
208 

alat't különösen az irodai alkalmazásban, legutóbb 
mint számvivőségi segédmunkás, teendőinek ellátása 
körül kiváló szorgalommal kifejtett tevékenységéért. 

Németh Pál örsvezető ez. őrmester, a Finta Lajos 
szentgáli lakoson 1911. évi augusztus hó 24-én a szent. 
gáli erdőben elkövetett gyilkosságnak éveken át nagy 
buzgalommal és szakértelemmel folytatott nyomozással 
történt kiderítéséért. 

A VIlI. számu csendőrkerületben : 

Lázár Kálmán járásőrmester, hosszas esendőrségi 
szolgálata alatt a közbiztonság terén kifejtett buzgó 
és eredményes tevékenységeért, alárendelt jeinek ezél. 
irányos nevelése és oktatásáért, nemkülönben példás 
magaviseletéért. 

V. A csendőrkerületi parancsnokságok által dicsérő 
okirattalláttattak el: 

Az 1. számu csendőrke1'ületben: 

Boros Miklós őrmester, Végh József, Tóth Mihály, 
Zsoldos József, Ilyés Ferrncz és Balogh Vilmos örsvezető 
ez. őrmesterek, hosszas csendőrségi szolgálati idejük 
alatt, - de főleg mint örsparanesnokok - a közbizton. 
sági szolgálat terén kifejtett eredményes működésükért, 
alárendelt jeiknek helyes vezetése ér t, őrsüknek szép 
rendben tartásáért és jó magaviseletükért. 

Sütő Károly csendőr, ez. őrmester, Csomos Mátyás, 
Ursucz Szilárd és Czencz László csendőrök, hosszas 
csendőrségi szolgálati idejük alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén általában nagy szorgalommal kifejtett 
buzgó és eredményes tevékenységükért és jó magavise· 
letükért. 

Gál Sándor járásőrmester, a közbiztonsági szolgálat 
terén általában, de különösen örs· és járásparanesnoki 
minőségben lankadatlan szorgalommal kifejtett ered· 
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ményes tevékenységeért, valamint példás magavise· 
leteért. 

Lukács János járásőrmester, hosszas esendőrségi 
szolgálati ideje alatt általában, d~ ~ülönö~en min~ ör~. 
és járásparancsnok a közbIztonsagI szolgalat teren ki· 
fejtett eredményes tevékenységeért és lankadatlan 
szorgalm áért, valamint példás mag?,viseleté~rt... " 

Keresztes József járásőrmester, Bajkó Andras orsvezeto 
ez. őrmester, Fábián Dénes, Nagy András és Borza Simon 
csendőrök, Parajd községben és ennek környékén 
felhőszakadás következtében beállott pusztító árvíz 
alkalmával az élet· és vagyonmEmtés terén kifejt.ett igen 
buzgó és eredményes tevékenységü~ér~.. . .. .. 

Radics Sándor őrmester, esendorbIrosagI Irnoln es 
szárnysegédmunkási minőségben éveken át ki~ejtett 
kiválóan szakértelmes, buzgó és eredményes tevekeny. 
ségeért, nemkülönben példás magaviseletéért. 

C1'isán János és Hogiu János esendőrök, Diesőszent· 
mártonban váratlanul beállott árvízveszély alkalmával 
a vagyon· és életmentés körü.l ~anusítot~ ?átor és" e~szánt 
magatartásukért, illetve ez Iranyban Jarorvezeto]ulmek 
hathatós támogatásáért. .. . . 

Kálnoki Mózes őrmester, Barabás Karoly, S~klod~ 
András, Kovács Péter és Lukács Mihály örsvezető ez. 
őrmesterek, hosszabb esendőrségi szolgálati idejük 
alatt a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett ügybuzgó 
és eredményes műl~ödésükért, alárendelt jeiknek helyes 
és ezéltudatos befolyásolásáért, örseiknek szép rendben· 
tartásáért és példás magaviseletükért. 

Csató Máté örsvezető ez. őrmester, alárendelt jeinek 
helyes vezetéseért, örsének szép r~ndb~ntartásáért, 
valamint a közbiztonsági szolgálat teren kIfejtett szor· 
galmáért és elért szép ere~ményei~rt: .. nem~ülönb~n 
az 1913. éviolyamán a vezetese alatt allo ors kozgazdal· 
kodásának fellendítéseért. 

Király József, Erőss Imre, Benedek Ferencz, Csibipál 
Antal, Nagy Vendel, Bálint btván, Szabó Mihály és 
Péter Ferencz örsvezető ez. őrmesterek, örsüknek 
szép rendbentartásáért, valamint alárencleltjeiknck 
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helyes nevelése, vezetése és oktatásáért, nemkülönben 
a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett igen buzgó 
és eredményes működésükért. 

Demeter Sándor csendőr ez. őrmester, alárendeltjei 
vezetése és nevelése körül, nemkülönben a közbizton
sági szolgálat terén kifejtett kiválóan hasznos és ered
ményes működéseért. 

Dudás Ferencz őrmester, szárnysegédmunkási minő

ségben teljesített kiválóan buzgó, pontos, szakértelme s 
és eredményes tevékenységeért, valamint példás maga
viseletéért. 

Osiki Domokos, Szőllősi József és Ozinege Ferencz 
csendőrök, az Alsó- és Felsőváradja községben 1912. év 
őszén keletkezett árvíz alkalmával az árvédeImi munká
latok, nemkülönben a vagyonmentés körül kifejtett 
buzgó és önfeláldozó működésükért és örsparancsnokuk 
hathatós támogatásáért. 

Kis András őrmester és B UtJyi I.~tván csendőr ez. 
őrmester, Szilágyballa községben váratlanul keletkezett 
árvíz alkalmával, a veszély, illetve balesetek megelőzése 
végett tett helyes intézkedésekért és a vagyonmentés 
körül kifejtett bátor és elszánt magatartásukért. 

Tóth Ferencz Il. örsvezető ez. őrmester, Domokos 
Albert és Darnóczi Laios csendőrök, Korond községben 
felhőszakadás következtében pusztított árvíz alkalmá
val az élet- és vagyonmentés körül kifejtett igen buzgó 
és eredményes tevékenységükért, valamint bátor és el
szánt magata.rtásukért. 

Gáspár Pál csendőr, a folyó évi május hó 28-30-ig 
Budapesten megtartott hadsereg vivóversenyen fel
mutatott és a verseny vezetősége által is elismert igen 
szép és a csendőrség tekintélyét és jó hírnevét öregbítő 
eredményért, valamint az elért siker érdekében kifejtett 
vállalkozása és szívós kitartásáért. 

Virág Józse! próbfLcsendőr, Zilah r. t. városban pusz
tított árvíz alkalmával hat emberéletnek a vízbefulástól 
való megmentése körül fáradozott járőrvezetőjének 
hathatós támogatásáért. 

Jakabos Pál örsvezető cz. őr~ester. 1912-13. évi 
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Balkán háború alkalmával az állami és közbiztonsági 
szempontból felette fontos ószíváezi örsön való szolgá
lata alatt egyrészt a határvédelmi intézkedések pontos 
végrehajtása, a határszélen előfordult események ala
pos megfigyelése és bejelentése, másrészt az említett 
örskörletben előfordult számos különféle bűntett, vétség 
és kihágás kiderítéseért. 

Simon András őrmester, az Alsó- és Felsőváradja 
községben 1912. évi őszi árvizek alkalmával az árvédeImi 
munkálatok, nemkülönben a vagyonmentés kör ü I 
kifejtett buzgó s önfeláldozó működéseért, valamint 
17 éve t meghaladó csendőrségi szolgálati ideje alatt 
a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett ügybuzgó és 
eredményes működéseért. 

A Il. számu csendőrkerületben : 

. Rónai János l. törzsőrmester, csendőrségi szolgálati 
Ideje alatt különösen szárnyszámvivői minőséO'ben 
kifejtett pontos, szakavatott és lelkiismeretes tevé
kenységeért_ 

Metzner Károly járásőrmester, Tóth Kása István és 
Szilágyi Márton őrmesterek, a közbiztonsági szolgálat 
t.erén huzamosabb időn át kifejtett eredményes tevé
kenységükért, alárendelt jeiknek helyes és ezélirányos 
vezetéseért_ 

Kovács Buna Józse! járásőrmester, a esendőrjelent
kezők gyűjtése körül kifejtett fáradozásáért és ügy
buzgalmáért. 

Kiss Péter törzsőrmester, az irodai szolO'álat terén 
szárnysegédmunkási, különöse n pedig r:ktárkezelői 
minőségben kifejtett fáradhatatlan ügybuzgalmáért_ 

Bölöni József őrmester, a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett eredményes tevékenységeért, nemkülön
ben szárnysegédmunkási minőségben tanusított ügy
buzgalmáért. 

Hancz Albert csendőr ez. őrmester és Szentes Antal 
csendőr, a közbiztonsági szolgálat terén huzamosabb 
időn át kifejtett buzgó és eredményes tevékenységükért. 
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Dankó Pál őrmester, mint szárnyirodai segédmunkás 
a lefolyt politikai mozgalmak ideje alatt felhalmozódott 
nagymérvű irodai munkálatok lebonyolításánál tanu
sított pontos, lelkiismeretes és fáradhatlan ügybuzgal
máért_ 

Bruckner Gyula és Hegyi József járásőrmesterek, 
Kiss Sándor L, Szilágyi János, ~aczkovits István, Zejk 
János, Temérdek András, Osete Ferencz, Haszler Ernö 
és Klein József őrmesterek, Deák István, Péter Sándor, 
Gordán Mihály, Juhász János, Hermann János, Maro
vits Mátyás, Papp József lll., Pál Antal, Fock György, 
Faragó András, Vigh Mihály, Róth János, Gersch Józse!, 
Faragó Tivadar, Jánosi József, Szőcs József, Papp 
Titusz, Kása József, Varga Mihály, Dezső Imre, Mol
dován Pap János, Vámos István és Benedek György 
örsvezetö, ez. őrmesterek, Rudeu János, Orosz László: 
Etschek György, Suhaida Mihály, Polovics János, Somogy~ 
Antal ll., Szöllösi Pál és Fratilla János csendőr ez. 
őrmesterek Pataki Gábor csendőr, a balkáni háború 
alkalmával a szerblakta vidéken s általában a határ
szélen lefolyt feszült politikai mozgalmak tartama 
alatt a határvédelmi intézkedések pontos végrehajtása 
és a határszélen előfordult események pontos meg
figyelése és bejelentése, a szerbajkú hazai lakosság, 
valamint az idegen állambeliek alapos és beható ellen
őrzése körül tanusított magatartásukért. 

A llL számu csendőrkerületnél : 

Péczeli János örsvezető ez. őrmester, az orvvadászat 
meggátlása és a vadorzók üldözése körül kifejtett igen 
eredményes és fáradhatlan tevékenységeért. 

Hatala Mihály őrmester, Szopkó András csendőr, 
ez. őrmester, Németh Józse!, Ladányi József és Belsö 
Károlyesendőrök, a hevesmegyei Szarvaskő és Felnémet 
községekben felhőszakadás miatt bekövetkezett árvíz
veszély alkalmával az élet- és vagyonmentés körül tanu
sított bátor és önfeláldozó szolgálataikért, valamint a 
kirendelt hatósági közegek hathatós támogatásáért. 
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Guttmann Albert törzsőrmester és Szabó Sándor l. 
őrsvezető, ez. őrmester, az 1912-1913. évek folyamán 
lezajlott szerb nemzetiségi mozgalmak tartama alatt 
az újvidéki szárnyirodában felszaporodott irodai mun
kálatoknak fáradságot nem ismerő buzgalommal, nagy 
körültekintéssel és lelkiismeretes pontossággal történt 
végzéseért, előljáró szárnyparancsnokuknak ezirányban 
történt odaadó és hathatós támogatásáért. 

Iványos István őrmester, úgy a közbiztonsági, mint 
az irodai szolgálat terén tanusított lankadatlan szor
galmáért, lelkiismeretes pontosságáért ós előljáró pa
rancsnokának odaadó hathatós támogatásáért, nem
különben példás magatartásáért. 

Kiss József, Kecz Péter és Fazekas Ferencz ]aras
őrmesterek, Hegyi Ernő, M'ucsi Lajos, Zai István, Ongai 
János, Kiss József IV., Zombori Lajos, Grinvalszky 
Károly, Péterfi Péter és Tóth György örsvezető ez. őr
mesterek, az 1912-1913. években lezajlott szerb nem
zetiségi mozgalmak tartama alatt az állam biztonsága 
és államellenes cselekmények meggátlása s elnyomása 
körül kifejtett igen buzgó, eredményes és fáradságot 
nem ismerő buzgalmukért, alárendelt legénységüknek 
ezi.rányú hathatós befolyásolásáért, oktatásáért és 
helyes fegyelmezéseért. 

Kántor Géza törzsőrmester és Simokov István őrmester, 
az 1912-1913. évek folyamán lezajlott szerb nemzeti
ségi mozgalmak tartama alatt a zombori szárnyirodá
ban felszaporodott irodai munkálatoknak fáradságot 
nem ismerő buzgalommal, nagy körliltekintéssel és 
lelkiismeretes pontossággal történt végzéseért, valamint 
előljáró szárnyparancsnokuknak ez irányban történt oda
adó és hathatós támogatásáért. 

Jl.fészáros Jl.fihály örsvezető ez. őrmester, a Borsod, 
Heves, Gömör és Kishont vármegyék terliletén 1652 kor. 
kárértékben elkövetett 13 rendbeli sertéslopás tettesei
nek és orgazdáinak hosszas, fárasztó és észszerűen 
vezetett nyomozás során történt kiderítéseért és az 
igazságszolgáltatás kezébe való juttatásáért. 

Gyói Lá8z1ó járásőrmester, hosszas csendőrségi szol-
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gálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén min
denkor tanusított kötelességhű, igen eredményes és 
fáradhatlan szorgalmáért, alárendelt örseinek és legény
ségének helyes fegyelmezése és oktatásáért, nem
különben mindenkor tanusított példás magatartásáért_ 

Rozsnyai Mihály őrmester, hosszas csendőrségi szol
gálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén min
denkor tanusított eredményes működéseért, örsének 
példás rendbentartásáért, alárendelt jeinek helyes és 
czélirányos vezetéseért és oktatásáért, nemkülönben 
példás magatartásáért. !fl 

Szabó Gábor 1. őrmester, a közbiztonsági szolgálat 
terén hosszas csendőrségi szolgálati ideje alatt minden
kor kifejtett igen buzgó, igen eredményes és fáradságot 
nem ismerő tevékenységeért, örsének példaszerű rend
benta:tásáért, alárendelt jeinek helyes fegyelmezése, 
oktatasa és befolyásolásáért, nemkülönben példás maga
tartásáért. 

Bucsán Dániel, Szentei István és Biró István örsvezető 
cz_ őrmesterek, a közbiztonsági szolgálat terén hosszas 
csendőrségi szolgálati idejük alatt mindenkor kifejtett 
igen buzgó, igen eredményes és fáradságot, nem ismerő 
tevékenységükért, őrseiknek példaszerű rendbentartá
sáért, alárendelt jeiknek helyes fegyelmezése, oktatása 
és befolyásolásáért, nemkülönben példás magatartá
sukért. 

Losonczi Sándor örsvezető ez. őrmester, hosszas 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szol
gálatban tanusított buzgó, igen eredményes és fárad
hatlan tevékenységeért, ör~ének jó rendbentartásáért, 
alárendelt jeinek helyes fegyelmezése, oktatása és be
folyásolásáért. 

Rozgonyi György őrmester, a közbiztonsági szolgálat 
terén hosszas csendőrségi szolgálati ideje alatt minden
kor tanusított fáradhatlan szorgalmáért és eredményes 
működéseért, nemkülönben alárendelt jeinek helyes fe
gyelmezése, oktatása és befolyásáért. 

Szetei János és Orosz János csendőrök, az 1914. évi 
május hó 28-ától 30-ig Budapesten megtartott had-
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sereg vívóversenyen felmutatott - a verseny vezető
sége által is elismert - igen szép és a csendőrség tekin
télyét és jó hírnevét öregbítő eI'edményükért, valamint 
az elért siker érdekében kifejtett vállalkozásuk és szívós 
kitartásukért. 

A I V. számu csendő1'kerületben: 

Debreczeni Gyula őrmester, a közbiztonsági szolgálat 
terén hosszas időn át kifejtett eredményes tevékeny
ségeért. 

László János járásőrmester, Csorba János őr~vezető, 
cz. őrmester, Baghy Géza cscndőr, ez. őrmester, Rádi 
Géza, Lőrincz Istt'án, Fülep Károly és Wundcrlich Ignácz 
csendőrök, Rehó István próbacsendőr, 1913. évben az 
árvlzveszély alkalmával a mentési munkálatoknál 
fáradságot nem ismerő kitartással teljesített önfeláldozó 
szolgálataikért. 

Rádi Géza cscndőr, özv. Koleszár Istvánné szikszói 
lakosnak a tűzbaláltól való megmenléw ulJ,alll1ával 
tanusított bátor és férfiasan elszánt magatartásáért. 

~a1'at János csendőr, 1913. évben Ung vármegye 
terulcten uralgott kolera alkalmával a védekezési 
munkálatok ellenőrzése körül kifejtett buzgó, fáradságos 
és eredményes szolgálatáért. 

Obladanyuk László örsvezető ez. őrmester, a köz
biztonsági szolgálat terén köteless~gtudá~E8l párosult 
buzgalommal kifejtett eredményes tevékenységeért. 

Horváth György csendőr ez. őrmester, Űlubló község, 
ben 1913. évben kiütött tűzvé8Z alkalmával mját testi 
épségének veszélyeztetésével az élet- és vagyonmentés 
körül kifejtett eredményes tevékenységeért, 

Széni János örsvezető ez. őrmester, 1913. évben 
pusztftott árvíz alkalmával a vagyon és életmentés 
körül kifejtett tevékenységeért. 

Lendvay Abel örsvezető ez. őrmester, több yármegye 
területére kiterjedt, csalási ügy tetteóeinek kinyomozása 
körül kifejtett tevékenységeért. 

Rogoz8án Grill örsvezető ez. őrmester, a közbiztonsági 
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szolgálat terén huzamosabb időn át kifejtett eredmé· 
nyes tevékenységeért. 

Gaál Gábor és Ger(Je/y Albert Bertalan csendőrök, 
árvízveszély alkalmával öt ember életének megmentésé. 
vel tanu~ított önfeláldozó és bátor magatartásukért. 

Csiszár Elek örsvezető ez. őrmester, árvízveszélynél 
az életmentés körül nagy önfeláldozással kifejtett 

uzgó és eredményes tevékenységeért. 
Kovács Géza őrmester, a közbiztonsági szolgálatban 

és irodai alkalmaztatás ában kifejtett eredményes mun· 
kásságáért. 

Bencze Károly örsvezető ez. őrmester, a köz bizton· 
sági szolgálat terén kifejtett eredményes tevékenysé· 
geért. 

Nagy Pál járásőrmester, egy bonyolult csalási ügy 
nyomozása körül kifejtett buzgósága és a tetteseknek 
az igazságszolgfÍltatás kezébe juttatásáért. 

Csiszár Miklós és Kocsis Sámuel csendőr ez. őrmesterek 
egy bonyolult csalási ügy nyomozása körül járőrvezető. 
jüknek buzgó és odaadó támogatásáért. 

Volf János, Bálori Ferencz, Oberbüchler Ferencz és 
Kupecz "lIárlon járásőrmesterek, Hunyadi János őr· 
mester, Jfarozsán József Erde; József örsvezető ez. őr
mesterek, Czikai Zsigmond és Kővár; Tivadar csend· 
őrök ez. őrmesterek, S1trján István, Barczán Péter 
és Vas R1tben József csendőrök, 1913. évben Bereg
vármegye teülretén kiütött kolerajárvány továbbterje. 
désének meggátlása körül kifejtett eredményes műkö· 
désükért. 

Borogyi György csendőr ez. őrmester és Kántor István 
csendőr, árvíz alkalmával az élet· és vagyonmentés 
körül kifejtett működésükért. 

Kovács Kálmán örsvezető ez. őrmester, alkalmas 
jelentkezők szerzése körül kifejtett eredményes műkö
déseért. 

Godány László csendőr ez. őrmester és Valkó József 
csendőr 1913. évben Máramarossziget és Faluszlatina 
határában pusztított árvíz alkalmával a menté,i mun
kálatoknál teljesített önfeláldozó szolgá!ataikért. 
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Reszelák Sándor, Lup Péter és Dobai István csend
őrök, a Tisza folyó kiöntése alkalmával a lakosság 
megmentése körül veszélyes körülmények között fárad
ságot nem ismerő magatartásukért. 

BOnjJár József örsvezető ez. őrmester, egy ember
ölésseI párosult rablás tettesének 320 órán át folytatott 
igen ügyes, leleményes, kitartó és fáradhatatlan nyomo
zással történt kiderítéseért. 

Kis László, Doros István, Csiszár Elek örsvezető ez. 
őrmesterek és Imre József őrmester 1913. évben a je
lentkezők gyűjtése körül kifejtett eredményes tevé
kenységükért. 

Décsei Laios 6s Balogh Mihály csendőr ez. őrmesterek, 
kolera alkalmával a járvány továbbterjedésének meggát
lása iránt tett hatósági intézkedések és védekezési 
munkálatok ellenőrzése körül kifejtett hathatós közre· 
működéseért. 

Pink Pál örsvezető ez. őrmester és Hegyi József 
csendőr, a zemplénvármegyei Tolcsva községben 
pusztított árvíz alkalmával az életmentés körül tanusított 
bátor és elszánt magatartásukért. 

Rozgonyi Györ(Jy őrmester, a közbiztonsági szolgálat 
terén hosszas csendőrségi s7.olgálati ideje alatt minden
kor tanusított fáradhatlan szorgalmáért és eredményes 
működéseért. 

Az V. 8zámu csendőrkeriiletben.' 

Lezsák István csendőr ez. őrmester, Csaeza-Tren
esénmakói b. é vasút építése alkalmával az épí
tést megakadályozni szándékozó környékbeli lakos
ságnak, bátor, higgadt és tapintatos lecsillapítá
sáért. 

Tandli Jáno8 örsvezető ez. őrmester, tűzeset alkal
mával a tűzoltás és vagyonmentés körül tanusított 
kiváló szolgálatáért. 

Adarnik Gáspár és Négyesi 18tván örsvezető ez. őr
mesterek, lopási esetek tetteseinek szakszerű és lele· 
ményes kiderítéseért. 

• 



• 
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Kis András őrmester, árvízveszély alkalmából tett 
ezélirányos intézkedései és bátor magatartásáért. 

Tőke Lajos örsvezető ez. őrmester, a közbiztonsági 
szolgálat terén állandóan kifejtett buzgó és eredményes 
szolgálatáért. 

Reiber János örsvezető ez. őrmester, vízáradásnál 
több egyén életének biztonságba helyezése körül ki· 
fejtett gyors, bátor és odaadó ténykedéseért. 

Simánszky Ádám' örsvezető ez. őrmester és Petrovics 
Pál csendőr, tűzvész alkalmából, a tűzoltás és vagyon· 
mentés és l-l ember életének biztonságba helyezése 
körüli ténykedéseiért. 

Palóczi Mihály és Szász György járásőrmesterek, 
Hajzel' János és Gipsz Sándor őrmesterek, Virsik Géza, 
Piszk Emil, Fürst Mór, Papp György 11., Sringenszeisz 
György, Szerencse Péter, Geleta Lajos, Schmidt Pál, 
Tomor Gábor, Kutlik Vendel, Mihály János és Dodonka 
Ferencz örsvezető ez. őrmesterek, Osonka Imre, Szitár 
András 11., Horváth Jónás, D1ikai Im?'e és Horváth 
Józse! I. csendőr, ez. őrmesterek, Madarász Józse! 
Biró Károly, Elischer Ignácz, nemes Vajay István, 
Balogh Gyula 11., Polgár János, Osuka László, Nagy 
Lajos I., OS7ikovics János, Dvoncs József, Bajnok Vincze, 
Bartos Józse!, Szalai Sándor 11 .. Weisz Józse!, Asztalos 
György és Deák Ferencz csendőrök a közbiztonsági 
szolgálat terén az utóbbi időben kifejtett buzgó, lelemé
nyes és lankadatlan szorgalmuk és eredményes tevé· 
kenységükért. 

Janicza Jakab csendőr, egy gyermek életének a tűz
haláltól való megmentéseért. 

Bartos Mihály csendőr, egy gyermek életének -
saját élete koezkáztatása mellett - a vfzbefulás halá
lától történt megmentéseért. 

Joó László csendőr ez. őrmester, vasúti árulopások 
tetteseinek kiderítése körül tanusított fáradhatatlan 
buzgalmáért. 

Steffkó Ferencz törzsőrmester, tűzeset alkalmával 
a keletkező tűznek gyors és bátor eljárásával történt 
lokalizálásáért. 
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A V 1. számu csendőrkerületben : 

Fenyvesi Mihály örsvezető ez. őrmester, egy bűntet
teket elkövetett katonaszökevénynek' helyesen veze
tett ügyes és tapintatos eljárással folytatott nyomozás 
során eszközölt elfogása és az illetékes katonai parancs
nokságnak átadásáért,. 

Hideg Lajo8 csendőr ez. őrmester, Zalagógánfa 
községben tartott búcsú alkalmával egy támadó nép
tömeggel szemben tanusított bátor és férfias maga
tartása és a fegyverbecsület megóvásáért. 

Bakos István örsvezető ez. őrmester, Viszló Imre, 
Varga Józse! 11., Elek Lajos, Fontányi István és N~me~l~ 
Lajos 1. csendőr, ez. őrmesterek, Magyar Istvfln es 
Kovács Józse! András csendőrök, az 1912-1913. évi 
külpolitikai válság ideje alatt a nemzetiségi mozgalmak 
elnyomása körül nehéz körülmények között fáradságot 
nem ismerő buzgalommal és kitartással teljesített ered
ményes szolgálataikért. 

Ozinki Józse! csendőr, az előljáró különítmény parancs
nokát egy életveszélyes támadástól, a kellő pillanatban 
alkalmazott eredmén.yes kardfegyverhasználattal vál
ságos helyzetéből kiszabadította és megmentette. 

Jóna Sándor örsvezető ez. őrmester és Tatár Jáno8 
csendőr. a balatonlellei fürdőkülönítmény két tagjának 
nagyszámú fellázadt tömeg által történt ,megtá.mad. 
tatásáról értesülvén, leggyorsabban a helyszmére ~Ietett 
s ott megfelelő határozott fellépéssel az életveszelyben 
forgott bajtársait válságos helyzetükből kiszabadí
totta. 

Tanto8 János csendőr ez. őrmester, egy kóbor ezigá
nyok által elkövetett 1800 korona ká~értékű l~, ~oesi 
és ruhanemű lopásnak gyorsan megmdított es Igen 
ezélszerűen vezetett nyomozással történt kiderítése 
és az összes bűnjelek kézrekerítéséért. 

Kutasi Károly örsvezető ez. őrmester és Matosec 
Alajo8 csendőr, egy gyermekölés tettesének és .részesé
nek, továbbá az Austria területén levő (,MItté»-féle 



220 

tűzérségi lő telep szerraktárából álkukcshasználat mel
~ett elkövetett lopások tettesének ügyes, tapintatos 
·es szakavatott nyomozással eszközölt kiderítéseért_ 

Mohácsi Ferencz járásőrmester, Hideg Lajos csendőr 
<lZ. őr.~ester, ~áti József, Kurucz János és Léja Róbert 
csendor 1913. evben Keszthelyen felhőszakadás folytán 
kelet~ezet.~ árvízveszély alkalmával, az élet- és vagyon
mentes korul nagy buzgalommal kifejtett önfeláldozó 
és eredményes tevékenységükért. 

K1'iva,rics Józse! örsvezetőö ez. őrmester, egy czigány
banda altal elkövetett s nagy furfanggal össze bonyolí
tott lólopási esetnek ·igen czélszerűen s nagy buzgalom
mal vezetett nyomozással történt kiderítéseért .. 

.'Pálo., '.óz~e! örsvez~tő ez. őrmester, 1913. év folyamán 
DIszel. kozsegben elofordult többrendbeli gyujtogatás 
tettesenek nagy buzgalommal és kiváló szakértelemmel 
vezetett nyomozással történt kiderítéseért. 
. .Bam&its Kálmán járásőrmester, Füsi József győrszent
l vam lakos sérelmére elkövetett szándékos emberölés 
Lellesének fáradhatlan buzgalommal s nagy körül
tekmtéssel vezetett nyomozással eszközölt kideríté
seért. 

Makaró Pál őrmester, Farkas János és Rajki János 
csendőrök, Répczelak községben kiütött tűzvésznél 
a, vag:Y0~n:entés és a tűz továbbterjedésének meggát
l~sa kor~.l ~gen nagy b,uzgalommal és hasznos tevékeny
seggel lnfeJtett eredmenyes szolgálataiért. 

Tavaszi Imre őrmester, irodai alkalmazásában hosszabb 
időn át általában kifejtett buzgó, szorgalmas és ered
ményes tevékenységeért. 

Baier Józse! járásőrmester, György Józse! őrmester 
Németh István III., Farkas Fe1'encz II., Tóth Kálmán: 
Ezőke Lajos, Varga Pál, Göcze József II., Oziglár Má
tyás, Kátai István, Piller Antal, Séfel György, Pölöskei 
Józse!, Horváth Károly III., Szabó Gábor Schrancz 
Pál és Gsáder Ferencz őrsvezető, ez. őrmeste;ek Gérnyi 
Mihály és Heiter István csendőr ez. őrmesterek Gallai 
Józse! csendőr, a közbiztonsági szolgálat terén áJtalában 
kifejtett ügybuzgó és .eredményes működéseért. 
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Nagy Ferencz csendőr, ez. őrmester, Kisfalvi Mihály, 
Szabó Lajos III., Varga Józse! 1., Pecsics Antal és 
Rézmann Pál csendőrök, az 1914. évi hadsereg-vívó
versenyen tanusított ügyes és szakavatott vívásukért 
s az ez által elért azon kiválóan sikeres eredménvekért 
is, melylyel a testület hagyományos jó hírnevének öreg
bíteséhez hozzájárultak. 

A VII. számu csendőrkerületben " 

Imre Ferencz és Albert József esendőrök, Kisdemeter 
községben 1913. évben árvízveszély alkalmával az élet~ 
és vagyonmentésnél kifejtett dicséretes tevékenysé
gükért. 

Gálfi Ferencz őrmester, a jelentkezők gyűjtése körül 
kifejtett buzgó és eredményes tevékenységeért. 

Osere György örsvezető ez. őrmester és Oláh József 
csendőr, három rabszökevénynek igen nehéz körül
mények között eszközölt kézrekerítése és elfogásáért. 

Pál Mózes és Lukács Ferencz örsvezető ez. őrmesterek, 
egy nagyobbszabásu pénzhamisitási eset kinyomozása 
és a tetteseknek az igazságszolgáltatásra juttatásáért_ 

Szász András örsvezető ez. őrmester, Szeben és Alsó
Fehér vármegyékben 1914. év folyamán 244Yz órán át 
teljesített nyomozás során leleplezett nagyszabásu 
kivándorlási üzelmek meggátlása és a tetteseknek az 
igazságszolgálta tásra juttatásáért. 

Székely And1'ás örsvezető ez. őrmester, csendőrségi 
szolgálati ideje alatt tanusitott buzgó és eredményes 
működéseért. 

Nagy Károly, Onya Mihály és Kopacz Dénes csend
őrök, egy, a hegyről történt lezuhanás közben sulyosan 
megsérült nőnek az első segély ben való részesitése és 
biztos helyre szállítása általi életmentésért. 

Tompa Ferencz járásőrmester, Erdős Andl'ás és 
Füleki József örsvezető ez. őrmesterek, 1914. évben a 
Fogarason ideiglenesen felállított próbacsendőri tan
folyamnál segédoktatói minőségben kifejtett buzgó 
és eredményes tevékenységükért. 
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Bordás Béla örsvezető ez. őrmester, Jancsó György, 
Costea Gandit, Róka Antal és Dezső János esendőrök, 
1913. évben az állatcsempészet megakadályozása körül 
kifejtett eredményes tevékenységükért és példás maga
viseletükért. 

Ádám Józse! őrmester, Szakács János, Kalló János 
őrsvezető ez. őrmesterek, Nilka Mihály, Szitás András, 
Szijgyártó Márton, Kovács Péter, Mihály Péter, Lovász 
Mihály, Megyeri Józse! és Gsergő Péter csendőrök, 1913. 
-év folyamán a határrendészeti szolgálat terén kifejtett 
buzgó és eredményes működésükért. 

Horváth Józse! próbaesendőr, 1914. évben Budapesten 
tartott hadsereg-vívó versenyen felmutatott igen szép 
és a csendőrség tekintélyét és a jó hirnevét öregbítő 
.eredmél1yért, valamint az elért siker érdekében kifej
tett vállalkozása és szivós kitartásáért. 

Józsa Imre, Sztajka Demeter, Tompa Imre, Gzinege 
Lajos, Lázár Ferencz, Tamás Sámuel, Bándi Dénes, 
Ozirálci István, Farkas János, Tóth Lajos, Sém Elek, 
Jánosi Dénes, Kese Jlfihály, Kopecz Károly, Zakariás 
János, Lukács Ferencz, Nagy Károly, Danka András, 
Gencsi Józse!, Buricska Márton, Gsog Dénes, Szüts Péter, 
Péter Józse!, Farkas Sándor, Port'ik Józse!, Szvoboda 
Antal, Junkán János és Pap János örsvezető ez. őr
mesterek, Fülöp Balázs és llyés Ferencz csendőr ez. 
örmesterek, Ádám Ferencz, Kányádi András, Tarpai 
András, Deszpa Todor Ilyés, Molnár Imre, Gáspár Fe
rencz, Jancsó György, Vida Ferencz, Sebestyén Balázs, 
Jénáki Antal, Tóth Lázár, Bilibók Péter, Bakó Sámuel, 
Ratut Vazul, Zomonitia Mihály, Márton György, Zsurka 
Szabin, Gávrillás Pánfil, Tausz György, Mike József, 
Nagy György, Silye József, Fazakas János, Sebestyén 
Izidor, Rosála Liviusz, Gsedő Márton, Schappert Oszkár, 
Kassai Albert, Veres Józse!, Nagy István, Darvas Sán
dor, Gsibi Zsigmond, Filker Károly, Pető József, Szabó 
Sándor, Kocsis Tivadar, Szendrei Ambrus, Szabó Jó
zse! ll., Fojtos Sándor, Deák István, Kacsó Ambrus, 
Nagy Sándor, Sallós Mihály, Bács Ferencz, Vitos Ágos
ton, Téglás Mihály, Boros Gábor, Dobri József, Szász 
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István, Vlád Mihály, Markaly Antal, Ardeleán János, 
Andrási László, Kupsán György, FilipMiklós, Erkedi 
Dániel, Mátyás András, Gecző Kálmánés Lakatos Pál, a 
közbiztonsági szolgálat tertln kifejtett buzgó és ered
ményes működésükért. 

Incze Gyula, Vajas Gergely, Grósz Demeter és Koto
lozsa Jeremiás csendőrök, 1913. évben Maros-Torda 
megyében uralgott árvizveszély alkalmával az élet
és vagyonmentés körül kifejtett igen buzgó tevékeny-
ségükért. . 

Gsekme Károly törzsőrmester, pótszárnysegédmunkási 
minősé"ben hosszu időn át kiváló szakértelemmel, 
ügybuz~ósággal, ernyedetlen szorgalommal kifejtett 
tevékenységeért, különösen a létszámszaporítás alkal
mával beállott rendkivüli teendőinek lelkiismeretes és 
kifogástalan elvégzéseért. 

Kiss János ll., őrmester, szárnysegédmunkási mmo
ség ben az irodai szolgálat terén hosszabb időn át szor
galommal és kitartó ügybuzgósággal kifejtett tevékeny
sé"eért nevezetesen a brassói szárnynak 1912. évben 
tö~tént' átszervezése és új örsök felállításával beállott 
rendkivüli teendőinek pontos és megbizható elvég
zéseért. 

Soós János és Kajcsa Józse! őrmesterek,szárnysegéd
muukási minőségben az irodai szolgálat térén hosszabb 
időn át szorgalommal és ügybuzgósággal kifejtett 
tevékenységükért. 

Horváth Vincze és Huber János járásőrmesterek, 
Bereczlci Balázs, Pap János, Páll Dávid, Gagyi Ferencz 
és Pap György örsvezető ez. őrmesterek, Imre Antal, 
Guré Péter, Vas József és Farkas János csendőrök, a 
közbiztonsági szolgálat terén kifejtett buzgó és ered-
ményes működésükért. , ' ."" 
~$.Bokor Jakab, Szabó Józse! es Pap Istvan Jarasor~es
te~ek, Fodor Péter, Szilágyi Márton és Kovács Aron 
őrmesterek, Imecs József, Samu Mihály és Szoó István 
örsvezető ez. őrmesterek, a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett buzgó és eredményes működésük, valamint 
alárendelt jeiknek példás és ezéldudatos vezetésükért. 
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A VIII. számu csendőrkerületben : 

Vincze László és Ozakó János örsvezetö ez. őrmesterek, 
Kamuti Lajos, Balla Sándor, Farkas György és Borbély 
Gáspár csendőr ez. őrmesterek, a balkáni háboru alkal
mával a szerb lakta vidéken s általában ahatárszélen 
lefolyt feszült politikai mozgalmak tartama ~latt a 
határvédelmi intézkedések pontos végrehajtása és a 
határszélen előfordult események pontos megfigyelése 
és bejelentése, a szerb ajku hazai lakosság, valamint az 
idegen állambeliek alapos és beható ellenőrzése körül 
tanusitott kiváló magatartásukért. 

Kárász J ános és Frank Mór törzsőrmesterek, a törzs 
állományában ezen kerület csendőrbiróságánál segéd
munkási minőségben hosszabb időn át minden aUra
lommaI fáradságot nem ismerő kitartással, ernyedetlen 
buzgalommal és szakértelemmel teljesített igen hasznos 
és eredményes tevékenységükért, alárendelt jeiknek he· 
lyes és ezélirányos vezE)téseért és neveléseért, nemkülön
ben példás magaviseletükért. 

Dékány István és Kardos Imre csendőrök, a folyó 
évi május hó 28 - 30-ig Budapesten megtartott hadsereg
vívóversenyen felmutatott és a verseny vezetősége 
által is elism~rt igen szép és a csendőrség tekintélyét s 
jó hirnevét öregbitő eredményért, valamint az elért 
siker érdekében kifejtett vállalkozásuk szivós és kitar
tásukért . 

Durucz J ános örsvezető ez. őrmester, hosszas csend
őrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat
ban minden alkalommal kifejtett buzgó és eredményes 
tevékenységeért. 

A cs. és kir. hadsereg-hadtápparancsnokság által okirati
lag megdicsértetett : 

Basa Gábor csendőr ez. őrmester, fo lyó évi augusztus 
hó 17. és 18-án lovas tábori csendőr minőségben Szer
biába történt kiküldetésekor az ellenség közelében 
tanusított kiváló bátorságaért. 
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VI. A csendörkerületi parancsnokságok által nyilvánosan 
megdicsértettek : 

Az 1. számu csendőrkerületben : 

r~Xantus Gergely, Darkó Mihály és Kósza József csendőr 
ez. őrmester, Bajkó I stván, Lovas Albert, Hajdu István, 
Erős Balázs, Butyka Mihály, Szöllősi József, Sóra Illés, 
Duma Sámuel, Pribacz Lázár, László Vazul, Oontrás 
Péter, Horváth J ózsef, Morár László, Szakálas J ános, 
László Józse!, Veres János, Karácsonyi Dénes, Magyar 
János, Marzsin Simon, Ozencz György, Mikle J ános, 
Karácson Sándor, Buzás János, Ferencz Gyula, Berei 
Dénes, Lengyel András, Péter István, Szikszai Sándor, 
Havadtői Péter, Marián László, Szilágyi György, Baróti 
János, Tőkés Ferencz, Bokis János, Hestelán János, 
Törzsök Máté, Pataki I stván, Dán Sándor, Sir/tó Péter, 
Török Ferencz , Giró István, Vitos Béla, Borza Simon és 
Biró J ózsef 1. csendőrök, a balkáni háboru alkalmával 
a II. számu csendőrkerület területére vezényelve, a 
lefolyt feszült politikai mozgalmak ideje alatt örsparancs
nokuk hathatós támogatásáért, illetve azok által kiadott 
rendelkezések pontos végrehajtásáért, a határszéli 
események beható megfigyeléseért és az észlelteknek 
gyors bejelentéseért. ..;. ~, 

Mihálydeák János örsvezető ez. őrmester és Gruicza 
Győző csendőr, az 1912. évben dühöngött ·cziklon által 
teljesen tönkretett bálványosváraljai örs u jbóli léte
sítése, illetve felállítása körül kifejtett önfeláldozó 
tevékenységükért. - ; .. 

Popiczka Kelemen járásőrmester, Baj kó András 'If és 
Bartalis Péter örsvezető ez. őrmesterek, a legénységi 
létszám kiegészítése körül j elentkezők gyüjtése által 
elért sikeres működésükért. 

Dósa Árpád csendőr, a közbiztonsági szolgálat terén 
általában, de főleg Spring község közbiztonsági állapo
tának megszilárdítása körül kifejtett ügybuzgó és igen 
hasznos szolgálataiért és jó magaviseleteért. 

15 
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Nagy János 1. és Nagy Bálint csendőr ez. őrmesterek, 
Fábián József 1., Bartos Zsigmond, Boja Ferencz, Szé
kely G. Ferencz és Nagy Károly 11. csendőrök, csend
őrségi szolgálati idejük alatt a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett eredményes működésükért, valamint 
jó magaviseletükért. 

Demeter Sándor törzsőrmester, a szárnyszámviteli 
teendők ellátása körül nagy buzgalommal kifejtett 
eredményes tevékenységeért. 

Glaviczky Ferencz és Szakács József őrmesterek, 
Zsigmond Ferencz, Osiszér Albert, Kolcza Győző, Ferencz 
Mátyás, Kovács Mózes 11., Gál Lajos és Székely Do
mokos örsvezető ez. őrmester, azon igen szép eredmény
nyel és haszonnal járó kiváló gondoskodással párosult 
buzgó tevékenységükért, melyet 1913. évben az örs 
közgazdálkodásának okszerű vezetése és fejlesztése 
körül kifejtettek. 

Foja György csendőr ez. őrmester, Szász János, György 
Mihály, Fodor Gábor, Kiss Józse! 11. Orbán Dániel és 
Kalocsai Ferencz esendőrök,esendőrségi szolgálati ideje 
alatt általában minden irányban, de különösen a köz
biztonsági szolgálat terén kifejtett ügybuzgó és ered
ményes tevékenységükért. 

Grosz Gusztáv járásőrmester, a legénységi létszám 
kiegészítése körül jelentkezők gyüjtése által elért sikeres 
működéseért, nemkülönben azon igen szép eredmény
nyel és haszonnal járó kiváló gondossággal párosult 
buzgó tevékenységeért, melyet 1913. évben az örs köz
gazdálkodásának okszerű vezetése és fejlesztése körül 
kifejtett. 

Boros Gábor, Málnási János, Balázs Vincze, Rád 
László, Kádár János, Márton Sámuel, Lengyel Sándor, 
Mara Mózes, Roska János, Réti Flórián, Szilágyi Sándor 
és Biró Péter csendőrök, csendőrségi szolgálati idej ük 
alatt a közbiztonsági szolgálatban minden alkalommal 
kifejtett igen eredményes működésükért. 

Bedő Ferencz örsvezető ez. őrmester, a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett eredményes működéseért s 
alárendelt jeinek helyes nevelése és vezetéseért, vala-
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mint a legénységi létszám kiegészítése körül jelentkezők 
gyüjtése által elért sikeres működéseért. 

Orbán Gergely és Gergely!i János csendőr ez. őrmes· 
terek, Baczoni Józse!, Bogdán Károly, Sinka Demeter, 
Gál András, Tele Zakat'iás és Balázs György csendőrök, 
a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett ügybuzgó és 
eredményes tevékenységükért. 

Hulpuj György járásőrmester, hosszas csendőrségi 
szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
általában, de különösen örs- és járásparancsnoki minő
ségben lankadatlan szorgalommal kifejtett eredményes 
tevékenységeért. 

Bocskor Józse! örsvezető ez. őrmester, a közbizton
sági szolgálat terén kifejtett eredményes működéseért, 
s alárendelt jeinek helyes nevelése és befolyásolásáért. 

A 11. számu csendőrkerületben : 

Stróbli György örsvezető ez. őrmester, Zsolnai András 
és Bedő Lajos csendőrök, a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett eredményes tevékenységükért. 

Szudár Marin járásőrmester, a járásához tartozó 
megerősített örsök legénységének helyes vezetése és 
irányítása és a határon felállított járőröknek ellenőr
zése, oktatása és a hozzáérkezett jelentéseknek gyors 
továbbítása körül tanusított kiváló buzgalmáért. 

Szabatyán István, Hódi Sándor, Pálhegyi Albert, 
Ferencz Tamás, Szigeti Lajos, Pásztor Mihály, Bartha 
Albert, Szakács József, Ágh Zsigmond, Medve József, 
Hancz Albert, Nuber Sándor, Ambrus Imre, Bartha 
József 11., Mingesz Fülöp és Erdős Lajos csendőr, ez. 
örmesterek, Farkas Józse! 11., Racskó György Keszőcze 
István, Halasi Sándor, Madarasi István, Illés István, 
Hunyadi Pál, Laux Adolf, Pavlek Imre, Szomesán János, 
Martinovics Miklós, Imre Mihály, Farkas József 1., 
Izsák Lajos, Bekes Dániel, Pap Péter, Pintér Ferencz, 
Ábrahám József, Tóth János IV., Lenovics József, Szabó 
István 111., Suttág J.I.[ihály, Gat'dán Bálint, Hat'váth 
János, Pittik Illés, Bótos Máté, Laár János, Putnoki 
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Józse!, Szűcs János 11., Vas István, Siha András, Berki 
Józse!,. ~oros László, Lukács Dénes, Burge1' Márton, 
Fu.ta~~ G~bor, Faragó .Mihály, Jókai Gyula, Zöld Dániel, 
M~klo ~ozse!, Gombos Laios Józse!, Bencsics István, 
Nag~ Janos 11., Ferenczi Péter, Gubik György, Szabó 
lst~a,!" V., St;ba Menyhért, Sztoikov lJlilán, Andrejka 
M.thaly, Szabo György 11., Dávid András, Boldóczki 
Pal, Buteala János, llity Vitályos, Lukács János SI1'ek
!u~z Józse!, l:őrinczi Sándor, Tihanyi Laios, 'Kővád 
Sando~, Fforvath Dezső, :l'hiriung Ferencz, Tók Pál, 
F.ara?o J~nos, Komsa And1'ás, Gyurinovics Dezső, Da
ranyt Istvan, Szabó Laios 111. és Lengyel Géza csendőrök 
a balkáni háború alkalmával lefolyt feszült politikai 
mozgalmak ideje alatt ersparanesnokuk hathatós tá
mogatásáért, illetve azok által kiadott rendelkezések 
pontos végrehajtásáért, a határszéli események beható 
megfigyeléseért, valamint az észleltek gyors bejelenté
seért. 

A 111. számu csendőrkerületnél : 

l!~rsó. János csendőr, az 1913. évben lefolyt feszült 
polItikal mozgalmak ideje alatt örsparancsnokának 
hathatós támogatásáért, illetve az az által !riadott ren
delkezések pontos végrehajtá~áért, a batárszéli ese
mények bebató megfigyeléseért, valamint az észleltek 
gyors bejelentéseért. 

Kiss János 11. és Kóka Sándor örsvezető ez. őrmesterek. 
Szalai Ká~~ly, Kadarku~i János, Sebestyén János 11.: 
lv;,-ntch Karoly, Udmn Antal, Gazsi János Antal 
Jano~, llegedüs Vincze, Dörnyei Ferencz, Erdél;i Márk. 
Kollá~ Gy~tla, Roska Imre, Kő Józse!, Szűcs Ferencz, 
Do;orr Marton, Szabó György 1., Acsai Józse!, Bordács 
Mthaly, Br,,;,-der Józse!, DömCtör Józse!, Győri János, 
Lau~r lslmn, Novogradecz Pál, Sol/ész István, Sóli 
ls~van, Nagy"lslt'án 111., Pongrácz Józse! és Takács 
Vt.ncze csendorok, az 1912-1913. évek folyamán le
zaJlott ~zerb nem:etiségi mozgalmak alatt a mozgalom 
el.~y'omasa és az allamellencs e~clekmények meggátlása 
korul tanusított buzgó, eredményes és fáradhatlan 
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tevékenységükért, valamint őrsparancsnokuknak ez
irányban történt hathatós támogatásáért. 

Jlayer János őrmester, Tar Józse! örsvezető ez. 
őrmester, Nagy János csendőr ez. őrmester, Varga L. 
GYltla és Komjáti Sándor csendőrök, a hevesmegyei 
Pétervására községben pL1sztított tűzvész alkalmával 
a vagyonmentés körül kifejtett buzgó és fáradhatlan 
tevékenységükért, miáltal nagyobb veszélynek elejét 
vették. 

Sas Károly örsvezető ez. őrmester, Plander Lajos 
második szökés és betöréses lopással terhelt honvéd 
szökevénynek elfogása körül tanusított buzgalmáért, 
erélyes fellépéseért és leleményességeért. 

Gács Liszló csendőr ez. őrmester, .1fészáros István 
és Mátyás Pál e.sendőrök, a Borsod, Heves, Gömör és 
Kishont vármegyék területén 1ü'::;2 korona kárértékben 
elkövetett 13 rendbeli sertéslopás tetteseinek és orgaz
dáinak hossza., és fáradságos kinyomozása és az igazság
szolgáltatis kezébe való juttatása körül előljáró örs
pa,rane.nokuknak hathatós és eredményes támogl1tá
saért. 

Ilyés György örsvezető ez. őrmester, hosszas csendőr· 
ségi szolgilati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat 
terén mindenkor tanusított kiválóan buzgó eredmé· 
nyes és Urad hatlan tevékenységeért, örsének példaszerű 
rendben tarti,áért, alárendelt jeinek helyes fegyelme
zése és oktatásáért, nemkülönben példás magatartásáért. 

Vágó JÓ"Ílcim csendőr ez. őrmester, He1ediis Gyula, 
Tó!h·Péli JÓz.se! és Tóth Vincze csendőrök, a közbizton
sigi szolgilat terén hosszas csendőrségi szolgálati idej ük 
alatt kifejtett buzgó és ereuményes tevékenységük6rt, 
alárendelt jeiknek helye.3 fegyelmezése és oktatásáért, 
vahmint örsparancsnokuknak ezirányban való hathatós 
támogatá,áért. 

Szoboszlo:ti Józse! csendőr ez. őrmester, hos.zas esend
őrségi szolgálati ideje alatt úgy a közbiztonsági. mint 
az irouai szolg.ilat terén mindenkor tanusított kiválóan 
buzgó, eredménye., és fáradhatlan tevékenységeért és 
mindenkor tanusított példás magatartásáért, 
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lofudura qyörgy csendőr, a közbiztonsági szolgálat 
ter en. oda~do buzgal~mmal, eredményes tevékenységgel 
~s kitartassal ,telJesltett szolgálataiért, nemkülönben 
orsparanesnokanak ezirányú hathatós támogatásáért. 

A IV. számu csendőrkerületben : 

Varga Venczel örsvezető ez. őrmester Kecskés Ferencz 
Jakab Mihály és Matkovics Laios csendŐr ez. őrmesterek' 
a, közbi~.tonsági szolgálat terén hosszabb időn át tanu: 
Slto~t kotelességhű, ügybuzgó és eredményes működé
sukert. 

Kovács György ll. járásőrmester 1913. évben a je
lentkezők gyűjtése körül kifejtett eredményes tevé
kenységeért. 
.. Kovác~ GyörfY ll. járásőrmester, Vönöczki József 
?rsvez~to ~z. ~rmester, Berkecz János, Volák Mihály 
es Bnr:dzeJ Mthály, ~sendőrök, 1913. évi árvízveszély 
alka~ma:al ~ men~esl munkálatoknál kötelességhűség
gel es. kitartassal. vegzett eredményes tevékenységükért. 

Knsztea Joachtm csendőr ez. őrmester Elekes Mózes 
Pellá~i Laios és Zai Mihály csendőrök, ~ közbiztonsági 
szolgalat terén hosszabb időn át kifejtett eredményes 
tevékenységükért. . 

p'~nk György járásőrmester, Jeszenszky Ödön csendőr 
ez. or mester és Osarnagotzki Mihály csendőr ez. őrmester 
a kö~b~ztonsági szolgálat terén kifejtett kötelességhű' 
buzgo es eredményes tevékenységért. ' 

Határ Imre örsvezető ez. őrmester és Gonda István 
csendőr ez. ,őrmester, jelentkezők gyűjtése körül ki
feJtet~ eredmenyes tevékenységükért. 

Bnn,dzei Mihály csendőr, Hernádzsadány községben 
1?~3. evbe,n pusz~ított. árvízveszély alkalmával a men
tesI ,?u?~alatok~al teljesített önfeláldozó szolgálatáért. 

Mt/elost !Elek es ,"Lo~ek Pál ese?dőrök, Úlubló község
ben 1913. evben tu zve sz alkalmaval saját testi épségük 
veszélyeztetés~vel az élet és vagyonmentés körül ki
feJtett eredmenyes tevékenységükért. 

Hunyadi János őrmester, Molnár Sándor és Erdei 
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József örsvezető ez. őrmesterek, Rab János és Pintye 
János csendőr, ez. őrmesterek, alkalmas jelentkezők 
gyűjtése körül kifejtett buzgalmukért. 

Lendvay Abel örsvezető ez. őrmester és Juhász Sándor 
csendőr ez. őrmester, Ung vármegye területén 1913. 
évben uralgott kolerajárvány megakadályozása körül 
kifejtett eredményes tevékenységükért. 

Koscsó Imre és Bartha Ferencz csendőr ök, a közbiz· 
tonsági szolgálat terén éveken át tanusított kötelességhű, 
buzgó és eredményes működésükért. 

Rusz Teofil csendőr, árvíz alkalmával az életmentés 
körül bátor fellépéssel kifejtett eredményes tevékeny· 
ségeért. 

Osépe Mihály csendőr ez. őrmester, árvíz alkalmával 
az életmentés körül tanusított bátor és férfias magatar . 
tásáért. 

Miski Zsigmond és Bongá1' János járásőrmesterek, 
Barna András örsvezető ez. őrmester, 1913. évben a 
jelentkezők gyüjtése körül kifejtett eredményes tevé
kenységükért. 

N agy György csendőr, Vámosujfalu község ben pusz~ 
tított árvíz alkalmával több ember életének a vízbefulas 
veszélyétől elszánt bátorsággal történt megmentéseért. 

Benke István csendőr, Ung vármegye területén 1913. 
évben uralgott kolerajárvány megakadályozása körül 
kifejtett eredményes tevékenységeért. 

Szente Pál csendőr, az 1914. évben Budapesten meg· 
tartott hadsereg-szuronyvívóversenyen felmutatott 
és a csendőrség tekintélyét és jó hírnevét öregbítő 
eredményért, valamint az elért siker érdekében kifejtett 
vállalkozása és szívós kitartásáért. 

Nagy Pál és Sarkadi Laios járásőrmesterek, Szilágyi 
József és Nagy Ambrus őrmesterek, Szigyártó Sándor 
örsvezető ez. őrmester, Osiszár Miklós, Mátyás Pál, 
Bencze Károly, Nagy János lll., Kiss Bertalan, Lya
chovics György és Szabó János csendőr, ez. őrmesterek, 
Ungvári Aladár, Nagy János ll., Varga János Ill., 
Kornestyán Antal, Boitár András, Nagy Mátyás, Hudy 
György, Zsik Abrahám, Stuller András, Erdős Menyhért, 
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Nagy András 11., Szabó Károly, Száva Simon, Sándor 
Péter, Maticsák Sándor, Sopa Péter, Pintér János, Garai 
Lajos, Menyhárt József, Bárczi László, Angalét Mihály, 
Kőrösi Albert, Boldizsár Lajos, Román Albert, Kocsis 
Albert, Lőrincz Lajos csendőr ök, Ducsuk Miklós próba
csendőr, Ung vármegye területén 1913. évben uralgott 
kolerajárvány megakadályozására tett hatósági óv
intézkedések ellenőrzése körül kifejtett buzgó és fárad
ságos szolgálataikért. 

Az V. számu csendőrlcerületben: 

Pétervári István járásőrmester, Szabó Károly II., 
Kádár György és Urbanovics Vitus csendőrök, lopási 
esetek tetteseinek kinyomozása és elfogás a körül tett 
helyes intézkedések és hathatós közreműködésükért. 

Ács István és Barasics Lajos csendőrök, sötétben 
megijedt lovak által felborított nehéz kocsi alól, a 
veszélyes helyzetben levő kocsis kimen tése körüli el
járásukért. 
t'· Szala.i Imre próbacsendőr, tűzvész alkalmával a tűz 
oltásnál tanusított hathatós közreműködéséért. 

Szennai István, Vörös István, Farkas István III. és 
Márkus Mihály örsvezető ez. őrmesterek, Burus Sándor', 
Lichner Pál, Varga István 11. és Filacek Mihály csendőr 
ez. őrmesterek, Kozma Dávid, Tóth Laios V., Péli Lajos, 
Szabó Laios I., Maráczi Ferencz, Kramárile Rezső, Rad
ványi János, Kolozsvári Arnold, Erdélyszlci Pál, Bazsó 
Kálmán, Mojzes Imre, OseM József, Dán Gyula, Ozveren
kár Márton, Szilágyi József, Buza András, Rádli Sándor, 
Fekete József, Fo'rischek Károly, Grossmann József, Ko
csis Ferencz és Sotter Miklós csendőrök, a közbiztonsági 
szolgálat terén utóbbi időben kifejtett eredményes 
tevékenységükért. 

Kmety Józse! csendőr, hosszu csendőrségi szolgálata 
alatt ta~usitott kifogástalan magaviseletéért. 

Rózsa Gyula csendőr, tűzeset alkalmival a tűzoltás 
terén tanusított gyors és czélirányos ténykedéseért_ 

ZSU(Jovics Ferencz csendőr, egy gyermek életének a 
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vízbefulás halálától történt megmentésénél hathatósan 
közreműködött. 

Zernanik Imre és Kapri Rezső csendőrök, tűzeset 
alkalmával a tűzoltás és vagyonmentésnél tanusított 
buzgó és hathatós közreműködésükért. 

Petrovics Péter, Karácsony Károly és Osászá'r Lajos 
örsvezető ez. őrmesterek, Magyari Domokos, Bondor 
Zsigmond, Hansel József, Jlfusitz Bálint, Futák Bertalan, 
Pleva Ferencz és Horváth József I. csendőr ez. őr meste
rek, Kálmán József, Kiss András I., Szeles Andt'ás, 
Osápai Vendel, Jánosik istván, Marlco8 György, Bed
nárik István, Szabó Géza, Follrich Józse!, Antalics György, 
Mászáros József 1. Koreny Márton, Zsolnai Ferencz, 
Gálfi Péter, Hering József, Ste!anek József, Simon Józse/, 
Valló János, Wieder Laios, Horváth Mihály, Bakó István, 
Vizsy Ágoston, Szalai Sándor II., Ozverenkár Márton, 
Porumb Tivadar, Somogyi István, Osászár Gyula, Zarka 
Alaios, Blanár Vincze, Szoboszlai András, Kiss Vidor, 
Oszkai Károly, Groszmann József, Kovács János 1. és 
Varga József 1. csendőrök, az 1912 -1913. évben lefolyt 
feszült politikai viszonyok között a szerb határszélen 
teljesített pontos és lankadatlan szolgálatokért. 

A VI. számu csendőrlcerületben: 

Ádám János csendőr, egy bűntetteket elkövetett 
katonaszökevénynek helyesen vezetett ügyes és tapin
tatos nyomozás során történt elfogása es a katonai 
hatóságnak átadása !törül kifejtett eredményes tevé
kenysé~éért. 

Szalai József 1. csendőr ez. őrmester, Frank János, 
Matus János, Nikolin Márk, Maior István, Ozinki Jó
zsef, Rákóczi János, Szabó Gyula, Koczor Ferencz, Vörös 
Ferencz, Rózsa Sándor I., Gyalog Boldizsár, Haidics 
l1nre, Pecsics Antal, Korner Mihály, Katona Ferencz, 
Stroplca Baldizsár, Kazay Laio8, Sándor József, Hézinger 
Imre, Nagy Sándor, Németh Imre 1., Ludics Pál, Kardos 
Józse! II., Kovács Gyula, Sós József, Bein Jakab, Tóth 
József, Gyimóthi Pál, Gelencsér István, Márkus Károly, 
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Koloszár Ferencz, Kiss János lll., Péter Józse/, Barcza 
Máté, Mujzer Lukács, Pál János I., Markotán Imre, 
Milkovics István, Tarabó Ferencz, Bejczy Kálmán, 
Horváth Ádám, Kiss János, Dömse Józse/, Horváth Ist
ván 1., Kemya István, Juhász János, Csizmadia Lajos, 
Németh István XIll., Feredics György, Illés János, 
Tálos Pál, Gál Ádám, Németh Antal, Németh Józse! Vll., 
Póka István és Gáspár József csendőr ök, az 1912-1913. 
évi külpolitikai válság ideje alatt a nemzetiségi moz
galmak elnyomása körül nehéz körülmények között 
nagy buzgalommal és kitartással teljesített hasznos 
szolgálataikért. 

Baier József járásőrmester, Szakala András, Somogyi 
András, ]'Iandl Józse!, Nagy József IV. és Horváth János 
lll. csendőrök, mivel a nagy körültekintést igénylő 
vasuti felszálló járőrszolgálatot egy évnél hosszabb 
időn át, mindenkor nagy buzgalommal, kitartással és 
teljes odaadással jól teljesítették. 

Léránt Balázs próbacsendőr, egy kóbor ezigányok 
által elkövetett 1800 korona kárértékü ló, kocsi és 
ruhanemű-lopás kinyomozáEa és megszerzése körül ki
fejtett eredményes tevékenységéért. 

Kövi Pál örsvezető ez. őrmester és Heves Ferencz 
próbacsendőr, egy kóbor czigány ok által elkövetett 
lólopási ügyben gyorean és ezélszerüen bevezetett 
nyomozásél·t s mivel ennek folyamán a jogoean és kellő 
időben - bár eredménytelenül alkalmazott lőfegyver
használattal az ellopott lovak elbaj tását megakadályozták. 

Kocsis István csendőr, mivel a kaposvári örs köz
gazdálkodását 2 éven át megszakítás nélkül nagy buz
galommal és fáradhatatlan tevékenységgel vezette s 
ezáltal a közvagyont tetemesen gyarapította. 

Hildecz János járásőrmester, Bakonyi And1'ás, Nagy 
Vendel, Györgydeák József és IIerke Józse! őrmesterek, 
Budai József, Bogár Ferencz, Tokaji János, Szabó Jó
zsef ll" Buncsi József, Kiss Józse! Ill., Déra Sánd01', 
H01'váth Lajos ll., Rit/op Miklós és Henger István örs
vezető ez. őrmesterek, Kádár Józse!, Kovács Imre, Ba· 
láska Mihály, Pinté?' Vincze, Varga Vendel és Szakállas 
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.lIárton csendőr ez, őrmesterek, Tóth Sándor IV., ]'Ióricz 
Sándor, G08ztola Józse!, Pál Sándor, Fintics Sámuel, 
Varga János I., Fiilöp Károly, Seve/la Sándor, Horváth 
Pál V., Szabó GYÖ1'gy, Bodás Lajos, Fazekas J~no~, 
Fray Mihály, Zsizsek János, Busa Vendel, Gaspar 
János, Pajor János, Jákli, Károly; ~as8 ~ózsef, K~r~os 
Sándor Haraszti István es Erdely~ Istvan esnedorok, 
csendő;ségi szolgálati idejük alatt a közbiztonsági, szol
gálat terén általában kifejtett ügybuzgó és eredmenyes 
működésükért. 

A Vll. számu csendőrkeriiletben: 

Erős Antal járásőrmester, Pál István ,ll., és ]''li~csa 
Lázár örsvezető ez. őrmesterek, Maksat Denes, Gabor 
Simon, Simon Géza és Tompa György esendőrök, a köz
biztonsági szolgálat terén kifejtett tevékenységük és 
példás magaviseletükért. , ... .. .. 

Mihály Elek őrmester, Csog Denes orsvezeto ez. or: 
mester és Búcs Ferencz csendőr, Salamon Samu lupény l 
lakos kárára történt 4000 korona értékü Fzeszes ital és 
élelmiezikk-lopás tetteseinek kiderítése és elfogásáért. 

Miklós Dénes, Bándi Dénes, Fazakas János, Józsa 
Pál és Szőke Zakariás örsvezető cz. őrmesterek, 1914-. 
évben Fogarason ideiglenesen felállított próbaesendőri 
tanfolyamnál segédoktatói minőségben kifejtett buzgó 
és eredményes tevékenységükért. 

Apris Józse! és Bereczki Józse! esen~őrök, Mt e:alási 
eset kideritése körül tanusított gyors, ugyes, lelemenyes 
és eredményes eljárásukért. . . 

Lőrincz i stván járásőrmester, Tóth Janos, Gyarmatt 
István és Kovács Domokos örsvezető ez. őrmesterek, Varga 
Ferencz és Voda Simon csendőr ez. őrmesterek, Barabás 
András és Prigye János csendőrök, egy nagyobbszabásu 
pénzhamisitási eset kinyomozása ,és a tet~eselm,?k., e!
fogása körül tanusított eredmenyes kozremükode. 
sükért. t·" 

Komenics Szilárd csendőr, Szeben és Alsó-Fehér 
megyében ] 914. év folyamán 244Y2 órán át teljesített 
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nyomozás során leleplezett nagyobbszabású kivándor
lási üzelmok meggátlása és a tettesek olfogása körül 
tanusított eredményes közreműködéséért_ 

Tamás Elek járásőrmester, Salamon Imre, H. Nagy 
Sándor, Gyarmati István, .Mózes Albert, Miklós Dénes, 
Vinter György és Kelemen Sámuel örsvezető cz. őr
mesterek, a jelentkezők gyűjté.3e körül kifejtett eredmé
nyes működédükért. j 

A VllI. számu csendörkeriiletben: 

Lakó IstvárL és Antal Imre őrme.ltorek. Kun József 
os. és kir. 85. gyalogezredb3li katon'l,szökevény és öt 
társa által 1912. és 1913. év folyamin elkövetett 29 
rendbeli lopÍ,s kiderítéBe, a tettcBek olfo"isa és az icraz
ságszolgiltatás kezeibe történt átadi~a körül s~ak
aV(1tottság~al kifejtett eredm:\nye3 működoÍ3ükért. 

Krecz János c.lendö~, Kun József C3. ~3 kir. 8;). gyalog 
ezredbeli katon'l,szökevény és öt Urs'l, által 1!l12. éB 
1!l13. óv folYJ.min elkövot3tt 2J rendbali lopi; kiderí
tésénél, a tette3ek elfogiÍ,3inil é.3 az i"a.zü"3zol"áltatás 
kezeibe törté,lt átadis.in.í.l járőrvezctőjén~k hOathatós 
támogatásáért. 

Haris Józse! és Molnár L'tjo3 jir.ílőrm3lterek és 
Biró Imre osendőr oz. őrmester, a le 7 é:J.ysé'i létszám 
kiegé.lzítése körül jelentkezők gyűjtés~ által kifejtett 
tevékenységükért. 

tJv?J}e.~ Lánló örsvezető ez. őrme3ter, két embernek 
a vizbefuLídtól t5rtént megmentése alkalmi val a mentők
nek nyujtott h'l,thatós segélyért. 

Oláh András éJ Benics Sándor csendőrök, egy tűz
véBznél a vagyon megmentéBe és a tűz ololt.isa körül 
kifejtett buzgó éB eredményes működésükért. 

Dudás András csendőr, egy embernek a tűzh:J.láltól 
történt bitor és ügyes megmentéseért. 

Szücs Sándor, Takács Károly, Nyiri Pál, Hegedü8 
Lr:íszló és Füredi Lá~zló örs vezető oz. őrme,torek, hosz
szas odend6rségi szolgálati idejük alatt a közbiztonsági 
szolgálatban kifejtett eredményes tevékenységükért, 
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alárendeltjeiknok helyes és czélirányos vozetéseért 
és neveléseért, nemkülönben jó magaviseletükért. 

Piszle Tivadar örsvezető oz. őrmester, Kandra György, 
.JliZ(Jer Antal és Venczel Ist~án. csen~ő:ök, ~osszas 
csendőrség i szolgálatuk alatt a k~z blztons,~g~ szo~galatban 
tanusított szorgalmuk és eredmenyes mukodésuké~t. . 

Bujdosó Imre járásőrmester, hosszas ~s~ndorsé~l 
szolgálati ideje alatt különféle alkalmaztat~s~ban kl
fejtett eredményes működéseért, alárendeltJem.~k he
lyes és oz6lirányos vezetéseért és neveléseért, orsének 
rendbentartásáért, nemkülönben kifogástalan maga-
viseleteért. ."" 

Pintye György és Kelemen LaJOS csendor oz. orm.es-
terek, Tóth Imre, Csik János, 1. Nagy Imre, Holló LaJ?s, 
Dobrosi Imre Sm·ányi Gyula, Keserü Lajos, Veres Istvan, 
Drágos Péter: Gál András, Bodnár Sándor, Szilágyi Imre, 
Szaniszló János, Radványi András, Csula György, Gombo.~ 
Lajos, Szabó Lajos, Zaha M~ron,. Tót,h I~tván, Ifer:.eczh 
jJ.1ihály, Mester Lajos és Lőcsket Laszlo cs?ndorok, a 
lefolyt feszült politikai mozgalmak alatt. orRpa~anos
nokuk hathatós támogatás áért, illetve azok altal kladot~ 
rendelkezéwk pontos végrehajtásáért, a határszéh 
események beható megfigyeléseért, valamint az észlel
tek gyors bejelontéseért. 
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Vegyes közlemények. 

A hős tábori csendőr. 
Irta: Barényi Ferencz csendőrfőhadnagy. 

A vezérkar i tiszt megelégedetten bóliÍltott, a mint 
Tari István tábori csendőr feszesen tisztelegve jelen
tette, hogy készségesen vállalkozik önként a kijelölt 
küldetésre. 

(Jó a lova ?» 
(,Igen ezredes úr, pihent.» 
«Na helyes, vegye elő a térképet. Meg tudná mutatni 

rajta, hogy hol vagyunk?» 
Tari István tétován bönITész<retett a térképen, majd 

hirtelen rábökött az njjávaL o 

«Itt.» 
(,Igen, itt vagyunk; nos, tehát - figyeljen jól.» 
«Igen ezredes úr.» 
(,~éz~e csak, itt, a hol ez a folyó olyan hirtelen kanya

rodik, ltt a mocsaras rész előtt, látja ?» 
(,Látom, ezredes úr.» 
(,Na helyes, tehát ettől a kanyarulattól és mocsaras 

résztől keletre, itt ezen a környéken egy nagyobb ellen
sé,ges erő tartózkodik, a repülő osztály j elenMse szerint 
harom orosz hadtest. Ezen túl északkeletre, itt a hol a 
folyó másodszor olyan kacskaringósan kanyarodik 
látja ... itten.» , 

(,Látom, ezredes úr.» 
(,Itt ezen a síkságon van a Csaba altábornagy úr had

osztálya. Maga elviszi oda ezt a parancsot, a mely szerint 
ma éjfél után egy órakor az oroszokat mind a három 
oldal felől megtámadjnk és beleszorítjuk ide ebbe a 
mocsaras szögletbe, a vízbe. A Csaba-hadosztály pon-
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tosan éjfélután egy órakor és innen északkeleti irány
ból támadjon.» 

(,Értem, ezredes úr.» 
(,Itt van a nyilt parancs, ez a maga személyes igazo

lására szolgál, ez meg a hadosztályparancsnokságn~k 
szóló rendelet. Nyitva adom át, olvassa el, hogy tudja 
maga is - mi van benne, mert ha esetleg az oroszok 
elfogják, hiszen tudja, mit kell tennie a parancscsal ?» 

(,Meg kell semmisítenem.» 
(,Helyes. Tehát azonnal indul. Azt hiszem, a leghe.lye

sebb lesz, ha a folyó tulsó partján lovagol, ott nem 1gen 
találkozik ellenséggel, de ha találkozna is, ne kezdjen 
ki vele hanem észrevétlenül térjen ki. A fő, hogy pon
tosan és minél előbb kézbesítse a parancsot. Megértett 
engemet?» 

«Megértettem, ezredes úr .» 
Tari István keményen tisztelgett és sarkon fordulva 

kiment. Odakünn előkerítette . a lovát, megnyergelte, 
felült rá s a ló vígan poroszkálva megindult a folyóvíz 
felé. A folyóparton egy darabig felfelé haladva gázló 
után kémlelt s a mikor sekélyebb vízhez ért, beleeresz
tette a lovát. Egy pár lépésnyire a parttól a ló .sz?r
csölni kezdte a vizet, ő meg aszárakat eleresztve plpara 
gyujtott; aztán elővette a kapott parancsot s vidáman 
pöfékelve elolvasta. Mikor már azt gondolta, hogy 
betéve is tudná, apró piczi darabokra tépte és széjjel
szórta a vízbe. Jobb ezt előre megtenni, - gond0lta, -
úgy sem felejti el, hogy mi volt benue. . 

A pej frissen taposta a vi~et a tulsó pa~t felé" majd 
felágaskodott, mert a víz melyebb lett, ~llg aztan sze
rencsésen kigázolt a homokos partra. A klmosott magas 
part és a folyó között keskeny homokos sáv húzódott 
fölfelé. Leszállt a lóról és felkapaszkodott a meredek 
partra. Széjjelnézett. A puszta nagy síkság~n sehol 
egy lélek, - tiszta a határ, nyugodtan mehet üt a ho
moksávon, talán egészen végig. 

Sebes ügetésbe fogta a lovat, me.rt úgy cs.uro~
vizesen már kezdte kirázni a hideg. Majd a sebes ugetes-



240 

ben kimelegszik, s a jó meleg napfény hamar kiszíjja 
a vizet a ruhájából. A pejkó is igyekezett magáról le
rázni a vizet és élénken dobáIta szép, karcsú lábait. 

Mire kimelegedett és a míg megszáradt a ruhája 
kifogyott a homok is, hirtelen összeszűkülve útját 
állta a meredek part. Kénytelen volt megfordulni, 
hogy egy alkalmas helyet keressen, hol a lóval a partra 
felkapaszkodhat. Nemsokára rátalált egy lankásabb 
agyagos lej tőre; leszállt a lováról s így ketten nagy 
ügygyel-bajjal felkapaszkodtak. Odafenn hepehupás 
mezőséget látott, melynek egyhangúságát csak a folyó
parton húzódó gyér füzes tarkította. Megint felszállt 
a lóra és vigan ügetett tovább a füzes szélén. A mint 
továbbhaladt, a füzes mindinkább szélesedett és sűrű
södött. Széjjelnézett, merre mehetne tovább, a hol 
jobb áttekintése lenne. 

Ahogy a szemeit kémlelve körüljártatta, úgy rém. 
lett, mintha a bokrok között fegyver villanna, mintha 
valami zöldes alakok mozognának ottan; a mikor ez 
bizonyossággá vált benne, nagyot rántott a lován, 
hogy megfordítsa. Ugyanakkor nagy csattanást hal
lott, hatalmas ütést érzett a vállán és a lova térdre
bukott. Mikor a kengyelböl igyekezett kiszabadulni, 
látta, hogy a ló szügyéből ömlik a vér. Tehát lőttek azok, 
de már nem maradt ideje sem a gondolkodásra, sem 
a cselekvésre, mert vagy harminc mordképű, szurtos 
kozák lefogta; lefegyverezték s aztán röhö<Yve vonszol
ták magukkal. A parton csónakba ültették és lomhán 
csáklyázva, megindultak a tulsó oldalra. A víz közepe 
táján Tari István úgy gondolta, hogy talán a legjobb 
lenne, ha felborítaná a csónakot, talán ezek befullad. 
nának s ő meg szerencsésen kiúszhatna. De a szándékát 
úgylátszik a szeme rebbenésén észrevehette valamelyik 
kozák, mert erosen megfogták a kezét s a lábát és el 
sem eresztették, míg partot nem értele 

Tari István maga előtt látta az egész orosz tábort, 
s bár teljes rendetlenségben hemzsegett, mint a meg
túrt hangyaboly, mégis meg tudta ítélni, hogy itt nagy 
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erő van együtt. Igazuk lehet a repülőknek, lehet itt 
vagy három hadtest. Bár a kozák ok szorosan közre
fogták, vigyázva mégis körüljártatta a szemét, hogy 
mindent láthasson maga körül. 

Egy nagyobbrangú tiszt elé vezették, a ki faggatni 
kezdte, hogy mi járatban volt. Tari István azt mondta, 
hogy felderítésre küldték ki. A tiszt megparancsolta 
a kozákoknak, hogy motozzák meg. Lám milyen jó -
gondolta magában Tari István - hogy a parancsot 
széjjeltéptem, a nyilt parancsomat meg a nyeregkápába 
dugtam. Ez ott maradt a szegény pejkón. 

Mikor az inget lehúzták róla, akkor látta, hogy ő is 
megsebesült, - a válla csupa vér volt. Valami felcser
féle úgy a hogy bekötözte a sebét. Mert nem találtak 
nála semmi gyanusat, a tiszt újból vallatni kezdte, 
honnan jött s milyen erős magyar csapatok vannak 
ott. Tari István most már nem szólt egy szót sem. 

A marcona tiszt mérgesen intett akozákoknak, 
s azok összekötötték a kezét és azután kifelé czipelték. 
«Na most agyon Jőnek a gazok.) - gouduUa keseredet
ten - «jobb is így, úgy sem tudtam volna innen ki
szabadulni.') 

Egy magános fához czipelték. Haragos arczát el
öntötte a szégyenpir, hogy nem golyóval, hanem kötél· 
lel végzik ki. «Megálljatok kutyák, visszafizetik még 
ezt nektek kamatostul az én embereim h) Ez a gondo
lata legalább némileg megvigasztalta, a míg a kozákok 
a lábait összekötözték. Azután felakasztották, de 
nem úgy, a hogy ő gondolta, hanem a lábánál fogva. 

Mikor a lábán függve, szitkozódva és tehetetlenül 
vergődött, a kozákok durva röhögéssel ugrál ták körül 
és az egyik kozák - ki úgy látszik altiszt volt - foly
ton kérdezte, «hogy még most sem beszél ?» És egyszerre 
világosság derengett Tari István megkínzott agyában, -
hiszen ezek nem akarják most megölni, csak kínozzák, 
hogy valamit eláruljon. Hirtelen merész gondolat 
villant át az agyán. 

Odaszólt a kozákaltisztnek, hogy vallani fog. Egy-

16 
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szeriben leszedték a fáról, felszabadították a kezét
lábát és megint a tiszt elé vezették, ki örömtől szélesen 
vigyorgó arczczal vette tudomásul a jelentést és azon
nal kérdéseinek özönével ostromolta meg, legelsöbben, 
hogy honnan jött és hogy milyen magyar csapatok 
vannak ott? 

«Mit kapok, ha megmondom ?) 
~Pénzt_» 

«Mennyit?» 
(8okat.& 
«De mégis mennyit ?) 
«Száz rubelt.» 
~Kevés.& 
«Háromszáz.» 
.:Kevés .• 
«Ötszáz.» 
.Az is kevés.» 
«Mennyit akarsz?& 
«Ezer rubelt.') 
!lJ ó, legyen, de most beszélj.& 
És Tari István megmondotta, hogy honnan jött s 

hogy két magyar hadtest van ott. 
«Másfelé nincsenek magyar csapatok ezen a környéken?~ 
«Nincsenek.» 
«Ez a két hadtest onnan hová fog menni b 
«Ide.» 
«Ide?!» 
ugen ide. Holnap délben fognak támadni, innen a 

folyó felől. Délig megvárják az utászokat, s a míg azok 
hidat vernek, a huszárok átúsznak, és a tüzérek ágyúz
nak a tulsó partról.» 

~Miért nem támadnak emerről aszárazról ?» 
«Mert a tulsó parton vannak.» 
«Hazudsz !» 
ustenemre igazat mondtam.» 
«Majd meglátjuk. Na és ha mi nem várjuk itt be öket?» 
«Nem értem.» 
«Ha mi támadnánk.» 
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«Mit se érne, mert védi őket a víz, úgy mint itten 
titeket és aztán még körül vannak sánczolva, a. sán
czok körül szeges drótok, a két óriás ágyú és a többi 
ágyúk meg egyenesen a folyóra vannak irányozva, 
nem jön ott keresztül egy fia lélek se.') 

A muszka tiszt komor arczczal maga. elé nézett és 
töprengett, azután azt mondta Tari Istvánnak. 

«Hát azt mondod, hogy délben támadnának a magyarok ~.) 
«Annyit tudok, hogy délben menázsi után lesz riadó.» 
«Te fogva maradsz. Ha igazat mondtál, úgy holnap 

délben megkapod az ezer rubelt és szabad vagy, de ha 
hazudtál - felköttetlek.') 

Intett a kozákoknak, a kik kivitték és elvezették a 
táboron keresztül jó messzire egy sátorhoz, mely előtt 
egy pár kozák ácsorgott. Fáradtan heveredett le a sátor 
előtti gyepre és nézte a kozákokat. Látta, a mint kisebb 
csapatok egymás után vonultak ásókkal meg csáká
nyokkal fölszerelve a folyóparthoz. Az elejtett szavak
ból kivehette, hogy sánczokat ásnak a folyóparton. 
Ujjongó öröm töltötte el a lelkét, - a parancsnok el
hitte az ő hazugságát. Önkéntelenül nagyot fohász
kodott: (8egíts meg, Uram, Istenem!» 

Egy kozák nyúzott birkát tűzött a nyársra, a többiek 
tüzet raktak és leültek a tűz körül; azután elő került 
a pálinkás üveg és sűrűn járt kézről-kézre. Az egyik 
torz on borz legény röhögve kinálta feléje az üveget, 
de ő intett, hogy nem kell, mire valamenynyien durván 
szítkozódva kinevették. Elfordította a fejét, mert nem 
állotta a nyilt tűzön olvadozó birkafaggyú orrfacsaró 
bűzét. A mint így széjjelnézett, a sátor mögött legelésző 
lovakat vett észre. Nézegette, melyiknek milyen a lába, 
és hogyha válogathatna közöttük, melyiket választaná. 
Egy hosszú farkú fekete lóra esett a választása; - erős 
mellű, izmos hosszú lábú, jó lovacska lehet. 

A kozákok mohón faltak a birkahúsból és szaporán 
és nagyokat húztak a pálinkás üvegből. Tari István 
meg, mintha görcsöt kapott volna, időnként egész tes
tében rángatózott, lábaival nagyokat rúgott és a meg-
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köt~zött kezével idegesen tépte a gyepet és körmeivel 
a ,foldet k~parta. Figyelmessé lett az egyik kozák 
~eg megkerdeztc, hogy mit csinál, mi baja, mire ő 
fajdalmasan a sebére intett. A kozák odamutatott 
hogy- - ni már egész lyukat ásott - s durva röhögéssei 
megmt csak mulattak rajta. 

Lo.mhán, sötéten szállt le az este, lassacskán sűrű 
h?malyba takarta a tábort; az egyhangú szürke sötét
seget, csak Itt-ott szakította meg e"y-egy gyengén 
fellobbanó tábortűz. " 

Ta~i .~~tván számítgatta az órákat, mennyi idő van 
még eJfe!lg. «Istenem, ha a Csaba hadosztály nem kapja 
meg a parancsot - nem sikerül a' támadás' hátha 
sok emberünk elpusztulna - és hiába 1» Türel~etlenül 
nézett a részegségükben álmosan ásítozó kozákokra 
aztán kinézett magának egy izzó fadarabot, s azt a tűz: 
ből a sa;kantyujával lassan-lassan ügyesen magához 
l~aparta es a testével észrevétlenül eltakarta, nehogy 
eszr.~vegyék. Aztán ránézett a kozákokra, kik dülöngő 
felso testtel, elbutult szemekkel bámultak bele a hal
dokl? tűzbe. A ,tüzes fadarabot felcsúsztatta egészen az 
arcz~~oz, .s aztan a kezeit rátette, úgy, hogy a kezeit 
szonto zSllleg a parázsra kerüljön. Halkan fuj kálta 
egyrészt, h~KY é~eszsze, másrészt, hogy a füstöt magá t ói 
elterelje. Oromeben majdnem felkacza<Yott mikor az 
üszök~ől a zsineg felső r észe lepörkölődve 'széj jelnyilt. 
Csak e~zre ne vegyék, most már könnyen megy. Csen
desen. ova~osan oldozta le a kézc~uklójáról a zsineget 
s aztan vIgyázatosan a másik oldalára for dulva nézte 
a kozákokat, kik egymás mellé kuporodva aludtak. Na
gyot ~öh intett és figyelt. Elégedetten m~solygott, mi
kor latta, hogy a kozákok meg sem moczczantak. Az
tán a gyéren fellobogó tű z mellé feküdve, a markába 
felszedegette az előbb kikapart földet meg gyepet és óva 
tosan rászór ta a tűzre. Mikor az u tolsó zsarátnokot 
is elfojtotta , fekete sötét ség ölelte körü!. Széjjelnézet t 
h?gy- szemeit a söté t séghez hozzászoktassa, azt án négy : 
kezlab, lassari mászott a lovak felé. Mind a két mar-
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kával csomó füvet tépett s odanyujtotta a fekete 
lónak, melyet az elébb kiválasztott, majd a kötöfékben 
fogva vigyázva kihúzta a lovat addig az útig, amely 
emlékezete szerint kettészelte a tábort. Itt hamar 
felugrott a lóra és elvágtatott. Szinte a lélekzetét is 
visszafojtotta, a mint a gyepes uton vágtázott és a 
mikor szerencsésen a végére ért, egy nagy kanyaru
lattal merészen nekivágott a fo lyónak. De a ló nem 
akart a vízbe menni, ágaskodott s minden erejéből 
igyekezett visszafordulni. Mérgesen belevágta a sarkan
tyút, megszorította jól, s a ló remegvefélve beleeI'esz
kedett a folyó ba és félénken, tétován gázolt a víz 
ben. Egyszerre mély ebb lett a víz, s bár a ló feiágas
kodott, lábaival még Rem érte a mederfenéket, nyug
talanul rugdalódzott. Tari István az egyik kezével 
belekapaszkodott a ló dús sörényébe, a másikkal pedig 
a fülénél fogva irányította a ló fejét a tulsó part 
felé . 

A tulsó parton meghajtotta a lovat, a hogy csak tudta -
el a folyótól. Közbe türelmetleniil vissza-visszanézett 
a folyóra, hogy el ne veszítse, s mikor már csak egy 
vékony kis ezüstös csíkot látott belőIc, balra fordította 
a lovát, hogy a folyóval egy irányban fölfelé haladjon. 
Hepehupás, bozótos terepen járt; még jó volt, ha üge
tésben járhatott a ló, pedig szerette volna megereszteni, 
hogy teljes megfeszített erejével szaladjon. Idegcsen 
kémlelt körül, s szívszorongva tekintgetett a folyó 
tulsó partja felé, emlékezetből igyekezett a távolságo t 
megbecsülni, hogy mennyi utat tett meg már eddig, 
s aztán mikor úgy gondolta, hogy az orosz tábor magas
ságát már túlhaladta nagy kanyarulattal a folyó felé 
igyekezett. Ott belehajtotta a lovat a vízbc; a derék 
állat, valószínűleg azt gondolva, hogy hazafelé mennek, 
most már bátran úszott a fekete, hideg hullámokhan. 

A tulsó parton gyepes egyenes sikságra talált, fának 
vagy bokornak semmi nyoma; ameddig csak a sötét
séghez már hozzászokott szeme elláthatott, csak üres, 
sík mezőséget látott. Lova az orosz tábor felé akar t 
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fordulni, de nem engedte; belevágta a sarkantyúját, 
s erős, aczélizmú czombjával keményen ráfeküdt. 
A ló fájdalmasan felhorkanva őrült vágtatással iramo
dott bele a fekete éjszakába. 

Tari István megint csak a folyót nézte, arra vigyá
zott, hogy a kis ezüst csíkot jobbról el ne veszítse. 
A mint továbblovagolt, minrunkább erősbödő szúró 
fájdalmat érzett a vállában, megtapogatta, ;, kötés 
megcsúszott. Mindegy - csak kitartson addig, míg a 
magyar tábort eléri. Közbe-közbe sarkantyúzta a lovat; 
kergette, hogy a szegény pára, mint a megveszekedett 
fergeteg tajtékozva, hörögve rohant, ahogy tudott_ 
Füle mellett, mint a szélvész, zúgott a levegő, me ly 
élesen hidegen vágta kipirosodott, lázas arczát. 

Lövés dördült. A ló nyihogva felágaskodik, aztán 
tehetetlenül összerogy; Tari István a ló fején át buk
fenczezett a gyepen, hogy majd a nyakát szegte. Mire 
megl~pe~éséböl mé~. csak felocsudhatott volna már egy 
csomo sotét alak korulfogta és vonszolni kezdték. 

Vég,telen n~gy keserűség szállott a lelkébe, hogy megint 
elfogtak; majdnem sírva fakadt, hogy most már nin
csen segítség. Mérhetetlenül, nagy elkeseredésében 
haragosan, amúgy kacskaringósan elkáromkodva magát 
nagy ~ühösen szidta a muszka bestelelkét, hogy megint 
elfogtak. 

«Hé, hát miféle kend!? Hisz mi nem vagyunk musz-
kák.& 

«Nem-e?! Hát aztán kicsodák?,) 
«Magyar bakák vagyunk, a Csaba hadosztálybóJ.. 
«Hála neked szentséges Úr Isten!~ 
«Hát kend kiféle-miféle?,) 
«Én Tari István tábori csendőr vagyok az 5. had

testtől.,) 

«Hát akkor, mi az Atyaúristennek nem ~áll meg 
kend a szavunkra!? 

«Nem hallottam.» 
«Na pedig két akkorát kiáltottunk, hogy majd kisza

kadt a tüdőnk. Kár a lováért.,) 
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«Nem az enyém; úgy hoztam magammal a muszka· 
táborból. De mondják meg jó emberek, hogy hány az óra ?,) 

«Éjfél felé jár.& 
«Hála Istennek még nem késő.» 
Aztán gyorsan elmondta a katonáknak, hogy sürgős 

és fontos parancsot hozott a hadosztályparancsnok
nak, - vezessék oda. 

Az altábornagy és a vezérkari tisztek csodálkozva 
néztek a sáros, lerongyolódott tábori csendőrre, kinek 
zubbonya alól élénken szivárgott a vér. 

Tari István feszesen, katonásan tisztelegve jelentette 
küldetését és csaknem szószerint mondta el a hadosz
tálynak szánt parancsot; aztán az altábornagy kérde
zősködésére szakadozottan, minrunkább halkuló gyönge 
hangon elbeszélte még, hogy hogyan járt, aztán össze
esett. A fülében még egy ideig zúgott, kalapált valami, 
s a vére lázas lüktetésével mindegyre ismétlődött benne 
a legutoljára hallott szó: Riadó... Aztán csönd lett 
és elsötétült előtte minden. 

Mikor Tari István a tábori kórház fehér ágyán fel
ébredt, csodálkozva nézett körül. Az ágya mellett 
álló ezredorvos lelkes örömmel üdvözölte és közölte 
vele, hogy a magyarok akkor azon az éjjelen győzedel
mesen támadtak a muszkára, mind a három orosz had
testet tönkreverték, nagyszámú ellenséget elfogtak és 
sok lovat, meg haruszert zsákmányoltak. Boldogságtól 
sugárzó arczczal, feszült figyelemmel hallgatta az orvos 
elbeszélését; sápadt ajka áhítattal rebegte: «Hála neked 
Uram Istenem, hogy megsegftettéll& 

Azután egy pár nap mulva egyszer bejött az altábor
nagy több tiszttel és Tari István ágyához lépve át
nyujtotta neki a vitézségi érmet . 

• Magam akartam átadni Ű Felsége kitüntetését és 
hálás köszönettel megszorftani derék, becsületes kezét 
azért a hős szolgálatért, melyet a hazának tett. A maga 
hűséges kötelességteljesítése nélkül, nem sikerült volna 
a támadásunk, az oroszok egérutat nyertek volna, s 
ki tudja még, hogyan végződött volna az egész ... 
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Azután még kedélyesen elbeszélgetett Tari Istvánnal 
és megkérdezte az orvost, hogy mikor fog felépülni. 

<,Nagyon sok vért veszített, de azt hiszem, hogy egy 
pár hét alatt mégis felgyógyul.,) 

Az altábornagy jóságosan bólintott ősz fejével s aztán 
elmenőben Tari István jobbját még egyszer barátságosan. 
megszorítva mondta: 

«Épüljön is fel és erősödjék meg minél előbb, mert 
bizony nagy szüksége vam án a hazának ilyen derék, 
vitéz csendőrn'.» 

l 
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N yugdijtáblázatok. 

A m. kir. csendőrség rangoszi;ályba sorolt havi
dijasainak nyugdijilletékét az 1875. évi LI. t.-cz. 15. 
és az 1912. évi LXV. t.-cz. 125. §-a állapitja meg. 

E szerint a nyugdij a beszámitható szolgálati idő 
és az utoljára élvezett havidij és csendőrségi pótdíj 
együttes összegének alapul vétele mellett akként álla
pitandó meg, hogy a nyugdíj 10 szolgálati év után 
az emlitett javadalmazás egyharmadát, 15 szolgálati 
év után pedig annak három nyolczadát képezze. 

Az utóbbí hányadhoz minden további teljesen 
eltöltött szolgálati év után a havidij és csendőr
ségi pótdij együttes összeg ének 2' /2 százaléka adandó 
ugy, hogy teljes 40 szolgálati év után a nyugdíj 
összege a legutoljára élvezett havidij és csendőrségi 
pótdij összegével lesz egyenlő_ 

A m. kir. csendőrség rangosztályba sorolt havi
dijasainak özvegyeit és árváit, a m. kir. csendőrség 
rangosztályba nem sorolt havidijasait és legénységi 
egyéneit, valamint ez utóbbiak özvegyeit és árváit 
megillető ellátások kiszabását a következő táblázatok 
tüntetik fel. * 

* Ezek a táblázatok a következő évi zsebkönyvekbe is 
felvétetnek. (Szérk .) 
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lázat 
özvegyeit és árváit az 1912. évi LXV. t.-cz. 51., 53., 64. 

megillető ellátásokról. 
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II. T á b-

a magyar kir. csendőrség rangosztályba nem sorozott 
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havidijasait és legénységi egyéneit az 1912. évi 

38. §§-ai alapján megillető 
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801 ." ""'" 101"""1112311117 1"-1800 " lOt " I 896 952il0118106ill1053 110911651221 1800- 2000 « 440 « 
\128 986 1104411021090 1I481200126f 2000- 2200 « 480 « 
96011020!1080Imo,1l28Iu881248113081 2200- 2400 « 520 « 

9n2
1
105t\11I6\1l78\1l66112281290\1352\ 2400- 2600 K-ig 560K 

102410881152121612031267\133lJ395 2600- 2800 « 600 « 
10561 Il221188\12M 12>U \1307 1373143~ 2800- 3000 « 640 « 
108811561224 12921278 13161>U4 1482 3000- 3400 « 680 « 
112011191111260 133~1316 U18611456152 3400- 3800 « 720 « 

l1"II"'II"'1111"' ll"'I I'''ll'~ ... -... K-I, '" K lISt 1258 133214 ·13911465\1539161 4200-4600 « 800 « 
1216129213681444 H29150515811~~ 4600-5000 « 840 « 
124813261404148 14661544162217 5000-5400 « 880 « 
128Oh360 1440h5~ 150411584116841744 6400-5800 « 920 (I 
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Csendőr 
Őrsvezető 

Be- Nyugdlj czts. őrmester Őrmester Járás- és 
törzsörmester 

számit- gyanánt iIle-
évi 1200 korona ható ték •• a évi 1000 korona zsold é. 

i összes beBzámitható zsold és 
szolgá- javadalmazás 

100 1200 I !!oo 1400 1500 'l00 1300 1400 1500 I lati idö hány % -a? 

évi 1400 korona évi le80 korona Lakbérnyugdij 

zsold és havidij és (a kij áró nyugdij összege 

ilOO 1300 1400 1500 200 1300 I 400 1500 után) : 

8zol gá lati pótdij II t á. n illetékes évi nyu g díj: 

31 82% "10811
'001"181'1"8'"'"'1''' 32 84 • 92~ 100810921176,126 11761260 134! 1428 

33 86 « 9!610321ll812M 12 12M 1290 1376l4.62 
34 88 « 96811056initI1232\13tO 123213201140811496 
35 90 • 9901080 11701260 13á 1260,1350 1440 lIi30 

1 1312 1 13M I1476 1 15~1!í42 1 162411706 ' 11~ 5800-6200 K-ig 960 K 

'114 ""'I"" 'ill' ""I' '" i' 711 1"" 6200- 6600 « 1000 « 
1376146~ 15481634 1617170817891875 6600-7000 « lotO « 
1408\1496158411672165411742183011918 7000- SOOO « 1120 « 
litO 1530 1620 17101692178218721962 8000- 9000 « 1200 « 

36 92% ""111"'1"'.'''1'1'111'"11''''1'''' 37 9~ • 1034112812221!1lfI141 1316 1410 1504 1598 
as 96 « 10561152124813441it 13« 1440 15~6 1632 
39 98 « 1078\117+27411372147 137tI147f11156811666 
40 100 « 1100 1200 1300 1400 15 1400 1500 1600 1700 

liliiliT 

147Twtll6561!~ 1730 1822 \19l4'~ 9000-10000 K-ig 1280 K 
15M 1598 1692 l78ti 1767 1861 19ii5 204U 10000-11000 « 1360 « 
1536163217281824 18051190111997 20~~ 11000- 12000 « WO « 
lá68 1 166617641l~ 18t111940203812136 12000- 13000 « 15W « 
1600 1700.1800 l 1880 1980 20~0 218f 13000 kor. több 1600 « 

I I I I I I 

Jegyzet: , 
A köteles szolgálati idő 40 év; minthogy 

azonban a csend6rségnél töltött minden teljes 
7 hónapot S hónapnak kell számitani, a csendőr-
ség legénységi egyén ei beszámitható javadalma-
zásuk teljes összegével felérő nyugdijat már a 
betöltött 35 évi tényleges csendőrségi szolgálati 
idő után kapják, mivel 35 év felemelten számitva 
40 szolgálati évet tesz ki. A lakbérnyugdijra úgy 
a nős, mint a nőtlen nyugdijjogosult legénység-
nek igénye van_ 

Az illetékes nyugdijnak kiszámitására szol-
gáljon a következő példa: egy örsvezető cz_ őr-
mesternek 2 év, 11 hó és 18 napi csapatbeli és 

14 év, 6 hó és 14 napi csendőrségi szolgálat után 
évi 400 korona szolgálati pótdij mellett mennyi 
nyugdijra és lakbérnyugdijra van igénye? 

A 14 év, 6 hó és 14 napi csendőrségi szol-
gálati idő az felemelten 16 év, 6 hó és 14 
napot tesz ki; ehhez hozzászámitva a 2 év, 11 hó 
és 18 napi csapatszolgálati időt: összes szolgá-
lati ideje 19 év, 6 hó és 2 nap; minthogy pedig 
a 6 hónapon felüli évhányad egy egész évnek 
számitandó, összes nyugdijba számitó szolgálati 
ideje 20 év, mely után beszámitható javadalma-
zásának 60 %-a, vagyis évi 960 kor_ nyugdij és 
240 kor_ lakbérnyugdij illeti meg_ 
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III.. T á b-
a m. kir. csendőrség rangosztályba nem Borozott 

az 1912. évi LXV. t.·cz. 51., 53., 65. illetve 

Az elhalt férj rend
fokozata 

Ha évi 

élvezett 

akkor illetékes 

fejében 

1-----------------+-----~~~4_---- korona 
100 

Csendőr 

Örsvezető 
czimzetes őrmester 

Őrmester 

J árás- és 
törzsőrmester 

_ 2_00 ___ 6_00_ gj 

300 
400 
500 
100 
200 

800 
1000 

800 - - ----
300 

I-iöi- 1000 

~I 
200 

300 
400 1000 

~ 

------ UJ 

500 1200 ~ 

~~ ~ 
200 ~ 

-----ooo .S 

I~ a 
600 1200 

300 

I~ 

600 

ooo 
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l á;t! a t. 
haviL1ijasai és legénységi egyénei özvegyeit és árváit 
78. §§-ai alapján megillető ellátásokról. 

Megjegyzés 

Nyugdijra igényt adó szolgálati idő betöltése 
után (5 év) úgy a tényleges szolgálatban, mint a nyug
dijazott állapotban elhalt csendőregyén özvegyének 
igénye van özvegyi nyugdíjra: ha férjével a tényleges 
szolgálat ideje alatt, vagy azt megeHlzőleg lépett házas
ságra.: 51. §. . 

Az özvegy nyugdíja annak abeszámitható java
dalmazásnak alapul vétele mellett van megállapitva, 
amelyet a félj a tényleges szolgálatban utoljál"a élvezett; 
azonban az özvegyi nyugdij és nevelési járulék összege 
együttvéve nem haladhat ja meg: 

aj a tényleges szolgálatban elhalt csendőregyén 
után, az elhalt által a tényleges szolgálatban utoljára 
élvezett beszámitható javaclalmazást; 

bJ a nyugdijazott állapotban elhalt után, az 
elhalt által élvezett nyugellátásnak (nyugdij és lakbér 
nyugdij) az összegét. 

Ha a tényleges szolgálatban elh9.lt csendőregyén 
özvegyét és gyermekeit megillető özvegyi nyugdijnak és 
nevelésíjárulékoknak összege együttvéve kevesebb, mint 
a féTj által utoljára élvezett beszámitható javadalmazás, 
akkor a csenclőregyén halálának napját követő három 
hónapra azt a kiilönbözetet is folyos Itani kell az özvegy 
részére, a mely a két összeg között mutatkozik. 73. §. 

Temetkezési járulék illetékes, minden - akár 
a tényleges szolgálatban, akár a nyugclijazott állapot
ban - elhalt csendőregyén után azoknak, kik az elh!tltnak 
gyógykezeltetéséről és eltemettetéséről gondoskodtak. 

17 



Te't:élcenységi kimutatás 
a m. kir. csendörkerttletekben az 1913. évben teljesitett I 

közbiztonsági szolgálatokról. 

1. I II. I m·1 IV. I v. 1 VI. I VII. 1 vm. Ö8Bze· 
Nevezetesen 

számu csendörkerületben 
8en 

Felségsértés : 
előfordult } 4 3 2 6 1 1 17 
kideritett eset 4 3 2 6 1 1 17 
elfo~ott } . 1 2 2 1 6 
felje en tett egyen 4 2 4 1 11 

A király , a királyi 
háztagjainak bán-
t almazása, a király 
megsértése: 
előfordult} 3 7 2 8 4 2 9 35 
kideritett eset 3 7 2 8 4 2 9 35 
elfogott } . 2 1 3 
feljelentett egyen 3 4 2 6 4 ~ 12 33 

A hütlenség : 
előfordnit } 3 1 4 
kideritett eset 3 1 .. 4 

elfogott }e . 1 1 
feljelentett gyen 2 l 3 

A lázadás: 
előfol'dult } 1 1 
kideritett eset 1 1 
elfogott } . 
feljelentett egyen 45 45 

A hatóságok, 01'-

szággyiilési tagok, 

2321 

vagy hatósági köze· 
gek elleDi erőszak : m 19~ előfordult } 310 266 211 328 310 2019 

kideritett eset 310 266 211 328 232

1 

174 313 198 2022 
elfogoll f . 50 46 3l! 50 67 40 45 39 369 
leljelentett egyon 407 422 302 550 427 267 464 2871 3126 

259 

Nevezetesen 
I. I II. I m. 1 IV. I v. I VI. I VII· lvm. Össz.· 

számu csendörkerületben -II sen 

Az alkotmany, a tör·· 
vény, a hatóságok ,. 
hatósági közegek 
elleni erőszak: 
előfordult} 20 18 22 30 10 11 5 116 
kideritett eset 20 18 22 30 Hl 11 5 116 
elfogott } , 14 18 17 3 2 54 
feljelentett egyen 26 36 21 40 17 16 9 165 

A magánosok elleni 
erőszak: 

előfOl'dult } 3'1 H! 20 41 37 22 21 24 210 
kideritett eset 33 12 20 41 Si 22 20 24 209 
elfogott f ' 1 1 1 3 S 18 27 
feljelentett egyen 97 86 112 319 213 148 147 111 1233 

A polgárok válasz-
tási joga ellen el-
követett büntettek 
és vétségek: 

eWfol'dult} 2 1 2 1 3 5 14 
kideritett eset cl 1 2 1 3 5 14 
elfogott } , 
feljelentett egyen S 1 9 1 3 if 33 

A vallás és annak 
szabad gyakorlata 
elleni büntettek és 
"élségek: 
dőfordlilt} 2i! 6 7 55 5 12 12 12 131 
kideritett eset 22 6 7 55 5 12 12 12 131 
eIrogolt } . 1 1 
feljelentett egyen 106 7 8 127 5 14 20 52 349 

AszeméIyes zabad· 
ságnak, a házjop:' 
nak, továbbá a level· 
és távirdatitoknak 
közbivatalriok általi 
megsértése : 
előfordult } 6 1 3 3 4 3 1 2l 
kideritett eseL 6 1 3 3 4 3 1 21 
ellogott } , 1 1 
feljelentett 19yen 6 1 2 5 . . 5 3 '1 23 

17* 



Nev ezetesen II 

hamisitás : A péuz 
előfo 
kider 
elfog 
feljele 

rdult} 
ilett eset 

ott } 
ntelt egyén 

A ham 
és han 
előfol 
kidei 
elfogo 
feljele 

is lanuzás 
lis eskü: 
' ~ult }esot 
'Ilett 
tt } . ntett egyen 

is vád: A ham 
előfor 
kideI' 
elfogo 
feljele 

dult} 
itett eset 
tt } . ntett egyen 

A szem 
büntette 
ségek: 

érem elleni 1 
k és vét-

dult} előfor 
kidel'Í 
elfogo 
feljel" 

lett eset 

tt } . nlett egyen 

Kettős h 
előford 
kidel'i 
elfogo 
feljelen 

hasság : 
nit } telt eset 

ti } • tett egyen 

A csalá 
vonatko 
tek és 

di áHhra I 
zó bünlet-

előford 
kiderit 
elfogot 
f~ljelen 

.,,~,,', 1 
ult } ett eset 

~ell}egyén 

L 

50 
50 
14-
64 

28 
28 

28 

10 
10 

9 

109 
108 

14 
109 

9 
9 

a 

260 

I II. I m· 1 IV. I v. I VI. I VII. Vill. 
számu csendörkerületben 

I 
211 !ifj I 56 107 38 24 56 

56 105 21 37 'J!4 68! 56 
19 8 11 3 17 15 
98 Bl2 27 61 29 90 61 

I 
7 17 31 13 27 38 
7 17 31 13 1 27 3b 
2 1 

: I 
1 1 H 

8 29 42 17 29 
341 

8 5 5 

:1 

3 20 5 
8 5 5 3 20 5 

1 2~ 1 1 
15 6 5 :3 3 

2221 
I 

201;1 1941 189 178 131 '1 188 'll>!2 178 208 193 130 19 
19 40 38 40 38 10 33 

233 248 171 128 1661 129 168 

1 1 1 ~ I I 1 1 1 
1 1 

1 1 

I I 
3 21 12 

il 
1 'l! 2 

3 21 a 1 2 2 
1 

3 23 14 1 2 2 

Ö.Bze· 
.en Nevezetesen 

I 

411 
A rá~almazás és 
becsö etsérté; : 

407 
87 

előfordult} 
kideritett eset 

555 elfogott } , 
feljelentett egyen 

Az ember élete 
16t 
161 

17 
187 

elleni bűntettek és 
vétségek: 
előfordult } 
kideritett eset 
elfo~ott } 
felje entett egyén 

57 
57 
3 

55 

A párviadal : 
előfordult} 
kideritett eset 
elfo~ott } . 
felje en tett egyen 

A. testi sél·tés : 

1430 
előfordult} 
kideri tett eset 

1425 
23~ 

elfogott } 
feljelentett egyén 

Ulti2 A közegészség el-
leni bü ntettek és 

4 
4 
'2 
2 

vétségek: 
előfordult} 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyen 

t A személyes sza-
badságnak 1'1 eg-
sértése magánsze-

55 
55 
3 

mélyek által : 
eló(ordu!t } 
kideritett eset 

63 e](ogott } . 
feljelentett egyen 

261 

L I II. I m· 1 IV. I V· I VI. I VII. Ivm Ö •• ze· 

számu csendörkerületben 
sen 

6J 1234

1

1038 6351 7961 
;~ 689 857 6566 

689 617 1233 1038 857 634 797 6565 

7 321 31 9 4 8 
8681 

63 

817 586 1289. 1159 1001 721 854 7295 

523\ 364 374 437 350 38~ 3065 253 382 
25'! 375 

i 
360 il66 442 350 375 3038 

86 15!)1 141 154 191 124\ 
157 1216 

257 840 493 359 279 4\7 3'l!8 396 3369 

9 
.;1 

12 53 1 3 71 l'! 7 
1 il 7 12 9 7 H 53 

2 5 32 17 3\ 16 4 19 126 

~420 3326 5166 4444 3015 3080 390813112 !8469 

!!416 3324 5165 4443 3013 3070 3700 3111 ~8242 

54- 56 110 láO 176 162 87 94 1079 

3235 4352 6955 5502 4722 4148 5394

1 
409C \384ű".2 

10 ~ \ 
15 137 9 3 6 47 42 

9 3 6 47 42 10 15 137 

1 3 1 5 

10 6 13 81 64 16 
4\ 

15 209 

36 29 13 8 11 21 \ 18 160 
24 
24 36 29 13 8 12 21 18 161 

3 ct 5 

31 55 421 19 13 19 28 ' 38 245 



Nevezetesen 

A levél- és táv-
sürgöllytitok mcg-
8értés~ : 
előfordult} 
kiderrtett eset 

elfo~ott }e én 
felje entell gy 

A titok tiltott fel-
fedezése: 
előfordult } 
kideritetl es~t 
elfogott } . 
feljelentett egyen 

A magánlak meg-
sértése magánsz~ 
mélyek által: 
• előfordult l 

kideritett eset 
elfo olt • 
felje~entett egyen 

A lopás: 
elórordlllt l 
kideritell "set 
elfogott 
feljelentett egyén 

A rablás és zsa-
rolás: 

el öfol'dult } 
kideritett eset 
elfogotl } . 
feljelentett egyeD 

si~kasztás, zár-A 
I 
k 
örás és hűtlen 
ezelés : 
előfordult} 
kideritetl eset 
elfogott } . 
celjelentett . egyen 

1. 

7 
4 

4 

S51 
349 

6 
491 

540!)! 
5267 
406 

5883 

234 
230 
50 

291 

328 
3118 

9 
318 

262 

l n. I III. I IV. I v. I VI. I VlI·IVIII. 
számu csendörkerületben 

~ 6 ..I 6 10 6 119 
2 6 16 6 10 6 119 

1 2 1 
3 7 16 8 5 6 8 

1 1 1 
1 ! 1 

2 1 1 

295 401, 41,7 S5!! SI8 46~ 3'32 
294- 403 447 359 317 458 332 

4 9 20 21 13 8 23 
394 596 751 629 469 640 487 

3991 6249 6450 6071 41153 5416 6512 
391l1l 6095 6230 5455 40l!9 51lU 6474 
359 810 934 1059 821 452 786 

5164- 6096 6982 6051 4074 5576 6484 

187 213 369 194 128 298 284 
186 205 364 19l! 124 ~95 280 

'28 77 124 98 51 81 70 
2nO 243 410 256 148 385 314 

390 535 418 'l!87 285 371 494 
390 536 418 286 285 369 528 
28 31 III 38 47 13 33 

291 485 430 233 241 376 435 

Őssze· 
sen 

172 
172 

4 
57 

3 
3 

4 

2968 
~959 

94 
H57 

44393 
42714 
5627 

46310 

1907 
1876 
579 

2297 

3108 
3139 
220 

2809 

Nev ezetesen 

talan elsajá-A jog 
litás: 
előro 
kide 
elfog 
felje 

rdult l I'i telt eo et 
ott . 

lentell egyen 

gazdasag és , Az or 
bllnpá 

elófo 
kide 

, elfog 
felje 

rtolás : 

ritett eset rdult l 
olt . 
lentelt egyen 

lás: A csa 
elől 
kide 
elfo 
felje 

ordl"l} t ri tett ese 

~illl } . entell egyen 

thamisitás : 
ordult} 
erilett eset 

Okira 
előf 
kid 
elfo 
feljc 

~ott } . entelt egyen 

Orvo 
hami 
nyok 
hasz 

si és községi 
s bizonyitvá-

ki állitása és 
nál ása : 
fordult l eritett eset 
~Olt . e entelt egyen 

elő 
kid 
elfo 
felj 

eghamisitás : 
fordult} 

Bély 
elő 
kid 
elfo 
felj 

eriteIt eset 
gott} . 
elentett egyen 

263 

I. In. j III. j IV. I v. I VI. I VlI· IVIII. lösRz.' 
számu csendörkerületben s.n 

233 191 340 308 226 
233 200 340 307 !l21 

'l! 1 8 6 3 
271 34'l! 374 415 305 

7'l!5 580 809 769 732 
727 578 860 768 732 

8 11 35 'l!6 19 
749 62~ 884 777 923 

432 575 750 600 3110 
4'l!7 573 739 600 313 

41 48 79 53 42 
314 456 559 471 39R 

131 200 127 224 43 
130 200 127 223 43 

6 13 II 14 7 
108 RO 102 183 41 

18 1 
18 1 

18 1 

4 1 2 
4 1 2 

1 
4 2 

200 403 
186 363 

'l!44 435 

477 711 
583 710 
!ll 10 

536 750 

525 554 
567 549 
96 33 

373 530 

135 10~ 
134 10~ 
18 5 
72 93 

9 
9 

7 

I 
1 1 
l l 

1 21 

287 
286 

'il 
34~ 

976 
982 

2:3 
9~5 

721 
736 

67 
502 

159 
162 
15 

125 

1 
1 

1 

1 
1 
l 

2'l!9 
213 

2 
273 

577 
596 

9-
O 
g 15' 

616 ö 

418 
450 
4ú 

360 

112 
111 

8 

t 
9 
!) 

80 4-

29 
29 

27 

10 
10 
2 
9 



Ne vezetesen 

d és vétkes Csallir 
tltlkás 

előfo 
kide 
elfog 
feljel 

rdult l 
ritett leset 
ott } , 
entett egyen 

Más 
megro 

eWfo 
kidei 
elfog 
feJjel 

vagyonának 
1I8alása: 
r ult} 
'itett eset 
ott } , 
entett egyen 

jtogatás: 
rdult} 

A gyll 
előfo 
kider 
elfog 
feljele 

itelt eset 
ott } . 
ntelt egyen 

das okozás: Vizára 
előfo 
kidei 
elfog 
feljele 

rdult} 
'itctt e;,et 
ott } , 
ntelt egyen 

yák, hajók, VaspAl 
távirdák 
gálása 
közb:zt 
cselekm 

megron-
és egyéb 

. veszélyes 
éllyek: 

előCor 
kider 
elfogo 
feljele 

dUlt} 
itett eset 
tt } , 
ntelt egyen 

~yok meg-
eS6 : 

A fog 
szöktet 
előfol 
kideI' 
elfogo 
reljele 

'dult } 
itelt eset 
tt } , 
ntett egyen 

I 
I. 

1 
1 

l 

598 
5911 

7 
907 

984 
866 

16 
708 

2 
2 

5 

25 
29 

66 

264 

I II. 1 m· i IV. i v. i VI. i VII. lvm·11 ÖBBze· 
számu csendörkel'iiletben sen 

10 5 6 4 4 3 7 40 
10 5 6 4 4 II 7 40 

3 3 
17 5 15 4 4 4 4 54 

725 936 1000 762 576 6~8 663 5888 
7i3 9303 994 757 5b3 623 661 5746 

4 11 7 121 18 8 8 - 181 
894 lC07 1662 1187 924 9:10 943 9046 

1787 2353 1620 1889 11300 1050 2137 14120 
1642 2007 1442 1315 1767 969 202E 12033 

211 22 62 61 30 17 5rJ 281 
1260 1283 1145 1263 1337 1037 1709 974;! 

1 3 3 24 7 40 
l 3 3 19 lj 34 

1 2 5 15 . ~ 36 

59 43 25 52 35 45 5\ 335 
60 39 24 49 34 4! 51 Si8 

1 l 2 4 
90 105 86 152 97 79 75 750 

1 1 1 1 2 1 7 
1 1 1 1 2 1 7 
1 l 1 3 6 

1 1 1 3 

I 

I 

Nevezetesen 
I 

Li 

A fegyveres erő 
elleni büntettek és 
"étségek: 

elöfordul t } 9 
kideritett eset 9 
elfogott } , 8 
feljelentett egyen ~ 

A hivatali és ügy-
"ádi Lüntettek és 
vétségek: 
előfordult} 28 
kideri tett eset 28 
elfogott } , 
feljdentett egyen 5 

Egyéb törvéDyekbe 
ütköző büntettek és 
vétségek: 
előfordult } 261 
kideri tett eset ~61 

elfogott } , 3u 
feljelentett egyen lOg 

Kir. jál'asbil'ósá· 
gok hatáskörébe 
utalt kihágások: 
előfordult } 1450 
kidcl'itett eset 1416 
elfogott } , 31 
feljelentett "gyen 1825 

Közigazgatási hato-
sá~ok hatáskörébo 

265 

II. i m· i IV. I v. i VI. ! VII.!vm, 
számu csendörkeriiletben 

71 43 56 31 35 3~ 68 
71 43 56 31 35 34 68 
692 38 44 28 ::H 19 67 
8 8 16 2 17 5 

1 f , 21 il 6 4 1 
1 6 21 3 fi 4 1 

1 2 1 1 2 
1 4 19 2 il 4 

H5 157 965 107 222 H3 294 
1!'!3 157 965 107 2292 113 294 
55 57 425 64 155 592 64 
93 107 693 65 99 83 217 

1384 1962 2136 1548 143B 1794- 1280 
1374 1955 2135 1508 1401 1770 1273 

13 53 68 100 124 21 21t~ 2166 2988 2955 2486 2403 2545 

IÖBBze. Ben 

3~7 
347 
30 
5 

7 
7 

3 

O 
8 

O 
O 
7 
8 

224 3 

2 
5 

2241 
90 

146 

1298 7 
II 
1 
9 

1283' 
45 

1947 

ntalt kihagasok : 
előforduÍt} 15987 26437 2130741354 21526 31828 16687 19161 19428 
kideritett esct 1579826419212884135021518318131666419158 19400 
elfogott} , 420 1173 2179 7004 6956 7833 1913 1618 2~09 

7 
8 
6 
4 feljelenteIt egyen 23391 41785 33353 59334 38086 48467 137 27411 29396 


