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Alárendelve a zimonyi kikülönitett törzstisztnek : 
5. szárny: .M.itroviczán. 

Parancsnok: Mihatovies Tamás százados. 

1. 8zakasz: Mitroviczán. 
Parancsnok: Urbanié József százados. 
Önök: Mitrovica (7), Kuzmin (4), SI. Raós (4), 6alma (4) , 

Ruma (7), Klenak (5J. HrtkovCl (4), Grgurevci (~), Sid (6), 
Jamena (4), Morovié (4), llok (4), Erdevik (4), Cerevió (7), 
Nestin (4\ 

2. szakasz: Zimony. 
ParancRnok: betöltetlen. 
Örsök: Zimony (6), Kupiuovo (5), Boljevci (4), Simanovci 

(5), Stara Pazova (5), 8tari Bauovci (4;), Stari Slankamen 
(5), Karlovci sriemski (4), Dobrinci (4), Grabovoi (4), 
Inijija (4), Irig (5), Kamenica (4), Vrdnik (6), Doba· 
novci (4). 

A magyar királyi horvát-szlavon csendőrség áUomállya: 
:3 törzs-, \l5 főtiszt. 9 törzsőrmester, 39 örmester, 'l34 
örs vezető, 919 csendőr: 5 sz~rnv. 14 szakasz, ~3 örs. 

A parancsnokság területe: 42,533'91 D km. ; a lakosok 
száma: 'll.6U,954. 

Egy osendőrre átlag 35'12 D km. és 2165 lakos esik. 

, 
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Császári királyi csendőrség. 
Felügyelő: 

Lentulisi Tisljar Mihály gyalogsági tb., Lt. r., 3. o. 
V. k. r. lvg. ®, SzS, 0, ~. 

Segédtiszt : 
Staromiejski Adolf őrnagy, F. J. r.lvg., t), SzS, 0, ~ 

és Stehan Balázs százados, 0, ~. 
Igazságügyi eUJadó: 

Kurytowicz Mihály tábornok-hadbiró, 3. o. V. K., F. J. 
r.lvg., 0, iJ1. 

.J1 cs. leir. honvédelmi minisztérium 
csendőrségi ügyosztályainale főnöke: 

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

XIX. csendőrségi osztály. 
Osztályvezető: Dr. Ruff Jenő osztály tanácsos ; be

osztva: nemes HorrtÍk Emil min. titkár, báró 
Dr. Rechtenthali Unterrichter Károly fogalmazó, 
Catarin Alfréd fog. és Hanel Károly . 

.xx. csendőrségi osztály. 
Osztályvezető: sfodai Herold János ezredes, F. J. r. 

lvg., ~, @, Sza, 0, ~. 
beosztva: Kolsky Wenczel alezredes, F. J. r.lvg., 
t), SZ3, CD, ~ és dr. Gampp Frigyes százados, F. J. 
r. lvg., t), CD,~, Srebre Sándor százados, F. J. r. 
lvg., 0. ~. ThieneI Rudolf százados, 0,~· 

1. BZ. országos cBendorparancsnoksag. 
Törzs: Bécs. 

Parancsnok: Grzywa Emil ezredes, F. J. r. lvg., 
t), SZS, 0, ~. 

Másodtörzstiszt : Janeczek Gyula alezr., F. J. r. lvg., 
Sz8, 0, ~. 
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Osztagparancsnokságok: l. BEÍcs, 2. Bécs, 3. Krems, 
4. St.-Pölten, 5. Bécs-Ujbely, 6. Komeuburg, 7. 
Mistelbach, 8. Amstetten, 9. Mödling, 10. GmÜnd. 

2. sz. országos csendö1-paramcsnokság. 
Tör"": Prá(fa. 

Par.: Bezae Venzel, ezr. F. J . r. lvg., t), SZ3, CD, ~. 
Törzstisztek : Selinka Ottó alezr., t), CD, ~ ; 8zolginia 

Zeno örnagy, 1), S Z3, CD, ~; Pettera Miksa örnagy, 
S Z3, CD, ~; Berner Gyula százados, F. J. r. lvg., 
t), S Z3, CD, ~, @ (törz~tiszti. teendökkel J?egbi~,!~)-

Oszt.-par.: 1. Prága, '2. Leltmerltz, 3. Budwels, 4. JIClll, 
5.Pilsen,6. Csasziau, 7. Eger, 8. Reicben~rg, 9.Kladno, 
10. Karlsbad, ll. Teplitz. 12. Chrudim, 13. Bene
SChIloU, 14. Pisek, 15. Cseh·Leipa, 16. Klattau, 17. 
PHbram, 18. Trautenau, 19. Königgrátz, 20. KgI. 
Weinberge, 21. Tábor, 22. Prachotitz, 23. Komotau, 
24. Jungbunzlau, 25. Marienbad, 26. Náchod, 27. 
Landskron, 28. Nenhaus, 29. Brüx. 

3. 81$. or8zágos csendőrparancsnokBág. 
Tör",,: Innsbruck. 

Par.: Corá G1Jörgy alezredes, t), Szs, CD, ElS· 
Törzstisztek : Klima Vencel alezr .. F. J. r.lvg., t), S Z3, 

CD, ~ és Meden Vincze százados, t), CD, ~ ("törzs
tiszti teendökkel megbizva) kikülönitve Bozenben. 

Oszt.-par.: 1. Innsbruck, 2. Trient, 3. Bozen, 4. Inns
bruck, 5. Trient, 6. Bruneck, 7. Bregenz, 8. Meran, 
9. Rivo., 10. Roveredo. 

4. BZ. or8zágoB csendőrpa;ranc8nokság. 
TÖ'lu: Brunn. 

Par. frankenthul'ni Gautsch Gusztáv ezredes, F. J. r. 
lvg., é, SzS, CD, ~. 

Helyettes: Vranex Frigyes alezredes, e, SzS, CD, ~. 
Oszt.-par.: l. Brünn, 2. Olmütz, 3. Znalm, 4. Brünn, 

5. Kremsier, 6. Morva-Ostrau, 7. Iglau, 8. Magyar. 
Hradisch, 9. Morva-Fehértemplom, 10. Morva
Schönberg, 11. Morva·Trüball, 12. Miibr-Kromau. 
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5. BZ. országos csendörparamcsnoksag. 
Tiirzs: LemlJe"(f. 

Pa.r.: Hagauer Miksa alezr., t!J, Szs, CD, ~, @. 
Törzstisztek : Tintz Emil öm., 1<'. J. r. lvg., Sza, CD, ~, 

@, kikülönitve PrZemyslben; Migula Jenő öm., t), 
S Z3, 0,~, @ , Krakóban; Jahoda Károly alezr., F. J. 
r.lvg., Sz", 0, ~,@, beosztva; Wodniamszky Ferencz 
f!l" Sz", CD,~, örn., kikülönitve Stanislauban; Lang 
József öm., é, sza, 0,~, @,kikülőnitveLembergben. 

Oszt.-par.: 1. Lemberg,2. Krakkó .. 3. Rzeszów, 4. Prze
mysi, 5. Tarnopol, 6. St.anislau, í. Sambor,8. Tarnow, 
9. Uj-Sandec, 10. Czortków 11. Kolome,a, 12. Wad~
vice 13.Jaroslau, l4.Z1aczów, 15. Rawa ruska,16.StryJ, 
17.Tarnobrzeg, 18. Brody, 19. Brzezany, 20. Biala, 21. 
BOChnillo, 22. Jaslo, 23. Mielec, 24. Sanok, 25. Sokal,26. 
Borszczow, 27. Zaleszczyki, 28. Poc1gorze, 29. Gródek, 
30. Ropezyce, 31. Drahobijcz, 32.Buczacz, 33. Brozcsk, 
34. Rowa ruska, 35. Podwoloczyska, 36. Chizanon. 

6. BZ. országos csendörparamcsnokBág. 
Töro:R: Grá"". 

Par.: nemes Kostenzer Oswáld ezr., a. é. k., F. J. R.lvg., 
é, sza, CD. ~. 

Törzstiszt: Krebs R. alezr., F.J.R.lvg., S Z3, t), Sza, CD,~. 
Oszt.-par.: 1. Grácz, 2. Grácz, 3. Marburg, 4. Leoben, 

5. Leibnitz, 6. Cilli, 7. Judenburg, 8. Pettau, 9. 
Bruck/aM., 10. Radkersburg. 

7. sz. országos csendőrparancsnokság. 
Törzs: TrieNt. 

Par.: Vogelhuber Ede alezr., F. J. r.lvg., t), S Z3, CD,~· 
Helyettes: Rupnik Fer. öm., <",>,®,Sz3,0,~; Czevato 

József öm., t!J, S Z3, (/), ~, kikülönitve, G:örzben. 
Oszt.-par.: 1. Trieszt, 2. Görz, 3. Polo., 4. rnesz~, 5. 

Görz, 6. Polo.. 
Különítmény a tengerészeti 8zertárnál Polában. 

8. BZ. országo8 csendörparancsnokság. 
Tör"": IÁ....,. 

Par. : Kutin Károly ezredes, F. J. r. lvg., Szs, CD, ~. 
Oszt.-par.: 1. Linz, 2. Linz, 3. Ried, 4. Wels. 
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9. 8Z. orBzágoB csendő1parancBnokság. 
Törzs: Zara. 

Par.: Trwmmer Lipot eZledes, t:;, S Z3, 0, Ef3, @. 
Helyettes: Skorkow8ki Kt/roly százados, t:;, 0, Ef3, 

törzstiszti teendőkkel megbizva; Barry Alfréd 
lovag, őrnagy, Sz·, lB, kikülön{tve Cattaroban. 

Oszt.-par.: 1. Zam, 2. Spalato, 3. Cattaro, 4. Ragusa, 
5. Seberuco, 6. Makarska, 7. Castelnuovo, 8. Zara. 

10. BZ. orRzágo8 c8endőrparancsnohág. 
Töru: Troppau. 

Par.: Pokorny Ferencz ezr., F. J. r.lvg., t:; , 0, Ef3, @. 
Oszt.-par.: 1. Troppau, 2. Jagerndorf, il. Freistadt, 

4. Teschen. 

11. sz. or8zágo8 cBendőrparancsnokBág. 
Tö1'%ll: Salzb .... g. 

Par.: Payer Henrik ezredes, F. J. r. lvg., Sz 3, 0, Ef3. 
Oszt.-par.: 1. Salzburg, 2. Salzburg. 

12. 8Z. or8zágo8 cBendőrparanc8nok8ág. 
Töru: Laiba<Jh. 

Pa.r. : Ellybm'i Zirovnicky Bohu8zlav alezredes, F. J. r. 
lov., ®, Sz 3, 0, Ef3. 

Oszt.-par.: t. Laibach, 2. Laibach, 3. Rudolfswerlh, 
4. Gottschee 5. Laibach. 

13. BZ. or8zágo8 c8endőrparanc8nokBág. 
Töru: C:rerno"iú. 

Par.: Fischer Ede őrn., F. J. R., k. é. k., t:; , SzS, O, 
Ef3, @. 

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

14. BZ. országo8 c8endörparanc8nok8ág. 
TiWu: Klagenfurt. 

Par. : Dabrowiecki Jenő alezredes, t:; , SZ3, 0, Ef3. 
Oszt.-par.: 1. Klagenfurt, !. Klagenfurt, 3. Villach. 

4. Villach. 



.Ll cs. kir. csendőrség állomány-átnézete. 

Tisztek Legénység ~ 

~ Örsök Orszá.gos " f-- - g:, " '" ... d .. " ... csendör-parancsnokság 'o ... 'o 
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~ .:: " " .. "il ... .. o :;"" G ...... 
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1 91 
19! II 6 

30 37 1 9160 6f8 995 91 10 913 9168 - 17 
9! 5 35 18 110 100 7591 1773 91735 3 919 10~ 613 43 187 
3 3 14 6 391 35 9148 638 953 3 10 9!( 9113 41 1 
4 91 16 8 42 47 339 868 19!96 2 12 36 325 4 19 
5 6 48 22 90 110 744 9!261 3205 7 36 82 745 - 29 
6 2 12 6 28 33 219 630 910 9! 10 9!3 223 - -
7 2 8 4 19 18 120 405 562 2 7 13 132 - -
8 1 6 3 19 18 133 295 465 1 4 15 97 3~ 19 
9 8 11 6 21 24 14i 521 710 9! 8 15 148 - -

10 1 7 1 14 16 124 363 517 2 4 11 123 5 4 

I 11 1 4 1 7 11 58 142 218 1 2 5 Me 8 ! I 12 1 7 1 15 16 107 288 4916 1 5 11 122 -
13 1 7 1 17 20 138 386 561 91 5 13 130 2 -
14 1 6 

~ I I 
11 15 94 285 405

11 

1 4 7 111 - -
Tengerészeti tüzérszertár 

1 5 91 86 101 csend.'ir-ktl!önitménye - 8 - - - - - -

Összesen 1131 1194 1184 11460 1 50ll 13488 19609 114059 II 31 11 146113891 1 ~304 1 135 1 9!i9 
Ehhez: 1 ezredes, 1 alezredes, 3 •• badal a cs. kir. honvédelmi miniszteriumban, l ~n:agy é. l százados, 

segéd tiszt, mint ll. oegédtiszt a cs. kir. cRendör·felűgyelönél 
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Cs. és kir. csendőrség 
Bosznia és Herczegovinában. 

Törzs: Sarajevo. 

Parancsnok: 8njarié Lukács tábornok, Lt. r. 1.. 3. o. 
V. k. r. lvg., k. é. k., ®, Sz~, 0, ill, @. 

Parancsnokhelyettes: Lovag Sore/ié Ttvadar eZl'., 
F. J. R. 1., k. é. k., Sza, 0, ill. @. 

Az országos kormány csendőrségi előadója : Pre/'ogovié 
István alezredes, k. é. k., ;5, Sz\ 0 , ill. b. h. e. é. @. 

Másodtörzstisztek: Mar7wvié An/al őrnagy, k. é. k., 
;5, SZS, 0, ill. b. h. e. é., @ , Jadann de Molve Fe· 
7'encs őrnagy, F. J. r. lvg., Sza, 0 , ill, b. h. e. é. @. 

Segéd tiszt : Balling Otiokd1' százados, t), 0, ill, b.h.e.é. 
és @. Mo/z Hermann főhadnagy, ill, b. h. e. é. @. 

Oktatótiszt : D?'agoilovié DU8chan százados, t), 0, ill, 
b. h. e. é., @. 

Szarnyparancsrwk8ágok: Sarajevo, Travnik, Banja· 
Luka, Biliaé, Tuzla, Mostar, Trebinje és Gorazda. 

Szakaszparancsnokságok: Sarajevo, Visoko, Rogatica; 
Travnik, Bugojno, Livno; - Banja·Luka, Derven1 a, 
Bosn .. Novi, - Bihaé, Bos.-Petrovac, Bos.-Krupa;
Tuzla, Breko, Bijeljina, Srehrenica, Zvornik; -
Mostar, Konjic, Nevesinje, Stolac; - Trebinje, 
Bileea, Gacko; - Gorazde, Foea, Visegrad. 

Rend8zeresített állomany : 1 tábornok, 1 ezredes, 1 al· 
ezredes, 2 őrnagy, 18 százados, 18 főhadnagy, 2 had
nagy, 1 főhadnagy. és 7 hadnagy·kezelőtiszt. 67 őr
mester, 219 örsvezető, 2025 csendőr. Osszesen 51 tiszt 
és 2311 legénység, 8 szárny, 27 szakasz és 268 örs. 

A felügyeleti körlet területe: 51-199 km2, a lakosság 
száma 1,898.044. - Egy csendőrrf átlag 22 C ~ilo
méter és 821 lakos esik. 
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Történelmi és statisztikai adatok az 
1913. évról 

Az elmult év számottevő eseményeinek megörökitése 
czéljából midőn tollat fogunk, örömmel állapithatjuk 
meg, hogy az 1913. év is méltán sorozható azok közé, 
melyekben intézményünk a fejlődésben jelentős mér. 
tékben előrehaladt. 

Hála a vezetőkörök jóakaratu gondoskodásának, kik 
felismerve valódi szükségleteinket, a testület iránt 
táplált meleg szeretettel adták -segitő kezüket a lefolyt 
évben is ahhoz, hogy intézményünk, az állam pénz
viszonyai által megengedett korlátok között, a meny
nyire lehetséges, a mai kornak megfelelő színvonalára 
emeltessék. 

Mult évi zsebkönyvünkben hasonhelyen már jeleztük 
volt, hogy belügyi kormányunk a legénység anyagi 
helyzetén mily mérvben és módozatok mellett óhajt 
segiteni. 

Az illetékszabályzatnak most érvényes szakaszaiból 
örömmel látjuk, hogy a fokozatos felemelésre kilátásba 
helyezett illetékek - a mennyire a pénzügyi helyzet 
megengedte - máris akként javitattak, hogy a zász
lós és őrmester zsoldja 1300 K ·ról 1400 K-ra, az örs· 
vezető cz_ őrmesteré 1100 K-ról 1200 K-ra és a csend· 
öré 900 K-ról 1000 K-ra emeltetett fel. 

Remélhető, hogy az illeték szabályzatnak most még 
*) alatt lévő magasabb illetékei is - akkor, a midőn 
arra megfelelő költségfedezet rendelkezésre fog állani -
folyósittatni fognak. 

A butorkoptatási átalány rendszeresitésével a tiszti. 
karnak régen óhajtott vágya ment ' teljesedésbe. 

Belügyi kormányunknak ebben a tekintetben is meg· 
nyilvánult nagylelkü áldozatkészsége, mely főleg a nős 
és családos tisztekre bir nagy horderővel, a tisztikarban 
érthető megnyugvást keltett. 
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Örömmel tölti el tisztikarunkat az illetékszabály
zatnak a korpótdijra vonatkozó határozmányai meg
változtatása is_ A IX. rangosztályba soroló havidijasok 
ugyanis ezen tul, - hasonlóan, mint a honvédségnél, -;
ebben a rendfokozatban eltöltött 91/~ évi szolgálat utan 
kapják meg az alacsonyabb fokozatu, korp?tdij~t. 

Az illetékszabályzat 46. §-a ak kent modoslttatott, 
hogy az önként továbbszol{láló. csendő~le~é,n~ség, ugy 
a bírósági vizso-álati fogság, mmt a blrosagilag, vagy 
fegyelmi uton'" kiszabott fogságfen~ités t~rtama alatt 
megmarad rendfokozatszerü összes illetékemek és szol· 
gálati pótdíj ának élvezetében. ." 

Mindenesetre nagyon figyelemremélto elony a tovább-
szolgálókra nézve. . .. 

Gazdasági szempontból nagyél'tékü honvédel~l mlIDS
ter urnak abbeli elhatározása, amely szermt meg· 
engedte, hogy a Magyarországi Munkás?k Rokkant és 
Nyugdijegyletébe a csendőrlegénység lS beléphet és 
pedig minden felsőbb engedély kikérése n~l~ül. 

Nemkülönben nagyjelentőségü a belligymmlster urnak 
ama humanitárius intézkedése, a melylyel kimondotta, 
hogya csendőrség altiszt jeinek ~:vái, ha azokn?:k, ill?
tőleg fizetni köteles hozzátartozomak, a n!ugdlJon es 
nevelési járulékon kivül egyéb megfelelo v~gyon~k 
vagy jövedelmük nincs, elhagyatottaknak t?kmtendok 
s mint ilyeneknek igényük van az államl gyermek-
menhely oltalmára. . 

Honvédelmi minister urnak 12000. 20 '80. 1913. szamu 
rendelete módot és alkalmat ad testületünk aliisztjei
nek is, - a mennyiben arra törekednek, - hogy a 
posta és távirda segédtiszti képesités megszerzése után 
posta és távirda segédtisztté kineveztessenek. 

Legutóbbi beszámolónk ,óta már tör:--ényerőre emel; 
kedett a csendőrlegénység es a rangosztalyba nem sorolo 
havidijasok, valamint azok özvegyei és árvái ellátását 
szabályozó 1912. évi LXV. t.·cz. is. 

A mult évi krónikánkban már ismertetett tételeken 
kivül a régi törvénytől elütő lényeges eltérések még a 
következők: 
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A nyugdijra igénynyel biróknak a nyugdijon felül, 
a törvény 38. §·ában meghatározott kiméretü lakbér. 
nyugdijra is igényük van. 

Ez a szakasz az, mely egyike a legfigyelemremélt6b
baknak, mert a lakbérnek a hiányát érezte' leginkább 
a nyugdijas és főleg a családos altiszt. 

A sebesülési pótdij és bizonyos esetekben tiz évnek 
a beszámitható szolgálati időhöz való hozzászámitása 
elesett; ehelyett a tÖ1'Vény 42 s -ában mondott esetek
ben egyré"zt kedvezményes ellátás itélhető meg, más
részt az 5 éven alóli szolgálat olyannak tekintetik, 
mintha a nyugdijra igényt adó legkisebb szolgálati idő 
már betöltetett volna, azaz másszóval az 5 éven alóli 
szolgálat 5 évnek számit. 

Az uj törvény ezen 9-a legénységünknek számot
tevő előnyt biztosit különösen még azáltal, hogy a 
teljes szolgálatképtelenséget előidéző és a szolgálat
teljesitésből kifolyólag szenvedett balesetet és a rend
kiviili eseményt, ugyszintén a szolgálat közben vagy 
a miatt ért orvtámadás lolytán szerzett sérülést is azok 
közé sorolja, mely kedvezményes oolátást von maga 
után, eltérőleg a régi törvénytől, a mely szerint csu
pán az ellenszegülőkkel folytatott harczban történt 
megsebesülés, vagy pedig csak a 8z01gálatteljesités köz
ben szerzett sérülés adott alapot a magasabb kiszabatu 
ellátásra. 

Fontos tudni azt is, hogy mindazok, a kik a 60. élet
évüket avagy beszámitható javadalmazásukkal egyenlő 
összegü nyugdijra igényt adó szolgálati idejüket még 
be nem töltötték, más szóval, a kiknek teljes illetékük 
nyugdíj gyanánt nem utalványozható, azok csakis 
ideiglenesen helyezhetők nyugalomba. Ehhez képest az 
ideiglenes nyugalomba helyezettet, ha szolgálatképes
sége helyreállott, a tényleges szolgálat kötelékébe vissza 
lehet venni, esetleg, ha fontos szolgálati érdekek kiván
ják, szolgálattételre ideiglenesen be lehet rendelni. 

Az ideiglenes nyugalomban lévők a végleges nyuga
lomba saját kérelemre és csakis akkor helyeztetnek, 
ha az ideiglenes nyugalombahelyezéstől számitott 5 
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éven belül sem a tényleges szolgálatba vissza nem 
vétettek, sem szolgálattételre ideiglenese n be nem r~n
deltettek. Végleges nyugalombahelyezetteknek teklll
tetnek még azok az ideiglenes nyugalombahelyezettek, 
a kik 60_ életévüket betöltötték, ugyszintén az ideig
lenes nyugalombahelyezettek, annyi idő elteltév,el,. a 
mennyi a nyugállomány ba helyezéskor a 35 beszamlt
ható tényleges szolgálati idejükhöz hiá.nyzott. .. 

A tisztikarra számottevő ujitást tartalmaz a torvény 

125. §-a. 'd" . k 
A ~sendőrsé" rangosztályba sorozott havI IJasallla 

nyugellátására "nézve a ~zóban lévő törvény .határ~z
ványai nem alkalmazandok ~gy.an, ~zo.nban klmo~dJ~, 
hogy az alapul szolgáló beszamlthato Javada~mazasnal 
a csendőrségi pótdiiat is számitásba kell venm. . 

Jelenti ez azt, hogyarangosztályba sor~z?tt, havI
dijasok ellátási ilIetménye ezen tul a havldlJ ,es az 
élvezett csendőrségi pótdij együttes összege utan fog 
megállapittatni, vagyis a csendőrségi pótdij is az össze~ 
betudandó szolgálati idő után. számitandó:. hol?tt ~ ré.~1 
törvényes határozványok szel'1nt a csen.?o~ség~ "potdlj; 
nak csakis a csendőrségi szolgálatban eltoltott Ido re eso 
hányada vétetett alapul. a nyugdij kis.zabásánál. 

Azt hisszük mindenk! egyetért velu nk abban, hogy 
ezen modern alapokra fektetett nyugdijtörvény most 
ismertetett szakaszai is fölötte kedvező és legénys~
günk gazdasági helyzetét rendkivül előnyösen befolya-
soló rendelkezéseket tartalmaznak. . 

A m. kir. csendőrség azok részére, kik itt akarják 
jövőjüket megállapitani, ma m.á: nagyon is számb~
jövő existentia, tökéletesen sZIl ard alap, melyre épl-

teni lehet. " . t 
A ténylegesen szolgálók illetékei ,már. ez ido szerm 

is annyira kielégitően vannak megallapltva, hogy sze.: 
rény és takarékos éll3tmód mellett a testületnél a bo 
családdal biró egyének megélhetése is mindenképen 
biztositottnak mond ható. 

A ki pedig évek multán, a jól teljesitett kötelesség 
után nyugalomra vágyik, az is nyugodtan tekinthet 
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a jövőbe, mert ellátásáról az uj nyugdijtörvény tisz
tességesen gondoskodik_ 

A közbiztonsági szolgálat terén legénységünk a lefolyt 
évben is igen hasznos munkát vég7.ett. 

A budapesti államrendőrség, majd pedig a képviselő
házi őrség támogatására ismételten vezényel tet tek Buda
pestre és láttuk csendőreinket ez évben is a főváros 
utczáin szolgálatot teljesiteni. Legénységünk ebbeli, 
ha nem is tulságosan fárasztó, de mindenesetre sok 
körültekintést és tapintatot igénylő működése ez alka· 
lomból is általános elismerésben részesült. 

A közel egy évig tartott balkáni háboru bennünket 
is érintett annyiban. hogy az ország délkeleti határán 
bizonyos elővigyázati intézkedéseknek megtétele vált 
szükségessé. Ennek végrehajtásához a csendőrség közre
működése szintén igénybevétetett, mely ezéiból a jelzett 
határon fekvő örsök, az ország belsejéből történt vezény
lés folytán jelentékeny mérvben megerősitve voltak. 

A hosszu ideig tartó fárasztó szolgálatot csendőreink 
hidegben, melegben, csőben, szélben, viharban egyaránt 
lelkes buzgalommal és eredményesen teljesitették. 

Ebbeli kitünő szolgálataik elismeréséül, ugy a tiszti
karból, mint a legénységi állományból is többen része
sültek részint Legfelsőbb kitüntetésben, részint minis· 
teri dicsérő okirati elismerésben. Ezenkivül ebből az 
alkalomból mindazok elláttattak az O cs. és ap_ királyi 
Felsége által alapitott emlékkereszttel, a kik az egy· 
kori 1., II. és VII. honvédkerületekben, vagy olyan 
hadtestek területén teljesitettek legalább 4 hétig tartó 
szolgálatot, melyeknek létszáma felemelve volt. 

Az istencsapásszámba menő országos esőzés ez évben 
is számos helyen árvizkatasztrófát idézett elő, tönkre
téve több vármegye területén sok községnek azon 
csekély terményét is, melyet a tavaszi fagy megha
gyott, sőt egyes helyeken emberélet is esett áldozatul 
a vadul rohanó hullámoknak. 

Csendőreink voltak ezuttal is az elsők, kik a viz által 
beszoritott lakosságnak az emberélet és vagyonmentés
ben segélyére siettek. Oszinte örömmel és megelégedéssel 
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jegyezhet jük fel, hogy derék legénységünk hivatásához 
képest, nemes önfeláldozással teljesitette igen terhes, 
sokszor életveszélylyel járó emberbaráti kötelességét. 

A nagyváradi csendóriskolának a mai kor kívánal. 
mainak minden tekintetben megfeleló uj otthona bel. 
~gyminister ur áldozatkészsége folytán elkészül vén, az 
mtézet «Országos m. kir. Csendóriskola» elnevezéssel 
rendeltetésének f. évi november hó 3·val átadatott és 
az 1912. évben megszakitott elóadások jelzett nappal 
ujb61 megkezdódtek. 

Az iskolának altisztképzó és egyelóre csak kisérlet. 
képen próbacsendór tanfolyama van, mindkettö aszük. 
séges párhuzamos osztályokkal. 

A k~épzési idószak eióbbi tanfolyamon 10, utóbbin 
2-6 ho. 

Az iskola parancsnoka egy törzstiszt, segédtisztje 
egy százados. 

Tanszemélyzet az altiszti tanfoiyamon 4 százados, 
8 alantas tiszt és l számvivő tiszt, apróbacsendőr 
tanfolyamon 22 járásórmester. 

Az egészségügyi szolgálatot ideiglenesen egy polgári 
orvos látja el. 

A diszes és a modern technika minden vivmánya 
felhasználásával mintegy 10 hold területen emelt 
intézet, pavillonrendszerben épült és szépészeti szem 
pontb61 is a város egyik legszebb középületeinek egyike. 

Az elhelyezésre 30 hál6terem külön mosd6 fülkékkel 
az oktatásra 15 tanterem áll rendelkezésre. Van külö~ 
étkezóterem, orvosi rendelő és gyengélkedő szoba, kézi 
gy6gytár, közös fürdő, továbbá díszterem, parancsnoki 
iroda, a kivánt számban oktatótiszti és oktató altiszti 
szoba, ugyszintén altiszti olvasóterem és könyvtár; 
ezenkivül két nós tiszt, 24 nós altiszt, valamint egy 
kantinos és fodrász is nyert elszállásolást. 

A m. kir. csendőrség ezen legujabb intézménye 
legénységünknek, fóleg altiszti karunknak magasabb 
szinvonalra emelése érdekében, embereinknek egységes, 
szélesebb alapokra fektetett kiképzését czélozza. 

Allralma lesz itt a legénységnek, jelesen pedíg az 
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altiszti sarjadéknak nemcsak az álláshoz mért általános 
műveltséget megszerezni, de a szaktantárgynak alapos 
elsajátitása mellett gyakorlatilag is oly hó ismeretet 
és szellemi tökét gyüjteni, mely biztos támpontot fog 
nyujtani neki arra nézve, hogy mint ügyes, képzett 
közbiztonsági közeg a legbonyolultabb bűnügyben is 
hogyan és miként folytassa Ie eredményesen a nyomo· 
zást, valamint arra is, hogy a mai idók ravasz, min
den hájjal megkent gonosztevójének leleplezésére me
lyek a legczélravezetóbb eljárási m6dozatok. 

Sok reménynyel és várakozással tekintünk ezen isko
lának működése elé. 

Intézményünk beléletében előfordult egyéb feljegyezni 
val6 változásokat az alábbiakban közöljük: 

A békelövószernek használaton kivüli helyezésével 
a m. kir. csendőrségnél is csupán az éles hadi lövő. 
szer rendszeresittetett. Ezáltal a czélgömböknek bizonyos 
esetekben val6 eltolása felesleges és a töltények keze
lése is egyszerüsittetett. 

A fokozatos lovasitás folytán megnövekedett 16állo
mányunknál az állategészségügyi szolgálatnak alapo
sabb elláthatása czéljáb61 külön csendór fóállatorvos 
és csendőr főpatkol6mester rendszeresittetett. 

A lovas altiszti állományagyalogtól különválaszta
tott, miáltal lehetövé tétetett, hogy lovas altiszt jeink 
is szolgálati állásuknak megfeleló rendfokozatba, füg
getlenül a gyalog állománybeliektől, elóléptethetők. 

A katonai szolgálati jelre vonatkoz6 alapszabályok 
olymódon lettek megváltoztatva, hogy a legénységi 
állományba tartoz6 csendőregyének is, kik teljes 6 
évet a tényleges állományban szolgáltak a 3·ik, mind
azok, kik 10 évi tényleges szolgálati időt betöltöttek 
!I. 2·ik, azok pedig, kik 20 évig állottak tényleges szol
gálatban, az l·só osztályu katonai szolgálati jelet kap
ják. Tiszteket illetőleg a változás az, hogy azok a 
2·od osztályu tiszti katonai szolgálati jelet már 35 évi 
tényleges szolgálat után nyerik el. 

A tábori csendórszemélyzet szolgálati működésének 
megkönnyítése czéljáb61 azon rendelkezés léptettetett 

12 
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életbe, hogy ezen személyzet a harcztéren és csapat
gyakorlatok alkalmával dolmány helyett zubbony t visel. 

Állománykiegészitési viszonyunkban az utóbbi idő
ben örvendetes és fokozatos javulás észlelhető. 

A számbeli kedvező eredmény részint annak tudható 
be, hogy hadügyminister ur nagybccsü intézkedése 
folytán a közös gyalogezred ek most már 4 helyett 6 
jelentkezőt engednek át a csendőrségnek. 

Végül felemlitjük, hogy a szervezeti utasitás és a 
II. szolgálati utasitás a tartalékkészleteknek tökéletes 
felhasználása miatt ujból kinyomatva és a határszéli 
utasitással, mint III. Részszel kiegészitve, az alosztá· 
lyoknak kiadatott. 

Az egyes §·ban a régi szövegtől eltérő módositások, -
eltekintve a szükségessé vált stiláris helyesbi tésekMl, -
főleg annyiban történtek, hogy abba az idők folyamán 
idevonatkozólag hozott elvi jelentőségü határozatokat 
tartalmazó ministeri rendelkezések is felvétettek. 

Átdolgoztatott és modern alapokra fektettetett ezen· 
kivül a (,Fegyver és lövőutasitás», valami ut a .Szemle 
utasitás' is. 

Az .Általános szolgálati határozmányok, a .Lak· 
tanyaszabály " a . Különleges határozmányok a m. kir. 
lovascsendőrök számára. valamint az «Utasitás a m. 
kir. csendőrjárásőrmesterek számára. czimü szolgálati 
könyveknek a jelenlegi viszonyokhoz képest való átdol
gozása most van ff'lyamatban ugy, hogy ezen utasitá
soknak ujbóli kiadása után elmondhatjuk, hogy e téren 
is számottevő lépéssel haladtunk előre. 

Bizton hisszük, hogy csendőrségünk történetében 
az elmult év folyamán történt nagyértékü változások 
testület ünk valamennyi tagját nemcsak őszinte öröm
mel és a jövő legszebb reményével tölti el, de alkaI
mul szolgálnak arra is, hogy minden egyes, ragaszko
dással szeretett intézményünkhöz, lelkesedéssel ujból 
fogadalmat tegyen dicső jelszavunkra : . Hiven, becsü· 
lettel és vitézül." 
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A csendőrségi alapok jelen állása a mult évben ismer
tetett vagyoni mérleggel szemben, az alapitványszerü 
kiadások eszközlése meIIett, a következő: 

1911. 1912. 

é •• égén 

K f. K f. 

1. Csendőrségi jelvény-

19!!. é. 
gy ar .. · folyamán 
podll.. kioBztatott 
li f. K f. 

pótdijalap ______ 122988'76 1231-21'75 4391'9!) 4571'20 
!!. Csendőrségi jntal-

mazási alap 40937'!)!) 41082'88 94"8!) 16JO'-
3. Dombrádi Nagy 

Gynla alapitványa 9:~15'30 !)33'i!'44 17'14 360'-
4. Török Ferenc-féle 

alapitvány ___ 71Hl'0!) 71767'76 2()-(17 2860'-
5. Panajott Sándor-

féle alapitvány ___ 88055'22 H4!)07'3O 6852'OH !l!)SO'-
6. I. Ferenc József 

alapitvány ___ ___ 23124'ö5 9lS'il41'97 4,7':~'i! 4-HO'--

7. Bemfeld Mór-féle 
alapitvány _ _ 44590''i!ö 45089'07 498'81 1300'-

Az 1912/ 1913. év folyamán az alo8ztdlyokban a követ
kező vdltozdsok Wrténtek: 

Felállitások. 

Felállittatott uj járás: 
A lll. .sz. csendörkerületnél: Soroksáron. 

Felállittattak uj órsók: 
Az J. sz. csendórkerületnél: Désaknán és Szancsaion 

5-5 fővel; 
a J J. sz. c.~endórkerületnél: Tiszóczon 5 fővel; 
a lll. sz. csendórkerületnél: Rákoscsabán, Galgamá

csán, Soroksárpéteri pusztán és Akasztón 5-5 fővel; 
a IV. 8Z. c8endórkerületnél: Murányalján és Rozgony

ban 5-5 fővel, Németmokrán 6 fővel; 

12* 
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az V. BZ. c8endórkerületnél: Pozsonyhan 23 fővel, Lok· 
czán és Nagysárón 5-5 fővel, Zsolnán 25 fóvel; 

a V I. 8Z. csend6rkerületnél: Hajmáskéri táborba.n 7 
f6vel; 

a V Il. 8Z. csendórkerületnél: Szászsebesen 31 fóvel, 
Rozsnyói villany telepen 6 fővel, Székpatakon, Prede· 
luczon, Kecskelábon, Stina Sereatán, Preáján; Csobá· 
noson, Apahavason, Kecskéstelepi fürészgyárnál, Kis· 
havason, Leánymezőn, Esztinasoron, Vajdakői őrháznál, 
D. Capra Petrillai határon, Gropun, Coasta lui Rusun, 
Baraszópataki fürésztelepen, Valeaszakapatakon, Cib· 
lesen, Funtanavinuluion, Moaraciuhkuluion, Dragojaszán 
és Zabolatelepen 5-5 fővel. . 

(OrBök feloszlattattak : 
~ Ill. 8Z. c8encMrkerületnél: Kispesten (10 'fő), Erzsébet· 

falván (10 fő). 

Or8ök létszáma felemeltetett: 
az I. sz. csend6rkerületnél: Abrudbányán 8 fővel; 
a Ill. 8Z. csencMrkerületnél: Csepelen és Soroksáron 

2-2 fővel, Homokmégyen, Visegrádon és Monoron 
1-1 fővel; 

az V. sz. csend6rkerülelnél: Párkányon 2 fővel; 
a VI. 8Z. csendórkerületnél: Bükkösdön, Taponáron, 

Miksaváron, Sárváron, Adonyban és Lékán l-l fővel; 
a VII. 8Z. csendórkerületnél: Petrozsény ban 6 f6vel; 
a VIII. 8Z. csendórkerületnél: Bagaméron I fóvel. 

ÖrBök LP.tszáma leszállíttatott : 
a Ill. u. csend6rkerületnél: Soroksár on l fővel; 
az V. 8Z. c8end6rkerü~nél: A1sókubinban és Vág· 

beszterczén l-l fővel; 
a VI. 8Z. csend6rkerületnél : Villány ban, Andocson, 

Gelsén, Lengyeltótin, Sárbogárdon és Nagyperkátán 
l-l fővel; 

a VII. 8Z. csendórkerületnél: Szászsebesen 6 fővel; 
a VIII. BZ. cBendórkerületnél: Szamoskrassón l fóvel. 

181 

Athelyeztettek. 

Az I. 8Z. c8endórkerületnél: az ompolygalaczi örs Fe· 
nesre, a nagygoroszlói örs Náprádra, a bonyhai örs Héder· 
fájára, a monorai örs Buzásbocsárdra és a pókafalvai 
örs Székásgyepüre ; 

a II. BZ. csend6rkerületnél: a bogárosi örs Lovrinba 
és a barafalvai örs Radmanóczra; 

a III. 8Z. csendórkerületnél: a tassi örs Szalkszent· 
mártonba, a miskei örs Homokmégyre; 

a IV. 8Z. csend6rkerületnél: a galbatői örs Lénártóra 
az izbugyaradványi örs Laborczbérre, a harczosi ör~ 
Utczásra és a bereznai örs Herincsére; 

az V. 8Z. c8endórkerületnél: a tótprónai örs Ivánka· 
falvára, a kiskálnai örs Nagykálnára és a homoktere· 
nyei örs Mizserfabányára; 

a VI. BZ. csend6rkerületnél: a sárbogárdi szakasz 
~donyba, a magyarteleki örs Bükkösdre, a pomogyi 
ors Mosonszentandrásra, a velenczei örs Kápolnás. 
nyékre és a csetényi örs Szápár ra; 

.. a .rII. 8Z. cBend6rker~le!.nél: a kör~kapui örs Magyar. 
fulposre, a lapossarokl ors Panosunra a gyulafalvai 
örs Commandótelepre ; , 

a VIII. 8Z. c8end6rkerületnél: az odvasi örs Konopra. 

Csendőrségi különitmények működtek. 

Az I. BZ. c8endórkerületben: Scanosalon 5, Désaknán 5 
Homoródfürdőn 2, Dobrinon 4 és Székelyhidaso~ 
5 fóvel; 

a II. BZ. csendórkerületben: Deszken 5, Monostoron 5, 
Nérasolymoson 5, Tiszóczán 10 és Marillavölgyön 
5 fővel; 

a III. BZ. csend6rkerületben: Akasztón 5, Rudolf tele
pen 3, Parádfürdön 2 és Palicsfürdőn nyáron 4, télen 
2 fóvel; 

alV. IZ. csendórkerületben : Legyesbényén 3, Csiz-
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fürdőn, Dobsinai jégbarlangnál, Szepesjakabfalván, 
Tátralomniczon, Iglófüreden, GánóczÍürdőn, Virágvöl· 
gyön, Lublófürdőn, Erdőbényén, Szobránczfürdőn, 
Hársfaiván, Bártfán, Stószfürdőn és Ránkfüreden 2-2 
fővel; 

az V. sz. csendőrkerületben " Rózsahegyen 12, Nagy • 
.lévárdon, Felsőradoson, Péterlakán és Ferenczvölgyön 

I 6-6, Rózsahegyfonógyárnál, Naszvadon és Alsólipni. 
czán 5-5, Szliácson, Csorbatón, Korytnyiczán és 
Vihnyefürdőn 2-2 fővel; 

a VI. sz. csendőrkerületben,' Lajtapordányon, Kabol· 
don és Vasdobrán 6-6, Pázmándon, Oroszváron és 
Öttevényen 5 - 5, Balatonkeresztúron, Szigligeten és 
Alsóörsön, 4-4, Hévizen, Balatonfüreden, Révfülöpön, 
Pusztavám on, Zamárdin, Balatongyörökön, Gyenes. 
diáson, Révfülöpön, Zalaváron és Balatonaligán 3-3, 
Balfon, Savanyukúton, Harkányon, Tarcsán és Balaton ~ 
lellén2-2 fővel; . 

a V II. sz. csendőrkerületben " Székpatakon 4 és Elő. 
patakon 3 fővel; 

a VIII. sz. caendőrkerületben,' BiharIüreden és Köte· 
gyánon 5-5, Sóstó fürdőn, Püspökfürdőn, Menyháza 

, fürdőn és Máriavölgy fürdőn 2-2 fővel. 

Lovasittattak : 

a Il. sz. csendőrkerületben " a pusztamérgesi és szent· 
andrási örs ; 

a lll. sz. csendőrkerületben " a szalkszentmártoni, 
ókéri és homokmégyi örs; 

a IV. sz. csendőrkerületben " a perbenyiki, halmü és 
tiszaujlaki örs; 

a V l. sz. csendőrkerületben : a kácsfalui, szentlőrinczi, 
lébenyi, margittaszigeti, téti, enesei, beledi, gönyüi, 
drávaszabolcsi, hidjapusztai, mosonszentandrási, lengyel· 
tóti és mosonszentjánosi örs; 

a V III. sz. csendőrkerületben " az érmihályfalvai, baga. 
méri és biharugrai örs. 
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Ehhez a magyar kír. horvát-szlavon csendőrparancsnokság rendszeresített állománya. 
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A magyar kÚ'ályi cBendő1'úg legényBégi egyén einél : 

1913. évi szeptember hó 30-án volt: 

li l ~ li l. Ill. ~~ ... '50 '50 
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Szolgálati kötelezettségének letelte titán kilépett: 

Év és há 
1. I II. I III. I IV. I v. I VI. I VII. I VIII. ÖBBze· 

számu csendörkerü}etnél Ben 

191'!. évi 
Október ... 3 4 3 7 9 lY! 14 7 59 
November y! 7 8 11 9 13 6 11 67 
Deczember 3 8 4 6 18 5 4 48 

1913. évi 
Ja.nuár ._- y! 3 6 4 13 5 4 37 
Február 2 3 7 '! 10 4 !ll 30 
Marczius !il 15 !il !il 1 lj '!7 
ÁpriliS __ o 9 5 13 13 9 4 3 56 
Má.jus_ 5 6 3 !il 1 3 20 
JuniuB --- 4 3 1 5 1 1 15 
Julius ... 1 1 7 2 y! 3 15 
AUguBztus 3 5 9 4 3 1 3 28 
SzeEtember 1 4 1 6 1 1 14 

I Összesen ~ 5 I 31 I 48 I 92 I 54 I 95 I 45 I 47 II 417 I 
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Azon fogyaték, melya legénység áUományában 1912 okt. 

l-től 1913 szept. 3O-ig előfordult, számszerint a következő: 

I. 
II. 
nl. 
IV. 
V. 
VI. 

VII. 
vm. 

Öss .... n 417 33 

A rend8zeresitett állományra hiányzott: 

I t. és hó ,. r. I II. 1 ill. Ilv· i v. I VI. l VII. JVIII. 
számu csen dör kerület n él 

- '- .-r-
lIli~. évi 

Októb.r ... 3~ 296 39 238 145 íG 500 96 
November 17 2i5 ,;l~ 203 155 45 4,Yl 61 
Deczember 11 ~80 '.16 207 154 51 402 55 

1913. évi 
J&Iluár (l !l88 29 219 1·)8 61 38~ ;'9 
Február ... 9 'l93 !O ilU J53 68 365 48 
~&rczius 5 288 U '!:~3 216 tn 36, 63 
Aprilis 17 301 34 230 184 5~ 315 46 
Május ... 4 3!4 23 239 188 75 i!l8 43 
Junius _ 303 16 236 199 70 321 25 
Jnlius_ I 28 ~39 49 'l51 1!l1 10~ 271l 53 
AUgusztUd 27 241 58 241 190 95 25.':! 4-6 
Szeptember 206 31 ll!! 176 77 III 44 

ÖB.Z •• 
hiány 

1392 
1223 
1186 

1'!0'! 
1178 
J!i!97 
1181 
l'la 
1170 
1190 
114.3 
866 
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A testület kebelében előfordult egyéb változások: 

A tisztikarball : 

ő cs. és ap. kir. Felsége 1912. évi október hó ll·én 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával: legkegyelme. 
sebben elrendelni m~ltóztatott, hogy lcitünő szolgálataik 
elismeré~eül Borhy Sándor m. kir. III. számu csendőr· 
kerületbeli századosnak és Herkély Gyula m. kir. VIII. 
számu csendőrkerületbeli főhadnagynak a legfelsőbb 
megelégedés kifejezése tudtul adassék. 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 1912. évi deczember hó 

l7·én Bé,.sben kelt legfelsőbb elhatározásávallegkegyel. 
mesebben elrendelni méltoztatott hogy: Szopk6 Győző 
a m. kir. VIII. számu csendőrkerületnél létszám felett 
vezetett, a m. kir. belügyministerium V-ik alosztályába 
beosztott főhadnagynak kitünő PS igen eredményes 
szolgálataiért a legfelsőbb megelégedéi! kifejezése tudtul 
adassék. 
Ő cs_ és ap. kir. Felsége 1913. évi márczius 27-én 

Béesben kelt legfelsőbb elhatározásával: lorántházi és 
zágorhidai Loránth Dénes m. kir. VIII. számu csendőr 

.) kerületbeli alezl'edesnek kitünő szolgálatai elismeréseül 
a Ferenez JÓzsef·rend lovagkeresztjét legkegyelmeseb
ben adományozni méltóztatott. 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 1913. évi május hó 4·én 

Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásávallegkegyelme. 
sebben elrendelni méltóztatott; hogy: Lázár Jenő VI. 
számu csendőrkerületbeli századosnak a b onvédel mi 
ministeriumban fogalmazóti.zti minőségben teljesitett 
kitünő szolgálatai elismeréseü l a legfelsőbb megelégedés 
kifejezése tudtul adassék. 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 1913. évi augusztus hó 14·én 

Bad·Ischlben kelt legfelsőbb elbatározásával Tirts Béla 
II. számu csendőrkerületbeli századosnak kitünő szol
gálatai elsmeiréseül a katonai érdem keresztet legke
gyelmesebben adományozni s egyuttal elrendelni mél-
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t6ztatott, hogy: Szőke Béla II. számu csendőrkerü· 
1etbeli századosnak és Kolba Oszkár II. számu csendőr· 
kerületbeli főhadnagynak a legfelsőbb megelégedés ki· 
fejezése tudtul adassék. 
Ő CS. és ap. kir. Felsége 1913. évi október hó 5-én 

Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával kitünő szolg~. 
lataik elismeré8eül : Fery Oszkár ezredesnek, a m. kIr. 
VI. számu csendőrkerület parancsnokának, a 3. osztályu 
vaskoronarendet dijmentesen legkegyelmesebben ado· 
mányozni és legkegyelmesebben elrendeln.i méltóztatott! 
hogy rományai Czogler Gusztávam. ~Ir. honvédelmI 
ministerium 16. osztályába beosztott fohadnagynak a 
legfelsőbb megelégedés ~ifejezése tu~tul ~~assé~. 
Ő cs. és ap. kir. Felsege 1913. éVl áprIlis ho 14·én 

Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával: 
postupiczi Kostka Pál vezérőrnagynak, a magyar szent 

korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelőjének, 
SZÖCS Mihályezredesnek, a m. kir. II. számu csend· 

órkerület parancsnokának és . 
verebélyi Marsó György ezredesnek, a m. kIr. III. sz. 

csendőrkerülct parancsnokának jelenlegi szolgálati alkalo 
mazásuk alól egészségi tekintetből saját kérelmükre 
val6 felmentésüket s létszám felett való vezetésüket 
legkegyelmesebben elrendelni, továbbá 

tolcsvai Nagy Gábor vezérőrnagyot, a magyar szent 
korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelő.helyet. 
tesét ezen csendőrség felügyelőjévé ; . . 

besenyei László Albert ezredest, a m. kir. honve· 
delmi ministerium 16. osztályának vezetőjét a magyar 
szent korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelő. 
helyettesévé : 

Bariss Árpád őrnagyot, a m. kir. V. számu ~sen~~r. 
kerület másod törzstiszt jét a m. kir. honvédelmI millIS· 
terium 16. osztályának vezetőjévé ; 

lorántházi és zágorhidai L6ránth Dénes alezredest, 
a m. kir. VIII. számu csendőrkerület parancsnok-helyet. 
tesét ezen csendőrkerület parancsnokává és 

Bencze Bálint alezredest, a m. kir. II. számu csendőr· 
kerület parancsnok.helyettesét a m. kir. III. számu 

1 8!:! 

csendőrkerület parancsnokává legkegyelmesebben kine
vezni, egyben legkegyelmesebben elrendelni mélt6zta
tott, hogy: 

Szathmáry József alezredes, a m. kir. VIII. számu 
csendőr kerület parancsnoka hasonló minőségben a m. 
kir. II. számu csendőrkerülethez áthelyeztessék. 
Ő cs. és ap. kir. Felsége folyó évi julius hó 2·án 

Bad Ischlben kelt legfelsőbb elhatározásával: 
Oláh Ödönt, a III. számu csendőrkerületnél létszám 

felett vezetett ezredest, a belügyministerium V b. (csend
őrségi) alosztályának vezetőjét, létszám felett val6 veze· 
tésének beszüntetése mellett, a VIII, számu csendőr. 
kerület parancsnokává, továbbá 

lórántházi és zágorhidai Lóránt Dénes alezredest, a 
VIII. számu csendőrkerület parancsnokát, kerületénél 
létszám felett való vezetése mellett, a. belügyminis
terium Vb. (csendőrségi) alosztályának vezerojévé leg
kegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

Megbizatott : 
Báró Gyula alezredes, a IV. számu csendórkerület 

beosztott törzstiszt je, ugyanezen csendőrkerület ideig. 
lenes vezetésével. 

Ö cs. és ap. kir. Felsége 1913. évi április hó 19·én 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával, legkegyelme 
sebben megengedni méltóztatott, hogy: 

Fery Oszkár ezredes, a m. kir. VI. számu csendőr. 
kerület parancsnoka, a schaumburg·lippei herczegi házi 
'rend II. osztály u diszkeresztjét, továbbá a. m. kir. 
VI. számu csendőrkerület állományába tartozó: 

Polster Kálmán százados, ezen diszkereszt III. osz· 
tályát, 

Vincze Albert hadnagy, ezen diszkereszt IV. osztá· 
Iyát elfogadhassa és viselhesse. 

Ö cs. és ap. kir. Felsége 1913. évi julius hó 19·én 
Bad·lschlben kelt legfelsőbb elhatárázásával megen· 
gedni méltóztatott, hogy Brettschneider Béla V. számu 
csendőrkerületbeli hadnagya bolgár királyi katonai 
érdemrend lovagkeresztjét elfogadhassa és viselhesse. 



190 

A m. kir. honvédelmi minister ur általokiratilag 
megdicsértettek : 

Besenyei László Albert ezredes, a magyar szent korona 
országaihoz tartozó csendőrség felügyelőjének helyettese 
a honvédelmi ministeriumban osztályvezetői minőség· 
ben kiváló ügybuzgalommal és a legjobb eredménynyel 
teljesitett szolgálataiért. 

Rómay Béla alezredes, bobroviniki és felsődriethomai 
Lukácsy Béla és Marschall Kálmán főhadnagyok, vala.· 
mint Herold Adám hadnagy, mindannyian n, m. kir. 
II. számu csendőrkerület állományában kitünő szol· 
gálataikért. 

Lázár Sándor m. kir. VIII. számu csendőrkerületbeli 
százados· szám vivő, kerületi számvivői vezetői minő· 
ben hosszu időn sit teljesitett jeles szolgálataiért. 

Hamza Gyula m. kir. VIII. számu csendőrkerület· 
beli százados, a katonai hatóságok támogatása terén 
kifejtett hasznos szolgálataiért. 

Argay Ferencz m. kir. II. számu csendörkerületbeli 
főhadnagy, szakaszparancsnoki 6s oktatótiezti minőség· 
ben teljesitett kiválóan buzgó és igen eredményes szol· 
gálataiért. 

Simonyi és varsányi Simonyi József és Fuxhoffer 
Gyula m. kir. V. számu cRendőrkerületbeli századosok, 
kit ünő és igen eredményes szolgálataikért. 

A magyar szent korona országaihoz tartozó csendőrség 
felügyelője általokiratilag megdicsértettek : 

A m. kú·. I I. számu csendórkerü'zetben.-

HeIl Miksa és Tóth Gyula hadnagyok az árvizveszély 
alkalmával a személy. és vagyonmentés körül tanusi· 
tott bátor és önfeláldozó magatartásukért. 

A m. kir. V 1. számu csendőrkerületben .
Rohonczy Imre hadnagy egy gyermcknek a vizbe· 

fulás veszélyétől történt megmentésc alkalmával tanu· 
sitott ember baráti és bátor cselekedetéért. 
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ELŐLÉPTETÉSEK: 

1913. évi május hó I·ével. 

Ő cs. és ap. kir. Felsége 1913. évi április hó 27.én 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelme. 
bebben kinevezni méltóztatott : 
Vezérőrnagygyá : László Albert ezredest, a magyar 

szent korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelő
jének helyettesét. 

Ezredessé : Körner Károly alezredest, az V. számu 
csendőr kerület parancsnokát. 

Századosokká: árkosi Mihály Károly V., Zelko Hen
rik VIII., Mráz Henrik II., Gid6l'alvy Elemér VI., 
nemesszeghi Nemesszeghy László III. számu csendőr. 
kerületbeli és Szopkó GyőzŐ a belügyministerium V b. 
osztályába beosztott föhadnagyot. 
Főhadnagyokká : Mallár Béla VIII., Stagl Miklós 

IV., szamosfalvi Panajott Sándor VI., Marschall Kál
mán Il., hindi Szabó László III., Vincze Albert és 
besenyei László Béla VI., végül Dalmy József VIII. 
számu csendőrkerületbeli hadnagyokat. 

Hadnagyokká : Balog András VII., Azudt István VI. 
Gross Rezső és Sándor József VIII., verebélyi MarsÓ 
Pál V., Tóth Gyula Il., Rácz László Il., verbói Szluha 
Dénes IV., fáji Fáy Gyula VI. és Liptay László VII. 
számu csendőrkerületbeli zászlós o kat. 

1913. évi november hó 'l.ével: 

Ö cs. és ap. kir. Felsége 1913. évi november hó 2.án 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelme. 
sebben kinevezni méltóztatott: 

Ezredesekké a következő alezredeseket : felsőbányai 
Bányai Albertet a VII., Szathmáry Józsefet a Il. számu 
csendőrkerület parancsnokát és lorántházi és zágor hidai 
Loránth Dénest a belügyministerium csendőrségi osztá
lyának vezetőjét. 

Alezredesekké a következő őrnagyokat : Bariss Ar
pádot a honvédelmi ministerium 16. osztályának vezető-
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jét és Pfeiffer Károlyt, az I. számu csendórkerület 
beosztott t!6rzstisztjét. 

Ornagyokká: Záray Ödön VII., AImássy Zsigmond 
V., peremartoni Virág László VIII., Czibere István II. 
és polyáni Boldizsár András IV. számu csendórkerület. 
beli 8záZl\dosokat. 

Századossá: Baszler János VIII. számu csendór· 
kerületbeli fóhadnagyot. 

Fóhadnagyokká : Pongrácz Aladár I., Hieronimy Lajos 
IV. és Móritz László VI. számu csendörkerületbeli had· 
nagyokat. 

Hadnagyokká : Szekeres Dezső 1., Juhász Ferencz 
VII., Riesz György III., Szepessy Árpád IV. és Csá
szár István VI. számu csendórkerületbeli zászlósokat. 

Hadnagy.számvivóvé: Molnár Károly III. számu 
csendórkerületbeli számvivó · tiszthelyettest. 

Nyugdiiaztattak : 

Altorjai A!torjay Imre cz. altábornagy, Szöcs Mihály 
cz. vezérórnagy, verebélyi Marsó György ezredes, továbbá 
Stolzenberg János és nemesszeghi Nemesszeghy László 
I. oszt. fószámtanácsosok. 

Várakozási illetékkel szabadságoltatott: 

Várady Ede ezredes és Szamosfalvi Panajott Sándor 
főhadnagy l évre. ' 

Meghaltak : 

Bezsilla K.álmán nyug. főhadnagy és Müller Béla 
hadnagy. 

Lamperth Lajos, 
m. kir. V. sz. ' cseneI. ker. őrmester. 
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