eltöltött szolgá
lati ideje alatt mindenkor kötelességhű odaadással 
és jó eredménynyel működött, nemkülönben alá
rendelt jeire és bajtársaim is példás magatartásával 
Dl�D:(:ig . a legj?bb �efoly�s; gyakorolta, Ílgy hogy 
előlJarómak teljes e!tsmereset és megelégedését is ki
-érdemelte, több izben nyilvános megdicsérésben is 
részesült, a nyugállományba való helyezése alkal
=áMl: Ő cs. és al)Ost. kir. �'elsége 1897. évi 
február hó 6 · án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározá
sával Bebié János nyugállolllánybeli ősmesternek a 
kO?'ona�' ezüst é'/"demkeresztet legkeCfyelmesebben ado-
mányozni méltóztatott. 

'" 

Rohn János, nyugalmazott m. kir. csendőr őr
mester. 

Ezen kitünő altiszt, kinek arcz képét az 1896. eVl 
2sebkönyviinkben mutattuk be és ugyanott rövid 
életleirását is közöltük, a csendőrségnél csaknem 3� 
-évig szakadatlanui, legutóbb a m. kir. V. számu 
csendőrkerületben szolgált és mindenkor, nemcsak a 
közbiztonsági szolgálatban érvényesültek e derék 
altisztnek kitünő szolgálatai, hanem alárendelt jeinek 
nevelése, oktatása és fegyelmezésében, valamint a 
hatóságokkal s a közönséggel szemben tanusitott 
magatartásában is mindig miutas7.erü volt, úgy hogy 
ő előljáróinak teljes megelégedését éR határtalan 
bizaImát kiérdemelte és magának az általános köz
tiszteletet és becsülést is ki vi vta. 

E kitünő altiszt 12 izben részesült dicsérő elisme
résben s a közbiztonsági szolgálatban elért sikerdús 
műköiléséért 1889. évben a koronás ezüst érdem
kereszttel lett kitüntetve és kimagasló érdemeinek 
elismeréseül az 1896. évi noyember hó l -én történt 
nyugdijazása alkalmával pedig : Ő cs. és apostoli 
kir. Felsége 1897. évi február hó 22·én Bécsben kelt 
legfelsőbb elhatározásával Rohn János nyuCfállo
�ánybeli m. kir. csendőr őrmesternek a!" i;;'m,ny 
erdemkeresztet legkegyelm9sebben adományozni mél
tóztatott. 
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Nagy András nyugalma;zott m.  kir. csendőr őr
mester. 

Ezen altiszt 1 872-ben a cs. és kir. 62. gyalog� 
ezredhez felavattatván, sorhadi kötelezettségének ki
töltése után 1 87j-ben a volt cs. kir. 1O · ik (erdély
részi) csendőrparancsnoksághoz önként átlépett és ez 
idő 6ta szakadatlanul - legutóbb a . m. kir. III. 
számu csemlőrkel'ületben - a csendőrségben szol
gált, mig 1 896. évi deczemben l -ével, a sok évi ter
hes csendőrségi szolgálat következtében rok kantá 
válván, nyugállományba helyeztetett. 

Ezen derék altiszt összesen közel 24 évi s ebből 
� l  évi csendőrségi .,szo).gálata alatt egyaránt lanka
datlan buzgóságga,l és dicséretes munkássággal élt 
hivatásának, de főleg a gödöllői örsnek 13 éven 
felül volt parancsnoka, mely örsre - annak kiváló 
fontosságánál fogva - a csendőr kerületnek mindig 
a legmegbizhatóbb altiszt je van beosztva. E jeles 
altiszt ezen alkalmazásában is előljáróinak teljes 
megelégedésére műkörlött s hosszas szolgálata alatt 
úgy ezért, valamint más alkalmakból is kifolyólag, 
összesen ötször lett dicsérő elismeréssel kitüntetve. 

Alárendelt legénységét a fegyelem helyes kezelése 
mellett mindig eredményesen befolyásolta, oktatta 
és vezette, szolgálati mint azonkivül i példás maga
tartó'sával előljár6inak telj es bizaImát és megelége
dését, valamint a polgári hat6ságok és a lakosságnak 
közbecsülését és hálás elismerését is kiérdemelvén, 
minek alapján nyugállományba val6 helyezése alkal
mából : Ö cs. és aposto ldl'. Felség'e 1 897.  évi 
február hó 5-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatáro
zásával Nagy András nyugállomó,nybeli m. kir. 
csendőrmesternek a koronas ezüst éTdemkere.8ztet 
legkegyelmesebb en adomó,nyozni mé1t6ztatott. 

Batyala János nyugalmazott m. kir. csendőr őr
mester. 

É,.","<'tltiszt 1 876. január h6 23·én rendes sorozás 
utján a törvényszabta időre a m. kir. 6 1 .  g.valog 
honvédzászl6aljhoz felavattatott s onnan közvet.]enúl 
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1 877. évi junius hó l l ·én a m. kir. csendőrséghez 
átIépett és ez . idő óta szakadatlanul - legut6bb a 
III. sz. csendőrkerületben, mint őrmester - szolgrut, 
miglen a hosszas csendőrsegi szolgálatban szerzett 
testi tőrődöttsége folytán felülvizsgáltatott és 1897. 
évi február hó l -ével a végleges nyugállományba 
helyeztetett. 

Batyala János őrmester, már a csendőrséghez tör
tént átlépése után azonnal a legnehezebb viszonyok 
között kezdette meg itteni szolgálatát, a mennyiben, 
mint négy napos fiatal tapasztalatlan pr. csendőr az 
aklwri időben a nagy-szebeni havas okon tanyázott és 
garázdálkodásaival a határszéli községeket álland6an 
rettegésben tartott Deán Juon hirhedt rabl6nak 
üldözésében val6 részvételre vezényeltetett, mely 
szolgálata 1 877. évi juniús h6 1 4-28-ig tartott, mely 
idő alatt úgyszólván pihenés nélkül a legnagyobb 
��radalmaknak és megpr6báltatásoknak volt kitéve. 
O azonban nem csüggedt el, hanem az ezen szolgá
latban szerzett tapasztalatokat előnyére értékesítette 
R e k képen megszokta és beleélte magát abba, hogy 
a közbiztonsági szolgruatot mindenkor a terhesebb 
oldaláról tekintse és ne kimél.ie  magát, mely szép 
jellemvonása mellett It csendőrségi szolgálata alatt 
lUindvégig megmaradt. 

A legelső szép eredményt, mint csendőr 1 878_ 
évben a �rkányi örsön érte el, mely örsnek körle
Lében a sertés lopás az akkori időben napirenden 
volt. Batyala ennek gátat vetendő, folytonosan a. 
legnagyobb buzgalommal és 6vatossnggal puhatolt, 
lUig végre a kellő adatok birtokában érezvén magát, 
74 6rai fáraszt6 és erélyes nyomozás után a lopáso
kat elkövetett 6 tagból álló tolvaj czigánybandát s 
az általuk ellopott sertések közül még 9 darabot 
kézrekeritenie és a tetteseket az igazságszolgáltatás 
kezébe :\,tadni sikerült. Ezen szép eredmény által az 
örskörlei. vagyon - biztonságát helyre állította j mely 
működése ért az akkori erdélyi csendőrparancsnokság 
nyilvánosan megdicsérte. 

10 
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1 883. évben már mint czimzetes örs vezető a III. 
f!z. csendőr-kerülethez helyeztetett át s ezen kerület
nél a nagy-kátai örsre. mint örsparancsnok osztatott 
be, mely örsön öt és fél évig rendkivül nehéz körül
r;nények között fáradhatatlan tevékenységet fejtett ki 
II a közbiztonsági szolgálat terén igen szép eredmé
nyeket ért el, melyek közül a nevezetesebbek a kö
vetkezők : 

1883. évi márczius hó 3·án a reggeli órákban 
:Batyala őrmester 2 csendőrrel egy hosszabb külszol
gálatból fáradtan bevonult, épen midőn a laktanya 
udvarán a fegyverE)ket üritette s leszerelni készült, 
Nagy-Káta birája a laktanyában megjelent és értesí
tette az őrmestert, hogy az nap virradóra Kármán 
Balázs ugyanottani lakos kamráját ismeretlen tette
sek feltörték és onnan 8 zRá.k buzát 50 forint érték
ben elloptak. Batyala őrmester nem törődve fárad
ságával, minden pihenés nélkül a nyomozást azonnal 
bevezette és kitartó, erélyes és észszerü nyomozás 
után a tetteseket Fejös Rajmund, Bodocs Pál és Far
.sang Menyhért nagy-kátai lakosok személyében kide
ritette, letartóztatta - és a megtalált 8 zsák buzával 
együtt - mely az egyik tettes padlasán volt elrejtve, 
a kir. járás biróságnak átadta. 'l'ettesek 2-2 évi fegy
házra lettek elitélve. 

1 1:>85. év nyarán Kasza János nagy-kátai lakos, 
vérengző verekedő ember, a község egyik félreeső 
utczájában éjjel ismeretlen tettes ek által agyon vere
tett. A gyilkosság elkövetése után Batyala őrmester 
l'övid időre a hely szinén a nyomozást bevezette. mit 
azonban azon körülmény igen megnehezített, hogy 
az egész község lakossága örült Kasza János agyon
lVeretésén, így tehát a csendőrséget a tettesek ];jde
ritése körül nem támogatta, hanem ellenker.őleg 
félrevezetni igyeker.ett. 

Batyala őrmester enD ek daczára az elébe gördített 
akadályoknak, tág személyi ismereteinek felhasználá
sával, igen fáradságos és észszerü nyomozással, 
aránylag rövid idő alatt a tetteseket Palk6 András és 
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Bibicz Fejős Sándor személyében kideritette, letar
tóztatta és egy vasvilla és egy doronggal, mint bűn
jelekkel, a kir. járásbir6ságnak átadta. Tettesek 
10-1 0 évi fegyházra lettek elitélve. 

1886. és 1 887. év folyamán a magyar kir. állam
vasutak rákos-újszászi vonalán közlekedett teher
vonatok kocsijaiból időközönkint több ezer forint 
érték ü különböző áruczikkek u. m. gabona nemüek, 
liszt, dohány, bolti czikkek és a többek között egy, 
Prágáb6l Nagy-Szebenbe áthelyezett cs. és kir. kö
zöshadseregbeli hadnagynak 600 forint értékü pod
gyásza is ellopatott. 

A tettesek kinyomozása végett nem csak hogy az 
egész vonal mentén levő csendőrörsök legénysége 
mozg6sítva lett s h6napokon keresztül buzg61kodott, 
de még az állam vasutak részéről is - a tehervona
tok személyzetének megszaporítása által - megtéte
tett minden intézkedés a lopások megakadályozására 
és a tettesek elfogatása érdekében, de mindhiába, 
mert sem a csendőrség fáradozása, sem pedig a 
vasuti személyzet törekvése a további lopásokat meg
akadályozni képes nem volt. 

Különösen megnehezitette a nyomozást azon körül
mény, hogy a lopásokat rendesen csak Budapesten a 
dunaparti teher pályaudvaron vagy más vidéki vég
állomáson fedezték fel és a csendőrség e felől min
dig későn, rendesen csak 1-2 hét mulva, értesült, 
mely idő alatt a tetteselt a lopott tárgyakon kényel
mesen túlacThattak. 

Batyala őrmester látván a minden irányu nyomo
zás sikertelenségét, azon igen helyes következtetés
ből kiindulva, hogy a lopás nyilt pályán, a teher
vonatok haladása közben követtetik el, tehát a lopá
sok csak is éjjeli időben történhetnek : a vasuti 
vonal örsIcörletében levő részének, éjjeli időben val6 
álland6 portyázását határozta eL E czélb61 minden 
éjjel vezényelt e vasuti vonaira j árőrt s maga is, 
mint ellenőrző, maj d  minden éjjel leportyázta e vo
nalat ; daczára ennek azonban még h6napok mulva 
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sem jutott semmiféle eredményhez. Ö azonban nem 
cs�gl?edet� el? hane� bizott �bb�n, hogy fáradozását 
utov�gre IS .�Iker fOgJ,a koronazD1, mely reményében 
a mmt a kovetkezmenyek megmutatták, nem is csa-
latkozott. 

. 
Egy éjjel ugyanis a tettesek 10 zsák kuk0ric�át 

loptak el a vonatr61, mely alkalommal az egyik zsák 
megrepedt és a kukoricza kisz6r6dott. Batyala őr
m�ster a v�suti vonalnak éjjeli leportyázása alkal
maval a kIsz6r6dott kukoriczát a vasuti töltésen 
észrevette s annak alapján megállapitotta, hogy a 
tettesek a tehervonatoknak a nagykátai vasuti állo· 
másr61 �örtént kiindulá�a után, ott a hol a pálya- ' 
testnek Igen nagy emelKedése va.n s e miatt a vona
to� . csak igen lassan haladhatnak, rejtek helyökből 
előJőve, a vonatokra felugranak s a kocsikat a vonat 
ezen lassan haladása közben feltörik, kifosztják s a 
vonatr61 - addig mig a vonat a legközelebbi Ől'
házhoz él' - leugrálnak. 

Azz,al tehát tisztában volt Batyala őrmester, hogy 
a -lopasok a vasutvonalnak ezen a részén követtetnek 
el és ennek, folytán alapos gyanuja támadt, hogy a 
tetteseknek IS az Ő örskörletébe val6knak kell lenniök. 

Ezek ki�eritése azonban koránt sem volt könnyü, 
mert daczara, hogy a nyomozást most már fokozott 
erélylyel és buzg6sággal folytattta, senki irányában 
�em v�lt .képes a gyanunak csak a legcsekélyebb 
arnyékat IS felfedezni. Batyala őrmester ezek után 
úgy a: vasuti pályatestnek fotytonos portyázásához, 
valam mt a vonal mentén levő tanyákon és közsé
ge��en .sürü lesállások tartásához folyamodott. Több
szorI sIkertelen lesállás után egy éjjel Batyala őr
mester Nagy-Káta községében lest tartva, két asszony 
beszélgetését hallgatta ki, kik épen a tehervonato
kon elkövetett lopásokr61 beszélgettek s beszélgetés 
közben Molnár Pál, Vonnák Illés és Molnár István 
nagy:kát�i lakosok - j6 m6dú gazda emberek -
neveit, kIket gyanusitani senki sem mert volna em
legetni hallván. ezek házainak gyors megmoto'zását 
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hat�roz�a el. Másnap korán reggel mindhárom 
egyennel a leg�lapos�bb házkutatás megejtetvén, az 
udvarukon lev o s reszben használaton kivül áll6 
lmtakban, igen sok bolti áruczikket és a Prágáb61 ' 
Nagy-Szebenbe áthelyezett tiszt podgyászával ell o
pott evőeszkö7.öket és különböző értékes tárgyakat 
az istál16ban pedig a földben mélyen elásva a leg: 
ut�bb ellop ott k?-koriczának egy részét, a többi ré
szet ped�g a var oson kIvül egy agyaggödörbe te
metve sIkerült megtalálnia. Ezt látva a tettesek 
töre�elmesen. ,bei�mertékj hogy a lopásokat ők kö
vettek el, mlert IS Batyala őrmester őket letart6z
t�tta ,és a b�ínjelekkel e�yütt a nagykátai kir_ járás
blr6sagnak atadta_ Molnar Pál kétévi Vonnák Illés 
és Molnár István pedig egyenkint két és félévi fegy
házra lett elitél ve. 

Batyala őrmester ezen szép eredményével a teher
vonatok további kifosztásának "átat vetett. 

Ezen eset kideritésénél, vala�int általában a köz
biztonsági szolgálatban szerzett érdemei elismeréseül 
a csendőr kerületi parancsnokság által .dicsérő ok
irattaln láttatott el és ugyanazon év november l -én 
va16ságos őrrnesterré léptette tett elő. 

1 888. év január havában Balázs Ferencz tápi6 
szt.-mártoni lakos ismeretlen tettesek által a mezőn 
megveretett, mely alkalommal rajta életveszélyes 
sérülések ejtettek. Balázs a szenvedett sérülések kö
vetkeztében - a nélkül, hogy eszméletét vissza
�yel:t� és , a tettesek kilétére a legcsekélyebb útba
IgazItast IS képes lett volna adni - néhány nap 
mulva meghalt. 

Batyala őrmester az esetnek tudomásul vétele 
után azonnal a helyszinére sietett s a nyomozást 
meg�,;dítva 48 óra alatt, a beszerzett bizonyitékok 
alapJa,; ,� tettes�ket .Koncz Mihály és Csepregi J6-
zf'ef taplO-szt.-martoDl lalwsok személyében kiderí
tette, kik tettükért 4-4 évi fegyházzal lettek meg
büntetve. 

l R89. é\'i jnnius h6 7 -én Batyala őrmester a 
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Budapesttel határos vörösvan örsre lett áthelyezve, 
hol 5 évi műköc1ése alatt 1 97 egyént tartóztatott le 
és 434. egyént jelentett fel .  

Fontosabb esetei ezen az  örs ön a következők : 
1 889. évi augusztus hó 27 ·én éjjel a Pilis· Csabán 

állomásozott cs. és kir. 8. sz. tüzér-ütegosztály pa· 
rancsnokának Pokorni őrnagynak lakásáról ismeretlen 
tettesek 3535 forint kincstári pénzt, a pénztárul 
szolgált faládával együtt elloptak. 

Batyala őrmester értesülvén az esetről, azonnal a 
helyszinére sietett, a nyomozást bevezette és ft pénz· 
tárul szolgált faládát a községen kivül a szántóföl· 
deken feltör ve megtalálta. Bünjel azonban sem a tett 
szinhelyén, sem pedig ott, ·a hol a láda megtalálta
tott, nem volt felfedezhető ; ezen körülmény, vala
mint az, hogy az őrnagy lakása mindig nyitva volt 
s neki magának sem volt senkire gyanuja, a nyomo
zást igen megnehezítette. 

Batyala őrmester azon feltevésből indult ki, hogy 
a lopást csakis katonai egyének követhették el, ha
bár ezen feltevését sem az őrnagy, sem a tisztikar 
nem osztotta, a nyomozást ez irányban vezette be. 
Több mint 5 napig tartó mllgszakitás nélküli, körül
tekintő, tapintatos, erélyes és észszerü nyomozás 
Batyalának adott igazat, mert sikerült kideritenie, 
hogy a lopást tényleg katonák és pedig : Guttmann 
József, Demján Sándor és Ruff György tüzérek 
követték el, kiknél az ellopott pénz, részint köpe
nyeik bélésébe bevarva, részint azon ház fedélzetébe 
rejtve, hol elszállásolva voltak, meg is találtatott. 

Tettesek a hadi törvényszék által 6-G évi bör· 
tönre lettek eli tél ve. 

1890 február hó l l ·én Velicsko György csobánkai 
lakos átlőtt koponyával ágyában halva találtatott és 
mint öngyilkos eltemettetett. 

Batyala őrmesterben azon gyanu érlelődött meg, 
hogy itt nem öngyilkosság, hanem gyilkosság tör
tént. Ezen feltevésből kiindulva 18 napon át min
aen feltünés nélkül folytatott nyomozás után t;nuk-

l .i l  

kal é s  bünJelekkel b e  i s  bizonyította, hogy Velicsko 
nem lett . ongYllkossá, hanem őt anyósa Perkász ká 
�elena 

.
g:plkolta meg, kit az őrmester letartóztatott 

es a bn'oságnak átadott. 
1�9(). é

.�
i .. 

de.czember h,ó ,1 "l·én virradóra Kolberger 
Gyorgy �roml lakos karara 75 frt értékü :igy és 
ruhanemut loptak el, 1 0  nappal későbben Thaller 
György solymári lakosnál törtek be és annak kárára 
204 írt értékü t�rgyakat. lopt�k el, majd pedig 
u�yanezen hóban ugy a biai, mmt a budafoki örs
korletbeJ?- számos . betöréses lopás történt, a nélkül, 
hogy akar az egyik, akár a másik örsnek sikerült 
v?lna a tettes e k nyomára jutni. Batyala őrmester 
vegre .141  ó�·at n�omozú.s után az elősorolt betörések 
t�tteselt Stemer István és Horváth Ferencz fővárosi 
lnrhedt betörők személyében kiderftette és Őket szá
n;os orgazdától elkobzott nl1gymennyiséCYü és értékes 
targyakkal együtt a biróságnak átadta. o 

1893. évi márczius hó 8·án este Czimbal Márton 
gróf Károlyi Kamill solJ'mári uraualmában alkalma: 
zott .. erdő�rn�:( 

.. 
nevelt na, atyja megbizásából éjjel az 

erdolJe� őrk�dot�, mely alkalommal hallotta, hogy 
az. erdőben fat vagnak. A zaj iránya felé elindulv:1 
ahg halad.t pár száz lépést, midőn a nagy sötétség
ben valak,l h�tulról fej be ütötte, minek következté
?en eszmeletet vesztve, a nélkül hogy a tettest fel
Ismerte ;vol�a, II földre esett. A tettes a fegyvert tőle 
elvette. es kovekkel tovább ütötte s mert már holt
nak lutte, egy ruél:yedésbe vonszolta s reá több na. 
gyobb, és l,iselJb követ hengeritett ; a fegY\'ert, mely 
az utesek alatt eltört, a földbe elásta és a már levá
gott, min tegy () frt él'tékü fával a tett helyéről eltá
vozott. 

Czimbal :1 szenvedett sérülések következtében 
aZ,on.ban nem halt meg. hanem az akkor esett havas 
eső altal eszm�letre térítve fi l1 kövek alól magát vala
h?g.y ]uszabachtm a htkására vánszorgott hol sérü
lese! folytán több hónapon lit fekvő beteg volt. 

A tett tudomásul vétele után a helysz in én azonnal 
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megjelent Batyala őrmester, személyi és helyi isme
retének felhasználása mellett észszerüen és czéltuda
tosan eszközölt nyomozás során kiderítette, hogy a 
tettet Radics János solymári lakos követte el, kinél 
a megejtett házmotozás alkalmával a frissen vá,gott 
és ellopott fa megtaláltatott_ Tettét beismerte s a

,
zon 

helyet hová az eltört fegyvert az erdőben elasta 
megmutatta, hol az tényleg meg is tal�ltatott. 
Radics letart6ztatva a bűnjel ekkel együtt a kIr. tör
vényszéknek átadatott. 

1894. évben Batyala őrmester a soroksári örsre 
lett áthelyez ve. Ezen az örsön is a belé helyez�tt ?i: 
zalomnak minden tekintetben megfelelt. 189 , .  eVi 
január 15-iD' a meddif ez örsön fölülvizsgáltatásaig 
szolgált, ös��esen 50 egyént letart6ztatott és 171 
egyént jelentett fel. . . . . " ,  

Batyala őrmester eddigi JellemtulaJdonsagahoz hi' 
ven, a közbiztonság terén is tovább folytat�a e�e(� 
ményes működését s nemcsak alárendelt legenyseget 
azonnali gyors és erélyes fellépés által az előfordult 
zavarok kideritésére buzdította és szoktatta, hanem 
az elkövetett nagyobb szabású zavarok tettesének 
ldderitése végett saját maga mindenkor a nyomoz6 
járőr élére állva észszerű, tapintatos és körültekintő 
intézkedései és fáradsáaot nem ismerő buzgalma 
által a kellő eredményt elérni igyekezett s mivel 
hosszas csendőrségi szolgálata alatt a közbiztons�i 
Bzolg!i.lat terén folytonosan kIVál 6 szorl?alm�t es 
érdemdús működést valamint egyébként iS mmden 
tekintetben példás rr:agatartást tanusított, honvédelmi 
miniszter úr ő nagymélt6sága által 1896. évi május 
h6 1 2-én aicsérő okirattal láttatott eL 

A soroksári örsön a következő fontosabb bünesete
ket deritette ki : 

1895 évi február hó 28-án délután 4--1> 6ra kö
zött Ihász János, Lőrd Emil nagy-duna-varsányi 
lakos kocsisa, Taksony község déli szélétől mi�teg'y 
800 méternyire az országúton meggyilkolva es ki
rabolva találtatott. 
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Batyala őrmester az e�et, megLörténte után 
,
néh�ny 

óra mulva már a helysz men termett és ott ertesult, 
hony a megayilkolt Ihász hullája, mely az ország
ú�n egy Tal�sony felé . fordított két 

.
�ovas szánkába� 

elterülve találtatott, mar Taksony kozségébe, -egy ve
res lőcsesel és kar6val együtt beszálliltatott. 

A hullának és a bűnjeleknek megtekintése után 
Batyala őrmester a nyomozást azonnal megkezdette, 
melyet azonban különösen megnehezített azon körül
mény, hogy a hullát a helyszi�én nem találta és az 
akkor rlühöngött h6zi vatar mm�en nY0n:-0t meg
semmisített, továbbá, hogy a zivataros időben az 
országúton úgysz61v

.
á� senki sem közleked�t�, íg,y �e

hát a tett elkövetesere vona tkoz61ag fel vilagosltast 
senki sem adhatott. 

A szánkának Taksony felé való állásáról Batyala 
őrmester először azon véleményben volt, hogy Ihász 
hazulr6l a tett elkövetése előtt csak nem régen 
távozhalott el, ennek meg:í.llapitása czéljából, teh�t a 
duna-varsányi pusztára sietett. Itt azonba� Iha�z 
gazdáját6l, Lőrd Emiltől, megtudta, !lOgy

, 
Ih�sz m�r 

kora reggel küldetett Budapestre es delutan �ar 
haza kellett jönnie. BatYfl:la �rmester e �elte,:�se 
tehát nem volt helyes, a miért iS a nyomozas kun
du16 pontjánl Buc1apestet határoz�a meg és ennek 
foganatositása végett azonnal oda �ietett.

.. " Innen kiinc1ulva !t Taksony fele vezeto orszagnton 
nyomozva és folyt�n kérdezösk?clve, 

. . 
a tett s�inhely� 

felé indult. Ezen egyeoül helyes, igen ugyes és eszszeru 
nyomozását fényes siker koronázta, mert már Sorok
sár és Haraszti között az országúton fekvő csárdában 
ruegtuuta, hogy Ihász e"en csárda előLt megállva 
oda betért és ott egy ismeretlen nevü és lakású pa
raszt legénynyel, kinek a szánkája szintén a csárda 
előtt állott borozott. Innen délután 3 6ra tájban 
előbb Ihás� azután nem sokl1ra társa is eltávozott. 
Ihász Takso�y községébe érve Berger Samu szatócs 
boltja előtt megállott és a boltba tért, társa pedig az 
ettől mintegy 120 lépésnyire levő Kreisz Antal 



ko.rcsmája előtt állo.tt meg és o.da tért be ; do.lgaibt 
mindketten körülbelül egy időben végezvén el, egy 
időben indultak el Takso.nyból. Ezen adatokból tehát 
Batyala őrmester már mo.st alapo.san gyanítűtta, 
ho.gy a tettes csak ezen ismeretlen egyén lehet., kinek 
ruházata és a lo.vak szerszámjának leü'ásából azt 
következtette, ho.gy az illetőnek ápo.rkai vagy majo.s
házi lako.snak kellett lennie. 

Ápo.rka községbe menve tehát a ko.rcsmáro.so..k ál�al 
leirt egyén után puhato.lt és csakhamar slkerult 
megtudnia, ho.gy ugyano.lyan személyleirásu és ru
házatu egyén - névleg Halász Jáno.s ápo.rkai lako.s -
a gyilko.sság napján .�ste két l.o.va� szá�kán haza 
jött_ Batyala őrmester azo.nnal az Illető hazáho.z ment, 
o.tt mo.to.zást ra.rto.tt és ez alkalo.mmal Ihásztól elra
bo.lt zsebórát lánczczal, egy fekete nyelü o.sto.rt, 
to.vábbá a tettesnek vérrel bemo.csko.lt bundáját és 
ujjasát megtalálta, mely bűnjelek előkerítése után 
Halász töredelmesen beismerte, ho.gy Ihászt ő ütötte 
a,gyo.n azért, mert ez Takso.ny községMl kifelé menet 
a miatt mert elébe akart hajtani, őt o.sto.rral arczul 
ütötte. 

'
S midőn Ihász összero.gyását látta, szánkájá

ról leszállott, még egy ütést mért fejére, majd óráját és 
o.sto.rát magáho.z vette s Ihász szánkáját a nyo.mo.zás 
tévutm vezetése vécrett Takso.ny felé fo.rdíto.tta. 

Így sikerült Batyala őrmesternek a tettest 53 óra 
alatt helyes és észszerü nyo.mo.zással kideriteni és a. 
birósácrnak átadni. 

1896. évi no.vember hó 29-én virradóra Napho.lcz 
SeM sűrűksári lako.s 5 éves SeM fiát és Bálint Mária 
nevü cseléd leányát ismeretlen tettes megfo.jto.tta és 
a hullákat az udvaro.n lo\'ő kutba do.bta. 

Batyala őrmester ez alkalo.mmal a szií.rnyparancs
no.ksácr rendelete fo.lytán no.vember hó 20. óta több 
rendb�li ló és betöréses lo.pás gyanllja miatt a biai 
örs legénysége által letartóztato.tt czigány karaván 
által elkövetett bűnoselekmények kideritése érdeké
ben l lyo.mo.Zo.tt s midőn o.ttani feladatát éppen be: 
fejezte, örs ének állo.máshelyén elkövetett ezen ket-
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tős gyilko.sságl'ól értesült. Azo.nnal bevo.nult tehát 
örRére a ho.vá no.vember 29 én délután 4 órako.r meg
érkez�tt s habár már 9 éR fél nap óta megszakitás 
nélkül szo.lgálatban állo.tt, a So.l'o.k�ál'l

:
a kireD;c1elt l

,
e

génység vezetését átvette s a kerdeses gyl1ko.sRag 
nyo.mo.zásáho.z azo.nnal ho.zzá fo.go.tt. 

Kezdetben sem ő, sem pedig az időközben So.ro.k
sárra megérkez<.'tt kir. ügyész és vizsgáló biró fl, 

,
le�

csekélyebb támpontokat seru vo.ltak képes.ek talal�:n, 
minel, következtében a kir. ügyész éB a vlZsgáló blr6 
48 órai sikertelen viz�g:1lat után visszavo.nult. 

Batyala őrmester azo.nban az �gyet be�ej�z
,
ettnek 

nem tekintette, hanem a nyo.mozl1st oly lavalo szak
értelemmel és o.ly ügyességgel fo.lytatta, ho.gy 3 nap 
alatt a tettest Votapek Tulipán Antal so.roksári pin
térlegény �zemélyében, ki a meggyilkolt leány szere
tője vo.lt, kideritette. 

Votapek a so.k és nyomós bizo..�yítékok ..terhe alatt 
töredelmesen belRmerte, hogy o szeretőJ éhez - a. 
midőn Napho.lcz Sebő baznll'ól este eltávozott - az 
ablakon át bemászott ; a leúny arról értesltette, ho.gy 
áldo.tt állapotban van tőle s neki szemrehányásokat 
tett, ho.gy őt elhanyagolja s a tánczmulatságokn.ál 
mé'"' szóba sem áll vele. E miatt összevesztek, majd 
d\ll�Ll{Qdni és verekedni kezdtek, miközben oly ütést 
mért a leányra, hogy az összerogyo.tt ; mely �elyzet
ben fojto.gatni kezdette. Napho.lcz . ;) éves .kIs fia a 
verekedés zajára felébredt �s a BálInt Mál'l� cselé� 
Rz6bájába ment s lát!a � mint Votapek a lean,Yt f?J 
togatja. Votapek a fiut eszrevéve, neho.gy ez 111arulJ�, 
a már félig holt leány fojto.gatását abhahagyta, a kiS 
fiút me"ragadta és megfojtotta. Minthogy pedig áldo.
zataiba� még némi élet jel vo.lt. neho.gy esetleg. még 
eszméletre térjenek, mindkettőt az udvaro.n levő kut-
hoz czipelte és őket abba bedobta. .. ' Ezen általános felhábo.rodást keltett kettos gyü
kossá'"' kideritése tehát csakis Batyala őrmester 
ügyes: értelmes és lankadatlan buzgil.lo.mmal keresz
tülvitt nyo.mo.zásának köszönhető. 
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Ezen derék altiszt kifejtett rendkivüli szorgalma és 
ügyessége által nemcsak előljáróinak teljes bizalm át és 
alarendeltjeinek szeretetét érdemelte ki magának, ha
nem működésével a hatóságok minden tekintetben a 
legteljesebb mértékben mindig meg voltak elégeo.ve_ 

Batyala János őrmester 1897_ évi február havá
ban fólülvizsgálat útJán a hosszas csendőrségi szol
gálatba,n szerzett törődöttsége folytán, az állandó 
nyugállományba helyeztetett, a mikor is ezen kitiinő 
altiszt bokros érdemeinek elismeréseül : 

Ö cs. és apostoli ldl'ályi Felsége 1897. évi 
április hó 17 -én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározá
sával a koronás ezüst 8�'demke7'eszttel lett kitüntetve. 

Kiseljak Alajos őrmester és Loncarié Imre cz_ 
őrmester a m. kir. horvát-szlavón csendőrparancs
nokság állományában. Zágráb vármegyében fekvő és 
a podsusedi örs körletébe tartozó Stenjeveé község
ben és annak környékén az utolsó 20 év alatt egész 
lánczolata a sulyosabbnál sulyosabb bűncselekmé
nyeknek követtetett el a nélkül, hogy a hatóságok
n.ak vagy a csendőrség nek az események ide.iében 
SIkerült volna azok tetteseit kideríteni, a mit külön
ben megnehezített azon körülmény is, hogy a lakos
.ság a gonosztevők bosszújától való félelemben, ha a 
tettesek felől birt is talán némi tudomással erről 
közléseket tenni nem merészelt. 

' 
A-z utolsó bűncselekmény 1896_ évi február hó 

7-én történt, a midőn is Vrban JÓ7.sef stenjeveéi 
lakos házába 3 álarczos egyén fejszékkel késő !Js te 
betört és a házi gazdát, annak nejét és nejének nő
vérét fejszecsapásokkal összevagdalták, azután pedig 
510 frtot elraboltak és nyomtalanul eltüntek. 

Ezen rablás hirére Kiseljak Alajos ősmester poc1-
susedi és Loncarié Imre czimzetes őrmester a 'szom
szédos zágrábi örs parancsnoka, 5 csendőrt maguk 
mellé véve azonnal a tett szinhelyére siettek és ott 
egyesült erővel megkezdték a nyomozást. 

Ezen 73 napon át folytatott és ritka szakértelem
mel, leleményességgel ps ügyességgel, a legbuzgóbb 
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kitartással, következetességgel és erélylyel vezetett 
nyomozás során szerencsésen sikerült is a két derék 
őrm�ste�J?ek, nemcsak az emlitett rablás tetteseit öt 
st�n.1eVeCI lakos személyében kideriteni és az elrabolt 
penz nagyobb részét megkeriteni, hanem ezen kivül 
a� utolsó. 20 é,! alatt �lköve,tett , két pósta rablás, 
k�t orgylll�oss.ag, ? gyllkossag es 4 rablógyilkos
?l1g tetceseIt IS klpuhatolni, kézrekeríteni és az 
Igazságszolgáltatás kezébe átauni. A letartóztatottak 
méltó bűntetésben részesültek mert közülök 17  
egyén halálra, 11  pedig 1-20 évi" terjedő börtönre 
lett elitélve. o 

, E, két
" 

d�r�k �rmest�rnel� ezen' valóban nagyszl1-
basu mukodese altal SIkerült az évek hosszú során át 
rettegésben tartott vidéket, egy gonosztevő bandától 
megszabadítani, a miért úgy a hntósáaok mint az 
egész lakosság ezen két őrmester iránt � le'o-nu"yobb 
hála, elismerés �s becsüléssel vannak eltelv�. o 
, �z,ek ��apján,O c�. és aposto kir. Felsége 1897_ 
eV! apnhs 18-an ;Becsben kelt legfelsőbb elhatáro7.á
sával Kiseljak Alajos őrmesternek és Loncarié 
Imre cz. őrmesternek a koronás ezúst érdemke7-esztet 
legkegyelmesebben adományoz ni méltóztatott. 

Rubel' Ferencz m. kir. I Ir. sz. csenc1őrkerületbeli 
örmester. 

Ruber Ferencz őrmester 1873. évi február hó 
6-án a m. kir. G3_ honvéd zászlóalj hoz felavattatván 
1877. évi ja�uár 3-án a cs; és kir. to-ik (erdélyi) or: 
szagos csendőrparancsnoksaghoz átlépett s ez idő óta 
tehát 24. éven felül s ebből 20 évnél tovább a csen: 
c1őrségnél megszakítás nélkül szolgál. 

Ezen derék altiszt csendőrségi szolO'álata alatt 
hosszabb időn át mint örsparancsnok mindi" fonto
s�b? ,ör.�ökön szolgálván, a �özbiztonsági szolgálatban 
ln;,a]o ugyb,uzgab:�a, ha.sznal?atósága és eredményes 
mukodése �ltn,l �unt lu. l\ftdőn pedig a csendőrség 
Magyarorszag egesz területére szervezve lett ezen 
jeles altiszt a kerület törzséhez beosztva, a s�erv�z
kedés felette nehéz, lelkiismeretes és pontos megbiz-
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hat6 működést követelő munkában mindvé�ig r�szt 
tt ' do" alat' t  a m kir III sz. csendőrkerulet ve s ez l . . . , lő k' t" , e'nél mint segédmunkás és raktarkeze . a LUC

.
S· OlZS 

d ' k" 'il tén ko tári vagyon kezelése és gon ozasa on S
,
Zlll 

, 
-

telessp.ghű orlaadással, fáradhatat.lan teve�en?,s�gg�l 
és teres megbízhatósággal müködlk. , Szo�,gálatl l,deJe 
alatt �zen derék altiszt ismételte n reszesult okmany
szerü c1icséretbel'} és pénzjutalombap. 

F l '  . 1 897 Ezek alapján Ő cs. és aposto kn·�. 
e l'egE? " 

évi május 6·án Lainzban kelt legfelsobb elh�taroza.s
sal Ruber Ferencz őrmesternek a koronas ezust 
é1'demke1'e8ztet adományozni mélt6ztatott:. . " . 

Szotyori Mihály L 1l,zámú csendőrkeruletbeh or· 
mester. 

' 18- 1 b . a csendőr-Született Liszny6 közsegben ::> - e� " . 
ro sé nél 2 1  éve szolgál, mely idő �l�tt tobb mlllt <> 

lé�yegesebb bűntény t derített kl es 4?O gonosztevőt 
Bzoigáltatott az igazságszolgáltatás kezelbe. . , 

M " 1 " d '  s e  é s  érdemei elismeréseül a m .  klr. h�n ve
del� {Q r:iniszter úr Ő Nag'ymél�.6s�át6� haro� 
dicsérő okiratot nyert, a csendőrkeruleh pa:ra�csno

tt ságt61 pedig háromszor .n�ilvánosan megdIcsertete , 
két ízben pedig pénzbelI JutalIn:at kapott. " _  . 

}\f "k"désének főbb mozzanataI a kovetkezok . 
, 

S�t;ori Mihály őrmester, már min� fiat�l csendőr 
1878. évben használhat6ságát azzal 1;)lzo,nylto�ta be, 
ho a hosszúfalusi örskörletben garazdálko�o �s az 
egfz vidéket félelemben tart6 4 betörő to�va.1 klllY�-, 's elfo"",tása körii.l örsparancsnok�t hathato: mozasa e .,-

k ' k '  erdélYl san támogatta, miért az ak '01'1 .m" ll . 
csendőrparancsnokság részéről nyüvanosan meg-
dicsértetett. 

"' l ki " II l ez Már mint altiszt 1887. évben ,a ,e e o1'sre e l -
tetett azért hogy az e vidéken Igen gyakran elofor
dul 6 vakm�rő 1610pásokat megakac1ályo;za. E, felada
tának derekasan meg is felelt, mert meg, az ev sz�p
tember havában a R6mániába . vezető csempe�z 
ösvény mellett lest tartva 3 16tolvajt 36 16��1 és 2

? f
r
� tömlőtúr6val - mint csempészett dolgol.kal - e al 

t6ztatott R ennek alapján Als6-Sebes községben 24 lopott lovat fedezett fel és kobozott el és majdnem egy hétig tartott, megszakítás nélküli szolgálatban több különböző örskörletből 1 6  lótolvajt állított a nagyszebeni kir. törvényszék elé. Ezen jeles �zolgálatának elismeréseül honvéc1elmi miniszter úr O Nagyméltósága által dicsérő okirattal láttatott el. 
1889, évi október 2-án Feleken tűz ütött ki, Szotyori őrmester nemcsak a vagyonmentés és az oltá.� körül adott a népnek jó példát lankadatlan működése által, hanem egy 75 éves, betegen ágyban fekvő asszonyt saját élete és testi ép5ége koczkáztatásával mentett ki, épen azon perczben, midőn az épi.iJet már már roskadozott, "melynek elismeréseül honvédelmi miniszter úr O Nagymélt6saga által rlicsérő okirattal láttatott el. 

1 891 .  évben Rakovicza községben a tagosítási előmunkálatok megkezdődtek, mi ellen a lakosság fellázadt, a harangokat félreverték jeIéül annak, hogy mindenki a helyszinén levő tisztvíselőket és a községi előljár6ságot rohanja meg. Szotyori Mihály őrmester 4 csendőrrel épen a legválságosabb pillanatban érkezett a helyszínére és a kapákkal, fejszékkel és dorongokkal felszereIt lázad6 tömeg ellen oly ügyes szurony támadást alkalmazott, hogy ezt szétoszlatn i sikerült és 12 főczinkost letart6ztatva, a lázac1ást megszűntette. 
Szotyori őrmester 20 évet meghalad6 megszakítás n,élküli csendőrségi szolgálat ic1eje alatt 5 évig mint csendőr, V i  éven felül, mint altiszt örsparancsnok erélyes, buzgó, alárendeHjeinek igazságos, j6akaratú, részrehajlatlan előljár6ja ; előljáróihoz ragaszkod 6 és nyilt egyéniségénél fogva egyike volt a legderekabb altiszteknek. 
Mindezek alapján Ő cs. és aposto kir. Felsége 1 897. évi május 6-án Lainzban kelt legfelsőbb elhatározásával Szotyori Mihály őrrnesternek a kaTonás ezúst érdem7c81'eBz/et adományozni mélt6ztatott. 
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I ' mú csenr1őrkerületbeli 
Dinka István m. kir. . sza 

Ől'mester. , " ben lépett át a csendőr-
Nevezett altIszt, 187?, ev 

dő "t évig mint örs-
séghez, hol öt, é,vlg l:rllnt"��ste�' �zolgált, míglen a 
vezető és 1 1  eVlg mlUt o 

tt törődöttsé"e folytán 
é · luálatban Rzerze " . t tt csendőrs gl szo " ' llományba helyezte e '. 

21 évi szolgálat után'
é
:y��·a 

t mint csendőr 1878. 
Ezen kivál,6a� .�

er. 
a 

fe�:t�hfl.lmi ménesböl ello-
€vben a vledenYl or80n � 

és a tetteseket Jámbor 
pott négy lovat kézrekerltet�e 

sáO'szolgáltatás kezébe 
Márton és Folea Juont az 19az " • 

szolgáltatta át. 
. 'h ld iláuon dühöngött tű.z\:ész 

1880. évben OSlCSO /2 '!, " 
e fiatal cZlgany 

alkalmával ann�k 
t �k�zft;áradsá��s nyomozás után 

suhanczot - tart z a, o 
" é nek nyuO'almát, mely 

és visszaadta az elD}�tett ;�oz� g
miatt ör61,ös rettegés

már a folytonos gyuJt���t�� 
sem merte éjjeli nyu

ben volt és melyben eJe  n 

galomra hajtani. k 1882 évben a vidék 
Mint nagysinki örsI!ara�csno 

fe v�res rab16t és 
közbiztonságát !eld�llo. �a�:ntyá� Mátheut éR Len
útoná1l6t - Deak AtYl� , 

" h  már sok vér tapadt, 
el Juont - kiknek ezel ez 

cl át a bir6ság· �ámos ' bűnjelek , k,íséret�ben
ve�kt:zve, álkulcsokkal, 

nak, Nevezette� �lh� fe��� 
két községi hamis pe-

nagymen:t;yiségu, tolte�ye 
�l itb, voltak ell�:,:a. , 

cséttel sza��S l?levél, ur���� Kőhalomban 61'1as1 ar-
1883. éVI Junlus ho 

l D' ka őrmester ot klS 
. It ly nlk!\lonllua ln 

' b61 V1Z vo , me 
_' biztos halál torka " , 

gyermeket mentett , 1,1 0:. ' "  határában LőrincZl Mo-
1885. évben Zoltan kozse" 

' e  és fia azt állította, 
zes kalibás hirtelen el�l\.:e�rmester értesülvén az 
hogy öngyilkos lett. 

I
lU , . 

termett s felmerült 
esetről. azon,nal a ?e YScl�e�s míg az időkö�ben 

yanuja valonak bl�ony 
D' ka őrmester Igen �rtesített bizottság kiszállott, , ln 

során kiderítette, 
ügyesen alk�lmazott éyo:-oza�

íg említett aludt 
hogy Lőrincr,lUek neje � ,  

b
a . az asszony a kötelet 

kötelet vetettek a nyal,a a ,  

Hi l 

míg a fiú !\pját lábainál fogva addig húztak, míg az 
meghalt. A biróság a nőt kötél általi halálra itélte, 
mit azonban a legfelsőbb királyi kegyelem életfogy
tiglani fegyházra változtatott át, a fiú pedig ! fj évi 
fegyházat kapott. 

1 889. évben Dregán Juon czelmai községi bir6t és 
két társát hosszas és terhes nyomozás után adta át 
a biróságnak, bk egy hosszufalusi juhászt kiraboltak 
és vasvillákkal úgy megsértették, hogy illető sebeibe 
majd belehalt. 

1896. évben a határon átcsempészett nagyruennyi
ségű sertés áthozataláról értesült, hosszas lesállások 
és fáradságos nyomozás után rlu szadului Bukur 
Reszpopot, Juon Torna Miniát, Osnpáriu Bukurt és 
Bogdán Dumitriut tartóztatta le 25 drb sertéssel, 
azon pillanatban, midőn magyal' földre léptek. 

Ezeken kivlH szolgálata Blatt 1 50-nél több lénye
gesebb bűntény t és vétséget derített ki s megközelí
tőleg 500 gonosztevőt szolgáltatott át az igazságszol-
gáltatásnak. " Mimlezekért O cs. és ap ost. kir. Felsége 1897. 
évi junius h6 24-én Schönbrunnban kelt legfelsőbb 
elhatározásával Dinka István örmesternek a koronás 
ezüst ádemkeresztet legkegyelmesebben aclományozni 
méltózta tott. 

Nemes Sándor őrmester, a m. kir. lll. sz. csendőr
kerület állományába-d: sem fáradságot sem pedig 
egészséget nem kimélve, sőt gyakran életét is kocz
káztatva, igazán példás tevékenységet fejtett ki a köz
biztonsági szolgálatban, a meunyiben csak az ut6bbi 
1 5  év alatt is, mi6ta fl, kunhalasi örsnek parancs
noka, több mint 4·00 egyént tartóztatott le és 1000 
egyént jelentett fel, számos esetben pedig rendkivüli 
kitartás és igazi szakértelem kife.i tésével még a leg
szövevényesebb és legsúlyosabb bűncselekményeket is 
kitleritette. 

De nem csupán a közbiztonsági szolgálatban érvé
nyesültek ezen derék altisztnek kitünő tulajdonságai, 
hanem épúgy kitünt alárendelt jeinek fegyelmezése, 

I I  



1 62 

oktatás], és vezetése tekintetében is, valamin t a 

lakossággal és a hatóságokkal szemben tanusított 

mintaszerü magatartásával is. Mindezen j eles tulaj 

donságok folyt:í.n ezen derék altiszt nemcsak előljárói 

feltétlen elismerésének éR bizalmának, hanem általá

nos köztiszteletnek és becsülésnek is örvend és ennek 

folytán kitiinően van minősítve, valamint több ízben 

Llicsérő eiismerésben is részesült. 

Mindezek alapján Ő cs. és apostoli kir. Felsége 

1 8\17. évi augusztus hó W-én Bécsben kelt legfelsőbb 

elhatározásával Nemes Sándor őrmesternek a kOl'onú8 

p�iist 151'dem he1"e8ztet legkegyelmesebben aclomáu..r0zni 

méltóztatott. 
Barabás Ignácz őrmester, a m. kir. II. sz. csendőr-

kerület állományában húsz és fél évi csendőrségi 

szolgálata alatt mindig fáradhatatlan buzgalommal, 

teljes odaadással. kitartással és rendkivüli szorgalom

mal párosult leleményességgel eljárva, a különféle 

bűncselekményelmek, külöuösen pedig : rablógyil

kosság, gyúj togatás, emberölés, testi sértés, betöréses 

és egyéb lopásoknak egész halmazát - összesen 

553 esetét - derítette ki és ezek tetteseit az igaz

ságszulgáltatásnak á.taclva, az eltulaj donított vagyon

nak nagyobb részét is lllegkerítette. 

Ezenkívül ellenszegülési esetekben bátor határo

zottsággal viselkedett., továbbá ó,rvíz alkallll:1val több 

embernek életét mentette meg, valamint szökevé

nyekuek elfogás:1bau is különös ügyességet tanu-

sított. 
D,� nem csak a közbiztonsó,gi szolgálatban tünt k i  

ezen derék altiszt, hanem mint a legfontosabb örsök 

parancsnoka és mint szakasz-pal"l1ncsnok-helyettes is, 

az alája reDllelt legénységnek oktatása, nevelése és 

fegyelmezésében, nemkülönben 11 :reája bízott nagy

f;zú'mú próba-csendőrök kiképzésében is, valamint a 

hl1tósó,gokkal és a közönséggel szemben tanusított 

m:tgatarlásában mindig mintaszerlí. volt, úgy hogy 

előljárúinak teljes megelégeflését és feltétlen bizaI

mát is, valamint az általó,uos 1,ö7.tis�>;teletet és becsü-
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�ést is kiérdemelte ma"á 1- ' .. 
lzben dicsérő elisme :=" �a "  �lll�k kovetkeztében több 

részesült. 
les en s penzbcli jutalowban is 

Mindezek alapján Ő c '  ti l -
é vi julius 26-án Ischlbe�' 1':1 {� J" ap: Felsége 1 897. 

val Barabás Ignácz őr t 
' .  t egfelsőbb elhatározásá

ke1"esztet legkegyelmes
l�b

e� el n�k a �oronas ezüst é1"dem -

Soős József n 
a' n,a omanyozll1 méltóztatott 

szolgált a csendőr�;ba !�oma �ybel i őrmester 26 évi; 

esendőrkerü
'
let álloJ!;e " l�llglen a .m .. lár. r. szám� . 

nyugdijazva _ fo"yat�lb
abol 

'
-t felulvlzsgálat folytán 

E . l '  
o !. a ve etett 

. . zen f erek altiszt hosszú 
. 

d . 
. 

Hl�Jének már kezdetétől 
f . csen . őrs.égl szolgálati 

�(lassal szentelte ma át a 
, .?g \ .� ml��lg teljes ol1a

es sikerült is neki 
g 

e t '  .
1,ozb.lZtonsagl szolgálatnak 

nyeket elérni a 
e� b

en sze�bnél-szebb eredm.é-

, , mennyI en mInta " 
sege, rendkivüli  b " . szeru tevékeny-

ismeretei folytán 
uzg?saga, titartása és kiváló szak-

súlyosabb beszámít:eg aj � e,?bo�yolultabb és a leg

kiderítette és szá 
a eso buncselelnnényeket is 

tatás kezeibe jutta:�:. 
gonosztevőt az igazságszolgál -

Mlllt örsparancf;nok 20 ' (, .  
J.cöch:.e el is érte �zt h a 

ev�n at ily módo� mű

ol'skorletbeu a szem 
,i . o,?y mmden egyes reabizott 

tében rövid idő �Iatt
e 

l
�
e��s vagyonbiztonBág tekinte

melyet mindvégig "e 
. eZ

t
ett viszonyok állottak be 

D 
" nn IS artott 

' 

, e nem csupán a k' b' : . 
venyesültek ezen d 

_ ,�z lzt�nsagl szolgálatban ér-

l,atai, hanem alárend:��'
" a��l:.ztnek kt�ünő szolgá

es nevelésében valo 
• .J

t
elne

h
' legyelmezese, oktatása 

é 
, willm '" ató ' l k l é 

B ggel szemben tanusít tt 
sago ( -a s a közön-

mintaszerű volt ' Oh 
magatartásában is mindia 

l ' d '  
, ugy or.}' előr á , . l " 

e .�ge "Bét és bizaimát V"" l 
J roma ( t?ljes meg-

kozbszteletet és becsül ' t
l�lC e

l 
:t;n�lte, nemktilönben a 

Mindezel- al . . O
" es I,S nVH·ta magának. 

lS!J� 
. '  < apJan cs es 'l l>ost l - l -

. I .  évi augusztus hó l' ,
< 

, O l ur. Fcl�ég-e 

elhatározásával So ' J ' 
l -en Becsben kelt legfelsőbb 

mesternek, a k01'on�l: e ?Z:�f nyugállománybeli őr

mesebben adományo .
zus '

l
'
t
'ló'de71lkeresztet legken-yel-

, znl me ztatott. 
b 
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Kovács György nyugálloroánybeli őrmester 31  évi 
katonai és e között 29 évi csendőrségi szolgálata 
után, a m. kir. I. sz. csendőrkerület álloroányáb61 -
felülvizsgálat folytán nyugállományba helyezve -
fogyatékba vétetett. 

Már mint fiatal csendőr a hatvanas év�kben a 
dunántúli vármegyéket rettegésben tartott Patk6, 
Csucsi és Gölöncsér rabl6k és az általuk vezetett 
bandákkal vívott harczban, bár mellől e több baj 
tál'sa - a rabl6k goly6it61 találva - elesett és egy 
golyó az ő kalapját, egy másik pedig a koszorúba 
hajtott köpenyét átfúrta, a golyózápor közepette, he
lyét férfias bátorságga.! megállta, mint altiszt pedig 
fáradhatatlan buzgalommal, kitartással és teljes 
odaadással működve a nasz6di örsön, melynek 1 2  
évig volt parancsnoka, mintegy 1000 bűntettest nyo· 
mozott ki és adott át a bir6ságoknak. 

De nemcsak a közbiztonsági szolgálat terén, hanem 
alárendelt jeinek oktatása, nevelése és fegyelmezésé
ben, nemkülönben a hat6ságokkal és a közönséggel 
szemben tanusított magatartásban is mindig pél
dás volt, úgy hogy ezen j eles altiszt előljár6inak 
teljes megelégedését és feltétlen bizaimát is kiér
demelte, nemkülönben a köztiszteletet és becsülést 
is kivívta magának, minek folytán kilencz Ízben 
dicsérő elismerésben és több rendbeli pénzjutalom
ban részesült. 

Mindezek alapján Ő cs. és apostoli kir. Felsége 
1 897. évi julius hó 27-én Ischlben kelt legfelsőbb 
elhatározásával Kovács György nyugállománybeli 
őrmesternek a koronás ezüst erdemkere8ztet legke
gy�.lmesebben adományozni mélt6zt{ttott. 

O Felsége a német császár és porosz király Tata 
és Mohács vidékén való tartózkodása alatt : Bogner 
Ferencz őrmester, Tantsch Mihály czimz. őrmester, 
Ozajdrik Mihály és Tóth Ferencz csendőröknek az 
V., valamint Erdelyi Sándor és Kovács János őrmes
terek, Léhm János és Gyó'rgy Imre csendőröknek a 
VI. sz. csendőrkerület állományában, a porosz 

Rácz Flórián, 
m. k. III sz csendő 'k "l tb l '  . " . . l eru e e l örsvezető ez, Őrmester ol'sparancsnok Tatár-Szent G " .. ' 

- yorgyon. 
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ki?'ályi " ha1'CZ08 h'dli?n-é1'lnel » adományozni méf,tóz
tatott, mely érem elfogadhatását és viselhetését O cs, 
és apostoli kir. Felsége 1 897. éyi október hó l l ·én 
Bud.lpesten kelt legfelsőbb elhatározásÍtval legkegyel
mesebben megengedni ruéltóztatott. 

Réh Dávid II. sz. csendőrkerületbeli őrmester. . 
Ö Felsége a román király - a Herkules-fürclőn 

állomásozott. de időközben már felillvizsgált éR nyil g
rlijazott - Réh Dávid őrmesternek. a vaskapu meg
nyitása alkalmával a l'omán királyi arany érmet 
a.!1ományozni méltózl.atott, mely éremnek viselését 
O cs. és apostoli ldl'. Felség'e 1 897. évi julius hó 
l 8-án Ischlben kelt legfelsőb"!:> elhatározÍ1sá\'aJ .meg
engedni méltóztatott. 

" 

uA ez FLOltIÁ N  
czimz. őrmester, 

született 1 860-ban, Csongrádvármegye Dorozsma köz
ségében. 1 880·ban a cs. és lár. 4·6. gyalogezredhez 
soroztatott be, honnan saját kérelme folytún 1 884. 
évi szeptember hó 24-én a m. kir. I. sz. csendőr
kerületi parancsnoleságboz vétetett fel. majd 1 882. 
évben a m. kir. IL számu, végre 1 883. évben a m. 
kir III. sz. csendőrkerülethez helyeztetett {It s azóta 
e le erüle tn él szolgál. 

j 888-ban czimz. örsvezetővé. 1890-ben valóságos 
örsvezetővé és 1 894·ben czimzetes őrmesterré léptet
tetett elő. 

1 883. évben a Dunúnak kiáradása alkalmával a 
szent-endrei szigeten levő községekben tanusított ön
feláldozó és buzgó magatartásáért honvéclelmi mi
niszter úr részéről dicsérő okirattal lett ellátva, 1 8  4 .  
évben pedig Izbég községben előfordult lázadás alkal· 
I)).ával tanusított bátor és elszánt magaviseletéért 
O cs. és apostoli ldl'. Fclség'e áltl11 az I. oszt. 
vitézségi ezüst éremrnel lett kitüntetve. 

Jelenleg örsparancsnok : Tatár.Szent-Györgyön. 
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BAUEI{ ANTAL 
őrmester, 

született 1855-ben Nyitravármegye Kanyánka közsé
gében, 1 876. évi február hó 1 7  -én a csász. és kir. 
1 2. számú gyalogezredhe7. soroztatott be, hol 1 88 1 .  
évi ileczember h ó  18- ig szolgált ; innen közvetlenül 
a m. kir. I. számú csenc1őrkerületi parancsnokság
hoz, mint őrmester lépett át. 1 882. évben a m. kir. 
IV. számú csendőrkerülethez és 1 883. évben a m. 
kir. V. számú csendörk(u'ületi parancsnoksághoz he
lyeztetett át és megszakítas nélkül 21  éve t szolgál ; 
1 883. �vi szeptember hó 6-án czimz. örsvezetövé, 
1884. évi február hó 6-án valóságos örsvezetövé; 
1 884. évi április hó 1 6-án czimzetes őrmesterré és 
1 894. évi április hó l -én valóslÍ.gos őrmesterré lép: 
tetett elő_ 

Érdemeinek elismeréseül Ö cs. és ap. kir. Fel
sége által 1 884. évben ezü,qt érdemkereszttel lett 
kitüntetve. 

1 883. év óta örsparancsnok n, privigyei örsön. 

DÁNN SIMON 
őrmester, 

született 185�. évben Mező-Panit községben Maros
Torda megyében. Felavattatott 1 874_ évben a cs. és 
kir. 63. gyalogezredhez, honnan 1877.  évben a cs. és 
kir. 51 .  gyalogezredhez helyeztetett át, innen 1 879. 
évben a m. kir_ erdélyi csendőrparancsnoksághoz 
osztatott be pró baszolglÍ.latra. 

1 88 1 .  évben a II. számú és 1 883. évben a VI. sz. 
csendőrkerületi parancsnoksághoz helyeztetett át .és 
megszakítás nélkül 18 évet szolgál a csendőrségnél. 

1881 .  évi deczember hó l l -én czimz. örsvezetővé. 
1 882. él'i október hó 21 -én valóságos örsvezetővé, 

Bauer Antal, 

m. kir. V. számu cselldőrkeriiletLeli őrmester, 
örsparallcsnok Privigyéll. 



Dánn Simon, 

m. kir. VI. számu csendőrkerliletbeli őrmester, 
örsparancsnok Zurányban. 



....... '-=�'--=�--'-'-- -------

Darnó Ferencz, 

m. kir.' IV. számu csendőrkerületbeli örsvezető, 
örsparancsnok·helyettes Bátyun. 



Hambach Ernő, 

lll. ], Íl:. II. számu csendőrkerületbeli őrmester, 
örsparancsnok Baton ván. 
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1 85. évi január hó 2 1 ·én czimz. örmesterré és 1 8!l3. 
évi junius hó l ·én valóságos örmesterré léptettetett 
elő. A nagy·martoni örs ön 1 3  évig szolgált mint örs· 
par,ancsnok. , 

Erc1emeinek elismeréséül Ő CS. és apostoli kir. 
Felsége által 1889. éV]Jen az eziist l'1'demke1'esztfel 
lett kitüntetve. Ezenkivül három Ízben kerületi 
parancsnoki dicsér ö okiratot kapott. Jelenleg örspa· 
rancsnok Zurányban. 

HAMBACH ERNŐ 
ől'mester, 

született 1 854. évben Nógrác1vármegye Margó köz· 
ségben. 

1 874·ben a cs. és kir. 3. tábori tüzérezredhez so
roztatott be, hol 3 évig szolgálL. 

1 882-ben a IV. sz. csenc1örkerülethez önként belé
pett, honnan mint örsvezető 1 887. évben a m. kir_ 
II. sz. csendőrkerülethez helyeztetett át. 

1 89 1 .  évi január 15-ike óta örsparancsnok Bato
nyán. 

E községben 1 89 1 .  évi junius hó 21 ·én nagymérvű 
zavargás ütött ki. melyet ötödmagával czéltuc1atos, 
erélyes és elszánt magatartása 4ltal megfékezett. 

Ezen kit ünő magatartásáért Ő cs. és ap. királyi 
Felség'e által az J. osztályIÍ VitéZ8{'gi ezüst l'remmel 
lett kitüntetve. 

DAMÓ FERENCZ 
örsvezető, 

született 1865. évben Háromszékvármegye Kis-Bo
rosnyó községben. 1 885. évben a cs. és kir. 2. gya-
10gezrec1hez lett besorozva, hol 1 888. évi szeptember 
hó 1 6 -ig szolgált. Ugyanezen évi c1eczember hó 2-án 

1 2  
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a m. kir. IV. sz. csendőrkerületi parancsnoksághoz 
belépett s azóta e parancsnokságnál szolgál. 

1l:;94. évi márczius hó 21 -én czimz. örsvezetővé, 
1 895. évi julius hó l -én valóságos örsvezetövé lép
tettetett elő. 

1 8\:.10_ évben Abauj-Tornavármegye Felsö-Mislye 
községében pusztítot� tüzvésznél önfeláldozással telje
sített életmentésért Ő cs. és al)Ostoli kir. Felség'e 
által az ezüst érdemkereszttel lett kitüntetve. 

Jelenleg örsparancsnok-helyettes a bátyui örsön. 

WIDITSCHEl� ADOLF 
örsvezető, 

született 1 856-ban Brass6ban. 1875-ben a csász. és 
kir. 2. gyalogezredhez önként belépett, hol 1 879_ évi 
január hó 1 6-án szakaszvezetői rendfokozatban szol
gált. 1 884. évi ja.nuár 23-án a csendörséghez belépett 
s az6ta megazakitás nélkül szolgál. 

189 1 .  évi április 6-án czimzetes örsvezetövé, 1 892. 
évi november l -én valóságos örsvezetővé előléptet
tetett. 

1 892-ben Ő cs. és apostoli kir. Felség-e által a 
kOTonás ezii,t éTdemkel'eszttel tüntettetett ki. 

Jelellleg 
. 
másodrütiszt a telcsi örsön. 

Widitscher Adolf, 

lll. kir_ r. szálllu csendőrkerületbeli őrsvezető, 
másodaltiszt Telcsen. 

1 �* 
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I I .  Ju'tahl1azá.sok. 

a) A m. kir. és a Jn. kir. horvá.t-szlavon csendőr

ségi j utal:mazá.si alap ból j utaloJndijat nyertek. 

A 111. kir. J. számu cseltdőrkerületnél : 

SzotyolÍ Laj os őrmester 
Kozma Győrgy őrsvezető __ _ 

Józsi István őrmester _ _  _ 

N agy Mózes czimz. őrmester __ _ 

Turóczi Ferencz őrsvezető __ _ 

Borbély József czimz. őrmester 
Király József csendőr _ _  _ 
Koncz Károly csendőr 
Torda Ignácz csendőr _ , _ 

A ?1l. kü'. II. számu csendő1'kerületnél : 

Bokor Győrgy czimz. őrmester __ _ 

S osdián Mózes csendőr 
Gálca Mihály czimz. őrsvezető _ _ _ 

Zsok József czimz. őrmester _ _  _ 

Kovács Buna József czimz. őrmester _ _  _ 

Gulán Márton czimz. őrsvezető 
Balogh István csendőr _ _  _ 

Kiefer Péter CzilllZ. őrmester _ _  _ 

A m. kil·. III. számu csendőrkerületnél : 

Várhelyi Márton őrmester __ _ 

G. Nagy István őrmesteL __ 

Wachter János czimz. őrmester . _ 

Lézman Ferencz őrsvezető _ 
Cseke János czimz. őrsvezető_ 
Szabó János őrmester . 
Szabó Péter őrmester __ _ 

Antal Károly czimz. őrmester _ _  

Móra József csendőr 

20 frt, 
20 « 
1 5  « 
1 5  « 
15 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 

20 frt, 
20 " 
1 5  « 
15 " 
1 5  « 
10 « 
10 « 
10 « 

20 frt, 
20 « 
15 " 
1 5  « 
15 « 
10 « 
1 0  " 
10 « 
10 • 



A m. ki/'. l l'. szám u cSe?ulo/'keriiletn/l . 

Spák Mihály czimz. őrmester 
Angyal György csendőr __ o 

Földes Sámuel őrmester _ ---
Binder Mihály örs vezető __ _ 
KovácH Imre csendőr _ _  _ 

Ujhelyi Lajos csendőr _ 
Vona J'ózsef őrmester _ _  _ 
Fatyol István czimz. őrmester _ _  

A m .  ki/'. V .  számu csendorkeriiletntfl : 

Paar Laj os őrmester 
Szládek Mihály czimz. őrmester 
Tóth István czimz. őrmester _ 
Bercsényi András czimz. őrmester --_  
Laar Gábor czimz. őrmester _ 

:\Iatsek István czimz. őrmester. _  

A 11/. ki/'. VI. számu csendo/'lce/'iiletnél : 

Auguszt Sándor czimz. őrmester __ _ 

Kiss Lukác� örsvezető_ __o  - - -

Németh István I. örsvezető __  _ 
Kajsza Ferencz örsvezető __ _ 

Leitold János csenelőr ___ - - -
Práth József csendőr _ _  

Sólyom Lajos csendőr _ _  _ 

20 frt, 
20 « 
1 5  
1 5  
1 5  « 

l "  
1 0  « 
10 iC 

20 frt, 
20 
1 5  
1 5  
1 5  « 
10 • 

20 frt, 
�() 
1 5  « 
1 5  
1 5  ' « 
1 0  • 
10 « 

A 111. ki/'. horvdt-.szlavon c.senclo/'}laranc,\1wksáí/nál : 

Hajdin Rade czimz, őrmester 
Belobrajdié Pál czimz, órmester 
Kustrak Márton czimz, őrmester _ _  
Budak Miklós csendőr _ 
Juziiíié József czimz, őrmester 
Milojevié Miklós czimz. örsvezető - - 

Bozié Miklós cRendőr _ _  
Kukié l\1ilán csenitőr _ ,  

Sasié János csendőr _ 

20 frt, 
lil « 
1 5  
1 5  iC 
10 
JO . 
1 0  
10 
1 0  

1 8 3  

b)  A Török Ferencz-féle csendőrségi jutalma

zási és segélyzési alapitványból jutalomban, 

illetve segélyben részesiiltek. 

I. jutalom gyanánt : 

a m. kir. I. szdmu csendo/'ke/'iiletn':l : 

Pack Mihály őrmester __ _ 
Oros7. .János őrmester _ 
Bagoly Anch'ás örsvezető czimz. őrmester 
Palkó Sándor örsvezető __ 

a m. ki1·. ,ll, számIl csendo/'ke/'üli'tn,tl : 

Háromszéki András őrmester_ 
Noe Mátyás őrmester._ 
Reicsek M ihály csendőr __ 

a m .  kir. III. számit csendű/'ke/'iill'tn/{ : 

Marginean János őrmester __ _ 

Kéry Sándor örsvezető czimz. őrmester 
Pauer Ferencz örsvezető _ 

Manczinger György örsvezető __ _ 

a ?Il, ki1·. I V. számu rsendőrlw/'iiletntf{ : 

20 frt, 
1 il  « 
1 5  • 
1 5  « 

20 frt, 
ifj 
15 " 

20 frl ,  
1 ,j « 
l i)  « 
15  

Lukács József őrmester ._ 20 frt ,  
Farkas Ignácz örsvezető ___  1 5  
Dóha. Mihály csendőr _�_ l;') « 

a m. ki/'. V. SZdl1nl cSe?!do/'lreriiletn/l : 

Rhein János örs vezető czimz. őrm/!ster 
Grigely Antal örsvezető _ _  

:\Iázi István örsvezető _ 

a m. kir. VI, számu c.�endó1'keriiletn/l : 

"'eichsel Sándor őrmester __ _ 

Nagy Sánnor örsvezető czimz. őrmester 
Salamon Feren'cz örsvezető _ _  _ 

1 5  írt, 
15 • 
1 5  « 

<:20 frt ,  
1 5  
1 5  

.( , 
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Il. segély gyanánt : 
Schmidt Gyula nyugalmazott örsvezető czimz. 

őrmester ___ _ _ _  

Makay József nyugalm�zott csen
,
dőr 

mindkét egyén a m. kn
: 
.. V. szamu 

állományából lett nyugdlJazva. 

40 frt, 
40 " 

c���dőrkerület 

e) A dombrádi Nagy Gyula és neje született 

Berndt Ilonka-féle alapítványból j utalomban 

részesültek : 

a J V. számn csendörkerületben : 
Miklós András őrmestel:_örsparancsnok 40 frt, 

az V. suímu csendörkerületben : 
Bogner Ferencz őrmester örsparancsnok _ _  _ 40 frt, 

a Vi. számu csendőrkerületben : 
Babcsák István őrmester örsparancsnok _ _  _ 40 frt. 

d) BelügyulÍniszter úr ő Nagyméltósága 

j utalomban részesíttettek : 
által 

az J. SZál1nt csendőrkerületben : 
Salamon Ferencz örsvezető _ _  _ 

a JJ. számu csendörkerületben : 
Bogdán József czimz. őrmester __ _ 
Báthori Imre csendőr 

a IJJ. számu csendörkeriiletben : 
Antal Károly őrmesteL __ 

Lézmann Ferencz örs vezető 

az F. számu csendörkerületben : 
Földi Pál őrmesteL_ 
Haris József czimz. örsvezető __ _ 
Hugyecz András csendőr 
Pauer Tamás csendőr _ 

40 frt. 

1 00 frt, ilO « 

50 frt, 
50 • 

50 frt, 
20 « 
10 • 
10 . 
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Kunka József cseGdőr 
;Horváth József pr. csendőr Hideg István pr. csendőr ___ _ __ Radványi Mihály czimz. örsvezető _ _  _ MeikuJá. János csendőr 
Heller Áron őrmester __ 
Köteles György czimz. őrmester __ _ Bulla Gyö rgy czimz. őrmester __ _ Pekala Mihály örsvezető 
Manduch András csendőr __ _ KurnlÍt ,János csendőr __ _ Balázs Adám csendőr __ 
Révay János csendőr __ _ Tikosi Anclrás csendőr 
lVIartyoni Adám csendőr 

a Vi. számu c8tmdőrkeriiletben : 
Palsovics János czimz. őI'mester _ _  _ Braunstein Ignácz örsv. __ _ Hauser János czimz. örsv. _ _  _ Moravek János czimz. örsv. Panker Kálmán czimz. örsv. Mészáros Antal czimz. örsv. Nagy Vincze czimz. örsv. Wölfer Bezső czimz. örsv. Förster Antal csendőr __ _ 

_A. 

Eletmentéf,i dijat n./fertek : 
Szélyes Mózes 1. kerületbeli örsv. 3 s7.emély után 
Galsa Mihály I. kerületbeli örsv. 1 szemp]y után _ _ _ Szab? János III. ke�ületheli őrm. 2 személy utan ___ ___ _ _ _  ___ _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ __ Rosenfeld Sándor III. kerületbeli csendőr 1 személy után ___ ___ _ __ Majer BertIllan V. kerületbeli őrm. 1 személy után 

10  frt, 
10 .  
10 . 
50 • 
25 • 

70 « 
70 • 

50 • 

20 
10 « 
1 0 . 
1 0  « 
10 • 
10 «  
10 « 

25 fr t, 
25 • 
25 • 
25 • 

25 « 
25 « 
25 « 

25 « 
2i5 

75 fr t, 

25 

50 « 

2i5 
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III. A magyar királyi honvédelmi miniszter úr 
Ő Nagyméltósá.gá.nak dicsérő elismerésében ré

szesültek : 

1 .  Salamon Fe1'encz örsvezetőnek, a m. kir. VI. sz. 
csendőrkerület állományában, egy felette veszélyes 
tolvajszövetkezet tagjainak 2S napon át folytatott 
ügyes, leleményes, kitartó és fáradhatlan nyomozás
sal történt kiderÍtése s letartóztatása, az orga7.dák
nak feljelentése s hét rendbeli lopásból származó 
bí1njeleknek beszerzése, valamint a közbiztonsági 
szolgálat terén egyáltalán tanusított eredményes 
mií.ködéseért a m. kir. nonvédelmi miniszter úr elis
merését fejezte ki s a m. kir. b�lügyminiszter úr 40 
forint jntalomban részesítette. 

2. FiJldi Pál őrmesternek, a m. kir. V. sz. csendőr
kerület állományában, ki egy 7 főből állott veszélyes 
tolvajszövetkezetet 1 3  napig tartó ügyes, leleményes 
és fáradhatlan nyomozással kicleritett és letartózta
tott, :) Ol'gazdát feljelentett és a 31 rendbeli lopás
ból származó biínjelek legnagyobb részét előkerítette 
és a biróságnak beszolgáltatta, a m. kir. honvéclelmi 
miniszter úr teljes elismerését fejezte ki s a m. kir. 
belügyminiszter úr 50 forint jutalomban részesítette. 

3. Radványi Mihály csendőr ez. örsvezetőnek a m .  
kir. V .  sz. csenclDrkerület állományában, egy, már évek 
óta Nyitra és Bars megyék területén garázdálkoclott, 
nyolcz tagból álló tolvajbandának 29 napon át folyta
tott ügyes, leleményes. kitartó és fál'adhatlan nyomo
zással történt kideritése s letartóztatása, az orgazdák
nak feljelentése. és a 37 rendbeli l opásból s7.ármazó 
bünjelek nagy részének beszerzése iLltal tan�síto�t .ered
ményes működéseért a m. kir. Jjonvédelml m1ll1szter 
úr elismerését fejezte ki s a m. kir. belügyminiszter 
ur 50 forint jutalomban részesítette. 

4. SZá1-t01'Y Jenő őrmesternek, és 
.3. edre Gábo?' csendőrnek, mindketten a m .  kir. 

III. sz. csendőrkerület állományában, a Saári községben 
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1 896. évi  deczember hó 1 7-én volt előljú'rósú'gi vá. 
lasztáskor kitört zendülésnél a tömeggel szemben -
különösen nehéz körülmények között - eszközölt. 
fegyverhasználat alkalmával tanusított higgadt, bá
tor. körültekintő vitéz magatartásiíért a m. kir. hon
védelmi miniszter úr teljes elismerését feje7.te ki. 

6. Antal Ká1'oly őrmesternek, a m. kir. III. számu 
csendőrkerület állományában, a Szilágy-N agyfalu köz
ségben lS!l7. évi január hó 1 1 · én báró Bánffy Já
nos ottani nagybirtokos ellen, általa egy egyÁnnek 
véletlenségből történt ngyonlövetése miatt, kitört. 
zendülésnél a fellázadt néptömeggel szemben külö
nösen nehéz körülmények között eszközölt fegyver
használat alkalmával bnusított bátor és vitéz maga
tartásáért a m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes 
elismerését fejezte ki. 

7. Lénárt Józ8e! örsvezetőnek, a m. kir. IV. számu. 
csendőrkerület állományáball, több vármegye terüle
tére kiterjedt igen nagyszámú lólopásnak 43 napon 
át folytatott igen ügyes, leleményes, kitartó, és fárad
hatatlan nyomozással történt kiderítése és a tette
seknek letartóztatása által tanusított eredményes mű
ködéseért, a m .  kir. honvédeimi miniszter úr teljes 
elismerését fej ezte ki. 

S. Bogdá:n Józse! őrm esternek, a m. kir. II. sz. 
csendőrkerület állományában, 9 napon át fol.ytatott 
igen ügyes, leleményes, kitartó és fáradhatatlan nyo
mozással egy már 5 év óta garázdálkodó tolvaj ban
dának történt felfedezése, 1 1 5 biínesetnek kiderítése 
és a tetteseknek letartóztatása által tanusított ered
ményes miíködéseért a m. kir. honvédelmi miniszter 
úr teljes elismerósót fejezte lá. 

9. Szab6 János őrmesternek, a m. kir. III. számn. 
csendőrkerület állományában, a ki az 1 S97. évi má· 
jus hó 2 1 ·én Erdőhegy községben kiütött tűzvész. 
alkalmával egy férfit és egy nőt a biztos haláltól 
elszánt bátorsággal megmentett, a m. l<ir. honvé
delmi miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

10. SOÓ8 Ferencz őrmesternek, a m. hir. III. sz. 



188 

csendőrkerület állományában, :1 közbiztonsági szolgá
lat terén éveken át tanusított kötelességhű, kiválóan 
buzgó és igen eredményes működésl;lért a �. kir. J:on
védelmi miniszter úr teljes elismerését feJezt.e kl. 

1 1 . Szélyes Múze8 örsvezetőnek, a m. kir. I.  sz. 
csendőrkerület állományában, a ki 1 897. évi május 
hó 1 6·án Alsó-Járán volt árvízveszély alkalmával 
saját életének kOGzkáztatásával két leánygyermeket és 
egy agg nőt a vízbefulladá� veszély�től el�zán� �átor
sággal megmentett, a ill. Iul'. honvedelml mllllszter 
úr teljes elismerését fejezte ki. 

1 2. Simon Márton örsvezetőnek, és 
1 3. Bordá8 Józ8e! csendőrnek. mindketten a m. 

kir. III. sz. csendőrkel'ület állományában, Alpár 
községben 1897. évi junius hó 7·én az előljárósági 
taaok ellen irányult zendülés alkalmával okszerüen 
n,lkalmazott fegyverhasználat mellett, a fenyegetett 
eayének megvédésében tanusÍtot.t körültekintő, hatá· 
r�tott és bátor fellépésért, valamint igen szoronga
tott helyzetben a segély megérkezéseig való elszánt 
kitartásért és a fellázadt nagy néptömeggel szemben 
mindamellett tanusított higgadt magatartásért a m. 
kir. honvédelmi miniszter úr teljes elismerését fe-
jezte ki. . 

14. Boko1' Miklá8 őrmesternek, a m. kir. UI. sz. 
csendől'kerület állományában, a közbiztonsági szolgálat 
terén mint örsparancsnok és mint szakaszparancsnok 
helyettes, hosszabb időn át tanusított kötelességhű, 
kiválóan buzc:ró és eredményes működéseért, a m.  
kir. honvédelmi miniszter úr  teljes elismerését fe-
jezte ki. . 15. Békefi Jakab őrmesternek, a m. klr. III. sz. 
csendőrkerület állományában, hosszas - túlnyomóan 
irodai alkalmazásban töltött - csendőrségi szolgó.lat 
alatt tanusított kötelességhü, kiválóan buzgó és ered
ményes működéseért a m. kir. honvédelmi miniszter 
úr teljes elismerését fejezte ki. 

1 6. Majer Be1'talan örsvezető czimz. őrmesternek, 
a m. kir. V. sz. csendőrkel'ület állományában, ki a 
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Nógrádmegyei Ragyolcz községben 1 97. évi február 
hó 1 5·én pusztított tií7.vész alkalmával egy nőt a 
tüzhaláltól saját életének koczkáztatás9.val megmen . 
tett, a m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes elisme
rését fejezte ki. 

1 7 . Léz11Zann F e1'encz örsvezetőnek, a m. kir." III. 
sz. csendőrlcerület állományában, több vármegye és a 
székesfőváros területére látel:jedő nagyszámú ló és 
egyéb lopásnak, valamint másnemü büneseteknek is, 
igen hosszú időn át folytatott ügyes, leleményes, 
kitartó és fáradhatatlan nyomozással történt kiderí
tése, az ellopott jószág és tárgyak nagyobb részének 
megkerítése és a teUesek letartóztatása által tanusí
tott eredményes müködéseért, a m. kir. honvédelmi 
miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

1 8. Binder Frigyes őr mesternek, a m. kir. I. sz. 
csendőrkerület állományáb:1ll, hosszas - túlnyomóan 
irodai alkalmazásban töltött - csendőrségi szolgá
lata alatt tanusított kötelességhű, lüválóan buzgó és 
eredményes müködéseért, a m. kir. honvédelmi mi
niszter úr teljes elismerését fejezte lá. 

19 .  Szentpéte?'Y Sándor őrmesternek, a m. kir. I. 
sz. cselldőrkerület állományában, hosszas - túlnyo
móan irodai allwlmazá.sban töltött - csendőrségi 
szolgálata alatt tanusított kötelességhü, kiválóan 
buzgó és eredményes műkörléseért, a m. kir. hon
védelmi miniszter úr telj�s elismerését fejezte ki. 

�O. Stancz Gyö'rgy, 
2 1 .  Goldhammm' Ede és 
22. 01'bán Sándor őrmestereknek, mindhárman a 

m. kir. III. sz. csendőrkerület állományában, a köz
biztonsági szolgálat terén hosszabb időn át mint 
örsparancsnokok tanusított kiválóan buzgó, köteles
séghií. és eredményes működésükért a m. Jár. hOllvé. 
del mi miniszter úr telj es elismerését fej ezte ki. 

23. Nagy Andrá8 és 
24. Viola Márton ől'mesterekll(>k, mindketten a m. 

kir. III. sz. csendőrkerület állományában, hosszas. 
szolgálati idejök alatt örsparancsnol<i és szakasz-
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parancsnok-helyettesi minőségben úgy a közbiztonsági 
szolgálat terén, mint az irodai teendők végzése 
körül tanusított eredményes tevékenységük, kiváló 
ügybuzgalmuk és példás magatartásukért, a m.  
királyi honyédelmi miniszter Úl' teljes elismerését 
fejezte ki. 

25. Wachter János ez. örmesternek és 
26. II. Tóth Ferencz csendőrnek, mindketten a ID. 

kiT. III. sz. csendőrkerület állományában, több rend
beli rablást, betöréses lopást és csalást elkövetett, 
Erzsébetfalva község lakosságát rettegésben tartott, 
felette veszélyes öt tagból álló bandának különösen 
nehéz körülmények kö.zött kiváló ügyességgel és 
fáradhatatlan buzgalommal történt nyomozása és 
letartóztatásáért a m. kir. honvédelmi miniszter úr 
teljes elismerését fejezte ki. 

27. Schneide1' György csendörnek, a ID. kir. IV. sz. 
csenclőrkerület állományában, a Krompach község
ben 1897. évi julius hó l -én pusztított árvlz alkal
mával két felnőtt embernek és két gyermeknek a 
vízbefulladástól gyors elhatározással és bátor elszánt· 
sággal történt megmentéseért a m. kir. honvédelmi 
miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

28. Palsovic8 Jáno8 ez. ö l'mesternek, továbbá 
29. B1'aunstei1� Ignáez, 
30. Hauz61' János, 
3 1 .  Mo?-avek János, 
32. Panker Kálmán, 
33. Mészáros Antal, 
34. Nagy Vincze és 
35. Wöifel' Rezs(; ez. örsvezetőknek, végre 
36. FÜ1'8ter Antal csendörnek, mindanynyian a m. 

kir. VI. sz. csendőrkerület állományában, az ország 
nyugati részében, főleg Vasmegyében garázdálkodott 
czigány tolvajszövetkezetnek kideritése és ké)\rekeri: 
tésében való közreműködése által a közbiztonsági 
szolgálat terén t::..nusított különöse n eredményes 
tevékenvséoi.ikért, a m. kir. honvédelmi miniszter úr 
teljes eiis�erését fejezte ki. 

37. Heller Ál'(m örmesternek és 
38. !{jjtdes Gyó·rgy ez. örmesternek, mindketten a 

tn. kir. V. sz. csendörkerület állományában, egy 
nagyszabású, csalással párosult gyujtogatás, valamint 
ezzel összefüggöleg hivatali titok megsértése és h:1-
mis eskü tetteseinek is különös nehéz körülmények 
között történt kiueritése alkalmával tanusított igen 
buzgó, leleményes és szakértelem re valló eredményes 
működéséért, a lll. kir. honvédelmi miniszter úr tel
j es elismerését fej ezte ki. 

39. Hulla Ggii'rgy ez. őrmesternek, a lll. kir. V. 
sz. csenuőrkerület állományában, az előbb emlitett 
bűncselekmények kinyomozltsánál való közreműkö
désnél tanusított igen buzgó és eredményes tevékeny
ségéért, a m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes elis
merését fejezte ki. 

40. Marginean Júno8 őrmesternek, a lll. kir. III. 
sz. csenclörkerület áJlományában, hosszabb szolgltlati 
ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén tanusított 
kiváló szorgalommal párosult jeles és eredményes 
működéséért, a m. kir. honvéuelmi minisztE'r úr tel
jes elismerését fejezte ki. 

IV. A csendőrkerületi parancsnokságok által 
dicsérő okirattal láttattak el : 

A ?n. kir. 1. számu c8endü/'kerületben : 

PáJl Anch'ás őrsvezető (nagyszámu hadköteles szö
kevény kinyomozása és katoua-szaballitók kézre
keritéseért). 

Zsigmond Zsigmoncl örsvezető, (az 1896. évi ország
gyülési képviselőválasztáskor Oroszhegy községbeli 
előfordult rendzavarás helYl'eállitásáért). 

Henter Ferencz és 
Méra János esendő rök (többrenn.beli lop!LS kicleri

tése és a tettesek kézrekeritéseért). 
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Nagy Jakab őrmester és 
Szabó József örsvezető, (egy gyilJiOsság felderitése 

és a tettes elfogásáért ). 
Bucsi József csendőr, (egy pénzhamisitó kinyomo

zása és elfogásáért ) .  
Tenyei Kálmán és 
Pap János csendőr, (tűzvész alkalmával tanusitott 

kiváló tevékenységükért). 
Debreczeni Sándor örsvezető (marhalopást üzött 

két testvér leleplezése és elfogásáért ) .  
Vlád Miklós cs imdőr, (betöréses lopás kideritése és 

a tettes elfogásáért). 
Bagoly András cz. Ői'mester, (egy rablógyilkosság 

tetteseinek kideritése és elfogásáért)_ 
Orosz János őrmester, (minrlen irányu kiváló hasz

nálhatóságáért). 
Csiki ' Antal őrsvezető és 
Kovács József csendőr, (ál'Viz alkalmával tanusitott 

kiváló tevékenységükért). 
Nagy Miklós őrmester és 
Temérdek András csendőr, (gyilkosság tettesének 

kinyomozása és elfogásáért). , Vas István örsvezetőnek, (egy öregasszonynak es 
három gyermeknek a megáradt patakból való kimen
téséért). 

a m. ki1·. II. szlÍm1t csenrlőrke1'ületben : 

Báthori János csendőr, (egy tolvajbanc!a felderitése 
és a tettes ek letartóztatásáért). 

Noé Mátyás őrmester, (a közbiztonsági szolgálatban 
elért eredmény és müködéséért). 

Dékány Ferencz örsvezető, (árvizveszély alkalmával 
tanusitott buzgó tevékenységéért.) 

Bodonyi Károly őrmester, (örsének mintaszerü veze
tése és kötelességhű magatartusáért). 

Winter Antal őrmester, (számviteli és irodai teen
dőkben tanusitott buzgó szolgálatáért). 
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Bohár Mihály őrmester, örsének mintaszerü veze
tése és kötelességhü magatartás áért. 

a III. számu csendő'rke1'ületben : 

G. Nagy István és Hegedüs JlÍnos őrmesterek, egy 
1 3  napon át észszerüséggel és lankadatlan ügybuz
galommal vezetett igeli fáradságos nyomozás után 
18 lopott lónak kézrekeritése, a tettesek és orgazdák
nak letartóztatásáért. 

Horváth Imre csendőr, egy kocsi elé fogott és 
megbokrosodott lovaknak megfékezéséért, mi által 
a kocsist saj át életének veszélyeztetésével megmen
tette. 

Takács Lajos és Lelkes Mihály csendőrök, mert 
j árőrvezető örsparancsnokukat egy előlj árósági vá1 asztás 
alkalmával kitört zendülésnél kiváló erélylyel és hig
gadtsággal támogatták 

Kovács József czimzetes örsvezető, a Berzován, 
1 897. január 1 9-én kiütött tüzvész alkalmával tanu
sitott, kötelességérzettől áthatott. önfeláldozásig bátor 
és férfias magatartásáért. 

G. Nagy Istváll őrmester, egy gyilkosság tettesé
nek, két napot meghaladó észszerü, tapintatos és 
leleményes kinyomozásáért. 

Mészáros Sándor csendőr, mert egy gyilkosság 
tettesének nyomozásánál járőrvezetőjét kiváló buzga
lommal támogatta. 

Borbély József és Hado8án Pál csendőrök, mivel 
Kis-Halmágy községben, 1 896. november hó 25-én 
egy megfagyott egyént, igen ügyesen alkalmazott 
élesztési kisérletek által a biztos haláltól megmen
tettek. 

Széná8i Imre őrmester, mivel töblt éven át mint 
a próba-csendőrök oktatója és az altiszti tanfolyam
ban segédoktató. az oktatás körül kiváló szorgalmat 
és tevékenységet fejtett ki. 

Barna Lajo8, Sando1' László és Suri 18tván czim-

1 3  

-
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zetes ől'mesterek, mivel 1 3, illetőleg 15 évet meg
haladó csendőrségi szolgálati idej�k _ ala�t magukat 
kifogástalanul viselték, őrsüket mm�lg JÓ 

.:·e�dben 
tartották, a fegyelmet hely�se

,
n kezeltek, a kO,zblzton

sági szolgálatban folyton ki.való szo�g�lmat es �red
ményteljes tevékeny�ég�t feJtette.Jr kl es a , h:at6sagok
kal valamint a lakossaggal tapmtatosan .ermtk�ztek. Madovits Józse! őrmester, Kökö.si Báltnt, Zmgay 
Gyula, Kemény Soma és lYerner Gáb;W czimzetes 
őrmesterek, mivel 10-16 éVI csendőrségi szolgálatuk 
alatt örsüket mindig jó rendben tartották, a .fegyel
met mindig helyesen kezelték, a közbiztonságI sz?l
gálatban folyton .kiváló.. s�orgalmat és eredménytel�es 
tevékenységet fejtettek kl, a hatóságokkal, valammt 
a laMssággal tapintatosan érintkezLek. 

_ _ 
Ferencz Péter csendőr, mivel 1 2  évet m"t;ualadó 

csendőrségi szolgálata alatt a közbi.zto?ság� sz?lgálat 
terén kellő buzgóságot fejtett kl es kifogastalan 
erkölcsi magaviseletet tanusitott. 

A IV. számtb cscndő1'ke1'ületben : 

Da1'óczy End1'e őrmester, a csendőr legénység lét
számának kiegészitése körül, j elentkezők gyüjtése ��ta�, 
tanusitott kiváló buzgalmáért és eredményes muko-
déséért. . T ' , 

Osengeri András örsvezető, POpOv1.C� ,,�n?8 es 
Hulvej Józse! csendőrök, nagyobb szab�u okor- és 
lólopások kideritése és a �ettes�k e�f()g�á�rt. 

. Senka Károly örsvezető, PaskuJ Danul, Bongar 
János és Lukác8 Gábor csendőrök, egy nagy

,
o�� sza

básu sertéslopás kideritése és a Lettesek elfogasaert, 
Domahidi And1'ás ez. őrmester és Kolozsvári GYlb.la 

csendőr, Hradil Alfonz országosan kör?zött rabl?�il
koenak igen ügyes, leleményes és tapmtatos eljaras-
sal történt letartóztatásáért. . . Grö'schner Mihály csendőr több vár

,
me!?,e �e�u

letére kiterjedt igen nagy számu lólopas kldentese 
és a tettes ek elfogásáért. 
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S�emere GeTő ez. örsvezető, három emberéletnek a vlzbefulás veszélyéből gyors, ügyes és bátor fellépése által történt kimentéséért. 

Az V. számu csendőrkeriiletben : 
Haris JÓ2�ef örsvezető, egy hét főből állott veszélye� tol:,ajszove�kezetnek kéZl"ekeritésénél és 3 1  remlbeli lopu?ból

, 
szarma�ó bünJelek legnagyobb részének kézr�ker�tése�él valo hathatós közreműködéséél't. 

,
Mtkulas Janos csendőr, egy már évek óta garázdálkodott nyolcz tagból álló tolvajbanclának letartóztatása, az orgazdáknak feljelentése és 37 rendbeli lopásból származó bünjelek nagy részének beszerzésénél való hathatós közreműkÖdéséél't. 

.. 
Szla:.

delr Mih.á�y czim�etes őrmester, 418 frt károsszegu 15 betoreses lopas tetteseinek kideritése három egyénnek mint tettesnek l etartóztatása. tov�bbá. � 2  elp'énnek, mint bünrészes és orgazdálmak felJelenteseért. F?"ldi Pál őrmester, 1500 irt. értékü birkalopás tettes�mek 1 � 1  órá
,
n át tartott fárasztó és nagy körült�k�ntést 19énylő nyomozás után történt letartóztatasaért. 

, Pekala Mi�ály örsvezető; egy nagyszabásn csalással p�rosul.t .gyujtogatás, valamint ezzel összefüggőleg h�vatah tItok megsértése és hamis eskü tetteseinek kmyomozásánál való hathatós közremüköcléseért. 

A VI. számu csendő1'keriiletben : 

. 
Lovas I!ú.niel örsvez�t,ő, egy betörő czigány banda kmyomozasa, kézrekentese s a közbiztonsáooi szolgá-latbau �anusito.tt kiváló tevékenységéért. 

o 
Gabnel A laJ�s ő�'mester, egy rablógyilkosság tetteséne� gyo:s kiderltése s a bünjelek megszerzéséért. Kovacs Jozsef IV. csendőr, a közbiztonsági szolgálatban elért szép el'edményekért. BabcStÍk István őrmester, hosszas szolgálati ideje 

1 3* 
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a.latt mint örsparancsnok és szakaszparancsnok-helyet
tes kiváló buzgalmat tanusitott és eredményesen 
működött. 

Was Ferencz és Heiszter István csendőrök, egy 
veszélyes tolvaj szövetkezet kideritése, letartóztatása 
s a bÜnjelek megkeritéséért. , .. Bernschütz József őrmester és Bognm' Jakab

, 
0;

mester, Panícz Gyó'rgy ez. örsvezető, T1�lok Andr�s 
,
e� 

Schal Antal csendőrök, egy 10.000 formtos betor�Bl 
lopás tettesének és az ellopott ékszernek 24 óran 
,belűl történt kézrekeritéséért. 

Augu8zt Sándor ez, őrmester, a közbiztonság� szol
. gálatban tanusitott kiv.áló működéséé.rt, ,val

,
amm� az 

örs állomás helyen levő kereskedelmI' es . Iparvalla. 
latoknál alkalmazott idegen munkások SZlgoru fel-
ügyeléséért. . . Szekrényes Ká?'oly örsvezető két többrendbell gyuJt� · 
gatás és gyujtog�tási

. 
�i�érletet elkövett egyén ki-

deritése és letartoztatasaert. . _ . 
Kardos Kál'oly ez. őrmester és BUJ tas Janos 

csendőr mivel Dolicz Sándor cs. és kir. 76. gyal.ogez
redbeli :neuszökött gyalogost a ki szökése után HeImler 
Lajos korc�máros kárára elkövetett ?'ablás után feg'!f
ve�esen csava?'gott, igen ügyesen vezetett nyomozas 
folyamán elfogták s a bünjeleket megszerezt�k. , AUg1tBzt Sándor ez. őrmester, egy rejtelyes bAr · 
gyilkosság tetteseinek igen ügyesen vez�te�t nyomo, 
zás után történt kicleritése és a bunJelek meg' 
szerzéséért. . , . 

Szeké?' Józse! ez. őrmester, a közbIztonságI szolg�. 
latban évek óta tanusitott fárailhatlan buzgalma es 
eredményes működéséért. . , . Kóbo?' Fel'encz csendőr, egy rejtélyes bergyükos· 
ság tetteseinek igen ügyesen vez�tett nyomozás folra. 
mán történt kideritése és a bünJelek. megs�erzeséer,t. 

Balazsics József őrsvezető, a közblztonsagl szolga· 
latban tanusitott kiváló buzgalma és eredményes 
működéséért. . , Sólyom Lajos és Sári József csendőrök, egy rejte· 
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lyes apagyilkosságnak szakavatott és észszerü nyo
mozás folyamán történt kideritése, a tettes letartóz
tatása és a bünjelek megszerzéséért. 

Ka:dos Géza őrmester,
_ 
Bek István, Göndör György, 

Mezet Imre, Bokor Samuel és Németh István ez. 
örsvezetők, Simon Lajos, György bm'e, Szeifert 
András, és Hándl József csendőrök, a Kis·Kőszegen 
folyó évi május hó 29·én kiöntött Dunan.radásDál 
a személy és vagyon megmentése körül 1 1  napig 
tartott fárasztó szolgálataikért. 

Beer Gyula csendőr, egy veszélyes csavargó letar
t6�tatása s az a�zal 12 n.api� tartott nyomozás folya . 
man 1 4  rendbeh lopás kIdel'ltése és a bünjelek meg. 
szerzéséért. 

Herczeg Lőrincz örsvezető, egy veszélyes csavargó 
letartóztatása s az azzal 1 3  napig tartott nyomozás 
f�lyamán a� .általa , elkövetett nyolcz betöréses lopás, 
kilencz lopasI eset es egy betöréses lopás kideritéséért. 

Hetesi Mihá�y ez. őrmeste,r és Schr;tidt György 
csendőr, egy rejtélyes gyllkossag tettesemek letartÓz. 
tatása és a bünjelek megszerzéséért. 

Molnár György és Balogh IstvlÍn csend örök, Felső. 
Iregh községben dühöngött tűzvésznél a személy . és 
vagyonmentésnél s a tűz továbbterjedésének meg' 
akadályozása körül tanusitott kiváló szolgálataikért. 

V. A csendőr-kerületi parancsnokságok által 
nyilvánosan megdicsértettek. 

A m. lcil·. J. sza?n1L csendő?'lreriiletben : 

Csa.bai István, 
Szász Mihály és 
Bordá.s Antal csendőrök. (nagyszn.mu hadköteles szökevény kinyom ozása és elfogn.sáért). Mezei György örsvezető, 
Bokor István, 



Vénig Lajos, 
Máté Fülöp, 
S'Zlev György, 
Nemes Jáfet, 
AIltal 'Imre, 
Hank Antal, 
Kis Ferencz, 
Kovács István, 
Roth György, 
Lőrinczi Lajos, 
Szemők János és 
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Muresán János csendőrök, (az 1 896. évi képviselő
választáskor Oroszhegy- községben előfordult rendza
varás tetteseinek kézrekeritéséértL 

Horváth Vincze, 
Győrfi Elek. 
Tegző András és 
Bartha András csendőrök, (egy gyilkosság kinyo

mozása és a tettes letartóztatásáért) .  
Toth Károly csendőr, (egy pénzhamisitó kinyomo

zása és elfogásáért ). 
Homona János és 
Prág Gothárd csendőr, (marhalopást üzött két 

testvér letartóztatásáért)- -
Munk János csendőr, (betörés, lopás tettesének ki

deritése és elfogásáért ) .  
Torda Ignácz és 
Kuzma Alajos csendőr, (két lopás tetteseinek ki

nyomozása és elfogásáért). 
Bordás Lázár ·őrmester és 
Becze Sándor csendőr, (pénzhamisit6k és forga

lomba bocsátók kinyomo�ása és elfogásáért). 
Roska Péter csendőr, (rabl6gyilkosság kideritése és 

a tettes elfogásáért). 
Kompoti Antal ez. őrmester, 
Csutak Sámuel, 
Muzsnyáki J6zsef és 
Hajdu István csendőrök, (tűzveszély alkalmával 

tanusított kivál6 tevékenységükért). 
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Anta� Károly őrsvezető, 
OrovlCz Imre, 
Kiss Béla. 
Büchler Albert. 
J 6na Dániel és 
Tischler J6zsef csendőrök, (gyilkosság tetteseinek 

kinyomozása és elfogásáért). 
Szőcs Lajos, 
Szente Fereucz és 
Irsai Gyula csendőrök, (árvíz alkalmával tanusitott 

kivál6 tevékenységükért). 

.A II. számu c·<endőrkeriiletben : 

Hefner Jakab őrmester, 
Törő Ignácz ez. 
Gálos István » • 
Sági János csender 
Szombathi Lajos csendőr 
Det�tsch J en� csene1őr, (közbiztonsági szolgálatban 

tanusltott bnzgo és eredményes működésökért.) 
Gogolyák Károly. csendőr 
Bliesz István csendőr, 
Rá�osi �álmán cs�ndőr, (árvizveszélynél tanusitott 

buzgo és kltartó tevekenységökért.) 
Tomi J6zsef csendőr, 
Marin György csendőr, (két gyujtogatás és hat be

töréses lopás tetteseinek kinyomozásáért.) 
Szabó Sándor ez. őrmester, (örsének minden tekin

tetbeni kifogástalan vezetés éért. ) 
Jeskó Istv�n ez. őrmester, (a kÖ7.biztonsági szolgá

latban tanusltott eredményes működéséért.) 
Pap János csendőr, 
Pál Lajos csendőr, (tűzvész ulkulmával [1 vagyon

mentés és rendfentartás körül tanusitott fámdhatlan 
magatartásukért. ) 

Zsok J6zsef ez. őrmester (örsének minden tekintet
beni kifogástalan vezetéséért), 

Klisch József ez. őrmester, 
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Táborosi Sánc10r cz. őrmester, 
Berényi Dénes örsvezető, 
Pataki József örsvezető, 
Burián Mihály csendőr, 
Bir6 Dénes 
Fazekas János 
Polacsek M6r ( közbiztonsági szolgálatban 

tanusitott eredménY6s működésükért.) 
Lemert Jós>:sef örsvezető. (örsének minden tekintet· 

beni kifogástalan vezetéséért. ) 
Gombás Ferencz csendőr, (tűzvész alkalmával tanu

sitott bátor és önfeláldozó ténykedéséért.) 

A III. szármt {"8endőrkerúletben : 

Szálkai Andr·ds csendőr, (mivel járőrvezetőjét egy 
1 3  napig tartott, észszel·üséggel és lankadatlan ügy
buzgalommal vezetett igen fáradságos nyomozás folya
mán hathat6san támogatta, mi által 18 lopott 16nak, 
és a tetteseknek és ol'gazdáknak kézrekel'itéséhez 
jelentékeny részben hozzájárult.) 

Dicker Salamon, Péter Lados őrmesterek, Bartha 
Kdroly örsvezető, FleischmamnNándor, Gyökijs Péter·, 
Fekete Péter, Piszárszki Pál czimzetes örsvezetők, 
Móra Józse!, Pastyák András, Keserü Imre, Polareczki 
György, Lenkutza Vladimir és Schütz Imre csend
őrök, (Rév községben, 1896. május 29·től 3 1 ·ig pusz
titott tüzvósz alkalmával a vés? továbbterjedésének 
megakRdályozása, a személy és vagyonbiztonság fenn
tartása körül kifejtett erély, tapintatosság és rend
kivüli ügybuzgalomért.) 

Kuczik Lá8zló czimzetes őrsvezető, Vékony Jt'erencz 
és Laczkó Lajos csendőrök, (mivel egy zendülés alkal
mával járőrvezetőjüket hathat6san támogatták. )  

Marginear� János őrmester, (az idei aratási munká
latok tartamán az agrár szocziálismus megfékezése 
és a készülőben volt aratási sztrájkok megakadályo
zása körül kifej tett kiváló ügybuzgalom, tevékenység 
és szorgalomért.) 
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Az V. 8zlÍmu csendőrkerületben : 

Hugyecz Audrás, 
Pauer Tamás, 
Kunka J6zsef csendőrök, 
Horváth J 6zsef és 
Hideg István prb. csendőrök, (egy hét főből állott 

veszélyes tolvajszövetkezetnek kideritésénél és letar
t6ztatásánál és 31. rendbeli lopásból származ 6 bün
jelek legnagyobb részének előkeritésénél val6 hathat6s 
közrem űködéseikért.) 

Szorád Mihály és 
Szpevár Vilmos csendőrök, (hosszas és fáradságos 

nyomozás által 1 5  betöréses lopás tetteseinek kideri 
tésénél val6 hathat6s közremiíködésökért.) 

Jánoska Pál és 
Szabó Gábor csendőrök, (80 6rai fárasztó és ügyeseo 

keresztül vezetett nyomozás folyamán három pribóczi 
illetőségü egyénre 1 1  rendbeli lopást és egy rablási 
kisérletet deritettek ki.) 

Mázi István örsvezető és 
Kars:1Í Sándor csendőr, (évek óta elkövetett több 

rendbeli lopást észszerű és leleményes nyomozással 
kideritett. ) 

Hugyecz Pál csendőr, ( 1 500 frt. értékü birka
lopás tetteseinek kideritésénél és a bünje.lvények 
beszerzésénél 1 1 1  órán át hathatósan közremükö
dött.) 

Manduch András, 
Kuruát ,János, 
Balázs Adám, 
Révay János, 
Tikosi András és 
Mártoni Adám csendőrök, ( egy nagyszabásu csalás

sal párosult gyujtogatás, valamint ezzel összefüggő
leg hivatali titok megsértése és hamis eskü tettesei
nek kinyomozásánál való hatha.tós közremüködé
sükért.) 
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.A VI. szamu csendő1'kerületben : 

Szita Antal és Borsódi Ágoston csendőrök, (egy 
betörő czigánybanda kinyomozása körül tanusitott 
hathatós közreműködésükért.) 

Németh Im1'e örsvezető, Tóth István L csendőr 
'és Banfi Istvan csendőrök, (egy rablógyilkosság tet· 
tesének kinyomozlÍ,sa körül tanusitott hathatós közre
működésükért. ) 

Szakály Istvan csendőr, (a közbiztonsági szolgálat. 
ban tanusitott buzgalma és szorgalmáél't.) 

Györkös István pr. csendőr, (két, többrendbeli gyuj 
togatási kisérletet elkövetett egyén kideritése körül 
tanusitott közreműködéséért.) 

Nagy Sánd01' és Minderlein Károly csendőrök, 
(egy rablógyilkosságnak igen ügyesen vezetett nyomo
zás után történt gyors kideritése és a tettesek letar 
tóztatásáért. ) 
, V01'ga Józse! II. cz. őrmester, Sebők Janos, Figura 

Adám és Kovács Pál csendőrök, (Dolicz Sándor cs. 
és kir. 76. gyalogezredbeli gyalogos nyomozás ánál 
tanusitott hathatós közreműködésökért. ) 

MagyM Győző cz. örsvezető, Kovács István Ill., 
Sipos János, Kis Lajos, Pintér Pál, Szántó Imre 
és Bertalan Ferencz csendőrök, (egy rejtélyes bérgyil
kosság tetteseinek igen ügyesen vezetett nyomozása 
körül tanusitott hathatós közreműködésökért.) 

Németh István örsvezető, (egy gyermekgyilkosság 
tettesének gyors kideritése s általában a közbizton
sági szolgálatban tanusitott tevékenységéért.) 

Magyar Józse!, Zsitek Ignácz, Filák Fe'rencz, 
Prattinger János és Kolosta Józse! csendőrök, a (köz
biztonsági szolgálatban tanusitott buzgalmuk és ered· 
ményes működésökért.) 

Pap György és Tóth István csendőrök, (egy nagyobb 
szabásu zsebtolvajlás tetteseinek igen ügyes cn vezetett 
nyomozás folyamán lörtént kideritése s a bünjelek 
megszerzéséért. ) 
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Hányoki Lajos, BiTó János, Gödör János cz_ örs
vezetők, Bödő János, Gergál János, Zónyi János, 
Geresdi János, Bordás András, Bató István, Horváth 
István, Gárber János, Fránya Gyiirgy, Takács Lajoa, 
Németh Fe1'encz, Fiilöp Józse! és VMga Péter csend
őrök, (a Kis-Kőszegen folyó évi május hó 29-én kiöntött 
Dunaáradásánál a személy és vagyon megmentése 
körül tanusitott hathatós közreműködésökért.) 

Németh Györqy Mátyas csendőr, (egy veszélyes 
csavargó letartóztatása s az azzal 12 napig folytatott 
nvomozásnál tanusitott, sikeres közreműködéséért. ) 

. Koltai János csendőr, (egy veszélyes csavargó nyo
mozásánál tanusitott szorgalma és tevékenysége és  
örsparancsnokának hathatós támogatásáért.) _ 

Pe1'esztegi Józse! őrsvezető és Menyhárd Istv(tn 
csendőr (egy méhmagzat elhaj tását üzletszerüleg foly
tatott r:őnek igen ügyesen és kitartással, 33 órán át 
vezetett nyomozás folyamán történt letartóztatása és 
a bünjelek megszerzéRéért.) 

Farkas Illés örsvezető, Bá1'solly János cz. örsvezető, 
Osillag Józse!, Blum Gáspá1' csendőr és Linenbe1'g 
Márkus pr. csendőr, (Felső-Iregh községben 18!l7_ áp
rilis 2 1 -én dühöngött tűzvésznél a személy és vagyon 
mentése s It tií.z továbbterjedésének megakltdályozása 
kö;rül tanusitott hathatós közreműködésükért. ) 




