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Történeti és statisztikai adatok az 
1909. évről. 

Ha visszatekintünk az elmult esztendő eseményeire, 
<irömmel állapithatjuk meg, hogy az alkotó munkás
-ság terén, a lefolyt évet is bátran sorolhatjuk az 
előző termékeny évek közé. Lássuk tehát röviden, 
mik is voltak az 1909. év kiválóbb eseményei. 

Vezetőinknek meg nem szünő gondoskodása ebben 
az évben egy oly szervet létesitett, a mely a legény
-ség kiképzésének terén korszakot alkot s mely annak 
.egy egészen uj irányt adni van hivatva. 

Ez a szerv a 'm. kir. csendőr továbbképző és 
-altiszti iskola.» 

Tekintettel ennek az iskolának nagy fontosságára, 
<czélszerünek látjuk, hogy itt, habár szük keretek 
között is, rö viden ismertetjük ennek szervezetét és 
feladatát. 

Az iskola czélja a legénység értelmesebb és min
-den tekintetben kiválóbb egyéneiből egységes ki
képzés utján elsősorban jó járőrvezetőket és örs
parancsnok-helyetteseket, majd ezek ügyesebb és  
képzettebbjeiből később intelligens, széles látkör ü s 
.egyáltalán kitünő örsparancsnokokat nevelni. 

A csendőr továbbképző és altiszti iskola Nagy
váradon az 1909. évi szeptember hó l-vel kezdte 
meg üdvös müködését, egy alezredes, mint iskola
}>arancsnok vezetése alatt 8 beosztott tiszt, mint 
tanárokkal és egyelőre csak 120 hallgatóval. 

Az iskola parancsnoksága a magyar szent korona 
országaihoz tartozó csendőrség felügyelőjének, illetve 
helyettesének, közvetlen felügyelete alá van rendelve. 
A honvédelmi és belügyminiszterek pedig az iskola 
tevékenységéről és állapotáról, kiküldött jeik utján, 
időnként meggyőződést szereznek. 

--

1 7 1  

A járőrvezetőket és örsparancsnokhelyetteseket 
képző iskola tartama 6 hó, ezt követi a 4 hónapra 
terjedő altiszti iskola. " , A járőrvezetők a vlz;;ga sl�ere.s . let�tele �t�� 
<czimzetes örsvezető.·kke, az alhsztllskolasok kozuJ 
a jeles és jó eredménynyel végzettek .czimzetes 
őrmester másodaltiszt. ·té, mig az elégséges osztály· 
zatot nyert csendőrök az illetékes kerületi parancs·, 
nok által <lczImzetes örsvezető másodaltiszh·té lép. 
tettetnek elő. 

Az iskolába való bevezénylést a kerületi parancs
nokság javaslata alapján a csendőrségi felügyelőség 
eszközli. 

Ha tudjuk azt, hogy .� kÖ
,
zbiztons�gi szolgálatnak 

eredményes kflzelése a Jol kepzett altlsztek és csend
őrök kezében van, meg fogjuk érteni ezen intézmény 
messze kiható üdvös voltát, a melynek, bár most még 
csak a kezdet stádiumában van s egyelőre csak 
ideiglenes jellegü, mégis, bizva

, 
az. oda beosztott 

tisztek kiváló és kipróbált képessegeiben és munka· 
szeretetében, fl, legjobb Jövőt jósolhat juk. 

A legénység létszámkie
,
gészitése. az .1909. év�e� 

igen kedvezőnek mondhato. Ugyams mig az előzo 
években az 1000-et megközelitő létszámhiánynyal 
küzdöttünk, addig most létszámunk teljes, sőt be· 
következett az az állapot, hogy a kerületi parancs
nokságoknak, a tömegesen jele�tkezőket, �öltség
fedezet hiánya s teljes létszám miatt, felvételI kérel· 
mükkel el kellett utasitani. 

A létszámkieO'észitésnek az fllőző évekkel szem
ben ez a fe1tün"ő javulá.sa a honvédelmi és belüg�
miniszter urak több üdvös intézkedésének tulaJ 
donitható. Mindenesetre legfontosabb tényező vol� 
már az 1908. évben végrehajtott zsold és. sz�lgálatl 
pótdijemelés, a mi jótékony hatását legmk�bb az 
1 909. évben hozta meg. A legénység állandósItására 
egy másik igen kiható intézkedés volt az, h�g?.- a 
honvédelmi miniszter ur, az előző évek�en nősulés 
czéljából kilépett csendőrök közül a kiválóbbalmt 
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visszavette, továbbá megengedte hogy a hosszabb 
idő 6ta szolgá16 és j61 minősitett csendőrök illetve 
csendőr czimz .. örsvezetők is megnősülhesse�ek. 

.E�ekkel az m�ézke�ésekkel karöltve a belügy
mInIszter ur aVIsszalepett csendőrök részére előb
b�.ni esendőrségi szolgálatuk után a szolgálati p6t
dlJat engedélyezte, s a nős esendőrök részére termé 
szetbeni lakást utalt

, 
k.i, vagy .ennek hiányában .� 

l,
akbérváltságot fO�YOsItotta. MID dezen intézkedések 

es �edv:ezmények altal a legénység jövőjét és élet
czélját Jobban .. biztositva

, látván, nagyobb örömmel 
maradt a testulet kebeleben, minek következtében 
a nagy létszámhullámzás tetemesen megesökkent 

A közbiztonsági állapot az elmult esztendőben a; 
ország belsejében, általában nyugodt volt. Arat6.bér
harczok és egyéb mozgalmak a közbiztonságot alig 
zavarták. Ezen nyugodt állapot megteremtéséhez a 
legnag{'�bb mél'tékben hozzájárul az alosztályok 
szapont�s�, a mely�en, ha nem is nagyobb mérv
ben, meg�s �olt reszünk. Igy az 1 909. évben a 
beszterezeI s�arny,. nasz6di szakasz, 3 járás és 21 örs
parancsnoksag álhttatott fel melyhez képest a lét
szám 2 ti.szt és 113  főnyi leg�nységgel szaporittatott. 
Ezeken k! I'ul . a .h?nv�delmi miniszterium 16 osztályá
b.an 1 .. sz�m VlvőtIszh. hely rendszeresittetett. 

�z . orsoknek lovasItása, valamint uj lovas örsök 
felall��ás� nagyobb lendületet vett, a mennyiben a 
lovasors?k száma ,38.ezal �zaporodott. 

D?, bar az orszag belsejében a közbiztonság fen
tartas� nem r6tt különösebb feladatot reánk, mégis 
egy uJab? erőpr6?án kellett keresztül esnünk. 

UgyanIs BOSZnIa és Herczegovinának az 1908. év 
u�t6ber havában történt annektálása nyomán be
kovetkezett szerb�ai . háborus mozgalom sz6litotta 
soromp6ba esendőremket az aldunai országhatál' 
�egvéd,és?re és az ottani lakosság élet· és vagyon
biztonsaganak , meg6vására, valamint az általános 
rend fentartásara. A dermesztő hideg télben 6 h6-
napon keresztül közel 1000 főnyi összpontositott 
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csendőr teljesitette roppant kitartással a fáradságos 

határszéli szolgálatot s éjj,el-nappal őrködöt� a lakos

ság biztonsága felett, kiteve mag�kat a vIszontag

ságos idő okozta szenvedé�eken .klVul a szerb fegy

veres bandák orvtámadásamak IS. 
A közbiztonsági szolgálatnak ily irányban va16 

teljesitése. a magyar csendőrség életében első izLe
,n

 

fordult elő s hogy ezen nehéz, sok veszélylyel es  

fáradsággal jár6 feladatát mily kivá16.an oldotta meg, 

mutatja az a számos kitüntetés és dIcséret, a mely

ben Ő cs. és aposto kir. Felsége, valamint a felsőbb 

'parancsnokságok, a határszéli �zolgálatban részt vett 

tiszteket és legénységet részesItették, s a melyekről 

zsebkönyvünk más részén külön emlékez��k meg. 

A ruházatot illetőleg emlitésre méltó az Ujjas váll

gallérnak rendszeresitése, melyben a legénység esős 

és hüvösebb időkben használhat6, könny ü ruha

darabot kapott, a mely felmen�i őt a hideg idők 

beállta előtt a nehéz köpeny vIselésétől. 

Nem mul�szthatjuk el felemliteni, hogy a lefolyt 

évben két izben láttunk vendéget magunknál, kik 

szervezetünket, szolgálatunkat s egyéb viszonyainkat 

jöttek tanulmányozni. . . . 
Ugyanis az osztrák Landwehr (honvéd) mJms�te

rium által hozzánk és Eur6pa más kulturálIamaIba, 

az emlitett czélb61, 3 csendőrtiszt küldetett ki. 

Vendégeink 5 napig .tart6�kodtak közöttünk, � 

mely idő alatt megteklDtettek a Budapesten lévő 

csendőr-parancsnokságokat és szerveket, a nagyváradi 

csendőr-továbbképző és altisv.ti iskolát,. tov�bbá lovas 

és gyalogörsöket. Ezek mellett �z6behleg Igen bő é� 
alapos felvilágositást nyertek lllmden őket érdeklu 

dologr6l. 
A ta�ulmány befejezése után j61 eső érzéssel fogad

tuk az elragadtatás őszinte kifejezését, a melyet a 

látottak és tapasztaltak, osztrák bnjtársainkban kel

tettek. 
Nem kevésbbé ejtette bámulatba, minta szerve

zetünk, felszerelésünk és a csendőröknek impozáns 



174 

megjelenése, a távol keletről hozzánk jött török 
csendőrtiszteket is, a kik, bár csak rövid időt töl
töttek körünkben, mégis igaz elismerés hangján 
nyilatkoztak a magyar csendőrség magas ni vója 
felett. 

Az előbb felsorolt változásokhoz ha még felem
lit jük azt, hogy hézagpótló szakköny\ ek kiadása, 
illetve régebbi utasitásoknak a kor szellemében való 
átdolgozása folyamatban van s hogy bölcs vezetőink 
jóakarata és tevékenysége a csendőrség történetében 
korszakot alkotó intézmények létesitésére irányul, 
hálatelt szivvel mondhatjuk el, hogy az intéző 
kör ök atyai gondoskodása az elmult évben is meg. 
hozta áldásos gyümölcsét, s bátran elmondhatjuk, 
hogy a mig intézményünk sorsa ily kezekbe van 
letéve, óriási léptekkel fogunk a haladás utján előre 
törni, s tesWletünk az európai csendőrség sorában 
jogosan foglalhatja el az első helyek egyikét. 

Most pedig lássuk a mult évben előfordult válto
zások részletezését. 

A csendőrségi alapok jelen állása a mult évben 
ismertetett vagyoni m.érleggel szemben, az alapit
\'ányszerü kiadások eszközlése mellett, a következő: 

1907. 1908. 
év végén gya.r&pod�8 

1. Csendől'ségi jelvény-pótdíj- K t. K t, K f, 
alap._ oo_ oo_ ___ _ __ 121673'62 12W:i!O"60 346'98 

':ol, Csendőrségi jutalmazási 
alap ___ ___ ___ oo_ 40541'36 40550'13 8'77 

3, Dombrádi Nagy Gyula alapit-
ványa ___ ___ ___ ___ 9266-38 9377-74 11·36 

1908 
szept. végén 

4, Török FeTenc-félealapitvány 70l!74'97 

5, Panajott Sándor-féle ala-
pitvány ___ ___ ___ ___ 55470'-

1909 szept végén 
70�80'- 5·03 

63270'- 7800·--

Az 1 908/909. év folyamán a következő alosztályok 
állíttattak fel: 

175 

a) Bzárllypa1'ancsnoh-slÍg : 

az 1. 8.Ilámu csendőrkeruletben; 
Beszterczén ; 

b) szaka8zparancsnokság : 

az I, számu csendőrkerületben : 

Naszódon; 
c) járásparancsnokságok : 

az I_ számu csendőrkerületben : 

Borgóprundon ; 
a II I. számu csendő1·keriiletben; 

Budapesten ; 

(� VIII, 8zámu csendő1-ke1'ületben : 

Nyiracsádon ; 
d) örsparanc8nol.-srigok : 

az J. számu csendőrkerületben : 
Osornán, Lomáson és �elemencserbukon 5 --5 fővel; 

a II, 8zúmu csendől'keriiletben : 

Sövényháza baksimajorban, Zaguzsénben és Szé-
káson 5-5 fővel ; _ 

a III. számu csendőrkerüle tben : 

N agytétényben, Oz!nk.?tá�, Abasáron és Egercsehi 
köszénbányatelepen 0---0 fővel ; 

a IV. számu csendőrkeriiletben: 

Oroszvégen Makkoshotykán, Alsógyertyánban, SÚ
liczén és Kra'sznahorkaváralján 5--n fővel ; 

az V. számu csendörkerületben : 

Panyidaróczoll, Folsőgallán és Morvamogyoródon 
0-5 fővel ; 
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a VI. számu csendőrkeTÜletben: 

Falubattyánban, Ráczalmáson, Kopácson, Böhö
nyén és Hajmáskéren 5-5 fővel; 

a VIII. számu csendőrkerületbBn : 

Szentjobbon 5 fővel. 

Örsök létszáma felemeltetett : 

az I. számu csendő,-kerületben: 
Bodonkuton, Kalotaszentkirályon, Drágon, Nyárád

remetén, Felsőszőcsön, Csokmányon, Szilágysomlyón 
és Szásznádason 1-1 fővel; 

a II. számu csendörkerületben : 

Kisteleken 1 fővel; 

a III. számu csendőrkerületben : 
Ócsán és Csepelen 1-1 fővel; 

a VI. számu csendőrkerületben : 

Sárváron, Szombathelyen, Rohonczon és Balaton
füreden 1-1 fővel; 

a VIII. számu csendőrkerületben : 

Nyiracsádon, Nyirbaktán és Ol'oson 1-1 fŐI'el. 

Ör8iik létszáma le8zállittatott,' 

az I. 8zámu csendőr kerületben : 
Bánffyhunyadon, Faragón, Szentmihálytelkén, 

Gödemesterházán, Ispánmezőn, Kékesen, Nagy
sajón és Küküllővároson 1-1 fővel; 

a II. számu csendörkerületben : 

Dombegyházán és Algyőn 1-1 fővel; 

a III. számu r:sendőrke?iUethen: 

Dnsnokon és Váczon 1-1 fővel; 

.. 

" 

I 

, , 

, 
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a IV. számu csendőrke1'ületben: 

Munkácson 4 fővel; 
a VI. számu csendörkeriiletben: 

Magyal'óváron 1, Zákányon 2 fővel; 

a VIII. 8zám1� csendörkerületben : 

Kisszántón l fővel. 

Áthelyeztettek : 

az I. számu csendőrkerületben : 
a beszterezei szakasz a dési szárny tól az ujonnan 

felállitott beszterezei szárnyhoz, a mezőörményesi 
járás p. Budapestre, a, naszódi, besztercz�i, óradnai 
és lajosfalvai járásparancs!10kságok, v,alammt a bes�
terczei, sófalvai, lekenczel, nagysaJóI, borgóprundI, 
maguracalului-i, kisdemeteri, petrille:osui, als?baláz�
falvai marosborgói, kelemencserbuki, naszódI, telCSI, 
magy�r nemegy�i, zágrai .. l'o:ffiuli, ór,adnai, �Bgy�lvai, 
oláhszentgyörgYI, nepOSZI, laJosfalvaI, �osnaI, pOJán�. 
rotundai örsök a dési szárny tól az uJonnan felálll' 
tott beszterezei szárnyhoz. 

a II. számu csendó"kerületben : 

a szajáni örs Szerbpádéra, a temesvári örs Ke
színezre ; 

a III. számu csendőrkerületben : 

a tiszaroffi járásparancsnokság Törökszentmiklósra, 
a szépligeti örs Szilbácsra, a herczegszántói Dávodra, 
a bácsujlaki Dunabökénybe, a budapesti Óesára, az 
ócsai Dunaharasztiba, a tinnyei Zsámbékra; 

a IV. számu csendőrkerületben : 

a komjáti örs Tornanádaskára, a beregrákosi 
Ignéezre, a komlósi Felsőremetére, a gergelyi 
Vásárosnaményba, a kisczigándi Nagyczigándra, a 
szepesgyörkei Szepesmindslleutre; 

12 
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az V. 8zámu csendőrkel'ületben : 

a perbetei örs Osuzra, a felsŐtisztási Turmezőre, 
a kéméndi Érsekkétyre, a nagymodr6i Kismodr6ra, 
a. n,agykosztolányi Boriba, a hontnémeti Hont 
rakoczra; 

a VI. számu csendőrkerületben : 

a kőröshegyi örs Balatonföldvárra, a ménfői Osa
nakhegyre, a mezőkomáromi Lajoskomáromba, a 
peremartoni Berhidára, a középpulyai l<'elsőpulyára ; 

a VII. számu csendőr kerületben : 

a csernátfalui örs Türkösre, a derestyei Botfaluba, 
a polyánai Tekerőbe, a dragojászai Osikmadarasra, 
a lemneki Szásztyukosra; 

a VIII. számu csendőrkerületben : 
a nagymajtényi örs Kismajténybe. 

Lovasittattak : 

a II. 8zámu csendőrke1'ületben : 

a sövényháza-baksimajori, algyői, fölUeáki, zsom
bolyai, törökkanizsa.i" valkányi, szőregi, perlaszi, 
románécskai, bánlaki és zichyfalvai örs ök ; 

ct III. 8zámlb csendőrkerületben : 

a jászkarajenői, ala.ttyáni, tiszaroffi, turkevei, 
csonoplyai, felsőszentiváni, szenttamási, moholi, 
péterrévei és tarnamérai örsök; 

a I V. számu csendőrkerületben : 

a tiszakarádi, tiszaluczi, páczini, nagymihályi és 
tőketerebesi örsök; 

a VIII. számu csendő1'kerületben ' 

az öcsödi, báji, orosi, zsákai, nagylétai, komádi. 
csökmői, kurticsi, nagyk{,rolyi, csengeri, porc�ahl1ai 
�s fehérgyarmati örs ök. 
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Osendőr-különítmények működtek : 

az I. számu csendőrkerületben : 

Osorán és Dobrin telepen; 

a II. 8zámu csendőr kerületben : 

Zaguzs�nyben, Marillavölgyön és Székáson; 
, 

a III. számu csendőrkerületben : 

Abasáron, Nádalján, Pesthidegkuton, Dunaharasz
tin, Palicson és Parádfürdőn; 

a I V. számu csendől'kerületben : 

Ránkfüreden, Stószfürdőn, Osizen, Dobsina Jeg
barlangnál, Bártfafürdőn, Szobránczfürdőn, Legyes
bényén, Erdőbényén, Makkoshotykán, Tátralomni
czon, Gán6czon, Virágvölgyön, Lubl6fürdőn, Szepes
jakabfalván, Tapolyizsépen és Igl6füreden; 

az V. számu csendőrkerületben : 

Trencséntepliczen, Szliácson, Szentiványi-Osorba
tón, Korytniczán, Vihnyefürdőtelepen, Felsőgallán, 
Zebegényen, , Neczpálon, Krajnán, Mátraszőllösön, 
Vágsellyén, Morvamogyor6don és Koroson ; 

a VI. számu csendőrkel'ületben : 

Almádiban, Hajmáskéren, Savanyukuton, Harká
nyon, Tarcsán, Hévizen és Balatonfüreden, Böhö
nyén, Kopácson, Ráczalmáson és Etyeken. 

a VII. számu csendő1'kerületben: 

Előpatakon, Bucsecsen, Homoródfürdőn és Kre
csunesden; 

a VIII. számu csendőrkerületben : 

Szentjobbon, Biharfüreden, Menyházán, Aradon és 
Kányaházán. 

12* 
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Tisztikar. 

A testület kebelében előfordult egyéb változások 
röviden a következők: 

Ó cs. és ap. kir. Felsége 
f. évi márczius hó 26·án Bécsben kelt legfelsőbb 

elhatározásával : 
Spalla Aurél m. kir. VII. számu csendőrkerü

letbeli őrnagynak, sok évi igen eredményes szol
gálatai elismeréséül a Feréncz József-rend lovag. 
keresztjPt legkegyelmesebben adományozni mélt6z
tatott. 

Ó cs. és ap. kir. Felsége 
f. évi ápril h6 21-én kelt legfelsőbb elhatározá

sával kivál6 szolgálatai elismeréséül : 
Quinz Károly ezredesnek, a m. kir. horvát

szlavon csendőrparancsnokság parancsnokának a 
3. oszt. vaBkoronan-endet dijmentesen és 

Urbanié József' m. kir. horvát·szlavon csendőr
parancsnokságbeli századosnak a Ferenoz J6zsef
rend lovagkereBztjét legkegyelmesebben adomá. 
nyozni mélt6ztatott. 

Ó cs. és ap. kir. Felsége 
f. évi szeptember h6 1 6-án Bécsben kelt legfel

sőbb elhatározásával : 
PoIsteI' Kálmán m. kir. Vr. számu csendőr

kerületbeli századosnak kivál6 szolgálatai elisme
réséül a katonai érdemkereBztet legkegyelmesebben 
ac1ományozni mélt6ztatott. 

Ö cs. és ap. kir. Felsége 
f. évi szeptember h6 24·én Bécsben kelt legfel

sőbb elhatározásával a m. kir. honvédelmi minisz
tériumba beosztott: 
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Bariss Árpád m. kir. csendőrszázadosnak soJ� 
évi, kötelességhü és igen eredményes szolgála��l 
elismeréséül a Ferencz József-rend lovagkereBztlet 
legkegyelmesebben adományozni mélt6ztatott. 

Ö cs. és ap. ktr. Felsége 
f. évi szeptember h6 1 6-án Bécsben kelt legfel: 

sőbb elhatározásával legkegyelmesebben elrendelm 
méltóztatott, hogy 

Nádpataky Agoston m. kir. VI. szán;u cs�nd�r. 
kerületbeli főhadnagynak, kivál6 szolgalatal ehs
meréséül a legfelsőbb megelégedés kifejezése tudtul 
adassék. 

Ó cs. 
'
és ap. kir. Felsége 

f. évi augusztus h6 23-án Bad·lschlben kelt leg
felsőbb elhatározásával legkegyelmesebben megen-
gedni mélt6ztatott, hogy: . 

besenyei Lás�ló Albert ezredes, a m: kIr. VII: számu csendőrkerület parancsnoka a bolga� katona'" 
érdemrend középkereBztjét elfogadhassa és vIselhesse. 

Ó cs. és ap. kir. Felsége 
1909 évi okt6ber 19-én Bécsben kelt legfelsőbb 

elhatá;ozásával legkegyelmesebben megengedni mél-
tóztatott, hogy : . • 

tolcsvai Nagy Gábor ezredes, a VIII. szamu 
csenu.őrkerület parancsnoka a román koronarend 
kó'zépkeresztjét, • 

petrovinai Pekri József VII. szamu csen�őr-. kerületbeli százados a román koronarend t�sztt 
keresztfét, , besenyei László Albert ezredes, a VII. s�am� 
csendőrkerület parancsnoka, a spanyol kt?'ályt 
katonai érdemrend �. osztályát, . 

Nagy Vilmos VI. számu csendőrkerületbeh 
százados, 

Kolba Oszkár és 
rományai lovag Czógler Gusztáv II. s�á!llll: 

csendőrkerületbeli főhadnagyok a spanyol k�ral'!ft 
katonai é1'dem1'end I. osztályát elfogadhassák es 
viselhessék. 

.-
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A m. kir. honvédelmi minister ur által 
okiratilag megdicsértettek : 

Rományai lovag Czógler Gusztáv a m. kir. 
honvédelmi ministériumba tartósan vezényelt fő
hadnagy, az 1908. év őszén lefolyt királygyakor
latok alkalmával a katonai rend és közbiztonság 
fenntartása körül kifejtett kiváló buzgóságáért ; 

Nemesszeghi Nemesszf'ghy László főszám
tanácsos, a m. kir. csendőrségi felszerelési anyag
raktár főnöke, a m. kir. határrendőrség létesitése 
alkalmából szükségelt összes felszereléseknek be
szerzése, bevizsgálása és elszállitása körül kifejtett 
és az államkincstárra felette hasznos és rendkivüli 
munkásság áért ; 

Zelkó Henrik és Raschel Lambert m. kir. 
III. illetve IV. számu csendőrkerület állományába 
tartozó, a honvédelmi ministérium 16.  osztályába 
beosztott főhadnagyok, szakaszparancsnoki, de kü
lönösen ministériumbeli alkalmazásukban tanusitott. 
kiváló szakértelemmel, körültekintéssel, alaposság
gal, fáradhatatlan kitartással és szorgalommal tel
jesitett szolgálataikért ; 

Herold Gyula m. kir. IV. számn csendőrkerü
letbeli főhadnagy, szakaszparancsnoki minőségben, 
de különösen a csendőrségi szakirodalom terén ki
fejtett kiválóan buzgó és sikeres működéséért; 

aldobolyi Rákosy Gyula m. kir. csendőrszáza
dos, a m. szent korona országaihoz tartozó csend
őrség felügyelőjének segédtisztje, ezen minőségben 
kifejtett kiváló ügybuzgó és igen eredményes tevé
kenységéért ; 

Burján Endre százados a m. kir. II. számu 
csendőrkerület állományában, 

Erdélyi Richárd hadnagy. a m. kir. II. számu 
csendőr kerület állományában, 

VIaszaty Béla főhadnagy a m. kir. IV. számu 
csendőrkerület állományában, 
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Móritz László hadnagy a m. kir. VI. számn 
csendőrkerület állományában a batárszéli szolgálat 
kezelése körül; továbbá 

Busz János és 
Fonyó Jenő főhadnagyok szakaszparancsnoki, 

Verbó János főhadnagy oktatótiszti, végül 
Fischer József főhadnagy - valamennyien a 

m. kir. II. számu csendőrkerületi parancsnokság 
állományában - szakaszparancsnoki és segédtiszti 
minőségben, valamint a határszéli szolgálat keze
lése körül kifejtett kiválóan buzgó és igen erediné
nyes tevékenységükért ; 

Stenzel Vladimir m. kir. borvát-szlavon csend
őrparancsnokságbeli főhadnagy, segédtiszti minő
ségben és a határszéli szolgálatban kifejtett ügy
buzgó és igen eredményes tevékenységéért. 

Előléptetések 

1909. évi május hó l-vel. 

a m. kir. c8im�őr8ég állomdnytiban : 

Ö cs. és ap. kir. Felsége 
1909. évi ápril hó 26-án Bécsben kelt legfelsőbb 

elhatározásával : 
Ziegler Károly ezredest, a magyar szent 

korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelőjét 
vezérőrnagygyá legkegyelmesebben kinevezni mél
tóztatott; továbbá 

ale21redessé: csikszentimrei Csató Ferencz őr
nagy az V. számu csendőrkerület állományában j 

őrnagygyá : Kiss László százados, a III. számu 
csendőrkerület állományában, másodtörzstisztté való 
kinevezés mellett; 

századosokká j Katona Géza L, etédi Simon 
Baláz8 I. és Hegedü8 Gyula VI. számu csendőr
kerületbeli főhadnagyok; 

főhadnagyokká : Beze1'édi l'it�b8Z VI., Sólyom 
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Antal III., ],étegyházi Kirileszku Gyula IV. és 
Pr8szly L01'ánd VIII. számu csendőrkerületbeli 
hadnagyok ; 

hadnagyokká : Baitz Jenő UI., Filla Ernő VI., 
Tomaschek Józse! V., Garabb Gyula IV, Martin 
Im1'e V., kossuthi és udvardi Kossuth Kálmán VIII., 
báró O"blÍn Bódog IV., Jalsoviczky András VI., 
Bejczy Béla VI, Hódossy Károly VII. számu csendőr
kerületbeli zászlósok ; 

s�ázados számvivővé: Tasi Dániel főhadnagy 
számvivő, a III. számu csendőrkerület állományában ; 

főhadnagy·számvivővé: Orbán Islván hadnagy
számvivő, az V. számu csendőr-kerület állomá-
nyában; . 

hadnagy-számvivővé : Erdélyi Sándo1' Lajos szám
vivő-tiszthelyettes, a VIII. számu csendőr-kerület 
állományában. 

Ő cs. és ap. kir. Felsége 
1909. évi október hó 25-én Bécsben kelt legfel· 

sőbb elhatározásával: 
altorjai Altol'jay Iml'e ezredest, a magyar 

szent korona országaihoz tartozó csendőrség fel
ügyelőjének helyettesét vezérőrnagygyá legkegyel
mesebben kineve�ni mélt6ztatott ; továbbá 

1909. évi november hó J-vel 

a m. kir. csendő1'ség állományában : 

ezredessé : .I<'ery Oszkár alezredes, az I. számu 
csendőr-kerület parancsnoka ; 

őrnagyokká : Báró Gyula a IV., tordai Sándor 
László a III. és Spalla Aurél századosok a VII. 
számu csendőr-kerület állományában, másodtörzs
tisztekké való kinevezés mellett; 

századosokká: Nevelits Kdlmán és Siko1'szki 
Zsigmond főhadnagyok az I. számu csendőr-kerület 
állományában ; 

főlladnagyokká : bobrovniki és felsődriethomai 
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Lukácsy Béla a II. és Harsányi Barna hadnagyok 
a VII. számu csendőr-kerület állományában ; 

hadnagygyá : Müller Béla zászlós a IV. számu 
csendőr-kerület állományában. 

* 

Nyugdijaztattak : Panajoft Sándor cs. és kir. al
tábornagy, Szelestey Károly, Koreska Vilm.os és 
IjJnyeter Ferencz ezredesek, Balló Rezső, Szilugyi 
Odön, Holek László éa .,!,yll László őrnagyok, 
Kintis I.tván százados, Otvös Józse!, Szombathy 
István, Joób Fancsaly Győző, Andl'dssy J6zsef fő
hadnagyok és Magyar Glibor főhadnagy-számviv.ő. 

A m. kir. honvédség tartalékába helyeztetett: Tóth 
Sándo?' főhadnagy. 

Tiszti rangjáról leköszönt: Kaffka Ká1'oly hadnagy. 
Meghaltak : Nyisztor Sándor százados és Lenhar

toviC8 Károly hadnagy. 

Legénység. 

A legénységi állomány kiegészitése az 1909. év
ben igen kedvező volt. 
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A rendszeresített állományra hiányzott: 

Év és hó 
I. I II. I m. l rv· 1 v. I VI. I VII. I VIII. Ö •• ze. 

számu csendörkerületnél hiány 

1908. évi 
Október ... 48 102 40 218 19 73 19 15 534 
November 47 109 19 219 8 58 5 'il6 491 
Deczembe 48 106 7 207 9 51 14 14 456 
1909. évi 

Január 39 103 160 10 29 9 11 369 
Február .•. 50 90 4 120 6 30 11 l 'il 3113 
Márczius 45 76 6 109 5 23 7 11 'i!82 
Április 42 47 51 15 30 15 14 214, 
Május .•• 39 49 42 9 33 15 8 195 
Junius ___ 37 60 46 10 31 1!il 14 210 

6'il 71 12 Julius. __ 37 12 52 16 10 269 
AUgusztUd 53 65 15 46 6 63 12 12 272 
Szeptember 'l2 46 11 '!4 9 50 5 6 173 

Azon fogyaték, mely a legénység állományában 1908 okt 

l-től 1909 szept. 3O-ig előfordult, számszerint a következő. 
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Szolgálati köt:tezettségének betöltése után kilépett: 

I .  I II. Im. I IV. I v. I VI. I VII. I vm. Össze' l 
Év és hó 

szá.mu csendörkerületnél sen 

1908. évi 
Október ... 8 9 8 5 4 6 7 10 57 
November 4 17 9 6 7 7 4 15 69 
Deczember 6 9 8 5 3 9 5 7 52 

1909. évi 
Ja.nuá.r __ 'il 12 6 8 4 3 3 5 43 
Február 2 2 3 2 4 10 1 6 30 
Márczius 6 7 6 1 5 1 6 3� 
. .\.prilis '5 6 3 3 6 6 6 6 41 _. 

8 5 2 3 10 1 2 31 Május ._ 
Junius 1 5 5 2 2 1 6 !U _. 

5 !il 2 5 21 Julius ..• 1· 'il 3 1 
A.ugusztus 1 7 2 2 8 3 4 'n 
8zeptAOlber '1 6 2 1 4 3 4 21 
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Kitiintetések • 

az 1903. év okt6ber h6 J -től 1909. év szeptember h6 30-áig 
terjedő időszakban. 

I. Jelvényes kitüntetést nyertek : 

1. Forró Sándor járásőrmester és 
2_ Holtzmann István czimzetes örsvezető a m. 

kir. III. számu csendőrkerület állomány8,ban. 
1 909. évi április hó 3-án délelőtt 10 óra tájban 

Rákoskereszturon Babiák Sámuel ottani lakos ser
tésólja ismeretlen módon, hihetőleg gyermekeknek 
gyufával való játszása folytán kigyulladt, melytől 
tüzet fogott ugy az ő, mint a szomszédos özv. Gronák 
Istvánné és Gubek István házai és melléképület ei. 

Forró Sándor járásőrmester parancsnoksága alatt 
Holtzmann István ez. örsvezető, Sándor Ferencz 
csendőr cz_ örsvezető és a karhatalmi segédletkéLt 
beosztott Pintér József pr. csendőr azonnal felsze
reltek s a tüz szinhelyére siettek. 

A midőn a járőr a helyszinére ért, az épületek 
már mind lángban álltak s minthogy a munkabiró 
lakosslÍg távol a mezőn dolgozott s egypár sirán
kozó é� jajgató asszonyon kivül alig volt ott valaki, 
maguk is emberfeletti erővel hozzá láttak a tüzol
táshoz. A mentésnél azonban, ember és viz hiánya 
miatt, minden fáradság kárba veszett, ugy, hogy 
rövid negyedóra alatt még négy lakóház és mellék
épületei is lánggal égtek s a megérkezett tüzoltóság 
is csak arra szoritkozott, hogy a tüz továbbterjedé
sét meggátolja. 

A nagy zürzavar és fejetlenségben Forró járás
őrmester a jajveszékelő asszonyoktól megtudta, hogy 
özv. Szita Flóriánné lakóházában egy 75 éves ágy
ban fekvő beteg nő, né vszerint özv. Lorbaum 
Róbertné szül. Hemelein Anna be van zárva s az 
ajtó kulcsát a tulajdonosnő magával vitte_ 

Forró járásőrmestpr megkisér�lte az ajtót fej szé-
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vel felfesziteni, de ezen kisérI etet abba kellett hagy
nia mert a zsarátnok, gerenda-darabok és tüzes 
ha�u a bejáratot elboritotta s az előtörő lángok is 
lehetetlenné tették arra a behatolást 

A járásőrmester a beteg és veszélyben lévő nő 
kétségbeeső nyöszörgésétől is ösztönöztetve, merész 
elhatározással és életének veszélyeztetésével, a csap
dosó lángokon keresztül azon szoba ablaka elé 
rohant, a hol özv_ Lorbaumné feküdt. A bezárt 
ablakot öklével bezuzta, annak rámáit kirántva, a 
nyakába hulló zsarátnokok között, halált megvető 
bátorsággal a szobába bemászott_ Ott a beteg nőt 
az ágyból felnyalábolva, az ablakhoz vonszolta s 
miután vele az ablak szük volta miatt nem fért ki, 
azt az ablak előtt künn álló Holtzmann örsvezető
nek adta ki s igy megmentetett özv. Lorbaumné 
a biztos tüzhaláltóL A járásőrmesternek ez alka
lommal haja és bajusza leperzselődött s nyakán egy 
lehulló zsarátnok által égési sebet szenvedett; 

Forró járásőrmester alig hogy kiugrott ezen szo
bából, máris arról értesült, hogy özv. Grenák Ist
vánné, a ki egész életén át sok fáradsággal szerzett 
ingóságainak mentése 'végett ment volt be fáklya
ként égő lakásába, onnan, bár már huzamosabb 
idő eltelt, még nem jött ki. 

A járásőrmester, a fenyegető veszélylyel nem 
törődve, halált megvető bátorsággal az utczai szoba 
bezuzott ablakán át, az első s majd midőn ott nem 
találta, a konyhán át a fojtó füsttel megtelt leg
belső szobába futott. Itt lelte meg özv. Gl'enáknét 
ájultan az ágyra borulva, a kit átnyalábolt s azzal 
azon az uton, a melyen a szobába bement, vissz&,
térni szándékozott, azonban Forró járásőrmester 
megdöbbenve tapasztalta, hogy azon az uton a 
menekülés lehetetlen, mert a beszakadt kéményen 
át a tüzes zsarátnOK a konyhába hullQtt s a láng 
a kivezető utat teljesen elzárta. Már-már elveszett
nek hitte magát is, a midőn végső erejét összeszedve, 
l�baiyal egy u,blakot bel'm.-:ott és segitségért lüá.ltott, 
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Hivására polgári egyének jöttek segitségre, a kik
nek az eszméletlen nőt kiadva, ő maga is az abla
kon kiugrott. 

Holtzmann István cz. örsvezető Bátorszki Mihályné 
égő háza mellett segédkezve, látta, hogy az égő 
tetőzeten feladogatott vedrekkel két férfi és egy nő 
oltja a tüzet. A tetőn levők helyzete már oly veszé
lyesé vált, hogy Holtzmann cz. örsvezető szükségét 
látta az embereket a tetőről leparancsolni. A két 
férfi, a már szintén tüzet fogott létrán, le is jött, 
a ház tulajdonosa, Bátorszki Mihályné azonban, kit 
a lángok már teljesen körülfogtak, fennmaradt s 
csak nehány percz mulva kisérelte meg a menekü
lést. Ezt azonban már későn tette. mert a nagy 
hőség következtében a tetőn eszméletlenül össze
esett. E válságos helyzetben Holtzmann cz. örsve
zető fegyverét egy embernek odaadva, az égő létrán 
át, halált megvető bátorsággal a tetőre hágott, az 
asszonyt átkarolta s vele együtt szerencsésen a 
fölelre ért. E közb�n a tetőzet, a hol előzőleg 
Bátorszkiné feküdt, beszakadt s öles láng és tüz 
csapott fel nyomában. Csak egy pillanatnyi késede
lem s ugy ő, mint az örsvezető a halál martalékai 
lettek volna. 

A kötelességteljesitésnek szép példáját adta Holtz
mann István cz. örsvezető a következő esetben is : 

1908. évi junius hó 15·én délután Czinkotán a 
községházánál volt, a midőn a postahivatalt61 azon 
telefonértesités érkezett, hogy' a postaépület lán
gokban áll. 

Az örsvezető azonnal a helyszinére sietett s látta, 
hogy a postaépület tetőzete már teljes lánggal ég, 
sőt a lecsap6d6 lángok a hivatalos helyiség abI ak
kereteit is meggyujtották s az üvegtáblák már szét
pattogtak. Pillanatot sem késve, a hivatalba rohant 
és ott a halálra rémült, magával tehetetlen pORta
kiad6nőt biztonságba helyezte s miután még tele
fonon Rákosszentmihály, Csömör és Rákoskeresztur 
községek előljár6ságait a tÜllesetről értesitette, a 

Forró Sándor, 

m. kir. III. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 
örs- és járásparancsnok Rákoskereszturon. 

I. 



Holtzmann István, Navratyl László, 

m. kir. III. számu esendőrkerületbeli ez. örsvezető. m. kir. III. számu esendőrkerületbeli járásőrmester, 
örs- és járásparancsnok Monoron. 

------ ---



Pelle Imre, 

m. kir. III. számu csendőrkerületbeli cz. őrmester, 
örsparancsnok Pusztavacson. 
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3000 korona készpénzt tartalmazó vasládát, postal 
Daplókat és értékeket magához véve, a községhá
zán biztos őrizet alá helyezte. Azután visszament 
a tüzhöz s mert a lakosság nagyrésze mezei mun
kával volt elfoglalva, jóformán ő maga látott a 
mentéshez. Az egyik községi szivattyút a posta 
udvarába hozatva, az égő háztetőre felmászott, 
kitéve magát annak a veszélynek, hogy lába alatt 
a tetőzet beszakad és mint csővezető addig fecs
kendezte a tüzet, mig az épületet meg nem men
tette. 

Ó csász. és ap. kir. Felsége méltányolva az 
intézmény ezen két buzgó tagjának emberbaráti 
cselekedetét és a kötelesség hü teljesitésétől áthatott · 
magatartását, 1908. évi deezember hó U· én Bécs
ben kelt legfelsőbb elhatározásával Forró Sándor 
járásőrmesternek a koronás ezü8t érdemkeresztet és 
1908. évi deezember hó 15-én Béesben kelt legfel
sőbb elhatározásával Holtzmann István ez. örsveze
tőnek az ezüst érdemkeresztet legkegyelmesebben 
adományozni méltóztatott. 

3_ Navratyl László járásőrmestel', 
4. Pelle Imre czimzetes ' őrmester és 
5. Fogarasi Gyula örsvezető, a III. esendőrkerü

let állományában. 
Páratlanul álló, borzalmas rablógyilkosságot jelen

tettek mult évi julius ' hó 20-án a reggeli órákban a 
monori örsön : Az éj folyamán Alberti község hatá
rában fekvő Alsódános pusztán az ugynevezett .Szar
vascsárda. tulajdonosát, Szarvas Istvánt, ennek 
nejét, Szarvas Istvánnét és ezeknek fogadott leányát, 
Maezejkó Szarvas rrerézt, valamint Tabányi Pál gaz
dasági koesist, ismeretlen tettesek állatias kegyet
lenséggel meggyilkolták, a esál'dát kirabolták és fel
gyujtották. 

A hir vétele után Navratyl László járásőrmester 
ö!>szes csendőreivel azonnal a helyszínére sietett. 
A helyszini szemle után, noha ott a füstölgő csárda 
romjain, valamint a meggyilkoltak hulláin kivül 

13  



194 

nyomra vezető bünjelet nem talált, hosszas csen
dőrségi szolgálata alatt szerzett értékes tapasztalata 
alapján mégis következtette, hogy a gyilkosság tet
teseit a czigányok között kell keresnie. 

A pestvidéki törvényszékhez intézett, valamint 
egyéb előirt jelentések megtétele után a helyszinén 
maradva, csendőreit kellő utmutatással ellátva, 
különböző irányban a czigányok nyomozására ren
delte s hasonló czélból a szomszédos szakaszok és 
örs ök intézkedéseit is kérte s igy indult meg nagy 
területen a nyomozás. 

Mint később megállapittatott, a rabl6gyilkosságot 
valóban a czigányok követték el. Az is bebizonyult, 
hogy eme czigánykaraván tagjai Heves megyéből 
mult évi junius hó végén jöttek át Pest megyébe, 
a hol rövidesen számtalan betörést követtek el. 
Igy junius 30-án Tápiósülyben egy ottani czég 
záratlan irodájába hatoltak be, az iroda őrzésére 
kirendelt két éjjeli őrt megkötözték, a Wertheim
szekrényt feltörték s abból 30 korona készpénzt 
elraboltak. 

Nyolcz napra rá már a kiskunfélegyházai határ
ban voltak s ott egy tanyai lakosnak a mosásban 
lévő fehérnemüjét vitték el erőszakkal. 

Julius 1 7-én délután a monori határban törtek 
fel két zárt kunyhót, onnan vasszerszámot, főző
edényt, szürt, csizmát, kalapot, fehérnemüt és forgó
pisztolyt loptak el. 

Még aznap Fabók András gyóni lakos tanyájába 
törtek be, honnan más értékes tárgy hiján egy 
vasvésőt, egy fokost és a távollevő csősz 7 korona 
8 fillér készpénzét vitték el. Innen tovább haladva, 
Fabók János szőlőjében a bezárt kunyhóba hatol
tak be erőszakkal s két kalapot, egy metszőollót, 
egy esernyőt és egy zsebkést tulajdonitottak el. 
Majd még két gyóni szőlőbeli lakoshoz akartak 
betörni, de ezek által elriasztattak. 

Ugyanazon éjjel, a hajnali órákban, G. Fabók 
András gyóni szőlőbeli házához mentek, azzal a 
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szándékkal, hogy ezen gazdát kifoszszák. Özv. Fabók 
Jánosné, ki a konyhában feküdt, észrevéve a czigll.
nyok lármáját, figyelmeztette a szobában fekvő fiát 
és menyét, hogy keljenek fel, mert a ház körül 
czigányok járnak s egyben a konyhaajtót egy fada
rabbal betámasztotta. Mire azonban G. Fabók András 
és neje felkeltek és a konyhába kimentek, a czigá
nyok már feszegették a konyhaajtót. Fabókné ijed
ségében az udvarra nyiló ablakon át segitségért 
kiabált, de csak nehányat kiálthatott, mert a követ
kező pillanatban egyik czigány az ablakhoz ugrott 
s az ablakot rámástól betörte, a többi pedig az 
alatt a konyhaajtót taszította be s az ott talált 
G. Fabók Andrást és anyját az előbb mondott 
vésővel és fokossal ütni kezdték. 

G. Fabók András védekezés közben egyik czigány t 
és czigánynőt megütötte, de vesztére, mert azok 
egy pillanat alatt 7 helyen is bezuzták a fejét, mire 
tehetetlenül összeesett. A czigányok azután özv. 
Fabóknét és ifj. Fabóknét leteperve, fojtogatni kezd
ték, a nők pedig ez alatt a szobában a szekrények
ből pénzkeresés czéljából a ruhanemüeket szórták 
szét. E közben egyik . czigánynő özv. Fabókné 
mellére ült és az udvaron őrködő társaihoz késért 
kiabált, hogy azzal özv. Fabóknénak szemeit kiszurja. 
Mire azonban a kést megkapta, özv. Fabókné kin
jában és ijedtségében oldalt fordult s igy a szurás 
csak a vállát érte. Több szurást a czigánynö már 
nem tett, mert társai behivták a szobába. Özv. 
Fabókné, a mint magára maradt, a konyhából ész· 
revétlenül kiosont s a közeli szőlők közé futott, a 
hol összeesett. 

A czigányok az öregasszony eltünését észrevéve, 
azon hiszemben, hogy az segitségért ment, 10 korona 
készpénz, két nagy selyemkendő, négy darab fej
kendő és hét darab női ing eltulajdonitása után 
elmenekültek. 

Utóbb emlitett betörésről a pusztavacsi örs még 
aznap kora reggel értesülve, a nyomozás megejtése 
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végett Pelle Imre cz. őrmester örsparan�snok .csendJ 
őreivel együtt azonnal a t�ttesek nyo�ozasára llldult. 
A helyszini szemle megeJtése alkalm�val . a� őrmes
ter a ház közelében egy, a SuránYI cZlganykara
vánhoz tartozó egyénnek nevével kivarrt fehér vászon 
zsebkendőt talált, miből alaposan gyanitotta, hogy 
a rablás büne a Surányi karavánt terheli, melynek 
tagjait az őrmester már régebbről i�merte. B .banda 
utáni nyomozás közben, a nyomok Irányát kovetve, 
a Szarvas-csárda felé indult. Julius hó 20·án dél
ben a csárdához érve, értesült az ott elkövetett • 

rablógyilkosságról. Pelle őrmester nyomozása czél
ját a csárdánál lévő Navratyl járásőrmesterrel 
közölve, az eddig általa nyomon követett czigány
karaván menekülési irányából azon helyes követ
keztetést vonta le, hogy a dánosi gyilkosság tettes ei 
azonosak a gyóni rablás tetteseivel s azok az általa 
feltalált és őrzött zsebkendőről itélve, a Surányi 
karavánhoz tartoznak. Pelle őrmester most már 
fokozott lmzgalommal látott a gyanusitott karaván 
nyomozásához s annak egy részét, hosszas és fárad· 
ságos üldözés után, Pusztaszentkirályon julius 22 én 
Majlinger Ferencz csendőrrel, Surányi Márton, 
Surányi Julia, Surányi Csoroszlya, Lakatos Dob, 
Surányi Mária és Surányi Lidi személyében sike
rült elfognia. Megmotozásukkor Surányi Lidi batyu· 
jában megtalálta a gyóni rablásból származó és özv. 
Fabók Andrásné tulaj donát képezett kendő rojt jait. 
A karavánnak Kecskemét felé menekülő fejét, Surányi 
Ignáczot és Lakatos János Bajkát, kik Kecskeméten 
csavarglÍsért a vároRi rendőrség által őrizet alá 
vétettek, szintén Pelle őrmester vette át. E két 
Czigány 'megmotozása alkalm ál· al Lakatos János 
Bajkánál egy forgópisztoly t talált, a mely későbben 
Szarvas István tulajdonának bizonyult. 

Az elfogottakat, kik ugy a gyóni rablás, mint a 
dlÍnosi rablógyilkosságban való részességüket kono
kul tagadták, Pelle őrmester előbb a dánosi csár· 
dához kisérte, majd onnan Navratyl járásőrmester 
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intézkedése folytán bünjelekkel együtt a pestvidék 
törvényszék fogházába szállította. A társaságukban 
volt 10-1 3 éves gyermekeket u. m. Lakatos Mur 
zsát, Lakatos Pistát és Lakatos Jánost azonban 
szabadon hagyva, azokat egy a Pusztavacson lakó, 
besugó bizalmas czigánynőhöz tartásba adta, azzal 
a czélzattal, hogy az a gyermekektől a büntény 
részleteit illetőleg egyet-mást kitudjon s vele közölje. 
P�lle őrmesternek ez a leleményessége fényesen 
sikerült, a mennyiben a gyermekek a czigánynő 
iránti bizalomból, annak a gyilkosság részleteit elbe
szélték és felderitették azt a helyet is, a hová a 
rablott pénzből Surányi Lidi 233 korona 45 fillért 
elásott. Ez az összeg Pelle őrmester által megta
láltatván, bünjelként lefoglaltatott. E pénz között 
volt egy százkoronás bankjegy is, a melyről a 
gyermekek elbeszélése nyomán megállapittatott, 
hogy az a gyilkosság alkalmával bevéreztetvén, 
arról az öreg Surányi a vérnyomokat lemosta 8 
miközben a mosás után a szabad tüznél száritgatta, 
annak egyik széle megpörkölődött. 

Mig a nyomozás a rablógyilkos czigányok után 
Pest megyében széles . mederben folyt, Fogarasi 
Gyula örsvezető, hajduhadházi örsparancsnok, Sasi 
László csendőrrel a dánosi esetről még mit sem 
tudva, julíus 23-án Téglás községben portyázott. 
Itt tudomásul vette, hogy a községi korcsma udva· 
rán egy czigány karaván tartózkodik, kik mulatozás 
közben összeverekedtek. Az örsétől két nap óta 
távollévő örsvezetö járőrtársával a korcsmába sietve, 
az ott időző czigányokat igazolásra szólitotta fel. 
A czigányok azt állították, hogy igazolványaik a 
falu bejáratánál visszahagyott kocsijukon vannak. 
Fogarasi örsvezető a négy czigány és öt czigány· 
nőből állott karavánt összeterelve, a mondott hely 
felé inditotta. Kisérés közben észrevette, hogy az 
egyik czigány egy vászonba göngyölt csomagot 
csempészett át Kolompár Zelfi nevü czigányas�. 
szonynak, mire az örsyezető a karavánt megáll! · 
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totta. Ebben a pillanatban nevezett czigánynő, hogy 
a csomag esetleges elvéteIét megakadályozza, a már 
szokásos eskórt szinlelve, magát a földre vetette B 
ott vergődni kezdett, mely kedvező pillanatot a 
karaván négy férfitagja felhasználva, különböző 
irányban futásnak eredt. Fogarasi örsvezető ezt 
látva, az öt czigánynőt Sasi csendőr őrizetére 
hagyta, maga pedig a menekülő négy czigány egyi
két üldözőbe vette, de azt, noha a mezőn dolgozó 
egynehány munkásember is segitségére volt, elfogni 
nem tudta, mert a térelőnyben lévő cúgány két • 
izben is megállott és forgópisztolyból üldözőjére 
lőtt, maj d  pedig egy nagy kukoriczásban nyomta
lanul eltünt. Fogarasi őrsvezető sikertelen üldözé
sével felhagyva, a Sasi csendőr őrizetére bizott czi· 
gánynőkhöz visszatért és egy előfogat kiállitása 
iránt intézkedett. A.nnak megérkeztéig a czigány
nőket megmotoztatta, azonban az imént Kolompár 
Zelfinek átcsempészett vászongöngyöt sem a még 
mindig fetrengő Kolompár Zelfinél, sem a többi 
czigánynőnél fel nem találta. A.z örsvezető erre a 
czigánynők által megszállott homokos talaju terü· 
letet szuronya hegyével turkálva, keresni kezdte a' 
szerinte csak ott elrejthetett csomagot. Eljárása 
eredményes is volt, mert ott, a hol a czigányasz. 
szony feküdt, megtalálta a kérdéses vászonzacskót, 
melyben 17 korona 10 fillért tartalmazó pénzes· 
tárcza, egy hatlövetü forgópisztoly, egy ezüst tula· 
óra lánczczal, egy pár kékküves arany fülbevaló, 
egy zsebtükör és egy gyertyatartó alkatrésze talál
tatott. E közben megérkezett az előfogat, a melyen 
Fogarasi örsvezető a czigánynők megbilincselése és  
Sasi csendőr őrizetére történt visszahagyása után, � 
az előle imént elmenekült czigány ujbóli üldözésére 
indult s azt, hosszas hajsza után, Ujfehértó község 
határában elfogta. A.z elfogott czigány Kolompár 
Balog Tuta volt, ki menekülése közben magától 
mindent eldobott, ugy hogy megmotozása alkalmá
val nála sem az előbb még használt forgópisztoly, 
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sem más tárgy nem találtatott. Midőn Fogarasi 
örsvezető foglyával Téglásra visszatért, az ottani 
korcsmárostól, a napilapokban már részletesen tár. 
gyalt dánosi rablógyilkosságról értesült. A.z örsve
zető foglyaiban, a talált bünjelekből következtetve, 
a tetteseket vélte, minélfogva azokkal, névszerint : 
Kolompár Balog Tuta, Kolompár Buer, Kolompár 
Zelfi, Német Vrana, Lakatos Julcsa és Lakatos 
Rózával azonnal Dánosra utazott. Utközben Lakatos 
Bóza czigány leány az örsvezetőnek a dánosi rabló. 
gyilkosságot illetőleg beismerő vallomást tett. 
Dánosra történt megérkezésük után az általa elfo
gott czigánynak és czigánynőknek a gyilkosságban 
való részessége k�tségtelenül beigazolódott s igy 
Navratyl járásőrmester intézkedése folytán azok is,  
a bünjelekkel együtt, a pestvidéki törvényszék fog
házába szállittattak. 

Megállapitotta Fogarasi örsvezető ez alkalommal 
azt is, hogy a gyilkosság elkövetésében szintén 
bünrészes s előle elmenekült három czigány, Laka
tos Balog János Parnó, Lakatos Lajos Dola és 
Lakatos János Kuna volt, a kik Pál Péter járásőr. 
mester, egri járásparanésnok buzgalmából mintegy 
három hónap mulva kerültek fogolyként a heves. 
megyei Egerszalókról a biróság elé. 

A. négyszeres rabMgyilkosságot elkövetett 17 tag
ból álló czigány karaván összes részvevői ily módon 
hurokra kerülvén, mindannyian a pestvidéki kir. 
törvényszék esküdt birósága elé állittattak, a mely 
az egyedül beismerésben lévő Lakatos Róza kivé
teléyel konokul tagadó összes vádlottakkal szem
ben, a csendőrség, illetve Pelle őrmester és Foga
ras� örsv�zető által beszerzet� bünjelek bizonyit ó 
ereje alapján 38 napon át, a Jogászkörök, a nagy
közönség, valamint a sajtó óriási érdeklődése mel
lett megtartott főtárgyalás után. marasztaló itéletet 
hozott. 

A. m. kir. csendőrség történetében alig fordult 
még elő ily nevezetes bünügyi nyomozás, a mely 

. 
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méreteire és az elért fényes eredményre nézye ezt 
csak meg is közelithette volna. 

A nyomozás több vármegye területén hetekig 
tartott s mondhatni, hogy az abban résztvett 30 
főnyi legénység, különösen pedig Navratyl LászÍ . .  
járásőrmester, a ki a nyomozásnak vezetőj e, irányi • 

tója, lelke volt s a ki a kikérdezéseket és szembe· 
sitéseket foganatositotta, továbbá Pelle Imre ez. 
őrmester és Fogarasi Gyula örsvezető, a kik a 
czigányokat üldöző járőröket vezették, emberfeletti 
munkát végeztek, ezt a főtárgyaláson maga a bü' 
tető törvényszék elnöke is rendkivül elismerő módo ' .' 
méltatta. 

A nyomozást teljesitő legénység, főleg a már emli· 
tett három altiszt, ezen óriási fáradalmakkal járó . 
és az esküvel fogadott kötelességeket is messze tul
szárnyaló tevékenységgel elért fényes eredményük
kel a m. kir. csendőrség elismert tekintélyének 
öregbitéséhez kimagasló módon hozzájárultak. 

Ó csá sz. és ap. kir. Felsége legmagasabb 
figyelmére méltatva ezen három fáradhatatlan, tevé
keny és buzgó altiszt kötelességhü és igen eredmé
nyes müködését, 1909. évi február hó 18-án Bécs
ben kelt legfelsőbb elhatározásával mindhármukat 
a koronás ezüst érdemke1'eszttel legkegyelmesebben 
kitüntetni méltóztatott. 

6. Gonda István csendőr ez. örsvezető és 
7. Sarmaság Demeter ez. örsvezető, mindketten Sarmaság Demeter, 

a m. kir. IV. számu csendőrkerület állományában. 
1 908. évi október hó 19-én délután 1 1  óra tájban m. kir. IV. számu csendőrkerületbeli ez. örsvezető. a szepesmegyei Lőesén Kálix Károly ottani lakos 

házának udyarán épült istállója ismeretlen módon 
kigyulladt, melytől az akkor uralgott szélvészben, 
ugyanazon utcza még több lakóháza, valamint egy 
templom teteje  és tornya is, nehány perez alatt 
tüzet fogva, lobogó lánggal égni kezdett. 

A szokásos' vészjelre a lőcsei örsről a helyszinén 
csakhamar megjelent Bede János ez. örsvezető, 
II-od altiszt vezetése alatt : Sarmaság Demeter ez. 

------



Szekeres István, 

m. kir. III. számu csendőrkerületbeli ez. őrmester, 
örsparancsnok Dunaharasztiball. 

Holics Lajos, 

m. kir. IV. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 
örs- és járásparancsnok Rassán. 



Soós György, 

m. kir. IV. számu csendőrkerületbeli járásőrmester. 
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örsvezető, Gonda István csendőr cz. örsvezető és 
Treitli László csendőr. Mivel a lángtengerben álló 
s a szél irányában fekvő házak megmentésére irány
zott törekvésük hiábavalónak bizonyult, valameny
nyien az élet- és vagyonmentéshez láttak. 

Gonda István csendőr cz örsvezető egy égő ház 
földszinti . lakásából elfojtott nyöszörgést hallva, a 
mellette lévő Springer Adolf lőcsei lakossal a már 
elviselhetetlenné vált sürü füsttel telitett, szinte 
megközelithetetlen lakáshoz rohant, melynek ajta
ját Springer fejszecsapásokkal betörvén, halált meg
vető bátorsággal oda behatoltak. Itt rémes látvány 
tárult szemeik elé. A lakás tulajdonosa, Iván 
Józsefné Anna nevü egy éves leánygyermekét keb
lén szorongatva a földön eszméletlen állapotban 
feküdt, mellette pedig a kilencz éves König Mariska 
és a négy éves König Erzsébet voltak ájultan elte
rülve. Gonda csendőr ez. örsvezető és Springer a 
gyermekeket karjaik alá kapva, az anyát is felső
testénél átfogva, gyermekével együtt a fojtó füsttel 
telitett 1 6  lépésnyi hosszu folyosón át az utczára 
vonszolták, a hol mindannyian eszméletre térve, 
visszaadattak az életnek. 

Alighogy Gonda csendőr cz. örsvezető a szabadba 
ért, Ulrich Kálmán lőcsei lakos jajveszékelések 
között, kétségbeesetten közölte vele, hogy 1 1/'1 éves 
Józsa nevü leánygyermeke még fent van II. emeleti 
lakásában. Gonda csendőr cz. örsvezető saját életé
vel nem törődve, a lángban 8,' ló ház n. emeletére 
futott s a szintén égő zárt folyosón át a legelszán
tabb vakmerőséggel Ulrich szobájába rontott. Itt a 
már eszméletlen gyermeket felkap va, igyekezett a 
lépcső felé, de az elviselhetetlen hőségtől és fojtó 
füsttől elkábult és futás közben a gyermekkel együtt 
ájultan vágódott a folyosó padlózatára. Gonda csen
dőr cz. örs vezető veszélyes helyzetét szerencsére a 
lépcsőhöz közelálló Szalaminka Gábor cs. és kir. 
85. gyal. ezredbeli tizedes észrevéve, odarohant és 
a gyermeket magához véve, azzal a lépcsőn le az 
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utczára futott s atyjának átadta. E közben történt, 
hogy az egyik fecskendő viz sugara Gondo. csendőr 
cz. örsvezetlSnek véletlenül arczába locscsant, mitől 
kábultságából magához tért s feltápászkodva az 
utczára levánszoroghatott, különben életével fizette 
volna meg vakmerő vállalkozását. Egyébként is a 
kiállott izgalmakt61 ezt követőleg nyolcz napig 
gyengélkedő volt. 

Sarmaság Demeter cz. örsvezető a nagy fejetlen
ségben és zürzavarban polgári egyénektől arról 
értesült, hogy egyik égő háznak lakásában a ház
mester családja bennrekedt. Miután oda már csakis 
a szintén égő istállón keresztül lehetett bejutni, 
Sarmaság cz. örsvezető élete koczkáztatásával az égő 
istálló lángjai között a megjelölt lakáshoz rohant, 
fegyvere tusával az égő ablak kereteit bezuzva, az 
ablakon át a forró és nehéz füsttel megtelt szo
bába mászott, a hol egyik ágyon a házmesternének 
ájultan fekvő három éves Katalin és hat éves Mária 
nevü leánygyermek eit, majd  másodszori behatolás 
után azoknak szintén eszméletlenül összeesett édes 
anyját, Babik Mártonnét is felkapva, az ablakon át 
az udvarra, majd onnan az utczára kivon sz olt a, mi 
által életüket megmentette. A.lig hogy ez megtör
tént, a szoba égő mennyezete beszakadt, elham
vasztván a szobának mindennemü ingóságait. Ezen 
körülmény is mutatja, hogy mily veszélyes volt a 
derék életmentőnek ebbeli merész vállalkozása. 

Néhány perczczel később Sarmaság cz. örsvezető 
észrevette, hogy egy lángban álló ház II. emeleti 
ablakából két nő rémülten sikoltozik s egy égő 
gyertyával segélyért integet. Sarmaság cz. örsvezető 
átérezve azt, hogy minden pillanatnyi késedelem a 
szobában rekedtek halálát sietteti, mit sem törődve 
azzal a veszélylyel, mely testi épségét fenyegette, 
az épen mellette volt Szalaminka Gábor cs. és kir. 
85. gyal. ezredbeli tizedessel ezen ház II. emeletére 
felsietett s a gyilkos füsttel telitett folyosón végig 
elszánt ugrásokkal sikerült a kérdéses szobába jut-
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ina, a hol némi keresés után rábukkantak a már 
teljesen eszméletlen állapotban lévő Weber József
nére és ennek sógornőjére, Weber Mariskára. Miután 
a fojtó füst és elviselhetetlen hőségtől már-már ők 
is összeestek, erejük végső megfeszitésével mégis 
sikerült mindkét nőt ugyanazon életveszélyes uton 
az utczára lehozni s a biztos haláltól megmenteni. 

Sarmaság cz. örsvezető a szabadba érve, a kiállott 
szenvedésektől összeesett s csak később, segélynyuj
tás után tért magához, igy is azonban a történt 
eset után nyolcz napig gyengélkedő volt. 

A. fentiekben leirt tényállás több tanuval felvett 
jegyzőkönyvvel igazolva lévén, Gonda István csen
dőr cz. örsvezetőnek és Sarmaság Demeter cz. örs
vezetőnek emberbaráti érzelemből eredő azon nemes 
cselekedete, hogy a legveszedelmesebb körülmények 
között 5-5 emberéletet saját életük koczkáztatásá
val a biztos tüzhaláltól megmentették: 

Ő csász. és ap. kir. Felsége 1909. évi jnnius' 
hó 3-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával leg
kegyelmesebb en adományozott ezüst érdemkereazttel 
jutalmaztatott meg. , 

8. Szekeres István cz. őrmester a m. kir. III. 
számu csendőrkerület állományában. 

A. gonosztevők világából meri tett rémregé�yek 
egyike játszódott le mult évi október hóban UJpes
ten. Fényes nappal két rabló lépett be egy bankba. 
revolvert és tőrt szegezett a hivatalnokok mellének 
s kifosztotta a pénztárt. 

Kétségtelen, hogy az anarkisták iskolájában kel
lett nevelkednie annak a két, külföldről ideszakadt 
idegennek, hogy minden veszedelmet megvető 
ekkora elszántsággal és, nyugalommal, számolva 
azzal az eshetőséggel is, hogy esetleg gyilkolniok 
kell, rövid negyedóra alatt hajtsa végre merész 
vállalkozását. 

Mult évi október hó 28-án a Pesti Magyar Keres
kedelmi Bank ujpesti fiók üzletében történt a rab
lás. Ugy déli 1 1  óra tájbc.n egyszerre két férfi 
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lépet� be a bankba, .a  hol akkor négy hivatalnok 
volt Jelen. A két munkás kinézésü ember az iroda
helyiséget ketté oszt6 márványasztaIig ment s 
azonnal munkához látva, mind a ketten forg6pisz
tolyt s tőrt rántottak ki és egyik ök a legközelebb 
á1l6 gy:akornokhoz lépve, rákiáltott, hogy meg ne 
mozdulJon, mert lelövi. A hivatalnokok megrémülve 
ugráltak fel,. de a 

,
forg6pisztoly és a halálos fenye

getés elnémItotta őket s nem mozdultak helyeikről. 
Cs�pán a gyakornok kisérelte meg a kapu bejáróba 
nyrl6 oldalajtón kiszaladni, mielőtt azonban az ajtót 
elérhette volna, az egyik férfi forg6pisztolyának 
agyával ugy ütötte fej be, hogy az vértől boritva a 
földre roskadt. Miután még a rablók a hivatal 
telef�ndrótját elvágták, azok egyike az előre meg
állapItott terv szerint álland6an készen tartott 
l'evolverrel őrt állott, másika pedig a már emlitett 
márványasztalon macskaügyességgel keresztül ugrott 
{Ís a mikor. I.�tta, hogy. a pénztáros a pénztár
szekrény aJ taJ at becsapJa, hozzá lépett s pisz
tolyát mellének szegezve, követelte a kulcsokat. 
A pénztáros szó nélkül adta át neki. A rabló azután 
sietve kinyitotta a szekrényt, elővett egy magával 
hozott gabonás zsákot, gyorsan beledobálta az ércz
pénzt, majd bőrtáskát huzott elő, abba a bankje
gyeket rakta bele és azután vállára akarta venni 
az ezüsttel és aranynyal megrakott zsákot de erre 
a zsák sulya miatt, nem volt képes. A rabI 6 merész
ségében annyira ment, hogy a nehéz zsákot a 
főnökkel és könyvelővel segittette fel a vállára. 
Ennek megtörténte után kivitte azt az utczára s a 
közelben á1l6 bérkocsiba, melylyel Budapestről 
Ujp�stre kimentek, elhelyezte. 

MIalatt ez a rabl6 oda járt, társa tovább is féken 
tart�tta a hivatalnokokat. Közben üzletfelek jöttek, 
a mmt megállapIttatott heten, a kiket a rabl6 halá
los fenyegetéssel szintén ártalmatlanná tett. Nehány 
�ercz mulva a zsákmányt elvivő rabl6 visszatért, 
Ismételton a pénzszekrényhez lépett, zsákba rakta 

-----�- -----
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a még megmaradt ezüstpénzt s azt vállára véve 
kiment. Társa még egy-két pillanatig ott maradt s 
a.zután még egyszer megfenyegetve a jelenlevőket, 
visszahátrált és kilépett az ajtón. Ennek utána 
mindketten a már emlitett bérkocsiba beülve, az 
elrahlott 43.000 koronával elhajtattak. 

Lépárt J6zsef gödöllői járásőrmester a bankrab
lásról a budapesti szárnyparancsnokság utján még 
az nap délután értesülve, Bo különitményhez tartozó 
összes örsöket részben telefonon, részben táviratilag 
nyomban utasitotta a nyomozás be,ezetésére, egy
idejüleg az összes honn lévő legénységet szolgálatba 
vezényelte. 

Szekeres István gödöllői örs beli ez. őrmester 
aznap délután 1/�7 6rakor ellenőrző szolgálatból 
bevonulva, Sépárt járásőrmestertől megtudta a bank
rablást. 

Szekeres ez. őrmester nyomban jelentette a jár
őrmesternek, hogy délután öt órakor, a midőn Bo 
vasutügyeleti járőrt a máriabesnyői állomáson ellen
őrizte, látott két villamos szerelő munkásnak kinéző 
egyént az állomáshoz vezető ' lépcsőn felmenni, a 
kik az állomás előtt , egyszer végig sétáltak, azután 
a lépcsőn sietve vissza lementek és a rájuk vára
kozó kocsira felül ve, Besnyő község felé elhajtattak_ 

Jelentette nevezett őrmester a járásőrmesternek, 
hogy bár ilyen kinézésü egyének a gödöllői és bes
nyői viIlamos vezeték javitása végett gyakran szok
tak jelzett helyen megfordulni, neki a két ismeret
len egyén viselkedése mégis gyanusnak tünvén fel, 
utánuk indult, de kocsijok gyorsan haladván, utól 
nem érte. 

E jelentések vétele után Lépárt járásőrmester, mert 
a meglévő személyleirás alapján alaposan gyani
totta, hogy ezek lesznek a tettesek, Szekeres cz. 
őrmestert és Babkó János csendőr ez. örs vezetőt 
utasitotta, hogy Bo két egyén kézrekeritése végett a 
legközelebbi vonattal Besnyőre utazzanak. Szekeres 
őrmester haladéktalanul utba is indult. Besnyőre 
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megérkezve, a vasuti jegykezelőtől megkérdezte, 
hogy a keresett két egyén nem-e utazott el, mire 
a jegykezelő közölte, hogy mindkettő elutazott és 
pedig az egyik a Budapest, a másik a Ruttka felé 
induló vonattal. Szekeres cz. őrmester a jegykezelő _ 

közbejöttével a jegykészletet átvizsgálva, megálla
pitotta, hogy az egyik egyén a 6 óra 55 perczkor 
induló 308. számu személyvonattal Ruttkáig szóló 
2 1 93. számu jegygyel utazott el. A Budapest felé 
utazó másik tettes jegyének számát megállapitani 
nem lehetett, mert a jegykiadó Budapestre közel 
30 jegyet adott ki. Mivel a besnyői vasutállomáson 
táviró hivatal nincs, Szekeres cz. őrmester az ottani 
block őrház telefonján hivta fel az aszódi vasuti 
forgalmi hivatalnokot s kérte a 2193. számu Rutt· 
kára váltott jegygyel utazó egyénnek feltartóztatá
aát mindaddig, mig vagy ő, vagy a gödöllői örs 
járőre oda nem érkezik. Egyidejüleg az őrmester 
arra is kérte eme hivatalnokot, hogy a vonatnak 
netaláni elindulása esetében a kérdéses jegygyel 
utazó egyén elfogása czéljából táviratilag hivja fel 
ugy a salgótarjáni, mint a kisterennei örsöt. 

Szekeres cz. őrmester a legközelebbi, este 10 óra· 
kor induló vonattal, maga is Aszódra utazott, a 
hol meggyőződött arról, hogy értesitése Aszódra 
már a 308. számu vonat elinditása után érkezett 
meg, de meggyőződött arról is, hogy értesitése a 
forgalmi hivatalnok által a salgótarjáni és kiste
rennei állomásnak leadatott. Aszódról az őrmester 
a legközelebbi, éjjel 1 1  órakor induló vonattal szán· 
dékozott elutazni Ruttka felé. Várakozása közben a 
kisterennei vasuti állomás arról értesitette az aszódi 
állomást, hogy utasitása következtében a 2193. számn 
jegygyel utazó egyén a kisterennei örs egy járőre 
által a vasuti személyzet segitségével egy III. osz
tályu kocsiban a kisterennei vasuti állomáson elfo
gatott és motozás alkalmával nála 13 drb 10 koronás 
aranyat, 1 drb 10 koronás papirpénzt, 6 drb 1 
koronás ezüstpénzt és 2 drb orosz rubelt talált. 

--
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E hir vétele után Szekeres cz. őrmester a legkö
zelebbi vonattal Kisterennére utazott és ott az 
örsön fogva lévő egyént kikérdezés alá vette. Gya
nusitott, a ki magyarul nem tudott, németül és 
tótul is csak törve beszélt, tagadta azt, hogy a 
bankrablásban része volna. Utazását illetőleg később 
is csak annyit ismert be, hogy előző nap egy tár
sával, kinek neve Antosevics Gyula, ki Budapesten 
Angol-utcza 21 .  szám alatt lakik, Budapestről 
kocsin ment Besnyőre, honnan társa visszautazott 
Budapestre. 

Az emlitett bankrabló elfogásáról a budapesti 
rendőrfőkapitányság is értesülést nyervén, két 
detektivet küldött ki a kisterennei örsre s igy ezek 
is jelen voltak a kikérdezésnél. A detektivek a gya
nusitott által társára bemondottakat Budapestre a 
rendőrségnek azonnal megtáviratozván, egyidejüleg 
a másik tettes ellen is megindult a fővárosban a 
nyomozás. 

Szekeres cz. llrmester a tagadásban lévő elfogott 
gyanusitott egyénnel szembesités czéljából Uj pestre 
szándékozván menni, a legközelebbi yonattal Buda
pestre utazott. Budapesten a rendőrfőkapitányságot 
utba ejtve, értesült, hogy a másik tettes a detek
tiv ek által Kisterennén feladott sürgöny alapján a 
rendőrség által már elfogatott és hogy_ az a rablás 
elkövetés ét is beismerte azzal, hogy társa a Kis
terennén elfogott Piaskovszki József 21 éves orosz
országi illetőségü vasöntő munkás volt. 

Szekeres cz. őrmester ezek után az elfogott rablót 
bünjelekkel együtt a detektivfőnöknek átadva, örs ére 
bevonult. 

A gödöllői örs járőrei által folytatott további 
n

;y
omozás során 2 drb Browning pisztoly, 4. drb 

tolténytár 24 drb éles tölténynyel, azonkivül 2 drb 
tőr, egy zacskóban 63 drb éles töltény, 3 drb üres 
zacskó és egy kézi utazó bőrtáska a kerepesi erdő· 
bl'n elásva feltaláltatván, ezen bünjelek is a buda
pesti állam rendllrségnek adattak át. Az elrabolt 
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pénzt kevés hijjával a fővárosi rendőrség tagj ai 
találták fel, ugyancsak elásva a kerepesi erdőben. 

Kétségtelen, hogy ezen vakmerő rablásnak gyors 
kideritése és tetteseknek 24 órán belüli elfogása 
kizárólag Szekeres István cz. őrmester fáradhatat. 
lan buzgóságának és kiváló leleményességének 
tul aj donitható. 

Testületünknek ezen derék altiszt je, a példás 
kötelességérzettől és tiszta becsvágytól ösztönözve, 
a hivatásteljesitésnek oly szép példáját adta, mely 
által lényegesen hozzájárult intézményünk érdekei. 
nek. és tekintélyének emeléséhez. 

Ö csász. és ap. kir. Fel�ége ezen tevékeny, 
buzgó altiszt kötelességhü és igen eredményes 
müködését 1909. évi február hó 19-én Bécsben kelt 
legfelsőbb elhatározásával a koroná8 ezüst érdem
ker8szttel legkegyelmesebben kitüntetni méltóztatott, 

9. Holics Lajos IV., 
tO. S06s György, 
1 1 .  Tamás Elek, 
12,  Horvát Pál VII. és 
13. Péter Lajos VIII. számu csendőrkerületbeli 

járásőrmesterek. 
Ezen öt derék járásőrmester mindegyikéhez, 

hosszas csendőrségi szolgálati idej ük alatt szerzett 
fényes eredmények lánczolata füződik, 

Valamennyit azon közös jellemvonás ékesiti, hogy 
hosszas csendőrségi szolgálati idejök alatt köteles
ségüket, ugy is mint csendőr, ugy is mint örs és 
járásparancsnok. mindig fáradságot nem ismerő 
szorgalommal, önfeláldozással, előljáróik teljes meg
elégedésére teljesitették. 

Dicséretes elismerés illeti meg öket alárendelt
jeiknek teljes odaadással való kiképzéseért, nem
különben örseiknek és járásuknak példás vezetésé
ért is , 

Hogy kötelességtudástól áthatva a közbiztonsági 
szolgálat terén mily kimagasló buzgóságot és te,'é
kenységet fejtettek ki, annak tanubizonysága az, 

Tamás Elek, 

m. kir. IV. számu csendörkerületbeli járásörmester. 

III. 



Horváth Pál, 

m. kir. VII. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 
örs· és járásparancsnok Segesváron. 

Péter Lajos, 

m. kir. Vill. számu csendőrkerületbeli járásőrmestel', 

örs- és járásparancsnok Nagy-Váradon. 



Bognár Jakab, 

m. kir. VI. számu csendőrkerületbeli járásől'mester, 
örs- és járásparancsnok Veszprémben. 
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hogy Holics Lajos négyszer, Soós György három
szor, Tamás Elek háromszor, Horvát Pál háromszor 
és Péter Lajos ötször lett okiratilag megdicsérve. 

Ő csász. és ap. kir. Felsége 1 909. évi május 
hó 28-án Bécs ben kelt legfelsőbb elhatározásával 
mind az öt járásőrmestert, sok évi csendőrségi 
szolgálatuk alatt tanusitott, kötelességhü szolgála
taik elismeréséül a koronás esü8t érdemkere8zttel 
legkegyelmesebben kitüntetni méltóztatott. 

14. Bognár Jakab járásőrmester a m. kir. VI. 
számu csendőrkerület állományában_ 

Mult évi november hó 5-én reggel 4 órakor 
Péczeli Dezső veszprémi lakos, kereskedősegéd, az . 
ottani örs laktanyájában megjelenve, réinülve közölte 
Bognár Jakab j�rásőrmesterrel, hogy főnöke Kulcsár 
Károly veszprémi lakos, vaskereskedő üzlethelyisé
gébe betörtek s a tettes ek, kik valószinüleg többen 
vannak, az üzlei- és raktárhelyiségben dolgoznak. 
Azok elfogáila czéljából a már ott lévő rendőrök a 
csendőrség segitségét kérik. 

A hir vétele után a járásőrmester Kettner Lőrincz 
cz. örsvezetőt két csendőrrel haladéktalanul azzal a 
meghagyással vezényelte ki, hogy a betörő k elfo
gásánál a rendőrségnek karhatalmi támogatást 
nyujtson, meghagyván a járőrnek azt is, hogy ha 
ott reá szükség lenne, ugy azonnal jelentést tegyen. 

A járőr a helyszinére érkezvén, rövid tájékozás 
után a rendőrség gel együtt figyelő állást foglalt oly 
czélból, hogy kitudja, vajjon a betörők az épület 
mely részében lehetnek. Alig hogy elhelyezkedtek, 
észrevették, hogy a tettes az épület egyik végét 
határoló, vaskeritéssel is ellátott kőfalon át a mene
külést megkisérelte, azonban sikertelenül, mert a 
rendőrök egyike által észrevétetvén, az reá forgó
pisztolyából egy eredménytelen lövést tett, mire a 
betörő anélkül, hogy talált volna, a rendőrre szin
tén egyszer rálőtt, egyidejüleg az épületbe vissza
huzódott s annak ismeretlen részében elrejtőzött. 

Kettner cz. örsvezető, egyrészt a kapott parancs-
a 
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hoz képest, másrészt látva azt, miszerint veszélyes 
gonosztevővel van dolguk s hogy az üzletből kihal· 
latszó zörgésből azt következtette, hogy azok töb
ben vannak, Bognár járásőrmesternek jelentést tett. 

A járásőrmester a jelentés vétele után forgópisz
tolylyal felfegyverkezve, azonnal a helyszinére 
sietett s csendőreivel és a rendőrökkel az egész 
épületet felügyelet alá helyezte s várt egy kissé, 
mig kivirrad. A mint világosodni kezdett, a betö
rők kézrekeritéséhez látott. E czélból Kettner és 
Domsa csendőrrel legelőször is a raktárhelyiséget, 
a hová a tettesek is betörtek, kutatta át, de ered
ménytelenül. Majd azután az irodahelyiséget, az 
üzlethelyiséget és a padlást vizsgálta át, de a betö
rőkre itt sem talált. E közben a jelenlevő tulajdo
nossal egyetértőleg megállapitotta, hogy a gonosz
tevők, kik az ő véleménye szerint is többen lehet
tek, az irodában elhelyezett s elárusitásra raktáron 
tartott forgópisztolyokból két darabot, bizonytalan 
mennyiségü éles töltény nyel együtt, azonkivül az 
üzlethelyiségben lévő kézi pénztárból, annak feltö
rése után, az összes benne lévő készpénzt és egy 
darab 188 korona értékü nyakéket elloptak. 

Miután a betörők az épület eddig átkutatott helyi
,égeiben feltalálhatók nem voltak, de mert elmene
k�lniök sem volt lehetséges, a járásőrmester gya-
111totta, hogy azok a sötét pinczehelyiségben rejtőz
hettek el s ott a felvágott fa és nagy rakás szén 
mögött védett állásba helyezkedhettek és az ello
pott forgópisztolylyal felfegyverkezve, támadásra is 
készen állhatnak. Mindamellett Bognár járásőrmes
ter elhatározta, hogy már csak azért is, hogy az 
ablakon kimenekült s kétségbeesett házbelieknek a 
nyugalmát helyreállitsa, ha élete árán is, de azo
kat elfogj a. 
. Mindenekelőtt a gonosztevőket kötelességszerüleg 
Ismételten felhivta a megadásra" de mivel azok 
választ nem adtak, a pincze átkutatásához fogott. 
E végb ől Aranyos János csendőrt a kijárati ajtóhoz 
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,í,llitotta s meghagyta neki, hogy lőkészen tartott 
fegyverrel ott ügyeljen fel s a betörők kimenekülé
sét akadályozza meg. Azután Kettner cz. örsvezetőt 
és Domsa csendőrt, kik az eddig folytatott kutatás
nál is a legnagyobb bátorsággal segélyére voltak 
maga mellé véve s a lámpa tartására önként vállal: 
kozó Dersi László kéményseprő segédet jobbja felől 
engedve, elsősorban a pincze folyosóját, azután a 
mos�konyhátJ végül a szeneR pinczét kutatta át. 
A mIdőn az utóbbi helyiségbe belépett, az ott fel
halmozott szénrakás tetején, a szén közé befész
kelve, a betörők egyikét azonnal észrevette a ki 
lőkész hely�etben �artott s a járásőrmesterre 'irány
zott forgóplBztolyat nyomban elsütötte. A lövés 
melytől a lámpa is kialudt, szerencsére nem talált

' 

de a lövedék a járásőrmester bal füle mellett furó: 
elott a falba. Bognár járásőrmester e válságos pil
lanatban. sem v?szitette el lélekjelenlétét, a legna
gyobb hIggadtsaggal emelte fel a lövés eldördülése 
�t

,
án saját forl?ópisztol,!át s a söt�tben a képzelt 

Iranyba,n a betorore elobb egy, maJd midőn az is 
még egyszer rásütötte pisztolyát, még két lövést 
tett egymásután, melytlk egyikll, mint később kide
rült, a g?nos

,
ztevőt a

, 
száján találta. Ugyanekkor 

a pI)1czeaJtónal védett allásba helyezkedett Kettnel' 
ez. örsvezető is kettő és Domsa csendőr is egy 
lövést tett a betörőre, de azok egyike sem talált. 

A járásőrmester, az életét közvetlenül .veszélyez
tető lövések elől előbb a szén előtt ktJresztbe tf/tt 
ke�ités mellé huzódott, maj d  pedig a lövések meg
szuntével, egy alkalmas pillanatban a pinczéből 
annak folyosójára kiugrott. Innen a betőrőt kinek 
m�gsebesül�sét még ekk.or �em 

,
tudta, ujból 

'
a meg

adasra szóhtotta fel, a kI az Isme telt felh ivásra most 
már k�jelentette, hogy megadja magát. Miután még a 
felszóhtásra azt a kij elentést is tette, hogy társai 
lI111csenek s hogy egyedül van, a járásőrmester a 
mosókonyha ablaká� leeresztett lámpavilágnak fel
használása mellett, Ismételten bement a pinczébe s 

14* 
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megparancsolta a gonosztevőnek, . hogy a pisztolyo
kat dobja el. A betörő az egyik pIsztolyt csakugyan 
eldobta a másikat pedig melléje a szénrakásra 
tette. Ebben a pillanatban Bognár járásőrmester 
villámgyorsan a betörőhöz ugrott, azt megragadta 
és Kettner cz. örsvezető s Aranyos csendőr segé
lyével a pinczéből kihozta. 

A betörővel a szabadba ért járásőrmestert, kit 
már mindenki halottnak vélt, az ott összesereglett, 
mintegy 1000 főnyi néptömeg, élén a rendőrkapi
tánynyal, lelkes óváczióban részesitet�e. 

A járásőrmester azután megállapltotta, .h�gy 
,
a 

gonosztevő Kovács József 19 éves nagyatádI Illető
ségü lopás bűntettéért körözött, szökésben lévő 
kere�kedősegéd, ki a károsnál mint segéd volt 
alkalmazásban. Nevezett összes bünjelekkel együtt 
a kir. ügyészségnek átadatott. 

A következő hetekben az egész város egyébről 
sem beszélt, mint Bognár járásőrmester elszánt, 
bátor és vitéz cselekedetéről, a ki akkor, a midőn 
a fegyveres betörő elfogása czéljából a pinczébe 
lement, nem gondolt sem feleségére, sem gyerme
keire, nem törődött saját életével sem, hanem csak 
az lebegett szeme előtt, hogy a betörőt elfoghassa 
és ártalmatlanná tehesse. 

Bognár Jakab járásőrmest�r halált megvető bát?r
ságával és vitéz magatartasával fénres példáját 
adta annak, hogy szükség esetében mIként kell az 
igazi csendőr-tulajdonságokat a katona legszebb 
erényével egyesiteni. . 

Ö csász. és ap. kir. Felsége ezen különben 
is kiváló altisztnek, vitéz magatartásának elismeré
séül, 1 909. évi márczius hó 14-én Bécsben �elt leg
felsőbb elhatározásával, az arany érdemkeresztet 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

-l< 

Ö csász. és ap. kir. Felsége 1909. évi októ
ber hó 19-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatáro-

-
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zásával legkegyelmesebben megengedni méltózta
tott, hogy : 

Horváth József II., Halász Mihály, Wolf Mózes és 
Varga István L, VI. számu csendőrkerületbeli járás
őrmesterek, a spanyol királyi katonai érdemrend 
ezüst keresztjét elfogadhassák és viselhessék. 

II. Jutalmazások. 

aj A m. kir. és a m. kir. horvát-szlavon csend
őrségi jutalmazási alap ból j utalomdíj at nyertek : 

a m. kil', I. sz. C8lmdőrkerületnél. 
Szabó Áron őrmester _ _ _ _ _ 20 korona 
Albert János cz. « _ _ _ 30 
Menyhárt Ferencz cs. cz. őrsv. 20 
Csipipál Antal 20 
Otta Vazul • « _ _ ._ 20 
Csergő Péter csendőr _ ._ _ 40 
Portik József _ _ _ _ 20 

a m. kir. II.
' 
sz. cstmdőrkerületnél. 

Salzer Adolf örsvezető _ _ ._ _ 20 korona 
Bauer Ádám cs. cz. örsv. _ _ _. 20 
Pauli József cz. örsv. _ _ _ _ 20 
Kocsis Lázár csend. cz. örsv. 20 
Lakner Antal ez. örsv. _ _ _ 20 
Májer Pál cz. őrm. _ .. o _ _ 20 
Dumitru Ggörgy csend. cz. örsv. _ _ 30 
Fábián Imre csendőr _ _ _ _ 40 

a m. kir. III. sz. CSlmdörkeriiletnél : 
Polgár György őrmester _ _ _ _ 20 korona 
Sass Károly cz. _ _ _ _ 30 
Osala Ferencz « .... _ _ _ 20 
Csanádi József « • 20 
l\Iarkovics Horváth Mihály ez. örsv. _ 20 
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Benedek Mihály ez.  örsv. 
Vázsonyi János « 
Gáspár Miklós csend., ez. ÖrRV. 
Kiss József csendőr _ _ _ 

20 korona 
20 
20 
20 

a m. leir. I V. sz. csendörke/'ületnel : 

Kovács József ezimz. őrmester 
Borogyi György cs. ez. örsvezető 
Szűes András ez. örsvezető 
Somogyi Benjámin cs. ez. örsv. 
Huszti András ez. örsvezető 
Spiller Ernő cs. ez. 
Erőss Imre « « 
Nobik József esendőr_ _ _ _ _ 
Péter Péter ez. örsvezető _ _ __ _ 

20 korona 
20 
20 
40 
20 
30 
20 
20 
20 

a m. ki/'. V. sz. csendör'kerületnél : 

Szalai Károly ez. őrmester 
Turi János « « 
Malinka Barnabás ez. örsvezető 
Diósi Rezső cs. ez. örsvezető 
Kapos János « 
Bondor Imre « « 
Vida Antal csendőr 
Likó József 

30 korona 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

a 111 . ki/'. T' 1. sz. csendö/'leeriiletnél : 

Vaszari József örsvezető 
Róth Antal ez. « o 

Kóbor István cs. ez. örsvezető 
Mészáros György ez. örsvezető 
Tóth Kálmán 
J ankó Imre I. « 
Németh József V. « 
Kovács József csendőr 
Elek Lajos « 
Kercsmár Lajos ez. őrmester 

20 korona 
20 
20 
20 
20 
20 
26 
30 
20 
20 
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a m .  /tü·. VIi. sz. csendŐTke/'ületnél : 

Tatár Mihály ez. örsvezető _ _ - 20 korona 
Kovács Simon cs. ez. örsvezető 30 
Teleki Miklós « « « 20 
Lőrinez Lajos örsvezető _ _ 20 
Ferencz Dénes cs. ez. örsvezető 20 
Ulmandinger Károly csendőr 20 
Ambarus János « 20 
Cseh József cs. ez. örsvezető 60 
N agy Zsigmond csendőr __ 00_ _ 60 

a m. Ici/'. VIII. sz. csendöl'kerületnél : 

Fejős Lajos örsvezető _. _ _ _ __ 20 korona 
Sipos András cs. ez. örsvezető 30 
Bodnár Lajos « « _ _ o_o 20 
Steolik József örs,ezető 20 
Cseh Dénes ez. • 0_ _ _ _ 20 
Vincze Béla örsvezető __ _ 0_ _ 20 
Czimmermann Ernő cs. ez. örsvezető _ 20 
Papolezi Lajos ez. őrmester - 4.0 

Tehát j 908. évi augusztus hó 18·án, mint Ó császári 
és apostoli királyi Felsége legmagasabb szűletés� 
napján, a m. kir. és m. kir. hOl'vátszla�on esendőrsé�l 
jutalmalmazi alap kamataiból 68 altlszt és csendor 
összesen 1606 K jutalmat nyert. 

bJ A Török Ferencz-féle csendőrségi jutalmazási 
alapít ványból jutalomban részesül : 

I. Jutalom gyanánt : 

a 111. ki/'. I. s<. csendörke/'ületnél : 
Elekes Mihály őrmester 60 korona. 
Súlágyi II. Sándor ez. őrmester _ _ 30 
Kiss Domonkos « 30 

. Bocskor József örsvezető 30 
Gál József ez. örsvezető 40 
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Mester János ez .  őrsvezető_ 
Pap Győző cs. ez. őrsvezető _ _ _ 

Csiki Domokos cs. ez. őrsvező _ _ _ 

Varga Kálmán " • 
Malinás János csendőr _ _ _ _ _ 

40 korona 
40 
30 
30 
50 

a m. kir. II. sz. csendőrkel'ületnél : 

Hulpuj Győrgy őrmester _ _ 30 korona 
Remete Mátyás cs. ez. őrsvezető 40 
Pap István 30 
Jószt János 60 
Zsarkó Imre csendőr _ _ _  _ 50 
Pásku Miklós . _ _ _ _ 40 
Nagy József II. • _ _ _ _ _ 30 
Martinovies Miklós cs. ez. őrsvezető_ 30 

a m. kir. III. sz. csmdöl'kerületnél : 

Vizkeleti János ez. őrmester _ _ _ 
Mayer János 
Szénási Károly . • 
Mattyók Emil ez. őrsvezető _ _ _ 
Bak Lajos 
Nagy Miklós « • . 
Ferenez Sándor cs. ez. őrsvezető _ _ 

Dócs József « «  
Gadó András csendőr _ _ _ _ _ 
Pópa Tivadar 
Kőnig Károly 

30 korona 
30 
30 
40 
32 
30 
60 
30 
30 
50 
40 

a m. kil·. IV. sz. csendih-kerületnél : 

Bodnár József ez. őrmester _ _ _ 30 korona 
Támpa Sándor csendőr __ _ _, _ 30 
Vurdea Vazul ez. őrmester_ _ _ _ 50 
Végh József ez. őrsvezető 60 
Marozsán József ez. őrmester __ _ _ 30 
Czikai ZsÍgmond csendőr _ _ _ 40 
Szigeti Győrgy ez. őrsvezető _ _ _ 30 
Szan csuk László ez. őrsvezető 40 
Pe ck Ferenez ez. őrmester ,_ 30 
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a m .  kh'. V. sz. csendörkel'iiletnél : 

Székely Mózes j. őrmerster _ _ _ 30 korona 
Juhász István . « _ _ _ 30 
Balga IstváI?- ez. ő�mester _ .. _ _

. 
_ 50 

Springenszelsz Gyorgy ez. orsvezető 60 
Huszár János cs. ez, őrsvezető 40 
Koltay Ferenez cs. ez. őrsvezető 30 
Iviez Ferencz csendőr __ _ _ 40 
Dlhi Lajos csendőr _ _ _ 30 

a m. kir. V 1. sz. csendől'lcerületnél : 

Cseke Ferenez őrsvezető _ _ _ _ 40 korona 
N agy Sándor III. ez. őrsvezető _ 30 
Vincze József j. őrmester _ . _ _ _ 50 
Megyesi János őrsvezető _ _ _ _ 30 
Stahl József « _ __ _ _ 30 
Buncsi József _ _ _ 30 
Béla Mózes ez. őrsvezető _ _ _ _ 60 
Tihanyi István csendőr _ _ _ _ 40 
Gosztolánezi József csendőr _ _ _ 30 
Kalmár Imre ez. őrsvezető _ _ 30 
Sümegi János « _ _ _ _ 40 

a m. ki?', VII. sz. csl'!fl.dőrlcerületnél : 

Bándi Dénes ez. őrsvezető _ __ _ _ 30 korona 
Gencsi József • 60 
Op ra Pál cs. ez. őrsvezető ___ __ 50 
Csákány Mihály esendőr ._ _ _ _, 30 
Incze Márton ez. őrmester _ _ _ _ 30 
Bitai Mózes csendőr _ _ 30 
Orosz Mihály cs. ez. őrsvezető 40 
Tausz Joachim cs, ez, őrsvező 30 
Tóth Ferenez ez, őrmester 40 

a 1/1. ki1'. l' III. sz, csendifrlcel'ületnél : 

Czinder János ez. őrsvezető 30 korona. 
Soós Mátyás . 30 
Kotán Ferenez ez. őrmester 30 
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Kiss Gyula ez.  őrmester 30 korona 
Vigvári Imre « _ _ _ 40 
Molnár Lajos « « 40 
Rácz István ez. örsvezető 30 
Gyenes Gábor csendőr _ _ _ _ _ 30 
Kende Simon cs. ez. örs vezető _ ._ 50 
Hagymási Imre ez. örsvezető _ _ _ 60 
Sarkadi Sándor ez. őrmester _ _ _ 60 

Tehát 1909. évi augusztus h6 18-án, mint Ö császári 
és apostoli királyi Felsége legmagasabb születése 
napján, 77 altiszt és csendőr 2920 K jutalomban 
l'észesült. 

e) A Panajott Sándor segélyezési alapból 
segélyben részesült : 

Tanit6 Gyula Ilyug. csendőr 60 korona 
Suri István nyug. őrmester ___ _ _ 60 
Bartha Istvánné törzsőrm. özvegye 60 
Borsos Pálné esendőrőrm. « _ 60 
Nikora J6zsefné elmebeteg csendőr neje 60 
Ferencz Antal nyug. örsvezető _ _ 60 
Losonczi Frigyes ny ug. csendőr _ _ 60 
Kéri Sándor nyug. j .  őrmester _ _ 1 1 0  
Florea Simop « őrmester _ 1 30 
Balázs Sándor « • _. ._ __ 130 
Nagy J6zsef nyug. örsvezető _ _ _ 90 
Szücs János volt csendőr _ _ _ 1 10 
Vuity Szaniszl6 nyug. csendőr _ _ _ 90 
Forgiarini Károly nyug. őrmester _ 1 30 
S06s Ferencz « «  110 
Makay J 6zsef nyug. csendőr _ 1 30 
Rig6 J 6zsef « « _ _ 90 
Gacs Ignácz ez. örm. _. _ 60 
Pál Ignáez őrmester ___ 120 
Lajos Géza ez. örsvezető _ _  . _ 60 
Serester Lajos volt csendőr _ _ ._ 80 
Jencse Györgyné ny. törzsőrm. özvegye 60 

.... 
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Pál János Nándorné ny.  törzsőrm. özv. 60 korona 
Füredi József nyug. csendőr _ _ .- 70 
Rácz Flóriá.n őrmester 100 
Kovács Géza « örsvezető _ - - 60 
Németh Ferenez nyug. csendőr _ _ 100 
Ágoston István őrmester 80 
Marton Gyula 60 

d) A dombrádi Nagy Gyula-féle alapítványból 
jutalomban részesült : 

a m. kir. I. sz. csendöl'kerületnél : 
Szab6 József ez; őrmester _ _ _ _ 45 korona 

a m. kir. II. sz. csendöl'kerületnél : 
Juhos László ez. őrmester _ _ _ _ 45 korona 

a m. ki,'. Ill. sz. csendörkeriiletnél : 
Yajda Gyula őrmester ._ _ _ 45 korona 

a ?Il. kir. IV. sz. csendörkerületnél : 
Vágási Mihá.ly j. őrmester _ _ - - 45 korona 

a m. kb'. VI. sz. csendörkeriiletnél : 
Csillag J 6zsef ez. őrmester ___ ._ 45 korona 

a m. kir. VII. sz. cserulörkerületnél : 
Sas Ignáez ez. őrmester ._. _ 45 korona 

a m. kir. VIII. sz. csendörkeriiletnél : 
Eleier Rezső j. őrmester _ _ _ - 45 korona 

e) A m. kir. belügyminister úrŐ Nagyméltóságá
tól jutalmat nyertek : 

a 11/. kir. I. sz. csendöl'kerüZetnél : 
Nagy Mikl6s j. őrmester _ 200 korona 
Sigmond András ny. á. ez. őrmester 150 
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Mánya An,tal v. cs. cz. örsvezető _ _ 100 korona 
Koronka Akos csendőr _ _ _ _ 100 
Albert János cz. őrmester _ _ _ _ 200 
Boné András j. őrmester _ _ _ 250 
Bartha Ferencz cz. őrmester _ _ _ 200 
Stupár Tivadar cz. örsvezető _ _ 100 
Ostoros János csendőr _ _ _ _ _ 100 
Muntyán Miksa csendőr _ _ _ _ 100 
Murányi Sándor csendőr _ _ _ _ 100 

a m. kir. II. sz. csendőrkerületnél : 
Győrei István őrmester _ _ _ _. 80 korona 
Csizmadia István csendőr _ _ _ 20 
Kovács B .  József j. őrmester _ _ _ 100 
Majer Pál ez. őrmester _ _ _ _ 50 
Pópa Emmánuel ez. őrmester _ o� ___ 50 
Franez Mihály cs. ez. örsvezető _ _ 50 
Józsa Albert csendőr _ _ _ _ _ 30 
Jereb István « _ _ _ _ _ 30 
Weber Sándor ez. őrmester _ _ _ 150 
Nyiri Imre csendőr _ _ _ _ _ 50 
Lázi Antal _ _o _ _ _ 50 

a m. kir. III. sz. csendörkerületnil : 
Navratil László j. őrmester _ o� _ 500 korona 
Pelle Imre ez. őrmester _ _ o� '_ 500 
Pál Péter j. őrmester _ _ _ _ _ 200 
Simon Márton j. őrmester _ _ _ 200 
Csize Sándor ez . őrmester _ _ _ _ 200 
Hegedüs Károly ez. őrmester 50 
Polyák István « _ _ _ 50 
Szilágyi Miklós « örsvezető _ _ 50 
Saigi Mihály cs. ez. örsvezető _ _ _ 50 
Varga Károly « 50 
Gurzó Pán fil « « _ _ _ 50 
Filipinyi Pál csendőr _ _ _ 50 
Egeti János _ _ _ 50 
Békési József _ _ �o o� 50 
Ács Lajos _ _ _ _ _ 50 
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UJbert Ferenez csendőr _ _ _ _ _ 50 korona 
Tóth József « _ _ _ _ 50 
Bereczki Márton csendőr _ _ _ _ 50 
Tóth Imre II _ _ _ _ 50 
Lévai Gábor _ _ _ o� 50 
Erdei István « _  _ o  _ _ 50 
Szekeres István ez. őrmester _ _ _ 500 
Békefi Jakab törzsőrmester _ _ _ 200 
Gubieza Gyula _ _ _ _ 150 
Dlltkon Lajos _ _ _ 150 
Nagy Ernő ___ _ _ _  100 
Gémesi Márton ez. őrmester_ _ _ 100 
Pintér János cs. ez. örsvezető 00_ _ _ 100 
Buruezkai Márton cs. ez. örsvezető _ 100 
Pető Elek csendőr _ _ _ _ _ __ 100 
Horváth József III csendőr _ _ _ 100 
Konyári Márton « 100 
Gy. Szües Lajos cs. ez. örsvezető 50 
Csete Lajos . « 1 00 
Szurgyi Ferencz őrmester _ _ _ 100 
Fejes István j. őrmester _ _ _ _ 100 
Mlináries György ez. örsvezető 50 
Nagy P. József cs. cz. ,örsvezető 50 

a m. ki/·. I V. sz. csendőrkerületnil : 
Bornyász Antal csendőr _ _ _ _ 50 korona 
Tusser István « _ _ _ _ 50 
N agy Pál j. őrmester _o _ 00_ _ _ 250 
Szilágyi József ez. őrmester _ _ _ 100 
Pető Mátyás _ _ _ 100 
Deli Imre __ _ _ 100 
Kiss György ez. örsvezető __ _ _ _ 50 
Németh József cs. örsvezető_ _ _o 50 
Nyeste Miklós csendőr _ _ _ _ _ 50 
Sarmaság Demeter ez. örsvezető _ 200 

a m. kir. V. sz. csendörkerületnil : 
Bátorfi Vincze ez. őrmester 
Heiszer József ez. örsvezető _ _ _ 

200 korona 
100 
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J epure Vazul cs. cz. örsvezető --
N agy János II cs. cz. örsvezető !- -
N agy Károly II. csendőr - - - -
,-\,óth György j. őrmester_o -- - -
Arva István örsvezető _ - - - -
Pécs Ferencz csendőr 
Szolcsánszki Antal örsvezető 
Koroján Sándor cs. cz. örsvezető 
Kalina Ignácz őrmester 
Markó Kálmán csendőr _� - - --
Fürdős József - - - -
Polgár Ferencs cs. ez. örsvezető -- -
Csölle András őrmester - - - -
Hilák Ferenez csendőr _ - - -
Polgár János - - - -

100 korona 
100 
100 
100 
50 
30 

150 
100 
50 
50 
50 
50 

100 
100 
50 

a 111. kir. VI. sz. esendőrkerületnél : 
Györgydeák József ez. őrmerter 50 korona 
Zzilaveez Miklós cs. ez. őrsvezető 50 
Vámos József ez. őrmester _ _ _ _ 40 
Szabó Sándor örsvezető _ � _ _ __ 40 
Váradi Ferenez j. őrmester _ _ __ 100 
Bognár Jakab 200 
Szitár József « _ _ _ 1 60 
Rozmann István ez. őrmester 1 60 
Horváth Imre csendőr __ _ 60 
Kotanezi Hetesi János csendőr _ __ 60 
Baranyai János csendőr _ _ _ _ 60 
Rédei Győző __ _ _ 60 
Kovács Gábor 60 
Czeiner György 60 
Virág Ferenez _. _ - 60 
Branesies Lajos I _ _ _ 60 
Horváth György I ...::. _ _ _ _ 60 
Pál János ez. örsvezető _ _ 50 
Király Sándor csendőr _ _ _ _ _ 50 
HorvMh Ferenez II őrme�ter 100 
Molnár Károly csendőr _ _ _ _ _ 50 
Varga István I j. őrmester 100 

I 
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a lll. kir. V II. sz- csendőrkeriiletnél : 

Biró János ez. őrmester _ _ _ _ 
:\!üller Mihály 
Kasza József 
Schön József ez. örsvezető _ _ _ 

WiId Róbert törzsőrmester 

45 korona 
100 
80 
60 

100 
a m. kir. VlI!. s •. esendörkerületnél : 

Gál Ignáez j. őrmester oo_ _ _ _ _ 100 korona 
Bartos Márton örsvezető _ _ _ _ 60 
N émeth József _ _ --- _ 60 

{) A .  m. kiT. kereskedelemügyi minislIter úr 
Ő Nagyméltóságától jutalmat nyert : 

A III. sz. eSl311dőrkerületben : 

Holtzmann István ez. örsv. 100 korona 

g) A m. kir. államvasutak szegedi üzletvezető
ségétől jutálomban részesült : 

A II. sz. esendől'kerületben : 

Gaehal Imre ez. őrm. 200 korona. 

h) Életmentési díjat nyertek : 

A III. sz. esendőrkeriiletben : 

Forró Sándor j. őrm. 2 személy után _ 100 korona 
Holtzmann István ez. örsv. 1 személy után 50 

A I V. sz. esendő/'kerületben : 

Molnár Sámuel ez. őrm. 1 személy után 50 korona 
J ókim László csendőr 1 személy után_ 50 
Gonda István cs. ez. örv. 3 személy után 150 

. 
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III. A magyAr királyi honvéllelmi miniszter úr 
Ő Nagyméltóságától dicsérő okiratot nyertek : 

1 .  Patakfalvi Mihály j. őrmester, az I. sz. csendőr· 
�eriilet állomá�yá�an, 2,3 .évi csendőrségi szolgálati 
Ideje alatt, a kozblztonsagl szolgálat teljesitésében 
tanusitott állandó szorgalmáért, eredményes tevé· 
kenységéért és példás magatartásáért. 

2. Páztor Mihály őrmester, a III. sz. csendőr· 
kerület állományában, a közbiztonsági szolgálat terén 
22 éven át kifejtett igen buzgó és igen eredményes 
működéseért. 

3. Gubicza Gyula törzsőrmester, ugyanazon csendőr· 
kerület állományában, sok évi, különböző irodai 
alkalmazásban, odaadó szorgalommal teljesitett 
szolgálataiért. 

4. Pál Péter és 
5. Simon Márton járásőrmesterek 
6. esi/'e Sándor cz. őrmester, ugyanazon csendőr

kerület állományában, a dánosi rablógyilkosok, vala· 
mint egyéb büncselekménnyel terhelt rabló szövet
kezet tagjainak kideritése és elfogása körüli hathatós 
közreműködéseért. 

7. Molnár Sámuel cz. őrmester, 
8. Bende János cz. örsvezető, a IV. sz. csendőr· 

kerület állományában, tüzvész alkalmával az élet· és 
vagyonmentés körül tanusitott bátor és önfeláldozó 
magatartásáért. 

9. Nagy Pál járásőrmester, ugyanezen csendőr· 
kerület állományában, a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett igen buzgó és eredményes működéséért. 

10. Kléri János őrmester, az V. sz. csendőrkerület 
ál�ományában" a közbiztonsági szolgálat terén ki· 
fejtett buzgó es eredményes működéséért. 

1 1 .  Csölle Andl'ás őrmester 
12. Kalina János őrmester; 
1 3. Markó Kálmán és 
14. FürMs J6zsef csendőrök, ugyanezen csendőr· 

kerület állományában, tüzvész alkalmával az élet· és 
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vagyonmentés l,örül testi épségük veszélyeztetésével 
kifejtett igen buzgó és igen eredményes működésükért . 

15.  Hilák Ferencz csendőr, ugyanezen csendőr· 
kerület állowányában, egy a Duna jege alá került 
cYyermek életének megmenté e alkalmával tanusitott 
bátor és önfeláldozó mngatartásáért, valamint egy 
nagyobb szabású lopási eset kideritése alkalmával 
tanusított leleményes, szakismeretre valló buzgó és 
eredményes eljárásáért. 

' 
1 6. Rom Mihály és 
1 7. Hegyi Jakab járásőrmester, ugyanezen csendőr· 

kerület állományában, hosszas csendőrségi szolgálati 
idejök alatt tanuRitott állandó szo.rgalmuk·, kiváló 
tevékenységük· és példás magatartásukért. 

1 8. Tóth György járásőrmester, ugyanezen csendőr· 
kerület állományában, 1 6  évi csendőrségi szolgálati 
ideje alatt tanusitott állandó szorgalmáért és a köz· 
biztonsági szolgálat terén kifejtett igen eredményes 
és ki váló tevékenységéért. 

19. Losonczi Márton járásőrmester, ugyanezen 
csendőrkerület állományában, 1 9  évi csendőrségi 
szol.�ál�ti id�je. alatt t?nusitott állandó szorgalmáért, 
a kozblztonsagl szolgalat terén kifejtett eredményes 
működéséért, továbbá alárendeltjei példás vezetéséért. 

20. Szitár JÓz·'el járásőrmester, 
2 1 .  Rozmann István cz. őrmester, a II. sz. csendőr· 

kerület állományában, a muraszombati járás terü· 
letén elharapódzott gyujtogatásoknak, fáradságot 
nem ismerő buzgósággal és kitartással történt ki· 
deritéséért. 

22. Horváth Ferencz őrmester, ugyanezen csendőr· 
kerület állományában, egy gyilkosság tettesének 
rendkivül ügyes tapintatossággal, nagy és kitartó 
szorgalommal és kiváló leleményességgel történt 
kideritéséért. 

23. Dániel Adolf törzsőrmester, a VII. sz. csendőr· 
kerület állományában, 20 évet meghaladó csendőr· 
ségi szolgálati ideje  alatt tanusitott ügybuzgó és 
eredményes működéséért. 

1 �  
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24. Molnál' Ferencz törzsőrmester, ugyanezen 
c�endőrkerület állo�ányában, a közbiztonsági szol. 
galat terén, valammt szárnyszámvivői minőségben 
hORszú időn át kifejtett buzgó és eredményes műkö-
déséért. _ 

, 
25 . .!3agoly An1r�járásőrmester, ugyanazon csend. 

őrkerulet. �ll?manyaban, 25 éven felüli csendőrségi 
s�ol%álat.I Ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett Igen buzgó és igen eredményes működéséért. 
, 

26. 
,
Farkas János járásőrmester, ugyanezen csend

őrkerulet állományában, a közbiztonsági szolgálat 
terén hosszú időn át kifejtett buzgó és eredményes 
működéséért. 

IV. A m. kir. honvédelmi miniszter úr O Nagy
méltóslÍ.ga által másodfokulag megdicsértetett : 

1. Nagy Miklós j. őrmester, 
2. Si,qmond András ny. áll, cz. őrmester, 
3. Mánya Antal v. csend. cz. örsv., 
4· Koronka .Ákos csendőr, cz. örsvezető, az I. sz. 

csendőrkerületben, egy rejtélyes gyilkosság tettesé. 
nek le�em�nle,sséggel és . fáradhatlan buzgalommal 
való kIderJteseért, valammt a közbiztonsági szolgá
lat terén a lefolyt 2 év alatt kifejtett eredményes 
működésükért. 

5. Bako$ Andrtís járásőrmester, a II. sz. csendőr
kerület állományában, 20 éven át teljesitett ered
ményes szolgálataiért. 

6. SzU1'f1yi Ferencz őrmester, a III. sz. csendőr
kerület állományában, a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett I;lUzgó és eredményes tevékenységéért. 

7. Bát01fi Vtncze cz. őrmester, az V. sz. csendőr. 
kerüle� állományában, a közbiztonsági szolgálat 
ter�,n altalában, de különösen kóbor czigányok által 
el�ovetett bűncselekmények kinyomozása körül ki. 
feJtett eredményes tevékenységéért. 

8. Bayer J6zsej törzsőrmester, a VI. sz. csendőr-
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kerület állományában, 21 éven át különféle szolgá· 
lati alkalmazásokban kifejtett buzgó és eredményes 
tevékenységéért. ' 

9. Bajka Sándor őrmester, a VII. sz. csendőrkerület 
állományában, özv. Markocsán Sándorné hárói lako , 
son elkövetett gyilkosság tetteseinek körültekintő, 
fáradságos és alapos tudással vezetett nyomozás 
után eszközölt kideritéséért. 

V. A magyar szent korona országaihoz tartozó 
csendőrség felügyelője által dicséretbenréBzesillt : 

Az I. sz. csendőrkerületben : 
Soné Am/rás járásőrmester, 25 éven felüli csend

őrségi szolgálati ideje alatt tanusitott eredményes 
tevékenységéért, valamint a horgospataki bányában 
a kincstár kárára a bánya alkalmazott jai által éve· 
ken át űzött érczlopások tettesének körültekintő, 
hosszas nyomozás utáni leleplezése, elfogása, illetve 
azok egy részének feljelentése által szerzett érde· 
meiért. 

Nagy Mihály I. őrmester, hosszas csendőrségi 
szolgálati ideje alatt ügy a közbiztonság terén, 
mint alál'endeltjeinek kiképzése és vezetése körül 
kifejtett buzgó és eredményes tevékenységéért. 

Horváth J6zsej járásőrmester, 19 évi csendőreégi 
szolgálata lllatt minden irányban tanusitott kiváló 
mííködéséért, valamint alárendelt legénységéne k 
helyes nevelése és vezetéséért, nemkülönben példás 
magatal'tásáért. 

Albert János cz. őrmester, 1 1 1/� évi csendőrségi 
szolgálati ideje alatt tanusitott ügybuzgó, fáradhat· 
lan, szakavatott és eredményes tevékenységéért. 

A II. sz. csendő1'kerületben : : :  
Fillmann Lajos cz. őrmester, az Aninán kiütött 

tüzvész alkalmával testi épségének veszélyeztetésé· 
vel tanusitott férfias, bátor közreműködéséórt. 

15* 
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Maro.� Fülöp járásőrmester, 25 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén szerzett érdemeiért. 

Benedek Mál'ton törzsőrmester, segédmunkási és 
szárnyszámvivői minőségben huzamosabb időn át 
kifejtett szorgalma és teljes megbizhatóságáért. 

A Ill. sz. csendőrkerületben : 
Fljes Istrán j. őrmester, Caligaró Viktor olasz· 

ország� illet.őségií. egyénen elkövetett rablógyilkosság 
tettesemek Igen leleményes és körültekintéssel veze
tett nyomozással történt kideritéséért. 

yi�i .János j. őrmester, 27 évi csendőrségi szolgá
la�l IdeJe alatt a közbiztonsági szolgálat terén ki
feJtett eredményes tevékenységéért és példás maga
tartásáért . 

Patka Sándor csendőr cz. örsvezető, tüzvész 
alkal��va.l káros fiának e�y beom}ás,sal fenyegető 
és fOjto fusttel telt szobábol a legvalsagosabb pilla
natban eszközölt eltávolitásáért. 

Székely Hermann j .  őrmester, 21 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt hivatásbeli kötel
meinek mindenkor teljes odaadással és jó eredmény
nyel történt teljesitéséért. 

Deák Lajos j. őrmester, a közbiztonsági szolgálat 
terén 27 évet meghaladó időn át teljesitett jó szol
gálataiért. 

Wachter János járásőrmester, hivatásbeli kötel
�e�nek 21 évet meghaladó csendőrségi szolgálati 
Ideje alatt mindenkor odaadó és eredményes telje
sitéseért. 

Tóth II. József járásőrmester, 20 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálata alatt az állása kötelmeivel 
járó teendőknek minden téren és mindenkor példás 
szorgalommal eszközölt teljesitéseért. 

,Zaf/y'va Jstrán őrmester, 20 évi csendőrségi szol
ga.latI . IdeJ� alatt úgy a kö�biztonsági szolgálat terén, 
mmt IrOdaI alkalmaztatásaban kifejtett kötelesség
tudása, szorgalma és megbizhat6ságáért. 
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TVolf Gyula ez. őrmester, 10 évet meghalad6 
csendőrségi szolgálati ideje alatt úgy a közbizton
sági szolgálat terén, mint az irodai munkásságban 
kifejtett pontossága, szorgalma és megbizhatóságáért. 

Kordcs Mátyás őrmester, 1 7  évet meghaladó csend
őr�égi szolgálati ideje  alatt a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett eredményes tevékenységeért, valamint 
alárendelt jeinek helyes Del'elése és vezetése ért. 

Az V. sz. csendőrkeriiletben : 
H(tj�er. János .. ez: őrmester, � közbiztoD�ági szolgá

lat telJesltése korul 8 és '/� ev en tannsltott kivá16 
és eredményes mííködéséért. 

Stetlkó I:e�'(J'Ju;z, törzsőrme�ter, csendőrbir6sági 
segédmunkasI mmőségben ln éven át tanusitott 
kiváló használhat6sága, megbizhat6sága, pontossága 
és ernyedetlen szorgalmáért. 

Tome1c Gyula törzsőrmester, segédtiszti - segéd
munkási minőségben hosszltbb i dőn át kifejtett ügy
buzgalma, pontossága és hasznos tevékenységéért. 

!I'omlós "Mihály járásőrmester és Polakovics Adám 
ez. őrmes�er: h08s�a� csendőrségi �zolgálati idejük 
alatt a kozbIztonsagI szolgálat teren kifejtett buz
galmuk, j6 magaviseletük és 1\lárendeltjeik helyes 
befolyásolásáért. 

Kléga Pál őrmester, Pdl Istvdn ez. őrmester és 
Nam} Aá1'oly I. örsvezető, a közbiztonsági szolgálat 
terén hosszabb időn át kifejtett buzg6 és eredmé
nyes tevékeny s �gükért. 

A VI. sz. csendő/'kerületben : 

. Var!la [stvá'R> I j. őrmester, a zalaegerszegi posta
hIvatal kárára 1907. év folyamán elkövetett 6 rend
beli lopás, továbbá a Varga Gergely botfahegyi lakos 
sérelmére 1 908_ évben elkövetett gyilkosság, vé "ül 
a zalaegerszegi központi takarékpénztár kár�ra 
1908. évben elkövetett többrendbeli okirathamisitás 
é� cs�lás tetteseillek körültekintő nyomozás utáni 
kldentése. elfogása és a bÜlOjelek megszerzéseért. 
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A VII. sz. csendő1'ke' ületben : 
Molnár Ferencz törzsőrmester, hivatásszerű kötel

meinek 25 évet meghaladó csendőrségi szolgálata 
alatt mindenkor teljes odaadással, nagy szorgalom
mal és jó eredménnyel történt teljesitéséért és pél
dás magatartásáért. 

Gothárd János járásőrmester, 25 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett eredményes tevékenysége és 
példás magatartásáért. 

Klein Gyula járásőrmester, 28 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálata alatt a közbiztonsági szolgálat 
herén kifejtett eredményilús tevékenysége és példás 
magaviseletéért. 

Nagy István járásőrmester, állás kötelmeinek 
hosszas csendőrségi szolgálati ideje alatt mindenkor 
nagy szorgalommal és odaadápsal történt teljesité
tléért, valamint alárendelt jeinek czéltudatos és helyes 
vezetéséért. 

VI. A csendőrkerületi parancsnokság ok által 
tlicsérő okirattal láttattak el : 

Az 1. sz. csendőrkeriiletben : 
Nagy Miklós járásőrm.ester, Albert János, Tóth 

János Fm'kas Sándor és Bokor Mózes ez. őrmeste
rek, Gál Józse!, Forika Féter és Doba Mihály ez. 
örsvezetők, Szinyi Károly cs. ez. örsv .. Csergő Féter 
és Malinás János csendőrök, Kósa Joáchim örpvezető, 
a közbiztonsági szolgálat terén az 1908. év folyamán 
kifejtett igen buzgó és eredményes működésükért. 

Pap István ez. őrmester. 1 1  évi csendőrségi szol
gálata alatt a közbiztonság terén, valamint általá
nosságban minden irányban kifejtett igen tevékeny 
és eredményes működéseért. .. 

Dobos István ez. örsvezető, Otvös Gábur, Ja/coli 
Lajos csendőrök, a közbiztonság teréu kifejtett 
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buzgó és fáradhatatlan működésükért, számos bün
tett, vétség és kihágás kideritéseért. 

OrMn János járásőrmester, 1 9  évet meghaladó 
esendőrségi szolgálata alatt mint örs- és járás
parancsnok úgy a köz�iztonság terén, min.t �ltalában 
minden irányban kIfeJtet.t eredményes mukodéseért. 

Waller Károly őrmester, törzsőrmester jelölt, a 
dési szárnyirod�ban segédmunkási minőségben éve
ken át tanusitott lankadatlan szorgalma, pontos 
működése, megbizhatósága és kifogástalan maga
viseleteért. 

Debreczeni Sándor j. őrmester, Incze Sándor örs
vezető, &lykoly János, Péter Lő/inez és Csiszér 
Albert csendőr ez. örs vezetők, Böjte János csendőr, 
a. közbiztonsági szolgálatban 1908. év folyamán ki-
fejtett eredményes tevék�?ységü�ért. . .. .. Bedő Ferencz örsvezeto, a yarfalvl orskorletben 
mint örs parancsnok mult év folyamán előfordult 
esnI ás, gyujtogatás és nngy?bb mérv� lopás tette
seinek kideritése, elfogása, Illetve feljelentéseért és 
általában a mult évben kifejtett és 29 büntett, vét
ség és 27 kihágás kideritésében nyilvánult tevé-
kenységeért. · .. Kiss Domokos őrmester, Bakk István, Tegzo Ferencz 
cz_ örsvezetők, az 1\J08. év folyamán a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett buzgó és eredményes múkö
déseért. 

Barta Ferencz cz_ őrmester, Sztl/pál' Tivadm' cs. 
ez. örsv_ 08toros János, Muntyán Miksa, MW'ányi 
Sándor csendőrök, mivel 1907. évben Horgospatakán 
az államkincstár kárára történt nagymérvű ezüst, 
ólom, érczlopás tettesének és bü.nrészesének k�
deritésében járásparancsnokukat dlCséretes buzgo-
s!Í.ggal támogatták. . Kedves Lajos örsvezető, 1 1  ?vet �egbal!1dó .�s.�na?r.: ségi szolgála.ta alatt tanusltott es 370 kulonbozo 
cselekmény kideritésében nyilvánult igen buzgó 
tevékenysJgeért és minden il'ánybani eredményes 
működéseért. 
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Orbán Mihály és Kiss Istrán II. csendőrök, az 
1907 -1909. évek folyamán három közártalmú egyén 
által 1399 korona értékben elkövetett 14 rendbeli 
lopás kideritése és a tettesek e l fogásáért. 

Puskás Sámuel cz. őrmester, mivel 8 évi műkö
dése alatt folytatott kitartó mflgfigyelés, gyors és  
erélyes fellépés által Vingárd községben igen el· 
sza porodott büncselekmények tettes eit megfélemlit· 
vén, azokat féken tartot.ta és a közbizton.ságot nyu
godt állapotba terelte. 

Benedek Péter őrmester, 1 7  é\'et meghaladó csendőr
ségi szolgálata alatt a kÖ7.biztonság fenntartása, 
valamint alárendelt jeinek előnyös befolyásolása és 
örsének rendben tartása körül kifejtett dicséretes 
tevékenységeért. 

Takács Zsigmond cz. örs vezető és Rózsa Sándor cs. 
cz. örsvezető, az 1907-1909. évek folyamán Ujradna 
községben előfordult 5 rendbeli lopás tetteseinek 
140 óra.i kitartó és leleményes nyomozás során való 
kideritése, elfogása, valA.mint a bünpártolók fel
.i elentéseért. 

Megyesi Megyesfalvi Józse! őrmester, közel 20 évi 
csendőrségi szolgálata alatt a közbiztonsági szolgá
latban, valamint általában minden irányban tanu-

l 
sitott dicséretes működéseért. 

Incze .Ákos cz. őrmester és Báthori Járws cz. örs- ' 
vezető, a közbiztonsági szolgálatban kivált az utóbbi 
év folyamán kifejtett rendkivüli buzgó és eredményes 
működésükért. 

&ékely Járws cz. őrmester, LO éven felüli csendőr
ségi szolgálata alatt örsparancsnoki és segédoktatói 
minőségben kifejtett igen buzgó és eredményes 
működéseért, valamint mindenkori jó magaviselettel 
párosult teljes megbizhatóságáért. 

A II. sz. csendőrkerületben : 
Burbach Jakab, Kara Mihály, Dénes István, Sánta 

József járásőrmesterek, mint járásparancsllo)wk a 
közbiztonság terén kifejtett eredményes működé-
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sük és alárendelt jeinek helyes és czélirányos veze
téséért. 

T'ukovits József, Tóth Antal, Kordcs Gyiir.qy, KalW 
Péter Horráth József" II, Révés� Mór, Gljö'r(JY 
J.(fU-�t�, Gelegonya András, Bihari Zsigmond, Özijra 
János, Bor/dán Istrán, Hepyi Józs�f, Goldner Márton, 
Julws László, Strója László, Koblicska András, Tóth 
Lajos, Ma?ián György, Pletikoszich l1Iál'ttm, Márk 
Jdiw.l, · László Gergely, Molnár Vincze, Purda Mátyás, 
J(en>sztély Dániel, Beslich Pál,  Poór Lajos, BalW 
Lajos, ' Kmllsz 7.ajos, Kiss Sándor, Hászler B?w, 
c.�ete Fe?"encz, Csiszér András, Biró Ferencz, He?'1nann 
JánOs, Henin!/ János őr�esterek, Dálid József, 
Srl'dity János, Drenyoszki Adám, Háá.sz István örs
vezetők, örsparancsnoki minőségben a közbiztonság 
terén· kifejtett eredményes működésük és alárendelt
jeiknek helyes és czélirányos vezetéseért. 

Gachal Ir/n'e ez. őrmester, az oroszlámosi vasuti 
állomáson éveken át garázdálkodott és mintegy 
ti155 korona értékben lopásokat elkövetett tolvaj 
"zövetkezet tagjainak észszertí, leleményes és  halált 
megvető bátorsággal eszközölt kideritéseért. 

Kovács Buna Józsefjárásőrmester, egy többrendbeli 
betöréses lopás tettesének kinyomozása és elfogásáért. 

Haász IstL·án örsvezető, egy tolvaj- szövetkezet 
tagjainak kinyomozása és az igazságszolgáltatás 
kezébe történt átadásáért. , Bara G . . Im?"e csendőr, cz. örsvezetö, Kirch Adám 
csendőr, két eszméletlen állapotban, félig megfagyva 
talált egyént élesztési kisérletekkel történt életre
keltése s IL biztos haláltól való meglllentéseért. 

Molnár Lajos, Csiszér András és J(uluncsü:s Jaka/' 
ez. őrmesterek, egy gyilkossági eset tettesének 
fáradságot nem ismerő buzgósággal történt nyo
mozás során eszközölt elfogásáért és az igazság
szolgáltatás kezébe történt átadásáért. 

Kiss András örsvezető, egy többszörös templom
rablás tettesének leleményes, buzgó és fárac1ságot 
nem ismerő nyomozás során eszközölt kiileritéseért_ 
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S::elezsán Kor'l1,!l csendőr, ez. örs vezető, a közbiztonsági szolgálat terén huzamosabb időn át kifejtett buzgó és eredményes tevékenységeért. 
Riesz József és Abós Fere'l1cz törzsőrmesterek, Szabó Márton őrmester, irodai se�édmunkási minőségben huzamosabb időn át teljesitett hasznos szolgálataikért. 
Tóth István és Hőkkőn József tönsőrmesterek, szárnyszámvivői minőségben huzamosabb időn át kifejtett ügybuzgó, pontos és eredményes szolgálataikért. 
Dankó Pál ez. őrmester, szárnyirodai segédmunkási minőségben kifejtett buzgó és kötelességhű szolgálatáért. 
Od1"y Dániel, Tamás András, Szőcs Antal és Bruckner Gyula járásőrmesterek, Pletikoszits lHárton, Goldnel' Mál·ton, Beslich Pál, Lás,,/ó Gergely, Pálity Járnos, Haszler Ernő, Lajos János, Laczkwits ütván, 

Klein József; T'irá.q S01r011, Hermann János, Henning János, Juhász János és C.�iszér András eúmzetes örmesterek, Lakn!'r Antal, Horváth István I, Péter Sándor, Geiger József, . Kaincz Ferencz, Mannhallel' János, Miklós István és Gyöl:qy Albert örs vezetők, a szerbiai mozgalmak alkalmával kifejtett és a 7 .  hadtestparancsnokság részéről is elismerésre méltatott hirszerző és egyébkénti buzgó teyékenységeikért. 
A III. sz. csendőrkerületben : 

Keresztes Jj1ihály ez. őrmester, 1 1  évi csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonság terén kifejtett igen eredményes tevékenységeért, örs ének kifogástalan vezetéseért, alárendelt jeinek helyes és ezélu'anyos neveléseért és befolyásolásáért, nemkülönben példás magatartásáért. 
Papp II. Pál ez. örs vezető, 8 évi csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonság terén igen eredményes tevékenységéért, lankadatlan szorgalmáért, kötelességhűségéért, nemkülönben példás magatartásáért, alárendelt j einek helyes vezetéséért. 
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Biró Sándor ez. örsvezető,. mert, 7. évi es?ndőrs�%i 
szolgálati ideje alatt a közbIztonsagl szolgalat telen 
ollaadó buzgalommal é� ,ere�ményes t�vékeny�é�gel 

űk" dött mi által baJtarsamak és alarendeltJemek m o , 
' It követésre méltó példánl szolga . 

, . Kozma Illés csendőr, ez. örsvezető, �e�t 7 ?v� 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a kozblztonsagl 
szolgálat terén nagy buzgalomml;Ll, fár�,dsá�ot nem 
ismerő szorgalommal eredményesen mukodott. , . 

Stefán }j'crencz csendőr, ez. örs vezető, mert 6 eVl 
csendörségi szolgálati ideje alatt a legnagyobb oda
atlással, kiváló észszerüséggel és leleményességgel 
ereclményesen működőtt. 

Ferencz Sándor csendőr, ez. örsve.zet�, mert a 
Bács-BodroG' vármegyei Csonoplya kozsegben 1�08. 
évi októbe/'hó 13-án dühöngött tüzvész alkalm� .... �l 
a vaG'yonmentés körül kiváló tevékenységgel muko
tlött,"helyes é� erélyes intézkedésével a nagyobb 
veszélynek elejét vette. . 

Fajt Jakab járásőrmester, mert az 1908. ?Vl szep
tember hó 3-án Jász-Nagykun-Szolno� varmeg;ye 
Kunhegyes községben, lakásán meggyIlk�lva ta��t 
özvegy Peistek Sándorné született L�d�. Roza a 
gyilkosát igen nehéz körülménye� kozott, szak
értelemmel párosult ügyes és lelemenyes nyomozás 
során kitleritette és az igazságszolgáltatás kezébe 
juttatta. . .. 

G Urbán ignác:, ez. őrmester, mert a taSSI ors-
körl�tben az 1907. és 1908. évek folyamán 1250 koron.a 
kárértékben előfordult külö�féle }oPá.sok tett�s�It 
215 1/2 óráig tartott igen faraszto, ugye� , k.ornl
tekintő .  és leleményes nyomozás során kId.entette 
és az egész vidéket rettegésben tartott tolvaJszovet-

'kezetet az igazságszolgáltatásnak átadta. . .. 
Ambrus Piter ez. őrmester, mert a szendrŐI ors

körletben 1 90fí., 1 907. és 1908. évek folyamán 
1 1594 korona kárértékben elkövetett . és a� eg�sz 
viaéket rettegésben tartott 1 1  rendbeh gyuJtogatas, 
valamint !J5 korona kárértékben elkövetett három 
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l'endbeli lopás tette,seit buzgó leleményes, körültekintő, hosszú és. faradságos �:vomozás során ki�leritette és az Igazságszolgáltatás sujtó kezébe Juttatta. 
Ke,C8kés L�szló ez. örs,-ezető, Papp J. Jd1WS csendőr, ez. orsvezető, mert a szendrői örskörletben 1 905. �907- és 1 90�. évek folyamán 1 1594 korona kár: er�ekben elkovetet.t és �z egész vitléket rettegésben tB;1 tott 1 1  J'enJbeh gyuJtogatás, valamint 95 korona ka,rértékben el,követet! három rendbeli lopás tette. selnek �áradsag�s klUyomozásánál és a tettesek kézrekel'ltésénél Járőrvezető örsparancsnokukat hathatósan támogatták és az eredmény biztositásához nagyban hozzájáruJtak. 

,
T,óth 1. q/za: ?r�ester, 2 1  évet meghaladó csendőr. seg� szo�g!LlatI Ideje alatt a közbiztonsági szolgálat te�'e? kiff\�tett er�dményes tevékAnységeért, nem��lonben orsének .ló rendbentartásáért és alárendeltJelUek helyes vezetéseért. 
Vú:�celeti .Jdrws �z. őrmester, 13 évet meghaladó esend,őrségI szol�a�ati ideje alatt a közbiztonsági szolgaI at terén kIfeJtett eredményes tevékenységeért nemkül.önben örsének jó l'endbentartásáért és alá: l'endeltJelUek helyes és ezélirányos vezetéseért. Fa��j'Qs I,stván C

,
Z .  ?r.mester, 1 0  évet meghaladó esendo,rségI szolgalatI lCleje, de különösen a valkói v�r�egl és zsámboki örsökön léte alatt a közbizton: sagI szolgálat terén. kifpj tett igen eredményes tevék,e�ységeért, nemkulonben örsének jó rendben tartasaért ?s alárendelt jeinek helyes és czélirányos vezetéseert. 

prmai . .  JÓ�sef ez. ?rmester, az utóbbi évek folyaman a kozbIztonságl szolgálat terén kifejtett igen ereflményes tevékenységeért. ;fes La/os. esend,őr .. az 1907. és 1 908. évek folyaman a kozblztonsagl szolgálat terén kifejtett lanka. datla.n �.zorgalmáért és eredményes tevékenységeért. ,Tol'zso1c Járws csendőr, ez. örsvezető az utóbbi harom év alatt a közbiztonsági szolg{tl�t terén ki-
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fejtett kitartó szorgalma és igen eredményes tevé
kenységeért. 

Rolo�svá/'// ütván őrmester, mert úgy szárny
segédmunkási, mint pótszárnysegédmunkási aIk al
maztatása alatt mindenkor kiváló buzgalmat, pon
tosságot és megbizhatóságot tanusitott. 

Velce/'dy Benjámin törzsőrmester, mert úgy a kerü· 
let számvivőségénél, mint a pótszárnynál való aIk al· 
maztatása alfitt mindenkor kiváló ügybuzgalmat, 
pontosságot és megbizhatóságot tanusitott, példás 
magatartásával alárendelt jeinek és bajtársainak 
mintaképül szolgált. 

Kalik József ez. őrmester, mert az 1 908. év folya. 
mán, valamint ezt megelőzőleg a soroksári, nem· 
különben az ezzel szomszédos örskörletekben, vala
mint az ország külömböző részeiben \)431 korona 
40 fillér kárértékben elkövetett 53 betörési és lopási 
esetek tetteseit az ország távoli részeibe is beágazó, 
hosszas, fáradságos, nagy buzgalommal és dicséretes 
tevékenységgel vezetett nyomozás során kideritette 
és az igazságszolgáltatás kezébe juttatta, miáltal a 
vidéket egy veszedelmes betörő bandától megszaba
ditotta. 

Szalay Pdl ez. őrmester, mert az 1 908. év május 
havában a Diósgyőr vasgyári örsköl'letben elkövetett 
két l'entlbeli gyermekrablás, egy rendbeli természet 
elleni fajtalanság és egy l'entlbeli szándékos ember· 
ölés tettesét Farkas Lajos felsőtárkányi illetőségü 
csavargó személyében buzgó, leleményes és körül· 
tekintő nyomozás során kideritette és az igazság· 
szolgáltatás kezébe juttatta. 

Biró Sándo/' ez. örsvezető, Kolozsi Ká/ oly csendőr, 
mert az 1908. év május havában a Diósgyőr vas· 
gyári örsködetben elkövetett két rendbeli gyermek
rablás, egy renclbeli természet elleni fajtalanság és 
egy rendbeli szándékos emberölés tettes ének ki· 
nyomozása és elfogása körül járől'vezető örsparancs
nokukat hathatósan támogatták és az eredmény 
biztositásához nagyban hozzájárultak. 
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Balogh Sándo/' ez. őrmester, mert a közbiztonsági szolgálat terén általában, de külöllösen a bajai városi örsön léte alatt oly kiváló buzgalmat és eredményes tevékenységet fejtett ki, hogy a lakosság és hatósá· gok bizalmát kiérdemelte. 
Hegedüs Károly és Polyák István ez. őrmesterek, 

Saigi Mihály, Vm'ga Károly és Acs Lajos csendőrök, ez. örsvezetők, Filipinyi Fál, Egedi János, Békési 
Józse!, Erdei István, Lévai Gábor, Ulbel't Ferencz, 
Tóth Józse!, Bereczki Márton és Tóth 11. Imre csend· őrök, Szilágyi Miklós ez. örsvezető és G1trzó Fánfil csendőr, ez. örsvezető, a dánosi rablógyilkosok, vala· mint egyéb büneselekményekkel terhelt rablószövet· kezet tagjainak kideritése és elfogása körüli hathatós 
közremüködésükért. 

Lcpá/t Józse! járásőrmester, Uj pesten a «Pesti Magyar Kereskedelmi Bank> kárára 1908. évi október hó 28-án elkövetett bankrablás tetteseinek elfogása körüli intézkedések megtétele, nIamint a bünjelek megszerzésénél kifejtett buzgó tevékeny
ségeért. 

Bapkó János volt csendőr, ez. örsvezető, mert Ujpesten a .Pesti Magyar Kereskedelmi Bank» 
kárára 1 908. évi október hó 28-án elkövetett bankrablás egyik tettesének gyors elfogása körül járőrvezetőjét a legnagyobb buzgalommal hathatósan 
támogatta. 

Barkóczy János csendőr, ez. örsvezető, mert a közbiztonsági szolgálat terén általában, de különö sen a kunmadarasi örsön léte alatt fáradságot nem ismerő szorgalommal, kitartással és igen eredményesen működött. 
Berecz/ci János csendőr, ez. örsvezető, 18 évet meghaladó esendőrségi szolgálati ideje alatt a köz

biztonsági szolgálat terén kifejtett eredményes tevékenységeért, valamint példás magatartásáért. 
Ma/ton István ez. őrmester, 1 1  évet meghaladó csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett eredményes tevékenységeért 
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.. ének mindenkor mintaszerü rendben tartásáért. �:�különben példás magaviseletéért. .. ' , . 
Ba/·abá.s István ez. örsvezető, mert a kozblztonsag� 

szolgálat terén általában; de különösen a szol�okl 
v�rosi örsön léte alatt kiváló szorgalomm�l , és Ige,o 
eredményesen működött,. példás. mag�t��asava� ala
rendelt jeinek és bajtársamak mmtakepu� szolg�lt. 

Molnár Htm/'ik ez. őrmester, mert mmt szarny' 
segédmunkás közel 5 éven át előljáró szárnyparancs
nokát nagy buzgalommal és ��J?-yedetlen s�.orgalo�
mal támogatta, minden munkaJabaIl; n,agy kotele�seg
tudást, pontossá90: és ��gbi�hatos,agot, tanusIt?tt, 

éldás magatartasavaI baJtarsamak es alarendeltJel-�ek mintaképül szolgált. , ' 
Vázson:ri János ez. ör�ve.zető, 1 2  evet . m�ghal�c1� 

csendőrségi szolgálati Ideje alatt a kozblztonsagI 
S1.olgálat terén kifejtett igen buzgó és eredményes 
tevékenységeért, valamint példás .magat�rtásá.ért. 

Berta Józse! ez. örsvezető, 9 éVI esendőrségi szol: 
gálati ideje alatt általában, de �ülönös,en az utób�l 
két év folyamán a közbiztonságI szolgalat ,terén kI
fejtett igen eredményes tevékenységéért es lanka
datlan szorgalmáért. , . 

Molná1· Mihály csendőr, ez. örsvez�tő,. 14 ev� 
esen'dőrségi szolgálati ideje alatt a kozbIzt?nságI 
szolgálat terén kifejtett igen eredményes tevekeny· 
ségeért és lankadatlan szorgalm áért. 

Mlinárics György ez. örs vezető, Na,r;y F. Józse! 
csendőr ez. örsvezető és  Tusser István csendőr, 
mert a 

'
Caligaro Viktor olaszország� ?gyénen Bor: 

sod megye Sajóvárkony község hataraban t �08. é� 
április hó 21 ·  én elkövetett közfeltünést okozo ra�l�
gyilkosság tettes einek igen leleményes, észszeru es  
körültekintő kinyomozásánál és  a tettesek kézre
keritésénél járőrvezető járásparancsnokukat hatha
tósan támogatták. . ,  . 

Forró Sándor járásőrmester , 1 9  �Vl csen dőrségl 
szolgálati ideje alatt a közbiztonságI szolgálat terén 
kifejtett igen eredményes tevékenységeért, lankadat-

- ---- -
--
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lan szorgalmáért,' örsének és járásának példás rendben tartásáért, nemkülönben alárendelt jeinek helyes és czélirányos vezetéseért. 

He!ledi�s . Ist.ván ez. őrmester, 13 évi csendőrségi s�ol!S"álah IdeJe , alatt a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett oredmenyes tevékenységeért, örsének minde!lkor jó rendben tal·tásáért és alárendeltjoinck helyes és czélirányos vezotéseért_ 
Borza IL János cz_ őrmester, a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett eredményes te-vékenységeért örsének mindenkor jó rendben tartásáért' és alá: rendelt jeinek helyes és ezélirányos vezetéseért. Kovács Józs�l és T6th 1. Ferenc:: örsvezetők 1 1  évi csendőrségi szolgálati idejük alatt a közbiztonsá<>i szolg�la

.
� terén .�ifejtett eredmé�yes tevékenységükért, orsuknek JO rendben tartasáért és alárendeltj eiknek helyes és ezélirányos yezetéseért. Kozma Sándor csendőr, ez. örsvezető, 1 1  évi csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett igen eredményes tevékenysé<>eért és lankadatlan szorgalmáért. b 

Cseke János törzsőrmester, mert 16 évi csendőrségi szolgálati ideje alatt úgy a közbiztonsági szolgálat terén, mint irodai alkalmazásban de különösen mint szárnyszámvivő mindenkor n'a<>y buzgalmat, lelkiismeretes pontosságot és eredményes tevéke.nységet fejtett, ki, előljáró szárnyparancsnokát mmdenkor szakel'telemmel és teljes odaadással támogatta? .példás magatartásával bajtársainak és aláre�d,el.tJel�ek mintaképül szolgált. 
8zenas� Karuly ez. őrmester, a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett igen buzgó és eredményes tevékenységeért, örsének mindenkor jó  rendben tartásáért, alárendelt jeinek helyes és czélirányos vezetéaeért,. nemkülönben példás magatartásaért. VaJda Gyula őrmester, közel 1 5  évi csendőrsé<>i szolg�lati �deje alatt a közbiztonsági szolgálat terén tanusItott Igen eredményes, igen buzgó és lankadatlan szorgalmáért, örsének mindenkor példaszerü 
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rendben tartás áért nemkülönben alárendelt jeinek 
helyes és ezél irány�s yezetéseért és befo�yásolásáért: 

Deáky Ignáci'! j�rás.őr�e�ter, mert k?ze� 15 év� csendőrségi szolgalatI Ideje alatt a kozbIztonságl 
szol<>álat terén kiváló szorgalommal és eredmény
nyel míiködött, úgy a saját, mint alárendelt örsei
nek vezetése és irányitása körül nagy buzgalmat és 
lelkiismeretes pontosságot fejtett ki, példás maga
viselet ével alárendelt jeinek és bajtársainak minta
képül szolgált. 

P. Tóth Imre őrmester, a közbiztonsági szolgálat
ban tanusitott kiválóan buzgó és eredményes tevé
kenységeért, örs ének mindenkor példás r.endben 
tartásáért és alárendelt jeinek helyes és czéhrányos 
vezetése ért. 

Stolcz J6zsej őrmester, 1 6  évet �eghalad? csendőr
ségi szolgálati ideje alatt a közbIztonságI szolgálat 
terén kifejtett eredményes tevé,kenységeért, lanka.: datlan szorgalmáért, örsének mmd.e�kor példaszeru 
rendben tartásáért és alárendeltJemek helyes és  
czélirányos vezetéseért. 

Galamb J6zsef ez. őrmester, a közbiztonsági szol
Clálat terén tanusitott , igen eredményes, buzgó és lankadatlan szorgalmáért, örsének mintaszerü rend
ben tartásáért, nemkülönben alárenc1eltjeinek helyes 
és czélirányos vezetéseért. 

Lázár Kálmán őrmester, 1 4  évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati idej e  alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett igen eredményes tevékeny
ségeért és lankadatlan sz�rgalmáér�" valamint kivá�ó 
buzgalmáért, örsének mmden��r JO renc1ben tarta
sáért nemkülönben alárenc1eltJemek helyes és ezél-
irányos vezetéseért. 

.. . , . Csala FerenCi! ez. őrmester, a kozblztonsagl szol
gálat terén kifejtett igen , buzgó

.! 
igen ere.c1ménye

.� és lankadatlan szorgalmaért, orsének mmtaszeru 
rendben tartásáért és alárendelt jeinek helyes és 
czélirányos vezetése ért. . Lakatos Sámuel csendőr, rövId csendőrségi szol-

16 
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gálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett eredményes működésért, de külöuösen Ásó 
István hatvani lakos Sorompóőrön elkövetett gyil
kosság tetteseinek buzgó, leleményes és körültekintő 
nyomozás sQrán történt kideritése és az igazság
szolgáltatás kezébe való juttatásaért, nemkülönben 
jó magaviseletéért. 

A IV. sz. csendö/'keriiletben : 
Szabó István 1. ez. őrmester, Söre,qi Ferencz ez. örs

vezető, Spicze Jdnos és Popovics Jdnos csendőrök, egy 
tűzvész alkalmával az élet- és vagyonmentés, illetl"e 
a tűz továbbterjedésének meggátlása körül kifejtett 
rendkivüli ügybuzgóság és férfias elszántságukért. 

Barnyász Antal csendőr, Egyházasbást községben 
1908. évi julius 6-án pusztitott tűzvész alkalmával 
az élet- és vagyonrnentés körül tanusitott önfel
áldQZó és kötelességhű eredményes tevékenységeért. 

Peck Fe/'lJTlcz ez. őrmester, az 1 906-1 908. években 
elkövetett töb b rendbeli lopás és 1907. évben az 
abasi postahivatalba történt betörés tetteseinek ki· 
deritéséért. 

Berghauer bdndor ez. örsvezető, II. altiszt, Lukács 
György fegyházviselt rabló és társai üldözése és 
elfogása körül tanusitott lankadatlan szorgalmáért. 

Kosinszley János örsvezető, hosszabb csendőrségi 
szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgáh.t terén 
kifejtett lankadatlan szorgalma, kötelességhűségén 
alapuló eredménydús tevékenységeért. 

Kovács János járásőrmester, hosszabb csendőrségi 
szolgálati ideje alatt különböző alkalmazásban foly. 
tonosan úgy a közbiztonsági szolgálat terén, mint 
különösen az utóbbi időben a beregszászi örsön 
oktatói minőségben tanusitott kiváló szorgalma és 
kötelességhűségeért. 

Bátori Ferencz j. őrmester 8 évet, Elele Benjámin 
j .  őrmester 13  évet, Czile6 Károly ez. őrmester 1 9  évet. 
Makláry Kdroly ez. őrmester 15 évet, Hadela Irnr(' 
ez. őrmester I I  évet meghaladó csendőrségi szolgá.· 

243 

latai idejük alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
folytonosan tanusitott lankadatlan szorgalmukon és 
odaadó kötelességhűségükön alapuló eredménydús 
tevékenységeikért. 

Varjassy Iván őrmester, mivel 9 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt különböző a.lkal
maztatásaiban, j elesül mint csendőrbirósági, szárny. 
irodai segédmunkás és számvivő mindenkor lanka
datlan szorgalmat, szakértelmet, pontosságot és meg
bizhatóságot tanusitott. 

Pdndy Gyula örsvezető, ez. őrmester, 6 évet meg
haladó esendőrségi szolgálatának ideje alatt külöm
böző alkalmaztatásaiban folytonosan tanusitott ki
váló szorgalma, kötelességhűségeért, különösen pedig 
Tiszaadony községben 1908. évi április hó 25-én el
követett nagyobbszabású betöréses lopás tetteseinek 
kinyomozása és elfogása körül tanusitott czéltudatos 
leleményessége, odaadó és kitartó ügybuzgóságáért. 

László Antal ez. őrmester, Bajai Kálmdn csendőr, 
ez. őrmester, Gaul Jdnos és Ba1tis Gábor esendőrök, 
Olaszliszka községben kiütött tűzvész alkalmával 
kifejtett tevékenységeikért. 

Kiss János ez. őrmester, 7 évet meghaladó csend
őrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett tevékenységért. 

Szabó Mihály ez. őrm. 14 évet, Antoni Jánosez. őrm. 
9 évet, Hadrányi András ez. örsvezető 6 évet meg
haladó esendőrségi szolgálati idejük alatt a közbiz
tonsági szolgálat terén kifejtett tevékenységeikért. 

Peck Ferencz ez. őrmester, 1 908. év folyamán a 
közbiztonsági szolgálat terén kifejtett eredményes 
szolgálataiért. 

Kiss Györ,qy ez. örsvezető, Németh .Józse! csendőr, 
ez. örsvezető, Nyeste lv.1.iklós csendőr, Adám Ferenez 
és társai kisráti lakosok kárára Kisrát község hatá
rában az 1907. évi szeptember bó 1 8. és 19-én el
követett lólopás és rablás tetteseinek hosszas és 
fárasztó nyomozása körül kifejtett lankadatlan szor
galmuk és eredményes tevékenységükért. 

16* 
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Az V. sz. csendőrlw'iiletben : 
Bekö Péter ez. őrmester, tŰzI·ész alkalmával az 

élet- és vagyonmentés körül tanusitott bátor és ön
feláldozó magatar�ásáért. 

Pál Lajos ez. örsvezető, Pomóthy Imre csendőr, 
tűzvész alkalmával a tűzoltás és vagyonmentésnél 
tanusitott bátor és fáradhatatlan te l"ékenységeikért. 

Kol/ár Mihály járásőrmester, nagyobbszabásu 
lopások tetteseinek észszerü és leleményes kideri
tése és a tettesek elfogásáért. 

Ladic<;k!1 János j. őrmester, egy szándékos ember
ölési eset tetteseinek buzgó, észszerü és leleményes 
kideritéseért. 

Bráth De<;sö ez. őrm., Fülöp J,aios csendőr, ez. örsv., 
Princz János csendőr, mert egy épülő iparvasutnál 
dolgozó munkásokat, az őket megtámlldni készülő 
mintegy 50 főnyi támadót higgadt, bátor és erélyes 
föllépésükkel a kiszámithatlan következmény ü táma
dástól visszatartották és szétoszlásra kényszeritették. 

Z,aMa JÓz.�ej csendőr, Mózer József csendőr, ez. 
örsvezető. egy ember életének a vizbefulás veszé
lyétől való megmentéRe körül tanusitott bátor, el
szánt éR tapintatos eljárásáért. 

Palatinusz Jáno8 j irásőrmester, Dezső Sánd%�� had
apród örsvezető, ez. őrmester, Szalai István, Pallag 
Károly esenc1őrök, ez. örsvezetők, Kozma Dávid és 
Danihel Kurnél csendőrök, Kovaesik József rabló
gyilkos kideritése és elfogása körül tanusitott ész
szerü, buzgó és fáradságos szolgálataikért. 

Angyal István és Geszti Sándor csendőrök, egy 
gyilkosság t ette�ének kideritése és elfogása körül 
tanusitott gyors és eredményes tevékenységeikért. 

Podkmticzky György örsvezető, tűzvész alkalmával 
a tűzoltás és vagyonmentésnél tanusított gyors, bátor 
€s fárac1hatatlan tevékenységéért. 

Kovács Sándor éil Mud1"ód.�zki Józ8�f j .  őrm., B.arkesz 
Ndndor, Temesi II tr án, Szabó Zsigmond és Szalai 
Károly ez. őrm., Chrnela Rezső, C.sepi fúílllldn, Herczerj 
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György éR Área ütván örsvezetók, a közbiztonsági 
�zol(7�lat terén utóbbi időben k ifejtett, kiváló szor
�alo�mal párosult eredményes tevékenységeikért. 
" Heis:::er József, Tőke Lajos, Szennai István, Sprin
qensuis::: György, Osuka MiklóB, Csunderlik Józse!, 
"T'itéz Mik/6s, Jl.ertész János ez. örs vezetők, Jepure 
Vazlll, Nwnl János Il., Jánoska Pál, Fülöp Mihdly, 
fedor .iddm, /{/imó Andrá"� cs. ez. örRvezetők, Nagy 
J{ároly 11, p,rcs Ferencz csendőrök, a közbiztonsági 
szolaálat terén utóbbi időben kifejtett, kiváló szorga
lom�al párosult eredményes tevékenységéért. 

Farkas Lajos, csendőr, egy nagyobb összegű sikkasz
tás tettesének hosszu időn át tartó észszerű és lelemé
nyes kinyomozásánál tanusitott eredményes tevé
kenységéért. 

Bajkó Jónás őrmester, Pintér Istrán csendőr, tűz
vésznél a tűzoltás és vagyonmentés körül tanusitott 
gyors, bátor és fáradhatatlan tevékenységéért. 

A VI. 8Z. csendőrkeriiletben : 
Horváth József II, T' m·ga István I, j árásőrmesterek. 

Az 1 908. évben megtartott nagy hadgyakorlatok, 
valamint Féltoronyban ' tartott udvari vadászatok 
alkalmával, a közbiztonslÍgi szolgálat helyes vezetése 
és fáradh atatlan ügybuzga.lmukért. 

V dradi Ferencz, járásőrmester . Az 1 908. év folyamán 
a közbiztonsági szolgálat terén elért eredményekért, 
de különösen egy rablógyilkosság tettesének kideri-
tése és egy pénzhamisitó leleplezéséél·t. . 

Hondt1! Uyula, Törzsök Pál, törzsórmesterek. 
Hosszas esendőrségi szolgálati idejük alatt nagyrészt 
irodai alkalmazásukban kifejtett buzgó tevékeny
ségükért, de különösen a p6tszárnynál segédmunkási 
minőségben 3 éven át tanusitott szorgalmas és  
eredményes működésükért. 

Horváth Imre, J{otánczi Hetesi Jdnus, Baranyai 
János 11., Rédei Győzö, Kovdcs Gábor, Czeiner György, 
Bruncsics Lajos, Hor/Játh György I, Virdg Ferencz, 
csendőrök. A muraszombati szolgabiróijárás területén 
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elharapódzott gyujtogatásoknak fáradságot nem is
merő buzgósággal és kitartással történt kideritése körül 
tanusitott hasznos és eredményes tevékenységükért. 

KoZma Imre, cs. ez. örs vezető. Egy veszélyes kóbor 
czigánykarav{mnak ügyes és leleményes eljárással 
történt elfogás a, - az ugyanezen ezigányok ellen
szegülése folytán bekövetkezett lőfegyver használat
nál tanusitott bátor és nyugodt magatartása, vala
mint a legyverbeesület férfias megóvásáért. 

MarLasi Antal, j. őrmester, Na.qy György, őrmester, 
Pap J6zsef I., Vida L�tván, Polgá/o Péter, P6sch István, 
Csillag János, ez. őrmesterek, Gábriel Gyula, örs
vezető, Béla M6zes, ez. örsvezető, hosszas csendőrségi 
szolgálati idejük alatt a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett buzgó és eredményes tevékenységükért. 

Kettner Lőrincz, ez. örsvBzető, Domsa Kelemen, 
csendőr, egy fegyveres betörőnek felkutatása és 
elfogatásánál tanusitott bátor és katonás maga
tartásukért és ez alkalommal a járásőrmester járőr
vezetőjüknek kötelességhű és hathatós támogatásáért. 

Horváth István II., ez. őrmester, hatévi irodai 
alkalmazásában tanusitott ernyedetlen szorgalma, 
buzgó tevékenysége és jó magaviseletéért. 

Paál János, ez. örsvezető, 1 6  rendbeli lopás és 6 
rendbeli lopás kisérletét elkövetett tolvajszövetkezet
nek 104 órai ügyes, tapintatos és fárasztó nyomo
zással történt kideritése és a bünjelek nagy részének 
megszerzéséért. 

Molnár Károly, csendőr, egy gyilkosság tettesének 
rendkivül ügyes tapintatossággal, kitartó buzgalom
mal és kiváló leleményességgel történt kideritése 
körül kifejtett hasznos közreműködéséért. 

Szab6 J6zsef V., ez. őrmester, 2 drb ló, 1 kocsi és 
lószerszám lopás tetteseinek ügyes, leleményes és  
szakértelemmel vezetett 171  óra buzgó s fáradságos 
nyomozással történt kideritése és a bünjelek meg
szerzéséért, nemkülönben örsének példás rendben 
való vezetése és alárendelt jeinek helyes befolyásáért. 

Bartos Gyula, ez. örsvezető, a szerbiai mozgalmak 
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alkalmával a cs. és kir. 7. hadtestparancsnok által 
is elismerésre méltatott határvédelmi, nemkülönben 
katonai járőrök támogatása körül megbizható, ügy
bur.gó, odaadó és fáradságot nem ismerő tevékeny
séggel kifejtett szolgálatokért. 

A VII. 8Z. c8enaöl'kerületben : 
S!ab6 J6z.�ej, ez. örsv., Uzon községben HJ08. jun. 

16-án kiütött tűzvész alkalmával a tűzoltás körül, 
valamint a személy- és vagyon biztonság megvédésénél 
kifejtett példás és kiváló tevékenység és buzgalmáért. 

Karo Bálint ez. örsvezető, Domokos Albert csendőr, 
a Hosszu- és Gátpatak megáradása alkalmával a 
személy- és vagyon biztonság megvédése körül tanu
sitott fáradságot nem ismerő buzgalmuk és bátor 
magatartásu,kért. 

A mm'us Al/oston ez. örsvezető, a szerbiai mozgal
mak alkalmával a cs. és kir. 7. hadtestparancsnokság 
által is elismerésre méltatatt határvédelmi, nem
különben katonai járőrök támogatása körül meg
bizható, ügybuzgó, odaadó és fáradságot nem ismerő 
tevékenységgel kifejtett szolgálatáért. 

Kasza J6zsej, őrmester; T6th Ferenc?!, S:oász András 
ez. őrmesterek, Márk Albe/t, cs. ez. örsvezetö, a 
közbiztonsági szolgálat terén hosszu időn át kifejtett 
buzgó és eredményes tevékenységükért. 

Bányai Sámuel, törzsörm., hosszas csendőrségi szol
álati ideje alatt egy részt 1\ közbizt.onsági szolgálat 
terén kifejtett tevékenysége és buzgalm áért, másrészt 
mint szárnyszámvivő teendőinek szakértelemmel, 
lelküsmeretes kötelességtudással való teljesitéséért. 

Bende Lajos, őrmester, a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett buzgó és eredményes tevékenységéért, 
örsének kifogástalan vezetése és rendbentartásáért, 
nemkülönben alárendetjeinek helyes befolyásolásáért. 

Erdős András örs vezető, Zsurzs József vákadilzsai 
lakoson elkövetett gyilkosság tetteseinek körültekintő 
fáradságos és alapos tudással vezetett nyomozás után 
eszközölt kideritéséért. 
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Kom'áth Lajos, Galicza János, KököSi Györ!lY csend
őrök, özvegy Markaesán Sándorné hurói lakoson 
elkövetett rablógyilkosság tetteseinek nagy körül
tekintéssel és odaadó buzgalommal foganatositott 
kideritése és elfogásánál " aló közreműködésükért. 

Csiszér József, törzsőrmester, 13 évet meghaladó 
esendőrségi szolgálati ideje alatt egyrészt a köz
biztonsági szolgálat terén kifejtett eredményes 
tevékeuységéért, másrészt mint szárnyirodai segéd
munkás és számvivő teendőinek lelkiismeretes 
kötelességtudással és fáradságot nem ismerő pontos
sággal való teljesitéséért. 

Bartha András, Grósz Hermann, Székely András, 
Simon Sándor, Gá/fi Ferenc;: ez. őrmesterek, a köz
biztonsági szolgálat terén hosszabb időn át kifejtett 
buzgó és eredményes tevékenységükért, örseiknek 
kifogástalan vezetése és rendbentartásáért, nem
különben alárendelt jeiknek helyes befolyásolásáért. 

Tőkés Józse!, Bodola Móus ez. őrml'sterek, a köz
biztonsági szolgálat terén hosszabb időn át kifejtett 
buzgó és eredményes tevékenységükért, örseiknek 
kifogástalan vezetése és Tendben tartásáél·t. 

Imecs lJfáton ez. őrmester, a közbiztonsági szolgálat 
terén hosszabb időn át kifejtett buzgó és eredményes 
tevékenységéért, nemkülönben szárnyirodai segéd
munkási minőségben teendőinek ernyedetlen szorga
lomra és szakértelemre való ellátásáért. 

A VIII. 8Z. csendŐ1'kerületben : 

Hevesi Mihály örs vezető, Szendn' László, GlJene Pál 
ez. örs vezetők, a szerbiai mozgalmak alkalmával a 
cs. és kir. 7. hadtestparanesnokság által is elisme
résre méltatott határvédelmi, nemkülönben k atonai 
járőrök támogatása körül megbizható, ügybuzgó, 
odaadó és fáradságot nemismerő tevékenységgel ki
fejtett szolgálatokért. 

BleiBl' Rezső j.  őrmesteT, mivel közel 20 évi 
csendőTségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
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szolgálat terén szorgalommal, körültekintéssel és 
j ó  ere�

,
m

,
énynyel működ.öt�, mint örs-,  m aj d  későb}) 

mint J arasparanesnok orset rendben tartotta, ala
rendelt jeit helyesen yezette és befolyásolta, azoknak 
kiképzése kÖTül fáradságot nem ismerő kitartással 
és buzgalommal foglalkozott. 

Jfó1'a Jdzsef j. ormester, mivel egy szándékos. 
emberölési kisérle t  és számos különféle lopás tetteseit. 
leleményes és fáradságos nyomozással ki.l eritette és. 
a tetteseket az igazságszolgáltatás kezeibe juttatta. 

Ka}Jllsi István ez. örsvezető, mivel a közbizton
sáO"i szolgálatban tanusitott igen buzgó, kötelességhű 
és

" 
eredményes tevékenysége által sznmos kisebb

nagyobb bűncselekmény elkövetőit az igazságszol
gáltatás kezeibe j uttatta. 

Amlria János őrmesteT, mivel 2 drb 1 200 kOTona. 
értékü lólopás tetteseit 1 10 óTán át szakértelemmel. 
fáradhatlan buzgalommal és kitartással folytatott 
nyomozás sOTán kideritette. 

Vincze Béla örsvezető, 9 évi csendőrségi szolgálati 
ideje alatt a közbiztonsági szolgálatban fáTadságot 
nem ismerő buzgalommal, kitartással, Kellő szakérte
lemmel folytatott szolgl1latban elért eTedményekért. 

Szi/á.lJyi András csendőr, hosszabb csendőrség) 
szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett eredményes működésééTt. 

G. Nagy István j. őrmester, nyugdijaztatása alkal
mával csaknem 30 évi tényleges és több .mint egy
negyed századon keresztül teljesitett csendőrségi 
szolgálat teTén tanmitott példás és soha meg nem 
szünő ügybuzgalmáért, szolgálati kötelmeinek min
den időben hű és becsületes teljesitéséért, a jogTend 
biztonságának megóvása és a megzavart jogTend 
helyreállitása érdekében kifejtett és számos kiváló 
eredményt feltüntető működéséért, nemkülönben 
al ál'en delt jeinek és b ajtársainak a szolgálat iránti 
előszeretetre és kötelességhű és katonás teljesitéséT6 
buzditó azon általános magatartásáért, melynek foly
tán a j ó  katona és kiváló esendőT igazi mintaképe volt. 
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VII. A csendőrkerűleti po.rancsnoll:ságok által 
nyilvánosan D1egdicsértettek : 

Az J. sz. csendő,.keriiletben : 
Depner János cz. őrmester. Fó'ld�ári Hirotu.s cz. 

ÖTS\'ezető, Schu/lert Mihály, Kosch János csendőrök, 
<lZ. örsvezetők, mivel az 1 908. évi őszi hadgyakor. 
laton mint a cs. és kir. 4·ik hadtestparancsnoksághoz 
heosztott tábori csendőrök szolgálatukat elismerésre 
méltó buzgalommal és pontossággal teljesitették. 

Balázs Antal csendőr, a közbiztonsági szolgálat 
ierén az 1908. év folyamán kifejtett dicséretes mű· 
ködéseért. 

Baricz Imre csendőr, cz. örsvezető, mivel az 1 908. év 
folyamán ll> közbiztonsági szolgálat terén eredménye· 
sen és dicséretesen működött. 

V�qh József cz. örsvezető, az 1 908. év folyamán a 
közbiztonsági szolgálat terén kifejtett és számos 
büntett, vétség és kihágás kideritését eredményező 
dicséretes miíködéseért. 

Csiszér Menyhért cz. örsvezető, Ursuc� Szilárd 
<lsendőr, cz örsvezető, Lőrinezi Sándor csendőr, 
mivel a közbiztonsági szolgálat terén a mult év 
folyamán dicséretes tevékenységet fejtettek ki. 

Kelemen Mik16s, Fábián Lő/inez és Vajda Sándor 
<lZ. örs vezetők, mivel hosszabb csendőrségi szolgálati 
idejük alatt a közbiztonsági szolgálat terén kiválóan 
buzgó és eredményes tevékenységet fejtettek ki. 

Szabd Antal cz. őrmester, mivel 1 1  éven felüli 
<lsendőrségi szolgálata alatt a közbiztonsági szolgá
lat terén fáradhatlan és eredményes működést fejtett 
ki, valamint örsének vezetésében, alárendelt jeinek 
()ktatásában és vezetésében is mindenkor előnyösen 
kitünt. 

Kajtár Arnbl"US csendőr, cz. örsvezető, mivel 11 éven 
felüli csendőrségi szolgálata alatt a közbiztonsági 
szolgálatban, valamint helyettes örsparancsnoki mű
ködésében is szorgalmával, jó magaviseletével és 
takarékosságával bajtársainak jó példát mutatott. 
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Rutkai János, Incze István ez. őrmesterek, mivel 
10 évet meghaladó csendőrségi szolgálatuk alatt úgy 
a közbiztonsági szolgálat terén, mint általánosság· 
ban a szolgálat minden ágazatában dicséretes tevé· 
kenységet fejtettek ki és szolgálaton kivül is ki· 
fogástalan magatartást tanusitottak. 

Stef Mihály ez. örsvezető, mivel 10 évet meg· 
haladó csendőrségi szolgálata alatt nemcsak a köz· 
biztonsági szolgálat terén tanusitott dicséretes tevé· 
kenységet, de s;!:olgálaton kivüli magatartásával és 
jó magaviseletével is fiatalabb bajtársainak minta· 
képül szolgált. 

Kibédi Sándor cz. őrmester, mivel 10 éve t meg· 
haladó csendőrségi szolgálata alatt a közbiztonsági 
Rzolgálat terén igen buzgó és eredményes működést 
fejtett ki és általában minden irányban dicséretes 
illl1gatartást tanusito;t. 

Szó'llősi Sándor cz. őrmester, mivel 12 évet meg· 
haladó csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbizton· 
sági szolgálat terén buzgalommal működött. 

Sütő J6zs�f cz. őrmester, csendőrségi szolgálata 
alatt tanusitott kifogástalan magaviselete, pontos 
működése, valamint örsének hosszabb időn át min· 
den iránybani helyes vezetéseért. 

Kopacz J(Íz8�f, Orbok Gábo?', Simon Gergely, F'dbián 
József és Bi1'ó Andrá.� csendőr czimzetes örsveze· 
tők, Fábián József, Pdsztor Sdmllel, Bolozsán József, 
Siklddi József, T1 arga Sándor, Bándi Benjámin, Santus 
Gergely, Huszár Győző, Gyó'rgy Mihály, Elekes Józs�l, 
Szőcs Mihdl.1J, .. Máté Lajós, Tóth Sándor, Mán Gábor, 
Blázs János, Otvó's Sdndor és S�ántó József csendőrök, 
a szerbiai mozgalmak alkalmával a császári és királyi 
7. hadtestparancsnokság által is elismerésre mélta· 
tott határvédelmi, nemkülönben a katonai járőrök 
támogatása körül megbizható, ügybuzgó, odaadó és  
fáradságot nem ismerő tevékenységgel kifejtett szol
gálataikért. 

Madaras Sándor csendőr, ez. örsvezető, a Caligaro 
Viktoron. Sajóvárkony község határában 1 908. évi 
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április hó 2 1 ·én elkövetett rablógyiIkosság részletei
nek kioyomozásában a nyomozást vezető járás
őrmesternek hathatós segélykezéseért. 

A ll. sz. csendőrkeriiletben : 
Baráth István és Piliszár István ez. őrmesterek, 

Schőn Henrik és i:3ándor Sándor ez. örsvezetők, Gálfi 
Mihály, Simon reru/el, Bauer .Ádám, Saj,qó !RtL'án, 
Fóale Miklóö, Lovas János, Sándor István, Sági Istrán 
és Törzsök Lajos csendőr ez. örsvezetők, Deák 
István 1. és ;I1émeth Mózes örsvezetők, Németh Sárnuel, 
Roosz Gllsztáv, Kucsera János és Tdtpál János ez. örs
vezetők, Pál Iml'e csendőr, Pálity János, Abért Sándor 
és Endrédi Józs�f' örs,ezetők, Vá.fJhi János, Lalmn' 
Antal, MikoseL"l'ts Sándor, Horváth I"trán, Jánosi 
JÓZBe,t; &hmidt Károly, Zsolnai Antal és Benedek 
György ez. örsvezetők, Balla Z:J'(qmond, Vla�ztity 
Uresztia, ]10só István, Oláh Péter é s  Dosztop Sándor 
csendőr ez. örsvezetők, 111a.ier Pál ez. őrmester, 
Sdáni Domokos örsvpzető, Kiss Józse!' II. ez. örs· 
yezető, Papp JÓz.<e/ II. és Mészáros irlihály I. csend
őr ez. öl'svezetök,  Csukli I' Iván és Werli ]Yfálton 
csendőrök, Piroska l 'azul és ras L rtjos ez. őrmeste
rek, Kurucz Sándor ez. örsvezető, JJil/lény József, 
Fóale Miklós, ()sertenák János és Rácz tászló csend· 
őrök, ez. örsvezetők, Szántó János, Sebők István, 
Fábián bm'e, Mike Fel'encz, Illés Károlg, &rbdn 
Ottó, Pataki Dénes, Haász Józse/, Herczeg Vazul, 
Ál'vai J,ajos, Km'ács Dénes, Zsarkó Imre, Szabó 
Zsigmond és Török Imre esenc1őrök, Klein Józse! 
és Juhász János ez. őrmesh'rek, Kiss András örs
vezető, Kaincz Ferencz, Baric<: Károly és György 
Albelt ez. örsvezetők, Popovits Gyó'r[!y csendőr, ez. 
örsvezető, Bálint Lajos csendőr, a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett buzgó és eredményes tevé
kenységükért. 

Józsa Albert és Jereb István esendőrök, egy veszé
lyes betörő nyomozása és elfogása körül a nyomo
zást vezető hathatós támogatásáért. 

�- - - __ o 

N.viri Imre és Lázi Antal esendőrök, egy betörő 
banda és ezek orgazdáinak kinyomozása és az 
igazságszolgáltatásnak történt á�.adáRáé��. , Ozsvár Kálmán ez. örsvezeto és A�rály Jozsef 
csendőr, egy tolvaj szövetkeze� tag�ainak ,kin�omo
zása, letartóztatása és az 19azsagszolgaltatasnak 
történt átadás áért. 

Bm'szán Dmneter és Boda Bálint esendőrök, ,egy 
betöréses lopás kideritése és ez alkalommal a p�nz' 
szekrény és tettesek előkeritése körül tanusItott 
ügybuzgó tevékenységükért. . , Gerendi Fermwz ez. örsvezető és V ágáS'� JJenes 
csendőr egy ayilkosság kideritésénél járőrvezető-' b , I I t jüknek hathatós támogatasaer 

Walthm' Gy6ző és Kovács Buna Józse! j. őrmest.�
rek, Istvánfy f!éter ez. őrmest?r�. a J elentkezők gyuJ 
tése körül kifeJtett tevékenysegukért. 

BáthOIi János és Györei István őrmeste:e.k,  p. Nag'y 
József, Baráth István, Falb Ferenc<:, F1ltszl!-r Ist.van 
é s  lYlondavits lm l'e ez. őrmesterek, Korek �wlOn or�' 
vezető, Erdélyi József, Németh J\fózes, &hon Hennk 
é s  Weiszner Zsigmond ez. örsvezető�, Bauer Á�á�lI, Dénes József, I{iss Mihály 1., MaJor Gyul(I:, '1 oth 
Józ8�f 11. 'és Kiss István I. �se�dőrök, �Z; o:svez.e·  
tők,  Megyesi Sándor, Atyánszh Mthály, Szüagy� LaJOS 
és Reclé Márton csendőrök, a hadgyakorlato� alkal
mával teljesitett odaadó és sikeres sz?lgálat�lkért: Bardócz Salamon j. őrmester, Ozifra Janos őr· 
mester, Purda Máfyás és Rétyi György ez; őrme.�te
rek, Drenyovaz1ry Adám örsvezető,. Bán Pete�' ez. ors: 
vezető, Pópa János, Heszler 1st ran, ljovalcslk Dezs?, 
B/ága Pitel', fio " I'áth István 1., 4sboth Imre, Ma1can 
I,aios, Lac:;k� Tamás, G�r8ch Jozse(" ]ferta .

. 
Antal, 

S<:őcs Istrán es Nagy Jozsef esen dor ez. OIsveze
tők, BIt,qyi Laios, . Török And!,ás, .Pavl�v Dem�ter: Simon Péter, Csőreg� Ferencz, E,rá8Ztty Bodog. BLebel 
Sándor Gavramov Arzén. Kulcsár Andr�s, Deák 
János. Sárvári Márlws, Gubik György, Kéfván Sándol;
J.li1clós Antal, Fekete András, Iíi�s László, Orosz Lászlo, 
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Siacsics György, Halasi SánJo/', Medve József, &Jmogyi 
Antal, Vidovecz Jó -sef, Oláh István IL, Tók Pál, 
Gombos János, Pistyák István, Papp Péter, Botos 
Máté, Tod01-án András, Réti István, J/-rattilla János, 
Siha András, Medve Buza Pál, Petko/'its lllés, Dobos 
István, Bogát Miklós, Honae Sándor, Erdélyi István, 
Siló András és Kollát Illé� csendőrök, Domokos 
Mihály, Magyar Valll', Lengyel Gábor, J1észáros 
Gábor és Csala János próbacsendőrök, a szerbiai 
mozgalmak alkalmával kifejtett buzgó tevékeny
ségükért. 

A III. sz. csendőrkerületben : 
Sándor Ferencz csendőr, ez. örsvezető, Pintér József 

próbacsendőr, mert a Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye 
Rákoskeresztur községében 1 908. évi április hó 3-án 
kiütött tüzvész alkalmával a tüz oltása és a vagyon 
mentése körül lankadatlan buzgalmat fejtettek ki, 
továbbá, mert fáradhatatlan tevékenységükkel a tüz 
továbbterjedésének megakadályozásához nagyban 
hozzáj árultak: 

Szécsényi Ödön csendőr, ez. örsvezető, Szelezsán 
Tivadar és Tarsoly Zsigmond csendőrök, a Pest-Pilis
Solt-Kiskun megyei Czinkota községben 1 908. évi • 

junius hó 1 5-én kiütött tüzvész alkalmával a tüz 
oltása és a vagyonmentés körül kifl'jtett buzgal
mukért. 

Kovács Józs�f csendőr, mert a tassi örskörletben 
az 1 907. és 1 908_ évek folyamán 1 250 korona kár
értékben előfordult különféle lopások tetteseinek 
� 1 5  l '� órán át tartott kinyomozásánál és a tettes ek 
elfogásánál járőrvezetőjét hathatósan támogatta. 

Viola Márton és Novák Istcán j. őrmesterek, Stolcz 
József és Lázár Kálmán őrm,esterek, Somo.gyi Géza 
és Lázár Jánl)s ez. ől'mesterek, Bürger Mátyás örs
vezető, Thoma Márton, Juhos Károly, Nyikus Mihály 
és Hanesz Gergely ez. örsvezetők. &hadek Márton, 
Némedi Bálint, Bokor Bertalan, Nagy Péter, Bm'kóczi 
János, Szücs La?os, O/'osz György és Fölkel' András 
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esendö!' ez . örsvezetők, Erdei István és Hegedüs. 
Mihált! esendőrök, mert az 1 908. évi szeptember 
hóban

' 
Magyarország nyugati részén lefolyt nagy 

hadgyakorlatoknál mint kirendelt tábori esendőrök 
otlaadó sikerrel működtek. 

Lehel Adám ez. őrmester, Fal'kas Józse! és SZÜC& 
László csendőrök, Czéh József próbacsendőr, az 1 908. 
évi julius hó 8-án éjjel Karó Ferenez szabadka
ludaspusztai lakosnál kiütött tüzeset alkalmával Ilo 
tüzoltáR és vagyonmentésnél gyors és észszerű intéz
kedésekkel a nagyobb veszélynek és kárnak elejét 
vették. 

Kujáni Mihály csendőr, mert a szendrői örskörlet
ben az 1905., 1 !:107. és 1 908. évek folyamán 1 1594-
korona kárértékben elkövetett és az egész vidéket 
rettegésben tartott 1 1  rendbeli gyujtogatás, valamint 
95 korona kárértékben elkövetett három rendbeli 
lopás tetteseinek fáradságos kinyomozásánál és kézre
keritésénél járőrvezető örsparancsnokát hathatósan 
támogatta és az eredmény biztositásához nagyban 
hozzáj árult. 

Roz.myai János ez. örsvezető és Hegedüs Gyula 
csendőr, mert az óbecsei m. kir. postahivatalnál 
15039 korona 5\! fillér kárértékben elkövetett sikkasz
tás tettesét ügyes, leleményes nyomozás során ki
derítették és az elAikkasztott összeget 8 1 0  korona 
hiányával szintén előkeritették. 

Bliszter András, Donkó I.qnácz és T arga Pap János 
ez. örsvezetők, Jlajlinger Ferencz és Yaglj E. Dávicl 
csendőr ez. örsvezetök, Konyáli Márton csendőr. 
a dánosi rablógyilkosok, valamint egyéb büneselek
ményekkel terhelt rablószövetkezet tagjainak kideri
tése és elfogása körüli hathatós közreműködésükért. 

Tarsoly Zsi.qmond csendőr és Szőke Bálint volt 
csendőr, mert Uj pesten a «Pesti Magyar Kereske
delmi Bank » kárára 1 908. évi október h ó  28-án el
követett bankrablás tettesei által el rejtett bünjelek
nek előkeritése körül járőrvezető járásparancsnoku
kat nagy buzgalommal hathatósan támogatták. 
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Székelv Herman és [,antos Á1'pád járásőrmesterek, 
;az 1 908: év folyamán a legénységi létszám kiegé
-szitése körül - csendőrjelentkezők gyüjtése által 
kifejtett buzgalmukért. 

Székelyhídi Géza és Kujáni Mihály esendőrök, mert 
a Borsod vármegyei Ládbesenyő községben elköve
tett templombetörés s ugyanezen községben rend
szeresen üzött betöréses lopások tetteseit 4 napon 

:át tartott buzgó, leleményes és fáradságos nyomozás 
során kideritették és az igazságszolgáltatás kezébe 
juttatták. . 

T6th András, Joó J6zsef és Vass J6zsef ez. örs
vezetők, a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett 
buzgó és eredményes tevékenységükért, nemkülön
ben példás magaviseletükért. 

Dm'6czy Endre j. őrmester, Fm'kas II. J6zsef és 
Rusznák András ez. őrmesterek, L6th Ferencz és Nagy 
Ká1'Oly csendőr ez. örsvezetők, Homocsa András, 
Szabó Ká1'oly, S06s András és Szm'ka Elele csendőrök, 
IDert a Caligaro Viktor olaszországi illetőségű egyé
nen Borsod megye Sajóvárkony község határában 
1 908. évi április hó 2 1 -én elkövetett rablógyilkosság 
tetteseinek kinyomozásában a nyomozást vezető Fejes  
István járásőrmesternek hathatósan segédkeztek. 

Merlwvszky András ez. örsvezető, Sándor Ferencz 
<lsenclőr, ez. örs vezető, Ozeider Imre, Podonyi Pál, 
R, Dávid István és Kovács Ferencz csendőrök, a köz
biztonsági szolgálat terén kifejtett eredményes tevé
kenységükért és fáradhatlan szorgalmukért. 

Ozigler László ez. örsvezető, mert 9 évi csendőr · 
ségi szolgálati ideje, de különösen a mezőturi városi 
-őrsön léte alatt mint nyomozó altiszt a közbizton
sági szolgálat terén eredményes tevékenységgel 
működött és példás magaviseletet tanusitott. 

,.... 

Békési Mihály ez. örsvezető, 8 évi csendőrségi 
szolgálati ideje, de különösen a mezőturi városi 
örsön léte alatt a köz biztonsági szolgálat terén ki
fejtett buzgó és eredményes tevékenységeért, vala-
mint ezideig tanusitott jó magaviseletéért. 

� 
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A I V. sz. csendőrkehiletben : 
Bogár J6zsef ez. örsvezető, az 1 906- 1 908. él'ekben elko:,etett több rendbeli lopás és 1 907. évben az aba.sl

, 
postahivatalba történt betörés tetteseinek kitlenteseél't. 

rSe;"ge!i András j .  őrmester, Énekes József ez. örsyez et? es 2,bona: <[ános csendőr, a közbiztonsági szolgalat tere� kIfeJtett bredményes működéseikél't. 
, Pekanov La;szlo csendőr, ez. örsvezető és Szász l!ere;"cz .esena.ő�, Lukács György fogházviselt rabló es tarsal uldozese és elfogása körül tanusitott lankadatlan . szor%almllkért, odaadó kötelességhűségükért. Babts I:aszló orsvezető, ez. őrmester és Lengljel Elek ?z. orsveze�ő, 10 évet meghaladó esendőrs�ai sz�!galatuk Ideje ala!t a közbi:donsági szolgál�t tel�n foly�on?s�n kifeJtett ügybuzgó és kötelességhü tevekenysegelkert. 
Soh�jd� f3ándor 

,
ez . . őr�ester, 10 évet meghaladó esendorsegl szoJgalatl Ideje alatt a közbiztonsáa szolgálat terén teljesitett tevékenységeért. 

" 

Az V. s?:. csendől'keJ'ületben : 

, 
Gáspár Józse! csendőr, tüzvész alkalmával az életes vagyonmentés körül kifejtett buzgalmáért. P'?llalc Benedek, HajzeT János és Kutlik Vendel ez; ormesterek, Heiszer József, Bellobl'ád István Szeid/ Jo;sef, Wes�erle I9:!ácz, llling Béla és Ii.ö/möczky Laszl6

, 
ez;, 

o�svezetok, Magyarország nyugoti részén l ?08. ev . oszen lefolyt nag-y hadgyakorlatokon tanus�to
,
t� klválóan kötelességhű szolgálataik teJJ' esiteseert. 

Nagy Sándor j .  őrmester, nagyobb szabású lopásol t�tt�selllek �osszas, észszerű és fárasztó kinyomozásanal tanusItott hathatós közreműköc1éseért Hachel Pál j. őrmester, K/éri János őrmest�r Szabó Káln:án ez. őrme�ter, Etédi Ferencz örsvezető, Muzslai lY(;edar«, S;olnolc� János és Selmeczi Pál ez. örsvezet ok, Rwhtm'ek Jano8, Marosi Kálmán, Vank6 Lénárd, 
17 
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B"lIjUó-i Mihály, lJragonic8 J.IJátyás és Németh JÓz.�eT 
eS(J�dőr ez_ örs vezetők, Benedek Zsigmond, Lisicza 
111ihály, Nagy J,ajo8, Rácz Mihály, Oprava Péter, 
Berki Józse!; Gombkötö Antal, Smida Bálint, Szita 
U/lilla, 8u.rány János, Németh Vilmos, Németh Lászl6, 
Brdnárik István, Pj"undtner János, Szokolovics Lukác.�, 
Zimborás Péter, Pindes József, Kádár György, Hrotek 
Mihály, Báder Sándo1·, Hanálc Mihály, Nyers ErruJ 
és Gaspa1ilc János csendőrök, TI/sán János, JuháRZ 
L,tvdn és BlIlej-Zajecz Vincze próbaesendőrök, rabl6-
gyilkosságból s�ármazó bünjelek megszerzése ós 
biztositása körül hosszabb időn át tanusitott fárad
hatatlan tevékenységükért. 

Domin MátyáH csenuőr, ez. örs vezető és  Németh 
Jów'l Il. csendűr, gyujtogatások tettes ének kideri
tése körül tanusitott b nzgó 6s eredményes eljárá
s a j kért. 

Gyetván János csendőr, Stock János j. őrmester, 
Fapp Sándor C7,. őnnester, Pribula János csendőr, 
ez. örsvezetö, Szilágyi István, Lnkács István és 
JA'chner JlÍzsef csen dűrök. tüzvész all{almával a tüz
oltás és vagyonmentéFnél tanusitott gyors, bátor és 
fáradhatlan tevékenységeikért. 

Baller Miksa, Radványi JIihály és Kollár Mihály 
j. őrmesterek, J,amperth J ,ajos, Turi János, Békéói 
.Jiförgy, Molnár Sándor és Randi Ferencz ez. őr
mesterek, Izsák ;.rIór, Xyuli István, Timár Kálmán, 
Kolctár András, Pisovics Józse!" és Pászto?' J?erlffUJz 
cz. örsvezetők, Ondreák T'endel, Szabó János F., Batár 
A ntal, TOlJ/or Gábor, JoIÍ LászllÍ, Mozso/ic.l Sándor, 
Koltai �F'erellcz, Jánoska Józse!, Xol/ár Pál, Szabó 
János VJ., RajJ/)8 János, JIolnár János és lúslIczki 
József csendőr ez. örsvezetűk, ][rascslfnics Géza, 
Kovács István Il_, NOl"ák Pirter, Csápai T 'endel, 
Dob)'ovóds<ky Gá.'plÍ/", 1'lÍth J,aJo8 V, Csel1:eny Károly, 
Csidei János, H ulik JlÍnus, Lonnek István, T'itek 
J/árton, Vm·hányik istván, 8tevanka József, Bánóczi 
Lajos, Kalmár Vincze, Berki Sárulo/", Dvoncs Józsej", 
Simon Oresztesz, Jtlilllelr János, P'eUsz József, Dudá� 
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Dezső, Missik Lajos. Németh J,ajo?, Vendégh Gergely, 
Halász Lajos II., Fehé)' Gyula, Laici János, Hevesi 
Ferencz és J,eMez Józs�f csendőrök, 1l.oncz Mihály 
próbaesendőr, a közbiztonsági szolgálat terén utóbbi 
időben kifejtett ügybuzgó és eredményes tevékeny
ségeikért. 

VÚ'sik Géza, Lacza Adolj" és Fiola Antal csend
őrök, ez. örsvezetők, Jeles Ferencz, Czap Ist:ván, 
JIfszáros József és Keszeli Jlátyás csendőrök, a 
szerbiai mozgalmak alkalmával a b atárvédelmi, 
nemkülönben katonai járőrök támogatása körül 
megbizható, ügybuzgó, odaadó és fáradságot nem 
ismerő tevékenységeikért. 

Pomóthy György ez. örs vezető és Horváth ,1tihály 
csendőr, ez. örsv-ezető, tüzvésznél a tüzoltás körül 
tanusitott bátor és fáradhatatlan tevékenységeikért. 

A VI. sz. csendőrkerületben : 
Koltai Lajos, Szalai István 111. ez. őrmesterek, 

Vaszari Józsej" örsvezető, Pap János 11. , Németh 
István Ill., Gyukli FeTencz, Berkes I.�tl'án, ez. örs
yezetők, Gál János csendőr, a közbiztonsági szolgálat 
terén tanusitott szorgalmuk buzgó tevékenységük és 
eredményes működésükért. 

Baumholczer Dá�id, Preidt Mihály, Németh István I. 
Vincze Józse!; l11arton Gyula, Szekér József, Vlasits 
János j. őrmesterek, Cseh János ez. őrmester, Harcz 
Károly cs .  ez. őrmester; SOmO[lyi IstvlÍn Il. örs vezető , 

[(retti János, J'rlagyar [stván L ez. örsvezetők, az 
1908. évben a közbiztonsági szolgálat igen fontos 
érdekét képező legénységi létszám kiegészitése körül 
a .ielentkezők szorgalmas gyüjtése által kifejtett 
eredményes tevékenys?gükért. 

Ferencsik GyÖ1"f!y csendőr, egy veszélyes kóbor 
czigánykara"ánnak ügyes és leleményes eljárással 
történt e lfogása körül tanusitott sikeres közre
működéseért. 

Aranyos János csendőr, egy fegyveres betörőnek 

1 7 * 
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felkutatása és elfogatásánál tanusitott hasznos és 
eredményes közremüködéseért. 

, 
Király S�ndor J. csendőr, egy többrendbeli lopást 

�s
. 

lopás kisérletét elkövetett tolvajszövetkezet ta g'  
Jamak hosszas és fárasztó nyomozással történt lú
deritésé.nél kifejtett hasznos közreműködéseért. 

Hor�áth IstL'án 111. csendőr, egy I,í, kocsi és  
lószerszám lopás tetteseinek hosszas és fáras�tó 
nyomozás 

.�
orán .tö.rtént kideritése és a bűnjelek meg

szel
:�

ése k orul. kIfeJtett eredmény
�
es tevékenységeért. 

K��s Osltrga� J6zsej, Horváth fierencz X. cz. örs
v�zetők, a szerbiai mozgalmak alkalmával a cs. és 
klr. 7. hadtestparancsnokság által is elismeréoTo 
�é.ltat?tt határvédelmi, nemkülön ben katonai j ,u'
őrok tamogatása körül megbizható, ügybuzgó, oda
adó és fáradságot nem ismerő tevékenységgel ki
fejtett szolgálatukért. 

A VII. sz. csendörke1'iiletben :  

Szamosi Lászl6 j .  őrmester, liiss János I., Komáromi 
J,őrincz, Osáki LŐI'incz cz. őrmesterek, a csend őr 
legénységi létszám kiegészitése körül - jelentkezők 
gyüjtése által - kifejtett tevékenységükért. 

Szőcs János cs. cz. örsvezető, Bőjte Ferencz esendür 
Párt in András zajzoni lakos sérelmére történt tüzeset 
alkalmával a személy- és vagyonbiztonság meg
védésénél kifejtett fáradságot nem ismerő buzgal
ruukért. 

S:::ekér Józ3ej; Incu J6zse!, Ádám Ferenc� Sándor 
J.11ikI6.�, Osoropár János, Román Jáno; cs: cz. örs
vezetők, 8.alamon Imre, Albert Antal, Sárig Antal 
Veres LaJOS, Bányai J/hse!, Szász János, Lo!ic.; 
Tiwda1', Boldizsár János, Aoncz Sándur, Miháll! 
Tamás csendőrök, a szerbiai mozgalmak alkalmával 
� cs. és kir. '7. hadtestparancsnokság által is el
Ismerésre méltatott határvédelmi nemkülönbon 
katonai járürök támogatása körül �egbizható, ügy
buzgó, odaadó és fáradságot nem ismerő tevékeny
séggel kifejtett szolgálatukért. 
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Gyergyai J6zsef, Bucsi Ferenc�, Gerendi Sándor 
cs .  ez. örsvezetők, Bart6k Mikl68 csendpr, a köz
bi ztonsági szolgálat terén kifejtett lelkiismeretes é s  
eredményes tevékenységükért. 

Ambrus Antal örsv., a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett tevékenységéért, nemkülön ben mint szárny
irodai segédmunkás tel'ndőinek kiváló szorgalommal 
és kötelességtudó pontossággal való teljesitéséért. 

Erős Gábor, Pop- Tyira János cs. ez. örsv., a köz 
biztonsági szolgálat terén kifejtett lelkiismeretes és 
eredményos tevékenységükért és jó magaviseletükért . 

Birtalan lstván ez. örsvezető, II-od altiszt, 7 évi 
esendőrségi szolgálati ideje a' att kifejtetfl eredményes 
működéséért, jó magaviselete és alárendelt jeinek 
h elyes neveléséért. 

Galicza József ez. őrm., számvivöségi segédmunkási 
m inőségben irodai teendőinek fáradságot nem ismerő 
kitartással és szolgálatkészséggel való teljesitéséért. 

Maldauer Györg!1 ez. örsvezető, hosszas csendőr
ségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett tevékenysége és buzgalmáért, nem 
különben mint szárnyirodai segédmunkás, teendőinek 
lelkiismeretes kötelességtudással és fáradságot nem 
ismerő szorgalommal való teljesitéséért. 

Lőrinczi La,ios örsvezető, Orbán Mózes, Benczédi 
Sándor csendőrök, az 1908. évi junius hó 7-én, 
Paraspestere és Korojesd község határában kiütött 
erdőtiíz továbbterjedésének meggátlása és a tűz el
oltása körül kifejtett tevékenységéért és odaadó 
bnzgalmáért. 

Ferencz J6zsej próbacsendőr ez. örsvezető, mivel 
Uzon községben 19U8. évi junius hó 16-án kiütött 
tűzvész alkalmával a tűzoltás körül, valamint a sze
mély- és vagyonbiztonság megvédésénél teljes buz
galommal és odaadással közreműködött. 

A VIII. sz. csendörkeriiletben : 

Lupan János ez. örsvezető Felles János cs. ez. 
örsvezető, Röklcert Sándor ez. örsvezető, Botos J6;;se!, 
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Jakab J6�$ef, Pintye Gyöfj!/ csendőrök, Tóth István 
cs. ez. örsvezető, B. Na!f.ll Pdl, Sziics János csend
őrök, Major Pál cs. ez. örBvezető, JJloldován Simon. 
Ií.. Szabó Sándor, A/ois Gyö/:IJ!I csendőrök, a szerbiai 

mozgalmak alkalmál'al a cs. és kir. 7. hac1testparaIicR
nokság által is elismerésre méltatott határvédelmi, 
nem kiHonben k:l.tonai járőrök támogatása körül 
megbizható, ügybuzgó, oclaac1ó és fáradságot nem 
ismerő tevékenységgel kifejtett szolgálatokért. 

Cziruler János cz. örsvezető, jelentkezők gyüjtése 
körül kifejtett szorgalmáért. 

Zilles János, &inic� Ferencz j. Ől"lllesterek. Lörinc� 
János, Fejös Lajo.�, Tim Józ�el örsyezetők, Körtvélyesi 
András, GerlIIann Márton cz. örsvezetők, Polfiár 
J6�8e!; Kaszrner Dávid csendőrök, Mútter Antal 
ez. őrmester, Bart;i.� j'vlárton örsvezető, Bartha Mózes 
cz. örsvezető, mil-el az 1908. él'ben Magyar
ország nyugoti részén megtartott nagy hadgyakorlat
nál, mint tá.bori csendőrök igen jól működtek. 

Miklós János ez. őrmester, Zádori János örsvezetö, 
Burku.s István csendőr, a Kraszna folyó kiöntése alkal
mával tanusitott fáradságot nem ismerő, odaadó és 
buzgó szolgálatukért. 

Dabi István cz. örsvezető, mivel egy szándékos 
emberölési kisérlet tettesének kinyomozásánál örs
parancsnokát fáradságot nem ismerő kitartással ha,t
ható san támogatta. 

Körmendi Elele örsvezető, mi vel a Polonkai József 
polgári határbeli tanyai lakos kárára 1908. évi április 
hó g·én éjjel elkövetett betöréses lopás tetteseít 
62 órán át szakél·telemmel és buzgalommal folytatott 
nyomozáH során kideritette s elfogta. 

Gósi Pál, cs. cz. örs,ezető, mivel 2 drb 1200 K 
értékü lólopás tettesének 110 órán át folytatott 
nyomozás utján tÖl·tént ki<leritésénél járőrvezetőjét 
hathatósan támogatta, mHltal az eredmény bizto
sítását nagyban elősegitette. 
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Vegyes közlemények. 
Csendőrölc a� éjs�alcában" 

Irta: Herold Gyula csendőrfőhadnagy, 

Ott jöttek lefelé a törmelék es hegyi ösvényen, 
csendesen, szótlanul. A lábuk minduntalan bele-bele 
botlott" a nagy iromba kövekbe. Alig győzték kerül
getni őket. 

A. párás, szürke novemberi éjszakában csak a 
cs�zmájuk egyhangu kopogása hallatszott. Odafönn 
az égen szétrongyolt komor felhők közepette a hold
világ birkózott a szürkeséggel. De csak haloványan, 
elmosódottan tudott keresztül törni rajta. 

A hogy a kanyarulathoz értek, megálltak és lenéz
tek a völgybe. 

- Ni - mondta az egyik - a Molnáréknál még 
világ ég. 

- Az - hagyta rá a másik . 
A hold a közben küzködve tört keresztül egy 

felhönyiIáson és rájuk világitott. 
Két csendőr volt. 
Álltak egy darabig, aztán a szálasabb megs.zólalt: 
- Gyerünkl 
Hangtalanul megindultak lefelé. Eltelt egy jó 

negyedóra, mire az alacsonyabb beszédbe kezdett. 
- Már csak azt hiszem, hogy ezuttal is hiába 

járunk. Ugy lehet, hogy nem is biinténynek esett 
áldozatul a kerülő - a Simeon. 

Ránézett oldalvást a társára s várta a választ. 
S a mikor látta, hogy 11em kap feleletet, folytatta. 

- Mert végre Ís ki tudja mi érhette. 
Az öreg sokszor átjárt a túlpartra, a vámoshoz_ 

Akkor este, hogy legutoljára látták, nagy vihar volt. 
Ugy lehet, hogy beleveszekedett a Dunába, hiszen 
n csolnakja is egyszerre tünt el vele. 

-
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Szünetett tartot egy darabig, aztán hozzá tette. 
- Talán azóta Szel·hiában már ki is fogták lL 

hulláját. 
A má.sik. a szálasabb, ugy ln.tszik nem volt beszé

des kedvében. Lehorgasztott fejjel haladt lefelé; 
a lábai alá kerülő kövekre vigyázott· e vagy a 
gondolatai foglalták-e el, csak röviden válaszolt. 

- Lehet - mondá, és kiérzett a hangjából, 
hogy csak azért felelt, hogy épen mondjon valamit. 

Ujra csend lett. 
Egy óra mulva lenn voltak a völgyben, a Duna

parton. 
Az ősfolyam csendesen, zajtalanul hömpölygött 

előttük a hallgató éjszakában. . 
Jobbról tőlük, a folyamnak fölfelé, a hegyoldalbru 

épitve, óriási, félig rombadőlt épitmény ll1.eredezett. 
A körvonalai élesen váltak ki a derengő éjszakában. 
Valami végház lehetett hajdanában, vagy valami 

rablólovag kMészke, mert ugy nézett ki, mint 
vnla.mi erődítmény. 

Teljesen lakatlan volt. Legfeljeb}> baglyok és 
denevérek tanyáztak benne. 

Pár száz lépésre az ut testen kicsiny kis házikó 
állott. Apró, négyszögletes ablakából, mely az utra 
nézett, világosság szürődött keresztül. 

Molnár Gergely, az utltaparó lakott ott a család
jával és ugy látszott, hogy még nem tértek nyuga
lomra. Pedig már erősen éjfélre járt. 

A két csendőr ráfordult az utra s ment egyenesen 
a házikónak. 

A hogy az ablak alá értek, a sztí.lasabb bezörgetett. 
Abban a pillanatban odabent hirtelen kialudt a 

világosság. 
A csendőr ismételte a kopogást, de hasztalan. 

A házikóból egyetlen hang sem hallats7.ott. 
Most már kissé türelmetlenked,·e, erősebben y.ör

getett s egyszersmind jó hangosan beszólt az abla
kon. - Hahó, Gergely! .. . - Molnár Gergely! . . . 
Bocsásson be, mink vagyunk! 

I 

I 
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A hangra gyenge nesz hallatszott a házból s 
néhány pillanat mulva megnyilt az ajtó. 

A küszöbön hiányosan öltözve ott állott előttük 
Molnárné asszony, az ntkaparó felesége. 

Egész testében remegett, arczára pedig érthetet
len rémület kifejezése ült. 

- Ah, maguk azok - tördelte még mindig 
ijedten. - Valóban nem tudtam . . .  Bocsásson meg 
Lukács ur, fordult aztán a szálasabb csendőr felé, 
hogy oly soká megvárakoztattam . . . De nem 
mertem ajtót nyitni . . . azt hittem . . .  attól fél
tom, hogy . . .  

- Hogy? 
- Tudja, Lukács ur . .. a férjem nincs itthon 

és én .nagyon féltem. 
- Ön félt? - osodálkozott a csendőr, de hiszen 

ön mindég bátor asszony volt, Molnárné? 
- Igen ám . . • de . . . hanem . . . - és 

a szava elakadt. 
- Ugyan, ugyan, Molnárné asszony - mondá 

félig tréfásan, félig komolyan a csendőr, ha nom 
ismerném olyan régóta, még azt hinném ... - és a 
szemével kétértelmün intett a szobáoska betett 
ajtója felé. 

- Ments Isten - kiáltá az asszony a homlokáig 
elvörösödve. - Már hogy is gondolhatnak ilyet. 
Tessék, jőjjenek be, magam vagyok. Aztán majd 
odabent elmondok mindent. 

És előre sietve meggyujtá a csak röviddel előbb 
eloltott lámpát. 

Lukács és a társa leültek az asztal mellett álló 
két székre. A kalapjukat pedig oda tették maguk elé. 

- No, Molnárné asszony - kezdte a beszédet 
Lukács - most már aztán elmondhatja, miféle 
zsiványoknak gondolt bennünket, hogy majd p.alálra 
rémült az imént. 

Az asszonyon még most is meglátszott az előbbi 
rettegés nyoma. Összébb vonta a mellén a magára. 
kapott nagykendőt B elfogultan válaszolt. 
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- Emberektől nem félek én. Még haramiáktól 
se - tagolta. 

- Nem embel'ektől? Nem értem. 
- Bizony mi sem értjük az urammal. De tessék 

elhinni, hogy mióta Simeon, a kerülő, eltünt, 
nagyon különös dolgok történnek itt. 

- Mik azok? 
- Kisértetek járnak a romok között. 
- Micsoda!? Kisértetek!? Hát maga is hisz II 

kísértetekben? 
- Bizony uram, ba ön is látta volna mindazt, a mit 

én és a férjem láttunk, tudom, hogy másként beszélne. 
- De hát mit láttak? 
- Azt, hogy kisértetek járnak a romok között 

és én azt hiszem, hogy az egyik közülök az eltünt 
Simeon lelke - mondá a nő borzadva. 

Lukács elmosolyodott a nagy vastag bajusza alatt. 
És a kezével legyintett egyet, a hogy mondta: 

- Mese az egész! 
- De már csak mégsem mese - erősködött ar. 

asszony. 
- No nem bánom, Molnárné asszony. De hM 

mégis mi mindent láttak? Mondja el nekünk körül
ményesen, miből gondolták el, hogy kisértet van o. 

romok között? 
- Először is én meg a férjem éjjelenkint �alami 

sajátságos tüzet láttunk a romok között. Hol ar. 
egyik, hol meg a másik ablak nyilásában jelent 
meg. Bizonyosan lidércz volt. Nagyon különös tíiz 
az, kérem, inkáb olyan árnyékféléhez hasonlít, 
mint valódi tűzhöz. 

- Aztán sokáig nézegetett ki az a lidércz vagy 
mi.csoda az ablakokon? - kérdé Lukács. 

- Nem sokáig. Talán öt perczig se. Aztán min
dég átszállt a Dunán a tulsó partra. 

- Hát szállni is tud? J ól látták, a hogy röpült? 
- Azt nem. Röpülni még nem láttuk. De alig, 

hogy itt a romok között eltünt, amoda át, a szerbiai 
oldalon mindjárt megláttuk. 
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- Aztú,n többször látták? 
- Már valami hatszor vagy hétRzer. 
- És mindannyiszor feltünt a szerb parton is '! 
- Mindég. 
- No és a férje nem nézett utána nappal � 

romok között, hogy mitől származhatott az a különös 
fény? Nem kereste az okát? 

- Isten őrizzen! Hát nem tndja ön, hogy még 
mindenkit, a ki a szellemekhez mert közeliteni, 
avagy az ő dolgaikat kutatta, másnap. összezuzya. 
holtan lelt ék valahol? 

- Mese az csak! 
- De bbwny mondom, hogy ugy van. 
- Pedig én szeretnék a maguk kisértetének a. 

szeme közé nézni, ha egyáltalán van valami a. 

dologban. 
- Oh, ne mondjon ilyeneket, Lukács ur! - kiál

tott fel rémülten a nő. - Még valami baj találja. 
érni. 

- Nono! Én nem félek. - Igyekezett megnyug
tatni az asszonyt Lukács. - Hanem menjünk 
tovább. Mondja csak, mit tapasztaltak még ? 

- Oh, még sokkal borzasztóbbat ! De igazán azt 
sem tudom, el merjem-e mondani. 

- Csak ki vele! 
Az asszony egy-két szempillantásig tanakodott 

magában, de aztán egy fohászszal csak nekivágott 
a dolognak. 

- Ha már kikényszeriti belőlem, csak elmon
dom. Pedig félek, hogy eDnek még rossz vége lesz. 
Amióta ezek a különös dolgok töl'ténnek itt a. 
közelünkben, egy éjszaka sem huny tuk le a szemün
ket. Épen, hogy D/\pközben szunyókáltunl} egy kicsit. 

Hát a mult éjjelt is ébren töltöttük. Epen ilyen 
tájon - a nő egy pillantást vetett a falon ketyegő 
órára, melynek mutat6ja a tizenkettes szám felé 
közeledett - egyszerre valami különös hangot 
hallottunk. Olyan volt az, hogy szinte megdel'med
tünk tőle. 
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- Miféle hang volt az ? 
- Nem volt az emberi hang, kérem, sem állati. 

Se ének, se sirás; de mindegyikből volt benne valami. 
Mi az urammal azokra a különös hangokra oda 

mentünk ahhoz a kis ablakhoz s kitekintettünk 
.a romok felé. Alig álltunk ott pár perczig, a 
mikor . . .  

Az asszony hirtelen rémülve hallgatott el. 
Abban a pillanatban kivülről yalami sajátszerü 

hugó hang hallatszott. Egyre erősebben hangzott 
és a messziröl előtörő vihar üvöltéséhez hasonlitott. 
Majd ugy látszott, mintha valami tülök sivalkodna 
fenn a levegőben. Búgott, hullámzott egy darabig, 
aztán ujra csend lett. 

Molnárné halálsápadtan meredt az előtte, ülő két 
�sendőrre. Egész testében remegett. 

- Hallották � susog ta reszketve. Ez az, ez az 
a hang I - és a kezével eltakarta az arczát. 

A váratlan és különös hang, épen ennek a kisér· 
teties mesének ,lt közepette, egy pillanatra Lukácsot 
is Jenyügö:de. O se hallott még ilyet soha életében . 
Lopva rátekintett jóval fiatalabb társára s annak a 
szeme zavartan találkozott az övével. De a másik 
perczben már össze szedte magát. 

- Ugyan, Molnárné asszony, ne ijedezzék már 
annyira, - szólt. Bizonynyal valami szerb haj r, 
tülköl odaát. 

- Nem, nem - tiltakozott a nő - egészen más 
hangok ezek. Higyje el nekem, az elmult éjjel is 
épen ilyen volt . . .  és borzadva tekintett az 
a.blak irányába. 

Lukács követte az asszony tekintetét és meg
kérdezte, mi van ott ? Lát valamit ? 

- Semmit I Semmit I Hanem az elmult éjjel . . . 
mikor a hangok megAzüntek, a feje benézett az 
ablakon . .. 

- A feje? Kinek a feje ? 
A Simeoné . . . a kerülő·é. 

- l\fit mond ? 
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- Igen, igen I Az uram is látta. Ott álltunk épen 
az ablaknál. Es a mikor megszüntek azok a különös 
hangok, hirtelen megjelent előttünk a Simeon feje .  
Az arcza sárga volt, mint a halotté. De azért mind· 
ketten megismertük. Hitet tennék rá, hogy az ő 
feje volt. 

- Aztán ? . . . Aztán ? . . . 
- Hát a mily hirtelen jött, olyan hirtelen el is 

tünt. Nem ment az lábon, hiszen mondom, hogy 
épen csak a feje  volt. 

- Csak a feje ? Hát a testét nem látták ? 
- Nem volt annak teste, uram ! Még csak nyaka 

sem volt. Ugy libegett az a leyegőben, pusztán. 
Jaj ! Még most is ráz a hideg tőle. 

A csend őrnek hirtelen világosság gyult az elméjé
ben. Eleinte egy ijedt asszony rémlátásának tar
totta az egész históriát. 

Most már látni kezdett. 
- Az ördögbe is, Molnárné asszony I - kiáltá fel

egyenesedve - hn, igaz az, amit maga mond, akkor 
annak a fele se tréfa. 

- Hogy ign,z·e? Olyan igaz, umm, hogy én II 
férjemmel már holnap el is hagyom ezt n, h�lyet. 
lsten a tud('ja, hogy m i  lesz belőlünk, ha mnen 
elmegyünk, de én és a férjem készebbek vagyunk 
a legnagyobb nyomorba menni, mintsem, hogy itt 
mamdjunk még tovább is. Itt múr nem lehet 
kitartani. Gergely azért ment be l\Ioldovába, hogy 
bejelent�e a távozásunkat, hogy semmi áron sem 
maradunk meg itt. 

Egy darabig csend lett, Kiki a maga gondolat -
val birkózott. 

Később Lukács odafordult az asszonyhoz. 
- Tudja mit, Molnárné asszony. Ha Gergely 

reggel megjön, birja rá, hogy legalább még egy 
napig maradjanak itt. Aztán, ha a napközben erre 
járókkal beszélgetnek, ne szóljanuk ezekről a do�. 
gokról senkinek se. Azt se, hogy el akarnak menDl. 
}li most pihennénk itt vagy két órát. Maga csak 
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feküdjön le, majd szólunk, ha megy ünk. Aztán 
-estére, alkonyat után visszatérünk. Majd rtÍ,vadá
sz ok én arra a kisértetre, aztán ha egyszer szem
ben állunk egymással, majd eheszem én a kedvét 
kisértősdit játszani, ha száz lelke lenne is! 

* 
Alkonyodott. 
Derengő, kétes szinü árnyak szállingóztak a rejtelm'es ősfolyam felett, mely itt ugyszóJván két 

sziklafal közé zárva folytatja örök utját a tenger 
felé. 

A fantasztikus alaku sziklák és titokzatos mély
ségek fölé lassan, lassan rászálJt a novemberi éjszaka csüggedt homálya. 

Fönt, magasan, a hegygerinczen, uttalan utakon, 
a cserjék és törmelékek között két fekete pont 
mozgJtt lefelé. 

Lukács volt, meg Ol-áh, a társa, 
Órák teltek el, a mig a két csendőr leereszkedett 

a hegyről s elérte a romokat. Pedig folyton jöttek. Csakhogy nem a kitaposott hegyi ösvényeken, hanem a csaknem járhatatlan hegyoldalon másztak lefelé. A fás helyeken és a sürü mogyoróbokrok 
között pedig teljes volt a sötétség, ugy hogy csak 
tapogat6zva haladhattak. 

De hát a fáradság nem veszett kárba, mert tel
jesen észrevétlenül, senkitől sem látva jutottak el 
az omladékhoz. 

Egy kiugró fal tövében Lukács megállt. 
- Itt megmaradunk - sugta csendesen.. Megtörülte 

izzadt homlokát s lekuporodva leült egy lapos kőre. A társa odahuzódott melléje és hallgattak. 
'Telt az idő. 
Lukács előhuzta az óráját. , ' 
- Tizenegyre jár - mondta halkan. Egy jó órát vár-

hatunk még. 
-- Hát ha ma korábban jött a kisértet és már 

el is távozott - koczkáztatta a mási� 
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Nem lehet az - mondá Lukács a leg szilárdabb 
meggyőződés hangján. - Nem jött! . .. Az olyanok, 
a kiknek érdekükben áll a világot ilyen tévhitben 
tarta,ni, nagy sulyt fek�e�nek , az olyan körül�é
nyekre, mint például a klsertetora pontos betartasa. 

_ Akkor hát jó ideig kell még várnunk. 
- Nincs máskép. 
Csend lőn. 
Hanem a fiatalabb nem sokáig állta. 
_ Még is szeretném már tudni, hová fog ez a 

dolog kilyukadni? - kérdé cse?desen. 
, 

, 
A másik hallgatott egy darablg, csak aztan szolt: _ Hogy hová? Hát ha csak egy szemernyl 

a erencsénk lesz ... 
Nem fejezte ki a gondolatá.t. Arczá� az előbbi 

határozottság a kétkedés néml árnyékanak adott 
helyet. Aztán aúnte ideges�n mondá,: .. _ De az ördö"be is, ne 1gen beszelgessunk már. 
Ejfél felé közeledik s igen. csendese? kell lennünk. 
ha nem akarjuk elugratm azt a klsértetet. Remé
lem nem fél? 

_ Dehogy - válaszqlá Oláh. hanem azért job-
ban átmarkolta a fegyvere nyakát. 

Es elhallgattak. 
Köröskörül nyomasztó csend honolt. 
Épen csak olykor-olykor �z.iszeget.� �alami fe1-

kerekedő szellőcske halkan a fu rek kozott .. A várakozás mindig hosszadalmas, de llyenkor 
még inkább ólomlábu az idő. . ,. ' , 

Egyszerre fölöttük valam� lloreJ lőn. hallható. 
Apró kavicsok gurulás a, mmtha valakl a hegy· 
oldalon csendesen lefelé ereszkednék. 

_ Hallja! - Suttogá Lukács és bal kezével meg
ra"adta társa karját. 

� Mi lehet? Talán valami vad. 
_ Ezek emberi léptek. Vigyázzon! A nesz meg

szünt egy pillanatra. De aztán ujra mind erőseb
ben hallatszott. 

A két csendőr kimeresztette a szemét. 
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Csaknem ogy negyedóra telt el. 
Most hirtelen jobbra tőlük a romok között 'a 

zörej megerősödött. 'l'isztán hallhatták, hogy ott 
valaki botorkál, de a fal tövéb91 semmit se láthattal .. 

Lukács megragadta a társa karját s nesztelilDül 
felemelkeúve, a tisztás felé, maga után huzta, hogy 
jobban láthassanak. Most furcsa látvány tárnlt 
eléjök. Közvetlen a fejük felett huzódó öles vastag 
falomladékon egy fehérlő lepelbe burkolt valami 
óvatosan tapogatózva, négykézláb mászott felfelé. 

Olykor megállt. Lenézett a völgybe és hallgatózott. 
Alul mintegy háromszáz lépésnyire sötéten csil· 

lant meg néha a Duna gyül'ődő tükre. 
A két csendőr a lélekzetét is visszafojtotta. 
A mikor a tovamozgó fehér pont az előreugró 

emeleti homlokfalhoz ért, a melyből három ablak· 
üreg bámult a Dunára, felemelkedett és egy ügyes 
lendülettel beugrott az első ablakmélyedésbe. 

A müvelet meglehetős robajjal járt, utána azon· 
ban nyomasztó csend következett. 

Egyszerre búgó, elnyujtott üvöltésszerü hang 
indult meg al>. ablaküregből a völ"ynek. 

Mintha óriási állat bődült vol"na el éktelen fáj. 
dalmában, hosszan, kinosan. 

A kisértet volt. 
Egy faloduból elővett hatalmas Ít.tülökkel adta a 

borzalmas, sajátszerü hangot. 
. 

. Lulrács jelentőségteljesen szoritá meg társa kar· 
Ját. Es feszülten várakoztak tovább. 

Miko'\: a tülkölés utolsó visszhangja is elsimuIt, 
az ablaknyilásból hirtelen fény villant elő. 

A .kisért�t kiegyenesedve égő gyertyával, a melyet 
az éJszakal szellő csendesen lobogtatott, arczczal a 
folyó felé fordulva, mozdulatlanul állott a törme· 
léken és lefelé nézett. 

Nehány pillanat mulva a Dunának messze, tulRÓ 
oldalán, szemben fekvő szerb részen is fény villant 
fel az éjszakában. 

Parányi tiízpontocska, mintha csak l>Ípál'a gynj· 
._---

I f 

I 
i' 
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tot�, 
volna �daát :V,alaki .. A kisértet megmozdult. 

Égo g:v�rtyáJát b alJ avaI hirtelen az egyik oldalfal 
mögé vItte s az ablak üregsötét lett. 

Abban a pillanatban odaát is kialudt a fény. 
.. Ekko,�' ?gyeuleteB .időközökben egymásután ötször 

tunt elo es timt el Ismet a fény az előbbi módon 
a nyilásban. 

A tulsó part pedig mint a karikacsapás adta 
vissza pontosan a jelzést. 

Ott is egymásután ötször csillant fel a tűzpont 
azután sötét lett. I 

A kisértet elfnjta a gyertyát és kimászott az 
ablaküregből a fal tete,iére. Pá}' lépést tett, aztán 
lekup?rodott az omladékon. Es nem mozdult egy 
darabIg, mintba kővé vált volna. 

Telt az idő és semmi sem változott. 
Oláh feszengeni kezdett a helyén és balkan 

sugta: 
- Fogjuk meg I 
Lukács. gondolkozott egy darabig. 
- V�rJunk - lehelte a�táu. - A vége még hátra 

van. Latta, hogy telegrafaltak? 
-- Láttam! 
- Csitt I 
A kisértet megmozdult a falon. Oláh a társa 

szoritását érezte a kalján. 
A Duna felől ütemszerü egyenletes csobbanások 

ballatszottak. 
. 

- Evezőcsapások - suO'ta Lukács. 
E közben fenn az ége� mindiuktíbb ritkultak a 

felleg�k; A déli égbolt már egészen megtisztult 
a sotet . ét�r�en felragyogtak a fénylő csillagok. 
Az ezustos raJtu felhőkárpit mögül pedig hir· 

telen előbujt a teli bold mosolygós sárgás arcza 
s. szellemszerü fényével bevilágitatta az eO'ész 
vidéket. o 

A kisértet a,ggodalmasan bámult fel a kellemet· 
len, vendégre. 

Most már jól lehetett látni. 
18 

-
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A folyam csillog6 tükrén j6 messze, két előre 
mozg6 fekete tömb tünt fel. 

Mind közelebb és közelebb jött a parthoz s most 
már homályosan ki lehetett venni, hogy sötét ala
kok motólálnak rajta_ 

Ekkor a kisértet felemelkedett- Egy lejtős fal
részen lemászott a törmelékről s lefelé indult a 
lejtőn a folyamhoz. 

A két csendőr meghökkent. 
- Elmeneküll - ijedezett Oláh. 
- A nyomában kell lennünk határozott 

Lukács. --Azonban olyanhalkan jőjjön a hogy csak tud. 
És a bokrosabb, árnyékosabb helyeket keresve. 

llleglapulva csusztak le a folyam felé. 
E közben az éjszakai csónakosok partra jöttek. 

Közvetlen a rom alatti részen kötöttek ki. 
A kisértet most odaért hozzajuk s a csónakb ji 

előmász6 sötét alakok közre vették. 
A két csendőr az ut árkában, alig harmincz 

méternyi közelből. minden mozdulatukat láthatta. 
Oláh megolvasta őket. A kisértettel együtt heten 

voltak. 
- Kemény munka lesz - sugta Lukács. -

A ficzkók sokan vannak. De csak hidegvér! 
És czélozva lőjj ön, ha rákerülne a sor. 

Azo.k a parton még halkan tanácskoztak egy 
darabIg. Aztán a jövevények közül négy vissza
ment a csolnakhoz, de csakhamar ujra megjelentek 
a parton, vállaikon különböző batyukkal és zsákok
kal. A teher nagy lehetett, mert szinte görnyedez
tek alatta. Es az egész menet a kisértet vezetésével 
megindult a romok felé. 

Ebben a perczben kemény kiáltás hallatszott: 
- A törvény nevében! Megállj! 
A Lukács kiáltása volt, ki társával rájuk sz-ege

zett fegyverrel elá11ta az utat. 
E�y pillanatra az egész társaság megdermedt. 

A hIrtelen veszedelem elzsibbasztotta az idegeiket. 
De csak egy :pillanatra I 
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A másik s�empillantásban már megelevenédtek 
s lehány ták a terhüket. 

Csempészek voltak I Vakmerő emberek. 
Hát szembe mentek a veszedelemmel, a melyet 

félre kellett állitani az utból akárhogy is, vakon, 
elszántan. 

A mi ezután következett, pár pillanat műve volt. 
Szitok .. . puskatűz .. . és halálorditás I 

* 

Ebben az évben a "Pesti Hírlap. november 27-ild 
számában egy czikk jelent meg: 

�Csendőrök és csempészek harcza.» 
:B'ehértemplomból táviratoz zák, hogy az elmult 

éjjel az Aldunán a moldovai határban véres ütközet 
l'olyt le csendőrök és csempészek között . 

A doloanak különben érdekes előzménye van. 
Eay héttel ezelőtt jelentettük olvasóinknak, hogy 

a �oldovai közbirtokossági erdő egyik kerülője, 
Simeon György titokzatos körülmények között hir
telen eltünt. 

A csendőrség erélyes' nyomozást inditott az ügy
ben, de az eltünt nyomára jönni nem tudott. 
Közben a szerbiai oldalon megtalálták a kerülő 
cs6nakját, melyet a víz ott partra vetett s már
már valószinünek vették, hogy Simeon - ki 
egyébként gyakran átjárt csolnakján a tulsó partra
szerencsétlenségnek esett áldozatul, midőn egy vélet
len körülmény a csendőrséget nyomra vezette. 

Kiderült, hogy az Alduna moldova i részén egy 
veszélyes csempész banda évek óta űzte garázdálko
dásait. Kivétel nélkül szerbiai alattval6k voltak s a 
magyar parton egy romokban fekvő épületben 
ütötték fel fő hadiszállásukat, a mely egykoron 
valami yégház lehetett. Ennek a félig beomlott 
pinczéit használták fel raktárul s ez álland6an 
tömve volt mindennel, a mit csak valaha dunai 
hajók szállitottak. 

18* 
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Azt meg kell hagyni, hogy ügyesen csinálták a 
dolgukat. 

Az volt a módszerük, hogy egyikük szépen át
csolnakázott a magyar partra s az omladékos 
épület törmelékei között meghuzódott. Innen kényel
mesen megfigyelte, hogy nincs-e veszedelem a lát
határon, s a mint leszállt az éj, tűzjellel értesitette 
a tulparton várakozó társait. Ha tiszta volt a levegő, 
amazok egész bátra,n indultak el szállitmányaikkal, 
ha meg baj volt, a következő éjszakára halasztot
ták az átkelést. 

Igy ment ez éveken keresztül, a mig egyszer a 
szerencsétlen kerülőnek, Simeon Györgynek, ki 
hivatása teljesitése közben többször fordult még az 
elhagyatott omladék tájékán, valahogy feltünt ez a 
különös éjjeli telegrafálás. A szegény embernek ez 
lett a bal80rsa. Megleste a csempészeket s a durva 
emberek, titkukat féltve, meggyilkolták a szeren
csétlent. 

A gyilkosság elkövetése után a csempészek egyi
kének uj ötlete t:imadt. 

Az omladék szomszédságában egy utkaparó házi
kója állt. Hogy ettől és a netalán éjjel arra járók
tól is feltétlen biztonságban legyenek, egy régi, de 
a köznép előtt bevált reczept szerint kisérteties 
hirét keltették az omladéknak. 

Éjféli órán fehér lepelbe burkolt alakok bömböl
tek sajátszerü hangu fatülkökkel a romok között; 
a 'boldogtalan kerülő levágott koponyáját vékony 
drótra fűzve, hoss:.m póznán az ntkapar6 ablaka 
előtt lóbálgatták. 

Hát a szegény ember halálra is rémült ezektől 
a dolgokt61 a feleségével egyetemben s a Dárius 
minden kincséért se bujt volna ki egyikük se 
éjszaka a lakásáb61. 

A csempészek pedig csak ezt akarták. Csnpán 
egy dologról feledkeztek meg. Azokr61 az örökösen 
jár6, soha meg nem álló emberekről, a kik ott jár
nak a falunkban, a mig csendes álmainkat aluszszuk, 
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ott járnak a zugó er�0k legs�téteb� rés�én, ��gy
szakadékban, vízmosasban, szep Idoben es hozlva
tarban, a kik mindig ott vannak,. a hol legnagyobb a 
veszedelem s a kiket egyszerü, szürke néven ugy 
hi "nak, hogy: csendőr. 

Pedig ezeket kár volt kifelejteni a játékb6l. Eze
ket már nem lehetett egyszerü kisértet-histáriával 
más utra terelni. . 

A moldovai csenc1őr örs parancsnoka, Lukacs 
.János örsvezető és Oláh Imre csendőr az utkaparó 
feleségétől megtudták, hogy kisértet jál' a romok 
között. Hát rávac1ásztak. És végig nézték az egész 
komédiát. 

A végén aztán, a mikor a csempészek a magyar 
parton mind együtt voltak, ut jukat állták. Egyszer�e�, 
nyugodtan. Ugy, a hogy azt csak magyar csendorok 
tuc1ják végrehajtani. . . . 

Hanem hát a csempesz se adja meg magat olyan 
könnyen. . . A hét közül négynek meg keIlAtt haln�a, a mIg" a 
másik három belátta, hogy hasztalan mmden erol
köc1és 

Az omladék ott áll az Alduna partján ma is. 
Holdas éjszakákon élesen válik ki a sötét háttér
ből szagcratott konturja de már nem vet keresztet 
az oláh �araszt, ha elm

'
egy alatta. Nem �isért benne 

már többé a Simeon sápadt, vértelen feje ... 

.il csendő1>legénység minősítése a� 
ö1'sökön és ,járásoknál. 

Irta: Virág László csendőrszázados. 

Minden testületnél alapvető kérdés a minősités. 
A csendőrségnél is mélyen belevág a testület és a 
testületet alkotó egyének létérc1ekébe; s minél töké-
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letesebb, minél igazságosabb alapon nyugszik a 
minősités, annál hatványozottabban érezteti jóté
kony be{olyását. 

Ez alkalommal nem az a czél, hogy a minősit· 
vényi táblázatok szerkesztése módjával és a betar
tandó irányelvekkel foglalkozzunk, hanem hogy a 
legénységnek az örsökön és járásoknál való minősi· 
tésének hézagosságát, hátrányait megvilágitsuk s 
ezeknek kapcsán azok helyes, czélirányos, lelkiis· 
meretes és mindannyiunkat egyaránt megnyugtató 
szerkesztésére ntmutatást adjunk, mert a mai álla
pot mellett e téren még sok csorbát kell kiküszö
bölnünk. 

Minősitvények a testületnek országos szervezé�e 
óta vannak az örsökön. Korábban ezek szolgálati 
jegy alakjában szerkesztettek, ma a Cs-I. a) Utasi· 
tás 9. mintája mutatja, hogy formailag milyennek 
kell lenniök, a P. fejezete pedig valamelyes utba
igazitást ad, hogy miként kell azokat kezelni s mit 
kell tartalmazniok. 

Ámde' ez édes· kevés ahhoz, hogy egy altiszt tisz
tában lehessen aZ7al a számtalan kérdéssel, melyet 
a minta nyilt rovatai elébe tárnak. Szinte azt lehet 
mondani, hogy altiszt jeink oly segédeszközzel egy
általán nem rendelkeznek, mely őket ebben a fon
tos, ugy a maguk, mint alárendelt jeik létkérdésébe 
mélyen belevágó kötelességükben kisegitené. 

Ez az egyik hiba! A mágik pedig az, hogy daczára 
a tIsztek abbeli igyekezetének, ho!!y a minősitvényi 
jegyek lelkiismeretes és szabályos kitöltésére altiszt
jeinknek számos utbaigazitó oktátást adnak, altiszt
jeink ezt az igen lényeges kötelességüket lényeg
telennek tartják, vele jóréfzt keveset törődnek, s 
ennélfogva bizonyos fokig elhanyagolják, minek 
következménye azután az, hogy a csupán formailag. 
vagy hiányOBan kitöltött rOl'atok adatai gyakran 
távol állanak attól, hogy hajszálig a tiszta valósá
got tükrözzék vissza, vagy hogy az előljárók tájé
koztattisára biztos alapot képezhessenek. 
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Hiba még az is, hogy altiszt jeink nem igeI?- re:o
tlelkeznek kellő szóbőséggel ahhoz, hogy a mlllősIt
"ényi jegyben az egyént pontosan leirni tudnák, a 
minek következése azuttin az, hogy nem találó kife
jezések jutnak be az egyes rovatokba, 

Ha tekintetbe veszszük, hogy a csendőrnél és 
altisztnél a minősitvényi iegyben foglalt adatok 
képezik, vagy kell, hogy képezzék az alapot az 
évente szerkeszten<lő minősitvényi táblázatokhoz, 
vagy hogy az örsön megjelenő tiszti előljárónak, 
különösen az örsparancsnok távollétében a minősit
"ényi jegyekben foglalt adatok szolgálnak tájékoz
tatául, lehetetlen be nem látni az ebbeli kötelesség 
fontosságát, életbevágó voltát; s viszont ha altiszti 
karunk ezt belátja, lehetetlen, hogy magát az ebbeli 
kötelesség tökéletesebb teljesithetésél'e képessé tenni 
ne igyekeznék. 

Ha pedig altiszt jeink azzal is tisztába jönne�, 
hogy a minősitvényi jegyekben foglalt adatok teSZIk 
lehetővé, hogy az arra érdemes egyénre a tiszti 
előljáró figyelme felhivassék, valaki önálló szolgá
lattal meghizassék, jál'őrvezetői jehényt kapjon, 
örsparancsnokhelyettesnek alkalmaztassék, altiszti 
t anfolyamba jusson, altiszt, örs- vagy járásparancs
nok lehessen s viszont az előnytelen adatoknál 
fogva, pl. ha valaki többre képes, vagy jobb minő
�itést érdemel mint beirva van, bárki hátrányt 
s/envedhet, ffll nem tehető, hogy szoros lelkiismereti 
k/rdést ne csináljanak ebbeli kötelességükből. 

A minősitvénybe csak olyan a<1atot �zabad beirni, 
a mely a való igazságnak megfelel, nyugodtan, 
meggyőződésből. a lelkIismeret furtlalása nélkül 
beírható, a minősitenc1őnek ér<lemén felül nem ked
vez s alapos ok nélkül hátrányára nem lehet. 

Tehát semmiféle melléktekintet, rokon- ,·agy ellen
szem', pláne harag, vag.v irigység ne befolyásolja a 
minősitőt, mikor minősitvényt szerkeszt s becsüle
tes. emberhez illően mérlegelnie kell mé� a szava
kat is, hogy melyik fejezi ki hüebben azt az álla-

--
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potot vagy tulajdonságot, moly a minősitondőre 
épen ráillik. 

Hogy erre mintlen hivatJtt altisztünk képes 
legyen, a következő minta rovatainak megfelelően 
igyekezünk utbaigazitást nyujtani s adjuk az egyes 
l'ovatokban használható kifejezések sorozatát is, 
hogy azokból a kellő szóbőséggel nem rendelkezők 
kiválaszthassák épen azt, a mely az illető rovatnak 
a megállapitott érdemhez képest való kitöltésére 
alkalmas. E mellett is még azonban altiszt jeinknek 
f�n�marad az a kötelessége, hogy az egyes szavak, 
kIfejezések pontos értelmét igyekezzenek elsajátí
tani, mert a nélkül kifogástalan minősitést szerkesz
teni nem tudnának. Különösen fontos kötelessége 
ez az idegen ajku ulti szt jeinknek, kik a szolO'álati 
nyelvet annyira tökéletesen még nem sajátitották 
el, hogy az egyes szavak vagy kifejezések közötti 
hajszálnyi különbséget felismerni tudnák. 

Minősiteni elvileg csak azt lehet és azt szabad, 
u kit a minősitésre hivatott kellőleg ismer. Kellő 
alap nélkül hátrányos adatot beirni nem szabad. �a a minősite�dőt a minősitő még egy vagy más 
tekmtetben nem Ismerné, a megelőző minősités ada
tai szolgáljanak támpontul, a miért aztán az a 
felelős, a ki a régebbi minősitést szerkesztette. 
Ezért kell a régi minősitvényi jegyet az uj mellett 
megőrizni mindaddig, mig az uj minősitvényi jegy 
adatait saját meggyőződése alapján az arra hivatott 
altiszt magáévá nem teheti. 

Ha az alárendelt akár magán., akár szolgálati 
viszonyában, erkölcsi állapotában változott olyan
formán, hogy a változl1s megállapodott, azt azonnal 
keresztül kell vezetni. 

Állandónak bizonyult adatokat mindig tintával, 
azokat pedig, melyek változhatnak, csak irónnal 
kell bej egyezni. 

Különösen a próbacsendőröknél kell a minősitő
nek arra törekedni, hogy azok mindonféle tl,llaj
donságait, hajlamait, képességeit mielőbb megis 
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merje s néhány hónapi működés után már, habár 
irónnal irva is, ki kell fejezni, hogy az illető a 
rovatokban feltett kérdéseket illetőleg mire érde
mes és mire képes. Igen téves nézet az, hogy pl. 
csentlőrt az örsön csak a bekövetkező véglegesité· 
sekor kell minősiteni, avagy egyáltalán bárki ről is 
az időközi változásokat, mint sokan ezt tesúk, osak 
áthelyezéskor, vagy év végén kelljen keresztülve· 
zetni, akkor kevés értelme van a minősitvényi 
jeg'yeknek. 

Altalános elv az legyen, hogy az örsön lé\ő minő
sitvényi jegyeknek minden időben azokat az adato
kat kell magában foglalniok, a melyek az illetők
ről tényleg fennállanak s igy a változásokat azon
nal keresztül kell vezetni. Mindenkit és minden 
tekintetben minősiteni kell, mihelyt csak lehet s 
ha arra elegendő és biztos adatok állanak rendel
kezésre. 

'Vegyük tehát sorra a minősitvényi Jegy rovatait. 

Neye: 
Rendi fokozat és rangj�: 
Születési ) helye Illetőségi f 
Szül. éve: Vallása: Fog!.: 
A . ezrednél tól ig 

tényleg szolgált mint: 
Csendőrséghez átlép ett 19 
Allapota: Anyagi viszonyai: 
Beszél: 
Ir: Fogalmaz: 
Keilélye : J e11eme : 
Szellemi képes�ége : { katonailag: 
Kiképzése csenilőrileg : 

Iskolái: 
Különös ismeretei: 
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Tábori csendőr tanfolyamot véaezto : 
Hadjáratban, csatában résztvett : • 
Érmei: 
Dicséretei : 
Jutalomba részesült : 

Szolgá- alár
,
e�deltekkel: 

l előljárók iránt: 

latban hatosagokkal : 
közbizt_ szolgálatban: 

Szolgálaton kivül: 
Megjegyzés: 

eredménynyel 

ElőfOrtlult változások (áthelyezettekről) keltezve és 
aláirva : 

Fenyitve volt Illikor és miért (törölt fenyitések nélkül): 
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Ezek után áttér vén a mellékelt mintára, tüzete
sebben csak azókkal a rovatokkal foglalkozunk. 
melyeknek kitöltése több nebézséget okoz, töbl> 
körültekintést és mérlegelést kiván. 

• Nt'v> rovatba a)l anyakönyvi lapból megállapi
tott családi és születési név, valamint, ba van ilyen. 
a megkülönböztető név, vagy jel beirandó, pl. IV. 
Nagy János, a Jánosé. 

«Rendfokozat /8 ranfJja. rovatban a legutolsó rentli 
fokozat az abba való előléptetés, vagy kinevezés 
keltével együtt, valamint, ha ilyen van, a rangszám 
is kitün f,eten<lő, pl. csentlől' ez. örsvezető 1901f 
X/16., vagy lovas járásőrmester 1904 V/L 9 rang
szám. 

«Szület,,�i és illetlJsé[Ii hel!Je» rovat az ország. megye. 
járás és község, vagy város felemlitésével töltendő 
ki, megjegyez vén. hogy a kiknél nem azonos a szüle
tési hely az illetőségi helylyel, az anyakönyVl lap 
atlatai alapján minclkét rovat külön töltendő ki_ 
Pl. Magyarország, Maros-Tortla magyo, Maros·Vá,ár
hely város, vagy Magyarország, Pest-Pilis-Solt-Kis
kun vármegye, abonyi járás, Abony kÖ)lség . 

• Szület(!si /ve,va/ld,a.. foglalko:;dsall rovat az anya
könyvi lap adatai szerint töltetldő ki. A foglalko/'ás 
alatt azt a fo�lalkozást keU érteni, melyet ay, illető 
polgári élelében üzött. 

A követke;,ő rovatban rövidon ki kell tüntetni a 
csapatparancsnokságot, melynél a)l illető a csendőr
ségbe lér,ése előtt szolgált, továbbá a)l időt, melyet 
a ténylege, szolgálatba.n e:töltött s végül a rentI
fokozatot, melyet a esapatnál legllt('bb viselt. lIa 
esetleg két izben is szolgált volna , annak kifejezési> 
kell adni, pl. cs és kir. 19 gyaloge)lreclnél HJO& 
X,1-1909 IX 30-ig tizec1es 
ez. szakasz vezető Vagy: A cs. és kir. 6. gyalogezred
nél Hl07 X/l-XI �8-ig és 1909 V/1-14-ig .• 

póttartalékos. 
" A  c8endől".�I�/h('z dtl/pptt. rovatba az állomú,ny 



284 

para;ncsilag val.ó állományba vétel napját kell kitün
te tm. Ha pedIg az illető megelőzőleg is szolgált 
volna a csendőrségnél, ennek is kifejezést kell adni 
pl. 1904 VI, 2., vagy 1901 VI!l4-1904 VI/13-ig é� 
ujb61, 1906 IX/12. 

.. 
cAllapotat rov!ltba jön, hogy az illető nős, özvegy. 

torvényesen elvalt �agy �őtlen e s hogy hány 
g�ermeke van, pl. notlen; ozvegy egy gyermekkel ' 
nős két gyermekkel; törvényesen elvált gyermek: 
telen. 

«An;ya[!i 
. 
viqzonyai� rov.atba irand6 be, hogy a 

csendőrsogl lllet.é�em kIvül ,:an·e még valami 
vagyon a, mely Jovedelmet haJt, kap·e valakitől 
segélyt és mennyit! illetékeive� beéri-e Yagy nem, 
tu�-e abb61 valamit megtakarltani, van-e ad6ssága 
s altalában, hogy jövedelmével hogyan tucl bánni, 
pl. renclezettek, 4000 korona értékü magánvagyona 
van, takarékos; vaay: kevésbbé takarékos pénz-
viszony�i zilált ak, s�gélyt nem kap. 

' 

«J?eszelt rovatba� el�ősorban an?ak kell kifejezést 
adm, hogya szolgalah nyelvet mIként beszéli mé". 
pedig a következő 3 fokozat szerint: 1 tökéletese; 
-2 a .�zo�gálat igényeinek megfelelően, 3 SZÜkségből: 
A t.obbl nyelvek is felsorolancl6k, ugyancsak az 
emlItett fokozatok szerint. A nyelvek sorrendje: 
1 magyar, 2 német, 3 t6t, román, szerb stb. 

Az l-ső. csoportba az�k tartoznak, a kik valamely 
nyel:vet hIbátlanul beszelnek, a ·2-ik csoportba azok.. 
a kIk a szolgálattal jár6 érintkezést fennakadás 
né�ül eszközölheti�, a 3-ik csoportba pedig azok, 
a ki,k a szób.an forgo nyelven mindent megértenek s 
ha

,bar nem IS helyes kiejtéssel és folyékonyan, de 
erőltetés .mellett magukat megértetni is tuclják. Az. 
ha valaki valamely. ny�lv?ől néhány sz6t tucl, vagy 
(J�.ak ért'"n�m a mmösltvenybe való_ Ezek szerint a 
k�vetk.?zok�p kell e rovatot kitölteni: magyarul éR 
nemetul tokéietesen, szerbül szükségből; vagy: 
n;agyarul és. t6tu� a szolgálat igényeinek megfele
loen, ruthénul tökeletes8n. 
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.1/'1 rovatban, a szerint, a mint csendőr vagy 
altisztről l'an sz6, azt kell kifejezni, hogy irása a 
helyesirás és szépirás tekintetében milyen, a csent!
őrnél azt is, hogy hányaclosztályu ir6_ Leghelye
sebb itt is bizonyos fokozatokhoz alkalmazkodni, 
u. m.: kezuetlegesen, kielégitően, jól, igen j61, igen 
szépen, vagy jól, de elhány t irással, vagy csinosan, 
jól, ele igen lassan. L, II. vagy III. osztályu ir6. 
Altiszteknél az osztály emlitése elhagyand6. 

.Fogalmaz. rovatban ugyancsak az előbbi fokoza
tok alkalmazhat6k. Ne téveszszen meg �enkit az, hl!> 
valakinek kezcletleges vagy csak kielégitő irása van 
és jó fogalmazása, hogy azt igy kifejezni nem 
lehetne. Lehet, sőt így is kell kifejezni, mert aclott 
esetben ez felelhet meg a valóságnak, pl. ir kielé
gitöen, fogalmaz j61, vagy hibás irálylyal, vagy 
hiányos magyarsággal. 

«Kedély". rovat kitöltése: vig, vidám, clerült, 
komoly, magábazárt, yáltozó; .jel/nl/e.: becsületes, 
megfontolt, megállapoc1ott, erkölcsös, józanéletü, 
önérzetes, férfias, kevésbbé megállapoclott, könnyü
vérü, rossz hajlamu, kevésbbé becsvágyó, tlurvalelkü, 
áská16dó, hizelkeclő, gyerekes, könnyelmü, ingaclozó, 
alattomos stb. kifejezésekkel történhet. 

"Szellemi képessé[le» rovatban: gyenge, nehézkes, 
kielégitő, jI', igen j6, éles, gyors felfogásu kifejezé
sek lehetnek találóak. 

.Kiképzése katonaila.q» rovatban nemcsak azt kell 
kifejezni, hogy miként gyakorol, hogyan tartja 
magát, hanem azt is, hogy milyen benne .a katpnai 
szellem és ezeket mérlegelvén, a következő fokozatok 
alkalmazhat<ík: gyenge, kielégitő, jó, igen jó, kitünő_ 

.Osendőrile!,> rovatban (ez a legfontosabb) legelií
ször általában, hogy elméletileg, azután gyakorlati. 
lag hogyan képzett s ahhoz képest, hogy csencliír 
vagy altisztről van sz6, a szolgálat egyes ágazatai
ban milyen jártas, fel kell emliteni és itt is bizo
nyos fokozatokat kell szem előtt tartani. 

A'h elméletileg való kikép'hés osztályo'hására !to 
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tanoszt.ályban letett o vizsga, vagy altisztnél az 
altiszti vizsga milyensége szolgálj on alapul. A tan
()sztályból kibocsátott próba-csendőr elméleti kép
zettsége legalább is kielégitő. 

Csendőrnél e rovatban kell kifejezni, bogy mint 
másodcsendőr, vagy mint járőrvezető, esetleg mint 
örsparancsnok-helyettes, hogyan alkalmazható, al
tisztnél pedig, hogy miként oktat, irodát miként 
vezet, mint IIood altiszt vagy örs parancsnok hogyan 
felel meg, őrmestereknél, hogy szakasz- és járás
parancsnok helyettesitésére, különös megbizásokra 
aU,almasoe. 

Lovasoknál beirandó, hogy az illető milyeIllovaR. 
1'ábori csendőrszolgálatra kiképzett egyéneknél 

itt kell felemliteni, hogy a tábori csendőrszolgálat
ban milyen jártas. Itt is általában a gyengén kielé
gitően, jól, igen jól, kitünően fokozatokat czélszerü 
használni. 

Ehhez képest, I. példa gyalog csendőnoe: elméleti
leg j6, gyakorlatilag kielégitő; kielégitő járőrvezető, 
kielégitő tábori csendőr; járőrvezetőnek vagy örs· 
parancsnok-helyettesnek Rzükségből alkalmazhat6 ; 

II. pelda lovas csendőnoe: elméletileg igen j6, gya
korlatilag kitünő, igen jó járőrvezető, mint örspa
rancsnok-helyettes igen jól alkalmazhat6, kitünő 
lovas, jó tábori csenclőr; 

IlI. példa ofiatal altisztre: elméletileg és gyakor
latilag jó, jól oktat; örairodát jól vezet; jó másod
altiszt, örsparancsnokul alkalmazható; jó lovas, j6 
tábori csendőr, vagy örsparancsnokság vezetésére 
képes, de még fiatal; vagy örsparancsnokság veze

-tésére képes, de megbizhatatlansága miatt arra ez 
idő szerint, vaKY egyáltalán nem alkalmaso 

IV. példa idősebb a ltiszt re, ki őrmester örsparancs
nok : elméletileg és gyakorlatilag igen jó, kitünően 
oktat, irodát kitünően vezet, igen jó örsparancsnok, 
örsöt minden körülmények között vezetni képes, 
kiküldetésekre és járásparancsnoki megbizásra alkalo 
mas ; jó lovas és tábori csendőr. 
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V. példa gyenge a/tisztre: elméletileg és gyakoda
tilag kielégitő; gyengén oktat; irodát kielégitően 
v ezet; gyenge örspaTancsnok; jó lov�so 

"Iskoldi» rovatban először a polgán életben, az
után a csendőrségnél végzett iskolák sorolandók fel, 
utóbbiaknál az eredmény is, pl. 4 elemi osztály, 
altiszti vizsgát "jó. eredménynyel tetto Olyan isko
lák mellett, melyek egy alsóbb iskola el \Oégzését 
feltételezik, utóbbiakat emliteni felesleges. Igy, ba 
valakinek 2 gymn. osztály végzettsége van, felesle
ges beirni, hogy 4 elemi osztályt is végzett, meTt 
ez magától éTtetődik. 

"Különös ismeretei» rovatban azokat az ügyessé
geket mesterségeket kell felsorolni, melyeket az 
illető

' 
elsajátitott, illetve ért és külön tanulást igé

nyelnek, pl. fodrász, gépész, viv6, tornász, kerék 
páros, zeneértő, kőnyomdász, fényképe�ni tud. 
A nem lovas csendőröknél a lovaglásban Jártasság 
is ebben a rovatban tüntetendő ki. 

Azonban csakis oly ügyességek, ismeretek sorol
hatók itt fel, melyek bizonyos foku tudásra valla
nak, mert pl. ha valaki egy hegedün egy-két dalt 
elnyaggat, még nem ,mondható, hogy hegedülni 
tud, vagy hogy zeneértő. 

A következő rovatban Töviden csak a tanfolyam 
végzéseinek idejét és az eredményt kell kifejezni, 
pl.: 1907. évben "jÓ» eredménynyeL 

"Hadjál'atban, csatdban ?"észt vett» rovlttban a had
járat neve, éve s az egyes ütközetek név szeript 
soroland6k fel. Ha az illető nem vett részt hadJá
ratbf}n, egy ".t» jellel töltendő ki a rovat. 

"Ermei" rovatban a meglévő cliszitmények SOTO
landók fel a következő sorrendben: Koronás arany 
éTClemkereszt, arany érdemkereszt, I. és II. oszt. 
vitézségi ezüst érem, kOTonás ezüst érdemkereszt, 
ezüst érdemkereszt, hadi érem, L és II. oszt. legényo 
ségi katonai szolgálati jel, jubileumi emlékérem, 
katonai jubileumi kereszt. Az idegen érmek és 
diszitmények csak ezek után jönnek. 
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.DicsJrete'Í> rovatban fel kell sorolni az esetleges 
okiratokat és nyilvános dicséreteket, pl. 1 hom . 
ministeri, 1 kerületi dicsérő okirat és 1 nyilvános 
dicséret. 

« Jutalomhan l"é8ze8ült» rovatban a pénzbeli jutal
mak sorolandók fel, pl. 190 1 -ben 40 IL, 1 904-ben 
öO K. és 1 909-ben 100 K. 

« Szolgálatban» .e/óljárók iránt . rovatban előzékeny, 
ragaszkodó, engedelmes, tiszteletteljes, szolgálatkész, 
kevésbbé tiszteletteljes kifejezések használhatók. 

. Alárendeltekkel. rovatban csak altisztekre és örs
parancsnokhelyettes csendőrökre nézve van mit 
irni, még pedig : szigoru, igazságos, méltányos, 
elnéző, erélyes, tapintatlan, tulkö,"etelő, nyers, 
kevésb bé erélyes kifejezésekkel. 

• Hatósdgokkal» rovatban : tapintatos, előzékeny, 
udvarias, nem elég figyelmes, követelő, nyers, tapin
tatlan stb. kifeje7.ések alkalmasak. 

.J(özbiztonsá.qi szolgdl(ttbanJ> rovatban annak kell 
kifejezést adni, hogy az illető megbizható, körülte
hintő, leleményes, erélyes-e és mily mértékben, 
milyen nyomozó (gyenge, kielégitő, jó, igen jó, 
kitünő) és milyen eredméllynyel működik. Itt a� 
eredmény alatt nem csupán a nyomozás eredmé
nyét kell érteni és kifejezni, hanem a mindenirányu 
tevékenység összeretlményét, pl. erélyes, megbiz
ható, igen jó nyomozó, igen jó eredménynyel ; vagy : 
hatalmaskodó, goromba, kevésbbémegbizható, gyengt' 
eredménynyel. 

A megbizhatóság fokozatainak kifejezésére telje
sen megbizható, megbizható, elég megbizhaM, 
kevésbbé megbizható, megbizhatatlan, kifejezések 
alkalmazhatók. Az erélyesség kifejezésére peLlig : 
igen erélyes, erélyes, elég erélyes, erélytelen. 

A szolgálatbani hanyagság, közömbösség, vagy 
az, hogy az illető kiméli magát, felügyeletre szo
rul, e rovatban juthat kifejezésre. 

Ezen utóbbi négy rovatban irtaknak a katonai és 
csendőri kiképzésre vonatkoló rovatokban irtakkal. 
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. Szolgálaton kil'ül. rovatban azt kell kifejezni, 
hogy az illető, ha nem áll szolgálatban, bajtársai
val vagy másokkal milyen modorban érintkezik és  
:',ltalában milyen társaságban forog, vagy a szabad 
idejét hogyan használja ki, pl. illedelmes, nyers, 
henczegő, jó bajtárs, kevésbbé jó bajtárs, jó társa
ságba jár, társaságát nem válogatja meg, társaságba 
nem jár, kertészkedik, tanulgat, olvas stb . 

• Megjegyzé8> rovatban mindannak kifejezés adható, 
a mit a minősitő kifejezni szükségesnek lát, de az 
oddigi rovatokba azok természetöknél fogva be nem 
illeszthetők. Elsősorban pedig kifejezendő itt, hogy 
az illető milyen termetü, teljesen egészséges, vagy a 
fáradalmakat birja-e, vagy mennyiben van erre észre
vétel, nincs-e valami szervi baja, milyen a meg
jelenése, altiszti tanfolyam, tábori csendőr-tanfolyam 
hallgatására alkalmas-e ? pl. : erős, egészséges, 
magas- (közép, alacsony) termet ü, a fáradalmakat 
birja, igen jó megjelenésü ; vagy : középtermetü, 
himlőhelyes, egészségtelen kinézésü, a fáradalmakat 
kevésbbé birja . 

• Előfordult változások> rovatát csak akkor kell 
kitölteni, ha arra külqnös ok van, pid. áthelyezés, 
tartóR vezénylés stb. alkalmával. A bejegyzést kel
tezni és aláírni csak akkor szükséges, ha az illető 
az örsön, vagy j árásnál végleg fogyatékba j ön. 
A változás okát, pId. hogy az illető áthelyeztetett, 
emliteni felesleges, csak azt, hogy működésére, jel
lemére, egyéniségére, magán és szolgálati viszo
nyaira nézve, a fennebb kitöltött rovatokkal ellen
kező, milyen észrevétele van a minősitőnek, pl. ha 
egy áthelyezés előtt a minősitő azt észlelné, hogy 
az illető csendőr pár hónap óta szolgálatában ké
nyelemszerető kezdett lenni, akkor a szolgálatban 
rovatban még ezt igy nem irja  be, mint végleges 
dolgot, de az esetleges változás rovatban a követ
kezőkép jegyzi be :  utóbbi időben szolgálatban ki
mélni kezdte magát. 

Súr, 1909 szeptember 30. Krudy őrmester. 

Fl 



290 

Ha nincs semmi változás, áthelyezéseknél e rovat· 
min(len megjegyzés nélkül keltezendő és aláirandó. 

« Ji'enyitve volt» stb. czimü rovatban a kapott fenyi· 
tések idő sorrendben sorolandók fel, még pedig : 
aj a csapatnál, b) a csendörségnél történtek egy' 
mástól elválasztva. Egyébként mindkét czimszó alatt 
a fenyités oka, mérve és éve röviden kitüntetendő. 
A bevezetés akként eszközlendő, hogy tudni lehes
sen, miért lett a fenyités kiszabva s nem helyes 
ily kifejezést használni, pl. « szabálytalanságértJ vagy 
"őrszolgálatbani kötelesség sértésért> vagy • bántal· 
mazásért. stb. Ezek igen sokfélék lehetnek és pedig 
olyan különbség van köztük, hogy egyik szabály· 
talanság vagy őrszolgálatbani kötelességsértés vagy 
bántalmazás egészen más elbirálást nyujt az illetőre 
nézve, mint a másik. Egyik az illető megbizható· 
ságára, alkalmazhatóságára állandó hátránynyal jár, 
mig a másik csak rövid ideig tartó s enyhe elbirá· 
lásnak tette ki az illetőt. 

Pl. Szabálytalanság sulyosabb : portyázás közben 
ingyen ellátás elfogadása, szolgálati könyvbe valót· 
lan adat bevezetése ; könnyebb : dohányzás a város ·  
ban, vár,osi csendőrjárőr cselédleányokkal bizalmas· 
kodik. Orszolgálatbani kötelességsértés : könnyebb : 
fogolyszöktetés ; sulyosabb : leittasodás, pihenőknek 
kényelmeskedésből való túlhágása, egyes tereptár· 
gyak kihagyása. Bántalmazás lehet felhevülésben, 
ha a csendőrrel szemben kihivó volt, vagy vallatás 
czéljából, durvaságból. Törölt fenyitések nem jegy· 
zendők be e rovatba, sőt ha egy bejegyzett fenyités 
törlés alá kerül, az arra vonatkozó bejegyzést úgy 
kell törölni, hogy a szöveget többé olvasni ne le· 
hessen. 

A bevezetésekre a következő példák szolgáljanak 
irányadóúl : 

a) a csapatnál: 1. kimaradásért 6 napi szigoru 
fogság, 1907. év ; 

2. tiszteletellenes magaviseletért 30 nap szigoru 
fogság, 1908. év ; 
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b) a csendöI'8�qnél :  3. bántalmazásért 8 nap egy' 
szerű fogság, 1908. év. 

4. szolgálaton kivüli könnyü ittasságért 30 nap 
laktanyafogság, 1 909. év. 

Ha fenyités úgy a csapatnál, mint a csendőrség. 
nél egyáltalán nincs, a czimszavak ntán irónnal 
•. h jelet czélszerű tenni, hogy ebböl látni lehessen, 
miszerint nem volt mit bevezetni és a be nem ve
zetés nem elnézésből történt. 

Ezzel a vonatkozó rovatok kitöltési módját kimerit
vén, még csak azt jegyezzük meg, hogy az örs·, vagy 
járásparancsnoknak nem szabad arra várni, hogy 
a minősitvényi jegyeken a tisztek változtassanak, 
(mert hisz a szemlén lévő előljárók megjegyzése 
a minősitvényi jegyen arra szolgál, hogy az altiszt 
vagy csendőr évek mulva tökéletesen megismerhető 
legyen. Ha az előljáró helyesnek találja az örs, 
parancsnok által irt minősitést, a jegyre nem ir 
semmit, sőt kézjegyével sem kell ellátni,) vagy pél
dául bogy a szakaszparancsnok az általa vezetett 
minösitvényi jegyet lemásolás végett leadja, (kivéve 
a levizsgázott próba·csElDdőr anyakönyvi adatait tar
talmazó első bejegyzések iránti intézkedéseket) sőt 
ezt nem is szabad, mert bár lehet az illető tiszti 
előljárónak az illető alárendelt képességei· és maga
viselete· stb.·re nézve eltérő nézete, mégis az az ő 
véleményét, ha ki is fejezi, vagy az örs·, járás
parancsnokkal megvitatja, reá nem erőszakolja, 
hanem elvárja, hogy az örs· vagy járásparancsnok 
azt irja be a minősitvényi jegybe, a mi az ő igaz· 
ságos, becsületes meggyőződése, hogy egyrészt ezzel 
lelkiismeretét is megnyugtassa, másrészt pedig ön
állóságának és igazságérzetének is tan nj eiét adja. 

Kivánatos, hogy altiszt j eink az itt elmondottakat 
érett megfontolás tárgyává tegyék, s igyekezzenek 
a főbb irányelveket érvényrejuttatni, hogy a legény. 
ségnek az esetleg keletkezhető hátrányok vagy lát-

1 9 " 
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szólagos igazságtalanságok miatt aggodalmaskodni 
vagy épen panaszt tenni oka ne legyen. . Ha altiszt jeink szem előtt tartják a fennebbl el· 
veket, s ha belátják, hogy mikor ők valakit mmo· 
sitenek, egyuttal magukat is minősitik, kétség sincs 
aziránt, hogy hivatásuk magaslatán állva, ezen fon· 
tos kötelességüknek is becsiiletesen és lelkiismeretesen 
tesznek eleget. 

Híven, becsülettel, vitézül ! 
Irta : Hein GyörI/JI csendőrhadnagy számvivő. 

Nem tudom kinek agyában fogamzott meg ez a 
jel szavunk ? Nem örökitette meg nevét a krónika, 
pedig megérdemelte volna ! Erősen hiszem azonban, 
hogy neve napvilágra jön s meg lesz örökitve. Bárki 
volt is, testtel· lélekkel csendőrnek kellett lennie, 
mert ily jelszót csak az találhatott ki, a ki tökéle· 
tesen ismerte fontos és veszély teljes szolgálatunkat. 

Jelen czikkemben . szó lesz a csendőrség legény· 
ségi állományába tartozott névtelen hősök ről, azok 
vitézi tetteiről, a melyeket nem örökitett meg a 
történelem, hanem egyik csendőr a másiknak mondja 
el ; nem vesznek ugyan el soha, hanem lassan·lassan 
rege, monda lesz belőlük s utódaink, ha hallják, 
fejcsóválva mondják reá : ki tudja, igaz volt·e ? 

Pedig igaz volt ! Hanem e mondák oly tünemé
nyes lelki erőről tesznek tannságot, a milyen 
manapság csak elvétve és ritkán fordul elő. A meg
változott viszonyok, egész átalakult társadalmi éle
tünk ritkán nyujtanak teret a személyes bátorság, 
a vitézség és hősiesség dokumentálására, jóllehet 
napjainkban is akárhányszor találkozunk oly tet
tekkel, a melyek semmiben sem maradnak el elő
deink vitézségétől. 

Minden nemzetnek meg vannak a maga regéi , 
mondái, a melyek az ősök harczi éleményeit örö
kitik meg, természetesen oly alakban, hogy abból 
It legjobb akarattal sem lehet elválasztani a valót 
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a képzelettől, mert oly emberek tollából kerültek 
ki, a kik már legtöbbnyire társadalmi állásuknál 
fogva - iródeákok lévén - nem voltak abban a 
helyzetben, hogy egyes fegyvertényeket a valóságnak 
megfelelően irjanak meg, mert kenyéradójukról 
lévén szó, csillogó, fényes köntösbe kellett öltöztetni 
a rideg valót, hogy az a fülnek tetszetős legyen s 
a főur hiuságát is kielégitse. 

Ezen mondák helyébe lépett azután a történelem, 
a mely nemzetünk fejlődését és felvirágzását álta
lában korhüen örökiti ugyan meg, d� egyes intéz
ményeink megalakulásának és fej lődésének részle
teivei nem foglalkozik. 

Ez inditotta a hadsereg vezető köreit arra, hogy 
a hadsereg egyes kiválóbb fegyvertényei - köve· 
tendő például az utókornak - de főleg a katonai 
erények fejlesztése czéljából .Ezredtörténetekt -ben 
örökittessenek meg. 

Nekem nem az a czélom, hogy intézményünk 
történetével foglalkozzam, azt szakavatottabb tollu 
iróra bizom, én egyes hőstettekből, a melyeket csen
dőreik vittek végbe, csak egy csokrot akarok kötni ; 
fel óhajtom eleveniterii a nemrég mult idők dicső 
fegyvertényeit ; regét akarok mondani névtelen 
hősökről és arról a rettenthetetlen bátorságról, a 
melyet élet-halál harcznkban tanusitottak. 

Ime : Hallgassák kedves olvasóim ! 
Az őrmester ellenőrző szolgálatból vonult be. Az 

országuton - körülbelül két órányira az örsállo· 
mástól - egy 14 kocsiból álló czigánykaravánnal 
találkozik. Mintegy 40 lépésnyi távolságban lövésre 
kész fegyverrel megállitja a karavánt s meghagyj a 
a vajdának, hogy az igazolványokat és a lójárlatokat 
egyedül hozza el. Megtörténik. A vajda tiz lépésnyire 
közeledik s az igazolványokat a parancshoz képest 
az őrmester előtt földre teszi s azzal visszamegy. 

Az őrmester felveszi és látja, h(,gy sok közte a hami
sitvány j ép ezért zsebre vágja azokat s meghagyja a 
karavánnak, hogy forduljanak vissza, mert bekiséri. 
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Mint a megbolygatott méhraj támadják meg 
undok szitkok között az őrmestert ! 

A harsány figyelmeztetés süket fülekre talál I 
A veszély tetőpontján el dördül a fegyver . . .  s a 

vajda átlőtt homlokkal holtan terül el a porban. 
Egy egetverő sikoly és káromkodás, általános 

megdöbbenés, a támadást azonban két suhancz 
folytatja. Ujabbi két lövés . . .  ujabbi két halott. 

Megdermedten áll a karaván ! A pillanatnyi két
ségbeesést ügyesen felhasználja az örsparancsnok s 
kiadja a parancsot : . Megfordulni ! Lépésben indulj ! 
A ki el mer s�ökni, halál fia ! .  

.Megfordul a karaván s az első kocsi vágtatva 
elllldul . . .  Megint két lövés 8 az egyik ló össze
rogy. Meg kell állani ! . . .  nincs menekvés ! 

A lovat eltakaritják, a halottakat összeszedik, 
kocsira rakják s jajveszékelve halad a karaván. 

A 26 férfi, 35 nő s nagyszámu gyermekből álló 
<lzigánykaravánt az őrmester egyedül, minden segit
ség nélk " l kiséri a községi előljáróságra, a honnan 
sok rendbeli büncselekmény kideritése után - a 
biróságnak adatott át. 

A hősies fegyverhasználat .jogOS» volt I 
A bravuros tett a koronás ezüst érdemkereszttel 

lett megjutalmazva ! 

Felső-Magyarország egy kis falucskájában vagyunk. 
A pró, kicsi fatörzsekből összerótt és sárral beta
pasztott apró viskók, a melyekben elkénY8zeredett, 
lesoványodott házi állatai kkal együtt, nagyon sze
gény és nagyon nyomorult emberek huzódnak meg 
egy helyiségben. Minden télen nagy itt az inség, de 
ilyen erős, zil'ataros, kemény télre, mint a milyen ez, 
még a falu vénjei sem tudnak visszaemlékezni. 

Már két napja dühöng az orkán oly félelmetesen, 
oly kisértetiesen, hogy megborzad testben a lélek. 
Felkapja a kristálylyá fagyott havat, oda-oda vágja 
a kicsiny ablakokhoz, hogy a keres7.tléczek meg-
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remegnek, belesüvit a kéményekbe, korom és füst
felhőt fujva a szobába, bömbölve, őrjöngve vágtat 
tova, mintha meg akarná fagyasztani a világot . . .  
Borzasztó idő, mintha. az Isten itéletének napja 
lenne . . .  

. 
Bent a kis viskók gyéren világitott szobácskáiban 

szivszorongva és imádkozva várják a vihar végét. Az 
utcza teljesen kihalt, jóllehet, még csak délután van. 

De im' a falucska utczáján feltünik két fegyveres 
alak . . .  két csendbr. 

És e rettenetes viharban a jó Isten vezérelte ide őket. 
A� utcza közepén jönnek . " Most megállanak . . .  

Egy kis viskóra mutatva egymásnak mondanak 
valamit . . .  Mi lehet az ? Csak nem tüz ? . . . 
A viskó tetejéből füstoszlop tódul ki . . .  Most egy 
lángkéve tör elő I . . . Futólépésben rohannak a ház
hoz s fellármázzák a községet : «Tüz van I • . . .  
Rettenetes veszedelem ily borzasztó időben I . .  _. 

Az emberek kirohannak az utczára, ki-ki szoron
gatva a kezében valami haszontalanságot, az egyik 
egy széket, a másik egy seprőt, egy asszony egy 
vánkost s azt csititgatja, holott a kicsinyét ijedté
ben az égő házban hagyta . . .  Fejetlenség minde· 
nütt. A két csendőr emberfeletti erővel igyekszik 
lelket verni a népbe, a mi végre félig-meddig sike-o 

. rül akkor, a mikor már három ház lángban áll. 
Végre az oltásra kerül a 80r. Fecskendő nincs, csak 
a fejsze és csákány működik, de ez is valami. 
Ropognak a fejszecsapások alatt á tetők gerendái 
8 a szomszéd házak pár percz mulva tető nélkül 
állanak. A hol a vész a legnagyobb, ott van min
denütt a csendőr. 

Már bedől a legelőször kigyuladt viskó teteje, a falak 
is javában égnek, a mikor az asszony, a ki vánkosát 
babu8kálja, észreveszi, hogy gyermeke nincs karján. 

J ajveszékel ve rohan az égő ház felé s biztos halá· 
lát leli a tüzben, ha az örsvezető, ki csak akkor 
tudja meg, miről van tulajdonképen szó, idejében 
fel nem tartóztatja. 
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Az anyát visszatartja, de ő pillanatig sem habo

zik életét koczkára tenni s már benn van a lán�
tengerben. 

Borzadva nézi a nép : Isten legyen neki irgalmas. 
A fojtó füsttől nem lát, de elhaló nyöszörgés üti 

meg fülét s ő bátran rohan előre, kikapja a bölcső
ből a gyermeket és jön vissza . . .  Még egy ugrás . .  , 
és künn van. Ebben a pillanatban összedől a viskó 
B egy égő gerenda fején éri a már amugy is kime
rült örsvezetőt, a ki a gyermekkel karján összerogy. 

Egy velőt rázó jajkiáltás tölti be a léget s a nép 
megfeledkezve mindenről, rohan az örsvezető meg
mentésére. 

Nincs rá szükség, hisz ott van bajtársa, a ki l) 
zsarátnokból már kiemelte s a megmentett csecse
mőt a fájdalomtól félőrült anya karjaiba adja. 

A kábultságából magához tért bátor életmentőt 
és rettenthetetlen hőst bajtársa részesiti első segély
ben és szállitja el a kórházba. Egy .hónap mulva 
gyógyultan hagyta el a kórágyat. Arcza és kezei 
tele égési sebekkel, hősiességének diadaljeleivel. 

A nyár folyamán_ujra arra járnak szolgálatban ; 
az életmentő őrmesteri rendfokozatban és mellén a 
koronás ezüst érdemkereszttel. Körülfogja a falu 
apraja-nagyja. Csak ke,'esen ismerik fel a kapott 
kitüntetéseket. 

Az asszony, kinek gyermekét oly hősies önfelál
dozással mentette meg, hozzája furakodik és . . .  
megcsókolja a kezét. 

A nyolcz,anas években Fejérmegye községében 
tagositásból kifolyólag végzetes kimenetelü fegyver
használat történt, a mely alkalommal a harcz dicső 
mezején két csendőr lelte halálát. Óriási felfegyver
zett tulerő,el szemben oroszlán módjára küzdöttek, 
n em hátrált ak egy lépést sem és felemelt fővel 
fogadták a kérlelhetetlen halált, jóllehet a járőrve
zető szerető hit,est s egy ártatlan, csacsogó apró
ságot hagyott otthon, a kik ő benne a szerető fér -

' , ' 
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jet, a gondos apát, gyámolitójukat, mindenüket 
vesztették el. 

A járásbiró a mérnökkel és egy irnokkal kiszál
lott a helyszinére, karhataImi segédlet gyanánt két 
csendőr volt mellette. A községházára érve, látták 
az izgatott hangulatot s 6 járásbiró lovas-küldöncz 
utján azonnal intézkedett, hogy egy erősebb kar
hatalmi osztag póttólag kivezényeltessék s minden 
ürügyet felhasznált arra, hogy a tárgyalást huzza
halassza mindaddig, mig a 'megerősités megérkezik. 

A mintegy 300 főből álló néptömeg - bár izga
tott hangulatban volt - eleinte elég nyugodtan 
viselkedett, később azonban mind hangosabban 
követelte a tárgyalás gyors megtartását. A járőr 
részéről alkalmazott jóakaratu figyelI\J.eztetés vajmi 
keveset használt s az izg·alom perczről'perczre nőtt. 

Egyszer csak az egyik főkolompos a tömeg köze
péből a csendőrök felé egy- követ hajit, mely elől a 
járőnezető alig tud kitérni. Ez volt az első jel lk 
támadás megkezdésére. A járőr a fegyvereket kész
helyzetbe hozva, a felizgatott tömeget csendes visel
kedésre most már utoljára figyelmeztette, a mely 
felszólitásra azonban a , töD;leg kőzáporral felelt. Egy 
kő a másodcsendőrt mellbe találta. 

Két lövés volt a válasz . .  , s öt ember fetrengett 
a földön. 

A bizottságnak még volt annyi ideje, hogy a hátsó 
ablakon át menokülve kocsira kaphatott és elvág
tatott. A csendőrök vissza akartak huzódni a szo
bába, de az ajtót az irnok ijedtében bezárta s igy 
ők künn rekedtek. 

Belátták, hogy itt a vég. Egymásra néztek . . •  
elbucsuztak egymástól, kezdődött az élet-halál küz.
delem. 

Revolverlövések szóltak bele a puskaropogásba. 
A golyók ott süvitettek el a csendőrök körül s az 
egyik a járőrvezetőt czombon találta. Egy arczizma 
sem rándul meg, nehogy társa észrevegye, a ki 
pedig már előzőleg mellén kapott sebet, a miről 
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azonban ő nem tudott. Tovább tüzeltek . . .  Ahány
szor eldördült a csendőrfegyver, annyiszor hallat-
13zott a tömeg soraiban a halálhörgés. 

Mindhiába ! A felbőszült nép nem tud ugyan előrs
nyomulni, de azért a revolverlövések nem szünnek 
meg. Amott féktelen düh, emitt higgadt nyugalom 
mindhalálig. És most a másodcsendőr homlokon 
találva, jajszó nélkül összerogy . . .  A járőrvezető 
nyugodtan lő tovább . . . Minden golyó biztosan 
talál . . . Már egyenként kell tölteni s ő mégis 
szilárc1an áll . . .  Kapott sebe már nem sajog, nem 
is érzi, ő renc1ületlenül tüzel ! 

Egyszer csak szive táján szuró fájdalmat érez . . .  
forróság futja át tagjait . .  , Mintha szédülne ? . .  
Még egy lövés, azután elsötétül előtte a világ s 
lassan összerogy . . .  «Szeretteim I Isten . . . . Már 
az utolsó szó ajkaira fagy. . . .  Még mintha erős 
'puskaropogást hallana ? !  

Elvégeztetett ! ! . . .  
A felbőszült tömegnek azonban arra már nincs 

ideje, hogy a két hős tetemét meggyalázza, mert 
megérkezett a szakasz csendőr s egy sortüz - a 
mely utolsó «Isten Veled I» volt a szerencsétlen 
bajtársaknak - eldönti a küzdelmet . . .  s a csata· 
téren csak a halottak, a nehéz sebesültek és a 
�sendőrök maradnak. 

*" 

Erdély kies bérczei közé, az Olt folyó vadregé. 
nyes partjára vezetem olvas6imat. Még tél van 
ugyan, de a márcziusutó verőfényes napja kicsa· 
klgatta a vidá.m gyermeksereget a folyó part j lÍra, a. 
hol kis leánykák, fiukkal vegyest járják a füzértán
czot, hanczuroznak, futkároznak s öröm repes kicsi 
szivükben, hogy télap6 fagyos arcza lassan elolvad 
s tüdejük nem győz betelni a zamatos levegővel. 
Kipirult, majd kicsattanó pufók angyalarczokat 
látunk mindenütt. A jég még zajlik s az hátbor

-2ongat6an szép látvány ! Emitt lassan uszik egy 
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jégtábla, akkora mint egy nagy cs6nak, amot� meg 
torlódás van, egyik a másik hátára kerül s ott 
lej ebb a sarkantyunál megreked, az utánna jövő 
jégtömeg apr6ra zuzza össze. Egész felhő táma.d a 
sziporkából, a melyen áttüzel. a nap �s a�, 

ap�6 Jég: 
kristályokon a szivárvány mm den szme JatszIk. Ja] 
be szép ! ' . Ebbe az örömteljes hangzavarba egy SIkoly keve-
redik. 

A kis tiz éves Adorján Imre beleesett a folyóba, ép 
egy nagy jégtáblára, a mely viszi a folyó közepébe. 

Az előbb még kaczagó gyermekhad rémülten 
szétrebben s jajveszékelve futnak segitségért. On�an 
a jégtábláról szivettépően hangzana� � se�élyklál
tások s az összesereglett férfiak kozul nmcs egy 
is, a ki a mentést meg merné kisérelni. . A nagy lármára a szolgálatból épen mos.t bev?
nult csendőrök is elősietnek s megdöbbenve IsmerIk 
fel a fiu veszélyes helyzetét. Itt gyors segitségre 
van szükség, tehát nem is haboznak. Az .embereket 
elküldik p6znákért és kötelek ért. Az egyIk csendőr 
az ár irányában rohan előre s a mint lankásabb 
partot ér, bele veti magát a hullámokba. , Minden pillanat egy örökkéval6ság . ' .: .. 

A nezők 
szivében a kétségbeesés és reménység surun válta
kozik. 

A csendőr szivverése a jéghicleg hullámokban 
majd eláll, de azért ő uszik a jégtábla felé, a .mel'yen 
kezeit tördelve ül a gyermek. Most egy Jégtabla 
közeledik feléje, ha el nem kerüli, vége. A cse.ndő� 
igyekszik rámászni . . .  a jég törik . . .. egy �Jabb; 
kisérlet is meddő marad . . .  Most lebuklk a VIZ ala 
s a jégtábla alatt eluszva, a foly6 közepén ujb6l 
előtünik. 

Már a másik csendőr is - derekán kötéllel - a 
habok között van ; siet társa segitségére, a ki sze
rencsésen feljutva a nagy jégtáblára, a gyermeket 
már karjai közt tartja. 

Immár van remény a menekülésre . . .  Előre tör 
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társa is s a második kisérletre szerencsésen oda
hajitja a kötél végét. 

Száz kéz huzza kifelé őket s pár percznyi eről
ködés után partot érnek. 

Hősies tetteért az ezüst érdemkereszttel lett meg
jutalmazva a bátor életmentő. 

-l< 

Az idén szabadságom alkalmával egy régi iskola
társamat - a ki tul a Dunán plébános - látogat. 
tam meg, a kinél mint iskolatársak, egy előre meg
határozott napon, többen jöttünk össze. 

Vasárnap lévén, délelőtt elmentünk istentiszte
letre. A templom előtt gyülekeztek a hivek s egy 
idősebb emberekből állott csoportban, egy már erő
sen őszbevegyült katonás magatartásu öreget vettem . 
észre, kinek mellén az I. osztályu vitézségi érem 
diszlett. A mint elhaladtunk mellettük, tisztelettel
jesen köszöntek. Nekem feltünt, hogy csak ez az 
egy szép érdemjel disziti hatalmas mellét ; önkény
telenűl kerestem a hadiérmet, de még csak egy 
második szallagot sem láttam kabát j án. 

Az egész mise alatt érdekelt engem 'az én embe
rem s kerestem szemeimmel. Végre megtaláltam a 
község padjában, a hova csak a "tisztet. viselők 
ülhetnek. Tehát - gondoltam magamban - tiszt
séget viselő ember, szóval a község tekintélyes pol
gára. 

Kevéssel a mise befejezése előtt elhagytam a 
templomot s a kijárathoz álltam. Nemsokára jöttek 
a hivek s köztük az én emberem is. 

Megszólitom I 
- Jó napot bátyám I 
- Dicsértessék I köszön vissza illedelmesen és  

nyujtja felém a kezét, a melyet derekasan meg
ráztam. 

- Megbocsát kedves bátyám, hogy egy keveset 
feltartóztatom, de megláttam a mellén ezt a szép 
érdemjelet. 
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- Az első osztályu vitézségi ezüstérmet, igazítja 
ki nagy büszkén szavaimat az öreg. . 

- Tudom jól, kedves öregem s engem, mmt 
katonát rendki vül érdekelnek az ily kitüntetett 
emberek. De mondja csak, miért nem viseli a hadi
érmet i s ? 

- Mert nincs, volt a lakonikus válasz. 
- Hogy·hogy ? Nem értem ! 
- Nem voltam én, hadnagy ur, kérem alássan, 

sorhadbeli katona, hanem . . .  csendőr I 
- Oh, hisz ez nagyszE:rü I kiáltottam fel elragad

tatva, magA.m is az vagyok ! 
Láttam, hogy az öregnek nagyon jól esik az érdek

lődésem s rendkivül megörült neki, a mikor -
megszabadulandó a bennünket körülvett bámészko
dóktól - megkértem, hogy indulnánk hazafelé. 
Utközben aztán - kérésemre - elmondotta, hogyan 
kapta ő meg a vitézségi érmet. 

- Hát kérem - kezdte meg egy pár köhécselés 
után az öreg - még mint német zsandár kaptam 
ezt meg, de - bál' büszke vagyok reá - még ma 
sem tudom, tényleg megérdemlettem·e ? . 

Ugy volt a dolog, hogy egy meleg augusztusI 
délutánon egy fegyyores csavargót, a kit már régen 
kerestünk, egy szénaboglya mellől véletlenül kiug
ra szt ottunk. Jóformán nem is tudtuk, hogy tulaj
donképen kivel is legyen dolgunk s már is lőtt . 
gazember. Csendőrtársam - Isten nyugosztalja -
összeesik, nekem meg a második lövés a térdemet 
surolta. 

A gazembernek még egyszer tölteni azonban már 
nem volt ideje, mert - mint később megállapitot
tuk - az én golyóm az ágyékába furótlott. Elordi
totta magát, de azért még volt annyi ereje, hogy 
egy közelében levő partszakadékba huzódjék, a mely. 
nek bokrai egészen eltakarták. 

Vaktában nem akartam lőni,! hát utánna mentem 
s csak hajszálon függött, hogy le iJem lőtt, de a kino�
tól már - ugy látszik - nem igen tudott czéloZlll, 
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mert csak a kalapomba lőtt egy lyukat. Erre én 
fejbe lőttem, a mi által elkerülte az akasztófát . . .  

Ezért kaptam a vitézségi érmet ! 
Szegény bajtársam pedig egy hét mulva szintén 

belehalt sebébe. Én még szolgáltam egy ideig s 
aztán mert rossz térdemmel nem birtam a gyalog
lást, �Yllgdijba küldtek s még m� is élve.ze� a napi 
75 krajczár nyugzsoldot a 20 kraJczárnYI erempot-
dijjal együtt . .  . . 

Ezalatt odaérkeztünk az öreg portájához s belép
tünk miután szivélyesen meghivott, mondván : 
Tess�n megtisztelni házamat, tessen beljebb kerülni t 

Szép kényelmes polgári ház volt, nagy gazdasági 
udvarral. Benn a szobában együtt volt már az egész 
család ; egy ősz, tisztes arczu asszony - az öreg 
életpárja - felnőtt fiai, két meny�cske l�nya, . . 

azok 
férjei és vagy 8-9 unoka, a kIk sor.1ába Jottek 
parolára és a kik a szokásos üdvözlés után hátrább 
állottak. 

Leültünk. Megkináltak süteménynyel és borral. 
Méa egy ideig elbeszélgettünk s az öreg előhozta 

végelbocsátóját, a vitézségi éremre v�natkozó alap
szabályokat s legvégül a golyó által atfurt kalapot. 

Nemsokára távoztam. Még egy darabig elkisért s 
akkor még megsugta, hogy bizony ő a feleségét is 
a vitézségi éremnek köszönheti, mert máskülönben 
szegény legény létére mPg nem kapta volna a falu' 
legmódosabb é� legrátartóbb lá�yát, de m.él? az 
apósának is hlZelgett, hogy az ő lányát «kItunte
tett. emlrer kérte meg. 

Később bajtársaimtól tudtam meg, hogy az öreg 
községi esküdt és a falu legteki�télyeseb� és �eg: 
gazdagabb polgára, a ki csak azert nem vIselt bIrÓI 
tisztséget, mert azt nem fogadta el. 

Azt hiszem kommentár nélkül is bátran állitha
tom, hogy az öreg is megérdeIl?elte . a .vité.zségi 
érmet s egyszerü keresetlen szavaIból IS kIérzIk az, 
hogy jelszavunk nemes intenczióit ő is átérzette. 

"" 
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Ime kedves olvasóim néhány szál virág a csend
őrség tagjai által véghez vitt hőstettok himes 
mezejéről ; néhány sor abból a hőskölteményből, a
melyet fegyveres kézzel maga a csendőrség ir. 

Mily szép koszorut lehetne fonni ezekből a virá
gokból ! 

Nagy kár, hogy lassan-lassan feledésbe mennek 
a kötelességteljesitésnek és önfeláldozásnak e szé� 
példái ! 

Számtalan eset van ilyen s habár minden egyes 
hős mellét nem is disziti érdemjel, azért az nem 
von le semmit a teljesitmény érdeméből ! 

Az érdemjel csak külső jele az elismerésnek, a 
mely valamennyiünknek osztályrészül nem juthat. 
annak fénye azonban az egész csendőrségé, mert a. 
kitüntetett egyének kiváló teljesitményei egyuttal 
emelik a csendőrség tekintélyét is. 

A legnagyobb elismerés az a megnyugtató tudat. 
hogy kötelességeinknek becsületesen, derekasan meg
feleltünk. 

Ez a lelki megnyugvás többet ér minden rend
jeInél. Ez ösztönöz bennünket hivatásunk pontos és 
hű teljesitésére, a mely ,által előljáróink elismerését 
és polgártársaink becsülését vivjuk ki. 

Elődeink, de főleg fegyvertársaink kiválóbb tettei
ből meritsük magunknak azt a lelkierőt, a mely 
nélkül képtelenek vagyunk nehéz pályánk rögös 
utjain haladni s a melyre szükségünk van akkor. 
a mikor a kérlelhetetlen halállal kell farkasszemet 
néznünk 

Tudja meg mindenki széles e hazá.ban, hog.v a 
csendőr nemcsak kötelességét teljesiti tett esküj éhez 
hiven és pontosan, hanem ha kell s ha azt a közjó
kivánja, törvényeink oltalmában és védelmében 
hősi halállal pecsételi meg e jeJszót : 

«Hiven, becsülettel és vitézül ! .  
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Tevékenységi kimutatás 

a m. kir. csendőrkerületekben az 1 908. évben teljesitett
közbiztonsági szolgálatokról. 

NevezetesAn 

Felségsértés : I 
el""""" } I kideritett eset 
elfogott . 
feljelentett }egyen 

A király, a királyi I ház tagjainak bán-
talmazása. a király 
megsértése : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } . 
feljelentett egyen 

A hűtlenség : 
előfordult } kideritett eset 
elfogott } . 
feljelentett egyen 

A lázadás : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } . 
feljelentett egyen 

A hatóságok, or-
szággyiilési tagok, 
vagy hatósági köze· 
gek elleni erőszak : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfo�ott } . 
lelje entett egyen i 

1. I II. I m. )  IV. I v. ) VI. ) VII. lvm·ljöBBze 
számu csenrlörkeröletben Ben 

1 
� I I I  1 ':1 1 1 7 1 'll l 1 · : 1 7 

2 . I l 1 4-
2 l , 

4 

Ei 4 5 5 1 3 3, 26 

II 4 5 5 · �I 3 3 26 
l 2 3 5 5 4 5 29 

l l 2 
l . :1 2 
l 1 31 I 10 

I 
1 551 244 190 1729 'll 1 1  I 2118 200 297 204 

'2 1 0  2?18 199 297 153 1 73 244 19C 694 431 2!! 50 41 521 49 65 �j �36 357 414 �66 572 269 339 435 3059 

Nevezetesen I 
Az alkotmány, a tör· 
vény, a hatóságok 
vagy hatósági köze-
gek elleni erőszak : 

előfordult l 
kideritett eset 
elfo ott . 
felje�entett egyen 

A magánosok elleni 
erőszak : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } . 
felj elentett egyen 

A polgárok válasz-
tási joga ellen el-
követett bűntettek 
és véts�ek : 

előfor ult } kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A vallás és ann ak 
szabad gyakorlata 
elleni bűntettek és 
vétsegek : 

előfordult } 
kideritett eset 

elfo�ott } . 
felje entelt egyen 

A személyes szabad· 
sá�nak, a házjo�. 
na , továbbá a level· 
és távirdatitoknak 
közhivatalnok általi 
megsértése : 

előfordult } kideritett eset 
elfogott } 
feljelcntett egyén 

30:) 

I. I II. I m·1 IV. V. VI. VII. vm. ÖBBze. 
számu csendörkerületben lj sen 

12 9 4 l 7 
12 9 4 1 7 

1 2 
18 233 6 1 8 

47 31 42 54 35 47 31 42 54 34 
:20 12 3 7 

283 245 162 262 207 

l l 3 l 
l l 3 l 

13 1 16' 10 

6 5 91 39 14 
6 5 91 39 14 

8 7 128 96 45 

l ' 

1 1 3 2 1 
1 1 3 2 1 

1 1 6 4 1 

15 13 
15 13 
:3 5 31 14 

50 44-
50 44 

'! 21 
215 261 

l 
1 

6 

9 4 
9 4 
1 

12 8 

3 5 3 5 
5 8 

; 
1 

11 

62 
62 

23� 

f 
� 
l 
� 

17 
17 
4", 

� 
• f 
20 

7 o 
O 7 

12  3M 

365 
36 

6 
4 
9 
O 187 

1 
1 

19 

18 
18 

35 

o 
O 
1 
8 

5 
5 
1 
1 

1 1 9 
9 

3 



Nevezetesen 

A péuzhamisitás : 
előfordult } t kiderilett ese 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A hamis tanuzás 
és hamis eskü : 

eIőfor�ult lesett klderltett 
elfo"ott } . 
relje�entett egyen 

A hamis vád : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfo�ott } . 
felje entett egyen 

A szemérem elleni 
bűntettek és vét-
ségek : 

előfordult } 
kiderilett eset 
elfogott } . 
feljelentett egyen 

Kettős házasság : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfo�ott } . 
felje entett egyen 

A családi áll�sra 
vonatkozó büntet-
tek és vétségek : 

előfordult } 
kideritett eset 

. elfogott } . 
feljelenlett egyen 

1. 1 

69 
68 
26 
94 

8 
8 

17  

7 
7 
1 6 

9� 
9:1 

9 
9ö 

2 
2 
4 

'il 
2 
1 
il 
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n. m. IV. V. I VI: VIT·lvm. � szá.mu csendörkerületben 

58 93 26 21 5� 34 
56 93 25 21 54 33 
26 23 1 13 6 
75 110 44 26 62 46 

4 6 20 8 16 26 
4 6 20 8 16  26 

1 3 5 5 
5 13 34 6 17 37 

6 4 2 4 5 15 
6 4 2 4 6 I I  
8 8 2 . 7\ 7 2.7 

I 
135 237 138 79 1 7(; 6 1  
1 3� 2.36 138 79 ni'> 6 1  
1 5  36 !il4 H l  28 8 

160 H Ig 146 67 1 54 8 1  

1 I 2 
1 !il 
l 
1 I 5 

I I 
6 5 5 H í 7 
6 5 5 �41 7 7 

'i! 
9 5 5 13 9 8 

42 

f� 
48 

18 1 8[ 26[ 
91 9, , 

1 1 1 
1211 
1 2� 

17  
J 3 1  

1 1 
1 

1 8[ 
18 

19 

.en 

397 
390 106 
505 

1 05 106 
14-

1 55 

53 
49 1 
66 

10W 
lOel5 

1 5: 
1027 

1 

( i 
6 
1 
1 

6 4-
t 
3 
O 

6 

7 

Nevezetesen 

A rágalmazás és 
becsülelsértés : 

rlőfordult } 
kideriteIt esel 
elfOgott } . 
l'eljelenlett egyen 

Az ember élete 
elleni büntettek és 
vétségek : 

elŐfordult } 
kideritell esel 
elfogott } , 
feljelenteIt egyen 

A párv iadal : 
előfordult } I kideriteIt ese 
elfOgott } . 
feljelentett egyen 

A lesti aértés : 
előfordnIt } 
kideritetl eset 
elfogott } • 

,feljelentett egyen 
A közegészség el
leni bűntettek és 
vélségek : 

előfordult } 
kideritett esel 
elfogott } , 
feljélentett egyen 

A személyes sza
badságnak meg
sértése magánsze
mélyek állal : 

előfordult } 
kideritett esel 
elfogott } . 
I'eljelelltcll egyen 
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39 
39 

1 
107 

138 

1 5g 
1M) 

13 
286 



Nev ezetesen 

1- és táv-A levé 
siirgöo 
sértés� 

ylitok meg-

rdull } 
rltett esel elófo 

kide 
elfog 
feljel, 

olt }egyén eotelt 
k tiltott fel-A tito 

fedezé 
elMo 
kide 
elfog 
feljel 

se : 
rdult } 
ritetl es�t 
ott } . 
rnletl egyen 

án lak meg-A mag 
sértésr 
mélyek 

ma!(ánszr-
állal : 

rdult } 
rilett eset elófo 

kide 
elfog 
feljel, 

ott } 
en telt egyén 

A lopa 
elMo 
kide 
elfog 
feljel 

s : 
rdllll l 
rilelt eSC t 
ott . 
enleU egyen 
lás és zsa-

rdull l 
riteIt esel 

A rab 
rolás : 

elófo 
kide 
elfog 
feljel 

A sik 
törés 
kezelé 

ott . 
entett egyen 
kasztás, dr-

és hűtlen 
s :  
rdult l 
riteIt eset 
ott . 
enlett egyrn 

előfo 
kide 
eifog 
feljel, 

I. 

6 
6 

8 

394 
394 

7 
634 

6329 
6120 

440 
7269 

252 
249 

68 
348 

300 
300 

23 
1160 
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II. m. 1 IV. v. I VI. VII. vm. ÖBBZ.' 

számu csendörkerületben 

I 
2 4 4 7 12 5 
2 4 4 7 12 5 2 4 4 9 10 6 

6 9 
6 9 

8' 1 0  

j I 
q.í7 472 5 13 271 351 433 
276 47':i! 513 270 349 43q. 

6 1 7  1 9  1 8  1 0  2 1  
408 805 841 498 545 682 

5 161 7351 6177 7063 5 1 27 4355 
4íli6 7338 5883 6581- 4685 4 1 1 2  

5 1 7  !l67 9 1 7 1249 1 15 1  136 
595!! 7592 6651 6934 4650 5033 

213 228 265 147 128 202 
213 228 260 14-2 122 200 

63 84 96 67 6'! 59 
341 341 367 1 99 16'! 295 

1 78 405 259 1 74 2 1 8  1 8� 
1 75 405 254 1 74 218 1 8 1  

1 3  33 1 2  66 50 1'l! 
208 421 298. 180, 185 197 

II sen 

15 
15 

1 2  

2 
2 

':I 

48� 
488 

71� 
7 1 6lJ 
6825 

69C 
7614 

291 
291 

68 
425 

345 
345 

28 
35C 

55 
55 

55 

J 7  
1 7  

20 

3200 
3 1 94 

108 
5128 

1872 
4631-

6367 
5170 1  

1 72 . 6 
5 
7 
8 

1 70 
56 

\147 

206 
205 

23 

1 
2 
7 
9 209 

Nev ezetesen 

alan elsajá-A jogt 
titás : 

elófor 
kider 
elfog 
feljele 

dUlt } 
itett e.et 

ott } 
oteU egyén 

azdaság és 
tolás : 

Az org 
bŰDp'ár 

elófor 
kider 
elfogo 
feljele 

dUlt } 
itett eset 
U } . 
ntelt egyen 

s :  A csalá 
elMor 
kider 
elfoga 
frljele 

dult } 
itelt eset 
tt } . 
n l ett egyen 

hamisitás : Okirat 
előfor 
kidei' 
elfogo 
feljele 

dult } 
itelt eset 
It } 
nteU egyén 

és községi 
bizonyitvá-

Orvosi 
hamis 
nyok k 
használ 

iállit4sa és 
ása : 
dult l 

ilett eset 
It 
oteU egyén 

előfor 
kider 
elfogo 
feljele 

amisitás : 
dult } 

itelt eseL 
Bélyegh 

előfor 
kider 
elfogo 
feljele 

It } 
otelt egyén 
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I. I II. I m. 1 IV. I v. I VI. I VII. lvm ' ll ÖBsze ' 

számu csendöl'kel'ületben sen 

24.6 20q. 261 243 246 24'!.! 1 59 300 1899 
244 201 258 242 '!.!45 238 159 300 1887 

2 2'!.! 5 4 l 9 8 5 1  
301 245 293 3 1 7  35 1 3�0 204 376 2403 

901 486 1269 707 775 5!)5 397 9;� 6 1 00 
901 486 124.5 707 775 5::15 397 97 W7Ű 

4 I I  45 20 24 25 24 23 1 76 
1040 65'!.! 1 1 23 78:! 1 048 718 4űl! 1026 6851 

250 230 430 240 1 75 2 1 7  1 5 1  3!l4 2087 
250 21 9 4-30 233 162 216 151  394 2065 

3� 22 73 1 0  37 65 13 4-2 294 
266 264- 273 242 1 6 1  1 60 1 33 358 1857 

102 76 288 1 29 44 5 1 64- 70 81l1-
102 68 287 1 2 5  44 51 63 69 809 

1 1  9 24 7 9 14- 8 U 93 
46 59 98 149 33 49 98 592 

3 l 4 
3 1 4 

1 1 
4- 4, 

1 l 
1 l 
1 1 
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Nevezetesen 

Csalilrd és vétkes 
bukás : 

elŐfordult
} kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

Más vag
�

onának 
megrongá ása : 

előfordult
} kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

A gyujtogatás : 
előforduh

} kideritett esel 
elfogott } . 
feljelenteIt egyen 

Vizáradas okozás : 
előfordult

} kideritett e,el 
elfogott 

} 
. 

feljelentctt egyen 

Va�pályák, hajók, 
távlrdák megron-
gálása és egyéb 
közbizI. veszélyes 
cselekmények : 

elófordult
} kiderrtett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

A foglyok 
szöktetése : 

meg-

előfordult } 
kideritett eset 
ol fogott } 
feljelentctt egyén 

3 1 0  

I II. I m· 1 IV. I I VI. I VII. I VIII. 
-

I. v. Össze-

számu osendörkerületben sen 

2 2 1 8 7 6 2 9 37 'il 'l 1 8 7 6 2 ! 36 
2 2 1 

i, 5 
3 1 1 7 24 5 2 56 

705 744 939 902 606 791 688 87< 63148 
700 731 933 895 603 780 598 �6, 6103 

10 3 1 9  1 5  1 9  1 9  36 i� 140 
1 164- 1 167 1559 1 815 1030 1279 1 1 97 133� 10559 

936 1699 1908 1406 1 705 2135 886 1 696 12271 
885 1 278 1 582 1096 1266 1698 786 1 464 100�5 

25 2 1  4 6  38 49 66 30 
1 l�� 294 

839 l a8 1290 1010 B97 1481 917 9 1 5 1  

1 7 10 . 1 , n 
1 6 5 1 2 1 5  

2 7 8 1 8  • é 38 

30 25 49 1 7  24 1 7  44 54 267 
27 'il! 44 17 24 1 7  39 50 253 

1 2 l 2 2 8 
6� 41 6� 20 124- 65 105 97 1 79 

5 1 2 I !l 
5 l s! 1 9 
5 1 l 7 
2 2 9 13 

-

-
Nevezetesen 

= 

A fegyveres erő 
elleni bűntettek és 
vétségek : 

elMordult
} kideritett eset 

elfogott } é feljelentett egy n 

A bivatali és ügy' 
védi bilntettek és 
vétségek : 

előfordult
} kideritett eset 

elfo
�

ott } . 
felje en tett egyen 

Egyéb lön'ényekbe 
ütköző büntettek és 
vétsé

fo
ek : 

elő ordnil 
} kideritell eset 

31 1 

l. I II. I m· 1 IV. I v. I VI. I VII· lvm. Össze· 

számu osendörkerületben Ben 

8 32 38 38 9 3C 36 41 2g4 
8 32 '38 38 9 30 36 4, 234 
6 2 1  34 28 9 28 30 37 1 93 
2 1 3  8 13 1 5  1 1  -i 70 

2 3 3 15 2 l 8 l 35 
'il 3 3 1 5  2 1 8 1 35 

!il l  2 1  
2 1 3  4 13 2 3 10 1 48 

341 287 87 1 16 354 �� 1 1 2  48 1 439 
287 87 1 1 1  353 1 12 48 3�� 1 433 

38 27 53 'H 47 42 25 3. 293 e\fo
�

ott } . 
. felje entett egyen 72 82 7 1  343 51 17 32 301 1029 

Kir. jál'ásbirósá-
gok hatáskörébe 
utall kihágások : 

előfordult
} kidcl'itett eset 

elfo
�

ott 
} felje enIeIt " gyén 

Közi
1

azgalá,i ható· 
sál(o batáskörébe 

1 005 986 1350 
999 980 1 331 

23 1 8  4 1  
[ 754 l G03 2274 

1739 1 1 29 1 169 858 1 161 9396 
1737 1120 1 ' 53 74 5 1 151 9 1 1 6  

28 57 60 14 25 266 
2690 2078 1971 1707 1 876 1 6953 

utalt kibágások : 
előfordult } 1� 16[76 17376 33455 1647228179 14900 9031 162803 
kideritett eset 16505 1612�17376 33U7 1Ml1 !!8131 1�98 901 7 16S!608 
elfo oU . 670 1 95 2471 502� 30�5 9 1O [  593 159'! �3749 
feljefcntcu}egyen 1830 �722' 28871 60083 344'21 41636 l!31100/16254 �77644 

I, 

". 
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FÜGGELÉK. 
Katonai és polgári czimtár. 

r. KATONAI CZIMTÁR. 

Legfb'bb hadúr : 
Ö OS. és ap ost. kir. Felsége I. FERENCZ JÓZSEF. 

.!l legfőbb hadúr rendelkezésére : O cs. és kir. 
Fensége Fe'l'encz Ferdinánd főhercze$ ; lov. tábo 

Főhadsegédek : gróf Paar Ede lov. tábo v. b. 
t. t. ; ahnenburgi báró Bolfras Artwr gy. tbk. V. b. 
t. t.. 8 katonai iroda főnöke. 

8zárnysegédek : 5 törzstiszt. 

Cs. és kir. kö�ös hadsereg. 

.!lz összes fegyveres erő vez6rkari főnöke: 
Höfzendo1'fi Conrad Ferencz gy. tbk. . 

Osapat-főfelügyelők : Ö cs. és kir. Fensége 
Jenő főherczeg lov. táb., báró Albo1'i Jenő gy. tbk., 
Fiedler Nándor tbsz. és Va1'es-i VaroSanin Má?'ián 
tbsz. 

Testőrség :  a) Arcier testőrség ; állománya 45 
tiszt ; feláll. 1 763. b) m. kir. testőrség ; állománya 45 
tiszt ; feláll. 1 760. c) Cs. és kir. Darabont·testőrség ; 
állománya 6 tiszt, 44 altiszt ; feláll. 1 767. M. kir. 
Darabont·testőrség ; állománya 6 tiszt, 44 altiszt, 13 
szolga. d) Lovas testőr-század ; állománya 7 tiszt, 
72 altiszt ; feláll. 1849. e) Gyalog testő1'3zó.zad ; állo
mánya 6 tiszt, 248 altiszt ; feláll. 1802. 
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Os. és kir. hadügyminiszter : báró Schönaich 
Ferencz gy. tbk., v. ·b. t. t. 
I... .!l hadugyminiszterium segédközegei: A ve
zérkar főnöke : Hötzendorfi Conrad Ferencz gy. tbk. 
- Hadi levéltári igazgató : belobreskai Woinovich 
Emil altb. - Lovassági felügyelő : lovag Bruder
mann Rezső lov. tábo - Tüzérségi felügyelő : Ő cs. 
és kir. Fensége Lipót Salvator főherczeg, tbsz. 
Vártüzérségi felügyelő : Be8chi Ede altb. - Hadmér
nöki felügyelő : báró Leithner Ernő altb. - Utász
felügyelő : Reinold Emil ezredes. - Vonatfelügyelő : 
Feigl Ede tábo - Hadtest iskolák felügyelője : 
lovag Auffenberg Mór altb. - Katonai nevelő és 
képzőintézetek felügyelője :  Rohr Ferencll altáborn. -
Pótlovazási felügyelő: benefai Bacsák Zsigmond táb. 
Vezér épitészmérnök : Gall Rudolf vezérőrnagy. -
Egészségügyi csapatparancsnok : Kukió Emanuel 
ezredes. - Apostoli tábori püspöki helynök : dr. 
Belopotoczky Kálmán tricalai püspök, V. b. t. t. -
A katonai orvosi testület főnöke : foratburgi Kratsch
mer Fló1'ián vezértörzsorvos. - '  Szallszámvevőség 
főnöke : themani báró Borowiczka Alfréd min. tan. 

Műszaki katonai bizottság : Elnök : zeldeggi 
Zednik Győz/j tábo 

Katonai egészsegügyi bizottság : Elnök
forstbergi. dr. lovag Krat8chmer Fló1'ián vezértörzs· 
orvos. 

Katonai földrajJzi intézet : Par. : Frank Ottó altb. 
Katonai legfőbb törvényszék: Elnök : Pfiffer 

Károly lovag gy. tbk. 

Hadtest-paranosTbOkságok. 

1. hadte8t : Krakkóban. Területe : Nyugati Galiczia, 
Szilézia és Éjszak-Morvaország ; az 1 . ,  13., 20., 54., 
56., 57., 93. és 100. sz. gyal. ezr. hadkieg. területe. 
Par. Steinsbe1'g Mór gy. tbk. 

2. hadte8t : Béc8ben. 'l'erülete : Alsó-Ausztria és Dél-
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Morvaország ; a 3., 4., 8., 49., 81., 84. és 99. sz, gyal. 
ezr. hadkieg. területe. Par. : hadamari lovag V81'8bach 
Man8uett gy. tbk. 

3. hadtest : Grác ban. Terülee : Stájerország, 
Karinthia, Krajna, Triest, Istria, Görz és Gradiska ; 
a 7., 17. ,  27., 47., 87. és 97. gyalog-ezred hadkieg. 
területe. Par. : Potiorek Oszkár gy. tbk. 

4. hadtest :  Budape8ten. Területe : Magyarország j a 6., 
23., 32., 38., 44., 52., 68., 69. és 86. sz. gyal. ezr. hadkieg. 
területe. Par. : Schreiber Viktor altb. 

5. hadte8t : Pozsonyban. Területe : Magyarország ; 
a 12., 19., 26., 48., 7 1 ., 72., 76. és 83. sz. gyal. ezr. had 
kieg. területe. Par. : nemes Vinzor Antal lov. tp •. 

6. hadtest : Kas8án. Területe : Magyarország ; az 5 .. 
25., 34., 60., 65., 66. , 67. és 85. sz. gyal. ezr. hadkieg 
területe. Par. : mörkensteini Mörk Jdnos gy. tbk. 

7. hadtest : Temesvárt. Területe : Magyarország ; li 
29., 33., 37., 39., 43., 46., 61. és 101. sz. gyal. ezr. hadgieg. 
területe. Par. : Frank Libo?' gy. tbk. 

8. hadtest : Prágában. Területe : Csehország ; a 
1 1., 28., 35., 73., 75., 88. , 91 .  és 102. sz. gyal. ezr. 
·hadkieg. területe. Par.: Kollm' Albej·t gy. tbk. 

9. hadte8t : Leitmeritz Területe : Csehország ; a 
18., 21 . ,  36., 42., 74., 92., 94. és 98. sz. gyal. ezr. 
hadkieg. területe. Par.: rummershofi Rummer Adolf 
gy. tbk. 

10. hadte8t : P,·zemyslben. Területe : Közép-Galiczia ; 
a 9.; 10., 40., 45., 77., 89. és 90. sz. gyal. ezr. had
ki eg. területe. Par.: Friedenthali lovag Pino A1'tur 
gyal. tbk. 

11. hadtest: Lembergben. Területe : Keleti Galiczia és 
Bukovina; a 1 5., 24., 30., 41., 55., 58., 80. és 95. 
sz. gyal. ezr. hadkieg. területe. Par.: Schödler Ferencz 
altngy. 

12. hadtest : Nagy-Szebenben. Területe : Magyar· 
ország : a 2 ., 31., 50., 51., 62., 63., 64. és 82. sz. 
gyal. ezr. hadkieg. területe. Par. : kis-demeteri 
Gaudernak József lov. tábo 

18: hadte8t : Zágrábba.n. Területe : Horvát · és Szla-
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vonország é s  Fiume ; a 1 6., 53., 70., 78., 79. é s  96. gyal. 
ezr. ho.dkieg. területe. Par. : Gerba Rajmund altb. 

14. hadtest : Inn8bruckban. Területe : Tirol és 
Verarlberg, Felső-Ausztria és Salzburg ; a 14. és 59. 
gyal. ezr. és a tiroli császár vadászok hadkieg. terü
lete. Par. : nemes Schemua János gyal. tbk. 

15. hadtest : Sararjevoban. Területe : Bosznia és 
Herczegovina ; az 1 . ,  2. és 3. bosznia-herczegovinai 
ezredek hadkieg. területe. Par;: Auffenberg Mór lo-
vag altngy. . 1 6. hadtest : Zá,·ában. Területe : Dalmáczla és a 
Moetár·i kerület és a Travnik-i kerület Bugojno-i, 
Glamac.i, Livnó-i, Bozor-i és Zupanjac-i járásai ; a 
22. sz. gyal. ezr. és a 4. bos.-hercz. ezred hadkieg. 
területe. Par.: Fanta Károly lovag altngy. 

Gyalog-hadosztály- és dandárparancs
nokságok :  

1 .  gy. hdoszt. :  Sarajevo. 7. hegyi ddr : Viiíegrad. 8. 
hegyi ddr: Foca. 9. hegyi ddr : Sarajevo. 10. hegyi'ddr: 
Sarajevo. ' 

2. gy. hdoszt. : Jaroslau. 3. ddr : Rzesz6w. 4. ddr : 
Jaroslau. 

8. gy. hdoszt.: Linz. 5. ddr : Linz. 6. ddr : Salzburg. 
4. gy. hdoszt.: Brünn. 7. ddr : Zno.im. 8. ddr : Brünn. 
5. gy. hadoszt. : Olmütz. 9. ddr : Olmütz. 10. ddr : 

Troppau. 
6. gy. hdoszt.: Grácz. 1 1 .  ddr: Gráez. 12. ddr: 

Klagenfurt. 
7. gy. hdoszt. : Eszék. 13. ddr : Eszék. 14. ddr : 

Pétervárad. 
8. gy. hd oszt. : Bozen 15. ddr : Bozen. 16. ddr : Trient. 
9. gy. hdoszt. :  Prága. 17.  ddr és 18. ddr : Prága. 

1 0. gy. hadosztály: J osefstadt. 19. ddr : J osefstadt. 
20. ddr : Königgratz. 

1 1 . gy. hdoszt.: Lemberg. 21 .  ddr. és 22. ddr: Lemberg. 
12. gy. hdoszt. : Krakk6. 23. ddr és 24. ddr : Krakk6. 
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1 4. gy. hdoszt. : Pozsony. 27. ddr : Pozsony. 28, ddr : 
Sopron. , 

1 5. gy. hdoszt. : Miskolcz. 29. ddr : Ungvár. 30. 
ddr : Miskoloz. 

1 6. gy. hdoszt. : N.-Szeben. 31 .  ddr : Brass6. 32. ddr : 
N.-Szeben. 

1 7. gy. hdoszt. : N.-Várad. 33. ddr : N.-Várad. 34-. 
ddr : Arad. 
. 18. gy. hdoszt. : Mostár. 1. hegyi ddr : Mostár. 
2. hegyi ddr : Trebinje. 3. hegyi ddr : Nevesinje. 6. hegyi 
ddr : Bilek. 13. hegyi ddr : Mostár. 

1 9. gy. hd oszt. : Pilsen. 37 .ddr: Pilsen. 38.ddr : Bndweis. 
20., 2 1 ., 22. és 23. gy. hdoszt. (csak hadjárat 

alkalmával állittatnak fel). 
24. gy. hdoszt. : Przemysl. 47. és 48. ddr : Przemysl. 
25. gy. hadosztály : Bécs. 49. és 50. ddr : Bécs. 
26. gy. hdoszt. (csak hadj. alkalmával álHttatik fel). 
27. gy. hdoszt. : Kassa .

. 
53. ddr: Kassa, M. ddr. Eperjes. 

28. gy. hdoszt. : LaIbaoh. 55. ddr : Trieszt. 56. 
ddr : GÖrz. 

29. gy. hdoszt. : Theresienstadt. 57. ddr : Theresien. 
stadt. 58. ddr : Reiohenberg. 

30. gy. hdoszt. : Lemberg. 59. ddr : Czernovitz. 
60. 'ddr : Lemberg. 

3 1. gy. hdoszt. :  Budapest. 61. és 62. ddr : Bpest. 
32. gy. hdoszt. : Bpest. 63. és 64. ddr : Bpest. 
33. gy. hdoszt. : Komárom. 65. ddr : Győr. 66. ddr : 

Komárom. 
34. gy. h�oszt. : Temesvár. 67. ddr : Temesvár. 

68. ddr : Fehértemplom. 
35. gy. hdoszt. : Kolozsvár. 69. ddr : Gyula. 

Fehérvár. 70. ddr : Kolozsvár. 
36. gy. hdoszt. : Zágráb. 7 1 .  ddr : Fiume. 72. ddr : 

Zágráb. 
47. g

.
y. hdszt. : Cattaro. 4. hegyi ddr : Castelnuovo. 

5. hegyI ddr : Zara. 14. hegyi ddr ; Cattaro. 
48. gy. hdszt. ; Banjaluka. 1 1 . hegyi ddr ; D .. Tuzla. 

1 2. hegyi dell' ; Banjaluka. 
49. gy. hdoszt. : Bécs. 97. és 98., ddr : Bécs. 
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Lovas hados?ttályok. 

Lov. hdoszt. : Krakk6 (1 .  hadtest), 1 1 . ddr : Tarnow. 

20. ddr : Krakk6. 
Lov. hdoszt. : Bécs (2. hdt.), 10., 17. és 18. ddr : Béos. 

Lovas hdoszt. : Pozsony (5. hdt.), 1 6. ddr : Pozsony, 

3. ddr : Marburg. 
Lov. hdoszt. : Temesvár. 7. ddr : Temesvár . 

Lov. hdoszt. : Jaroslau. 5. ddr : Jaroslau, 14. ddr : 

Rzesz6w. 
Lov. hdoBzt. : Stanisiau. 13. ddr : Stanisiau. 15. ddr: 

Tarnopol. 21 .  ddr : Lemberg. 

Lovas dandárok. 

Törzsek : 1. Prága ; '2. békében nincs felállítva ; 

3. Marburg ; 4. Budapest ; 5. Jaroslau ; 6. Miskolcz j 
7. 'l'emesvár ; 8. Zágráb ; 9. Pardubitz ; 10. Béos ; 

1 t. Tamow ; 12. N .-Szeben j 1 3. Stanislau ; 14. Rze-

8z6w ; 15. Tamopol j 1 6. Pozsony ; 17.  és 18. Bécs ; 

19. (csak hadjárat alkalmával állíttatik fel) ; 20. 
Krakk6 és 21 .  Lemberg. 



UyulOfl ezredek. 
(Csákó, sötétkék kabát Bima gombokkal, világoskék pantalló 

csukaszürk k" ) 
, illetve magyar nadrág, 

-o ... . 
� �  

1 
't 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1  
1't 

13 

I :: 
16 
17  
1 8  
1 9  
20 
'tl 
't't 
't3 
24 
25 
't6 
'1.7 
!t8 
'1.9 
30 
31 
3'! 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

Az ezred neve 

Császár _ ., I. Sándol' Ö;OSZ -�"Zár 
Károly főherczeg _ _ __ --� __ 
Hoch- und Deutschmeister 

Kl
(J:n� fő herczeg) __ _  _ _ _  

o uoor 
I. Károly;- ro�in iíirály--
gr. Khevenhüller __ 

Károly István főhere-zeg--
gr. Clerfayt _ _ _  _ _ _  __�- -

V. Gusztáv svéd király ___ 
János György, szász herczeg 
Pal'mann __ o ..., ---
Jun�-Sta.rhemberg ___ __o 

Ernő LaJos hesseni és rheini 
nhercz. _ _  

� 
Vilmos, luxemburgi nher��-
nassaui heroz. __ _ ___ __� 

Vakat _ _  ___ .-- ._-
lovag Milde ___ .__ •.. 
Lipót Salvator főherezeg __ _ 
Ferencz Ferd. főherczeg _ _  
Henrik, porosz herczeg 
gr. Abensperg és Traun __ 

gr. Lacy ___ __ _  ___ ---
Badeni őrgróf .__ _ __ 

br. Reinlander _ 

Pokorny ___ ___ --- -- -
Mibály, orosz nagyherczeg 
II. Lipót, belga király _ __o 
m. Viktor Emanuel olasz kir. 
br. Loudon _ _  ___ .-- ---

Fiedler ___ ___ _ __ 

Pucherna _ _ _  _ __ 

Mária 'ferézia, császárné és 
királyné_ ___ ..• __ _ 

II. Lipót császár _ 
I. Vilmos, német császár és 

porosz király ___ ... _ _  o 

br. Stemeck _._ ___ .--

gr. llrowne __ .__ __- .-
József főherczeg 
XIII. Alfonz spanyol király _ _ 

�t;� � 
""'.:; � 

� . U  
1716 
1741 
1715 

1696 
176't 
1 76't 
1 ü9 1  
164't 
1 725 
1 7 1 5  
1 6't9 
1700 

1814 

1 733 

1701 

1703 
1674 
168't 
1734 
1681 
1733 
1709 

1814-
1662 
167't 
17lc7 
168� 
1698 
1704 
17't5 
1741 

1741 
1 741 

1734 168;i 
1683 
1 741  
1814 

e openy. 

A törzs 
állomáshelye 

Tl'oppau 
N.-Szeben 
Teschen 

Bécs 
EpeJ'jes 
Budupest 
Graz 
Brünn 
Przemyál 
Przemyál 
Prága 
Znaim-Kloster-

bruek 
Krakkó 

Linz 

[,emberg 

Belovár 
Klagenfurt 
Bruneck 
Bécs 
Krakkó 
Kuttenberg 
Zara és Castel-

nuovo 
Sarajevo 
.Hécs 
Losoncz 
Győr 
Laibach 
. Budweis 
Temesvár 
Lemberg 
Gyulafehérvár 

Bécs 
Arad 

Kassa 
Pilsen 
Josefstadt 
Nagyvárad 
Budapest 

A kieg. par. 
állomáshelye 

Troppau 
Brassó 
KI'emsier 

Bécs 
Sz.-Németi 
Uj vidék 
Klagenfurt 
Bliinn 
S try j 
Przemyál 
Pisek 
Komárom 

Krakkó 

Linz 

Tarnopol 

Belovár 
Laibach 
Königgratz 
Győr 
Új-Sandee 
Czaszlau 
Sínj 

Zombor 
Kolomea 
Losoncz 
Esztergom 
Gráez 
Prága 
N.-Becskerek 
Lemberg 
N.-Szeben 

Budapest 
Atad 

KasRa 
Pilsen 
Jungbunzlau 
Nagyvárad 
Kecskemét 

A hajtóka 
szine 

sötétpiros 
osászársárga 
égszinkék 

é�Szink?k 
r zsaSZln 
rózsaszin 
sötétbarna 
fűzöld 
almazöld hapagáj �Öld 

amuszm 
sötétbarna 

rózsaszin 

fekete 

buzérvörös 

kénsárga 
vörösbarna 
sötétvörös 
égszi�k.ék 
rákvoros 
tengerzöld 
cBászársá.rga 

r e ",  
�.� 

.., '"  

s. 
s. 
f. 

s. 
s. 
f. 
f. 
s. 
s. 
f. 
s. 
s' l s. 

s' l s. 

s. 
f. 
f. 
f. 
f. 
s. 
f. 

cseresnyevörös f. 
hamuszin f. 
tengerzöld f. 
fekete s. 
császársárga s . 
fűzöld f. 
világoskék f. 
csukaszin s. 
osászársárga f. 

égszinkék s. 
hamuszin f. 

buzérvörös f. 
rákvörös f. 
halványvörös f. 
skarlátvörös �. 
fekete f. 
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39 
40 
41 
4i! 

Az ezred neve 

Conrad --- --- --- --- I 
Jenő főherczeg _ ___ _ _ _  
Emő Agost, cumberlandi, 

A törzs 
állomáshelye 

1756 1 Brod a/S 
1 733 Rzesz6w 
1701 Czemovitz 

lovag Pino ___ _ _ _  ___ _ _ _  j 
braunschw. és lüneb. hg. 1685 1 Kóniggratz 

43 Rupprecht bajor herczeg ___ . 1814 Ftlhértemplom 
44 Albrecht főherczeg _ _  _ _ _  1 744 Budapest 
45 J6zsef Nándor főherczeg ___ 1816 frzemysl 
46 br. Fejérváry ___ _ _ _  ___ 1 762 Szeged 
47 gr. Beck ___ 0 _ _  _ _ _  ___ 1682 Görz 
48 Nándor főherczeg ____ _ _ _  1798 Sopron 
49 br. Hess ___ ___ ___ _ _ _  1715 Brünn 
50 Frigyes badeni nagyherczeg 1 762 Brass6 
51 br. Probszt o_ _ ___ _ _ _  ___ 1702 Bécs 
5\! Fl"igyes főherczeg _ _ _  ___ 1741 Budapest 
53 lovag Plentzner ___ _ _ _  1741 Zágráb 
54 1 Alt-Starhemberg --- --- 1661 Sarajevo 
55 br. Merkl ___ ___ 1 799 Tarnopol 
56 gr. Daun ___ ___ ___ ___ 1 684 Krakk6 
57 Szász-ooburg-sa.a.lfeldi herczeg 1689 Tarnow 
58 1 Lajos Salvator főherczeg -_ _  1763 Stanislau 
59 Rainer főherczeg ___ ___ 168!! Salzburg 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7 1  
7"l. 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
8!! 
83 
84 

J ekelfalussy --- ---
Morawetz --- --- ---
Lajos, bajor herczeg 
bár6 Pitreich --- ---
bár6 Mertens _ _ _  ---

------
------
---

Lajos Viktor főherczeg _ _ _  
IV. Ferdinand, tosk. nbg. 
br. Kmy --- --- --- ---
br. Reichec --- --- ---
MÖl'k _ _ _  --- --- --- ---
Vakat --- --- --- - --
Galg6tzy ___ _ _ _  _ _ _  0 _ _  
bár Dávid _ _ _  _ _ _  ---
Albrecht wül'ttembergi herczeg 
bár6 Scbönaicb 0 _ _  ---
VIII. Frigyes, dán kU'ály 
br. Salis-Soglio ___ ---
Fülöp, württembergi herczeg 
Vakat - -

---
--- ---

--- o gr. Jellaciicí 
Vilmos Emlí sachsen-weimar-

eisenachi nhg. sachseni hercz. 
br. Waldstii.tten --- ---
lovag Sohwitzer ___ --- ---
Vaka.t --- --- --- .. --
br. Bolfras ___ _o. --- ---

1 798 Eger 
1798 Temesvár 
1 798 Kolozsvár 
1860 Besztercze 
1 860 Marosvásárh. 
1860 Miskolcz 
1860 Ungvár 
1860 Bécs 
1860 Budapest 
1860 Pécs 
1860 Pétervárad 
1860 Trencsén 
1860 Pozsony 
1�60 Prága 
1860 Reiohenberg 
1860 Prága 
1860 Esztergom 
1860 PrzemylÍl 
1 860 Eszék 
1860 Fiume 

1860 Lemberg 
1883 Iglau 
1883 Mostar 
1883 Komárom 
1 883 Krems 

A kieg. par. 
állomáshelye 

Debreczen 
Rzesz6w 
Czernovitz 

T heresienstadt 
K aránsebes 
Kaposvár 
Sanok 
Szeged 
Marburg 
N.-Kanizsa 
St.-Pölten 
Gyulafehérvár 
Kolozsvár 
Pécs 
Zágráb 

I Olmütz 
Brzezauy 
Wadovicze 
Tarnow 

A. haj*óka 
szine 

skarlátvörös 
világoskék 
kénsárga 

f. 
s. 
1. 
f. 

s. 
s. 
s. 
f. 

narancssárga 
cseresnyevörös s. 
buzérvörös 
skarlátvörös 
papagájzöld 
aczélzöld 
aczélzöld 
csukaszin 
papa.gáj�öld 
hamUSZIn 
sötétvörös 
sötétvörös 
almru\öld 
vörösbarna 

s. 
f. 
1. 
s. 
s. 
f. 

I t. s. 
s. 
s. 

Stanislau 
Salzburg 

aczél zöld 
halványvörös 
fekete I narancssárga 

f. 
s. 

Eger aczélzöld 1. 
Temesvár fűzöld s. 
M.-Vásárhely f(ízöld f. 
Besztercze naranossárga f. 
Szászváros narancssárga s. 
Munkács halványvörös s. 
Ungvár halványvörös t. 
Eperjes rákvörös f. 
Szolnok vörösbarna s. 
Székesfejérvár csukaszin f. 
Pétervárad tengerzöld s. 
Trencsén rákvörös s. 
Pozsony világoskék s. 
Eger cseresnyevörög s. 
Jiéin buzérvörös f. 
Neuhaus világoskék t. Sopron csukaszin s. 
Sambor cseresnyevörös f. 
Eszék vörösbarna f. 
Otocaé almazöld f. 

Zlooz6w skarlátvörös f. 
191a.u karmazsinvör. f. 
Sz.-Udvarhely karmazsinvör. f. 
Szombathely sötétbarna f. 
Bécs karmazsinvör. s. 

W l-" o 



'0 � . - .. &: '"  
,..." 

Az ezred neve ... 

85 Gaudernack __ _ __ 
86 br. Steininger ___ _ __  _ __ 
87 br. Succovaty ___ ___ _ _ _  
88 1 br. Teuchert-Kauffmann ---
89 br. Albori _ ___ ___ _ __ 

90 
91 
92 
93 

94 
95 
96 

97 
98 
99 

100 
101 
100 

nemes Horsetzky ___ _ __ 
br. Czibulka ___ ___ _ __ 
Vakat _ _ _ _ _  _ _ _  ___ _ __ 
br. Joelson ___ ___ _ __  

Koller ___ ___  ___  ___ _ __ 
lovag Rodakowski _ _  _ 
Ferc1inánd Románia trón-

örököse ___ ___ _ __ _ 
br. Waldstatten ___ _ __ 

ia����gy, 
-gÖrög-

kir{;"iy __ 
-

-- I 
Steinsberg ___ ___ ___ _ __ 
br. Dratschmidt ___ _ __ 
Vakat___ ___ ___ ___ _ __ 

A törzs 
állomfIshelye 

1 883 Lőcse 
1883 Budapest 
1883 Pols 
1883 1 Trient 
1883 Jaroslau 

1883 Jaroslau 
1883 Prága 
1883 Theresienstadt 
1883 Olmütz 

1883 ThQresienstadt 
1883 Lemberg 

1 883 Károlyvál'os 
1883 Triest 
1883 J osefstadt 
1883 Bécs 
1883 Krakkó 
1883 Bécs 
1883 Prága 

A 'kieg. par. 
állomfIshelye 

Márm.-Sziget 
Szabadka 
Cilli 
Beraun 
GrMeck Ja-

giellonski 
Jaroslau 
Budweis 
Komotau 
Miihr·Schön-

berg 
Turnau 
Czortkow 

Károlyváros 
Triest 

I Hohenmauth 
Znaim 
Teschen 
Békéscsaba 
Beneschau 

A hajtóka 
szine 

I almazöld 
amarantvörös 
tengerzöld 

I bordóvöro8 
bordóvörös 

l amarantvörös 
papagájzöld 
fehér 
sötétbarna 

fehér 
amarantvöl'ÖS 

8. 
s. 
f. 
f. 
8. 

s. 
s. 
f. 
s. 

s. 
f. 

karmazsinvör. s. 
rózsaszin f. 
világosdrap f. 
kénsárga 
világosdrap 
kénsárga 
tengerfüzöld 

B. 
8. 

I f. 

I s. 
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Vadászok. 
(Kalap fekete tollbokrétával, csukaszinü kabát fűzöld 
hajtókával, sárga gomb, és pedig a tiroli vadász ezred
nél simán, a tábori vadász zászl6aljaknál számozva, 
c3Ukaszinü pantall6 fűzöld szegélylyel az oldalvarrásokoD, 

csukaszürke köpeny.) 
aj Tiroli osászár-vadászok (1 813). 

1. ezred : Innsbruck. 
2. Bozen. 
3. Rovereto 

Kiegészítő par. :  Innsbruok, 
Brixen, Trient és Hall. 

4. Bregenz 
b J Tábori vadász zászlóaljak. 

-� Törzs Kiegészítö 
" állomáshelye keret 00 

liLienz Theresienst. 
'! Tione Königgriitz 
4 Braunau Rzesz6w 
5 Tarvis Olmütz 
6 Prachatitz PilseIÍ 
7 Canale Laibach 
8 Kötschach Klagenfurt 
9 Villach Grácz 

lO Steyr St.-pölten 
1 1  Gradisca Győr 
12 Cavalese IJUngbUnzlau 
13 Innsbruck Krakkó 
16 Freistadt Troppau 

il Törzs Kiegészí&ö -as " állomáshelye keret '" 

17 J udenburg Brüun 
19 Klagenfurt Komárom 
20 Trieszt Trieszt 
21 Bl'Uck a/Mo Bécs 
22 Neuhaus Eger 
23 Tl'embowla M.-Vásárhel, 
MRovigno Budapest 
25 Béc. Brünn 
28 Szászváros Arad 
29 Monfalcone Losoncz 
30 Lemberg Stanislau 
31 Zágráb IZágráb 
32 Beszterczeb. Eperjes 

Bos?$nia-herc?$egovinai gyal. ezredek. 
(Fez, világoskék kabát alizarinvörös hajt6kával és sárga szá
mozott gombokkal . világoskék panta1l6, csukaszürke köp.) 
I Száma I A törzs I A kiegészitó paranosnokYg 

á l l o m á s h e l y e 

1. Bécs Sal'ajevo 
2. Grácz Banjaluka 
3. Budapest Dolnja-Tuzla 

I 4. Trieszt Mostar 
Bosznia-hf'/f'c?$egovinai tábori vadász 

zaszlóalj. 
I I Bécs-Ujhely I Sarajevo 

21* 



Lovas e�redek. 

aj D r a K o II 'T O .  e z r e d e k. 

(Sisak, világoskék kabát sima gombokkal, buzérvörös csizma-nadrággal, sötétbarna köpeny.) 

l i  I �  
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

Az ezred neve 

Ferencz császár ___ 
---gr. PMr _ _ _  ___ _ _ _  _ __ 

Frigyes Ágost szász király . __ 

Nándor császár 
--- ---I. Miklós, orosz czár _ _  

IV. Frigyes Ferencz mecklen-
burg schwerini nagyhercz. 

Lotharingiai herczeg _ _ _ __ 

gr. Montecuccoli _ _ _  

---Albrecht főh. 
--- --- ---herczeg Liechtenstein ___ 

1 1  Császár 
12 Miklós oro-si nagyherczeg--
13 / Snvojai Jenő herczeg _ _ __ 
14 herczeg. Windisch-Gratz 
1 5  József Agost föherczeg ___ 

I I 

,� :: � A törzs I A keret A hajtóka .so 
r;...:C; �  El � 
ol 'l .S szine o ·� 
:öl " "  állomáshelye "' 12  .c �  «I 

1 768 Brűx Theresienstadt sötétvörös f. 
1672 Tarnopol Dobrzan fekete f. 
1 768 Krakkó Bécs sötétvörös s. 
1672 Enns Wels fűzöld f. 
1 72J Görz Marburg császársárga f. 

1 701 Brünn BrÜlln fekete R .  
1663 Brandeis Elm. Alt-Bunzlau kénsárga f. 
1618 Przemysl Pardubitz skarlátvörös s 
1682 Brody Kolomea fűzöld s. 
1 640 OImütz Neuhaus kénsárga s. 
1688 Mitrovica Stockerau skarlátvörös f. 
179R Krakkó Oimütz császársárga s. 
1682 Klattau Laun buzérvörös I f. 1 725 Stanislau Klattau buzérvörös s. 
1 891 Bécs-Ujhely Bécs-Ujhely feMr s. 

b) Bu .. ár ezredek. 
(Csákó atila mente sötétkék zubbony buzérvörös magyar nadrág sötétbarna köpeny , , . , , 

� -o ... ö 
rz. 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

1 0  
1 1  
1 2  

13 

14 
15 
16 

Az ezred neve 

Császár _ 

-
.
- -

--
--- ---Frigyes Lipót porosz herczeg 

gr. Hadik ___ _ . _ _ __ 

Arthur, connaughti és ---
strathearni herczeg __ 

---gr. Radetzky ___ ___ _ __ 

ll. Vilmos, württembel'gi kir_ 
IL I német csász. és por. kir. 
herczeg Eszterházy 

--- ---
gr. Nádasdy _ _ _  _ ._ _ _ _  

III. Frigyes Vilm., porosz kh'_ 
:I<'erdinand bolgár kir. 
VII. Eduard, Nagybritannia és 

ll'orsz_ kir. mdia császárja 
Jász-Kun, Vilmos német és 

porosz herczeg, trónörökös 
Vaksi ___ ___ ___ _ __ 

Fer�p.cz Salvator főherczeg 
gr. Uxküll-Gyllenband ___ 

,t � �  
110,,:; ::: 
� � �  
1756 
1 743 

1702 

1 734 
1798 
1734 
1798 
1696 
1688 
1 741 
1762 

1800 

1859 
1859 
1701 
1798 

A törzs r A keret 

állomáshelye 

Bécs 

I
NagYVárad 

Brassó N.-Szeben 
Gródek-

J agiellonski Arad 

N.-Szeben [Lugos 
Pozsony 

KlagenfurtiGyöngyös 
Debreczen Budapest 
Kecskemét Szabadka 
Sopron Sopron 
BudapeRt ISzékesfejérv. 

Szombathely 

Arad [Kassa 

Lancut [Kecskemét 
Nyiregyháza 

GyöngyöS INyiregYh. 
Marburg Debreczen 

Az atHa I A csákó .c "  � .9 "" 12  szine «I 

sötétkék sötétkék s. 
világoskék fehér s. 

s. k. fehér s. 

v. k. buzél'Vörös f. 
s. k. buzérvörös f. 
v. k. hamuszin s. 
v. k. világoskék f. 
s. k. buzérvörös s. 
s. k. fehér f. 
v. k. világoskék s. 
s. k. hamuszin f. 

v. k. fehér l. 
s. k. sötétkék f. 
v. k. buzérvörös s. 
s. k. hamusJ/lin s. 
v. k. hamuszin f. 

I 



� '0 .... ö 
IZO 

1 
2 
3 
4 

I 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
I I  
12 
13 

o) Daidá. ezredek. 

(Czapka, világoskék uhlanka és prémes uhlanka buzérvörös szegélyezéasel, buzérvörös 
csizma-nadrág, sötétbarna köpeny.) 

.!o - A törzs A keret � =  :! 
Az ezred neve �q)�1:I5 � A czapka ..!:' Ol S  szine � 2 � állomáshelye 

lovag Brudel'mann ___ _ __ 1791 Lemberg Krakkó császársllrga 
herczeg Schwarzenberg _ _ _  1 790 Tarnow Tarnow sötétzöld 
Károly föherczeg __ --- --- 1801 Bécs Gr6dek buzérvörös 
Császár --- 1813 Z6lkiew Lemberg fehér 
II. Miklós:-oroiz ���r_ --- 1 848 Varasd Varasd világoskék 
II. J 6zsef császár ___ 1688 Rzesz6w Przemysl császársárga 
Ferencz Nándor föherczeg _ _  1758 Stokkerau Brzezany sötétzöld 
gr. Auersperg _ _ _  --- --- 1718 Czernovitz Stanislau buzérvörös } Fel lettek oszlatva. 
II. Sándor, orosz czár ___ 1814 Pardubitz Theresienstadt csereanyevöröa 
br. Bothmer --- --- --- IBM Székesfehérvál' Eazék aötétkék 
Vakat --- oo- --- --- 1860 Zloczow Zloczow aötétkék 

ls � 
I g,.� 
-ol "'  

s. 
s. 
s. 
s. 
s. I f. 
f. 
f. 

f. 
a. 
f. 



327 

Tábo1'i tüzé'l'dandát'ok. 

l-től 14. számig a hasonszámú hadtestparanosnokMgok 
8zékhelyén. 

Hegyi tüzérdandárok : 

1. Brixen, 2. Sarajevo. 

V ártüzérdandárok : 

1. Bécs, 2. Krakkó, 3. Trient,  4. Pola, 5. Cattaro. 

I. Tábm'i tü?té't'ség. 

aj Tábori ágyuezredek : 

(Osák6 16szörforg6val, sötétbarna kabát skal'liItvörös haj
tókával, sárga ágyu jelvényes gombokkal, világoskék 

csizmanadrág, cAukaszürke köpeny.) 
1. Krakkó, 2. Olmütz, 3. Krakkó, 4. Bécs, 5. Brftnn, 

6. Bécs, 7. Laibach, 8. Görz, 9. Klagenfurt, 10. Buda· 
pest, 1 1 .  Budapest, . 1 2. Budapest, 1 3. Sopron, 
a. Pozsony, 15. Komárom, 16. Losoncz, 17. Miskolcz, 
18. Eperjes, 19. Nagy-Várad, 20. Temesvár, 21. 
Lugos, 22. Pilsen, 23. Prága, 24. Budweis, 25. Josef· 
stadt, 26. Theresienstadt, 27. Königgrii.tz, 28. Przemysl, 
29. Jaroslau, 30. Przemysl, 31 .  Stanislau, 32. Lemberg, 
33. St&nislau, 34. Brassó, 35. Kolozsvár, 36. Nagy
Szeben, 37. Zágráb, 38. Eszék, 39. Varasd, 40. Linz, 
41. Salzburg, 42. Bécs. 

bj Tábori taracllkezredek : 

(Öltözék mint a tábori ágyuezredeknél.) 
1 .  Sergi1�8 Michailovits, oroszországi nagyherczeg, 

törzs : Krakkó ; :2. gr. Geldern Egmond, törzs : Bécs ; 
3. Vilmos föh., törzs: Marburg ; 4. lovag Kropat8chek, 
törzs : Budapest ; 5. Albrecht föherczeg, törzs : Pozsony ; 
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6. Ferencz N andor főherczeg, törzs : Kassa ; 7. Lipót 
bajor hercz., törzs : Temesvár; 8. 08á81$ár, törzs : 
Elbekosteletz; 9. herczeg Lichtenatein J. Venczel, törzs: 
J osefstadt ; l D. Luitpold bajor uraIk. hg., törzs : 
Przemysl ; 1 1 .  br. Smola, törzs: Lemberg ; 12. György, 
Walli8 herczege, törzs : N.-Szeben ; 13. Vakat, törzs : 
Zágráb ; 14. Vakat, törzs : Steyr. 

c j Lovagló tilzérosztályok : 

1. Krakkó, 2. Bécs, 4. Budapest, 5. Komárom ; 
6. Miskolcz, 7. Kisszentmiklós,  10. Jaroslau és 
1 1 .  Lemberg. 

dj Nehéz taraczkosztályok : 

1. Bécs, 2. Krakkó, 3. Przemysl, 4. Budapest, 
5. Komárom. 

e) Nehéz taraczkosztálykeretek : 

6. Krakkó, 7. Komárom, 8. Przemysl, 9. Budapest. 

II. Hegyi tüzé'rezredek. 

1. Trient, 2. Brixen, 3. Villaeh, 4. Sarajevo, 5. Mostar, 6. Dolnja-Tuzla. 

IIl. Vá1'tüzé-rséfl. 

aj Vártilzér ezredek. 

(Öltözék mint a tábori ágyuezredeknél, de világoskék 
skarlátvörös szegélyzetű pantalló.) 

1. Csdszdr, törzs : Bécs ; 2. Beschi, törzs : Krakkó ; 
3. hercz. Kinsky, törzs : Przemysl ;  4. gr. Oolloredo
MelB, törzs : Polo. ; 5. br. Rouvroy, törzs : Cattaro ; 6. 
nemes Kollarz, törzs : Komárom. 

b j V ártilzér zászlóaljak : 

(Öltözék mint a vártüzér-ezredeknél.) 
1. Trient ; 2. Sarajevo ; 3. Polo. ; 4. Rivo. ; 5. Trient. 
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1 V. lJ1űszaJ;,i t üzérség. 

Tüzérségi szergyár, szertár és átvevő bizottság 
a bécsi arzenálban. 

Lőszergyár : Wöllersdorf. . 
Lőporgyár : Blumau és Stein. 
Tüzérségi szertárak : Bergstadtl, Budapest, Cas

telnuovo, Graz, Innsbruck, Josefstadt, Gyulafehérvár, 
Kassa, Komárom, Krakkó, Lemberg, Mostár, Péter
várad, Pol a, Prága, Przemysl, Sarajevo, Temesvár, 
Trient, Wöllersdorf. 

Utász zászlóaljak. (1805.) 

(Osákó . csukaszin kabát aczélzöld hajtókával és fehér 
sima goU:bokkal ; csukaszin pantalló aczélzöld szegély-

lyel ; csukaszürke köpeny.) 
. 1 .  Pozsony ; 2. Linz ; 3. Prága ; 4. Eszék ; 5: lU'ems ; 

fi. Klosterneuburg ; 7. Budapest ; 8. Thereslenstadt ; 
.9. Krakkó ; 10. Przemyál ; 1 1 .  Przemyál ; HI. Gyula
fehérvár : 13. Komárom ; 1 4. Szeged ; 15. Pettan. 

Szertár : Klosterneuburg. 
Vasuti és távirda ezred. (1883.) 

(Öltözék mint az utász zászlóaljaknál, csakhogy a galléron a 
esillagok mögött egy villámtól átczikázott szárnyas kerék 

van felvarrva.) 
Az ezred töl'zse : Korneuburg ; keret : Kornenburg. 
1., 2. és 3. zlj. : Korneubm-g. 

Vonat-csapatok. ( 177 1 .) 

(Osák6 16szőrforg6val ; csuka szürke kabát világoskék hajt6-
kával és fehér sima gombokkal, buzérvörös csizma-uadrág ; 

sötétbarna köpeny.) 
1. el$red : Bécs. 2. osztály : Bécs, 3. osztály : Grácz, 

1 3. osztály : Zágráb, 1 4. osztály : Innsbruck. 
2. el$Ted : Budapest, 4. osztály : Budapest, 5. osz

tály : Pozsony, 6. osztály : Kassa, 7. osztály : Temes
vár, 1 2. osztály : Nagy-Szeben. 
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3. ezred : Lemberg. 1 .  oszt. : Krakkó, 8. osztály : 

Prága, 9. osztály : Josefstadt, 10. osztály : Przemyál, t 1 .  osztály : Lemberg. 
15. o8ztály : Sarajevo. 
Vonato8ztályok B08znia é8 Herczegovinában : Sara· 

jevo, Mostar. 
Vonat-szertár : Klosterneuburg, vonatszertár-fiók :  

Budapest é s  Sarajevoban. 

Egészségügyi osapatok. (1849.) 
(Osákó ; sötétzöld kabát buzérvörös hajt6kával és sárga 
sima gombokkal, kékszürke pantall6 buzérvörös szegély

Iyel ; osukaszürke köpeny.) 
Minden helyőrségi kórháznál egy-egy osztag. 

Katonai rendörség. 

( Osák6 ; sötétzöld kabát buzérvörös hajt6kával és sárga 
gombokkal ; kékszürke pantall6 ; csukaszürke köpeny.) 

Egy-egy osztag Krakkó, Lemberg és PrzemYlÍlben. 

Katonai öroaapat a béosi os. kir. polgári tör
vényazéknél. 

(Osák6 ; sötétzöld kabát violaszinü hajt6kával és sárga gombokkal ; kékszürke panta1l6 violaszinü szegélylyel ; 
kékszürke köpeny.) 

Lótenyé8z-intézetek. 

a) CS. kir. lótenyész-intézetek. 
(Öltözék mint a vonatezrednél, de sárga gombokkal.) Állami ménes : Radautzban és Piberben. 
Méntelepek : Prága, Göding, Drohowjze, Grácz, 

Stlldl és Ober-Wikowban. 

b) M. kir. lótenyész-intézetek. 
(Öltözék mint a huszároknál. de sötétbarna atilla.) 

ÁllllmÍ ménese k : Mezöhegyes, Kisbér, Bábolna, 
Fogaras. 

Méntelepek : N.-Kőrös, Székesfehérvár, Debreczen, 
S.-Szt-György, Zágráb. 
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Pót-Iovazád bizottaágok. 

1 .  Budapest, 2. Czegléd, 3. Lembe�g, 4. R�eszów, 
5. Nagy-Kanizsa, 6. Válaszut-Bonczhlda, 7. M18kolcz, 
8. Marburg. 

Pótló_telepek. 

Kleczna-Dolna, Lábod, Iházi-Marczaltő, Ódalmand, 
Válaszut· Bonczhida, Ozora_ 

Katonai nevelő- éR képzlí-intézetek. 

1 .  Hadapród iskolák : a) gyalogsági : Bécs, Budapest, 
Prága, Károlyváros, Königsfeld, Lobczow, N.·Szeben, 
Liebenau, Pozsony, Innsbruck, Temesvár, Marb�rg, 
Kamenicz . Lemberg, Kassa ; b) lovasságI : WeIss
kirchen (Morva) ; C) tüzérségi : Trais kirch en ; d) utász : 
Hainburg. 

2. Katonai árvaház : Hirtenberg. 
;3 Katonai alreáliskolák : } ischau, St.-pölten, 

Kősz
'
eg, Strass, Enns és Maros:Vá�árhely. 

4. Katonai főreáliskola : Weisskirchen (Morva) és 
Kismarton. 

5. Katonai akadémia : Bécs-Ojhely. 
6. Müszaki katonai akadémia : Mödling. 
7. Hadi iskola : Bécs. 
8. Magasabb tüzérségi tanfolYIlm : Bécs. 
9. Magasabb hadmérnöki tanfolyam : Bécs. 

10. Katonai épitőmérnöki tanfolyam : Bécs. 
1 1 .  Katonai épitőmesteri tanfolyam : Bécs. 
1 2. Hadbiztosi tanfolyam : Bécs. 
1 3. Élelmezési hivatalnoki tanfolyam : Bécs. 
14. Ruhakezelő tiszti tanfolyam : Bécs. 
15. Élelmező tiszti tanfolyam : Bécs. 
16. Hadsereg lövész-iskola

,
: Br.uckJL. m. 

, 1 7. Katonai lovaglótanárkep.ző, mté.zet : Bec�. • 
18. Kat{)nai lovagló- és haJt6-tanarképző Intézet. 

Schlosshof, Marchegg mellett. . 1 \J. Katonai állatorvosi intézet és állatorvosI fő-
iskola : Bécs. . . 20. Katonai vivó- és tornatanári tanfoly.: Bécs-UJhely. 

21 .  Gyalogsági távir6 tanfolyam : Tulln. 
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'!2. Lovassági távir6 tanfolyam :  TuUn. 
23. Katonai léghaj6zási intézet : Bécs. 24. Katonai orvosi alkalmaz6 iskola : Bécs. 
25. Tiszti leá�yn�velő.intéz�t :  Hernals és Sopron, 
J6. LegénységI leanynevelő-llltézet : Seebenstein és 

Szatmár-Németi. 
27. Katonai fiúneveJő intézet Sarajevo. 

Katonai földrajzi intézet. 
Bécsben. 

Hel)"örlégi kórházak. 

1., !!. Bécs, 3. Przemyál, 4. Linz, 5. Briinn, 6. Olmutz, 
7. Gráoz, 8. Laibach, 9. Triest, 10. Innsbruck, 1 1 .  Prága , 
12. Josefstadt, 13. Theresienstadt, 14. Lemberg, 15. 
Krakk6, 16., 1 7. Budapest, 18. Komárom, 19. Pozsony, 
20. Kassa, 21.  Temesvár, 22. N.-Szeben, 23. Zágráb, 
'24. Ragnsa, 25. Sarajevo, 26. Mostál'. 27. Baden. 

Katonai g)"óg)"fürdőintézetek. 

Baden, KarIsbad, Herkulesfürdő, Schönau Teplitz 
mellett. 

Rl1házati raktárak. 

1. Brünn, 2. Bndapest, 3. Gösting Grácz/m. 4. Kaiser
Ebersdorf. 

Katonai rokkan�ak háza. 

.Csukaszin kabá� skarlátvörös hajt6kávaJ és sárga sima 
gombokkal, VIlágoskék pantall6, kékszürke köpeny.) 
1. Béos (fi6k : Neulerchenfeld), 2. Prága, 3. Nagy. 

Szombat, 4. Lemberg. 
Katonai feg)"intézet. 

Möllersdorf. 
Várfogházak. 

Arad, Pétervárad, Theresienstadt és Komárom. 
Katonai élelmezést raktárak. 

Arad, Bécs, Banjaluka, Bilek, Bozen, Br6d, Buda· 
pest, Brünn, Castelnuovo, Czernovitz, Dolnja-Tuzla, 

- -

i 
: ! 
I.� 

i 

i 
I 
I 

I 
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Eszék, Fiume, Foéa, Grácz, Görcz, Gorazds , Gyula
fehérvár, Innsbruck, Jaroslau, Josefstadt, Kassa. Kil'áJy
hida, Klagenfurt, Kolozsvár, Komárom, Krakk6, Lai· 
bach, Lemberg, Linz, Marburg, Mostar; Nagy-Szeben. 
�agy.Várad, Nyiregyháza, Olmütz, Pétervárad, Pilsen, 
Pola, Pozsony, Prága, Przemyál, Rzesz6w, Sarajevo, 
Sopron, StanisIau, Székesfejérvár, Tarnow, Temesvár, 
Theresienstadt, Travnik, Trebinje, Trient, Triest, Zág· 
ráb, Zára. 

Katonai ág)"raktárak. 

Bécs, Budapest, Krakk6, Lemberg, Przemyál és Prága. 

Cs. és kir. hadi tengerés1ltet. 
Tengerészeti parancsnok : a közös hadügyminisz · 

terium tengerészeti csoport főnöke : gró! Montecuccoli 
Rezső, tengernagy. * * *  

c •. éli kir. hajóhad. 

l. Vértes hadihajók : Erzherzog Kar!, Erzherzog 
}friedrich, Erzherzog Ferdinann Max, Habsburg, 
Arpád, Babenberg, Monarch, Wien, Budapest (torony· 
11aj6k). Épités alatt . állanak : Erzherzog Franz 
Ferdinand, Radetzky és Zrinyi torony-haj6k. 

II. Gzirkáló hajók I. oszt. : Sankt Georg, Kaiser 
Karl VI., Kais. 11. Kön. Maria Theresia, II. oszt. : 
Kaiserin Elisabeth, Kaiser Franz Josel' I, Ill. oszt. : 
Panther, Leopard, Zenta, Aspern, Szigetl"ár ; épités 
nlatt áll : Admiral Spaun ; torped6 haj6k : Meteor, 
Blitz, Komet, Planet, Trabant, Satellit, Magnet, 
Huszár, Ulán, Streiter, Wildfang, Scharfschütze, 
Uskoke, Turul, Pandur, épités alatt állanak : Csik6s, 
Réka, Velebit és Dinara torped6-hajók. 

III. Torpedó naszádok : Kaiman, Anaconda, AHi· 
gator, Krokodil. Wal, Seehund, Delphin, Narwal, 
Hai, Pinguin, Mőve, Drache, Schwalbe, Greif, Viper, 
Natter, Cobra, Boa, Python, Kigy6 ; épités alatt 
állanak : Phőnix, Krake, Poly p, Echse, Molch, 
Korraoran és AIk torped6-naszádok. 
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I. oszt. torpedó hajók : Adler, Falke, Habicht, Sperber, 
Bussard, Oondor, Uhu, Geier. Kranich, IbiA, Würger, 
Reiher, Flamingo, Marabu, Weihe, Secretar, Harpie, 
Gaukler, Elster, Rabe, Krahe, Star, Kukuk, Kibitz. 

II. 08ztályu torpedóhajók : Nr. XXXIII-XXXIX., 
XV., XVI., XX-XXIV., XXVI., XXVII., XXXII. 

Tengemlatt já1-ó hajók : I-VI. 
IV. Jelző hajók : Miramar, Faniasie, Dalmat, Lacroma. 
V. Szerhajók : Pelikan, Oyclop, Najade, Gigant, Salamander, Pluto, Basilisk, Nymphe, Zrinyi, Dromedar, Hippos, Bülfel, Aurora, Nixe, Delta. 
VI. Monitorok : Temes, Bodrog, Maros, Leitha, Kőrös, Szamos, «a, b, C, d, e és f. czirkáI6k. 
VII. K'ikötői és tengerparti szolgálatra : Oustozza, Tegethoff, Kronprinz Erzherzog Rudolf és Kronprinzessin Erzherzogin Stefanie. 
VIII. Iskola hajók : Saida, Donau, Nautilus, Albatros, Erzh. Ferdinand Max, Alpha, Schwarzenberg, Spalato, Sebenico, Zara, Gan:ima, Don Juan d'Austria, Bellona, Sansego, Pola, Kaiser Max, Adria, Erzherzog Albrecht, Vulkan és Hulks. 
IX. Állomás hajók : Lussin, Theod6ban, Taurus, Konstantinápolyban. 

JJIagyar kir. honvédség. 
Magyar királyi honvédelD1i D1iniuter : 

Jekel- és margitfalvi JekeltaluRsy Lajos gyal. 
táborn. a sz. k. v. ,2. o. V.k .. r. lvg, L.r. lvg, á ,  SZS. 0, 
�, �. v. b. t. t., II CR. éR kir. GO. gy. ezr. tul. 

Allallltitkár : 
Inámi Bolgár li'ererlcz. v. b. t, t., F, J. r. n. k. 

*** 

III. k. honvéd.főparanc8nok8ág Budape8ten. 

Főparancsnok : báró Klobucár Vilmos lov. tábo 1.  
oszt. V. k. kis diszitménynyel és L .  r.  lov., k. é.  k. ,  @., 
Sz', 0., �., v. b. t. t., a cs. és kir. 5. gy. ezr. tul. 

-- = 
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Főparancsnok-helyettes : Jaid G�S�� a!ábornagy, 
Lip. r. és 3. o. V. k. r. log., z ,  0, o;p. 

I. honvéd.kerület : BudapoBton. 

Parancsnok : Balá8 György altábornagy. 

79. honvéd gyalogdandár : Budap,esten. 
1 .  alo ezred : Budapesten. 1. é� 2. zIJ : Buda· gy 

t 
g 

3 1 ' . Félegyházán. 4. zIJ : Bndapesten. pes en. . z J . 
é 2 r Gyulán 2. gyalog ezred : Gyulán. 1. s . z J : • 

3. zIj : Jászberényben. 
80. honvéd gyalog dandár : Deb reczenb en:. 

8. gyalog ezred : De�rec�enb�. 1.,  2. és 3. zlJ : 
Debreczenben. 4. zIJ : ,  Zl

d
laho i 2 és 3 zlj ' N agy. 

4. gyalog ezred : Nagy-Vara on. ., . . . 
Vá-radon. 

n. honvéd-kerület : Szegeden. 

Parancsnok : Ki8s Zsigmond vezérőrnagy. 

45. honvéd gyalogdandár : S�egeden. 

5. gyalog ezred : Szegeden. 1 .  és �. zIJ : Szegeden. 
3. zIj : Nagy-Becskereken. 4. �IJ :  Szegeden. ' .  

6 .  gyalog ezred : Szabad�á�. 1. zlJ : Szabadkán. 2. zlJ. 
Zomborban. 3. zlj : UJ Vldéken. 

46. honvéd gyalogdandár : Lugoson. . 
1 zIJ" Verseczen. 2. zIJ: 7. gyalog ezred : Verseczen. " . 

Oraviczán. 3. zlj : Pancsovf
ané 2 zI)' : Lugoson. 8. gyalog ezred : Lugoson. . s . 

3. zlj : Aradon. 4. zlj : Orsován. 
nl. honvéd_kerület : Ka •• án. 

Parancsnok : R6nai H01'váth Jenő altábornagy. 

77. honvéd gyalogdandár 
.:
 Kassán, 

. . 
9 al d Kassa' n 1 és 2. zIJ : Kassán. 3. zlJ . . gy og ezre : . .  

Eperjesen. 4. zlj : .IgI6n. 
1 r :  Miskolczon. 1 0. gyalog ezred : M1SkoIczon. ' .z J 

2. zlj : Egerben. 3. zIj : S.-A.-UJhelyt. 
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78. honvéd gya,logdandár : Szatmár
Németiben. 

1 1 . gyalog ezred : Munkácson. 1. éR 2. zlj : Munká· 
cson. 3. zlj : Ungvárt. 

1 2. gyalog ezred : Szatmárt. 1. zlj : Szatmárt. 2. zlj : 
Mál'maros-Szigeten. 3. zlj : Na.gy-Károlyban. 

IV. honvéd-kerület : Pozsonyban. 

Parancsnok : Virtsologi Rupp1'echt Henrik altábor. 
73. honvéd gyalogdandár : Pozsonyban. 

1 3. gyalog ezred : Pozsonyban. 1. ,  2. és 3. zlj : Pozsony. 
ban. 4. zlj : Tatán. 

1 5. gyalog ezred : Trencsénben. 1 .  és 2. zlj : Tren
csénben. 3. zlj : Rózsahegyen. 
74. honv. gyalogdandár .' N:lIitrán. 

1 4. gyalog ezred : Nyitrán. 1 .  zlj : Nyitrán. 2. zlj : 
Léván. 3. zlj : Nyitrán. 

1 6 .  gyalog ezred : Beszterczebányán. 1 .  zlj : Beszteroze· 
bányán. 2. zlj : Balassa-Gyarmaton. 3. zlj : Jolsván. 

V. honvéd-kerület : Székesfehérvárt. 

Parancsnok : Lósh-ay Gdbor vezérőrnagy. 
81. honvéd gyalogdandár : Sze'kesfehérvárt. 
1 7. gy alog ezred : Székesfehérvárt. 1. és 2. zlj : 

Székesfehérvárt. 3. és 4. zlj : Veszprémben. 
1 8. gyalog ezred : Sopronban. 1 .  zlj és 2. zlj : 

Sopronban. 3. zlj : Kőszegen. 
8�. honvéd gyalogdandár : Pécsett. 

1 9. gyalog ezred : Pécsett. 1 .  és 2. zlj : Pécsett. 
3. és 4. zlj : Kaposvárt. 

20. gyalog ezred : Nagy-Kanizsán. 1. és 2. zlj : Nagy
Kanizsán. 3. zlj : Körmenden. 
Fiumei század. 
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VI. honvéd-kerület : Kolozsvárt. 

Parancsnok : Klobuéa1' Győzö altábornagy. 
7 ö. honvéd gyalogdandár : .Kolozsvárt. 

2 1 .  gyalog ezred : Kolozsvárt. 1 .  és 3. zlj : Kolozsvárt 
2. zlj : Nagy-Enyeden. 4. zlj : Deésen. 

22. gyalog ezred : Maros-Vásárhelyt. 1. zlj : M.-Vásár
helyt. 2. zlj : Beszterczén és 3. Elj : M.-Vásárhelyt. 

76. honv. gyalogdandár : Nagy-Szebenben. 
28. gyalog ezred : N agy-Szebenben. 1. zlj : N.-Szeben

ben. 2. zlj : Déván. 3. zlj : Erzsébetvárosban. 
24. gyalog ezred': Brassóban. 1. zlj : Brassóban. 2. zlj : 

Fogarason. 3. zlj : Kézdi - Vásárhely t. 4. zlj : 
Csik-Szeredán. 

VII. horv.-ulavon honv.-kerület : Zágrábban. 

Para.ncsnok : Bojnai B01'oevié Szvetozár altábornagy 
83. honv. gyalogdandár : Zágrábban. 

25. gyalog ezred : Zágrábban. 1. zlj : Zágrábban. 
2. zlj. Va.rasdon. 3. zlj : Zágrábban. 

26. gyalog ezred : Kál'olyvárosban. 1. és 2. zlj : Ká
rolyvárosban. 3. zlj : Goszpicsban. 

84· honvéd gyalogdandár : Eszéken. 
27. gyalog ezred : Sziszeken. 1 .  és 2. zlj : Sziszeken. 

3. zlj : Uj-Gradiskán. 
28. gyalog ezred : Eszéken. 1 .  és 2. zlj : Eszéken. 

3. zlj : Zimonyban. 
Honv. lovas.ági felügyel6 Budapesten. 

Magyarpécskai Lázár Frigyes vezérőrnagy. 
1. honvéd lovasdandár : Szeged. 

3. huszár ezred : Szegeden. I. oszt. : Aradon. II. 
oszt. : Szegeden. 

4,. huszár ezred : Szabadkán. I. oszt: Baján. II. 
oszt. : Szabadkáu. 

22 
... - . _ ... _---- -
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!. honved lovasdandár : Budapesten. 
t. huszár ezred : Budapesten. I. oszt. : Budapesten. 

II. oszt. : Kecskeméten. 
6. huszár ezred : Váczon. I. oszt. : Érsekujvárt. Il. 

oszt. : Váczon. 
3. honvéd lovasdandár : Péosett. 

7. huszár ezred : Pápán. L oszt. : Pápán. Il. oszt. 
Zala-Egerszegen. 

8. huszár ezred : Pécsett. 1. oszt. : Pécsett. Il. oszt. : 
Keszthelyen. 

1 0. huszár ezred : Varasdon. 1. osztály : Varasdon. 
II. oszt. : Verőczén. 
4. honvéd lovasdandár : Debreozen. 

2. huszár ezred : Debreczenben. I. osztály : Nagy· 
váradon. U. osztály : Debreczenben. 

5. huszár ezred : Kassán. 1. oszt. : Kassán. II. oszt.: 
Nyiregyházán. 

9. huszár ezred : Maros-Vásárhelyt. I. oszt. : Szamos
Ujvár. II. ORzt. : Maros-Vásárhely. 

M. kir. honvéd helyi hatóság. 

Budape8ti m. ki". honv. térparancBnoksa;J. 

M. kir. honvéd biróságok. 

M. kir. honvéd-fötörvényszék Budape8ten. 
ElBó folyamodásu m. ki" . honvéd·bir68ágok. ( A ke

rületi bh·ó8ágok.) 

M. kir. honvédségi inté_etek. 

M. kir. honv. fóreáliskola Sopronban. 
M. kir. honv. Ludovika-A kadémia Budapesten. 
M. kir. honv. hadapródiskola Péc8ett. 
M. kir. honv. hadapródiskola N.· Váradon. 
M. kir. honv. tó'rzstiBzti tanfolyam Budape8ten. 
M. kir. honv. felBóbb tiszti tanfolyam Budape8ten. 
M. kir. kó·zp. honv. lovas iskola Budape8ten. 
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M. k�r. honv. o��osi a�kalmazó iskola Budape8ten. 
M. k�r. honv. k?zpont� "uhatár Budape8ten. 
M. k�r. honv. kozpont� fegyvertá'r Budape8ten. 
M. k"!. honv. �elyór8ég� kórház Budapesten. 
M. kir. honv. elelmez8st raktá,' Budape8ten. 

M. kir. koronaőrség. 

Budapesten. 

Cs. kit'. Landwehr. 
(Osztrák honvédség.) 

O,. kir. Lan,.dwehr-mini8zter;.- Georgi Frigyes altb. 
Landiwehr-foparanc8nok .- O cs. és kir. Fensége 

Frigyes fólierczeg, gy. tbk. 
Landwehr-parancsnok8ágok .- (az illető hadtest

parancsnokságok). 
o) Landiwehr hado8ztály parancsnokságok .- 13. Bécs, 
�1. Prága, 22. Grácz, 26. Josefstad�, 43. Lemberg, 
4-4. Insbruck, 45. Przemysl, 46. Krakkó. 

Landwehr gyalogság. 
1. Landwehr ezred Bécs, 2. Linz, 3. Gráoz, 4. KIa-

7e�, 5.. Pola, 6. Éger, 7. Pilsen, 8. Prága, 
:.I. Leltmentz, 10. J ungbunzlau, 1 1. Jiéill, 12. Óaslau 
13. Olmütz, 14. Brünn, 15. Troppau, 16. Krakk6: 
l !. Rzesz6w, 18. Przemysl, 19. Lemberg, 20. Sta.
nIslan, 21 .  St.-Pölten, 22. Csernovitz 23 Sebenico 
24. �écs, 25. Kreqlsier, 26. Marburg, 27. Laibach: 
28. PlBek, 29. Budweis, 30. Hohenmauth, 31. Tesohen, 
32 Neu Sandetz, 33. Stryj, 34. Jaroslau, 35. Zlocz6w, 
36. Kolomea, 37. Gravosa. 

Landwehr-paranosnokságok 
Krakkóban parancsnok : az  1 .  hadtest parancsnoka. 
Béosben a 2. 
Gráczban a 3. 
Prágában a 8. 
Leitmeritzben a 9. 

22* 
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Przemyálben parancsnok : a 10. hadtest parancsnoka. 
Lembergben a 1 1 .  
Innsbruckban « a 14. « « 
Zárában parancsnok : a zárai katonai parancsnc k. 

Or8lSágoB ló'vé8z-ezredek : r. Tl'ient, II. BOlllen. 

Landwehl' lovasság. 
I. LamdweJvr dzsidás eZ1'edek : 

1. sz. ezred : Lemberg, 
2. c Hohenmauth, 
3. « :Rzeszów, 
4. « Olmütz, 
5. « Stockerau, 
6. « Wels. 

Il. LovaBított tiroli országo8 ló'VéBZ oBztály. Keret : 
Inusbruck. 

III. L01Jaaított dalmát országos lövéaz század. Keret : 
Sinj. 
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Ki'Jnutatás 
a Magyarországon állomásozó cs. és kir. hadtestparancs

nokságok területi beosztásáról. 

A hadtest- A hadtestparancsnokságok alá tar-parancsnokság tozó csapatok kiegészitési területe 

száma székhelye kiterjed megyékre 

Bács-Bodrog, Pest.Pilis.Solt.Kis-
4. Budapest kun, Somogy, Tolna, Baranya, 

Jász-Nagykun.Szolnok, Fehér. 

Komárom, Nyitra, Győr, Moson, 
5. Pozsony Veszprém, :j3ars, Esztergom, Hont, 

Zala, Vas, Arva, Trencsén, Tur6cz, 
Pozsony, Sopron. 

Szatmár, Gömör és Kishont, ZÓ-

6. Kassa 
lyom,N ógrád,Abauj-Torna, Borsod, 
Heves, Bereg, Szabolcs, Zemplén, 
Ung, Liptó, Sáros, Szepes, Mára. 

maros, Ugocsa. 

Torontál, Arad, Temes, Bihar, 
7 .  Temesvár Békés, Hajdu, Krassó-Szörény, 

Csanád, Csongrád. 

Brassó, Háromszék, Nagy-Küküllő, 
Nagy-

Fogaras, Szeben, Alsó-Fehér, Besz-
12. temze, Torda·Aranyos, Maros. 

Szeben Torda, Szilágy, Kolozs, Szolnok-
Doboka, Hunyad, Csik, Udvarhely, I Kis-Küküllő. 



342 

�i11t1ttltttíS 
& m. kir. csendőr kerületi parancsnokságok felügyeleti 

terület�ről. 

A csendőr kerületi parancsnokság 

száma székhelye felügyeleti tel'lUetéhez tartoznak a 
következő vármegyék 

Kolo7s, Torda-Aranyos, Maros-
I. Kolozsyár Torua. Kisküküllő, Szolnok-

DoboJw, Besztercze-Naszód, Alsó-
fehér, Szilágy . 

i-- -----

II. Szeged I Csanlul,Csongrád, Torontál, Temes, 
Krassó-Szörény. 

Ill. I Pest-Pilis-Solt Kiskun, Jász-Nagy-
Budapest kun-Szol nok. Bács-Bodrog, Borsod, 

Heves. 

IV. Kassa 
Abauj-Torna, (; ömŐl' és Kishont, 
Sáros. Szepe�, Máramaros, Bereg 

Ugocsa, Zemplén, Ung. . 

V. Pozsony 
Pozsony. Nyitra, Trencsén, Á:rva, 
Tmócz, Liptó, Zólyom, Nógrád , 
Hont, Bars, Esztergom, Komárom. 

I----
Székes- I Fehér, Tolna, Sopron, Moson, 

VI. fehérvár 
Bamnya, Vas, Somogy, Zala, Vesz-

prém, Győr. 
--

VII. Brassé I Brassó. Háromszék, Szeben, Foga-
ras, Hunyad, C.ik, Nagyküküllő, 

Udvarhely. 

VUI. Debreczen I Hajull, Bibm', Békés,Arad, Szabolcs, 
Szatmár. 

343 

II. P O L G Á R I  C Z I M T ÁR. 

�Ö1tÖS 11tinis1tte1-iwmok. 

I. CB. és kir. közös külügyminiszterium. 

Miniszter : Lexa-Aeh1'enthal Alajo8 báró L. és Fi-
r. nk., 3. o. V. r. lvg., v. b. t. t. 

II. C •. és kir. közös pénzügyminiszteriuD1. 

Miniszter : rajeczi Burián István, br. v. b. t. t. t. 

III. C •• é. kir. közös hadügyminiszterium. 

Miniszter : báró Schönaich Ferencz Lr.-nk., I. o. 
V. k. r. lvg., k. é. k., @, 0, �, v. b. t. t., a 74. 
gy.·ezr. tul., gy. tbk. 

C •• é. kir. közös legfőbb .zámB.ék. 

Elnök : Plener Ernő lovag, v. b. t. . 

llIagywl' ki,,.. 11tinis1tterelnökség • 
Miniszterelnök : dr. Wekerle Stíndor v. b. t. t. 
Államtitkár : Rzentkirályszabadjai Márffy Albin, 

2. o. V. k. r. lovg. 

6 Felsége s1te11télye körüli m. kir. 
11tinis1áeriu'tJt. 

Miniszter: zichi és vásonykői gróf Zichy Aladár, 
v. b. t. t. t. 

Horv.-s1tlltv.-dal11t. kir. 11tinis1áertwm. 

Miniszter : Josipovich Géza v. b. t. t. 
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M. kVr. belügyminisderiwm. 
Miniszter : csikszentkirályi és krasznahorkai gróf 

AndTássy Gyula, v. b. t. t. 
Államtitkár : futtaki gróf Hadik János, v. b. t. t. 

Elnöki osztály. 

Oszt.-főnök : HO l'váth Emil min. tan. 

I. Közjogi és illetőségi főosztály. 

Oszt.-főnök : dr. Bezerédj Vikto1' ez. államtitkár. 
I a. Közjogi alosztály : Oszt.-főnök : dr. Bezerédj 

Viktor ez. államtitkár. 
I b. Községi illet6ségi alosztály : Oszt.-főnök : 

dr. Bezerédj Viktor ez. államtitkár, osztályvezető : 
Buth Károly min. tan. 

II. Vármegyei filosztály . 

Vármegyei osztály : Oszt.-főnök dr. RakovBzky 
Endre min. tan. 

II a. Közigazgatási osztály : Oszt.-főnök : dr. 
Rakovszky Endre min. tan., oszt.-vezető : Mennyey 
István oszt. tan. 

U b. Háztartási osztály : Oszt.-főnök : dr. Ra
lrovszky End1'(! min. tan., oszt.-vezető : dl'. Gárdony 
Zsigmond oszt. tan. 

III. Városi főosztály. 

Városi osztály : Oszt.-főnök : dl'. Hartl Sándor 
min. tanácsos, oszt.-vezető : Tersztyánszky Kálmán 
ez. osztály tanácsos. 

IV. Községi és anyakönyvi főosztály. 

Oszt.-főnök : Madarász Elemér min. tan. 
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IV a. és b. Kö .... égi alosztály : Osztályfőnök : 
11fadarász Elemér min. tan., oszt.-vezető : Szemere 
Lajos titkár és dl'. Ghyczy Jenő oszt. tan. 

IV o. Állami anyakönyvi alosztály : Oszt.-főn. : 
jifadarász Elemér min. tan., oszt.-vezető : Zeley 
Lajo8 oszt. tan. 

V. Rend6ri főosztály. 

OsztáJ.yfőnök : hindi Szabó László min. tan., a 
F. J. rend lvg. 

V a. Államrendőri és közbiztonsá.gi alo8ztály : 
Oszt.-vezető : dr. Kégl Inl1'e min. tan., a F. J. rend 
lvg. Beoszt" a :  Vású1'helyi Gyula titkár, dr. ifi. FeBt 
Lajo8 titkár, Ozapik Lajo8 határrendörségi főnök, 
ez. oszt.-tan. Mattyaso'/}s�ky György s. -titkár, Kovác8 
Béla s.-titkár, Sándor Akos s.-titkár, Temple RezBő 
s. -titkár, Homh' InH'e határrendőrségi főnökhelyettes, 
dl'. Uray IsIM U R.-fogalmazó. 
.. Vb. Csendőrségi alosztály : Osztályvezető : Oláh 

Oclön csendőralezr., F. J. r. lvg., Dz.a, 0, �. Beosztva : 
Stolzenbe/:q János csendőr 2. o. főszámtanácsos, F .J. r. 
lvg., k. a. é. k., SZ.2, 0, �. Szij Géza csendőrszázados, 
Ö ,  0· Preidt Gábo?' csendőr főhadnagy-számvivő, 
k. e. é. k., Sz.l, 0, �. Orbán István csendőrfőhadnagy
számvivő, @, Sz.l, 0, �. Ezenkivül beosztva : egy 
csendőr törzsőrmester. 

VI. K özrendészeti és kihágási főosztály. 

Oszt.-főnök : Bölcs Gyula min. tan. 
VI a. Közrendészeti alosztály : Os t.- vezető : 

Adorján Antal oszt. tanácsos. Beosztva : Máriás8Y 
Barna titkár, dr. Fekete Pál s. -titkár, Pantl Kálmán 
fogalmazó, dr.JÚss Dezső fogalmazó, dr. W.Ba ttaMihály 
foga.lmazó, Nl!ppel Gyula 6.-fogalmazó, Smialovszlry 
Tibor, Henfner Lajos . fiz. n. s.-fogalmazó. 

VI b. Kihágási alosztály : Oszt.-vezető : JalBo
vivzky Sándor min. tan. Beosztva : Kőszeghy Sándor 
osztály-tanácsos, dr. ifi. Kmits/k Ferenaz titkár, 
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dr. VecBey JózBef s.·titkár, dr. Szentgyörgyi Ernő 
fogalmaz6, Márffy IatL'án fogalmazó. 

VII. Közegészségügyi főosztály. 

Oszt.·főnök : . . . . . . . .  . 
VII a. Betegápolási osztály : Oszt.-vezető : dr. 

Kovács Gyula oszt. tan. 
VII b. Egészségügyi közigazgatási és gy!?gy

szertárügyi osztály : Oszt.-vezető : dr. Téry Odön 
ez. oszt.-tan., közegészségügyi főfeltigyelő. 

VII o. Egészségügyi intézkedési és .Járvány
ügyi osztály : Oszt.-vezető : dr. Frank Odön köz
egészségi főfelügyelő. 

VII d. Kórházi és elm.ebetegügyi osztály : Oszt.
vezető : dr. Hajós Béla cz. közegészségtigyi főfelügyelő. 

VIII. Gyám.ügy! főosztály. 

Oszt.-főnök : Madách László cz. min. tan. 
VIII a. Közigaz ga tás i osztály : Oszt. -vezető : d 1'. 

Radinovic8 Iván oszt. tan. 
VIII b. Határozati osztály : Oszt.-vezető : dr. 

Bartók Géza oszt. tan. 

IX. Közjótékonysági osztály. 

Oszt.-főnök : Horváth Emil min. tan., oszt.-vezető : 
dr. Ebergényi Sándor oszt. tan. 

X. Törvényelőkészítő osztály. 

Oszt.-főnök : dr. Némethy Ká1'oly min. tan., oszt. 
vezető : dr. Samassa Adolf oszt. tan. 

Földteherm.entesítési pénzalap m. kir. igaz
gatósága : Elnök : dr. KovácB Gyula oszt. tan. 

A belü!"lm.iniszteri .. ám.vevős&g. Igazgató : 
Payer Béla. Számvevőségi főnök : Szaplonczay 
Mihály.- Közbiztonsági ügyosztály (VII) oszt.-vezető : 
Berlányi János számtan. - Számvizsgáló : Kiinye 
György. 
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Országos levéltár : N agy Gyula orsz. főlevéltárnok. 
Orsz. közegészségügyi tanáos : elnöke dr. Müller 

Kálmán, min. tanácsos. 
Fiumei m.agyar kir. tengerparti korm.ányzó � 

nagyszentmiklósi gróf Ndkó Sándor v. b. t. t. 

XI. Kivándorlási osztály. 

Oszt.-vezető : KertéBz Gyula ez. min. tan. Beosztva :  
Soós Pongrácz kivánd. felügyelő, C8erny Károly, 
Barényi Jenő kivánd. biztos, dr. ÁldáB8y József 
s.- titkát', SzikBzay Andlrás fogalmazó, dr. Perczel 
Miklós segéd-fogalmaz6. 

XI a. Forditó aloutály. Osztályvezető : 
. Beosztva : Czambel Samu cz. titkár, 
Stojits Iván ez. 8. -titkár, Vodicska Imre cz. s.-titkár. 
HU8zár Antal cz. titkár. 

XII. Gyerm.ekvédelm.i osztály. 

Oszt.-főnök : dr. Bosnyák Zoltán cz. min. tan. 

F6város1 állam.i rendőrség. 

Rendőrfőkapitányság. Főkapitány .' dr. Boda 
Dezső. Helyettes : zebegnyői dr. Pekáry Ferencz. 

Rendőrfőparanosnokság. RendÖTfőparwncanok: 
Lickl Géza F. J. r. lvg. Főparancsnok-helyette8 ; 
Köpf Ferencz rendőrfőfelügyelő. Rendőrfőfelügyelő .' 
Palágyi .Kálmán, Pavlik Ferencz. C8apatsegédtiBzt : 
csicseri OroBz 18tván, r. felügyelő. 

Rendszeresitett állomány : 16 gyalog és 1 lovas 
őrmester ; 73 gyalog ellenőr ; 60 cz. ellenőr ; 4 lovas 
szakaszvezetö ; 13 lovas tizedes ; 618 első osztályu 
és 743 másodosztályu gyalog rendől'.; 123 lovas ren
dőr ; 60 próbaidős gyalog rendőr. Osszesen 1 7 1 1  fő. 
Őrszobák Bzáma .' 77. OBztályparancBllokaágok Bzá· 
ma: 16. 
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TÖ1"vényható�ágok. 1< 

a) Megyék. 

Aba'U.,j-TorTUb m. : fp. almási Szalay László, alp. 
dr. Puky Endre, fj . Ferdinándy Gyula. Fszb. 08erehati 
j. : Géczy Gy. Giinczi j. : Dobozy J. Füzéri j. : Koós 
Béla. Ka8sai j. : Jászay István. Szik8zóij. : Putnoky 
Sándor. Tornai j. : Gedeon Aladár. 

Alsó-Fehér m. : fp. br. Kemény Árpád, alp. br. 
Bánffy Kázmér, fj. dr. Inczédy·Joksman Ödön. Fszb. 
Alvinczi j.: Pongrácz Géza. Baláz8falvi j.: Böjthe Kál. 
Kisenyedi j. : Szabó Laj. Magyar-igenij. : Csuka Dom. 
Maro8-újvari j. : Binder Józs. Nagyenyedi j.: dr. Nagy 
Pál. Vereapn.fitki j.: Imreh József. Tövisi j. : dr. Tokos 
Géza. Rend. tan. vá?'. Abrudbanya : pm. Miski József, 
rk. Molnár Samu. Gyulafehé?'vár : pm. Novák Ferencz, 
rk. Roska József. Nagyenyed: pm. dr. Varró László, rk. 
Incze Miklós Vizakna : pm. Ambrus Károly, rk. 
Vollny József. 

Arad m. : fp. gróf Károlyi Gyula, alp. dr. Dálnoki· 
Nagy Lajos, fj. Schill József. Fszb. Aradi j. : dr. 
Baross Fel·encz. Péc8kai }. : Senk Ferencz. Világosij. : 
Faragó István. 'l'ernovai j.: Hanthó Jenő. Radnai 
j.: ifj. Salacz Gyula. Nagy· halmágyi j. : Lovich 
Gyula. BoroS8ebesi j.: Bolyos József. Boros-jenői j. 
Borsos Géza. Kis-jenői j. : Csukay Gyula. Eleki j. : 
Mladin Miklós. 

Árva m. : fp. Bulla György, �lp. Zmeskál György, 
íj. Csillaghy István. Fszb. Kubini j. : Zmeskál Aladár. 
Vári i. : Matyuga ELOi!. Tr8ztenaij. : ifj . Bulla György. 
Náme8ztói j. : Szmetanay János. 

Bács-Bodrog n'll. :  fp. apatini Fernbach Károly, 
alp. ifj. bajsai Vojnits István, fj . Miháilovits Kornél. 
Fszb. Bajai j. : Vojnits Máté. - AlmlÍ8i j. : Koller 

_ * Rőviditések : fp. = főispán, alp. � alispán, fi. - fő
Jegyző, fszb.- főszolgabiró, m. � megye, j .= járás, Rend. 
tan. vár. - Rendezett tanácsu város, pm. - polgármester, 
rk. - rendőrkapitány. 
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Oszkár. Zombor j.: Tárczay Dezső. Apatini j.: Vuje
vich Lajos. Hódsagi }. : Szemző Károly. Topolyai j. :
Császár Péter. Zentai j. : Sztrilich Béla. Kulai j. : 
dr. Buday Pál. Palankai j.: Radics Aladár Ujvidékij.: 
Nikolits Izidor. Ó-bec8ci j. : dr. Balaton Gyula. Titeli 
j.: Szemző János. Z8ablyai j. : dr. Széchényi Tamás.
Zenta rendezett tanaC81b váro8 : pm. Szárits Géza. 
rk. Mac1ari János. ' 

Baranya m. : fp. gróf Benyovszky Móricz, alp. 
Stenge Ferencz. íj. betöltetlen Fszb. Baranyavari j. : 
Jilly Viktor. Hegyháti j. : JI'. Feniczy Ignácz_ 
Mohácsi j. : Szinkovich Kár. Pécsi j.: Waniss Sándor. 
Péc8varadi j. : Forray Val. Sikló8i j. : Krasznay 
�fihály. Szt· lőrinczi j. : Horváth István. 

Bars m. : fp. simonyi és varsányi Simonyi Béla. 
alp. székhelyi Majláth István, fj . Bodó János. Fszb. 
Garam-8zentkere8zti j. : Finka Sándor. Lévai j. : 
ordódi Ol'dódy Endre. Aranyo8- maróthi j. : dr. 
dezseri Rudnyánszky Titus. 08zlányij. : Ponoczky 
István . Verebélyi j.: Nedeczky Vincze. - Rend. tpn. 
'var. Körmöczbánya : pm. Palkovits Emil, rk. Huzóczi 
Lajos. Ujbanya : pm. betöltetlen, rk. Koperniczky Józs. 
Léva : pm. Bódogh Lajos, rk. Kónya József. 

Békés m. : fp. dr. Dőry Pál, alp. Ambrus Sán
dor. fj. dr. Deimel Sándor. Fszb. Gyulai j. ' 
Lukács Endre. B.-Osabai j. : Seilel' Elek. Béké8i j . . -
Popovics Szilv. Szarva8i j. : dr. Wielann. Sándor. Szeg
halmi j.: Csánky Jenő. Oro8házi j.:. dr. Bertothy 
István. Gyomai f. : Ro�oska M. Rend. tan. vár. 
Gyula : pm. dr. Lovich Odön, rk. l'anczik Lajos. 

Bereg m. : fp. dr. báji Pata.y Andr., alp. dr. Gnlácsy 
István. Fszb. Tiszaháti j.: Horthy Gyula. Ká8zonyi j.: 
Morvay Zoltán. Felvid,éki j. : Joó Zsigmond. Mun
kácsi j.: Papp Imre. Latorczai f.: Dercsényi Miklós. 
Szolyvai j.: Bala.jthy Mór. Alsóvereczkei j. : Cserszky 
Péter. Rend. tan. vár. Bereg8zá8z : pm. Gáthy 
Zsigmond, rk. Nyirádi Ferencz. Munkác8: pm. Cseh 
Lajos, rk. Fazekas Béla. 

Besztercze-Jr aszód m. : fp. gr. Lázár Árpád, 
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alp. Láni Godof., fj . Scridon Leó. Fszb. NafJzódi f.: 
Czirjék László. Ó-radmai f.: Hozsda György. Jaádi j.: 
Urányi Aladár. Besenyői f. : dr. Hunyadi Imre. 
Rend. tan. vár. Besztercze : pm. dr. Schreiber Ferencz, 
rk. Gyürk Zsigmond. 

Bihar m. : fp. Glatz Antal, alp. dr. Miskolczy 
Ferencz. fj. KeszthelYi Zoltán. Fszb. Közp'onti j. : 
Nagy Márton. Szalárdi j. : Kelemen József. Elesdij. : 
Bérczy Im. Mezőkeresztesi j. : dr. Czifra Kál. Berettyó· 
újfalusi j.: J ezerniczky D. Sárréti j. : dr. Bakats Béla. 
Székelyhidi f. : Kovásznay Marczel. Derecskeij.: Fráter 
Bar. Margittai j.; Balázsházy Iván. Szalontai j.: Csa
nády J. Oséffai j. : ifj. Markovits Károly. Tenkei j. : 
li'ráter Emil. Érmihályfalvi f. : Dobozy K. Beéli j. : 
Eder G. Magyarcsékei j. : dr. Halász Elemér. Belé
-nyesi j. : dr. Wertheimstein H. VafJkohi j. : Rednik G. 

Borsod 7n. : fp. Kubik Béla, alp. dr. Tarnay 
Gyula, fj .  dr. Vadnay Tibor. Fszb. Miskolczi j. : dr. gr. 
Haller Józs. Mező-csáthi j. : Botlik Józs. M ezőkővesdi j.: 
Bónis Bert. Szent-pétm'i f. : Vadnay Istv. Edelényi j.: 
ZRÓry Guszt. Ózdi j. : Zsóry György. Rend. tan. vár. 
Miskolcs : pm. Szentpály István rk. Lukács Béla . 
. Brassó m.: fp. gr. Mikes Zsigmond, alp. Jekelius 

Agoston, fj . dr. Semsey Aladár. Fszb. Hétfalusi j.: 
Zonda János. Felvidéki j. : Fischer Frigyes. Al
'Vidéki j. : Wendel Márton. - Rend. tan. vár. 
B/'afJSó: pm. Hiemes Ferencz. rk. Farkas Mihály. 

Csanád m. : fp. földeáki Návay Tamás, alp. 
Rervai István, fj . Tamay J vor. Fszb.: Központi j.: 
Thaisz Géza. Nagylaki j.: Szilágyi Kálmán. Battonyai 
f.: Petrovic s Mihály. Kovác8hazai j. : Kövér Béla. 
Rend. tan. vár. Mako: pm. dr. Galambos Ignácz, rk. 
Rákosi Gyula. 

Osik m. : fp. J\állay Ubul, alp. Fejér Sándor, 
fj. Szász Lajos. Fszb. Felcsiki f.: Becze Im. Gy.-szt
miklósi j. : Zakariás Lukács. (hJ.-fölgyesi j.: Veress 
Lajos. Kászonalcsiki j. : Bartalis Ágoston. - Rend. 
tan. város. Osík- Szereda : pm. dr. Ujfa;lusy Jenő, rk. 
Kovács János. 

31)1 • 
Csongrád m :  fp. dr. -Kelemen Béla. alp. ,dr. 

Cicatricis Lajos, fj. dr. Nagy Sándor. Fszb. T'/,8zan
inneni j. : Gyárfás Géza. Osongrádi j.: dr. Csúcs 
János. Tiszántuli j. : Tary István. - Rend. tan. 
vlÍr. Szente8 : pm. dr. Mátéffy Fer. h. rk. Herczeg Józs. 

Esztergom m. : fp., Gyapay Pál, alp. dr. Per.é�yi 
Kálmán, fj. Pongrácz Kazmér. Fszb. Esztergo"!"'/, 1· : 
Pisuth Kálmán. Párkányi j. : Thuránszky LaJOS. -
Rend. tan. vár. E8ztm'gom : pm. Vimmer Imre, rk. 
Unger Hugó. . Fejér m. : fp. gr. Szé�hényi Viktor: alp. bara,cs.k�l 
Szücs Jenő fj. Balassa Sand. Fszb.: Szekesfehervan J.: 
Kálmán V�cze. Moóri j. : Kovács Sándo Sá1·bogárdij.: 
sárbogárdi Heltay Jenő. Vaáli j.: Tarafás Béla. 
Adonyi j. : Huszár Dezső. 

Fogaras m. : fp. duka és szentgyörgyvölgyi Széll 
József, alp. Belle Sán., íj. dr. Bene�.ek �rt!ll�r. Fszb. 
Sárkányi j. : Dombrády G�ula. TorcBvan J. :, ��r-
8zónyi Béla. Fogarasi j. : Blsztray József. ÁrpaB'/, J. : 
Bokros Emil. 

Gömör és Kishont m :  fp. Fáy Gyula, alp. 
Bornemisza Lász., i G .  Lukács G. Fszb. Rozsnyói 
j. : Nagy Elemér. Nagy,-rőczei i: : Ku�a .A�r. Rima-
8zombati j. : Máriássy Gyula. R'/,maszec8� J. : Osváth 
Dániel. Tornallyai i. : Szentmiklóssy �éla. Gar.am-
völgyi j.: Tomory Géza. - Rend. tan. var. Dob8tna : 
pm. Dr. Langhoffer László, rk. Csiskó János. Jolsva: 
pm. Basilides Gusztáv, rk. Piacse� R. Nagy-Rö?ze : 
pm. Dr. Mihalik Dezső, rk. Vajda Andor. R�ma
szombat : pm. Dr. Kovács László, rk. Badiny Gy. 
Rozsnyó : pm. dr. Pósch József, rk. üresedésben. 

Győr m. : fp. Lippay G�za, a�p: �o.d� Béla, 
iJ . Ném.E,lth Miklós. �sz.b .. rr:ósz�get-cs�ltzko,

zl 1. : Né: 
methy Odön. SokoroalJat J. : Horváth Bal. PU8ztat 
f. · Szodfried Endre. 

Hajdu m. : fp. Veszprémy Zol�.án, alp .. Kovács 
Gyula, fj. Pákozdy Sándor. Fszb. Kozponh J. : �)r?.sz 
Sándor. H.-szobo8zlói j. : Nábráczky Ist. H.-boBsor
ményi j. : Nemes Zoltán. - Rend. tan. vár. Hajdu-
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BÖ8zörmény : pm. Somossy B., rk. Veszprémi Barna.  
Hajdu-Náná8 pm. Csohany Lász., rk. Csiha Márton . 
Haidu-Szoboszló : pm. Körner Béla, rk. G. Tóth János. 

Háromszék m. : fp. Meczner Béla, alp. dr. Király 
Aladár, fj. dr. Béldy Pál. Fszb. Sep8ij.: Kónya Miklós. 
Kézdi j. : szentkatolnai Cseh Gy. Orbaij. : Morvay 
Endre. Mikló8vári j. : Zathureczky Kálmán. M.
bodzai kirendeltség, szb. Deák Vincze. - Re11d. 
tant. vár. Kézdi- Vásárhely : pm. dr. Török And., rk .  
Mina Kálmán, Sepai·Szt.·GyÖ1·gy : pm. Gödri Ferencz, 
rk. Sübek Ede. 

Hont m. '- fp. Lits Gyula, alp� Marek Károly, 
fj. Somogyi Béla. Fs�b. Ipolysági j.:. d.r .. Fodo: V�lm�8. 
Szobbi j . : Keve Karoly. Ipolynyekt J . .- Palyl Pal. 
Korponai j. : Halmay László. Báti j. : N ándory Pál. -
Vámosmikolai j. : dr. Motloszkovszky István. Rend. 
tan. vár. K01'pona : pm. Hollady Nándor, l k .  
Jeszenszky Gusztáv. 

Heves m. ·: ip. Szederkényi Nándor, alp. Majúk 
Vik., fj . Isaák Gy. Fszb. Egri j. : Hering Kál. Gyön
gyö8i f. : Biró József. Hat'vani j. : Zaleszky Imre. 
Hevesi j.: Korponay Ist. Tiszafüredi j. : Fülöp Zolt. 
Pétervásári j. : Drizsnyei B. - Rend. tan. vár. Ege'r : 
pm. Jankovics Dezső, rk. Fridl Gyula. Gyöngyö'8: pm . 
Kemény János., rk. Dr. Csuhaj Sándor. 

Hunyad m. : fp. Br. Bornemisza Lipót, alp. 
Pogány Béla, fj . Csulay Lajos. Fszb. Algyógyi j . : 
Pouány Á. Brádij ... Krasznay Olivér Dévai j. : Beér 
Gábor. Hát8zegi j. : Fekete Károly. Hunyadi j.: Höhn <t Károly. Körö8bányaij.: ifj .  Lázár Farkas. Maro8-illye! 
j. : Finnf» János. Petrozsé.nyi j. : Janza Vazul. Pujij : 
Török Arpád. Szá8zvárosi j. : Fodor Gy. - Rend. 
tan. 'vár. Déva: pm. Kontz Domokos, rk. Tóth E. 
Hátszeg: pm. Muzsnai Béla, rk. Lenkes József. Szász
váro8 : pm. Andrae József, rk. Baksay S. Vajda
Hunyad : pm. Danila Gy., rk. Wörch Gyula. 

Jász-Nagykun-Szolnok m. : fp. dr. gr. 
Almássy Imre, alp. dr. Benkó Albert, fj. dr. Küry. A 
Fszb. JáBz8ági felBő j. Varga István . •  Jász8ági aIBó j. : 
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dr. Cseh J. Tiszai felBő j. : dr. Beleznay Endre. 
Ti8zai közép j.: Borbély György. Tiszai al8ó j. : Busa 
Ákos. - Rend. tan. vár. Jászberény : pm. Koncsek 
István, rk. Bathó Endre. Karczag : pm. dr. Szentesy 
Tóth Kálmán, rk. Taposi Márton. Kis- Uj8zállás : 
pm. Gál Kálmán, rk. Pethe , Gáb. Mező-Tur : pm. 
dr. Spett Ernő, rk. Farkf!:8 Kálmán. Szolnok : pm. 
Kludik Gyula, rk. �esik Odön. Turkeve : pm. Czihát 
Kár., rk. Zsengellér J. , 

KiskükiUlö m. : fp. br. Kemény Akos, alp. CsaM 
Gábor, fj . Fekete Gy. Fszb. Dicső-8zent-mártoni j. : 
Pataky Sánd., Radnóthi j. : dr. Vüályos Géza. H088zu
a8zói j.: Fazekas Géza. ErzBébetváro8i j. : Horváth 
Ákos. - Rend. tan. vár. Erz8ébetváro8 : pm. Trajá
novits János, rk. Jakabfy Albert. 

Kolozs -m. : ip. gr. Bánffy Miklós, alp. Dózsa 
Endre, íj. Csiszár Gy. Fszb. Bánffy-hunyadi �. :. Kertész 
Sámuel. Almási j.: Páska Zoltán. Gyalut J. : Gaál 
Elemér. Nádasmenti j. : Kővári Artur. Koloz8-
vMi j. : Hankó Veress Károly. Mócsi j. : Gál Jenő. 
Mezőörménye8i f. : Straub János. Tekei j. : Pap Zolt. 
Nagysármási j. : Veszprémi A. - Rend. tan: vár. 
KolozB : pm. Münstermann Győző, rk. Emmerling R. 

Komaromm. :  fp. 'Kálmán Rezső, alp. Ghyczy 
Dén., íj. Asztalos Béla. Fszb. Ta�ai j.: Fá! .Is�v�n. 
Gesztesi j. : Konkoly-Thege LaJos. 08allokozt J. : 
Emánuel Sándo Udvardi j. : Balogh Imre. 

Krassó-Szörény -m. : íp. Fialka Károly, alp. 
Issekutz Aurél, íj . Tabajdy Zoltán. Lugos'i j.: hfszb. 
Reitter Rezső. Temesij. : fszb. ifj. Bir6 Béla. Bégaij.: 
Podhradszky Andor. Fac8éti j. : Schönenfeld L. 
Mm'osi j. : Knothy Gyula. Resiczai j. : De-�lle-ya�x 
Béla. BogBányi 7.: Huszarek Gy. DravwzM .J : : 
Bauer Gyula. Jámi j.: Korkán Péter. Moldovat J.:  
Mokcsay Géza. Kar�n8ebeBi i. ; M�ca:s�y V�mos. T�re
govai j. : Antalffy Sandor. BozovtCstJ.: Pe�zely Ge�a. 
Orsovai j.: Tormay Dezső. - Rend. tant. var. Karan
sebeB : pm. Bordán Oktáv, rk. Dragomir Cornél. 
Lugo8 : pm. Marsovszky Árpád, rk. Török Lajos 

'
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Liptó m. : fp. dr. Palugyay Móricz, alp. Joób 
Marczel, (j. Balló Rudolf. Fszb. Liptóujvári f.: 
Palugyay Kálm. Liptó-szent-miklósi j. : Bobrovniczky 
Kálmán. Rózsahegyi j.: Horánszky István. Német
lipcsei j. : Thuránszky Tibor. Rena. tan. város 
Rózsahegy : pm. Dr. Székely M., rk. Czocber Béla. 

Máramaros m. : fp. Perényi Zsigmond báró, alp. 
Szabó Sándor, fj . J. Bálya János . . Fszb. Visói j.: P!lPP 
Sim. lzavölgyi j. : Scholcz B. Szigeti j. : Szaplonczay 1,. 
Tiazavölgyi j.: Sza.bó József. Taraczvizi j. : Hatfaludy 
Sándo!,. Técsői j. : Mihályi Gáb. Huszti j. : Mokcsay 
Zolt. Okó'rmezőij.: Dr. Pál Alfréd. Doi.haij.: Hatfaludy 
Lászl6. Aknasugatagi i. : Huber Odön. - Rena. 
tan. vár. Máramaros.Sziget : pm. Szőllősy Antal, 
rk. Szőllősy Balázs. 

Maros-Torda m. : fp. ifj . dr. Ugron Gábor, alp. 
Köllő Ignácz, fj. dr. Balla Aladár. Fszb. Marosi fel80 
.c. : Jeney Kálmán. Marosi als6 j. : Rozsnyay István. 
Régeni al86 j. : Kőrösi György. Régem fel8ő j. : 
Reicher Aladár. Nyáráa-8zereaai j.: Kőrössy J6zsef. 
Rena. lan. vár. Szá8z-Régen : pm. From Traugott, rk. 
Gölner Frigyes. , 

.Moson m. : fp. gr. Dezasse János, alp. 6shegyi J. fj. 
Leszkovich F. Fszb. Magyar-6várij.: Hegyi Mikl6s. 
Nezsiieri j. : Skultéty M. Rajkai j. : Modrovich J. 

NagykükiUlő m. : fp. Apáthy Péter, alp. 
Somogyi lat., fj. Schaser Gyula. Fszb. Nagy-8inki j. : 
Imecs Jenő. Szentágotai j. : Maurer Albert. Kőhalmi 
i. : dr. Tompa István. Segesvá1'i j. : Graffius Alfréd. 
Meagyesi j. : Dr. Schuller F. - Rena. tan. Vllr08 
Medgye8 : pm. dr. Theil Frigyes, rk. Dengel Frigyes. 
Segesvár : lm. Walbaum Fr., rk. Vasváry Arthur. 

Nógrá m. : fp. tótprónai és blatniczai Pr6na.y 
Mihály, alp. Nagy Mihály, fj . ifj. dr. Fáy Albert. Fszb. 
B.-gyarmatij. : Balázs B. Nógrádi j. : Dr. ScitovBzky 
l?éla. Sziráki j. : Ivánka László. Széc8ényi j. : Baross 
Arpád. L080nczi j. : Básthy Béla. Füleki j. : Szakáll 
Ferencz. Gácsi j. : Buday-Plichta Kor. - Rend. tan. 
vár. L08oncz: pm. Wagner Sán., rk. Dr. Ottaháll Ant. 
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Nyitra m. : fp. Gróf Wilczek F., alp. Turchányi 
ödön, fj . Langhammer V. Fszb. Nyitrai j.: Czocher 
Kálmán. Vágujhelyi. j. : Rákóczy Lajos. Galg6czi j. : 
Frideczky 'rimót. Szeniczi j. : dr. Szalé Lajos. Nagy
tapolcsányi j. : Markovich Al. Privigyei j.: Abaffy 
Adolf. Érsek-ujvári j. : Frideczky Béla. Miavai j. : 
Filberger Gy. Szakolczai j.: Szabó K. Vágsellyei i. : 
Thuróczy Károly. PÖ8tyéni j. : Machovics János. 
Nyitra-zsámbokréthi j. : Dopcsányi István. - Rena. 
tan. vár. Érsckujvár : pm. Miklóska A., rk. Juszth 
Szilárd. Nyitra : pm. Faschler Fer., rk. Rédéky G. 
Szakolcza: pm. Czobori Károly, rk. Nagy Sándor. 

Pozsony m. : fp. Bittó Dénes, alp. Petőcz Jenő. 
- íj. Horváth Géza. Fszb. Poz8onyi j. : Füzék Sán. 

Hegyentuli j. : Nagy Ág. Nagy-8zombati j.: dr. Perger 
Kál., Szempczij.: Burián P. Felső-c8allóközi j.: Ernyey 
Gyula. Alsó-csallókó'zi j.: dr. Németh D. Külső j. : 
Jandly-Döbrentey Sándor. - Rena. tan. város . 
Bazin : pm. Masát Antal, rk. Szemann Ján. Moaor: 
pm. Boruta P., rk. Tanbinger Kornél. Nagy-Szombat : 
pm. dr. Francisci Laj., rk. Kratky Fer. Szent-György : 
pm. Jánoska Gy., rk. Lederer Lajos. 

Pest-Pilis-Solt-KiskÚJn m. : főispán Gulner 
Gyula, alp. Fazekas Ágóston, fj. Agoroszt6 Tivadar. 
Fszb. Nagykátai j. : Dezseőffy Emil. Abonyi j. : dr. 
Madarász Adorján. Kún-Szt-Mikló8i j.: Martinovics 
Lászl6. Kiskunfélegyházai j. : dr. Endre Zsigmond. 
Monori j. : Földvári Bert. Alsó-dabasij.: ifj. Teszáry 
Lászl6. Ráczkevei j. : Rudnyánszky Lász. Pomázi j. : 
Almássi Sándor. Biai j.: Geréby Imre. Dunavec8ei f.: 
Csikay Imre. Kalocsai j. : Helle János. Kiskőrösi i.: 
Mellczer Gyula. Váczij.: Ivánka Pál. Gödöllői j. : dr. 
Decsy J.- Rena. tan. vár. Ozegléa : pm.ifj.  d r .  Gombos 
Lajos, rk. dr. Aranyi L. Kia-Kún- Félegyháza : pm. 
Dr. Molnár Béla, rk GerendayJ6zs.Kis·Kún-Halas:pm. 
dr. Nagy M6r, rk. Szekér Pál. Nagykö1'ös: pm. Póka K., 
rk. F. Szabó Jenő. Szent-Endre: pm. Maximovich latv., 
rk. Jenei József. Vácz : pm. dr. Zádor János, rk. 
Káll6 Antal. UjpeBt : pm. dr. Ugr6 Gyula. 
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Sáros m. : fp. Semsey Boldizsár, alp. Tahy J., 
fj . B�6 A. Fsz�. !"emesi j. : dr. P�le! I? .Kisszeben.i j.: 
Bán6 A. Sirokat 1 . : Egerel' Fer. G�rallt J. : BerzeVlczy 
Rezs. Szekcsői j.: Szakmáry G. Felsővizközi j.: Kő
�zeghy A. Hethársi j.: Dr. Dobay Béla; Rend. t�. vár. 
Bá1·tfa : pm. Rh6dy Al.. rk. T6th Istva,n. Eperjes: pm. 
Krayzell Aladár, rk. Sally Győző. Kts-Szeben : pm. 
Eiselt An., rk. Gallé H. 

Somogy m. ,' fp. Kapotsfy Jenő, alp. Kacskovics L., 
fj.  Plachner Sándor. Fszb. Kaposvári j. : dr. Svastics 
Nándor. Szigetvári j. : Hegyessy János. Nagy-atád� 
j.: Tallián Andor. Osurgói j.: �?né Kálmá? Marcz.a.lt j.: Lehner Vilmos. Lengyeltottj.: Pete LaJOS. TabtJ.: 
BernMh K. Igali j. : Trombitás Mihály. BarcBÍ j. : 
Sárközy György. - Rend. tan. vá1·. Kaposvár : pm' 
N émet István, rk. Gerharat Gaston. 

Sopron m. : fp. dr. Baán End., alp. simonyi Hajas 
Antal, íj. Molná.r István. �szb. SOProni j.: Bl.a�chek V. 
Nagy.mártoni J. : CZIfrák J6zs. KiS-"!"'!1·tOntJ . : Wolf! 
Laj. Pulyai j. : Bründl R6b. Osepregt J. : Csontos Fer. 
Kapuvárij. : Guáry Béla. Osornaij. : dr. Hőgyészy B. 
Rend. tan. vár. Kis-Mm·ton : pm. . . . . . rk. 
Farkas F. Ruszt: pm. Dr. Rácz Alfréd, rk. EifertIstván. 

Szabolcs m. : fp. gr. Vay Gábor, alp. Mikecz Dezső, 
fj. Sipos B. Fszb. Bogdányi j. : Dr. Mezőssy László. 
Dadai alsó j. : Dobos 1. Dadai felső j. : Olchváry Pál. 
Kis-várdai j. : Okolicsányi Dezső. Nagy-kállói j. : 
Zoltán István. Nyirbátorij.: Simák János. Tiszaij.: 
Virányi Sándor. Ligt!taljai j. : Somly6dy János. -
Rend. tan. vár. Nyiregyháza : pm. Majerszky Béla, rk. 
Kertész Bertalan. , 

Szatmár m : fp. dr. Falussy Arpád, alp. . . . . 
fj. llosvay Alad. Fszb. Nagykárolyi j: Madara�s;y Ist:,: Mátéualkai j. : ifj. Péchy Lász. Fehér-gyarmat'/, J.: b�J� 
J ékey Sánd. Erdődi j.: Kovács Sán. Szinyer-VáralJa'/, 
;. : Bay Miklós. Nagybányai j. : Domokos Fer. Nagy
Somkutij. : gr. Teleki Lászl6. OBengeri j. : d�. �ep�s�y 
László. Szatmári f.: Csaba Adorján. AvasuJvarOBt J.: 
dr. Péchy Péter. - Rend. tan. vár. Felsőbánya; pm. 
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Farkas J., rk. Bay Károly. Nagybánya: pm. Dr. Makray 
Mihály, rk. Schmaregla M. Nagy Károly pm. Deb
reczeni Istv., rk. Demidor Ignácz. 

Szeben m. : fp. és szászispán Thalmann Guszt., alp. 
Reissenberger G., fj. Stroja István. Fszb. Száu-.sebe8ij.: 
Schöpp Jánofl. Uiegyházi j. : Putkovszky GUld6. Sze
beni j. : Fabritius Laj. Szelistyei i. : Dragits Péter. 
Szerdahelyi j.: Mangesius Hermann. NagydJisznódJi j. ,' 
dr. Schuster Viktor. - Rend. tan. vár. Nagy·Szeben: 
pm. Dörr Albert, rk. Simonis Róbert. SzáBz-Sebe8 : 
pm. Hanner Gusztáv, rk. dr. Aker György. 

Szepes m. : fp. alapi Salamon G.,alp. dr. Neogrády 
L., fj. Ujfalussy B. Fszb. Sz.-ófalvi j; : �.attyasovszky 
Bold. Ó.lublóij. " Jancs6 Istv. Késmarki J. : dr. Eng�l. 
mayer Öd. Sz.·szombatij. : dr. Winkler Ern. Lőcseij. :  
Görgey Gusz. Iglóij. : dr.Wieland Aladár. az.-váraljai 
j. : dr. Holénia Sánd. Gölniczbányai j. : Winkler Pál. 
Rend. tan. vár. Gölniczbánya : pm. Faller Sándor, rk. 
Dirner Alb. Igló: pm. Folgens Korn., rk. Matolcsi Ján. 
Késmárk : pm. dr.Wrchovszky Ottó, rk. Gergely János. 
Lőcse: pm. Kaynál' Gyula, rk. Tilkovszky Ist. Poprád: 
pm. Kovách István" rk: Szubally �álmán. Szepe8-
Olaszi : pm. Varchol Agost, rk. Sterbwszky. B. Sz�peB
Váralja : pm. dr. Szilvás� András, �k., TIsza Mlk�a. 
Leibitz : pm. Roth Gusztav, rk. S�klCsak L . . Ólublo : 
pm. üresedésben, rk. Dr. Márczy EmIl. Szepesbela : pm. 
Ludwigh Gyula, rk. Wittenberger Aurél. 

Szilágy m. : f:? dr. Kaizler György,. �lp. �örök 
István, fj. Bálint Sandor. Fszb. Kraszna'/, J . : �a�t�a 
György. Ssilágy-somlyói j. : Na� �y . . Tasnad'/, 7',': 
Bay Ferencz. Szilágyc8ehi J.:  NlkolaJeVlcs L. Zsibo� 
j. : Péchy 1. Zilahi f. : Tarp�y M!)d�s. Ren�: .�an: 
vár. Szilágy-Somlyó : pm. Lu.kacsfy Odon? rk. BolonYI 
Bálint. Zilah : pm. br. DI6szeghy ZSIgmond, rk. 
Takács János. 

Szolnok-Doboka m. : fp. gr. Vass Béla, alp. 
Bándy György, fj. Placsintár Ödön. Fszb. Beth"e.n� �.: 
Bárdy Géza. Osákigorbói j.: Ujváry. �ároly. I!eeB'/, 7. : 
Gajzág6 Vilmos. Kápolnokmono8toTl J . :  dr. GaJzág6 E. 
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Szcumosujvári j.: N agy Laj. Kéke8i j.: Debreczeni Dén. 
Nagyilondai j.: Almássy Sám. Magyarláp08ij.: Szab6 
Guszt. - Rend. tan. vár. DeéB : pm. Ilosvay J., rk. 
Stingly Zsigm. Szcumo8ujvár : pm. T6dorffy Lukács, 
rk. dr. Kultsár András. 

Temes m . .' fp. Hertelendy Fer., alp. Ferenczy 
Sándor, fj. Ho1l6ssy Gy. Fszb. Központ ij. :  Somogyi 
Gyula. Vingai j . .' Pongrácz Mikl6s. Uj·aradij.: Schiif
fer Béla. Lippai j.: Bar6tby Fel'. Réká8i j.: Győry 
Imre. Buziási j. : Unger József. Osákovai j.: Petk6 
Zoltán. Dettai j.: Szandház Fer. Verseczi j.: Kor6ssy 
György. Fehértemplomi j.: Jeszenszky Ján. Kubini j.: 
Török Béla. Rend. tan. vár. Fehértemplom : pm. 
Rosin János, rk. Petzrik József. 

To�na m . .' fp. gr. Apponyi Géza, alp. Simontsits 
Elemér, fj. Forster Z. Fszb. Központi j.: Baj6 Pál. 
Völgységi j.: Szentivanyi Miklós. DunaföUvári j.: 
Rasovszky Ju!. Simontornyai f.: br .. Jeszenszky György. 
Tamási). :  Szévald M6r. Dombovári j.: Nagy István. 

Torda-Aranyos m .' fp. gr. Bethlen Bálint, alp. 
Lovassy Andor, fj. Zarándi R. Lip6t. Fszb. Tordai j.: 
Erdélyi Elemér. Als6-jtÍrai f.: Ferenczy Jenő. To
roczkói j. : kövesdi dr. Boér Kálmán, Marosludasi j.: 
Felföldi Béla. Felvinczi j. : Száva Mihály. Topán· 

falvi j. : dr. Gruber József. - Rend. tan. wir. Torda: 
pm. Zilahi Sebes Andor, rk. Bornemisza Gyula. 

Torontá� m . .' fp. Botka Béla, alp. J ank6 Ágoston, 
fj . dr. Vinczehidy Ernő. Fszb. Alibunári j. : Radonics 
Gyula. Antalfalvi;'.: Zsiros Imre. Bánlakij.: dr. Kropf 
Sándor. Pancsovai f. : dr. Gyertyánffy Jenő. Nagy
becskereki j.: Lowieser Imre. Török-bec8ei j.: dr. 
Csávossy Ignácz. Nagykikindai f . : Horváth Zoltán. 
Törökkaniz8ai j. : Tallián Emil. N.-szt-miklósi j. : 
Hadfy Károly. Pel-jámosi f.: dr. Sall Ferencz. Zsom
bolyai j. : Fóris J6zsef. 08enei j.: Uzbasics Gáspár. 
Párdányi f. : Hertelendy Fer. Módo8if.: Steinbach 
Antal. - Rend. tan. vár. Nagy-Becskerek :· pm. dr. 
Perisics Zoltán, rk. Reitter O. Nagy-Kikinda : pm. dr. 
Bogdán Zsivk6, rk. Kajtár Jenő. 
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Trencsén m. : fp. dr. Smialovszky Valér, alp. 
bellusi Baross Jusztin, fj . Rudnay Istv. Fszb. 08aczai 
j. : Schwarczer Károly. Ki8ucza-1tjhelyi j. : Cselk6 
Jenő. Z8olnaij. : Rada Ignáez. BittBei j. : Domaniczky 
Lászl6. Vág-beszterczei j. : Liha Lászl6. Puchói j. : 
Borcsiczky Lász. Illavai j. : Baross János. Trencséni 
j. : Motesiczky Imre. Baáni j.: Zamar6czy János. 
Renti. tan. vár. Trencsén : pm. Ucsnai E., rk. Maok J. 

Turóc?: m . .' fp. Justh Ferencz, alp. Beniczky 
Kál., fj .  Beniczky Ak. Fszb. Szent-márton-blatniczai 7.: 
Ujbelyi Attila. Mos6cz-zni6i j. : ,Zork6czy Tiv. 

Udvarhe�y m. : fp. Ugron Akos, alp. dr. Sebessy 
Ján., fj. dr. Paál Árp. Fszb. Udvarhelyi j.: dr. Demeter 
Lőrincz. Sz.-kereBzturi j. : Gálffy K. Homoródi j.: 
Szabady T. - Rend. tan. vár. Székely- Udvarhely: pm. 
Gothárd János, rk. Szombatfalvy Lajos. 

Ugocsa m . .' fp. ábránfalvi dr. ifj .  Ugron Gábor, 
alp. Becsky Emil, fj . dr. Varga J. Fszb. Ti8záninneni 
j.: ujhelyi Vitkay Sándo Tiszántúli j. : dr. Morvay Zs. 

Ung m. : fp. gr. Sztáray Gábor, alp. ifj .  Lőrinczy 
Jenő, fj. Bán6czy Béla. Fszb. Ungvári j. : Minay Istv. 
Szobránczi j. : Tomcsányi Istv. Kaposi j.: Kusnyiri 
Gy. Bereznaij. : dr. Blazsovszky Miklós. Perecsenyij. : 
Kovássy Elemér. Szerednyei j.: Kulin Aurél. - Rend. 
tan. vár. Ungvár : pm. Fincziczky Mihály, rk. Ber
zeviczy István. 

Vas m . .' fp. dr. BezeréJj István, alp. ifj .  Herbszt 
Géza, fj . dr. Racl6 Gyula. Fszb. Szombathelyi j.: Sin
kovits Elek. Kőszegi j. : Ruz Béla. Sárvári j.: Nagy 
József. Ozeldömölki f.: Takáeh Márton. Vasvárij.: Mol
nárfy G. KÖ·1·mendi j. : Pulay Ferencz. Muraszom
bati j. : P6sfay Pongrácz. Szentgotthárdi j. : Kiss 
Elem. Németujvári j. : Dömötör Lajos. FelBő-ől'i f. : 
Lauringer István. - Rend. tan. vár. KŐBzeg : h. pm. 
August János, rk. Kőszegi J6zsef. Szombathely .- pm. 
Brenner Tóbiás, rk. Kisfaludy J 6zsef. 

Veszprém m . .' fp. Hunkár Dénes, alp. Koller 
Sándor, fj . dr. Véghely Kálmán. Fszb. Ve8zpr�mi j.: 
Kerényi Andor. Pápai j. : Belák Lajos. Devecseri j.: 
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Huszár József. Zircei j. : Huszár Gyula. Enyimgi 
j. : Kányay József. - Rend. tan. vár. Pápa: pm. 
Mészáros K., rk. Szokoly 1. Ve8eprém : pm. Szeglethy 
Gy., rk. dr. Komjáthy László. 

ZaLa m. : fp. gr. Batthyány Pál, alp. Árvay 
Lajos, íj. KolbenscWag Béla. Fszb. Balatonfü1'edi j.: 
Kovács R-ezső. Tapolczai i. : Szentmiklós sy Gy. 
Sümegi j. : Sólyomy Tiv. Ke8zthelyi j. : Takáts Imre. 
Kanie8ai j. : Viosz Ferencz. Pacsai j.: pálfiszegi 
Pálffy László. Zalaeger8zegi j.: Thassy Laj. Novai j.: 
Mayer István. Alsó-lendvai j. : Székely Emil. Perlaki 
j. : Saághváry Jenő. Letenyei j. : Bogyay György. 
08áktornyai i. : Szalmay József. Szt.gróthij.: Mala- J 
tinczki Lajos. - Rend. tan. vár. Nagy-Kaniz8a : 
pm. Vécsey Zsigmond, rk. Deák Péter. Zalaegerszeg: 
pm. Korba)' Károly, rk. Sághy Lajos. 

ZempLen m. : fp. id. Meczner Gyula, sIp. Dókus 
Gy., fj. Thuránszky Lász. Fszb. S.-a.·ujhelyi j.: Dókus 
L. Sáro8pataki j. : dr. Besenyey Zénó. Nagymihályi 
j. : Bajusz Andor. Szerencsi j. : Gortvay Aladár. 
Varannói j. : Bernáth Béla. Bodrogközi j.: Ben
csik Istvá�. Homonnai j.: Haraszti Mik. Tokaji j.: 
Füzesséry Od. Sztropkói j. : Malonyay Tamás. Gálszéc8i 
i. : Nemes Sándor. Szinnai j. : br. Fischer Lajos. 
Mezőlaborczi j. : gr. Hoyos Viktor. Rend. tan. vár. 
S.-A.- Ujhely : pm. id. Kiss Ödön, rk. Schmid L. 

ZóLyom m. : fp. osztrolukai dr. Osztroluczky 
Miklós, alp. Répási Mátyás, fj. Battik Ödön. Fszb. 
Breznóbtínyai j.: Bittera Géza. Be8zterczebányai j.: 
Uj helyi Sándor. Zólyomi j. : Sztrakoniczky Kálmán. 
Nagyszalatnai j.: dr. Bende László. Rend. tan. vár. 
Be8zte1'czebánya : pm. Csesznák Gy., rk. Hollady 
Nándor. Breznóbánya : pm. dr. Sramkó A., rk. Bruoth 
János. Zólyom: pm. Skrovina Mátyás, rk. Krall 
János. . 

bJ Városok. 

4rad (sz. kir.): fp. gr. Károlyi Gyula, pm. Varjassy 
LaJOS, rk. Sarlot Dom. 
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Baja (t. h.) : fp. dr. Ambrozovics Lajos, pm. dr. 
Hegedüs Alad., rk. dr. Molnár Mihály. 

Budapest szék. főváros :  fpm. Fülepp Kálmán, 
pm. dr. Bárczy István, alp. dr. Vasilievits János és 
Rózsavölgyi Gy. , rfk. dr. Boda Dezső. 

Debreczen (sz. kir.) : fp. Veszprémy Zoltán, pm. 
Kovács József, rk. Végh Gyula. 

Győr (sz. kir.) : fp. Lippay Géza, pm. Vennes 
Jenő rk. Angyal Armand. 

Hódmező- VásárheLy : fp. Spilka Antal, pm. 
Juhász Mihály, rk. Szathmáry Tihamér. 

Kas..sa (sz. kir.) : fp. almási Szalay László, pm. 
Éder Odön, rk. Váczi József. 

Kecskemét (sz. kir.) : fp. Gulner Gyula, pm. 
Kada Elek, rk. Papp György. 

KoLozsvár (sz. kU'.) : fp. gr. Bánffy Miklós, pm. 
Szvacsina Géza, rk. dr. Hadady Endre. 

Komárom (sz. kir.) : fp. Kálmán Rezső, pm. 
Domány János, rk. Sárkány Ferencz. 

.M.aros- VásárheLy (HZ. kir.) : fp. ifj . dr. UgrOD 
Gábor, pm. dr. Bernády György, rk. Dr. Varga Lajos. 

Nagy- Várad,: fp. Glatz Antal ,  pm. Rimler 
Károly, rk. Gerő Armin. 

Pancsova : fp. Nehrebeczky György, pm. 
. . . . rk. Szabó János. 

Pécs (sz. kir.) : fp. Erreth János, pm. Nendtvich 
Andor, rk. Oberhammer Antal. 

Pozsony (sz. kir.) : fp. Bittó Dénes, pm. Brolly 
Tivadar, rk. Kutsera István. 

SeZmecz- és Bélabánya (sz. kir.) : fp. Lits 
GY}lla, pm. Horváth Kálmán, rk. Kuthy István. 

Sopron (sz. kir.) : fp. dr. Baán Endre, pm. dr. 
TÖI>ler Kálmán, rk. dr. Heimler Károly. 

Szabadka (sz. kir.) : fp. Bezerédj István, pm. dr. 
Biró Károl�, rk. Szalay Mátyás. 

Szatmar-Németi (sz. kir.): fp. dr. Falussy Árpád, 
pm. dr. Vajay Károly, rk. Tankóczy Gyula. 

Szeged (sz. k.) : fp. Kelemen Béla, pm. dr. Lázár 
György, rk. dr. Somogyi Súlveszter. 
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Székesfejérvár (sz. kir.) : fp. gr. Széchenyi Viktor, 
pm. dr. Saára Gyula, rk. Reé István. 

Temesvár. (sz. kir.) : fp. Hertelendy Fer., pm. 
dr. Telbisz Károly, rk. Beé Ferenez. 

Ujvidék (sz. kir.) : fp. dr. Balla Aladár, pm. dr. 
Demetrovits Vladimir, rk. ifj .  Jójárt János. 

Verseez : fp. N ehrebeezky György, pm. Rezueha 
István, rk. Szekeres Zoltán. 

Zombor (sz. kir.) : fp. apatini Fernbaeh Károly, 
pm. Rauke Imre, rk. Lyistyevits 'l'itusz. 

Magyar kir. pén1tügyminis1tterium. 
ideiglenes vezetésével megbizva a minisz

terelnök. 
Álla;ntitkárok :  Popo?!ies Sándor v. b. t. t., Désy 

Zoltán és Kupecz Odön (ezim. és jell.) Lr. lvg. 

Kereskedelmnilgyi m.k. minÍ81tterium 
Miniszter : udvardi és kossuti Kossuth Fel'enez. 

v. b. t. t., Lipót-rend nagykeresztese. 
Államtitkár : Szterényi Józse!. v. b. t. t. 
Magyar kir. posta- és távirda-igazgatóságok l 

B I�dape8ten ; Kas8án ; Nagy-Szebenben ; Nagy-Vára· 
don; Poz8onyban; Sopronban; Teme8váron ; Pécsett ; 
Zágrábban. 

Földmivelésügyi m. k. mintszte1'ium. 

. Miniszter: dr. Darányi Ignáez, v. b. t. t., 
LIpót-rend n. k., I. o. V. k. r. lvg. 

Államtitkár : Mezőssy Béla, Lipótrend köz. ker. 

Vallás- és közoktatásügyi nt. kir. 
m inis1tterium. 

Miniszter : nagy-apponyi Apponyi Albert gróf, 
v. b. t. t. 

Államtitkárok : Tóth János v. b. t. t. és Molnár 
Viktor 2. o. V. k. r. lvg. 
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Magyar kit'. igw:ságügyminiszterium 

Igazságügyminiszter : 
Államtitkárok : dr. Meskó László, dr. Im.ling 

Konrád és dr. Tőry Gusztáv. 
Az 1871. évi VIII. t.-cz. 35. §-a szerint eljáró 

legfőbb fegyelmi biró8ág. Elnöke : gróf Csáky Albin. 
Kir. Curia. Elnök : Günther A n tal v. b. t. t. 

·MáRodelnök : dr. Bernáth Géza. v. b. t. t. 
Korona'Ügyész : dr. Székely Ferenez. 
I. Budapeati kir. itélő tábla. EIn.: Csathó Fer. 
Budapesti kir. fő.'Ügyész: Czárán István. 
Balassa-gyarmati trvszk. Ein. : dr. Kubinyi 

Lajos ; ügyész: Csuppay Ferenez. - Járásbiró8ág 
Balas8a - Gyarmaton : Táborszky Károly. Salgó
Tarjánon : Kraiez Ernő. L08onczon : Porubszky Lajos. 
Szécsényben : Szerémy Béla. Szirákon : Várady 
István. Rit�ágon : Ponoezky Endre. 

BUJdapesti trvszk. Ein. : dr. Horváth Ferenez, 
kir. euriai biró. ügyész : dr. Sélley Barnabás, kir. 
főügyészi helyettes. Járbir. I-III. ker. : dr. Pécs 
Imre. kir. it. tábl. bir. qz. és jell. IV. ker. : Dr. Gönezy 
Gyula, kir. it. tábl. bir. ez. és jell. V. ker. : Andorffy 
Károly. VI. ker. : Rabács János. VII. ker. : Graf 
Vilmos. VIII-X. ker. : dr. Biber Gyula. Budapesti 
b �nt. jb. Sebastiani Károly kir. tábl. bir. ez. és. jell. 

BUJdapesti keresked. és váltátrvszk. Ein. : 
Boronkay Ignáez, kir. euriai biró. 

Budapesti b'Ünt. trvszk. EIn.: Dr. Stipl Károly . 
Beszterczebányai trvszk. Ein.: Boleman Lajos, 

curiai biró ez. és jell. ; Ugy. : Skultéty István. -
Járbir. Be8zterczebányán : Hazslinszky Marczel, kir. 
it. tábla biró ez. és jell.: Breznóbányán: Mazanek 
Róbert. Turócz-Szt-Mártonban : dr. Raisz Béla. Znió
Váralján : Eder Ferenez. Zólyomban : Székely János. 

Egri trvszk. Ein. : Dr. Bőhm Alajos ; ügy. : 
Berkó Alad. fŐü. h. ez. és j. - Járbir. Egerben : Kósa 
Kál. , kir. it. tábla biró ez. és jell. Gyöngyö'sö'n : 
Dobsa G. Hatvanban : Roze Gyula, kir. it. tábla biró 
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e�. és jell. l!eve8en : Nemcsik KáJm. kir. it. tábla 
bIró ez. és Jell. Pétervá8árán : ru:. Roósz Lajos T 
Füreden : Liptai Endre. 

. . 

. .Fy,u�i trvsz!o. EIn. : lovag Thierry Alajos cur. 
bIrÓI ezím�el. és Jell., ügy. : dr. Meloeeo János . 
.. l1?olysag"b trvszk . . Eln. : Martinovich István; fő
ugyesz. helyette� : <;ir. LIpesey Erv. kir. főügy. hely. 
ez. és Je!l. - Jm·btr; IpolY8ágon : Jablánozy Sándor. 
K�rponan

.
: D�tkó Janos .. Selmec�bányán : Liba Ant. 

Vamo8-Mtkolan : AlbertI Ernő. 
K�lopsai trvszk:. .Eln. : Bajzáth János ; ügy. : 

dr. Pmter JÓzsef. - Jarbir. Kaloc8an : Rihmer Kázm 
kir: it. tábl: bir. ez. és jell. Ki8-Kőrii8ón : dr. Szag: 
meIszter LaJos. Kun-Ha,la8on : dr. Zilah Benő. Duna
Vec8én : Szikszay Sánuor. 

Ke.cske1'Yl:éti t.rvszk. EIn. : # ügy. : 
dr. �ss J. kIr. fISugy. �ely. ez. ,és jell. - Járá8b. Kec8-
kemetr:n : dr. Ballus ZSIgm. kir. it. tábl. bir. ez. és jell. 
O�egledB'!" :  Sárká�� Gyula kir. it. tábl. bir. ez. és jell. 
Felegyhazan : CzaJlik Kálm. kir. it. tábl. bir. ez. és jell. 
Kun-S.zt-Mikló8on : dr. Magay Sándor kir. it. tábl. bir. 
ez. és J �ll. Nagy-Kőrö'8ön : Járai G. kir. it. tábl. bir. 
ez. és Jell. 

p'e�tv.ü!A�i trvszk. EIn. : dr. Rónay Kamill kir. 
eunaI buo ; ugy. : Gáll Endre. - Járbir. Pe8tvidéki : 
Muttnyánszky Ad. k;ir. it. tábl. bir. ez. és jell. Gödöllőn: 
Téehy Gyula. Monoron : dr. Szappanos S. Nagy-Kátán: 
Erny Venqzel. ÓC8án: Galovits Arthur. Ráczkevén : 
Muraközy A!1' .. Szt-End�én : Szalay Károly. Vác�on : 
Helez �er .. kIr. It. tá�l. bu. ?z. és jell. Ujpe8ten: Cserba 
Fer. kir. It. tábl. bu. ez. es jell. 

s.zf!'ke:sfehérvá�i trvszk. ljlIn. : Daróozy Ist. 
eU�IaI bIróI ez. és Jelleg. ; ügy.: Ujházi S. fŐü. h. oz. 
�s J. - Já,,:bir. Szék�8fehérváron : Kálmán Lajos kir. 
It. tábl. bIr. ez. és Jell. Adonyban : Dömötör Zoltán. 
�oóron: Farkas Sándor. Sá1·bogárdon : dr. Horváth 
Jozsef. Vaál?n :  Peterdy Károly. 

8z?lnok� trv.szk. EIn. : dr. Félix Antal, ügy. : 
dr. MIllassevlts Sand. fŐü. h. ez. és j . - Járbir. Szomo-
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kon : Barbur L. Já8zberényben : dr. Koller K. Karc�a
gon : Csorba K. KiB- Ujszállá8on: Firtling Sán. Me�ő
tú1·on : dr. Istvánfi Gyula kir. it. tábl. bir. ez. és jell . 
Já8�apátin : Bódog Zsig. Kun-S�ent-Mártonban : 
dr. Tánozos Miklós. Abád-Szalókon : Király G. 

II. Debreozeui kir. itélö tábla. EIn. : Porubszky 
Jenő. 

Debreczen� kir. főügyész : Igyártó Sándor. 
Debreczen"b trvszk. Ein. : üresedésben ; ügy. 

Gáthy Bálint. - Járbir. Debreczenben : Kazinczy 
Gáb., táblabirói ez. és jell. Derec8kén : Jak6 Gyula. 
Haidú-Bö8�örményben : Terestényi Dániel. Hajdu
Náná8on: Kálmánezhelyi Miklós. PÜ8pök-Ladányban: 
dr. Tikos Gyula. H.-Szobo8zl6n: Gerstner Miksa. 

Máramaros-szigeti trvszk. EIn.: Eördögh Virg.; 
ügy. : Dr. Illés A ndor. Já1·bir. Márma1·o8-Szigeten : 
Benda Bertalan. Rahón: Jancsó Gyula. Felső- Vi8ón: 
Varga Kálm�p.. HU8zton : Petrovies Lajos kir. it. tábl. 
ez. és jell. Okörme�őn : Kosinszky Károly. 'l'éc8őn : 
Benkő Laj os. 

Ny ireg y háza"b trvszk. Ein. : Kovács István ; 
ügy. : dr. Szikszay György. - Járbir. Nyiregyházán : 
Kiss József. Ki8- Vá1·dán : Vay Pét. tábl. bir. ez. és 
j ell. Nagy-Kállón: Szabó József. Nyir·Bátorban : 
Farkas Bert. Ti8zalökön : Nyikos János. 

8zatmár-németii trvszk. EIn. : dr. Róth Fer . ,  
ügy.: dr. Fabó Zoltán. - Já1·á8biró8lÍg Szatmár-Néme· 
tiben : Veréczy Ant. kir. itélő tábl. bir. ez. és j .  Erdő
dön: Dániel Sándor. Fehér-Gyarmaton : Balázs Zol
tán. Halmiban: Csopey János. Máté-S�alkán: Bányay 
Endre. Nagybányán : Szentmiklóssy József. Nagy
Ká1·olyban : Szabó Pál. Szinyér- Varalián : Szilágyi 
1'ihamér. Nagy-Somkuton : dr. Lauka József. 

Zilahi trvszk. Ein. : Benkő Józs. ; ügy. : dr. Dió
szeghy Gábor. - J4,!bir. Zilahon: Mezey Mór. Szilágy-
08ehen : Vidovits Odön. Szilágy.Somlyón : Krasznay 
Sándor. Tasnádon: Dercsényi Alad. Z8ibón: dr. Nagy 
Vilmos. 

III. Györi kir. itélö tábla. Elnök : Horváth Jenő. 
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Győri kir. főügyész : Kiss József. 
Győri trvszk. EIn. : nárai Szabó Jenő ; ügy. : dr. 

Fischer Gyula. - Já1·bir. GYŐ1'Ött: Horváth Ede tábl. 
bir. czi.m. Győr·Szt.Mártonban : Kastner Miklós. Ma. 
gyar·Ováron : Lepossa Dániel. Nez8ideren : dr. Hen. 
nig Alfréd. Téthen : dr. Keresztes Ferenct 

Komáromi trvszk. Elnök : Nádasdy Aladár ; 
ügy. : dr. Bárdos Géza. iJárbir. Komáromban : Gombos 
Kálm. Elfztergomban : Magos S. kir. it. tábl. ez. és 
jell. Párkányon: dr. Rudolf Béla. Nagy.lgmándon : 
László Dávid. Ó.Gyallán : Szarka György. Tatán : 
Gulden Kálmán. 

Sopron,i trvszk. Elnök : Geiger Dezső ; ügy:: 
Schneider Gábor. Járbír. Sopronban: dr. W rehowszky K. 
C8epregen : Takács Gyula. C8ornán : dr. Vajda József 
kir. it. tábl. bir. ez. és jell. Fel8ő-Pulyán : dr. Dom
nanovies György. Kapuváron : Horváth Gyula. Kis
Mártonban : Szabó Pál. Nagy-Martonban : Jakubovits 
Kornél. 

Szombathelyi trvszk. Elnök : dr. Laky Kristóf ; 
euriai birói ez. és jell. cs. kir. kamarás ; ügy. : Bárdossy 
László. - Járbir. Szombathelyen : Henez Fer. Felső. 
Eőrö'n: dr. Pogány Gusz. tábl. bir. ez. ésj. Czelldömöl. 
kön : dr. Szabó Imre. Körmenden : illés Antal kir. it. 
tábl. bir. ez. és jell. KŐ8zegen : Hannibál Móricz. 
Mura·Szombatban : Saáry József. Német. Ujváron-: 
Polgár István. Sárvá1'on : Hódossy Ernő. Szt· Gott· 
hárdon : Benkő Károly. Va8váron : Babos József. 

Ji' eszprémi trvszk. EIn. : nárai Szabó Elek ; ügy. : 
Juraszek János. - Já·rbir. Ve8zprémben: Galamb 
Kristóf kir. it tábl. bir. ez. és jell. Pápán: Mikovényi 
Ödön kir. it. tábl. bir. ez. és jell. Devec8erben: Perczel 
Sándo Enyingen : Szerdahelyi Károly. Zírczen : Marék 
László. Balaton·Füreden : dr. Segesdy Fer. kir. it. tábl. 
bir. ez . és jell. 

Zalaegerszegi trvszk. EIn. : dr. Degré Miklós 
ügy. : dr. Szász Gerő. - Járbír. Zala.Egerszegen 
Szupits A. Alsó·Lendván : Vidra István. Sümegen 
Süvegh Já.nos. Tapolczán : Pap László. 
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IV. Kassai kir. itélő tábla. EIn. : berezelli 
Berczelly Jenő. v. b. t. t. 

Kassai kir. főiJ.,gyész : Paksy JÓz8ef. 
jjeregszászi trvszk. EIn. : Szép Géza ; ügy. : 

Reiniehofszky R. - Járbir. Be1'eg8zá8zon : Dr. Szabó 
Berta.lan. Alsó· Ve1'eczkén: Dudek Ant. Ilo8ván: Rónay 
György. M.·Ká,8zonyban: Medzihradszky J. Munká· 
C8on : Stellel' Arpád. t. b. ez. és jell. Nagy·Bereznán: 
Ordódy Aladár. Nagy·Kapo8on :  Stépán Géza. Nagy· 
Szőllősön : Tóth Lajos. Szobránczon : Stépán László. 
Ungvaron : Kozma Gyula. 

Eperjesi trvszk. EIn. : Uhlarik Mátyás ; ügy. : 
váraljai Fuhrmann Imre.-Járbir. Eperje8en : Keczer 
Im. kir. it. tábl. bir. ez. és jell. Bárt/án: Bálint Lajos. 
Girálton : Kolossy MikI. KiB·Szebenben : Ruttkay A. 
[Jeme8en : Mattyasovszky Mór. Felsővízközön : Szepes. 
házi Imre kir. it. tábl. bir. ez. és j ell. 

Lőcsei trvszk. EIn. : dr. Lupkovies Józs. ; ügy. : 
dr. Somossy András, - Járbir. Lőc8én : Rácz Lajos. 
Gölniczbányán: Mattyasovszky Gáb. IgZón : Nádas ' 
Árpád. KéBmá1'kon : Borcsányi István dr . . Lublón: 
Irányi Dániel. SzepeB8zombatban : Gregorovlez Henr. 
Szepe8' Váralján : Czehula D. Ó·Falván: Szövén.yi G .. 

Kassai trvszk. EIn. : dr. Góth Fer. ; ügy. : Rácz 
Ernő.- Járbú'. KasBán: Nemlaha Gyula, tábl. b. ezim. 
és jell. Szep8in : Windegg Rezső. Tornán : Nagy Pát. 
Abauj·Szántón : Hirháger Imre. Szikazón : Markó 
István. Zsadányon : Szopkó Róbert. 

.Miskolczi trvszk. EIn. : Lehoezky Sánd. ; ügy. : 
Bulyovszky Guszt. kir. főügy. hely. ez. ésjell.- Járbir. 
Mi8kolczon : Lossonezy István. Edelényen : dr. Ben
ezur Mik. Mező·Csáthon : Bekény B. Mező·Köv6Bden : 
Szeghő K. Saió·Szent· Péteren : Illés László. 

Rimászombati trvszk. Ein. : Kubinyi Al. kir. 
euriai bir.ez. és jell.; ügy.: dr. Mészáros István. - Járbir 
Rima8zombatban : Lensrrel György. Nagy.Rőczén : 
Desseffy Árpád. Rima·Széc8en : Frits Ferencz. ROZ8-
nyón : Tichi Mihály, tábl. b. czim. és jell. Tornal· 
tán : Feledy Ferenez. 



368 

8átoralja-ujhelyi trvszk. EIn. : Fornszek B.; 
főügyész helyettes : Eiserth István. - Járbir. Sátor· 
alja· Uihelyen : Schiller Kálmán. Gálszécsen : Dr. 
Ruszinko Béla. Homonnán: Dezső S. Királyhelmeczen: 
Péterffy Béla. Nagy·Mihályon : Bereznay János. 
Szere,,!,c8en : Kőrössy Is�ván. Sztropkón : Kádár Lajos. 
Toka7on : dr. Plathy ZSigmond. Varannón : Kail Béla. 

V. Kolozsvári kir. itéHI tábla. Elnök : Fekete 
Gábor. 

Kolozsvári kir. főügyész : GyárfáB László. 
Beszterczei trvszk. EIn.: nagyidai Kendefy Dom.; 

ügy. : dr. Pop Sándor. - Járbir: Beszterczén: Marselek 
Béla. lfa:szódon : Kőnezei L. O-Radnán : :K;ovássy G. 

Deesl· trvszk. EIn.: dr. Koller K.; ügy. : J aezkovies 
Iván. - Járbir. Deésen: Murát Sándor. Bethlenben : 
dr. J66 Károly. C8áki-Gorbón: Bálinth J6zs. Kéke8en : 
Veres Ferenez. Magyar-Láposon:Weeber Gyula. Nagy
nondán,' dr. Horváth J6zsef. Szamos- Ujváron: Simay 
János. 

Dévai trvszk. EIn. : dr. Papp Domokos ; ügy. : 
Bigner J6zsef. - Járbir. Déván: Kovács Károly. 
Algyógyon : Szakáts István. Hát8zegen ,' Jovián Vik, 
Körö8bányán : Brády Attila. Maro8-nlyén : Fehér 
R6bert, Pujiban " Géezy Imre. Szá8zváro8on : Balogh 
J6zsef kir. it. tábl. bir. ez. és jell. Vajda-Hunyadon ,' 
Nagy Lajos. 

Gyulafehérvári trvszk. EIn. : Nemes Sám. kir. 
curiai bir. ez. és jell.; ügy. : Dániel Imre - Járbir. 
Gyulafehérváron : Szigethy István. Abrudbányán: dr. 
Oleseher Emil. Baláz8falván: Sehwarez Lajos. Maros
Ujváron :  Csegezy Gy. Nagy-Enyeden : Vinezenti 
Lajos. Viz aknán : Korinsky Győző. 

1f:olozsvári trvszk. EIn. : br. Rudnyánszky Béla, 
(luriai b. ez. és j . ;  ügy.: dr. Csipkés Károly. - Járbi1'. 
Koloz8vá1' vidéki : Szarka Jenő. Koloz8vár váro8i ,' 
Bart6k J6zsef: Bánffy-Hunyadon : Szab6 Ödön. 
Hidalmá8on : Dr. Horváth J6zsef. Móc8on : Tordai 
Sándor. Tekén : Kasper Mihály. 

.Nagy-szebeni trvszk. EIn. : dr. Kemény Gyula ; 

369 

ügy. : Csirinszky A. - Járbir. Nagy-Szebenben . Lászl6 
J6�sef. Szá8z-Sebe8�n :  Demsinszky György: Szeli.s
ty�n :  �a�pt Gnsztav. Szerdahelyen : S6halmi Ján. 
UJl!Jlyha:san : Jankó András. 

Tord�i trvs�k . . EIn. : dr; Szász �ván ; ügy. : Szép
laky Odon. - Jarb1,r. Tordan: VaJna Vincze Al8ó ' 
Járán ,' Butka J 6zse!. Felvinczen " Szőll6si Mikl6s. 
Maro8-Ludason:  Lafter t. Topánfalván: Pákozdy Ist 

VI. Marosvásárhelyi kir. itéli) tábla. Einök ; 
Ternovszky Béla. . 

MaroslJ.ásárhelyi kir. főügyész: Bodó Sándor. 
Bra�sou trvszk. �In�k :  Wittieh J6zsef ; ügy. : 

dr. Knorr Ferenez. - Jarb�r. B1'as8ón : Skita Mihály 
kir. it. tábl. bir. ez. és jell. Fogarason : dr. Harmath i 
Hos8zufalun ,' Z. Nagy Dénes. Sárkányon: Gáspár 
Bo�d�n. Zernesten : Czámpa Gusztáv. 

GSuk�zeredai �rv�zk. �ln.: GyaI6kay Sánd.; ügy.: 
Je�e:y Lasz16. -:- Jarb1,r. C81,kszeredán : Szaesvay Im. 
DW8o-Szent-Martonbam : N agy Emil Pál. Gyergyó
Szent-MiklóBon : Dvihally Aladár. 

Erz�ébe�városi trvszk. EIn. : Kovácsi Alb. ; ügy. : 
M�kkal Jen6. - Járbir. E1'z8ébetváro8on : dr. Papp 
La� . Dic8ö-Szent-Mártonban : Végh Alb. tábl. b. ezim. 
és Jell. H08szua8zón : Lokodi Géza. Kőhalmon : Végh 
J6zs,ef .. Msdgyesen,: dr. Hegyesi Győz6, kir. it. tábl. bir. 
ez. es Jell. NagY81,nken, : dr. Adleff Emil. Sege8váron: 
Fark�s �á�or; Szent-4gothán: steinburgi Pildner K. 

Kezdwasarhelyu trv8zk. EIn. : Soliom M '  
ügy. : Hász J_6zse�. - '!árbi1" Kézdi- Vá8árhelye� ; 
An�al J . . Kovasznan : Szava Jak. Szepsi-Szent-Györ
gyon: CSla �él�. Napy�Ajtán: Körtvélyfáy József, 
. . .M.arosvasarhelyu trvszk. EIn. : dr. PozBoni G.' 
ugy. : dr. Udvarhelyi Dezs6 - Járbir. Maro8vásár� 
helyt :. HineB M. tábl. b. ez. és jell. Nyá1"ád-Szergdán:  
PetroVlts Fer. SZásZ1'égenben : Filipek Ferenez. 

. 
8ze'keZyudvarhelyi trvszk. Elnök : dr. Bodolla 

Gábor ; ügy. : Révffy Zoltán - Járbir. Székely- Udvar
helyen : Csanádi Z. Oklándon : Máthé Dénes. Székely
Keresztúron : Péterfy Albert. 
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VII. Nagyváradi kir. itélél tábla. EIn. : br. Szent

ere8zthy Z8igmond. 
Nagyváradi kir. főügyész : Sztaniszlovszky 

Adolf-
Aradi trvszk. EIn. dr. Fábián Lajos ; ügy. : 

Szakolczay Lajos. - Járbir. Aradon : Babó Iván. 
Boro8jenőn: Papp Takács István. Kisjenőn: Tabajdi S. 
tábl. b. ez. és jell. Nagy-Buttyinban : Seress Ferenez, 
kir. it. tábl. bir. ez. és jell. Nagyhalmágyon: Frits Laj. 
Pécs"kán: Szőke Lajos. Radnán : Polgár Béla. Vilá
gORon : N agy Dezső. 

Gyulai trvszk. EIn.: Novák Kam., euriai birói ez. 
és jell.; ügy.: dr. Liszy Vikt.-Járbir. Gyulán: dr. Nagy 
Kálmán. Békésen : dr. Török Bálint. Béké8-C8abán : 
Kiss Kálmán. Orosházán : Sall János kir. it. tábl. bir. 
ez. és jell. Szarvason : Mészáros G. Szeghalmon : 
Kovács Lajos. 

Nagyvárad� trvszk. EIn. : Bary József ; ügy. : 
Baróthy Pál. - Járbir. Nagy-Váradon : (városi) 
Velyáczky Gyula, tábl. b. ez. és jell. Nagy- Váradon : 
(yidéki) Marosi Endre járásbiró. Belényesen: Fényes 
Ak. Be1'ettyó- Ujjalun: Hubert Ottó. Éle8den: dr. Vár
konyi Gáb. Magyar-Cséken : Koesán János járásbiró. 
Margittán : Máró István. N.-Szalontán : dr. Szarka 
Sándor. Székelyhidon : Olasz József. Tenkén : dr. 
Toperczer Sándor. Va8kohon : Aszalay Sándor. 

VIn. Pécsi kir. itélél tábla : EIn.: Balogh Károly. 
Pécsi kir. főügyész : dr. Felber Arthur. 
Kaposvári trvszk. EIn. : Dorner Zoltán, kir. 

curiai bir. ez. és jell. ; ügy.: Kulin S. - Járbir. Kapos
váron : Szendrödy Dénes. Csurgón : Melieskó Mik. 
tábl. b. ez. és jell. Igalon : Szakall Gyula. Lengyel
tótiban : Kölgyessy Kálmán. Marczalin : Huszár Alad. 
Nagy-Atádon: dr. Kiszely László. Szigetváron : Batta 
Béla. Tabon : Pirovich Béla. 

Nagy-kanizsai trvszk. EIn. : Závody Albin 
cur. birói czim. és jell. ; ügy. : dr. Jureczky Iván, -
Járbir. N.-Kaniz8án : Oszterhuber László, táblabirói 
czim. és jell. Csáktornyán : Simon Lajos táblabirói 
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czim. és jell. Ke8zthelyen : dr. Remsey Laj . Letenyén: 
Orosz Béla. Perlakon: Szabó Győző. 

Pécsi trvszk. EIn. : Hardi S. ; ügy. : Sárospataky 
József. - Járbir. Péc8en : DecJeva Ignác?:. Dá1'
dán : Maurer Fr. Mohác8on: Visy Pál. Péc8vára
don : Schill Gyula. Sá8don : Göbel Gyula, kir. it. tábl. 
bir. cz. és jell. Sikló8on : Dr. Berzsenyi Jenő. Szent
Lőrinczen : Fodor Ernő. 

Szekszárdi trvszlo. EIn.: Hazslinszky G.; ügy. : 
Fischer Imre. - Járbir. Szekuárdon : Kiss Károly 
tábl. b. cz. és jell. Bonyhádon : Osztrich Mih. kir. it. 
tábl. bir. cz. és jell. Duna-Föld!vá1'on : Báthory G. 
Gyönkó'n : Biróy Béla tábl. bir. cz. és jell. Pak8on : 
Szentpétery Józs. Tamásiban : Várady János. 

IX. Pozsonyi kir. itélél tábla : EIn. : dr. Rhorer 
Miklós. 

Pozsonyi kir. főügyész : Assinger Ferencz. 
Aranyos-maróti trvszk. Eln. : Dr. Krail Antal ; 

ügy. : Kovács-Sebestyén Lajos. - Já1·bir. Aranyo8-
Maróton : Patay László. Körmöczbányán : Erdély 
Gyula. Léván : Csebi Pogány Virgil. Verebélyen : 
dr. Prónay Nándor. Újbányán : Boesek Károly. 

Nyitrai trvszk. EIn. : Sándor Géza ; ügy. : dr. 
Csernyánszky Aladár. - Járbir. Nyitrán : Kregczy 
József. Érsekujvá1'on : dr. Sirányi Gy. , tábl. birói 
ez. és jell. Galgóczon: ifj. Sándor Géza. Miaván : 
Jeszenszky B. Nagy-Tapo7csányban : Váray József. 
Privigyén : Tivadar László. Vág-Sellyén: dr. Gáspár 
Lajos. SlIakolczán: dr. Hamar Gy. Szeniczen : 
. . . . Vágujhelyen : dr. Kéler Sándor. 

Pozsonyi trvszlo. EIn. : Petőcz Gábor ; ügy. : Glós 
Ernő. - Járbir. Pozsonyban : dr. Levatich Kál., kir. 
tábl. bir. cz. és jell. Bazinban: dr. Kovács Gy. Duna
Szerdahelyen : Turner Adolf. Galánthán : Scheffer Fr. 
MalaclIkán: dr. Gyurtsy Kálm. Nagy-Szombatban : 
Frankó István. Somorján : Tóth Lajos. 

Rózsahegyi trvszk. EIn. : Chudovszky Géza ; 
ügy. : Belopotóezky Gyula. - Járbir. Rózsahegyen : 
Koválik Alajos. Alsó-K1�binban : Homma József. 

24* 
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Liptó·Szt.MiklóB : Jeszenszky G. Liptó· Ujváron : 
Vitalis K. tábl. b. ez. és jell. Námesztón : Kudász 
Endre. Trsztenán : Kollár Rezső. 

Trenoséni trvszk. EIn. : Hajdu Géza ; ügy. : 
Markovich Iván. - Járbir. Trencsénben : dr. Martényi 
Árpád. Baánon : Velesz Ferenez. Bittsén : Zsarno· 
viezky Árpád. GBaczán: váraljai Fuhrmann 4ndor. 
Illaván : Discantini Imre. Puchón : dr. Baán A1:pád. 
Vág·Besztercsén : Horváth Manó. ZBolnán: Ujjady 
Béla, táblabirói ez. és jell. 

X. Szegedi kir. itélő tábla: EIn: üresedésben. 
Szegedi kir. töügyész : dr. 'l'raiber Vincze. 
Nagy-beoskereki trvszk. EIn. : Alföldy Ede ; 

ügy.: Dr. Kovács Itokus. - Járbir. Nagy·Becskereken: 
Broncs Ernő. MódoBon : dr. Szeőke Kár., kir it. tábl. 
bir. cz. és jell. Török·Becsén : Kopasz Ferencz. 

Nagy-kikindai trvszk. EIn. : Róth Ger. ; ügy. : 
Déván Ottó. - Já1·bir. Nagy·Kikindán : Eidenmüller 
Ad. Billéden : Gombár Gyula. Nagy·Szt-Miklóson : 
Juhász József. TÖ1·ök·Kanizsán : dr. Bernáth Gyula. 
Zsombolyán : Lösch Antal. 

Szabadkai trvszk. EIn.: dr. Dekker Gy. ; ügy.: 
dr. Winchkler István. - Járbir. Szabadkán: Polgár 
István. Bács·Almáson: dr. Hetényi Pál. Baján : Ma· 
jor Kár. Topolyán: dr. Mészöly r. Zentán: dr. Macsik 
Szilárd. 

Szegedi trvszk. EIn. : Hamza Géza, ügy. : dr. 
Szapár József. - Já1·bi'r. Szegeden : Wéber Ferencz, 
kir. it. tábl. b. ez. és jell. Battonyán: Heinez Géza, 
kir. it. tábl. bir. ez. és jell. Gsongrádon: dr. Koncz M. 
Hódmesső- Vásárhelyen : Zehery Lajos. Makón : dr. 
Vaszkó Endre. Nagylakon : Török János. Szentesen : 
Gaál Sándor, kir. it. tábl. bir. ez. és jell. 

Ujvidéki trvszk. EIn. : Csarsch Dezső ; ügy. :  
Konyovies György.- Járbir. Ujvidéken : Rehák Fer., 
kir. it. tábl. bir. ez. és jell. Ó.Becsén: Hetesy Kálmán. 
Palánkán : Klebovieh Sándo Zsablyán: Gábris Endre. 
Titelen : Lestyánszky P. kir. it. tábl. bir. ez. és jell. 

Zombori trvszk. EIn. : dr. Eperjesy Béla ; ügy.: 
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Popovits Aurél, főügy. hely. ez. és jell. - Járbir. 
Zomborban : Dömötör Pál, tábl. b. ez. és jell. Apa
tl:nban: dr. Margitay Valér. Hódságon: Pap József. 
Kulán: Lederer Guszt., táblabir. cz. és jell. 

XI. Temesvári kir. itél6 tábla. Ein.: dr. Laszy Józs. 
Temesvári kir. főügyész : dr. Gozsdu Elek ; 

helxettes : dr. Répászky Béla. 
1!'ehértemplomi trvszk. EIn. : dr. Virág Béla ; 

ügy. : Oszlányi Kornél kir. főügy. hely. ez. és jell. -
Járbir. Fehértemplomban: Ottrubay Józs., kir. it. tábl. 
bir. ez. és jell. Dettán : Porutiu Em. Károlyfalván : 
Jakó Zolt. Kubi?'bban : Racsov Lehel. Oraviczabrínya : 
dr. Zemplényi Arpád Emil. Szászkabánya: üresedés
ben. Verseczen : l'aulovies Istv., tábl. birói ez. 

Karánsebesi trvszk. EIn. : J akabffy Pál ; ügy. : 
Wiedorn Adolf. - Já1·bir. Kal'ánsebesen: dr. Kovács 
László. Bozovicson : Jakó Imre. 01'sován : dr. Báes
megyei Imre. Teregován : Suszter Géza. 

Lugosi trvszk : EIn. : Vojnies Guidó ; ügy. : 
dr. Loyezel Kálmán. - Járbir. Lugo8on : Jusehitz 
Károly, kir. it. tábl. bir. ez. és jell. Bogsánon : Antal 
Miklós. Facsefen : dr. Mnntyán István. 

Panosovai trvszk. EIn. : Stocker Antal ; ügy. : 
dr. Milassin Kálm.-Járbir. Panc8ován: Sipos Kálmán. 
Alibuná1'on : Szörényi Gy. Antalfalván : dl". Kohányi 
Viktor. Perl'1,szon : dr. Szabó Lajos. 

Temesvári trvszk. EIn. : Salacz Béla ; ügy. 
dr. Boross Dezső - Járbir. Temesváron : Hofbauer 
Péter tábl. b ez. és jell. Buziáson : dr. Horváth Jenő 
tábl. b. cz. és jell. Gsákován : Tomka Laj. Lippán : 
dr. Simonfái Emil. Temes·Rékáson: Greesek Ede; Uj· 
Aradon : dr. Csáklány Sándor. Vingán : Kövér Akos. 

Országos művegyészeti intézet. OrRzágos . mü-
vegyész : dr. Felletár Emil. . 

Igazságügyi orvosi tanács. Elnök : dr. Korányi 
Frigyes. 

- -----
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M. k. honvédelmi miniszterium. 

Honvédelmi miniszter : jekel- és margitfalvi 
Jekelfalussy Lajos, sz. k. v. gyal. tábornok, 2. o. 
V. k. r. lvg., Lt. r. lvg. 8 ,  SZ3, 0, Ell, 1- v. b. t. t., a cs. 
és kir. 60. gy. ezr. tulajdonosa. 

Miniszteri parancsőrtiszt : (beosztva kőzvetlen a 
mi�iszter mellé) felsőkubini és deményfalvi Kubinyi 
Gyorgy 2 h. h. ·e. sz ds. 0, Ell, t-

Államtitkár : inámi Bolgár Ferencz, v. b. t. t. 
F. J. r. n. k. Ell p. országgyülési képviselő. 

Elnöki osztály (közvetlenül az államtitkár alá 
rendelve). Űgyköre : A miniszterium egész polgári 
sz?mélyzetének (tisztviselők, altisztek, szolgák. napi
diJasokl összes személyi ügyei. A honvéd főparancs
nokságnál, a honvédség i intézeteknél és a menháznál 
alkalmazott polgári személyzet összes személyi ügyei. 
A miniszteriumhoz érkező beadványok átvétele és 
kezelése iránti intézkedés. Az eredeti legfelsőbb 
elhatározások megőrzése. A polgári és katonai rejt
jelkulcsok őrzése és kezelése. Az országgyülés és a 
del�gatiók tárgyalásainál felmerülő ügyek A minisz· 
te�lUm működéséről az 1 897. évi XXXV. törvény· 
cZIkk 5. §·a értelmében az országgyülés elé terjesz
ten�ő évi jelentés összeállítása. Sajtóügyek A honvéd· 
Ségl «Rendeleti Közlöny. szerkesztése és I3zétküldése. 
A honvédségi névkönyv polgári részének összeálli
tása.A miniszterium hivatalainak elhelyezése, stb. stb. 
Osztályvezető : Ivándai Karátson Lajo8 miniszteri 
tanácsos, 0, 0, Ell p. 

I. Csoport : ( 1 ., 2.,4., 5.-és 1 0. osztályok). Csoport
főnök : Hazai Samu vezérőrnagy, a Lt. r. és a 

- 3. oszt. V. k. r. lvg. 8 , SZ3, 0, Ell. 
1 .  osztály. Űgyköre : A m. kir. honvéd és nép· 

fölkelő hatóságok, parancsnokságok, valamint a 
koronaőrség részletes szervezése, katonai kiképzése 
és az erre vonatkozó törvényjavaslatok szerkesztése. 
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A cs. és kir. ,közös hadsereg és a cs. kir. honvédség 
tisztán katonai és szervezési kérdései ; azok béke 
hadrendjének és elhelyezésének nyilvántartása. A hon
védség és népfölkelés ügy- és szolgálati rendje. A hon
védcsapatok állomásv.áltoztatásának kezdeményezése. 
Az összes vezérkari ügyek. A honvédségi és közös 
hadseregbeli szakképző intézetek és egyéb tiszti 
tanfolyamok összes ügyei. Katonai sportok, (kivéve 
a lovassportot) stb. stb. 

Osztályvezető : Tabajdi Kálmán vez. test. ezredes, 
k. é.  k, 8 , 0, Ell· 

2. osztály. Űgyköre : A honvédségnél szolgálati 
alkalmazásban álló tábornokok, katonaállományu 
honvéd törzstisztek, főtisztek, hadapródok (hadapród
jelöltek) és lelkészek összes személyi ügyei. A hon
védség és csendőrség Névkönyvének összeállítása, stb. 

Osztályvezető : Török Kálmán 2 1 .  gyal. e. ezredes, 
3. oszt. V. k. r. lvg. k. é. k., SZ3, 0, Ell. 

4. osztály. Űgyköre : A népfölkelés szervezéséből és 
a népfölkelési törvény végrehajtásából kifolyó ügyek. 
A népfölkelésre vonatkozó szolgálati utasitások ki
dolgozása, kiadása és nyilvántartása. A népfölkelésre 
kötelezettek összes nyjlvántartási ügyei. N épfölkélési 
hatóságok és nyilvántartóságok elhelyezése, szolgá
lata és ügyvitele és az ott alkalmazott tisztek és 
legénység összes személyi ügyei. A népfölkelés 
összes mozgósitási ügyeL 

Osztályvezető : barancsi Józsa Győző 24. gy. ezred-
beli ezredes, /!I !_ SZ3, 0, Ell· _ 

5. osztály. Ugyköre : A honvéd helyőrségi- és 
csapatkórházak, valamint gyengélkedő házak szer
vezése ; egyáltalában a honvéd egészségügyet és 
gyógyszerészetet érintő összes kérdések. Az orvosi 
szaktudományba vágó összes ügyek. A honvéd egész
ségügyre, továbbá a honvédorvosok, gyógyszerügyi
tisztviselők és egyéb egészségügyi személyzetre vo
natkozó szabályok és utasítások kidolgozása. A m. 
kir. honvédség egész"égügyi viszonyairól szóló sta 
tisztikának összeállitása. Egészségügyi rendőri és 

.- -_� '"",-i_ 
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közegészségügyi tárgyalások stb. Osztályvezető : 
Dr. Kepes Gyula, vezértörzsorvos, F. J. r. t. k., 
3. oszt. V. k. r. )vg., a , ®, 0, �. 
, 1 0. osztály. Ugyköre : A mozgosítási ügyek álta
lában. Az alapvető tárgyalások vitele a közös hadügy
miniszterrel és egyéb központi hatóságokkal mozgó
sítási ügyekben, valamint az egységes összműködés 
érdekéöen szükséges kezdeményezés és véleménye
zés. A honvédségi és járási mozgósítási utasítások, 
�yomtatványok, továbbá egyéb titkos könyvek és 
segédletek tartalék példányainak megőrzése, kezelése 
és nyilvántartása. A titkos leltárak rovancsolása. 

Osztályvezető : Nagy Pál v. test. alezl'. F. J. r. lov., 
k. é. k, Sz 3, 0, �. 

II. Csoport. (3., 1 1 . és 1 2. osztály). . , 
Csoportfőnök : Szurmay Sándo?' vezérkari testület

beli ezredos, F. J. r. t. k., 3. o. V. k. r. )vg., k. é. k., 
a , SZ3, 0, �· . 

. 
3. osztály. Ügyköre : Az összes honvéd-legénység 

kiegészítése, nyilvántartása, állománykezelése, állo
mánykiegyenlitése, létszám felett való vezetése, kü
lönleges szolgálatokra való beosztása, vezénylése a 
közös hadseregbeli szaktanfolyamokba, a legénységi 
egyének összes sllemélyi és katonai szolgálati ügyei, 
ideértve az őrségekre vonatkozó nem elvi jelentőségü 
ügyeket is. (A lovassági legénységnek különleges 
szolgálatokra való beosztása, vezénylése a közös had- • 
seregbeli szaktanfolyamokba és összes katonai szol
gálati ügyei a 12. osztály ügykörébe tar,toznak), stb. 

Osztályvezető : Baitz Józse! ezredes, F. J. r. t. k., 
k_ é. k., a, SZ3,. 0, �. 

1 1 . osztály. Ügyköre : A honvéd nevelő- és képző
intézetek szervezése, valamint vezetése katonai, 
nevelésügyi, tudományos és gazdászati tekintetben. 
A tankönyvek és tansegédletekről való előgondos
kodás, ezek ki�dása és nyilvántartása. stb. 

Osztályvezető : Schnetzer Fe?'encz vezérkari tes
tületbeli alezredes, a , 0, �. 1 2. o!!ztály. Ügyköre : A honvédség lóügyei. 
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A kincstári lovakkal ellátott összes honvédtestek 
(intézetek) lóállományának nyilvántartása és kiegé
szítése. Lóügyi szabályzat, továbbá az állatorvosokra, 
gyógykovácsokra, valamint a patkolásra vonatkozó 
szabályzatok, utasítások, illetve �zervi határozvá
nyak kidolgozása. A lóegészségügy. Allatorvos-rendőri 
ügyek. Patkolás. A mozgósítás esetén felavatandó 
lovak elosztásához szükséges adatok szolgáltatása. 
Az állatorvosok, gyógy- és patkoló-kovácsok, az 
állatoryos egy éves önkéntesek kiképzése, összes 
személyi, valamint k:atonai szolgálati ügyei. A tar
talékos honvéd állotorvosok tényleges szolgálata' és 
szolgálati gyakorlata. A honvédség és a népfölkelés 
összes vonatügyei. 

Osztályvezető : Hegedű8 Pál 1 .  honv. h. e. őrnagy, 
k. é. k., Sz3, 0, �. 

III. Csoport. (6., 7., 8., 9. é� 13.  osztályok.) Csoport
főnök : Fogarasi Tamássy Arpád vezérkari testület
beli ezr. 3. oszt: V. k. r. lvg., k. é. k. a ,  @, SZ3, 0, 0, �. 

6. osztály. Ugyköre : A hanvédcsapatok és inté
zetek illetményügyeinek tárgyalása (kivéve a honvéd 
szakképző intézeteknek és egyéb tiszti tanfolyamok
nak a tanügyi vezeté�sel kapcsolatos, továbbá a 
honvéd nevelő- és képző intézett:k illetményügyeit). 
Az illetékszabályzat L, II. és III. rész szerkesztése, 
kiegészítése, illetve módosítása. Az állami számvevő
székkel a honvédelmi tárcza ellátási ügyeire vonat
kozólag folytatandó tárgyalások. A kezelő tisztek és 
kezelő tiszthelyetesek személyi ügyei. A m. kir_ 
honvéd tiszti özvegyek és árvák segélyellátási inté
zetének ügyei. Az összes honvéd tisztek, tisztviselők 
és legénység részére elölegeknek, illetve segélyeknek 
és j utalmazásoknak utal ványozása stb. Osztályvezető : 
B,,?'a Jenő 1. �szt. föhadbiztos, F. J. r. lvg., 0, �. 

7. osztály : U gy köre : A honvéd központi ruhatár 
és központi fegyvertárra vonatkozó szervi határoz 
ványok és szolgálati utasítások továbbá a ruházat, 
fölszerelés, fegyverzet, és lőszer, nemkülönben az 
ágyneműek kezelése és elszámolására vonatkozó uta-
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sitások szerkesztése. Az öltözeti és fölszerelési szabály
zat szerkesztésére, módosítására stb. vonatkozó összes 
ügyek, továbbá a ruházati és fölszerelési czikkek le
irás án ak szerkesztése (a 40nvéd nevelő- és képző
intézetek hason ügyeinek kivételével) stb. Csendőr
ségi fegyverzet és lőszer-ügyek. Honvéd fegyver
tári és ruhatári műszaki tisztek személyes ügyei. 
Osztályvezető : Megay OBzkdr, 1. oszt. főhadbiztos,  
F. J. r. lvg., .t\ , ®, 0, �. 

8. osztály. Ugy köre : A honv.éd hadbiztossági szol
gálat szervezése és az ezen szolgálatra vonatkozó, 
a szervezetet, a szolgálati viszonyt, a hatáskört és 
az ügykezelést érintő ügyek. A hadbiztossági szol
gálat körébe tartozó mindazon szabályzatok és uta
sítások szerkesztése, a melyek a gazdászati igazgatás 
vezetése szempontjából szükségesek. (A ruházat-, fel
szerelés, fegyverzet, lőszer, vonatanyag és ágynemü
ekre vonatkozó utasítások stb. kivételével). A had
biztossági kar tisztviselőinek személyi ügyei. A hon
védség élelmezési ügye. A honvédség élelmezésére 
vonatkozó szabályzatok és utasítások szerkesztése 
stb. A honvédség termény- és anyagjárandósági 
szükségleteinek, valamint azok fuvarozásának bizto
sítása. Osztályvezető : KocBis-Király Jáno8, 2. oszt. 
főhadbiztos, t'., , O. �. 

9. osztály. űgyköre : A honvédségi magasépitke
zési szolgálat szervezése, a vonatkozó utasítások szer
kesztése és nyilvántartása. A honvédséghez szolgá
lattételre beosztott katonai építészeti mérnökök és  
segédszemélyzet személyi ügyei. - A honvédség 
tartalékábaJ;l levő építészeti mérnökök és segéd
személyzet nyilvántartása, hadrendi beosztása és a 
mozgosítás esetére felmentetteknek nyilvántartása. 
Az épitészmérnöki tanfolyam hallgatására vezény
lendő tisztek kiszemelése és felvételi vizsgája. A hon
véd csapatok és intézetek elhelyezését érintő építési 
és épületfentartási ügyek. A honvédségi laktanyák, 
irodák, kórházak és raktárak berendezési tárgyakra 
vonatkozó leltári számadások. (A honvéd nevelő- és 
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képző-intézetek összes ily ügyeinek kivételével). 
A honvédségi elhelyezési ügyeknek tárgyalása a� 
állami számvevőszékkel stb. Osztályvezető : Haza� 
Ödön hadbiztos.. 8 ,  0, I!). _ , 

13. osztály. Ugy köre : A pénzkezelésI kImutatás ok 
és a zárszámadás szerkesztése. A honvédség szám
vitel ügyét érintő tárgyalások, kivéve a számfejtési 
(érvényesitési) téritések ellen beadott fölebbezése� 
és kegyelmi ügyek fölötti határozathozatal, tovább a 
a honvéd számviteire vonatkozó szabályzatok és 
utasitások szerkesztése, stb. Osztályvezető : Bőhm 
Péter honv. mínist. tan., F. J. r. lvg., ®, 0, 0, �. 

Csoporton kívül. 
Közvetlenül az államtitkár alá rendelve. 

( 16. osztály.) 
16. osztály. Ügyköre : A csendőr törzs- és főtisztek 

mindennemű személyi ügyei, úgymint : aj a tiszti 
kinevezésekre s czímbeli rendfokozatok adományo
zására vonatkozó felségfelterjesztések tervezetének 
szerkesztése ; b) felülvizsgálati, nyugdíjazási és kegy
díj-ügyek ; ej tiszti, valamint a ' legénységi létszám
hoz tartozó csendőrségi egyének kitüntetése és jutal
mazása iránti előterjesztések ; d) a csendőrtisztek, 
hadapródok és számvivők minősitvényi táblázatai
nak megőrzése, valamint ezek időnkinti kiegészitésére 
vonatkozó intézkedések ; ej a csendőrhadapródok és 
tiszthelyettesek kinevezése iránti előterjesztések ; f) 
csendőrtisztek és hadapródok beosztása, áthelyezése 
és vezénylése ; g) szabadságolások ; h) tiszti rend
fokozatról való lemondások ; i) szolgálaton kívüli 
viszonyba való hélyezések ; j) csendőrség kötelé
kéből va16 elbocsátás ; k) rangmeghatározások ; l) tisz
tek és legénység szolgálati idejének megállapitására 
vonatkoz 6 tárgyalások ; m) polgári államhivatalba 
való átlépések. - A csendőrtisztek és hadapródok 
rangsorozati és beosztási lajstromának nyilvántar
tása. A csendőrtiszti állomány kiegészítési ügyei. 

��-------�-------� 
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Nemesség és előnevek. Személyi és sebesülési pót
díjak. A csendőrség legénységi és lóállományának 
rendszeresítése, kiegészítése és nyilvántartása. A csen
dőrlegénység szabadságolási, felülvizsgáltatási és 
n'y�g?íjazási ,ügy�i. f;-- , csendőrlegénység kö�igazga
tasI uton valo eltavohtasa. A csendőrlegényseg nősü
lési ügyei. Csendőregyéneket illető alapítványok 
adományozása. Elmebeteg csendőrségi egyének elhe
lyezése. Külföldre szóló útlevelek megszerzése csendőr
ségi egyének részére. Csendőrségi egyének névváltoz
tatására vonatkozó ügyek. A csendőrség tisztjei és / 
legénységének katonai szolgálati jellel való ellátása. 
A csendőrség szolgálata és szakszerű kiképzése iránti 

. intézkedések, valamint a csendőrségi szolgálati köny
vek, szabályok és utasítások kidolgozása. A csendőr
ség öltözetei és felszerelési ügyei. A csendőrség szerve
zésére vonatkozó összes munkálatok ; továbbá a csend
örkerületek területi beosztása. A csendőrség mozgó
sí�á�i ügyei. A tábori csendőrség ügyei. A csendőrségi 
r.eJtJe�k�lcsok kezelés�, és őrzése (lás� elnöki osztály 
ugykorenek 6. pontjat). A csendőrsegre vonatkozó 
statisztikai · adatok gyűjtése. A csendőrségre vonat.' 
kozó időszaki beadványok lajstl'omának összeállítása. 
A kiutalt költségvetési hányad kezelése és nyilvántar
tása a fennálló szabályok szerint ; az osztály üayköréből 
kifolyó költségvetési előirányzatra való jav�slattétel. 
A csendőrtisztek és csendőrlegénység ellen irányuló 
panaszfeljelentések kivizsgáltatása és beérkező jelen
téseknek csendőrség i szempontból való elbirálása és 
az eredményhez képest való további kezelése. 

Osztályvezető : Körner Károly, csendőr-őrnagy 
F. J. r. lvg., 1) ,  SZ3, .(]), iii. 

' 
Beosztva : Bariss Arpád csendőr-százados, F.J. r. lvg. 

tJ ,  (]), iii· Mészáros János, csendőr-száz'., (]), iii. Lázár 
Jenő, csendőr-százados, (]), iii, etédi Sz'mon Balrizs, 
csendőr-százados, 8 ,  (]), iii, Raschel Lambert, csendőr
főhadnagy, (]), iii, romápyai lovag Czógler Gusztáv, 
csendőr·főhadnagy, iii és Hein Gyö'rgy, csendőrhad
nagy· számvivő, Sz" (]), iii. 
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IV. csoport (18.  és 19. osztály).  Csoportfőnök : 
Szentgyö1'gyi L.ajos, min. tan., Lt. r. lvg., (]), 0, iii p. 

18_ osztály. Ugy köre : A véuerőre és az ujoncz
jutalékok megajánlására vonatkozó törvényjavaslatok 
iránti tárgyalások, azoknak szerkesztése, indokolása, 
értelmezése és módosítása. A védtörvény végrehajtá
sára vonatkozó utasítás szerkesztése, értelmezése, 
módosítása és kiegészítése, stb.Osztályvezető: dr.hidas
németi Ferdin4.ndy Gejza, osztály tanácsos, 0, iii p .  

19. osztály. Ugyköre : Az ujonczállítás (fősorozás, 
felülvizsgálatok) eredményéről szóló kimutatások ada
tainak megvizsgálása és ezzel összefüggő minden 
intézkedés ; az ujonczállítás eredményének idősza
konkinti kimutatása. Az ujonczkivetés és számbavétel 
előkészítése - iránti intézkedés, stb. Osztályvezető : 
dr. altorjai Csoboth Simon, min. tan. (ez. és jel.) 0, liI.p. 

V. csoport ( 17 _  és 20. osztály). Csoportfőnök : 
hernádszurdoki dr. Melichár Kálmá1�, min. tan. (czím_ 
és jel.) 3. oszt. y. k. r. és F. J. r. lvg., 0, iii p. 

, 1 7. osztály. Ugyköre : A kivételes nősülési enge
délyek iránti folyamodványoknak elintézése, a véd
törvény 50. §-a alapján. Osztályvezető : Sánta 
Jeromos, osztály tanácsos, O, iii p.  

20. osztály. Ugyköre : A kiszolgált altisztek alkal
mazásáról szóló 1873. évi II. törvényczikk végre
hajtása. A polgári szolgálatba átlépő igazoiványos 
altisztek nyugdijbeszámítási ügyei. A hosszasan 
(legalább hat évig) szolgált altisztp nek polgári 
alkalmazásba való elhelyezése. A hadsereg és a 
honvédség lószükségletének fedezéséről mozgósítás 
esetében szóló 1873. évi XX. törvényczikk végre
hajtása. A közös hadseregbeli katonai karhatalmak 
kirendelése folytán felmerült költségek megtérítése 
iránt inté . kedések. A hadi szolgáltatások biztosítása 
és !;lzek, valamint a hadi károk megtérftése iránti 
intézktldések. A járművek (motorkocsik, automobilok 
stb.) összeirása és nyilvántartása iránti intézkedések. 
Osztályvezető : Payr Vilmo8, min. tan. (czim és jelL), 
3. oszt. V. k. r: és F. J. r. lvg., 0, iii p. 
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IV. csoport (21 .  és 25. osztály) . Csoportfőnök : 
székelyföldvári Szilágyi Emil, min. tan., 3. o. V. k. r. 
lvg., 0, 0, � p.' 

21 .  osztály. Ügy köre : A hadkötelezettség ellen 
elkövetett visszaélések iránti intézkedések, stb. Osz· 
tályvezető : dr. Szendrei Jáno8, osztály tanácsos, F. J. r. 
lvg., 0, � p . .. 

25. osztály. Ugyköre : A nem tényleges állományu 
hadseregbeli és honvéd egyéneknek a polgári ható· 
ságoknál teljesítendő nyilvántartása és az ezen 
nyilvántartással összefüggésben levő mindennemü 
ügyek, különösen a nyilvántartási munkálatok feletti 
felügyelet és ellenőrzés. A honvéd ellenőrzési szem· 
lékre vonatkozó utazási és működési tervezeteknek 
felülbirálása. Uj ellenőrzési szemlehelyek felállítása. 
A pehivójegyek kezelése és kézbesítése általában, 
valamint az e körüli szab�lytalanságok következté
ben szükséges intézkedések, stb. Osztályvezető : szeredi 
Vajkay Rez8ő, osztály tanácsos (cz. és j .) 0, 0, � p. 

VII. csoport (22. és 24. osztály). Csoportfőnök : 
gencsi Láner Gyula, min. tan., Lt. r. lvg., 0, � p. 

22. osztály. Ügyköre : A családfentartók és az 
öröklött - mezei gazdaságok tulajdonosainak (birtoko
sainak) kedvezményes ügyei. Pótlegények kiállitásá
nak elrendelése ; aj a családfentartó gyanánt és b) 
öröklött mezei gazdaság tulajdonosa (birtokosa) 
gyanánt a póttartalékba történt áthelyezés ; e) a 
felülvizsgálat utján történt elbocsátás, esetleg áthelye
zés ; d) eskór vagy elmebetegség miatt felülvizsgá
lat nélkül történt elbocsátás és e) elhalálozás eseté
ben. A kivételes nősülési engedélyek iránti folya. 
modványoknak elintézése, a védtörvény 50. § -a 
alapján. A miniszteriumba beérkező és a többi osz
tályokba kiosztott horvát szövegü beadványoknak 
magyar- valamint a horvát nyelven is kiadandó 
kiadványoknak horvát nyelvre fordítása, a szükség
hez képest. A honvédségi • Rendeleti Közlöny. -nek 
horvátra fordítása, összeállítása és kezelése. Osztály
vezető : Seweitzer Ká1'oly, oszt. tan. 0, � p. 
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24. osztály. Ügyköre : A m. kir. honvédelmi mi
niszter felügyelete alá tartozó alapítványokra vonat
kozó össz'es ügyek, kivéve alapítványi helyek ado
mányozását csendőr egyének részére. Közös hadsereg
beli nevelő- és képző-intézeteknek Magyarország 
területén való felállítására és elhelyezésére vonatkozó 
tárgyalások és intézkedések. Pályázat hirdetése a 
honvéd nevelő- és képző-intézeteknél rendszeresített 
helyekre ; az ezen he}yekre való kijelölések, ezen ki
jelöléseknek az erre szervezett bizottságban való 
előadása és az ezzel kapcsolatos ügyek, beleértve a 
felvételi vizsgára való behívást, valamint a felvételi 
vizsgák alkalmával e tekintetben felmerülő intéz
kedéseket is. Közreműködés a m. kir. honvéd nevelő
és képző-intézetekben bennlevő növendékek részére 
alapítványos helyek adományozásánál. (A 1 1 .  osztály
lyal egyetértőleg), stb. Osztályvezető : Jaezkó Manó, 
osztály tanácsos, 0, 0, � p. 

VIII. csoport (23. és 26. osztály). Csoportfőnök : 
tapolylucskai és kükemezei Bánó Zoltán, ininiszteri 
tanácsos, t, 0, � p. 

23. osztály. Ügy köre : A családfentartók kedvez
ményes ügyei. Ellenőrzési eljárás (czímigazolás) a 
családfentartókra nézve: Pótlegények kiállításának 
elrendelése a családi tekintetek alapján a póttarta
lékba történt áthelyezés eseteiben. A csendőrség 
kötelékébe tartozó egyéneknek méltánylást érdemlő 
családi viszonyok fenforgása esetén való elbocsátása. 
Osztályvezető : dr. Vrabéty Armdndtitkár, 0, 0, � p· 26. osztály. Ügyköre : A távollevők és teljesen 
ismeretlenek puhatolása iránti intézkedések a fősoro
zás eredményéről szóló B J kimutatások alapján. 
A közigazgatási hatóságok e részbeli működésének 
felügyelete. A 15 év óta távollevők számának nyil
vántartása és az elsőfoku hadkiegészítési hatóságok 
nyilvántartása között mutatkozó eltéréseK felderítése 
és az ezek megszüntetése iránti intézkedések. A papo� 
(papnövendékek és papjelöltek), a tanítók (kéJ?

ezd�J 
növendékek és tanítójelöltek) kedvezményes ugyel . 
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Az öröklött mezei gazdaságok tulajdonosainak (birto
kosainak) kedvezményes ügyei. Oszt.-vezetg : boros· 
j enői Boro88 Béla oszt. tan., 0, � p. 

IX. csoport (27. osztály). Csoportfőnök : Szohner 
Antal, miniszte.ri tanácsos, 0, 0, � p. 

27. osztály. Ugyköre : A más világrészekben tar· 
t6zkod6 magyar honosságu állitáskötelesek tart6z· 
kodási helyeinek kipuhatolása, ottani megvizsgál· 
tatása, vagy hazautasittatása, továbbá az illetékes 
soroz6járáson kívül állittatása, ut6áUittatása, felül· 
vizsgálata és kezeltetés e iránti intézkedések, valamint 
ugyanazoknak a védtörvény 33. és 34. §§ -ai alapján 
igényelhető kedvezményes ügyei, akár a védköteles 
maga, akár gyámolitást igényll\ családtagjai tart6z· 
kodnak, más világrészben. Osztályvezető : dr. Orlai 
Antal. osztály tanácsos, (]), 0, � p. 

X. (igazságügyi) csoport ( 1 5  a) és 15 bJ osztály.) 
Csoportfőnök : Pap Kálmán tábornok-hadbir6, F. J. 
r. t. k.  0, �. .. 

. 
1 5  aj osztály. Ugy köre : 1. A honvéd (katonai) 

büntető igazságszolgáltatásra, a honvéd bir6ságok 
tszervezetére, a fegyelmi és becsületügyekre vonatkoz6 
törvények, szabályok, rendeletek stb. szerkesztése. -
A honvéd hadbir6i tisztikarra (gyakornokokra, had
bir6i gyakorlatra bocsátott egyénekre) vonatkoz6 uta
sítások stb. kidolgozása. 2. A honvéd- és csendőr
tisztek, havidijasok, valamint a honvéd· és csendőr· 
legénység büntető bir6sági, fegyelmi, becsületügyi, 
ad6ssági és végrehajtási ügyei. 3. Az időszaki rab
kirnutatások. 4. Bir6i elitélések folytán beérkező ke· 
gyelmi folyamodványok. 5. Elitélt honvéd ek és 
csendőröknek polgári fegyházakba leendő felvétele. 
6. A honvéd bir6ságok részéről magyar, közös és a 
cs. kir. miniszteriumokhoz vagy idegen államok 
hat6ságaihoz intézett megkeresések közvetítése ; a 
főtörvényszék részéről magyar hat6ságok késedel
mezései miatt emelt panaszok vagy illetékességi 
kérdések. 7. Felségfelterjesztések szerkesztése, ha 
valamely fábornok, ezredes vagy ezekkel hasonálJású 
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ellen vizsgálat rendelendő el, vagy az ellenük hozott 
határozat kihirdetendő lenne, - továbbá önként je
�entkező szökevények büntet�ető�égének elengedése 
Iránt. 8. Intézkedések katonaI klhágások eseteiben 
és a csendőrség fegyverhasználati kérdéseiben. 9. A ka. 
tonai jogkörébe eső kérdésekben véleményadás. 10. 
A háboru vagy mozg6sítás idején alkalmazhat6 ki. 
vételes igazságügyi rendszabályok előkészítése. 1 1 .  
A kiutaIt költségvetési hányad kezelése és nyilván· 
t��tása a �ennáll6 .�zabályok .szeri�t ;  az osztály ügy
koréból kIfoly6 koltségvetésI előIrányzatra val6 ja· 
vaslattétel. Osztályvezető : Ge1'ó Gyula ezredes·had· 
bir6, F. J. r. hg., A ,  0, �. 

15 b) osztály. 1fgyköre : 1. A honvéd hadbir6i 
személyzet minden személyi ügye, a személyzet 
nyilvántartása és minősítvényi táblázatainak meg
őrzése. A tartalékos hadbirák szolgálati gyakorlatai 
és hadbir6-jelöltek kiképzése iránti intézkedések. 
2. A mozg6sítás esetére szolgálattételre kijelölt, il
letve a népfölkelés rendelkezésére bocsátott tényleges 
és nem tényleges állományú összes hadbirák és had
biró-jelöltek hadrendi beosztásának nyilvántartása. 
3. A honvédtisztek, ,csendőrtisztek és havidijasok 
nősülési ügyei, - a házassági 6vadékok biztosítá
sának megbirálása, elfogadása, az 6vadékok kicse
rélése, leszállitása, feloldása stb. tekintetében val6 
intézkedések ; a nősülési szabályzat netáni m6dosí
tásának és a vele kapcsolatos rendeletek kiadásának 
előkészítése. 4. A honvédségi fogházak felügyelő 
személyzetére vonatkoz6 személyes ügyek. 5. A hon
véd- és csendőr· egyének öngyilkosságaira vonatkozó 
jelentések és kimutatás ok. 6. A honvéd bir6sáO'ok 
és fogházak megvizsgálásának elrendelése. 7. A h�n
véd kerületi fogházakban letart6ztatott egyéneknek 
magánvállalkoz6k által val6 foglalkoztatás ára vonat
koz� ügyek. 8. A m. kir. honvédség vagy csendőr
ség ll'ányában elkövetett becsületsértések és rágal'
mazások miatti bűnvádi eliáráshoz szükséges felha· 
talmazások megadása. 9. Polgári anyakönyvvezetés. 
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1 0. A kiutalt költségvetési hányad kezelése és nyil· 
vántartása a fennáll6 szabályok szerint ; az osztály 
ügyköréböl kifoly6 költségve�ési előiránY2.atra val6 
javaslattétel. Osztályvezető : Szép Sándor, őrnagy· 
hadbir6, � ,  0, �. 

HrmvédazámvevoBég. Szakszámvevőség vezetője :  
Szaák Pál, 1 .  oszt. főszámtanácsos, F. J. r. lvg., 0,0,�. 

Segédhivatalok. Főigazgat6 : König Károly (cz. és 
jell.), 0, 0· 

Magyar kir. kö1tiga1tgatási biróság. 
Elnök : Wlasits Gyula, v. b. t. t. 

Magyar kir. állami számvevős1ték. 
Elnök : nagyrák6i és kelemenfalvai RakovBzky 

István, v. b. t. t., t. 

Horvát-s�lavon-dalmát ors1tágos 
kormány. 

Bán : Báró Rauch Pál, v. b. t. t. 
Belügyi osztályvezető : Czernkovich MiklóB. 

Horvát-&lavonors�ág kö�iga1tgatási 
beos�ása. 

r. Belovár.Kőrösmegye :: Belovár (megyeszékhely), 
Kaproncza és Kőrös váro�okkal. 

II. Lika-Krbavamegye : GOSzpiCB (megyeszékhely) 
és Zengg városokkal. 

III. Modrus-Fiumemegye : Ogulin (megyeszékhely) 
és Buccari városokkal. 

IV. PozBegamegye : Pozsega (megyeszékhely) és 
Br6d városokkal. 

V. Szerémmegye : Vukovár (megyeszékhely), Kar-
16cza, Mitrovicza, Pétervárad és Zimony városokkal. 

VI. Varasdmegye : Varasd (megyeszékhely ) várossal. 
VII. Verőczemegye : Eszék (megyeszékhely) várossal. 

VIII. Zágrábmegye : Zágráb (megyeszékhely), Károly. 
vároR. Petrinja és Sziszek városokkal. 

H I R DE T É S E K. 

B Ö r v i s z k e t e g s é g e t, 
csúnyánál-csúnyább bőrkiütéseket, 6tvart, nedves-, száraz- és 
pikkelyes-só'mört, seb(olyásokat, bőrkipálást, kéz-, láb- és 
hónalj-izzadást, büzős lábszagot, bőrrepedést, bőrkOteget, 
(eldörzsölést, börhámlást, izzadás okozta viszketegség et, 
aranyeret és (arviszketést (ó'ltét/en és biztosan megszOntet 
már rövid használat után a BALLA.féle 

S Ö m Ö r - K e n ö C S. 
Megszüntet hosszabb haszRálat után vörös orrt ; orrsebeket 

belül és kivül. Elmulasztja . a Cagyas okozta mindennem ö sebeket 
és viszketegséget. 
F61ülmUI- j C5odálatos rögtön enyhitö és gyógyitó. 
haiatlan Legjobb és legolcsóbb gyógysz ere minden börbajnak. 
tul . d Teljesen ártalmatlan. 

áaJ ?�- Csak akkor heggeszti be a sebe ke L, ha mar azokból 
S gal .  az összes tisztátlanságokat eltávolitotla. 

Daróczi JánOS Szurdukról irja : 29 éves bőr
viszketegséget és aranyeret gyógyitott meg 3 bónapi használat 
után az ön Balla-Céle Sömör ·Kenócse. A szenvedő embertársaim 
javára Celhatalmazom Önt, hogy ezen levelemet mindenkinek 
megmutatbassa. Egyben kérem sógorom részére 3 tégelylyel 
küldeni utánvételIel stb . . . .  

Egy nagy tégely Balla.féle Sömör.Kenőcs ára 
kimeritö használati utasitással, ingyen csomagolással és száll i
tással l) korona. 2 tégely 9 kor. 3 tégely l :!  kol'. 50 fillér. 

Kapható : 
BALLA SÁNDOR gyógyszertárában Hódmezővásárhely 202. 
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