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M. kvt'. csendőrségi pótlovatteó
bi1eottság: Budapesten. 

Elnök: Oll\h Ödön, ezredes. 
Bizottsági tagok: Jencs Árpád százados, Schwarz

kopj Ferencz csendőr főállatorvos. 

M. kir, csendőrségi pótlókeret 
Budapesten. 

Parancsnok: Jencs Árpád százados. 
Beosztott tiszt: Petrovinai Pek1'Y Józse! százados. 
Rendszeresitve: 2 őrm. 3 cz. őrm. 

.llf. kiIJ', csendő'I'ségi pótlóidomitó 
os~tály: Kiskunhalason. 

Para.ncsnok : Hubaify Mihály százados. 
Beosztott tiS/lt: Jalsovai Jalsoviczky András hadnagy. 

M. ki'l'. csendőr-továbbképtteŐ és altis~ti 
islwla: Nagyváradon. 

M. kiIJ', csendőrségi j'elstteerelési anyag
raktár: Budapesten. 

Főnök: nemesszeghi Nemesszeghy Lászl6 1. oszt. 
főszámtanácsos. 

Átvevő tiszt: Tasi Dániel százados-számvivő. 
Miimesteri minőségben alkalmazva: 5 törzsőrmester. 
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Magyar királyi horvát-szlavon 
osendőrparanosnokság. 

TiYN:s : Zágrábban. 
Paranosnok: Quinz Károly ezredes. 
Beosztott törzstisztek : Lov';néié Sándl»' alezredes és Schwarz 

János őrnagy. 
Segédtiszt : Rubin Béla főhadnagy. 
Oktat6tiszt: Mizler Emil százados. 
Számvivő: Haramina József százados-számvivő és Mihalje

vié Józ8ef hadnagy-számvivő. 
Hadbir6: Musicki Vladimir százados-hadbir6. 

1. szárny,' Zágrábban. 
Paranosnok: Begié Mikló8 százados . 

1. szakasz: Zágrábban. 
~.aranCtmok: Sek Győző százados. 
Orsók: Zágreb (10), Zapresié (4), Vrabée dol (5), Sesvete (4), 

Samobor (5). Obrez (4), Vel. Gorica (5), Odra (5), Dugo
selo (5), Bozjakovina (4), Sy. Ivan Zelina (4), Kasina (4), 
Sisak (6), Gu/iée (4), Lekenik (5), Jasb (4), Petrioho
selo (4), Krasié (4), Kostanjevac (4), Pisarovina (4), 
Lasinja (4), Kupinci (4), Popusko (4). 

2. szakasz: Belovárt. 
f.arancsnok: Geroé Emil főhadnagy. 
Orsók: Bjelovár (9), Raéa (5), Ivanska (5), Kapela (4), 

Gjurgjevac (5), Pitomaéa (4), Virje (4), Koprivnica (4), 
Gola (4), Sokolovac (4), Krizevci (5), Sy. Ivan Zabno (6), 
Vrboveo (5), Sy. Petar Orehovec (4), llazma (5), KriZ 
(4), Ivanié-Klostar (6), Kutina (4), Popovaéa (5), Garesnica 
(5), Herczegovac (4), Gl'ubisnopolje (4), Vel. Grdjevac (4), 

3. 8zakasz: VarasdolI. 
~~. pa.rancsnok: Kajganovié Vladimir hadnagy. 
Orsók: Varasd (7), Vínica (4), Ivanec (5), MarulÍevao (4), 

Bednja (4), Novi Marot (5), Gor. Rieka (4), Lndbrieg (5), 
MaliBukovec (4), Krapina(6), Za.bok (4),Sv_ KrlZ-Zacíreée 
(4), Pregrada (5), Desinié (4), Humna. Sulti (4), Klanjeo 
(4), Zlatar (5), Za.jezda (4), Stubica dolo (5), Marija 
Bistrica (4), Bistra dol. (4). 

11 
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2. szárny: Eszéken. 
Parancsnok: FlorBchütz Nándor százados. 

1. Bzakasz: EBzéken. 

Parancsnok: Car Péter százados. 
Ö"ök: Eszék (9), Valpovo (6), Óepin (4), Tenje (4), 

Bizovac (4), Dolj. Miholjac (6), Moslavina (4). Sljivoiíevci 
(4), Nasice (6), Koska (4), Klokoéevci nasirk6 (4), Orahovica 
(5), Crnac (4 1, Slatina (5), Sopje (4), Vocin (4), Drenovao 
slatinski (4), VirovHica (6), Suhopolje (4), Teresino
vopolje (4). 

2. szakasz: Vukovárt . . 

Parancsnok: Gal'i László hadnagy. ' 
Ör,ök: Vukovár (8), Markusiéa (4), Opatovao (4), Bobota 

(4), Nustar (4), Vinkovci (5). St. Mikanovoi (5), Otok (4), 
Njemci (4), Zupanja (5), Babinagreda (4), Drenovoi (6), 
Dalja (6 ', Podgoraé (4), Djakovo (5), Lev. VaroB (4), 
Vuka (4), Vrpolje (5), Drenje (4). 

3. szárny: Petrinján 
Parancsnok: Car István százados. 

1. szakasz: Petrinján. 

l?arancsnok: Oaníé Károly hadnagy. 
Örsök: Petrinja (11), Bednik (4), Bunja (4), Kostajnica (5), 

Meéencani (4),Crkvenibok (4), Dubiofl (5), Dvor (5), Ruje
vac (6), Divuiía (4\, Zirovac (4), Glina (6), Klasnié (4), 
Kraljeviíani (6), Maligradac (4), ObI aj (4). 

2. szakasz: Pozsegán. 

I?arancsnok: Rumwr Gottfried főhadnagy. 
O"ök ; Pozega (6), Kutjevo (5), Rusevo (4), Pleternica (4), 

Biskupci (5), Daruvr.r (6J, Gjulaves (4), Uljanik (4), Pakrac 
(6), Kamensko (6), Kukunjevac (4), Oaglié (4), Nova 
Gradiska (6), Okucani (4), Stara Gradiska (6), Í'etrovo· 
selo staro (4),Nova Kapela (4),Brod (5), Orijovao (4), Sibinj 
(4), Garcin (5), Svilaj (4). 
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3. Bzakasz: KárolyvároBban. 

Parancsnok: éerny LáBzló főhadnagy. 
ÖrBök: XárolyviLros (6), Dugaresa (4), Svetice (4), Maii 

Modruiípotok 4. Topusko (6), Vrginmost (5), Paunovao 
(4), Bovié (4), VojDJé (4), Vukmanic (4'. Perjasioa (4), 
Barilovié (4), Krstinja (4), Slunj (ti), Vo.Iisselo (1) ' . Veljun 
(4), Primiiílje (4), Moéila (4\, Rakovica (5), Novo-Kriílje (4). 

4. szárny: OguUnban. 
Parancsnok: Milosavljevié György százados. 

1. Bzakasz: Ogul·inban. 

P&l'ancsnok: Mihatovié Tamás százados. 
Örsök: Ogulin (ll), Generalski stol (4), Jasenak (4), DreZnioa 

(4), Modruá gornji 14). Josipdol gornji (6), Plaiíki (5(. 
Jesenioa (4), Vrbovsko (4), l::leverin no Kupi (4), Delnioe 
(5), Brod-Moravice (4). FuZine (4), Óabar (4), Susak (16), 
Kraljevica (4). Cirkvenioa (5). 

2. szakasz: OtocBáczon. 

Parancsnok: Vikert Richárd hadnagy. 
Örsök: Otocsácz (6), Dabar (4), Vrhovine (4), Vratnik (4) 
Senj (4), Jablanao (4) Brinj (4), Jezerane (4), Korenioa (6)' 

Zavalje (4), Bunié (4), Plitviéka-jezera (4), Petrovoselo, 
licko (4), Parusié (4), Gor. Kosinj (4), Janjée (4), Klanao (4). 

3. lzakaBZ: .Gospiéon. 

Id. parancsnok: .Benovié .Boiidar hadnagy. 
Örsök: Gospic (6), Medak (5), Bruiíani (4), Siroka kula (4), 

Karlopag (4). Udbina (6), Podlapaéa (4), DoIn. Lapaa (6), 
Nebljusi (4-), Srb (4), Doljane (4), Gracao (6), Ploca (4), 
Zrmanja (4), Bruvno (4), Lovinaa (5), Vel. Popina (4). 

5. szárny: .M.itroviczán. 
Parancsnok: novigradi Petrás Balázs százados. 

1. szakasz: Mitroviczá". 
Parancsnok: Urbanié József százados. 
Örsök: Mitrovica (7), Kuzmin (4), SI. Raca (5~, Óal~a (4), 

Ruma (5), Klenak (ti), Hrtkovoi (4). ~rgurevcl (4), ol.d (6), 
Jamena (4), Morovié (4), !lok (5), Erdevik (4), CereY1é (7), 
Nestin (4\ 

11* 
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2. szakasz: Zimnny. 
Parancsnok: Stenzl Vladimir százados. 
Örsök: Zimony (7), Kupinovo (4), Boljevci (4), Simanovoi 

(5), Stara Pazova (5), Stari Banovci (4), Stari Slankamen 
(5), Karlovci sriemski (4), Dobrinci (4), Gl'abovoi (4), 
Indjija.(4), Irig (5), Kamenica (4), Vrdnik (6). 

Á magyar királyi horvát-Bzlavon csendőrség áUomá"ya: 
3 törzs-, ~!! főtiszt, 9 törzsőrmester, 36 őrmester, 9!915 
örsvezetö, 906 csendőr; 5 szlÍ.l-nv, 13 szakasz, 247 örs. 

A parancsnokság területe: 42,533'91 D km. ; a lakosok 
ezáma: 2.416,304. 

Egy caendőlTe átlag 37'18 D km. és 21121ako8 esik, 
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Osászári királyi osendőrség. 
FeLügyelő: 

Lentulisi Tisljar Mihály alth., Lt. r., 3. o. V. k. r. lvg. 
@,SZ8, 0,~· 

Segedtiszt : 
Staromiejski Adolf őrnagy, F.J.r.lvg., 8,Szs,0,~. 

és Stehan Balázs százados, 0, ~. 

Igazságügyi eLőadó: 
Kurytowicz Mihály ezredes-hadbir6, 3. o. V. K, F. J. 

r.lvg., 0,~ . 

.!1 cs. leir. honvédelmi minisztérium 
csendőrségi ügyosztályainale főn,jfke: 

Gleicherwieseni báró Bibra Alfréd, Lt. r., 2. o. V. 
k. r. lvg., csoportfőnök. 

XIX. csendőrségi osztály. 
Osztályvezető: Zappert Sándor miniszteri tanácsos; 

beosztva: nemes Horrfik Emil min. titkár, háró 
Dr. Rechtenthali Unterrichter Károly fogalmaz6, 
Catarin Alfréd fog. és Hanel Károly. 

Xx. csendőrségi osztáLy. 
Osztályvezető: 8todai Herold János ezredes, F. J. r. 

lvg., 5, @, sza, 0, ~. 
beosztva: Kolsky Wenczel alezredes, F. J. r. lvg., 
8, S Z3, 0, ~ és dr. Gampp Frigyes százados, F. J. 
r. lvg., A, (.0, ~,Srebre Sándor százados 0, ~. 
ThieneI Rudolf századas, 0,~. 

1. sz. országo8 csendÖTparwnc8nokBág. 
Törzs: Be'cs. 

Parancsnok: Gl'zywa Emil ezredes, F. J. r. lvg., 
8, sza, 0, ~. 

Másodtörzstiszt : Janeczek Gyula alezr., F. J. r. 
lvg., SzS, 0, ~. 



II 
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Osztagpara~csnokságok: 1. BEJcs, 2. Bécs, 3. Krems, 
4 .. St.-Folten, 5. Bécs-Ujhely, 6. Korneuburg, 7. 
MIstelbach, 8. Amstetten, 9. Mödling, 10. GmÜnd. 

2. Bili. orBlllágoB cBendőrparancBnokBág. 
v TiYr:es: P,·ága. 

P~r.: 1jl6111ao VenIIIel, alezr. F. J. r. lvg., 8, S Z3, 0, ~. 
Torzstiaztek: Ellybori Zirovnicky BohU8lav, aIezr., 

F. J. r. lvg;; @, s z3. 0, ~; 'Hagauer Miksa őr
n~gy, 8, .Sz , 0,~. Selinka Ottó, őrnagy, 8, 0,~· 
fnedber.gl Salamon KU:l'oly .őrnagy, 8, sza, CD, ~. 

Oszt,-par .. 1. Prága, 2. Leltmentz, 3. Budweis, 4. Jiöin, 
5.Pilsen,6. Csasziau, 7. Eger, 8. Reichenberg, 9.Kladno, 
10. Karlsbad .. 11. Teplitz, 12, Chrudim, 13. Bene
sc.l;au, 14. PIsek, 15. Cseh-Leibach, 16. Klattau, 17. 
PrlJ;!ram, 18. Trautenau, 19. Königgratz, 20. Kgl. 
WelOberge, 21. Tábor, 22, Prachotitz, 23. Komotau 
24, Jungbunzlau, 25. Marienbad, 26. Náchod, 27: 
Landskron, 28. Neuhaus. 

3. Bili. orBlllágoB csendőrparanc8nokság. 
TiYr:es: Innsbrucl<. 

Par.: Oorá Gyö'rgy alezredes 8 sza CD 138 
Törz~tisztek: Klima Vencel ő~na~, F. J: r. 'tvg., 8, 

Sz , ~, ~ és Vogelhuber Ede, őrnagy, F. J. r. lvg., 
8, Sz , O, ~,kikülönitve Bozenben, 

Oszt.-par.: 1. Innsbruck, 2. Trient, 3. Bozen, 4. Inna
bruc~, 5. Trient, 6. Bruneck, 7. Bregenz, 8. Meran, 
9. Rlva, 10. Roveredo. 

4. Bili. or8tllágoB cBendőrparancBnokBág. 
TM"U: Briinn. 

Par. frankenthurni GautBch Gusllltáv alezredes, F. J. 
r. lvg., 8, sza, (1), ~. 

Helyettes: Vranex Frigyes őrnagy, 8, S Z3, 0), ~. 
Oszt.-par.: 1. Brünn, 2. Olmütz, 3. Znaim, 4. Brünn, 

5. Kremsier, 6. Morva-Ostrau, 7. Iglau, R. Mal{Var
Hra.?isch, 9. Morva.Fehértemplom, 10. Mo'rva.
Schonberg, 11. Morva-Trüban, 12. Mahr-Kromau. 

t 
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5. 8111. országo8 csendörparancBnok8ág. 
TiYr:es: Le ... beT(J. 

Pdor.: Hölzel Misa ezr., F. J.r. lvg., 8, @, sza, 0,~· 
Törzstiek: MP,tyja Károly alezrerles, F. J . R.lvg·,8, 

S Z3, 0,~, kikülönitve PrZemyslben, Migula Jenő 
őrn., 8, Sza ,0, ~,Krakóban, nemes Mossoczy Vale-
1'ian alezr., F. J. r. lvg., sza, 0, ~,a parancsnokság 
törzsénél Lembergben és Jahoda Károly őrn., F. J. 
r.Ivg., Sza, 0, ~,beosztva, Wodnianszky Fe1'8ncz 
8, sza, 0, ~, őr,n" kikülönitve Stanislauban. 

Oszt.-par.: 1. Lemberg,2. Krakkó, 3. Rzeszów, 4. Pl'ze
mysI, 5. Tarnopol,6. St,anislau, í. Sambor,8. Tarnow, 
9. Uj-Sandec, 10. Czol'tk6w 11. Kolomea, 12. Wado

·vice,13.Jaroslau, 14.Z1aczów, 15. Rawa ruska,16.Stryj, 
17.Tarnobrzeg, 18. Bl'ody, 19. Bl'zezany, 20. Biala, 21. 
Bochnillo, 22. Jaslo, 23. Mielec,24. Sanok, 25. Sokal,26. 
Borszczow ,27. Zaleszczyki, 28. Podgorze, 29. Gródek, 
30. Ropezyce, 31. Drahobijcz, 32. Buczacz, 33. 
BroZ,flsk, 34. Rowa ruska, 35. Podwoloczyska. 

6. sz. orazrigos cBendö1'ParancBnokBag. 
TiYr:es: GrfÚJ". 

Par.: nemes Kostenzer Oswáld alezr., a.é.k. ~ ,SZ3, 0,~· 
Törzstiszt: Krebs Rudolf őrnagy, F. J. R. lvg., S Z3, 8, 

sza, CD, ~. 
Oszt.-par.: 1. Gráez, 2. Grácz, 3. Marburg, 4. Leoben, 

". Leibnitz, 6. Cilli, 7. Judenbul'g, 8. Pettau, 9. 
Bruck/aM., 10. Radkersburg. 

7. Bili. or8zágo8 c8endőrparancsnok8ág. 
Törzs: Triest. 

Par.: Scholz Henrik alezredes F. J. r. lvg., SzS, 0,~· 
Helyettes: Rupnik FnJnz őrnagy, ~,@, SzS, 0, ~. 
06zt.-par.: 1. Trieszt, 2. GOl'Z, 3. Pola, 4. ·rriesz~, 5. 

Görz, 6. Pola. 
Különitmény a tengerészeti szel'tárnál Polában. 

8. BZ. or8zágo8 c8endörparanc8nok8ág. 
TiiTz,.: Linz. 

Par. : Kutin Károly ezredes, F. J. r. lvg., SZB, 0, ~. 
Oszt.-par.: 1. Linz, 2. Linz, 3. Ried, 4. Wels. 
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9. 'IS. or81Ság08 c8endőrparanC8nokság. 
TÖTZ8: Zara. 

Par.: Trummer Lipót, alezredes e, Sza, 0), ~. 
Helyettes: Bregenzer Rudolf százados, F. J. r.lvg., e, Sza, 0, Ell. Barry Alfréd lovag, százados, SZ8, 

Ell, kikülönitve Cattaroban. 
Oszt.-par.: 1. Zara, 2. Spalato, 3. Cattaro, 4. Ragusa, 

5. Sebenico, 6. Makarska, 7. Castelnuovo, 8. Zara. 

10. BIS. or81So,g08 c8endórparancsnokBtig. 
TÖTU: 2'roppau. 

Par.: Wiániew8ki Emil ezredes, F. J.r.lvg., Sz8,0,EII. 
Oszt.-par.: 1. Troppau, 2. Jagerndorf, 3. Freistadt, 

4. Teschen. 

11. 81S. ország08 c8endőrparancsnok8o,g. 
Tiins: Salzburg. 

Par.: Payer Henrik ezredes, F. J. r.lvg., Sz 8, 0, Ell. 
Oszt.-par.: t. Salzburg, 2. Salzburg. 

12. BIS. orBzágoB cBendőrparancBnokstig. 
TÖTU: Laibach. 

Par.:. KaBchenreuther Ferencz ezredes, F. J. r. lov., @, 
Sz', 0, Ell· 

Oszt.-par.: l. Laibach, 2. Laibach, 3. Rudolfswerth, 
4. Gottschee. 5. Laibach. 

13. BIS. onzág08 oBendőrparanc8nok8ág. 
Tiins: Ozernomu. 

Par. : Fokorny Ferencz alezredes, F. J. r. lvg., e, 
Sz8,0, Ell. 

Oszt.-par.: 1. Czernovitz, 2. Radautz, 3. Suczawa, 
4. Kimpohmg, 5. Wiznitz. 

14. BIS. ország08 cBendörparanc8noksag. 
Tiins: Klagmafurl. 

Par. : Dabrowiecki Jenő alezredes, e, SZ8, 0, ~. 
Oszt.-par.: 1. Klagenfurt, t. Klagenfurt, 3. Villach. 

4. Villach. 



A cs. kir. csendőrség állomány-átné?tete. 

Országos 

csendör·pa.rsncsnoks<l.g 

sz'ma 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Tengerészeti tüzél'Bzertár 
csend '1r-küIönitmpnye 

Összesen 

Tisztek 

' 0 ... 

L e génység 

2 12 - 29 22 1 267 .6r6 984 
5 34 - 108 58 700 1840 2706 
3 14 - 32 21 235 654 942 
2 16 - 42 28 328 845 1243 
6 48 - 89 66 729 ~259 3143 
2 12 - 28 20 22\l 620 889 
2 8 - 19 12 117 397 545 
1 6 - 19 10 1\l5 291 451 
2 11 - 20 15 147 501 683 
1 6 - 13 15 123 366 517 
1 4 - 7 7 54 141 209 
1 7 - 15 10 106 270 401 
1 7 - 16 12 139 335 502 
1 6 -11 11 1 9 92 252 364 

- 1 - 5 \l 8 86 101 

2 
3 
3 
2 
7 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

30 119211 -11 453 1307 3392 19528 13680 I 31 

Ö lB Ö k 

10 23 263 
28 102 616 
10 26 213 
12 36 310 
35 82 699 
10 22 220 
6 13 114 
4 15 97 
8 15 143 
4 10 120 
2 5 52 
5 11 102 
5 13 135 
4 7 94 

2 16 
26 191 
37 2 

19 
69 

26 

7 
9 
3 
2 

1 
19 

1431 380 ~178 1 141 323 

Ehhez: 1 "zredes, 1 a1esredes, !lu"adol a cs. kir. honvédelmi mlniBzteriumban, 1 ón:"81 é. 1 századoi, 
segádtlsst, mint 2. BegédliBzt a CB. kir. cBendór-felügyelőlléJ. 
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Cs. és kir. csendőrség 
Bosznia és Herczegovinában. 

Törz8: Sarajevo. 
Parancsnok: Snjarié Lukács tábornok, 3. o.V.k. r.lvg. 

k. é. k., @, Sz~, 0, ~. 
Parancsnokhelyettes: Prelogovié István alezredes, k. 

é. k., ~, S Z8, 0, ~, b. h. e. é. 
Másodtörzstisztek: Markovié Antal őrnagy, k. é. k., 

~ S Z8 ° ~ b. h. e. é., Jadann de Molve Fe-
7'e~cz Őrnagy, F. J. r. lvg., S Z3, O, ~, b. h. e. é. 

Segédtiszt : Balling Ottokár százados, ~, 0,~, b. h. 
e. é. Motz Hermann főhadnagy,~, b. h. e. é. 

Oktat6tiszt: Dragoilovié DU8chan százados, ~, 0, ~, 
b.h.e. é. 

Szárnyparancsnok8ágok: Sarajevo, Travnik, Banja
Iuka, Bihaé, Tuzla, Mostar, Bileéa és GoraZdIlo. 

Szakauparanc8nok8ágok: Sarajevo, yisoko, Roglloticaj 
Travnik, Bugojno, Livno j - BanJaluka, Derve~ta, 
Bosn .. Novi, - Bihaé, B08.-Petrova~, Bos.-Kru'pa,
Tuzla, Brcko, Bijeljina, Sreb~en~ca, Zvorrukj -
Mostar, Konjic, Nevesinje ~ - ~i}eca, Stolac, Gacko, 
Trebinjej - GomMa, Foca, Vlsegrad. 

RenMIIJere8ített állomány: 1 tábornok, 1 alezredes, 
2 őrnagy, 16 száza<1os, 19 főhad~agy, 2 hadnagy, 
2 főhadnagy- és 7 hadnagy-keze~őtlszt, 66 őr~ester, 
219 örsvezető, 2025 csendőr. Összesen 51 tlszt .. és 
2310 legénység, 8 szárny, 27 szakasz és 266 ors. 

A felügyeleti körlet területe: 510.274110 M:v:ria. 
meter, a lakosság száma 1,591.036. - Egy ~send()rre 
átlag 0'22'089 O kilométer és 689 lakos eSlk. 

,,, 
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Történelmi és statisztikai adatok az 
1912. évról. 

Örömmel fogunk tollat, a midőn az 1912. év törté· 
netének leirásához kezdünk, mert ez az esztendő annyira 
gazdag örvendetes és hasznos ujitásokban s a közbizton
sági szolgálat terén is oly sok kiváló ténykedés jegyez. 
hető fel, hogy méltón sorolhatjuk a kiemelkedő idősza· 
kok közé. 

Talán legfontosabb s intézményünk belső életére leg
kihatóbb mozzanat az év történetében a legénységi 
illeték ·rendezés. 

Belügyi kormányzatunk számolva a rendkivül nehéz 
megélhetési viszonyokkal, a mely a csendőrre is ólom
sullyal nehezedik, de meg másrészt méltányolva a 
nehéz fizikai munkát, a mely a csendőrségi szolgálattal 
együtt jár, - elhatározta, hogy a csendőrlegénység 
illetékeit minden irányban felemeli. 

Az uj onnan kiadott illeték-szabályzatban látjuk a 
következő fontosabb tételeket: 

Megszünt a próba-csendőr és csendőr fizetése közötti 
különbözet, a mennyiben előbbiek zsoldja az utóbbiaké
val egyenlően 900 koronára emeltetett. 
Előnyösen változott a vezénylési pótdij ideje és ösz· 

szege is, a mennyiben az eddigi 24 órai külszolgálat 
helyett 12 órai, külszolgálat után már illetékessé válik 
és a régi 80 fillér, illetve egy korona helyett a csendőr 
és próba. csendőr részére egy koronában,' a zászlós, a 
járásörmester, őrmester és ez. őrmester részére pedig 
l kor. 20 fillérben van megállapítva. 

Lakbért élvező családos egyének részére, ha a család
tagok száma öt vagy ennél is több, egy l ablakos szoba 
után járó katonai bérszabás szerinti lakbérpótlék en· 
gedélyeztetett. 

Azok az örsök, a melyeken a nőtlen legénység három 
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főre vagy még azon alulra is leszáll, az eddigi 60 fillér 
helyett napi egy korona fenntartási pótlékban része
síttetne~. 

A családot, illetve a nős csendőregyén nejét bizonyos 
körülmények között megillero fenntartási járulék 80 
fillérről egy koronára emeltetett fel. 

Itt azonban még nem állottak meg az intéző-körök, 
hanem tovább menve, egy, az emlitett illetékszabály
zatban szintén ismertetett tervezet szerint a legénység 
zsoldját és más illetékét is emelni szándékoznak és pedig: 

a zászlós és az őrmester zsoldját 1300 K-ról 1600 K.ra; 
az örsvezető ez. őrmester6t 1100 K-ról 1400 K-ra· 
a csendőr és próba-csendőrét 900 K-ról 1000 K-ra: 
A szolgálati pótdijat pedig a 20. és 24-ik szolgálati év 

után engedélyezni szándékolt 100-100 koronával az 
eddigi 500 koronás maximum helyett 700 koronára. 

A j árás és törzsőrmesterek első felszerelésére rend
szeresitett eddigi 140 korona átalány t 280 koronára; az 
évi ruhaátalányt pedig 116, illetve 120 koronáról 180 
illetve 192 koronára. ' 

Az első tömegbetét gyalogosnál 160 koronáról 270 
koronára, a lovasnál 190 koronáról 300 koronára, az 
évi tömegátalányt pedig 110, illetve 120.80 koronáról 
176, illetve 186_80 koronára. 

Jelentékeny és a csendőrök anyagi megkönnyebbi
tését czélzó tervezet az illetékszabályzatban is, hogya 
főzőnő részére havi 12 korona, a lakszobák és irodák 
fütésére bizonyos összegü átalány fog rendszeresittetni. 

Ezek az adatok ékesen beszélnek. 
Igaz ugyan, hogy a pénzügyi helyzet miatt a javitások 

csak fokozatosan lépnek életbe, mindazonáltal mMis 
hálatelt szivvel mondunk köszönetet belügyi vezető
ségünknek a legénység irányában tanusitott eme páratlan 
jó indrtlatu gondoskodásért, a mely az illetékrendezés 
körül megnyilatkozott. 

Az illetékeknek ilyetén rendezése következtében biz
ton reméljük, hogy legénységünk a csendőrségi pályát, 
a mely a tisztességes, szolid megélhetéshez biztos alapot 
nyujt, több ragaszkodást fog tanusitani, s nem kapkod, 
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,?e~ fut l~gvárak s képzelt mesés jövedelmü polgári 
alla~ok utan, hogy aztán l-2 év, sőt igen gyakran 
6, h? mulva a nél~ül~zések által megtört s a keserü csa
lodas okozta bus abrazattal kopogtasson ujból kenyérért 
a csendőrség kapuján. 

De nem csak az illetékjavitás teszi a csendőr helyzetét 
kcd~ezőbbé? hane~ sok előnynyel kecsegtet a látó
hataron mar megjelent nyugdijtörvénytervezet is_ Ez 
ugyan még csak tervezet, de a kormánynak az állami 
alkalmazottak helyzetén való javitási szándéka bizton 
enged arra következtetni, hogy az ige rövid időn belül 
testet ölt. A mennyire a tervezetbe betekintést nyer
?ettünk, ott csendőreinkre annyi kedvező és előnyös 
Jav~sl~ttal találkoztunk, hogy azoknak megvalósulása, 
~uIOl~osen .. h.?sszas~bhan szolgáló legénységünk között 
altalanos oromet es megnyugvást fog kelteni, s ezek 
?yugodtan nézhetnek a jövőbe. A törvényjavaslattal 
Itt részletesen nem foglalkozhatunk, mindössze kieme
lünk abból néhány, a legénységet közelről érdeklő fon
tosabb tételt. 

Talán leglényegesebb a szolgálati időnek 35 évre való 
lesz.~llítása, s épen ezért ezt első helyen kell megemlf
tenunk .. Nagy, kedvezmény a csendőrlegénység részére 
a 40 éVI,szolgalattal szemben, mert a mi nehéz, sok vi-
8z~ntags.ag~al,. sok ~üzdelemmel járó pályánkon 40 
éVIg teljesItem szolgalatot vajmi kevés ember képes 
ahhoz valóban vasszervezet kell. ' 

Lényeges változtatás az is, hogya nyugdijképesség már 
5.?vnél kez~ődik. Öt évtől tiz évi szolgálat után a nyug
diJIgény a fIzetés 40%-a s az 10 éven túl minden évben 
2%-0.1 emelkedik. 

Elmarad tehát az annyira hátrányos 5 éves turnus 
a. mely annyi idősebb csendőrnek sok kesel'üséget oko: 
zott, mert az 5 éves turnusokon esetleg felül levő 3-4 
esztendei.ét az állam által megjutalmazva nem látta, az 
a. n!ug~IJra elveszett. Fel van véve a 6 hónapot megha
lado hanyadnak l évbe való besszámitása, a mi s7.intén 
nagy nyereség. 

Előnyös változtatás az is, hogy két állami vagy tör-
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vényhatósági szolgálat között a megszakitáR 30 napra 
terjedhet, igya esapatoktól leszerelés után átlépni szán· 
dékozók 30 napi pihenőt nyernek, s szolgálatukban a 
folytonosság megszakitást nem szenved. A törvény· 
javaslat értékét emeli az, hogy a nyugdij legkisebb 
kiszabata 360 korona, Megvalósul az eddig csak kétes 
reményben táplált lak bérnyugdij is. 

Az özvegyek és árvákról a törvény javaslatban meg· 
felelően van gondoskodva, a mcnnyiben az özvegyi nyug· 
dij minimuma a férj által kiérdemelt nyugdij 50%·ánál 
kevesebb nem lehet, a szolgálatban megsebesültnek 
özvegye még ehhez 25% emclést kap, a szolgálattelje. 
sités következtében meghalt egyén özvegye pedig fér· 
jének teljes illetékét élvezi. Elesik továbbá· az eddigi 
ellátási törvénynek az a rendkivül hátrányos intéz· 
kedése, hogy az árván maradt gyermckek csak akkor 
részesittettek nevelési járulékban, ha három gyermek 
maradt. Az uj törvényjavaslat szerint már egy árva 
gyermek is részesül nevelési járulékban, még pedig az 
eddigi 36 korona helyett 72 koronában. 

Ezen rövid kivonatból is látható, mily előnyös a 
csendőr helyzete, ha a testületben hosszabb ideig szol· 
gál. Egyetlen állami alkalmazott sem részesül annyi 
kedvezményben, mint a csendőr. 

A legénység, illetve családtagjaik gondoskodásáról 
lévén szó, meg kell emlékeznünk a zsebkönyv szerkesztő. 
bizottságnak azon üdvös elhatározásáról, hogy a Pana· 
jott Sándor segélyalap alapszabályainak kibővítésével 
oly nyugdijas csendőrlegénységi egyéneket is részesitsen 
segélyben. kik szolgálatképtelenségüket okozott beteg·· 
ségüket, mely miatt felülvizsgáltattak, nem kizárólag 
szolgálatteljesitésből kifolyólag szerezték; valamint ne 
csak a nyugdijas, hancm a tényleges állományban elhalt 
legénységi egyéneknek nyomorban sinylődő család· 
tagjai is részesithetők legyenek némi támogatásban, a 
mely kedvezmény eddig a fentebb leirtakra kiterjesztve 
nem volt. Ezekhez képest az 1907·ben létesitett Panajott 
Sándor.féle alapitvány alapszabálya a következőképen 
módosittatott; segélyben részesithetők: 
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a) Oly rokka!lt .~y~g~ijas m. kir. cscndőrségi legény. 
Sé~1 egyének, Ink onhlbaJukon kivül bármi oknál fogya 
mlllt keresetre képtelenek gyámolitásra szorulnak h~ 
évi nyugdíjuk összege kisebb a legutóbb élvezett z~old. 
juknál -: és pedig ezek ~özül első sorban olyanok, kik 
ker~setkept?lenekké szolgalat közbcn váltak vagy pedig 
a kik annyIra tehetetlenek, hogy mások ápolása vagy 
segélyezése nélkül el nem lehetnek, - továbbá' 

b) a tényleg~s állomány ban elhalt csendőrlegénységi 
egyé~ek, ,valaIIl;mt az a) alatt emlitett igény jogosultak 
e~.halalozasa u~an azok nyomorban sinylődö családtagjai 
(ozvegyek és arvák). 

.. Figyelem~eméltó az a kedvezmény, a melyben a. 
torvényhozas a családos csendödegénységet része::i· 
tette. ~z a családi pótlék f?lyósitása, a ~ely 3 gyermeki g 
fej?nkent l~?- l?? koronaban van megallapitva. Meny. 
nyIre megkonnyItl ez a segély is a családo~ csendőr 
helyzetét, lehetővé teszi gyermekei tisztességes nevel· 
tetését és pályához juttatását. 
. De nem~s~k, az illetékr?~.dezés é~ a k,ülönbözö anyagi 
javak ~Olyos,ltasa hozott orom et legenyscgünknek, han0m 
a ruhazat es a rendfokozati jelekben eszközölt válto· 
zások is régi vágyak teljesedését valósította meg. Eddi" 
a cS8;'patnál örve~et,ői, rendfokozat ot viselt egyén ~ 
csendorséghez valo ~tlepés al!ralmával e jelvényét cl· 
~eszte~te, . ezentul e Jogosan vIselt kitüntetést, a csend 
orségne~ IS t;J-eg~artja. A próbaszolgálatot teljesitők 
elnevezese, barmIly rendfokozatot is viseljen «próba. 
esendőn) lett. 

Apróbaszolgálat teljesitése után mily nagy örömet 
szerez a csendőrnek az, hogy fáradságos, nehéz és élet· 
veszélylyel járó szolgálata jutalmául mindjárt 3 esil· 
lag.o~ kap. Nem kevéssé növeli tekintélyét acsapatbeli 
bajtarsaI, a lakosság és övéi előtt, hogy felemelkedett 
a m~gasabb ~ltiszti rendfokozatba. A szorgalom és tudás 
~~gJutalm~zasa gyanánt az altiszti vizsgát tett csend· 
orok ~~pt!tk" a czimzetes őrmesteri rendfokozati jelt, 
a va~osagos ?r~esterek a kettős gallér. paszomány t és 
szolgalaton klvul a gyalog tiszti kardot, az önálló külö· 
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nitmény, - örs· és járásparancsnokok a zubbony· és 
dolmánygallérra a parancsnoki jelvényül a kis lapos 
gombot, végül pedig az összes legénység őrmestertöl 
lefelé kapta a zászlósok részére előirt formáj u sapkát, 
oldal és felső varrásaikon piros szegélyezéssel. 

Ezeken kivül a czélszerüségnek és gazdaságosságnak 
megfelelően megtörtént a tiszti és legénységi zubbonyok 
lezsinórozása, miáltal, ha tetszetősség ben veszitett is, 
kényelmessé lett ezen szolgálati ruhadarab, nem veszé· 
lyezteti az arany és festett gyapju· zsinór a nyakat 
mérgezésekkel és nyári időben gyulladásokkal. 

A ruházat terén eszközölt mindezen változások 
őszinte örömet váltottak ki legénységünk lelkéből, 
különösen az uj sapka talált szives fogadtatásra, amely 
viselőjének impozánsabb, tetszetősebb külsőt kölcsönöz, 
mint a használaton kivül helyezett s a csapatoknál már 
szintén nem kedvelt alacsony posztósapka. 

Vezetőinknek hosszu s nehéz küzdelmébe került, mig 
a legénység fent vázolt óhaj!Í.nak megfelelően a változ· 
tatásokat keresztül vihette, a mi ujból élénk bizonyitéka 
annak, hogy az intéző-körök gondoskodása a legénység 
igényeit kielégiteni, s jogos kivánságait teljesiteni soha 
sem szünik meg. S ha még vannak oly egyének, a kik a 
felsorolt és sok küzdelem árán szerzett vivmányokkal 
nincsenek megelégedve, azoknak csupán azt mondhat· 
juk, hc>gy mindenkinek egyéni vágyait kielégiteni nem 
lehet, az egyesnek követelését az összes javának alá 
kell vetnie. 

A fegyverzetben is történt változás, a mennyiben a 
régi s használhatóságában megbizhatatlanná vált csend· 
6rségi forgópisztoly helyett, a modern technika minden 
vivmányával ellátott (,Frommer»·féle ismétlőpisztoly 
vezettetett be. Az uj fegyverrel ugyan, a pisztolylyal 
felszerelt legénység csak fokozatosan, a fogyaték arányá. 
ban)lesz egyelőre ellátva, de igy is reméljük, hogy né· 
hány(esztendő alatt ez a könnyen kezelhető, modern 
és kitünőnek bizonyult fegyver ki fogja szoritani a már 
avulttá vált forgópisztolyokat. 

A közbiztonsági szolgálat terén szintén gazdag és vál 
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tozatos volt a lefolyt 1912. év. Ebben az évben Buda. 
pesten ismételten oly szerep jutott osztályrészül a szol. 
gálat terén a csendőrségnek, a mely eddigelé nem for
d~lt elő. Ugyanis az éles politikai izgalmaktól felkor
bacsolt szenvedélyek a munkások tizezreit Budapest 
utczáira vitte,s a szenvedélyeiben elvakult tömeg a magán
és közvagyon rombolásában kereste dühének kielégi. 
tését. Rávetette magát a rendőrség és katonaság által 
kevésbbé ~~zett területekre, s ott a gázlámpák leveré
sével, feldontésével, villamos kocsik felboritásával és 
összezuzásával, kirakatok betörésével, gyártelepek fel
gyujtásával óriási károkat okozott. 

f" me,gvadult elemet az állami rendőrség csekély lét 
szamánal fogv&', - bár ismert elszántságával több izben 
~s I~elyen erős .. harcot vivott a tömeggel, mely véres 
utkozeteknek, tobb emberélet, igen sok sulyosan sebesült 
polg~ri egyén és egy rendőr esett áldozatul, - megfé. 
kezIll nem tudta. Ily körülmények között határozta el 
magát a m. kir. belügyminiszter ur, hogy a rend és osend 
helyreállitása és a főváros lakossága javainak sikeresebb 
megvédelmezése végett az államrendőrség támogatá. 
sára, a csendőrséget a fővárosba rendeli. A távirón és 
tel~f~~on . leadott rendelet a csendőrség mozgósitásának 
probaja IS volt. Az eredmény kitünőnek mondható. 
Alig 24 óra leforgása alatt az ország különböző és távoli 
részéből 800 lovas· és gyalog-csendőr volt összponto. 
sitva a főváros ban. 

A csendőrségnek Budapesten teljesitett szolgálatáról 
csupán annyit jegyzünk itt fel, hogy ez alkalommal is 
bebizonyitotta erős voltát, megbizhatóságát, az erély. 
~yel J?árosult, tapintatot, bebizonyitotta azt, hogy az 
a~a~gazg~t~snak ~élkülözhetlen fő eszköze és hogy a 
kozb~ztonsagl szolgalatot nemcsak a vidék pusztáin és 
f~lval,ban, hanem magában az ország fővárosában is 
kifogastalanul tudja teljesiteni. 

A legmagasabb vezető-körök teljes és legnagyobb 
megelégedésüket nyilvánitották a csendőrség müködése 
felett, m?g~yerte szimpátiáját a főváros lakosságának, 
amely orommeltelten gyönyörködött a daliás lovas-
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csendőrökben, a mint önérzetes arczczal büszkén lova
goltak végig Budapest utczáin. Kivivta az izlésében 
annyira kényes és itéletében igen distingvált fővárosi 
sajtó elismerését is, a mely a szolgálat kit ünő teljesi
tésének elismerése mellett naponta hozott kedves epizó
dokat a csendőrök életéből. 

De nemcsak a fővárosban, hanem a vidéki tvj. váro
sokban is kijutott csendőreinknek ebből a szerepből, 
mert a szocziálista vezérek felhasználva a politikai 
izgalmak által előidézett zavaros állapotokat, agitácziós 
utra indultak. De szándékuk meghiusult, mert minde
nütt derék csendőreink megalkuvást nem ismerő ener
giájával találkoztak, a mi megakadályozta a különben 
is izgatott kedélyek lángra lobbanását. 

Kiváló osztályrész jutott csendőreinknek ez évben az 
országos csapásként reánk zudult árvizeknél, a mentési 
és védelmi munkálatok körül. 

A hónapokon át szakadatlanul tartó esőzés az ország 
legnagyobb részében a folyómenti vidékeket az árviz 
veszedelembe sodorta, végpusztulást okozva a vagyon
ban, sőt emberáldozatot is követelve magának. 

Ki ne tudná azt, hogy az ily közveszedelem minő 
Bulyos, sok fáradsággal és nélkülözéssel jár6 feladatot 
r6 a csendőrre. 

Büszkeséggel mondhatjuk, hogy embereink a szellem
hez, a hagyományhoz és a hozzájuk füzött vára,kozá
sokhoz hiven az önfeláldozásnak, a férfias bátorsagnak 
oly nemes példáit adták, a melyeket megörökíteni köte
lességünknek ismerünk. 

A ki végig lapozza kis könyvünket, a «Vegyes közle
mények» között, mindjárt első helyen találja egy csend
őrnek árveszély alkalmával végrehajtott életmentési 
ténykedés ét. Aki a testületen kivül él, e történetet ol
vasva, ajkán kedves mosolylyal azt fogja mondani, 
szép, szép az eset igy lendületesen megírva, de ez csak a 
költői fantáziának szüleménye, ember ilyesmire képes 
nem lehet. De mi, a kik figyelemmel kisérhetjük a csend
örök müködését, tudjuk, hogy a 27 ember életének a 
vizbefulást61 való megmentése igaz, megtörtént dolog 
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s oda is állit juk tündöklő példaként az utókornak hadd 
lássák é,s ta~ulják meg ők is, miképen tud az igazi c~endőr 
emb~rtarsaIert, ha kell, még a halálba is menni. 

CSlszér Gyula volt ez a derék csendőr, a ki mások éle
tének megmentéséért majdnem saját életét áldozta fel. 
A.~ é~etveszél:ylyel járó mentési munka sulyos betegségbe 
dontotte s bar a gondos ápolás következtében a beteg
ágyat elhagy~atta, de a csendőrségi szolgálatra képtelen 
let.t s teljes illet6kkel nyugdijaztatott. Arczképét folyó 
éV! zsebkönyvünkben közöljük. 

Az ország d éli részén megtartott hadgyakorlatok 
na~yban szapo~itották a csendőrség dicsőségének szá
mat, a mennylben a fárasztó feladatnak oly kifogás
tala~lUl feleltek meg, ho~y, a hadgyakorlatok szinhelyén 
~egJelent .Ferencz Ferdmand O cs. és kir. Fensége az 
osszPO~tOSltOtt legénység parancsnokának, az ezredes 
kerule~~ .par~ncsnok~ak, teljes elismerését fejezte ki. 

Az orokke mozgo szolgálat embereinket nyugodni 
nem hagyják. 

Az egyik fáradságot még ki sem pihenték, már utban 
vannak, hogy egy másik, esetleg hosszu időre terjedő 
nehéz szolgálatot átvegyenek. ' 

Most, a midőn e sorokat irjuk, a Balkán-államokban 
harci zörej hallik, egymással farkasszemet néznek már 
a~ ellenséges ágyuk, s talán midőn e sorok napvilágot 
latnak, egy nagy háboru kellős közepén leszünk. 

A politika hullámverése és vihara minket nem érde
kelhet, mi csupán csendőreink munkáját nézzük akik az 
els?, harczi riadóra megindultak a határra, ho~y mint 
elsok ott legyenek, a hol a veszély fenyeget, hogy védel
met nyujtsanak embertársaiknak, s védelmezzék ha 
szükséges, a hazá t is. ' 

Épen a határszéli szolgálat intenzívebb elláthatásá
nak ,szükségessége arra inditotta vezetőségünket, hogy 
orszagunknak a román és szerb határ felé eső részén az 
alosztályokat szaporitsa s a létszámot felemelje. 

A,z 1912. év:re eső szaporit.ásból a legnagyobb rész a. 
~a~arszé~nek Jutott. E szaporitás a következő volt: 
JulIus ho l-vel l ezredes, l alezredes, l őrnagy, 8 szá-
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zados, 6 főhadnagy, 3 hadnagy, 778 főnyi legénység és 
2 százados számvivő; 3 törzstiszti különitmény, 5 szárny, 
9 szakasz, 16 járás és 92 örs. 

A határszéli szolgálat ellátására kijelölt alosztályok, -
bár a II. és VII. számu kerületek kötelékében megma
radtak, - 4 kikülönitett törzstiszt vezetése alá osztat
tak be, hogy igya specziális szolgálat vezetésével a kerü
letek ne terheltessenek. 

Ezeknek az alosztályoknak a rendes közbiztonsági 
szolgálat teljesitése mellett leginkább a határbiztositás, 
kémkedések megakadályozása, a ki- és bevándorlás 
ellenőrzése és az állatcsempészet megakadályozása 
képezi feladatát. Ez utóbbi feladat teljesen uj hatáskört 
nyit meg a csendőrök előtt, a mennyiben ilynemü szol
gála.ti ág eddigelé még nem volt, de nem is lehetett, mert 
maga, az álla.toknak a. határszélen való törzskönyvezése 
is uj intézkedés. Tekintettel arra, hogy az állatcsempé
szet által az országnak évente milliókra menő kár okoz
tatott, a kormánya nemzetgazdasági szempontból 
annyira fontos szolgálatot, - az állat-törzskönyvezés 
ellenőrzését, - mint a kötelességteljesitésben megbiz
hatóságukat és önzetlenségüket már sokszorosan bebizo
nyitott közegekre, a csendőrségre szándékozik ruházni. 

Bár a fentebb emlitett nehéz és kényes természetü 
szolgálatok uj feladatokat rónak embereinkre, mind
azonáltal bizton hisszük, hogy derék csendőreink ennek 
a fontos teendőnek is minden tekintetben kifogástalanul 
meg fognak felelni. 

De a tisztikarnak is egy rég óhajtott vágya teljesedett 
ez évben a segédtisztek századositásával, a mely intéz
kedés nem csupán előléptetés tekintetében hozott ör
vendetes lendületet, hanem az idősebb és szolgálati 
tapasztalatokban gazdagabb tiszteknek ily minőségben 
való alkalmazása igen jó kihatással lesz a szolgálat 
kezelésére is. 

A lovasitás és uj lovas örsök felállitása ebben az évben 
is nagy lépéssel haladt előre, a mint a statisztikai adatok 
mutatják, 18 örs lovasittatott. 

A szolgálati könyvek közül az illetékszabályzat, az 
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örsgazdászat kezelési utasitás, a gazdálkodás vezetésére 
~on~tko~? ,határozványok dolgoztattak át, a melyek 
udv~s U!lt~sokat tartalmaznak. Kiadatott a Frommer
féle Ism.e~loplsztolyra vonatkozó utasitás is. S ha még 
mege;mlitJ uk, .hogy a csendőrségi öltözeti és felszerelési 
~zabalyz~t az lro~ai ügyviteli utasitás stb. még ki-, illetve 
~tdolgoz.as alatt ~llanak, méltán mondhatjuk, hogy ez az 
ev ~ ~ekmtetben IS meghozta a maga gyümölcsét. 

Örommel kell megemlékeznünk továbbá egy hasznos 
és hézagpótló ujitásról. Abból a körülményből kündulva 
hogy, az alosztilyok a fontosabb rendeleteket az eddig 
~zoka.sban volt módon irásban igen későn kapták, az 
~fSy klad?tt .rend~letek beiktatás és egy ideig kéznél való 
orzés utan lrat,tar~a k.erültek s azzal együtt legtöbbször 
a feledés homalyaba IS merültek, vezetőség ünk elhatá
rozta, h?gy mind?,z~n fontosabb rendeleteket, melyek 
a ese?-dorséget érmtrk vagy érdeklik, egy közlönybe 
foglalja, havonként l - 2 kiadásban azzal az összes 
parar:csnokságokat ellátja. Igy született meg a «Csend
orségl Ren~eleti Közlöny», - melynek első példánya a 
honvédelmI és belügyminiszterium szerkesztésében az 
1912: é~ s~ep~~I?,-~er hó 10-én jelent meg. 

SZIV boi, udv~~oIJük e hasznos intézkedést, mert nagy
b~r: hozza fog Jarulni a s.~~~gál~t, az irodakezelés egy8ze
rusltéséhez és a esendorok lSmeretkörének szélesbité
séhez. A közlöny ugyanis állandóan szem előtt lévén 
a csendőr a neki szükséges fontos rendeleteket köny~ 

I nyeb~en megtalálja s azt gyaJrorta forgatván, meg is 
tanulja. 

Még . .egy ujitásról kell beszámolnunk, a mi a csendőr
nyugdlJa~ok, özvegyek, árvák, kegydijasok, igazolvá
n~o~ altrsztek stb. nyilvántartásának a honvédkipgé
sZlto-parancsnokságokról a csendőrpótszárny-parancs_ 
nokságokra való átruházásával történt. Testületünk a 
1~ ~zret m~gközelitő létszámával oda fejlődött, hogya 
kozlga~gatasnak ezen ágát is a magunk kezébe kpllett 
átvenm. 

Eme intézkedés számos előnye közül különösen ki
emeljük azt, hogy ezen az uton a nyugdijas, rövidebb 
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idő alatt s könnyebben juthat czélhoz, mert a kezelő
hivatalt megszokta, azt jól ismeri, bizalommal fordul 
hozzá., s azonkivül a levelezés a belügyminiszteriummal, 
mint a mely a nyugdijasok anyagi ügyeit intézi, - köz
vetlen lévén, időbelileg hónapokat nyerhetnek ügyeik 
elintézésénél. 

Végül még meg kell emlékeznünk a csendőraltisztek 
kiképzésének egy uj módozatáról, a melyre a föld
mivelésügyi miniszter ur O Nagyméltósága nyujtotta 
a lehetőséget. 

Ez a méhészeti tanfolyam, a mely az 1912. évben 
Gödöllőn volt szakképzett vezető alatt felállitva, melybe 
altiszt jeink közül számosan vezényeltettek be, a kik 
alapos és bő ismeretekkel ellátva tértek haza 18 napi 
tanulás után örseikre, hogyatapasztaltakat a praktikus 
élet terén hasznositsák. 

Tudjuk azt, hogya méhészet mily hasznos ága a belső 
gazdálkodásnak s annak terjedése mily nagy horderővel 
bir a környék anyagi gyarapodására, s épen azért hálás 
köszönettel fogadjuk mindazoknak jóindulatu közre· 
müködését, a kik e hasznos kedvezmény engedélyezé
sében és annak lehetővé tételében is a csendőrlegénység 
javát tartották szem előtt. 

Ime rövid vonásokban ezek volnának az év törté
nelmének főbb eseményei, s most a midőn ezekről az 
év végén beszámoltunk, jól eső érzéssel mondhatjuk, 
hogy az 1912. évvel egy eseményekben, változatosság
ban és munkásságban kiváló esztendőt iktattunk be 
ujból a csendőrségnek eredményekben különben is gaz· 
dag történelmi évei közé. 
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A csendőrsé~i alapok jelen állása a mult évben ismer. 
~tet~ vagyo~~ mérleggel szemben az alapitványszerü 
kladasok eszkozlése mellett, a következő: 

1910 1911 
K év végén gyarapod" 

t. K f. K f. 
1. Csendőrségijelvény-pótdij-

alap ___ ___ __ _ ___ _ __ 
!ll. Csendőrségi jutalmazási 

alap ___ __ _ __ 
3. Dombrádi Nagy Gyula alapit-

ványa ___ ___ ___ _ __ 

122630'32 122988'76 358'44 

40688'63 40937'99 249'36 

9302'14 9315'30 13'16 
1911 191!!! 

8zept. végén 8zept. végén 
4. TörökFerenc-félealapitvány 70330'27 70341.09 10'82 
5. Panajott Sándor-féle ala-

pitvány ___ ___ ___ ___ 88055'22 94135'85 6080'63 
1911 191!! 

év végén év végén 
6. r. Ferenc József alapitvány 219::17'33 
7. Bernfeld Mór-féle alapitvány 43654'66 

21960'65 23'32 
44590'26 935'60 

Az 1911/1912. év folyamán az alosztdlyokban a küvet
kező változások történtek: 

Felállitások. 

K ikülönitett törzstiszti állomások: 

A m. kir. II. sz. csendOrkeritletnél: Pancsova. 
A m. kir. VII. sz. c8endőrkerületnél: Brassó Nagy-

szeben és Marosvásárhely. ' 

Bzárnyparancsnokságok felállittattak : 

A m. k~r. II. sz. csendőrkerül"etben: Karánsebesen. 
A m. kt;. IV. sz. csendőrkerületben : Rimaszombaton. 
A m. k~r. V. sz. csendOrkerületben : Ipolysá.gon. 
4 m. kir. V II. sz. csendOrkerületben : Sepsiszentgyör

gyon és Petrozsényben. 
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SzakaBzparancsnokságok felállittattak : 

A m. kir. ll. BZ. c8endórkerületben: Buziásfürdőn. 
A m. kir. 111. BZ. csendörkerületben : Monoron. 
A m. kir. IV. BZ. csendörkerületben : Szikszón. 
A m. kir. V. sz. c8endórkerületben: Léván. 
A m. kir. V I. BZ. cBendórkerületben: Sárváron és 

Pápán. 
A m. kir. V 11. 8Z. csendórkerületben : Petrozsényben, 

Zernesten és Gyergyótölgyesen. 

JáráBparanc8nokságok felállittattak : 

A m. kir. 1. 8Z. csendórkerületben : Paraj don. 
A m. kir. 11. 8Z. csendórkerületben : Sándoregyházán, 

Nagykárolyfalván, Delibláton, Somosrévén és Naszá
doson. 

A m. kir. VI. sz. c8endórkerületben: Villány ban. 
A m. kir. V11. BZ. csendórkerületben: Nagydisznó

don, Gyimesközéplokon, Kászonaltizen, Várhelyen, 
Szurdokszoroson, Lupényen, Sósmezőn, Gelenezén és 
Bélborban. 

OrBparancsnokságok felállittattak : 

A m. kir. 11. 8Z. csendórkerületben : Hertelendyfalván 
és Bárányoson 6-6, Dunaorbágyon és Alsólupkón 
5-5 fővel. 

A m. kir. 111. BZ. csendórkerületben : Sajóvárkonyban 
Vecsésen és Czibakházán 5-5 fővel. 

A m. kir. IV. 8Z. csendórkerületben : Nagycsertészen, 
Galbatőn és Pereházán 6-6; Gesztetén, Nagyszelmen
ezen, Tapolyizsépen, Harczoson, Benén, Pappfalván, 
Zemplénoroszin, Bánrévén és Máriavölgy-bányatelepen 
5-5 fővel. 

A m. kir. V. sz. csendörkerületben : Alsópélen, Felső
szalatnán, Nagybobróczon, Kemenezén és Sziklaszoro
son 5-5 fővel. 

A m. kir: VI. sz. csendörkerületben : Sopronban 7 fővel. 
A m. kir. V 11. sz. csendórkerületben : Sirneán, Felső

móeesen, Kosteleken és Bisztrapatakon 6-6; Brassón, 
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Alsótömösön, Pesterán, Garesinpatakon, Batrinán, Hágó
tőalján, Barátosi fürésztelepen, Terkuezán, Felsőuri
kányban, Vulkánszoroson, Curaapiloron, Dornavölgyi 
fürésztelepen és Gurahajtán 5-5 fővel. 

Orsök lét8záma felemeltetett: 

A m. kir. I. BZ. csendórkerülelben: a bonyhai l és a 
marosujvári 2 fővel. 

A m. kir. ll. 8Z. csendórkerületben : a karánsebesi, 
perlaszi, ti.jozorai, ópávai, torontálszigeti, dolovai, sán. 
doregyházai, beresztóc zi, tárcsói, gerebenezi, kusiczi, 
homokcziJli, karasjeszenői, kevevárai, kevepallósi, ho
mokbálványosi, homokosi, dunadombói, gályai, vara
diai, mélykastélyi, nándorhegyi, borlói, körpai, alma
fai, teregovai, temesszlatinai, ruszkai, kismiháldi, som
fai, bogoltényi, óasszonyréti, esernahévizi, mehádiai, 
bélajablánczi, ekési, újmoldovai, sisaki, felsőpozsgási, 
néraaranyosi, berzászkai, csiklófalui, jámi, néranádasi, 
szászkabányai, rakasdi, szakalári, mercsényi, bozovicsi, 
dalbosfalvai, ósopoti, ujborolvényi és körpáni l - l; 
antalfalvai, torontálvásárhelyi, csentai, borcsai, réva
uj falui, galagonyási, omlódi, fehértemplomi, nagykároly
falvai, delibláti,. verseczi, somosrévei, naszádosi, her
kulesfürdői, báziási, ómoldovai és lászlóvárai 2-2; 
kozlatelepi 3; pancsovai, temesszigeti és sziniezei 4-4; 
végül az orsovai 5 fővel. 

A m. kir. 111. sz. csendórkerületben : a törökszent
miklósi és aszódi l -l fővel. 

A m. kir. 1 V. 8Z. csendórkerületben : a putnoki és rima
szombati l-l; a máramarosszigeti 3 fővel. 

A m. kir. V. sz. c8endórkerülelben: a zsolnai 3 fővel. 
A m. kir. V I. BZ. csendórkerületben : a borostyánkői, 

faluhidvégi, görgetegi, felsősegesdi, orosztonyi, dékán
falvai, kapolcsi, berhidai és bátai l-l fővel. 

A m. kir. V 11. 8Z. csendórkerületben : apredeali 13; 
a gyimesi, szurdokszorosi, sósmezői és gyergyótölgyesi 
5-5; a nagyszebeni és gyergyóbekási 4-4; a veres
toronyvasutálJomási, várhelyi, gelenczei és magyar. 
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bodzakrásznai 3-3; a feketehalomi, fogarasi, brázai, 
alsóvisti, nagydisznódi, verestoronyhatárkapui, kud· 
"Zsiri, kaszonaltizi, kőkerti, kászonujfalui, gyimesközép. 
loki, szépvízi, hátszegi, uncsukfalvai, bukovai, petro. 
zsényi, lupényi, bajesdi, nagybári, felsőszálláspataki, 
kovásznai, zágoni, nagyborosnyói, keresztvári, maros· 
vécsi, bélbori, nagysajói és borgóprundi 2-2; a prázs· 
mári, botfalui, földvári, szászmagyarosi, barczarozsnyói, 
hosszúfalui, türkösi, zajzoni, zernesti, almásmezői, törcs· 
vári, sárkányi, ujsinkai, sarkaiczai, voilai, sebesi, alsó· 
porumbáki, alsóárpási, szelindeki, orláti, szelistyei, po· 
lyáni, szerdahelyi, szászsebesi, felsőpiáni, sügági, besi· 
nári, feleki, riuszádului, ujegyházai, hortobágyfalvai, 
verestoronyvámi, alsóvárosvízi, csikmenasági, csikszent. 
györgyi, gyergyószentmiklósi, ditrói, salamási, pricske. 
töi, gügési, demsusi, kimpuluinyági, vulkáni, bereczki, 
esztelneki, kézdivásárhelyi, magyarbodzavámi, magyar· 
bodzafordulói, uzoni, bonyhai, dédai, felsőrépai, 
palotailvai, maroshévizi, ratosnyai, gyergyóhollói, bor· 
széki, tihuozai, marosborgói, naszódi, nagyilvai és 
kosnai örsök l-l fővel. 

A m. kir. VIlI. sz. csendörkerületben,' a nyirkaraszi 
és bikszádi örsök l-l fővel. 

Orsök létszáma leszállittatott,' 

f,.l'IJ A m. kir. l. lsz. csendórkerületben " a. dicsőszentmár 
toni 3 fővel. 

A m. kir. Ill. sz. csendórkerületben " a tiszaföldvári lfőv. 
A m. kir. V l. sz. csendórkerületben " a czinfalvai, felső· 

lendvai, felsőszölnöki, toponári, taranyi, kemendollári, 
dobri, bánokszentgyörgyi és szalkai l-l fővel. 

A m. kir: VIl. sz. csendc'Jrkerületben,' a. dobráni l fővel. 
A m. kir. VlIl. sz. csendórkerületben " a henkeresi és 

kányaházai l-l fővel. 

Athelyeztettek. 
A m. kir. V Ill. sz. csendórkerületbeli tanosztály Debre· 

ezenből Nagyváradra. 
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J árásparancsnokságok " 
A, m. kir. Ill. számu csendórkerületben " Rákoskeresz· 

tu~ol Asz?dra, Budapestről Gyömrőre. 

l b
m. ktr. IV. sz. csendórkerületnél,' Uzsokr61 Mező 

a orczra. . 

S é
A"!'. kir. Vll. 8Z. csendórkerületnél: Gyimesközéplokro'] 

z pVlzre. 
Orsparancsnokságok " 

~ m.kir: l. sz. csendórkerületben " Hosszurévről Létkára. 

tonbó~'T:;ió~fc!k::~. csendórkerületben " Tápiószentmár. 

ró/P mb' kir:kIV. sz. csendórkerületben,' Zemplénagárd 
er enyl re. . 

k' A m. ~ir. V. sz. csendörkerületben .' Tokányról P 
c:~~~á;=~tvabesenyőről N agymányára; Vazseczrő~ro~~: 
rólA B~af~:~. V l. sz. csendórkerületben .' Fehérvárcsurg6-

MaAgu:c!~:lirVO/IIT' ~hz. cs~ndórkerületben,' Puj ról Bajesdre; 
I uczara. 

N;t:' kirKVl!1. sz. csendórkerületben,' Nyirkarászról 
Oszent~~:~ra..em nyfokról Tamáshidára; Ujszentannár61 

Csendőrségi különítmények működtek. 

A m. kir. 1. sz. csendórkerületben " Désakna'n 5 S 
csaion 5 D b ., ' zan· , ,o rmon 4 es Homoródfürdőn 2 f" I 

A m. ktr. l!. s:;ámu csendórkerületben " Ja
ve 

~saná. 
don 10 és Marillavolgyön (fürdőn) 5 f" I gy 

Am k' Il ove. 

li 
. tr. l. 8Z. csendőrkerületben .' Akasztón 5 P 

cson 6 (nyáron 4 téIé 2 f" ' a· Parád f" d"t l ' ~ ovel), Disznóshorváton 3 és 
ur o e epen 2 fovel. 

C 
~f'~d' "kir. IV. sz. csendórkerületben,' Hanva 4 fo" vel, 

SIZ ur o Do bsi .' é b I ' ' lomnicz 'I I'f" n~1 JG~ ~r a~g, ~zep?s!akabfalva, Tátra· 
fürdő li g o ~re, anoczfurdo, Vrragvölgy és Lubló· 

, -,2. fovel; Legyesbénye 3 fővel' Erdőbén e 
~:o~ra,annkcf~~ fdür2dő, H~romfalva, BártfafünÍő, Stószfü;d6 

ure -2 fovel. 
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A m. kir. V. sz. aendórkerületben: Lokczán 5 fő vel, 
Nagylévárdon, Felsőradoson és PéterIakon 6-6 fővel; 
Nagysárón 5 fővel; Pozsonyban 20 fővel; Rózsahegy
fonógyárban 5 fővel; Szliácson, Vihnyefürdőn, Szent
iványi-Csorbatón és Korytniczán 2-2 fővel. 

A m. kir. V I. sz. csendórkerületben : Balfon, Savanyu
kuton, Harkányban, Tarcsán, Hévizen, Balatonfüreden 
2-2 fővel; Révfülöpön 3 fŐvel; Pázmándon 5 fővel; 
Oroszváron 5 fővel; Puszta vám on 3 fővel; Lajtapordá
nyon, Kaboldon, Vasdobrán 6-6 fővel; Balatonkeresz
turon, Szigligeten, Alsóörsön 4-4 fővel; Zamárdin, 
Balatongyörökön, Gyenesdiáson, Zalaváron, Révfülö
pön, Balatonaligán 3 - 3 {ővel. 

A m. kir. V Il. sz. csendőrkerületben : Gyilkostón és 
Előpatakon 3, Székpatakon 4 és Gurahajtán 5 fővel. 

A m. kir. VIII. sz. csendőrkerületben: Püspökfürdőn 2, 
Biharfüreden 5 és Menyházán 2 fővel. 

Lovasittattak : 

A m. kir. Il. sz. csendőrkerületben a temesremetei 
és temessági örs. 

A m. kir. Ill. sz. csendőrkerületben a tiszanánai, 
ófutaki, táp'ióbicskei, kenderesi, szondi és óbecsei örs. 

A m. kir. V I. sz. csendőr kerületben az iváni, szuloki, 
dályoki, beremendi és vajszlói örs. 

A m. kir. VIII. sz. csendőrkerületben a kétegyházai, 
kondorosi, nyirmihálydi, nyirtassi és ószentannai örs. 

Gyalogosittatott: 

A m. kir. IV. sz. csendőrkerületben a velejtei örs. 
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Jára.sőr
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I 
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Am. kir. csendörségi fe1-
ügyelőségnél ____ .. 1 1 
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..fl magyar ki1'ályi c8endörBég legény8égi egyén einél .-

191'i!. évi szeptember hó 30-án volt: 

~ i ' ~~ ~ I ~~ ~ 
.~ ~! ~~ 

"" I. II. 'Q-" '8 ~1~ '" ~ --- oZ ,~~ ~'i) 'o~ .. dl o ,~ " 
S .~ "'" ~ S 

,., " " .. ..... 
.~:;-.§ '" "" ,~ osztályú S=<;; :E ~~ ~~ ~Q It~'= ~ ,~}j ,,~ e 6 

.;:.~ ~~ .. '" 
"'''' ~ ~ vitéZBégi .fi1 ~ ." " ~i 

.:;;c:e :;Q 
!il ~§~ :~ ~züst i] ~ ~~ 

",t<> bO", ~::! j ~ .. 
~~ S~ '" ~ ~ ~,~ -,~ ~ ~,$ 

~ö ~iá' z ~ erem A ... ~"" ::1~ aJ'" 
I. 42 9 • 

i 3 1521 727 35 205 

T' 
17 

II. 40 20 5 1 2W 943 34 286 45' 475 31 
III. 85 19 4 1 1 297110421 34 278 486 472 3! 
IV. 37 10 3 1 228 853 40 264 443 404 

~~ V. 27 in ~ , 
2 214 826 43 241 434 425 

VI. 62 , '1 

I 

II 253, 980 48 316 4911 413 i:1 VII. 35 1 13 . 1 ~ ~~ ~~I ~r ru 353 410 
VIII 45. 11 1 40 287 !i46 
~ .. z.~74 1 21 126125 • I 5 1 1 11111792:69631285 120631342913207 '179 

Szolgálati kötelezettségének letelte után kilépett : 

I ... I. I II. I m l IV. I v. I VI. ' VII. lVIII. ÖSBze-
Ev es ho 

szá.mu csendórkerűletnél 
sen 

1911. évi 
Október .. o 4 9 11 8 5 15 1!! 16 80 
November 10 14 8 13 24 1 13 83 
Deczember 1 4 14 3 3 13 !ll 19 59 

191!!. évi 
Januá.r - 2 6 14 4 6 20 5 11 68 
Februá.r 6 5 6 !! 8 2 16 45 
Má.reziuB 5 7 II 4 9 5 !i! 34 
Április _. 

'1 
11 12 33 17 6 5 15 99 

MájUB_ 5 1 9 II 5 1 7 31 
Junius .. o 1 4 7 1 1 1 1 16 
Julius __ l 4 10 4 5 II !l6 
Augusztu. II 1 9 2 4 4 !!2 
Sze~tembeT 4 7 9 4 16 5 45 

ÖS8zesen ~ 9 I 631 94 1108 1 63 1 126 34 111 608 
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Azon fogyaték, melya legénység állományában 1911 okt. 

l-től 1912 szept. 3O-ig előfordult, számszerint a kővetkező : 

~~ ~-
." ~ "il i>~ i1~ ,8. .:, ~ co ;a 

~ .'" .s c~ ~ .. 
4 ~ .! ~ :a~ :.~ ~~ c' 

A caend5r ...... .-::;;j .sö ~~ 'ai' t:I 
-S-;; .. ... 

~i~ 
~,CCI 

.~'~ ~~ - .. os .... 
kerület ~~ ~ .g :::8 ~~ -E.s ;::,.; :h ~~ .~ " száma 

.... 
.~ ~ !xl :id ~ ~~ ~~ .:a~ ~?i 

st ~~ af'; .... 
~ ~~ ~~ ~] ... " 

c ~ .. - .... E~ );I:.l );1.8 "''"' 1I1..'l 

I ~i "'_ :o ro 0.0 f'<'i3 p..", 

I. 9 5 51 56 
'2 '8 

2 l 6 
II. 63 l 2 39 33 2 16 
III. 9' :'I 1 22 26 1 5 ~ 11 18 
IV. 108 3 2 

'2 
't7 35 c! 5 11 i! I ~: V. 63 4 

'2 
2 29 27 .c! 6 

'3 
3 

VI. \26 4 4 l 36 12 3 4- 17 
VII. H4 4 2 51 5'1 

'1 
2 .. ~ 

VIII. lU 5 1 :'Il ~2 11 3 _!!..:'----' 
Ö_esen I 6081 29 1 2114 I 3 2871 !l631 8 40 1 2\ 1 !l7 I 118 

A rendszeresitett állományra hiányzott: 

Év és hó I I. I II. III. I IV. I V. I VI. VII. lVIII. Ö8sze8 

számu csendórkerületnél 
hiány 

Hit!. évi 

Október '" 9\ 56 47 156 la2 87 34 73 676 
November 94 67 35 162 140 90 34 70 692 
Deczembe 86 73 4.7 173 139 79 38 62 697 

191'!. évi 
Január 90 70 39 17\ 137 83 3;; 70 695 
Február __ 151 76 32 176 las 76 34 82 76.5 
Márcziu8 99 86 40 186 14-8 89 94 94 836 
Április 88 89 i5 187 147 5-t. 87 103 780 
MájUB_ 90 90 18 203 15\ 57 9ll 111 8\C! 
JuniU8 _. 96 101 IC! !!l'il 15\ 49 100 108 8i9 
Juliu8_ 128 305 4.9 !l37 100 87 655 132 1659 
Angu8ztu~ 115 311 47 'lWl 166 87 550 140 1659 
Szeptember 72 309 36 24.7 149 71 M8 133 1565 
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A testület kebelében előfordult egyéb változások: 

A tisztikarban : 

Ő cs. és ap. kir. Felsége 1912. évi január hó 31·én Bécs
ben kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben 
elrendelni méltóztatott, hogy Tirts Béla m. kir. II. sz. 
csendőrkcrületbeli századosnak kiváló szolgálatai el· 
ismeréseül a legfelsőbb megelégedés kifejezése tudtul 
adassék. 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 1912. évi április hó 14-én 

Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával kitünő szol
gálataik elismeréseül: 

Szabó József ezredesnek a m. kir. IV. számu csendőr
kerület parancsnokának a 3. oszt. vaskorona·rendet 
dijmentesen; aldobolyi Rákosy Gyula századosnak, a 
magyar szent korona országaihoz tartozó csendőrség 

felügyelője segéd tiszt jének és 
Csiszár Gyula m. kir. VI. számu csendőrkerületbeli 

századosnak a Ferencz József-rend lovagkeresztjét leg
kegyelmesebben adományozni és elrendelni méltózta
tott, hogy 

altorjai Lőrincz Ignácz m. kir. V. számu és 
Mayer József m. kir. VI. számu csendőrkerületbeli 

századosnak, valamint 
Rusz János m. kir. II., 
Soltész Imre m. kir. V. és 
Lábady Kálmán m. kir. IV. számu csendőrkerületbeli 

főhadnagyoknak a legfelsőbb megelégedés kifejezése 
tudtul adassék. . 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 1912. évi szeptember hó 17-én 

Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával: 
Oláh Ödön, a m. kir. III. számu c~endőrkerületnél 

létszám felett vezetett ezredesnek, a m. kir. belügy
miniszterium V. b. alosztálya vezetőjének, kitünő szol
gálatai elismeréseül a 3. oszt. vaskoronarendet dijmen
tes!n legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

O cs. és ap. kir. Felsége 1912. évi augusztus hó 16 án 
Bad-Ischlben kelt legfelsőbb elhatározásával: 
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Szabó József ezredesnek, a m. kir. IV. számu csendőr
kerület parancsnokának, egészségi tekintetből saját ké
relmére jelenlegi szolgálati állása alól való felmentését 
és létszám felett való vezetését legkegyelmesebben el
rendelni, továbbá 

Várady Ede ezredest, a m. kir. VII. számu csendőr
kerület és a nagyváradi csendőrtovábbképző és altiszti 
iskola parancsnokát a m. kir. IV. számu csendőrkerület 
parancsnokává és 

felsőbányai Bányay Albert alezredest, a m. kir. VII. 
számu csendőrkerület ideiglenes parancsnokát, ezen 
csendőrkerület parancsnokává legkegyelmesebben ki
nevezni méltóztatott. 

Ö cs. és ap. kir. Felsége 1912. évi szeptember hó 28-án 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával: 

altorjai Altorjay Imre vezérőrnagynak, a magyar 
szent korona országaihoz tartozó csendőrség fel
ügyelőjének saját kérelmére jelenlegi szolgálati állása 
alól való felmentését legkegyelmesebben elrendelni, 
továbbá: 

postupiczi Kostka Pál vezérőrnagyot, a magyar szen
korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelőhelyett 
tesét, ezen csendőrség felügyelőjévé; 

tolcsvai Nagy Gábor ezredest, a m. kir. VIII. számu 
csendőrkerület parancsnokát, a magyar szent korona 
országaihoz tartozó csendőrség felügyelőhelyettesévé, és 

Szathmáry József alezredest, a m. kir. II. számu 
csendőrkerület parancsnokhelyettesét, a m. kir. VIII. 
számu csendőrkerület parancsnokává legkegyelmeseb
ben kinevezni méltóztatott. 

Ö CS. és ap. kir. Felsége 1912. évi január hó 20·án 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmeseb
ben meg engedni méltóztatott, hogy 

verebélyi Marsó György ezredes és 
Csikszentirnrei Csató Ferencz alezredes a 2. osztályu 

porosz királyikoronarendet; 
Polster Kálmán százados a 3. osztályu porosz királyi 

koronarendet; 
Szentmihályi Lajos százados, 

Kenedi Nándor, 
Márialaky Imre és 
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Stolzenberg Vilmos főhadnagy a 4. osztályu porosz 
vörös sas-rendet; 

pujoni Pataky Károly és 
Mallár Béla hadnagy; végül 
Sándor József zászlós a 4. osztályu porosz királyi ko

rona-rendet elfogadhassa és viselhesse. 
Ö CS. és ap. kir. Felsége 1912. évi április hó 21-én 

Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelme
sebben megengedni méltóztatott, hogy 

Fonyó László m. kir. VI. számu csendőrkerületbeli 
hadnagya 4. osztályu porosz kir. korona-rendet elfogad. 
hassa és viselhesse. 

A m. kir. honvédelmi miniszter ur általokiratilag 
megdicsértettek : 

Záray Ödön m. kir. VII. számu csendőrkerületbeli 
százados, különféle alkalmazásban teljesitett kiválóan 
buzgó szolgálataiért. 

Harsányi Barna m. kir. VII. számu csendőrkerületbeli 
főhadnagy, segédtiszti és oktató tiszti minőségben ki
fejtett igen buzgó és erdményes szolgálataiért. 

Fodor György m. kir. II. számu csendőrkerületbeli 
hadnagy, kiváló szolgálataiért. 

Lózsa Jenő m. kir. I. számu csendőrkerületbeli főhad· 
nagy, különböző alkalmazásokban, de különösen csendőr· 
kerületi segédtiszti minőségben kifejtett kiválóa n buzgó 
és igen eredményes tevékenységeért. 

A magyar szent korona országaihoz tartozó '1csendőrség 
felügyelője által okiratilag megdicsértettek : 

A m. kir. II. Bzámu cBendórkerületben: 

Rusz János főhadnagy 12 évet meghaladó szakasz. 
parancsnoki működése alatt a közbiztonsági szolgálat. 
nak kiváló szakértelemmel történt irányitása, alárendelt· 
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jeinek gondos nevelése, előljáróinak odaadó támogatása 
és kötelmeinek ernyedetlen szorgalommal való telje
sitéseért. 

A m. kir. 111. számu csendórkerületben : 

Kézdiszentléleki Voloncs István főhadnagy az 1912. 
évben Budapesteu felállitott lovas tábori esendőr-tan
folyamban teljesitett kitünő szolgálataiért. 

Zselyollka József főhadnagy 12 évi csendőrségi szolgá
lata alatt szakaszparancsnoki, valamint oktatótiszti 
minőségben kifejtett buzgó és eredményes tevékenysé
geért. 

A m. kir. VI. számu csendórkerületben: 

Besenyei László Béla hadnagy, 1911. évi szeptember 
hó 15-én Székesfehérváron pusztitott tűzvész alkalmá
val az élet- és vagyonbiztonság megvédése érdekében 
kifejtett önfeláldozó nemes ténykedéseért. 

A m. kir. V ll. számu csendőrkerületben : 

Gernyeszegi Oszkár hadnagy, szakaszparancsnoki al
kalmazásban tanusitott kötelességhü és buzgó tevé
kenysége által szakasza területén elért szép eredmények
ért és példás működéseért. 

Kocsis György százados-számvivő a gazdászatkeze
lési teendők terén hosszu időn át, de különösen a kerü
leti számvivő ség vezetésében 1905. évi május l-je óta 
kiváló szakértelemmel kifejtett pontossága, lelkiisme
retes buzgalma 6s példás magatartásáért. 

ELŐLÉPTETÉSEK : 

1912. évi május hó l-ével: 

Ő cs. és ap. kir. Felsége 1912. évi április hó 29-én 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásávallegkegyelmeseb
ben kinevezni méltóztatott: 
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Ezredessé: csikszentimrei Csató Ferencz alezredes t, 
az I. sz. csendőrkerület parancsnokát. 

Alezredessé: Kiss László őrnagyot, a III. sz. csendőr
kerület állományában, csendőrkerületi parancsnokhelyet
tessé való kinevezés mellett. 

Századosokká: Lukovich Gyula és Czékus László VIII., 
Soltész Sándor II., Kenedi Nándor és Fonyó Jenő VI., 
muzsaji és vittnyédi Vittnyédy Józsei VIII., Goreczky 
Vilmos III. és Mántó József VI. számu csendőrkerület
beli főhadnagyokat. 
Főhadnagyokká: Oláh Ferencz I. és Havranek József 

IV. sz. csendőrkerületbeli hadnagyokat. 
H adnagyokká: Vetter Ferencz és Fejér Kálmán IV. és 

Tihanyi Ferencz VII. sz. csendőrkerületbeli zászlósokat. 
Százados-számvivővé: Kocsis György főhadnagy-szám

vivő t a VII. sz. csendőrkerület állományában. 
Hadnagy-számvivőkké: Hajnal Aladár VII., Ba

csinszky Zsigmond VI. és Molnár Henrik II. számu 
csendőrkerületbeli számvivő tiszthelyetteseket_ 

1912. évi november hó l -ével: 

Ő cs. és ap. kir. Felsége 1912_ évi október hó 29 -6n 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelme
sebben kinevezni méltóztatott: 

Vezérőrnagygyá: tolcsvai Nagy Gábor ezredest, a 
magyar szent korona országaihoz tartozó csendőrs'ég 
felügyelőjének helyettesét. 

AIezredesekké: Szányi Árpád és Báró Gyula őrnagyo
kat a m. kir. IV., tordai Sándor László örnagyot a m. kir. 
II. és Spalla Aurél őrnagyot a m. kir. VII. Bzámú 
esendőrkerület állományában. 
Űrnagyokká: Reschner György századost a m. kir. 

VII., Burján Endre századost a m. kir. VI., felsősásguthi 
Körtvélyessy Árpád századost a II. és Imreh Ferencz 
századost a m. kir. VII. sz. csendőrkerület állománytÍ
ban. 

Századosokká: Kovács Ödön II., Stenszky Lajos V., 
Fischer József II., Hubaffy Mihály VIII., Herkély 
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Gyula VIII., Lénert József I ., Rusz János II., Soltész 
Imre és Lábady Kálmán IV., Schönherr Károly VIII., 
Zselyonka József VII., Schill Ferencz V. és Pifát Oszkár 
VII. sz. csendőrkerületbeli főhadnagyokat. 
Főhadnagyokká: Pajor Tamás I., Hubay Győző IV., 

pujoni Pataky Károly III., Tóth Kálmán András VI., 
Barcsay .Árpád I., Demel Károly III., Szmazsenka Er
vin I., wehrfesti Armandola Wladimir III., dr. Konkoly 
Iván IV., Szinte Gábor L, Zsakó József V., Boros La
jos VI., Erdélyi Rikárd II., Marsálek János L, Földvár·
szky Pál V., Somogyi Mihály IV., Löcherer Andor IV., 
Todoreszk Lajos II., Gernyeszegi Oszkár VII. és Fonyó 
László VI. sz. csendőrkerületbeli hadnagyokat. 

Hadnagyokká: Gergely Endre II., Tóth Kálmán VII., 
Bertalanffy Dezső VI., Richnovszky Oszkár IV., herte
lendi és vindornyalaki Hertelendy Ignácz VI., Knauz 
Gyula V., Heli Miksa II. , Csederla Rezső V., Szudáro
vich Béla VII., Reschner Győző L, dr. Hilberth Gyula VI., 
Kriston György IV., Szabados Kálmán III., Uhlig László 
VI., Cseresznyés Aladár L, Hazai Elemér VIII., Csiirös 
Gyula V., 1s06 Jenő IV., Gábor Péter VIII., Demetro
vics Dezső VIII., Wagner Béla V. és Dezső Sándor 
VII. sz. csendőrkerületbeli zászlósokat. 
Százados-számvivőkké: Kuhn Ottó IV. és Halamka 

Ferencz VII. sz. csendőrkerületbeli főhadnagy-szám
vivőket. 
Főhadnagy-számvivővé: Ambrus Gyula III. sz. csendőr

kerületbeli hadnagy-számvivőt. 
Hadnagy-számvivővé: Végh Kálmán III. sZ. csendőr

kerületbeli számvivő-tiszthelyettest. 

Nyugdijaztattak : 

Szabó József ezredes, Bezsilla Kálmán, l'tick Dezső és 
Kacsicz Pál főhadnagyoi,. 

Meghaltak: 

Szelestey Károly nyug. cz. cs. és kir. vezérőrnagy, 
volt csendőrségi felügyelő-helyettes. 

I 

I 
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Kézdivásárhelyi Papp Mihály nyug. ezredes, Jakab 
Sándor százados, Molnár Károly főhadnagy. 

Tiszti rangjáról leköszönt: 
Kacsicz Pál. 

Legénység. 

A legénységi állomány kiegészitése az 1912. évben 
elég kedvező volt, ugy hogya mutatkozó nagy hiány 
tisztán az év második felében eszközölt erős létszám
szaporitás következménye, kilátás van azonban arra, 
hogy ez lassan kiegyenlitődést fog nyerni. 

Kitüntetések. 

I. Jelvényes kitüntetések. 

1912. évi október 30-ig teriedő időszakban. 

l. Csiszér Gyula cz. örsvezető, a m. kir. II. számu 
csendőrkerület állományában. 

Csiszér Gyula cz. örs vezető és Lengyel Géza csendőr 
1911. évi junius hó 13-án délután három órától egyik 
őrjárat leportyázására voltak kivezényel ve. A járőr 
portyázás közben, mielőtt még tereptárgyat ért volna, 
a közbiztonsági kihágáson ért Veres Péter csavargót 
őrizetbe vette s azt elővezetés végett Najdás községbe 
kisérte, hol azt a tényvázlat megszerkesztéséig Lengyel 
Géza csendőr a községházán őrizte. 

Délután öt óra tájban oly erős felhőszakadás támadt 
Najdás község felett és környékén, hogy az utcákat a 
viz csakhamar ellepte. Az éj folyamán a Szászkabánya 
felől jövő óriási vizmennyiség következtében a höm
pölygő ár csakhamar mintegy két és fél méterre nőtt_ 
A nem több mint 14 C. fok u vizár megállapithatatlan 
sebességgel az ut jába eső tárgyakat magával ragadva, 
zugva rohant tovább. A szolgálatban álló Csiszér Gyula 
örsvezető, a veszélyt látva, járőrtársától elvált és ház-
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ról-házra járva, mindenütt figyelmeztette a lakossá
got a közeledő veszélyre és azután, mikor a közvetlen 
veszedelem már beállott, egyedül, minden más segitség 
nélkül, az életmentéshez fogott_ A koromsötétség és a 
lakosság nagyfoku rémülete által beállott zavar miatt 
az egyes mentési mozzanatok időpontját határozottan 
megállapitani nem lehetett, de a szorosan vett mentési 
munkálatok tartama délután II órától másnap délelőtt 
10 óráig terjedő időszakra tehető_ 

Az árviz már egészen ellepte a községet, midőn Csi
szér Gyula ez. örsvezető Rakitovies János házához ért, 
ki épen ökreit akarta az istálló ból kiereszteni, felesége 
pedig két kis leánygyermekét karjára véve akarta ki
menteni, de az izgalomtól és a nagyerőlködéstől kime
rülve, az ár erős sodrása következtében összeesett. Az 
ott termett Csiszér Gyula ez. örs vezető derékon kapta. 
az asszonyt és ki akarta huzni az árból, de az felegyene
sedve, arra kérte, hogy előbb gyermekeit mentse meg. 
Csiszér Gyula ez. örsvezető nem sokat habozott, hanem 
ölbe kapva a gyermekeket, egyenkint vitte ki a szá
razra, majd az asszonyt is, hogy az erős árban menni 
tudjon, kezénél fogva huzta ki a szárazra. 

A mentési munkálatokat folytatva, nevezett ez. örs
vezető épen akkor ért Rakitovies Györgyné udvarára, 
mikor annak Mária nevü leányát a viz elsodorta; utána 
sietett és a sötét udvarban feltalálva őt, a nyakába 
kapta és már mintegy 10 méter t uszva, az árból őt ki
mentette. 

Ezt követőleg Csiszér Gyula ez. örsvezető a lakta
nyán kivül lakó Geiger József örsvezető, akkori najdási 
örsparancsnok udvarán jelent meg, hol a viz már az 
épület ablakán keresztül a szobába tódult s igy csak 
uszva lehetett mentésre gondolni; a bátor mentő uszva 
előbb Geiger Józsefnét, majd az örsparancsnokot men
tette ki, ami igen nagy megerőltetésébe került, mert 
különösen a nő erősen megtermett volt s uszni egyikök 
sem tudott. 

Ezen dolgát is elvégezve, segélykiáltásra özvegy Kov
janies Dánielné házához uszott, kitől az ablakon ke-
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resztül unokáját átvette és vele a partra uszott, hasonló
képen mentette meg magát az özvegyet is, majd Novák 
Trifunnét, ennek kis fiát és Novák Miklóst. 

Némi pihenés után folytatta a nemes életmentő ne
héz munkáját. Elsőben is Djuries György kereskedő 
háza felé tartott, honnan kétségbeesett segélykiáltások 
hangzottak feléje. A Djuries-házban lakók megmenté
sét többen kisérelték meg, igy többi között Sztaies Ta
más is, ki a már két méteres vizen megkisérelte az át
gázolást, de a rohanó viz őt is magával ragadta és élc
tét csak az uszva segélyére siető Csiszér ez. örsvezető
nek köszönhette. 

Csiszér ez. örsvezető ezek után deszkákból egy rögtön
zött tutajfélét készitett és ezen iparkodott a házat meg
közeliteni, de ez nem sikerült, ugy, hogy ismét hol gá
zolva, hol uszva volt kénytelen a házhoz eljutni, honnan 
egymásután öt személyt hozott a szárazra. Utolsónak 
maradt a házban Djuries Györgyné, mert az asszony 
nem akarta házát elhagyni, azonban az árvizveszély 
perezről-perezre nőtt, ki látva a rettenetes veszedelmet, 
segitségért kiabált. De ekkor már a ház megközelitéRe 
felette koezkázatos volt. A találékony Csiszér ez. örs
vezető azonban, miután már minden kisérletét sikertelen
nek látta, végre egy lóval usztatott a házhoz. Itt a pad
lásra mászva, ugy ennek, mint a szomszéd háznak tete
jét áttörve, a nehézkes Djuriesnét a szomszéd padlásra 
vonszolta, onnan pedig oly helyen, hol az ár sodra gyen
gébb volt, vele együtt a partra kiuszott. 

Alig helyezte Csiszér ez. örsvezető Djuriesnét bizton
ságba, már is Lala Jánosné házához volt kénytelen uszni, 
és egymásután uszva megmentette az anyát és 4 gyer
mekét; ugyancsak uszva mentette meg Todorovies 
Miklóst és Rafaelt, valamint Todorovies Rafaelnét. Ez 
utóbbiak már igen erős próbára tették a bátor mentő 
izomzatát, mert velök egyenként legalább is 100 métert 
kellett u szni. 

A mentést igen megnehezítette egyebek között -
bár Csiszár Gyula ez. örsvezető kitünő uszó volt - a 
viztömeg vastagsága - 2·5 m. felül - erős sodra és 
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hideg volta, azonfelül pedig, mivel az ár fal'önköket, 
törzseket, egész szikladarabokat és állati hullákat so
dort a ez. örsvezető ut jába, de főleg igen akadályozta 
a sikeres mentési munkát a koromsötétség, és azon kö
rülmény, hogyamegmentettek egyike sem tudott még 
esak kezdetlegesen is uszni, és bár egyikük sem volt 
alélt állapotban, mégis a nagy rémülettől teljesen meg 
voltak zavarodva. 

Hozzájárult a baj hoz még, hogy midőn reggel kivilá
gosodott, Najdás község a Néra hid elpusztulása miatt, 
teljesen elzárva, viztől körülvéve, minden segitség nél
kül állott, s ekkor Csiszér Gyula ez. örsvezető egy lapos 
kőre irt jelentéssel kért segitséget a fehértemplomi 
szakaszparancsnokságtól, mely követ a Nérán átdobta 
és az ott tehetetlenül álldogáló embereknek átkiáltott, 
hogy azt vigyék azonnal Fehértemplomba. Á cz. örsvezew 
ezen szerencsés ötletének köszönhette Najdás község 
az első segitséget. Mindazok a házak, melyekből Csiszér 
ez. örsvezető embereket mentett ki, röviddel amentés 
után összedültek és az árviz által elsodortattak. Igy igen 
nagy része volt abban, hogy az árviznek emberélet nem 
esett áldoza tul. 

A hideg vizben való emberfeletti megerőltetésre 
csak ugy tudta Csiszér Gyula cz. örsvezető elviselni, hogy 
időnként szárazra dörzsölte magát, meleg ruhákba bur
kolózott és meleg bort ivott. Hősies fáradozása igy is 
aláásta egészségét, mert hat hónapi kórházi kezelés után 
sem tudta azt visszanyerni, miért is magát kénytelen 
volt felülvizsgáltatni és nyugdijaztatni. 

A felvett tényleirás és hatósági jegyzőkönyvek min· 
den kétséget kizárólag igazolták, hogy Csiszér Gyula 
ez. örsvezető, önfeláldozó és haláltmegvető ténykedése 
nélkül a megmentett 27 egyén a romboló vizárban lelte 
volna halálát. 

Ó CS. és ap. kir. Felsége legmagasabb figyelmére mél
tatva, a már időközben nyugdijazott Csiszér Gyula cz. 
örsv. ezen bátor, elszánt, önfeláldozó és emberbaráti ne· 
mes szívre mutató cselekedetét, 1911. évi november hó 
20-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával, őt, 27 
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ember életének, saját élete veszélyeztetésévcl történt 
megmentéseért, a koronás ezüst érdemke1'esztlel leg
kegyelmesebben kitüntetni méltóztatott. 

2. Lónyai István örsvezető ez. őrmester, a m. kir. 
I. sz. esendőrkerület állományában. 

1911. évi augusztus hó 29-én délután Szolnok-Doboka 
vlÍlrmegye Árokalja községében Schneider János ottani 
lakosnak telkén tűz ütött ki, minek következtében ne
vezettnek és Gubesch Mártonnak lakóháza és mellék
épületei, 'valamint két szomszédjuk gazdasági épületei
nek nagyobb része leégett. 

Lónyai lstv~n örsvezető cz. őrmester, árokaljai örs
parancs?,ok, kl aznap délután épen szolgálatból vonult 
be, a tuzet észrevevén, a tűzhöz sietett, és az oltás ér
de~ében te.tt intézkedések után, legelső gondja volt 
utana nézm, hogy nem rekedt-e benn valaki a már tel
jesen lánggal égő épületek valamelyikében. Nemsokára 
észrevette, hogy a Gubesch Márton égő házában két 
~érfi és egy nő van, a kik nagy igyekezettel menteni 
lparkodnak a még megmenthetőt, miközben azonban 
magok is a legnagyobb veszélybe jutottak. Nevezett 
ez. őrmester, látva a veszélyt, az égő épülethez rohant 
és sikerült, néki a két férfit az égő házból kituszkolni, 
De aszobaban bennrekedt özvegy Gubesch Jánosné öreg 
asszony.t már csak ugy tudta az égő szobából ki
mente~l, hog~ bezuzta az egyik még nem égő ablakot, 
~zo~ ,at .be~aszott a szobába s a majdnem teljesen 
~nklvule~l ~llapo~ban volt öreg asszonyt, az ablakon 
at, még ldejekoran, nagy erőfeszítéssel keresztülhuzta. 
A ,nő megmentése után a tetőzet nyomban leszakadt. 
~g . végezte el Lónyai cz. őrmester ezen munkáját, 
mar lS hallotta, hogy a Schneider-féle égő házban benn 
van Gubesch György 64 éves öreg ember. Oda szaladt, 
ottan egy ablakot szintén bezuzott és azon bemászva 
a bennrekedt öreg embert a már tüzet fogott ajtón ke~ 
resztül megmentette. 

A felvett tényleirás és jegyzőkönyvekkel minden két
~,éget kizáróla~ beigazolást nyert, hogy Lónyai István 
orsvezetö ez. ormester, saját életét koczkáztató és ön-
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feláldozó eljárása nélkül a megmentett öreg asszony és Lebovics halálfélelmében viszont Csató csendőrnek 
férfi az égő épületekben bennég tek volna. jobb karját a könyökhajlásban oly görcsösen fogta meg, 
Ő cs. és ap. kir. Felsége legkegyelmesebben méltatva. hogy őt nagy mérvben az uszásban megakadályozta, 

Lónyai István örsv. ez. őrmesternek leirt esel~kedetét, ~t minek következtében a rohanó ál' mindkettőjüket lefelé 
1912. évi január hó 4-én Bécsben kelt legfelsobb elhata- 4-5 méter mélység ü vizbe sodorta, miközben mind-
rozásával két ember életének a tűzhaláltól, saját élete ketten többször a viz alá merültek. 
veszélyeztetésével történt megmentéseért, a koronás Csató csendőr, ki a fuldokló görcsös kapaszkodása 
ezüst érdemkereszttel legkegyelmesebbell kitülltetni mél· miatt jobb karját az uszásnál nem használhatta, már 
tóztatott. lankadni érezte erejét, de egy végső erőmegfeszités és 

3. Walther Győző járásőrmester, a m. kir. II. sz. félkézzel való kinos uszás után mégis sikerült neki a 
csendőrkerület állományában. jobb karjába görcsösen kapaszkodó és már elalélt Le-

Az 1911. év folyamán Pancsova környékén megtar- bovicscsal együtt partot érni, kit az esetet végig néző 
tott monitorgyakorlatok alkalmával a ka~onai .hi;- dr. Kahán Lázár máramarosi ügyvéd segélyével, közel 
szerző szolgálat terén kiváló tevékenységet feltett ln, es egy órai élesztés után sikerült csak életre hozni. 
a katonai szempontból fontos adatoknak a hadgyakor- Jegyzőkönyvileg megállapittatott, hogy a megmentett 
lat vezetőségének rendelkezésére való bocsátása, illetve Lebovics Ábrahám Csató István csendőr bátor, önfel-
bejelentése által felette szép eredményt mutatott fel. áldozó, halált megvető elszántsága 6s életének kocz-
A közbiztonsági szolgálat terén is kiválóan eredmé- káztatása nélkül biztosan a rohanó ár martalo!-kánl esett 
nyesen működik, előljáróinak teljes bizalmát birja és volna. 
alárendelt jeinek mintaképül szolgál. Ő cs. és ap. kir. Felsége legkegyelmesebben méltányolva 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 1,9~2. évi január 31.é~ ~é?~b~n Csató István csendőrnek ezen bátor, önfeláldozó és ember-

kelt legfelsőbb elhatározasaval Walther Gyozo laras- baráti érzéstől is áthatott nemes cselekedetét, őt 1912. 
őrmestert, eredményes és kiváló szolgálatai legfelsőbb évi február hó 4-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatáro-
elismeréseül, a koronás ezüst érdemkereszttel legkegyel- zásával, egyem ber életének a vizbefulástól, saját éle-
mesebben kitüntetni méltóztatott. tének veszélyeztetésével történt lllegmentéseért az ezüst 

4. Csató István csendőr, a m. kir. IV. sz. csendőrkerü- érdemkereszttel legkegyellllesebben kitüntetni méltóz-
let állományában. tatott. 

1911. évi junius hó 28-án a délntáni órákban, Lebo- 5. Szabó Lajos csendőr, a m. kir. III. sz. csendőr-
vics Ábrahám 33 éves napszámos, máramarosszigeti kerület állományáball. 
lakos egy aátsarkantyun ülve, lábait a Tisza folyóban áz- 1911. évi április hó 4-én, a korai délutáni órákban 
tatta: MidŐn helyét el akarta hagyni, a gátsarkantYI1 történt, hogy Jász-Nagykull·Szolnok vármegye Jász-
meredek oldalán megesuszott, a folyóba esett és a 1'0- berény városában, Dndás József ottani lakos háza a 
hanó ár őt magával ragadta. konyhában, a takaréktüzhelyen olvasztott kátrány meg-

Az épen fürödni készülő Csató István máramaros- gynlladása következtében tüzet fogott és csakhamar 
szigeti örs beli csendőr a segél!kiáltásra .a folyó~oz 1'0- az egész épület égni kezdett. 

fuldokló és uszni nem tudó Lebovics után a vizbe ug- és Szabó Lajos csendőrökből állott jászberényi örsbeli 
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hant és kardját leold va, ruhastul a mar bukdacsolva. A tűz hirére Csadó Pál ez. örsvezető, Bányai Mihály II 
rott, azt csakhamar elérve, jobb karjánál fogva llleg- járőr rohamlépésben sietett a helyszinére, hol a körül-

l[L-___ r_a_g_a_d_ta_.~~ ____________________ ~~~~ ............... á.ll.ó.k.t.ól .. m. e. g. t.n.d.ta. , __ h_o_g_y __ D_U_d_á_S_J_O_'Z_s_e_fn_é __ S_z_ül_e_t_et_t __ C_se_r_i ____ ~~,L" .. ~ 
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Amália a lángokban álló ház egyik szobájában áj ultan 
fekhetik. 

Szabó Laj os e hir hallatára, a körülálló nép ellenzése 
daczára minden tétovázás nélkül, nem törődve saját 
életével' a kifeszitett ablakon át bemászott a szobába, 
de a fojtó kátrányfüst és a nagy forróság miatt csakha
mar kénytelen volt ugyanazon az uton visszatérni_ 

Alig vett azonban nehány percz alatt friss lélegzetct, 
emberszeretetétől sarkalva, száját vizes zsebkendővel 
bekötve, ujból a szobába mászott be, holleguggolva, 
a nyöszörgési hangok irányában, mérhetetlen füstben, 
az asszony után tapogatózott, akit pár lépésnyire az ab
laktól, a konyhaajtó előtt fekve, eszméletle~ állapot
ban feltalált. A magával tehetetlen asszonyt atkarolva, 
az ablakhoz czipelte és azon át, a kivül várakozó Bá-
nyai Mihály csendőrnek kiadta. _ 

A felvett hatósági jegyzőkönyvek tanusága szennt 
Szabó Lajos csendőr élete a mentés alkalmával felette 
veszélyeztetve volt, aminek bizonysága az is, hogy 
haja mentés közben leperzselődött_ 

Dudás Józsefné a szenvedett égési sebek és a magába 
szivott fojtó kátrányfüst következtében másnap dél
után meghalt. 

O CS. és ap. kir. Felsége legkegyelmesebb en méltányolva 
Szabó Lajos csendőrnek ezen bátor, haláltmegvető, el
szánt és emberbaráti igaz érzéstől is áthatott, dicséretes 
és nemes cselekedetét, őt 1912. évi február 9-én, Bécs
ben kelt legfelsőbb elhatározásával, egy ember életé
nek a tüzhaláltól, saját élete veszélyeztetésével történt 
megmentéseért az ezüst érdemkereszttel legkegyelmeseb
ben kitüntetni méltóztatott. 

6. Horváth Kulcsár István csendőr, a m. kir. VI. sz. 
csendőrkerület állományában. . 

1911. évi julius hó 29-én déltájban Fadd községben 
tüz támadt, mire ugy a faddi önkéntes tüzoltók, mint 
a laktanyában volt csendőrlegénység a tüz szinhelyére 
sietve, látták, hogy Mácsik József és szomszédjának 
házai égnek, még pedig annyira, hogy azokat meg
közeliteni már szinte lehetetlenség volt. 
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A mentési munkálatok alatt egy asszony kiáltozni kez· 
dett, hogy Mácsik égő házában egy kis gyermek van bent. 

Ezt meghallván az odaérkező Horváth Kulcsár István 
csendőr, zsebkendőjét megvizesitve, szája elé nyomta, 
és a két oldalról lánggal boritott sz ük udvaron át az 
égő házba rohant. Halotti csendben várta a lakosság 
a csendőr visszatértét, és óráknak tetsző perczek tel
tek el, mire a bátor csendőr, karján az eszméletlen gyer· 
mekkel, megjelent a már lángban álló ajtóban és ki
rohanva a tüztengerből, a gyermeket az életnek meg· 
mentette. Hogy mily nagy veszélyben forgott maga a, 

csendőr is, kitünik abból, hogy alig tett egy-két lé· 
pést, utána az ajtó szemöldökfája lezuhant. Pár pilla. 
natnyi késedelem és mindketten bennégnek. 

O CS. és ap. kir. Felsége legmagasa b b figyelmére méltatva 
Horváth Kulcsár István csendőr ezen bátor, önfeláldozó
és emberbaráti cselekedetét, őt 1912. évi február hó-
20-án, Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával, egy 
gyermek életének a tüzhaláltól, saját élete veszélyezte. 
tésével történt megmentéseért, az ezüst érdemkereszttel 
legkegyelmesebben kitüntetni méltóztatott. 

7. Csoma Sámuel törzsőrmester, a m. kir. VII. sz. 
csendőrkerület állományában. 

1872. évi január hó 16-án avattatott fel a cs. és kir. 
2. sz. gyalogezred utján a cs. és kir. 10. országos csendőr. 
parancsnoksághoz, s minthogy azóta megszakitás nél· 
kül szolgál, 1912. évi január hó 15-én töltötte be 40 évi 
csendőrségi szolgálatát. 

Csoma Sámuel törzsőrmester 1872. évtől 1886-ig mint 
csendőr és csendőr-altiszt, fegyveres szolgálatot telje. 
sitett, mely időből 8 éven át mint örsparancsnok mükö· 
dött. 1886-tól 1891-ig a kolozsvári, 1891·től pedig' 
mint szárnysegédmunkás, illetve 1892·től mint szárny. 
számvivő müködik a marosvásárhelyi szárnynál. Törzs· 
őrmesterré 1900. évi augusztus hó l-én neveztetett ki. 

Fegyveres szolgálata idején volt néhány kimagaslóbb 
nyomozati cselekménye, de a vonatkozó iratok kiselej· 
titése miatt e nyomozások részletei a feledés homályába 
merültek és igy azok fel sem emlithetők. 
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l\Iint szárnysegédmunkás és később mint szárny
számvivő, 26 év óta egyforma lankadatla n buzgalom
mal, néha lábbadozó állapotban is, egészsége rovására, 
nagy kötelességtudással, becsvágygyal és teljes odaadás
sal végezte teendőit_ 

A testület szervezésével járó nagy munkából a maga 
ügykörében e hosszu évek során a maga részét dereka
san kivette. 

Annak idején, mint szárnyraktárkezelő, s azután is, 
mint, zárnyszámvivő, tökéletes megbizhatóságával min
denkori szárnyparancsnokainak erős támasza és segi
tője volt; midőn a körülmények ugy követelték, éjjelt 
nappallá téve, emberfölötti m unkát fejtett ki a legfel
'őbb szolgálat érdekeinek előmozditása czéljából. 

Bár a kiállott sulyosabb természctü betegségek és 
.az idő testileg törődötté tették, még most is elég friss 
szellemi képességgel és szivós akaraterővel , pontosan 
~s lelküsmeretesen törekszik kötelmeit elvégezni. 

Érdemei elismeréseül dicsérő okirattal és 1889. é,
ben a koronás ezüst érdemkereszttel, valamint az 
1912. évben a 40 évi hű szolgálatokért járó diszérem
mel tüntettetett ki. 
Ő CS. és ap. kir. Felsége 1912. évi márczius 30-án, BéIJs

ben kelt legfelsőbb elhatározásával Csoma Sámuel 
törzsőrmestert 40 éven felüli, kiválóan buzgó és ered
ményes szolgálatainak legfelsőbb elismeréseül, az arany 
-érdemkeresztlel legkegyelmesebben k itüntetni méltóz
tatott. 
Ő CS. és ap. kir. Felsége 1911. évi október 20-án Bécsben 

kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben meg
engedni méltóztatott, hogy: 

Gross Frigyes járásőrmester a román királyi (<Servi
ciul Credincios» érdemkereszt l . osztályát elfogadhassa 
és viselhesse. 
Ő CS. és ap. kir. Felsége 1912. évi április 21-én Bécsben 

kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben meg
engedni méltóztatott, hogy Szalai István örsvezető cz. 
őrmester a bolgár katonai ezüst érdemkeresztet elfogad
hassa és viselhesse. 
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Ő cs. és ap. kir. Felsége 1912. évi julius 25-én Bad-I sehl
ben kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebb en 
megengedni méltóztatott, hogy Biró József, Kiss Jó
zsef, Tompek József és Nieszl István járásőrmesterek a 
porosz királyi vörös sas-érmet; Barasies Kálmán, Lieben
tritt Adolf őrmesterek, Tóth Ferencz I ., Hegyi Ernő, 
Csáder Ferencz, Nagy Vendel, Rákosi Ferencz, Horváth 
József V., Szabó József II. , Németh István VII., Vas 
Ferencz II., Gelencsér Ferencz és Csathó Lajos örsvezető 
cz. őrmesterek a porosz királyi korona-rend érmet; Veréb 
László örsvezető ez. őrmester a porosz királyi harezos érem 
érmet; Bielanovits Győző örsvezető ez. őrmester a bolgár 
királyi ezüst katonai érdemkeresztet; Haranyi Károly, 
Cserényi Imre és Nekreala Vazul csendőrök a bolgár 
királyi koronás bronz érdem-érmet; Határ Imre örs
vezető ez. őrmester, Márkus János és Csula Gyula csend
őrök a bolgár királyi bronz érdem-érmet elfogadhassák 
és viselhessék. 

J r. Jul a lmazások. 

aj A m . kir. és m. kir. horvát-szlavon csendőrségi jutal
mazási alapbÓl jutalomdijat nyertek. 

Az 1 . számu csendőTkerületnél: 

Tóth János örsvezető, ez. őrmester. . 
Opris József csendőr . . . . . . . . 
Farkas Sándor örsvezető, ez. őrmester 
Mester János csendőr. . 
Szegedi Márton csendőr . 
Muresán György csendőr 
Elekes József csendőr, ez. őrmester 
Biró Mihály csendőr . . . . . . . 
Kadra Miklós örsvezető, ez. őrmester. 
Fábián András csendőr, ez. őrmester. 
K ovács Péter örsvezető, ez. őrmester. 

50 kor. 
40 (I 

30 « 
20 
20 (I 

20 (I 

20 « 

20 « 

20 « 
20 « 
20 « 
20 « Bagosi I mre csendőr . . . . . . 

- Összesen - 3-00 kOr: 
14 

I 

I 

I 

r 

II 

" 

l ! 
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A II. számu csendőrkerületnél: 

Torma Vilmos csendőr, ez. őrmester . . 50 kor. 
Gyukits Ferenez örsvezető, ez. őrmester 20 
Horváth István IV. csendőr. 20 
Piró Emilián csendőr. . 20 
Darvas Jeremiás csendőr 20 
Papp András I. csendőr. 20 
Buzuleciu Győző csendőr 20 
Remete Mátyás csendőr . . . . . 20 
Biliczki János csendőr, ez. őrmester 20 
Kiss József II. örsvezető, ez. őrmester 20 

-Ö==-ss-z-es-e-n--23-0 kor. 

A I II. számu csendőr kerület nél : 

Joó Sámuel csendőr .. ..... 
Arany László csendőr. . . . . . . . 
Subies István örsvezető, ez. őrmester. 
Thoma Márton örsvezető, ez. őrmester 
Schreiner Márton csendőr. . . . . 
Péezeli János csendőr, ez. őrmester 
Mikó Lajos csendőr. . 
Puskás Mihály csendőr 
Ágoston János csendőr 
Megyeri Antal csendőr, ez. őrmester 
Cattanzaro Károly csendőr, ez. őrmester 
Gyuricza Mátyás csendőr . . . 

-összesen 

A I V. számu csendőrkerületnél : 

Ori J ózscf csendőr . . . . . . . . . 
Doveez Sámuel csendőr, ez. őrmester. 
Támba Miklós örsvezető, ez. őrmester 
Csik Ferenez örsvezető, ez. őrmester 
Mátyás Pál csendőr, ez. őrmester . 
Babis László örsvezető, ez. őrmester 
Illyés András csendőr, ez. őrmester 

60 kor. 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

300 kor. 

20 kor. 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

Papp Dániel csendőr .. .... . 
Varga János III. csendőr .... . 
Meeséri Bertalan örsvezető, ez. őrmester 
Gyüjtő József csendőr, ez. őrm(,Rter 

Összesen 

Az V. számtt csendőrkcriiletnél: 

Major János csendőr .. 
Mezei Péter járásőrmester. 
Petrovszky József csendőr. 
Varga Lajos csendőr . . . 
Kankovszky István csendőr . 
Krakoviez József csendőr 

20 kor. 
20 
20 
20 

220 kor. 

20 kor. 
20 
20 
20 
20 
20 

Összesen 120 kor. 

A V I. szá'mu csenMl·kel'iiletnél: 

Kukorelli György csendőr. . . . . . 20 kor. 
Bocllak Lajos csendőr, ez. őrmester 20 
V ámos J ózscf örsvezető, ez. őrmester. 20 
Varga Pál csendőr, ez. őrmester. . . 20 
Németh József csendőr, ez. őrmester. 20 

OsszesC1~ lOO kor. 

A V II. számu csendőrkerüleinél : 

Kalló János örsvezető, ez. őrmester . 
Müller Mihály örsvezető, ez, őrmester 
Rózsa Antal csendőr, ez. őrmester. . 
Mike Gáspár csendőr . . . . . 
Szvoboda Antal örsvezető, ez. őrmester. 

Összesen 

A VIII. számu csendőrkeriiletnél: 

Benedek József csendőr . 
Mizger Antal csendőr. . . 

20 kor. 
20 
20 
20 
20 

100 kor. 

14* 

20 kor. 
20 
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20 kor. 
20 
20 

Kudor András csendőr, ez. őrmester. 
V. Varga Miklós csendőr, ez. őrmester 
Szilágyi Endre csendőr, ez. őrmester. 
Szalai Kálmán csendőr . . . . 20 

Ös-sz-e-se-n- 120 kor. 

b) A Török Ferencz-féle csendőrségi jutalmazási alapit
vá~yból jutalomban részesültek : 

A m. kir. I. számu csendőTkerületnél: 

Albert János őrmester. . . . . . . . . . 
l\Iohai István örsvezető, ez. őrmester. 
László Imre örsvezető, ez. őrmester . 
Kalapos Pál örsvezető, ez. őrmester . 
Miklós György örsvezető, ez. őrmester 
Végh József örsvezető, ez. őrmester . 
Hegedüs Imre örsvezető, ez. őrmester 
Réti Károly csendőr . 
Andone János csendőr 
Krisán János csendőr. 
Szilasi Sándor csendőr 
Ursuez Szilárd csendőr . 
Butyurka Sándor csendőr 

Összesen 

A m. kir. II. számu csendörkerületnél: 

Szabó Márton II. örsvezető, ez. őrmester. 
Demeter Ferenez örsvezető, ez. őrmester . 
Fülöp Ferenez csendőr, ez. őrmester. 
Konllert János csendőr, ez. őrmester . 
Arszenov Dusán csendőr 
Polesán István csendőr 
Zselier István csendőr 
Sorbán Ottó csendőr . . 
Kopacz Gergely csendőr . 
Áfra Ferencz csendőr. . 

- Összesen 

60 kor. 
40 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
40 
40 
30 
30 
30 

520 kor. 

30 kor . 
40 
30 
40 
30 (, 
30 (, 
30 « 
30 « 
40 
30 

330 kor. 
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A m. kir. III. számu csendörkeriiletnél: 

Háhn József csendőr . . . . . . . DO kor. 
CBaba Ákos örBvezető, ez. őrmester 30 
Ferge Imre csendőr, ez. őrmester . 30 
Szabó Imre csendőr. . . . 90 
Pap Tivadar I. csendőr, ez. őrmester. 100 
Bruder József csendőr . . . . . 30 
Leitem Henrik csendőr . . . . . . . 30 
Csik János I. örsvezető, ez. őrmester . 80 
Szabó József III. örsvezető, .ez őrmester 30 
Czéh József csendőr 30 
Cserős Károly csendőr 60 
Lakatos Sámuel csendőr, ez. őrmester . ____ 3_0 __ 

Összesen 630 kor. 

A m. kir. I V. számu csendörkerületnél: 

Borógyi György csendőr, ez. őrmester 80 kor. 
Hajas Mátyás örsvezető, ez. őrmester 70 
Kovács István II. csendőr 50 
Pongrácz Károly csendőr, ez. őrmester. 50 
Roszina László örsvezető, ez. őrmester 40 
Doros István csendőr, ez. őrmester. ao 
Határ Imre örsvezető, ez. őrmester 30 
Istók István csendőr . . . 30 
Kocsis Sámuel csendőr, ez. őrmester ao 
Nagy István II. örsvezető, ez. őrmester 30 

összesen- 440 kor. 

A m. kir. V. számu csendűrkeriiletnél: 

Fábián Ágoston csendőr. 
Valasek Alajos csendőr . 
Csémi Lajos csendőr, ez. őrmester 
Both István csendőr 
Tárnok Pál csendőr. 
Bors Simon csendőr 

30 kor. 
40 
ao 
30 
30 
30 
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Szalai Sándor II. csendőr. . . . . . . 
Bellobrád István örsvezető, cz. őrmester 
Zsigó József esendőr, cz. őrmester . 

30 
30 
30 

Összesen 280 kor. 

A m. kir. V 1. szám1t c,sendörlcerülelnél: 

Csiszár István csendőr, ez. őrmester . . . . 
Összesen 

A m. kir. V 11. számu csendöl'keriiletnél: 

Sárig Antal csendőr. . 
Túróczi József csendőr 
Kovács Ádám csendőr 
Toók Mózes csendőr . 
Izsák János csendőr 
Tamás Tamás csendőr 
Nagy József csendőr . 
Ambrus István örsvezető, ez. őrmester 
Kegyes Gábor csendőr . . . 

30 kor. 
30 kor. 

40 kor. 
30 « 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

Öószesen 280 kor. 

A m. ki,'. VIII. számu csendőrkeriilelnél: 

Plcskó Pál örsvezető, cz. őrmester. 
Pándi József örsvezető, cz. őrmester 
Basa Gábor csendőr 
Csáki Lajos őrmester. 
Fodor János csendőr . 
Balogh István örsvezető, cz. őrmester 
Bándli József csendőr, ez. őrmester 
Kelemen Lajos csendőr . . 
Stefánovics András csendőr 
Koczka Kálmán őrmester . 

70 kor. 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

Összesen 350 kor, 
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c) A Panajott Sándor-féle segélyezési alapból segélyben 
részesült: 

Suri Istvánné, ny. őrmester özvegye 
Ferencz József ny. örsvezető 
Molnár György ny. örsvezető 
Földesy Gyula ny. csendőr . 
Makay József ny. csendőr. 
Fakesch Mihály volt cz. örsvezető 
Farkas Gyula ny. elmebeteg cz. őrmester neje 
Ozsváth Lászlóné, ez. őrmester özvegye 
Éri Jánosné, járásőrmester özvegye 
Ferbert János volt csendőr . . . . . . 
Gergely Sándorné, járásőrmester özvegye 
Kéry Sándor nyug. járásőrmester 
Sós Ferencz ny. őrmester. . 
Berta Károly ny. csendőr. 
Pál Ignácz ny. járásőrmester 
Szabó Ferencz volt örs vezető 
Zsikicza Miklós volt csendőr, cz. örsvezető 
Hupka Jánosné, ny. törzsőrmester özvegye 
Pecséri Gyula ny. csendőr. . . . . . 
Gyöngyös Jánosné, őrmester özvegye. 
Talaga Lőrinez ny. örsvezető . . . 
Balikó Sándorné, őrmester özvegye. 
Pap Lipót ny. örs vezető 
Nagy József ny. örsvezető . . . . . 
Marosán György ny. csendőr, cz. örsvezető 
Forgiarini Károly ny. örsvezető, cz. őrmester 
Lődi Istvánné, cz. őrmester özvegye. . 
Molnár Ferenczné, cz. őrmester özvegye 
Horváth Kálmán ny. őrmester. 
Bokanits György ny. csendőr . 
Uitz Adám ny. csendőr. . . . 
Páljános Nándor törzsőrmester özvegye. 
Hőgye Lajos ny. csendőr . . . . . . . 
Halász János ny. örsvezető ... .. . 
Bartha Istvánné, törzsőrmester özvegye 

100 kor. 
60 
80 

100 
60 

100 
150 
150 
100 

60 
100 

80 
60 
80 
80 

100 
100 

80 
60 
60 
60 
80 

100 
80 
80 

100 
80 
80 
80 

100 
60 
80 
60 
60 
80 
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Bed? Antalné, járásőrmester özvegye. 
Thelsz János ny. örsvezero . . . . . 
Szücs János volt csendőr . . . 
Ulrich János ny. csendőr . . . 
Romsauer Károly ny. őrmester 
Vuity Szaniszló ny. csendőr. . . . . . 

80 kor. 
60 « 

100 « 
60 « 

60 « 
60 « 

Összesen tehát 41 egyén 3360 korona 
szes ült. 

segélyben ré-

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

A m. kir. 1. számu csendőrkeriiletnél: 

Csiki Antal járásőrmester . . . . . . . . . 45 kor. 

A m. kir. 11. számu csendörkerületnél: 

Kulcsár Márton örsvezető, ez. őrmester. . . 45 kor. 

A m. kir. lll. számu csendörkerületnél: 

Bacsa István örsvezető, ez. őrmester. 45 kor. 

A m. kir. l V. számu csendörkerületnél: 

Szabó Mihály I. járásőrmester . . . . . . . 45 kor' 

A m. kir. V. számu csendőrkerületnél : 

Paulik János járásőrmester . . . . . . . . 45 kor. 

A m. kir. V l. számu csendörkerületnél: 

Kárpáti Jázsef örsvezető, ez. őrmester . .. 45 kor. 

A m. kir. VII. számu csendörkerületnél: 

Antal Lajos őrmester. 45 kor. 

A m. kir. Vlll. számu csendörkerületnél: 

Lázár Kálmán járásőrmester. . . 

2t 7 

e) 1_ Ferencz József-féle csendörségi alapitványból segé
lyeztettek : 

Lukács Tivadar VI. számu csendőrkerületbeli 
törzsőrmester. . . . . . . . . . . . . . 80 kor. 

Babért Győző a csendőrségi felügyelőséghez 

beosztott törzsőrmester .. _. "".~.~.~._-=44-=08-=00--:k-o~-(r-. 
Összesen " 

f) A m. kir. belügyminiszter ur Ö Nagyméltóságától 
jutalmat nyertek: 

A m. ki!". I. számu csendől'kerületnél: 

Lukács Mihály törzsőrmester 
Kerestély Mózes törzsőrmester. 
Moldvai Mihály törzsőrmester 
Miklós Ferencz törzsőrmester . 
Kreeza László járásőrmester . . 
Csiszér Menyhért örsvezető, ez. őrmester 
Biró György örsvezető, ez. őrmester 
Petrisor György csendőr 
Pap József csendőr. . . 
Gergely György csendőr. 
Földvári Aurél csendőr . 
Fazakas István csendőr. 
Szász Károly csendőr. . 
J urás József csendőr . . 
Horváth József járásőrmester 
Siklódi András örsvezető, ez. őrmester 
Nagy Albert csendőr . 
Gáspár Pál csendőr. . 
Balog László csendőr . 
Varga József őrmester 
Kornea Zakariás csendőr 
Vitos Béla csendőr. . . 
Varga György csendőr . 
Kovács Béla csendőr, ez. őrmester. 
Kakován Adorján csendőr. 
Bunya Gedeon csendőr . . . . . . 

80 kor. 
60 « 

60 « 
50 « 

300 (, 
150 « 

150 « 

100 « 

100 « 

100 
100 « 

100 « 

100 « 

500 (, 
150 « 

100 « 

100 
300 « 
100 « 

150 « 

100 « 

100 « 

100 « 

200 « 
200 « 
200 « 
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A m. leü'. 11. számu csendőrkcriilelnél: 

Argyelán György csendőr. . . . . . . 
Diósi Vazul járásőrmester . . . . . . . 
Szakács Károly örsvezető, ez. őrmester. 
Marosi Ferenez őrmester . . 
Rácz László csendőr . . . 
Martonosi Pál csendőr . . 
Wendling János csendőr .. 
Bagi István csendőr . . 
Erdélyi Károly csendőr . 
Sánta Bálint csendőr . 
Csáki János csendőr . 
Oláh József I. csendőr ez. őrmester 
Ördög János csendőr .' 
Juhos László örsvezető, ez. őrmester. 
Móra Mátyás örsvezető, ez. őrmester. 
Fekete József örsvezető, ez. őrmester . 
Orosz László csendőr, ez. őrmester. 
Horváth Antal I. csendőr. . 
Gombos Lajos József csendőr 
Kusztura Ferenez csendőr. 
Varga István I. csendőr 
Rusz Gábor csendőr . . 
Jancsa Miklós·. . . . . 

100 kor. 
200 
100 
50 
50 
30 
30 
30 
~O 
30 
30 
50 
20 

200 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

A m. /cir. 111. számtt csendőr/ceriiletnél: 

Szlatki Pál járásőrmester . . . . . 
Báró Gyula örsvezető, ez. őrmester 
Stepniezky Ferenez törzsőrmester 
Lamos Árpád járásőrmester . . . 
Unoka Pál járásőrmester . 
Keresztes Mihály örsvezető, ez. őrmester 
Gémesi Márton őrmester . . . . . . . 
Fodor István II. csendőr, ez. őrmester. 
Pető Elek csendőr, ez. őrmester. . . . 

200 kor. 
150 
100 
100 
70 
70 

100 
100 
100 

2H) 

Konyári Márton csendőr, ez. őrmester 
Tálas Péter csendőr, ez. őrmester 
Komsa János csendőr . 
Kiss Ferenez csendőr .. 
Erdélyi László csendőr 
Hevér Gergely csendőr 
Daróczy Endre járásőrmester 
Gálfi Illés járásőrmester. . . 
Fazekas János I. örsvezető, ez. őrmester 
Takács Sándor csendőr, ez. őrmester. 
Kovács Sándor járásőrmester 
Barna Ferenez örsvezető, ez. őrmester 
Pauló Mátyás csendőr 
Deés Kálmán csendőr . . 
Molnár László csendőr . . 
Ádám Mihály volt csendőr 
Baesa István örsvezető, ez. őrmester . 
Laezikó Péter csendőr 

100 kor. 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
200 
130 

30 
30 
30 
30 
30 

250 
100 

A m. 7~ir. IV. számu csendő"/cerületnél: 

Papp Antal járásőrmester . . 
Miski Zsigmond járásőrmester 
Istók Mihály járásőrmester . 
Holló Sándor örsvezető, ez. őnneswr. 
Szabó Imre örsvezető, ez. őrmester. . 
Dósa István csendőr, ez. őrmester. . 
Kiss János III. csendőr, ez. őrmester 
Dankó Győző csendőr. 
Binda Gusztáv csendőr 
Mihó Sándor csendőr . 
Turgyán János csendőr 
Péter Miklós csendőr . 
Kántor István csendőr 
Kozma István csendőr 
Szilágyi József örsvezető, ez. őrmester 
Hübel Pál örsvezető, ez. őrmester 
Kis László örsvezető, ez. őrmester. . 

200 kor 
200 
100 

50 
50 
50 
80 
80 
50 
50 
50 
50 
40 
40 

100 
100 
100 
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A m. kir. V. számu csendőrkeriilelnél: 

Molnár Salamon törzsőrmester. . . . 
Bátorfi Vincze örsvezető, ez. őrmester 
~iodródszki József járásőrmester . . . 
Tóth Zsigmond csendőr, ez. őrmester. 
Gyurcsik Lajos csendőr. . . 

A m. kir. VI. számu csendőrkel"iiletnéb: 

Halász Mihály járásőrmester . 
Sztojka Demeter ez. örsvezető . 
Sehreiber Mór ez. örsvezető 
I vanics Ferenez csendőr. 
Varga József csendőr. 
Antal Sándor csendőr. . 
Nagy József csendőr . . 
Kovács Ferenez csendőr. 
Szabó Imre csendőr. . . 
Kotánezi Hetesi János csendőr, 
Kelemen Gábor próbacsendőr 

ez. örsvezető 

80 kor. 
50 

150 
50 " 
50 " 

200 kor. 
150 « 

150 « 

100 « 
100 " 
100 « 
100 « 
100 « 
100 « 

100 « 
100 « 

A m. kir. V ll. szám~t csendőr keriiletnél : 

Debreczi József járásőrmester ..... 
Incze Sándor L örsvezető, ez. őrmester. 
Szabó József V. csendőr. 
Jancsó István csendőr 
Halmágyi Tamás csendőr 
Dukát József csendőr. . 
Bokor József csendőr. . 
N agy Zsigmond csendőr. 
Végh Sándor csendőr. 
Fülöp Antal csendőr . 
Deleán Mózes csendőr . 
Jánosi Mihály csendőr 
Csoma Sámuel törzsőrmester. 
Pap József csendőr. . . 
Gergely György csendőr . 
Földvári Aurél csendőr . 
Fazakas István csendőr. 

250 kor. 
200 « 

100 « 

100 « 

100 « 

100 « 
100 « 

100 « 

100 « 

100 « 

100 « 
100 « 
100 « 
100 (I 

100 (I 

100 (I 

100 « 
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Szakács Lajos örsvezető, ez. őrmester 
Gábor Simon csendőr . 
Böjthe László csendőr . . . . . . . 
Olajos József csendőr. . . . . . . . 

200 kor. 
100 « 
200 (I 

200 

A m. kir. V lll. számu csend(,rkeriiletnél: 
Bleier Rezső járásőrmester . . . . . 
Kotán Ferenez örsvezető, ez. őrmester 
Jakab Pál örsvezető, ez. őrmester 
Papp János csendőr 
Garabuezi József csendőr 
Szilágyi Lajos csendőr 
Oraveez Imre csendőr. 
Kiss P. Lajos csendőr 
Jakab János csendőr . . 
Balogh Miklós törzsőrmester. 
Szőllősi Imre törzsőrmester . 
Kárász János törzsőrmester . . 
Romhányi István törzsőrmester 
Bagarus József törzsőrmester . 
Greeu Dávid törzsőrmester . . 
Hermann György törzsőrmester 
Frank Mór törzsőrmester . 
Szalai János járásőrmester . 
Weisz Ignáez őrmester . . 
Dömötör Gyula őrmester . . . . . . 
Vértesi István örsvezető, ez. őrmester 
Kovács Sándor örsvezető, ez. őrmester 
Erdélyi János örsvezető, ez. őrmester 

200 kor. 
100 (I 

100 (I 

50 (I 

50 « 

50 « 

50 (I 

50 « 

50 (I 

80 « 

80 (I 

80 « 
80 « 
80 « 
60 « 
60 « 

60 (I 

80 « 
60 (I 

50 « 

80 (I 

50 (I 

50 « 

g) A m. kir. földmivelésügyi miniszter ur Ő Nagymélt6-
ságától jutalmat nyertek: 

A m. kir. V ll. számu csendőrkeriiletnél: 
H. Nagy Sándor örsvezető, ez. őrmester 
Nieveld Viktor csendőr . 
Bögözi Mihály csendőr 
Borcsa József csendőr. 
Lukács Mihály csendőr 

10 kor. 
40 « 

30 « 
8 « 

8 « 



ll) Életmentési diiat nyertek: 

A m. kir. 1. számu csendih'kerületnél: 

Lonyai István örsvezető, ez. őrmester 2 sze· 
mély után ....... . 100 kor. 

A m. kir. 111. számu csendörkeriiletnél: 

Szabó Lajos és Bányai Mihályesendőrök 
l-l személy után . . . . . . . . . . 50 - 50 kor. 

A m. k'ir. l V. számu csendőrkerületnél : 

Csató István csendőr l személy után. . . . 50 « 

A m. kir. V. számu csendőrkerületnél : 

Kőrösligeti Ádám és Varga János Lesendőrök 
l személy után. . . . . . . . .' 50 kor. 

A m. kir. V ll. számu csendörkeriiletnél: 

Beez(' József csendőr l személy után. . .. 50 kor. 

III. A magyar királyi honvédelmi miniszter úr 
Ő Nagymélt6ságát61 dicsérő okiratot nyertek. 

A m. kir. l. számu csendőrkerületben : 

Lukács jJ1 ihály törzsőrmester, 25 éven felüli csendőr· 
ségi ~zolgálati ideje alatt teljesitett kiválóan buzgó és 
igen eredményes szolgálataiért. 

Kovács Béla csendőr ez. őrmester, Kakován Adorján 
és Bunya Gedeon csendőrök, árviz,veszélykor. szá~os 
ember életének megmentése alkalmaval tanusItott on· 
feláldozó és báto,r magatartásukért. 

Barta János örs vezető ez. őrmester, egy embernek a 
vizbefulástól való megmentése alkalmával tanusitott 
elszánt, bátor és önfeláldozó magatartásáért. 
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A m. kir. ll. számu csendőrkerületben : 

Kovács Buna Józse! járásőrmester, egy rablógyilkos. 
ság tettesének elfogása alkalmával tanusitott igen buzgó 
és eredményes szolgálatáért. 

Diósi Vazul járásőrmester, egy betöréses lopási eset 
kideritése alkalmával kifejtett kiválóan buzgó és igen 
eredményes tevékenységeért. 

Laczkovits István őrmester, árvizveszély alkalmával 
15 ember életének megmentése körül tanusitott bátor 
és önfeláldozó magatartásáért. 

A m. kir. lll. számu csendőrkerületben : 

Daróczy Endre járásőrmester, egy rablógyilkossági 
eset kiderítése alkalmával tanusitott kiválóan buzgó 
és igen eredményes szolgálatáért. 

Bányai 111ihály csendőr, egy ember életének a tűz· 
haláltól való megmentése alkalmával tanusitott bátor 
és elszánt magatartásáért. 

A m. kir. V. számu csendőrkerületben : 

KŐ1'ösligeti Adám és Varga Jáno8 l. csendőrök, egy 
embernek a saját életük veszélyeztetésével a biztos 
vizbefulástól történt megmentéseért. 

Modródszki Józse! járásörmester, számos betöréses· 
lopási eset alkalmával teljesitett kiválóan buzgó és ered· 
ményes szolgálataiért. 

A m. kir. VII. számu csendörkerületben: 

Debreczi Józsel járásörmester, egy pénzhamisitó ban· 
dának hosszas és fál'adságos nyomozás során történt 
kézrekeritése és elfogásáért. 

Becze Józse! csendőr, egy ember életének a tűzhalál· 
tól történt megmentése alkalmával tanusitott bátor és 
elszánt magatartásáért. 




