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Császári királyi osendőrség. 
Felügyel8: 

Tisljar Mihály vezérőrnagy, 3. o. V. k.r.lvg.@,0,Sza. 

Segédtiszt: 
Grzywa Emil, őrnagy, k. é. k., 8, 0, Szs; beosztva: 

Staromiejski Adolf, I. oszt. százados, é, 'll, S Z3. 

Igazságügyi el8adó : 
Posch Alajos, ezredes-hadbiró. 

.11 cs. kir. honvédelmi miniszterium 
csend8rségi ügyosztályainak f8nöke: 

Gleicherwieaeni báró Bibra Alfréd, 3. o. V. k. r. lvg., 
miniszteri tanácsos. 

XIX. csend8rségi osztály. 
Osztályvezető: Zappert Sándor, miniszteri tanácsos; 

beosztva: Dr. Rull' Jenő titkár, Dr. Schikh Róbert, 
segédtitkár és Hanel Károly, számtiszt. 

Xx. csend8rségi osztály. 
Osztályvezető: Rehn Ottó, ezredes, 3. oszt. V. k. r. 

és F . .J. ~. lvg., 1), @, 0, SzS; ~eosztva: Payer 
Hennk, őrnagy, k. é. k. 8,0, Sz ; Frankentu1"m 
Gautsch Gusztáv, őrnagy, F. J. r. lvg. 8, 0, S Z3, 

Kolsky Wenczel, százados, é, 0, SzS és Gampp 
Frigyes, főhadnagy, O. 

1. 8Z. or8zágo8 csendŐ1'parancsnok8ág. 
Tih'zs: Be'cs. 

Parancsnok: Jellinek Wenzel ezredes, F. J. r. lvg., 
0, SZ3. 

Másodtörzstiszt : Pokorny Ferencz őrnagy, F. J. r. 
lvg., 8, 0, S Z3. 
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Osztagparancsnokságok: 1. Bécs, 2. Bécs, 3. Krems, 
4. St.-Pölten, 5. Bécs-Uj hely, 6. Korneuburg, 7. 
Mistelbach, 8. Amstetten, 9. Mödling. 

2. sz. országos csendŐ1'parancsnok8ág. 
Törzs: Prága. 

Par.: Weitenhorsti Weitenweber Ede ezredes, 3. o. 
V. k. r. lvg., F. J. r. lvg., 8,0,2. r. @, 0, Sz'. 

Törzstisztek : Laure Jáno8 alezredes, F. J. r.lvg., 
@, 0, SZ2; Geyer Rezső őrnagy 0, S Z3; és 
Rezáé Venczel őrnagy 8, 0, SZS; törzstiszti teen
dőkkel megbizva: Trumme1' Lipót I. o. százados,. 
é,0, Sza. 

Oszt.-par.: 1. Prága, 2. Leitmeritz, 3. Budweis, 4. Jiéin, 
5.Pilsen,6. Csasziau, 7 .Eger, 8. Reichenberg, 9.Kladno, 
10. Karlsbad, 11. Teplitz, 12. Chrudim, 13. Bene
schau, 14. Königgrii.tz, 15. Cseh·Leibach, 16. Klattau, 
17. Pfibram, 18. Trautenau, 19. Pisek, 20. Kg!. 
Weinberge, 21. Tábor, 22. Prachotitz, 23. Komotau, 

, 24, Jungbunzlau, 25. Marienbad, 26. N áchod, 27. 
Landskron, 28. Neuhaus. 

8. az. or8zágos csendőrpa1·anc8nokság. 
Tö1'ZS: In)l.,,!n·.tek. 

Par.: Kon8chegg Lambert ezredes, 3. o. V. k. r. lvg., 
F. J. r. lvg., 0, SZS. 

Törzstiszt: Kaschenreuther Ferencz őrnagy, 0, S Z3 

Oszt .. par.: 1. Innsbruck, 2. Trient, 3. Bozen, 4. Inns· 
bruck, 5. Trient, 6. Bruneck, 7. Bregenz, 8. Meran, 
9. Riva, 10. Cavalese. 

4. 8Z. ors::sá.goa c8endŐ1'paranC8/lok8ág. 

Par.: 8todai Herold Jáno8 alezredes, 8 (a k. é. 
szalagján), @, 0, S Z3. 

Létszámfelett : Payer Henrik őrnagy, k. é. k., 8,0, 
sza, beosztva a Lanclwehr-miniszteriumba. 

Helyettes: Sohmidt Vincze őrnagy, 8, 0, SZS. 
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03Zt.-pa.r.: 1. Brünn, 2.0lmütz, 3. Znaim, 4. Brünn, 
5. Kremsier, 6. Morva·Ostrau, 7. Iglau, 8. Magyar. 
Hra.di.sch, 9. Morva - Weisskirchen, lD. Morva· 
Schönberg, 11. Morva·Trüban, 12. Nikolsburg. 

5. BZ. orSZág08 csendörparancsnokság. 
Törzs: Lem.btJ1·y. 

P~l'.: willenfelsi Pú'inger Tivada1' ezredes, F. J. r. 
lvg., t!J, @, CD, S Z3. 

Törzstisztek: WiBlliewski Emil őrnagy, F. J. r.lvg., 
8, CD, sza Lembergben, ]'I'[atyja Károly őrnagy, 
~, CD, Sza, kikülönitve Przemyslben, Dabrowiecki 
Jenő, törzstiszti teendőkkel megbizott százados, A, 
CD, Krakóban, Janeczek Gyula törzstiszti teendők· 
kel megbizott százados, F. J. r. lvg., 0, Sz\ a 
parancsnokság törzsénél Lembergben. 

Oszt.-pa.r.: 1. Lemberg, 2. Krakkó, 3. Rzeszów, 
4. Pdemyiíl, 5. Tarnopol, 6. Sfanislau, 7. Sambor, 
8. Ta.rnow, 9. Uj-Sandec, 10. Buczacz, 11. Kolo
mea, 12. Wadovice, 13. Jaroslau, 14. Zaleszczyki, 
15. Rawa ruska, 16. Stryj, 17.Tarnohrzeg, 18. Brody, 
19. Brzezany, 20. Biala, 21. Bochnia, 22. Jaslo, 
~3. Kolbuszova, 24. Sanok, 25. Sokal, 26. Huslatyn, 
27. Zaleszczyki, 28. Podgorze. 

6. sz, o1'szágos csendö1-parancsnokBág. 
Törzs: Grácz. 

Par.: Koschak FüliJp alezredes, 0, sza. 
Törzstiszt: Kutin Károly őrnagy, F. J. r. lvg., 8, 

CD, SZ8. 

Oszt.-par.: 1. Gráez, 2. Gráez, 3. Marburg, 4. Leoben, 
ri. Leibnitz, 6. Cilli, 7. Judenburg, 8. Pettau, 9. 
Bruck/aM. 

7. sz. országo8 csendőr parancsnokság. 
Törzs: 'l'riest. 

Par.: Binowetz Józsp! alezredes, CD, Sza. 
Helyettes: Kostenzer Oswald törzstiszti teendőkkel 

megbizott százados, t'J, @, CD, SZ3. 
Oszt.-par.: 1. Trieszt, 2. Görz, 3. Pola, 4. 'frieszt. 
Klilönitmény a tengerészeti szertárnái Polában. 

157 

8. sz. or8zágos cBendörparanc8nok8ág. 
Törzs: Linz. 

Par.: Eppich Lajos alezredes, F. J. r.lvg., CD, S Z 3. 

Oszt.-par.: 1. Linz, 2. Linz, 3. Ried, 4. Wels. 

9. sz. orBzágo8 csendő1-paranc8nokság. 
TiiI'ZB: Zara. 

Par.: Wittich Ödön őrnagy, F. J. r. lvg., @, CD, Sz:!. 
Helyettes: Oorá GyiJrgy törzstiszti teendőkkel meg' 

bizott százados, 8, CD, S Z3. 

Oszt.-par.: 1. Zara, 2. Spalato, 3. Cattaro, 4. Ragusa, 
5. Sebenico, 6. Sinj, 7. Castelnuovo, 8. Za.ra. 

10. sz. O1 .. ~zágos csendőrparancsnokság. 
Tö,'ZB: 'l'I'oppa ... 

Par.: Hölzel Miksa alezredes, F. J. r. lvg., CD, Sza. 
Oszt.-par.: 1. Troppau, 2. Jagerndorf, 3. Freistadt, 

4. Teschen. 

ll. sz. országos csendőrparancsnokság. 
Törzs: Salz1Jftrg. 

Par.: OhriBtOph Ignác;; alezredes, CD, Sza. 
Oszt.-par.: 1. Salzburg, 2. Salzburg. 

12. BZ. országos csendőrparanc8nokság. 
Törzs: LaW(U)h. 

Par.: Ka8trenbergi Riedlinger Rudolf ezredes, F. J. 
r. lvg., 8, @, CD, Sz 3. 

Oszt.-par.: 1. Laibach, 2. Laibach, 3. Rudolfawertb, 
4. Gottschee . 

13. sz. o1'szágos c8endő1-parancsnokság. 
Törzs: Czernot1Uz. 

Par.: Weinmann Alajos alezredes, CD, Sza. 
Oszt.-pa.r.: 1. Czernovitz, 2. Radautz, 3. Suczaw&, 

4. Kimpolung, 5. Wiznitz. 

14. sz. országos cBendörparancBnokság. 
TiiI'u: Klagenfurt. 

Par.: Nit8Ch Ignácz alezredes, k. é. k., CD, Sza. 
Oszt.-par.: 1. Klagenfurt, 2. Klagenfurt, 3. Villach. 



.Ll cs. kir. csendőrség állo1nány-átné~ete. 

Országos 
Tisztek Legénység 

~ ~ Őrsök 
-,---

~ !'o § ... csendör·parancsnokság .. ~ 1 ... I ö ~~ ~,~ 1 ~ 00; 'o ~ 11 1§ 
'" ,~ ~ 

'd 

,~~ ~'" 
.. 

N 

~ il 'd E " száma. 
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~ ~g ~~ ~ ~ ;;:: r;}j ~ :0 ,~ " 'o -o "- -o !'il 

1 3 19J 5 gJ8 gJ35 686 949 gJ 9 gJ3 gJ20 39 gJl 
gJ 5 33 14 103 578 1849 2530 2 gJ8 98 572 gJl 191 
3 gJ 13 6 gJ9 201 640 870 1 10 gJ6 193 35 1 
4 3 15 7 39 333 830 120gJ gJ 11 34 301 - 19 
5 5 46 18 84 654 2370 3108 3 gJ8 79 617 19 71 
6 3 11 5 26 210 6'1!5 861 1 9 22 gJO~ - -
7 gJ 8 1 14 100 341 455 1 4 12 94 - 1 
8 1 6 1 16 100 309 4'1!5 1 4 13 94 21 gJO 
9 gJ 11 4 17 136 465 618 gJ ~ 14 131 - -

10 1 6 1 13 96 270 379 1 4 10 89 - 5 
11 1 3 1 7 5gJ 140 199 1 gJ 5 50 2 ~I 

~ li 
t 6 1 14 101 261 376 1 4 11 95 2 
1 7 1 13 130 3gJ9 47gJ 1 5 11 127 - -

14 1 5 1 9 88 226

1 

323 1 3 7 83 - -
Tengerészeti tüzérszertár 

1 2 7 80 89 ór-küllSnitménye - - - - - - - -
Összesen 31 183 66 414 13021 19421 11285611 20 129 365 ]28681 139 830 

Ehhez: egy ezredes, kát őrnagy, egy százados és egy főhadnagy 8 cs. kir. honvédelmi minis?,teriumban, eS1 
örn&g~ mint segédtiszt 8. CB. kir, CJ~endór·felügyelöné~. 
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Csendőrség Bosznia és Herczegovinában, 

Törzs: Sarajevo; 

Parancsnok: Merlicek Károly ezredes, F. J. r. lvg., 
k. é. k., 1:; (a k. é. k. szalaRián)., @, 0, S Z8; 

Parancsnokhelyettes: lovag Kokotovié Ká1'oly őr· 
na,gy, F. J. r.lvg., 8 (a k. é. k. szalagján), @, 0, szs. 
Másodtörzstisztek: Iírnela Gedeon őrnagy, 3. o. 
V. k. r. lvg. (hd.), F. J. r. lvg., k. é. k., 8 (a k. é. 
k. szalagján) @, 0, SZ3. Kemeta Péter őrnagy, 
F. J. r. lvg., 8, @, 0 , sza. Segédtiszt : Formaliek 
Marian százados, 8, O. Oktat6tiszt: (Jimic István 
százados O. 

Szárnyparanc8nokBágok: Sarajevo, Travnik, Banja
Iuka, Bihaé, D.-Tuzla, Mostar, Bilek és Gorazcla. 

Szakaszparancsnok8ágok: Sarajevo, Visoko, Rogatica; 
Travnik, Bugojno, Livno; - Banjaluka, Dervent, 
Bosn.-Dubica, - Bihaé, Petrovac, Krupa; - D.· 
Tuzla, Brcka, Bjelina, Srebrenica, Zvornikj -
Mostar,Konjica, Nevesinje j - Bilek, Stolac, Gacko, 
Trebinje; - Gorazda, Foiía, Visegrád. 

Bendszere8ített állomány: 1 ezredes, 4 őrnagy, 
7 I. oszt. és 4 II. oszt. százados, 19 főhadnagy, 
6 hadnagy; 1 százados- és 9 hadnagy-ke~előtiszt, 
66 őrmester, 217 örsvezető, 2027 csendőr. Osszesen 
51 tiszt és 2310 legénység, 8 szárny, 27 szakasz 
és 265 örs. 

A felügyeleti körlet területe: 510'274110 Myria
meter, a lakosság száma 1,591.036. - Egy csendörre 
átlag 22'089 O kilométer és 689 lakos esik. 
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Történeti és statisztikai adatok az 
1907. évról 

Intézményünk mult évi fejlődésének legkiemel
kedőbb mozzanataként a debreczeni VIII. számu 
csendő1'kerület, továbbá 4 szárny- és 8 szakasz, vala
mint minden csendőrkerület székhelyén 1-1, össze
sen tehát 8 pótszárny-parancsnokság és végül 11 já
ras- és 100 örsparancsnoksllg felátlításriról, valamint 
43 gyalog örs lovasításá1'ól kell megemlékeznünk, 
melyekkel testületünk ismét nagy lépést haladt 
előre. Ezen nagy arány u felállitások folytán a mult 
évi május l-vel a tiszti létszám 1 ezredes, 1 alezredes, 
2 őrnagy, 9 r. osztályu és 3 II. osztályu századossal, 
;) főhadnagy és 4, hadnagygyal, továbbá l I. osztályu 
százados-számvivő és 1 főhadnagy·számvivővel, mig 
a legénységi létszám 810 fővel emeltetett. . 

A nagyobb arányu lovasítás~k folytán, azon cé~~ól, 
hogy a szükségelt ló anyag mmél gyorsabban k~Ido
mitható s az örsökre beosztható legyen, czélszerunek 
mutatkozott, hogy a szükséges időtartamra egy a: 
budapesti pótlóavató bizottsággal és a budapestI 
pótlókeretparancsnoksággal párhuzamosan működ ő 
külön osztály állittassék fel. Az ekként létesített 
pótlóavató és idomító osztály műkö~ésé~ egy törzs,: 
tiszt parancsnoksága alatt ~ egy főtIszt es ~egfel~~o 
számú legénység beosztásaval a mult éVI áprIhs 
hóban Czegléden meg is kezdette. 

De a nagyarányu gondoskodás a mult évben nem
csak az alosztályok szaporításával, hanem a tan
osztályok segédoktafóinak immár. égetően ~z!iksé-
17essé vált rendsze1'esítésé'l!el, valam mt az oktatotz8ztek 
is segédoktatók pótdíjának folyósításával i~ ~egnyil
vánult, elismeréséül annak a fontos és kivaló szol
gálatnak, mely az intézmény felelőségterhes ~elada
tának teljesítésében a tanosztályokra háramlIk. 

Meg kell emlékeznünk még azon változásokról, 
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melyek a m. kir. honvédség öltözetében beállott némi 
változásoknak a m. kir. csendőrségre való kiter
jesztése által az egyenruházat tekintetében beállot· 
tak, továbbá a legénységnek az ujonnan rendszere
sitett Manlicher-karabéllyal való felffgyverezéséről, 
mely, a mint azt mult évi zsebkönyvünkben jelez
tük, az elmult évben teljes befejezést nyert. 

Mérlegelve a testület fejlődésének ily hatalmas 
arányait, sziveinkben a legmélyebb hálával tekint
hetünk felsőbbségeinkhez, mert beigazolva látjuk, 
hogy a testület érdekeit még nehéz viszonyok között 
is a legmesszebbmenő gondoskodásban ré3zesitik. 

Méltányolnunk kell ezek után azon felette nagy
arányu szolgálatteljesítést, mely az elmult évben az 
ország különböző helyein igen érezhető módon fel
lépett sztrájkmozgalmakkal szemben, egyes esetek
ben igen nagy terjedelmü vezénylésekkel kapcsola
tosan az intézményre hárult, s mely bár erős próbára 
tette intézményünket, az elörelátólag tett széleskörű 
felsőbb intézkedések gyors végrehajtásával - a leg
felsőbb hatóságok és az érdekelt lakosság meleg 
elismerése mellett - fényes bizonyítékául szolgált az 
intézmény mindenirányu teljesítő képességének s 
odaadó, kötelességhű és önfeláldozó működésének. 

Mielőtt a fejlődésünkben annyira jelentőségteljes 
elmult esztendő eseményeinek méltatását befejeznők, 
benső örömmel adjuk közre azon • .Alapító oklevél» 
és .póthatározat. teljes szövegét, melylyel - a 
mult évi zsebkönyvünkben is már méltatott -
Panajott SándOl'-féle 8egélyezéBi alapítvány létesit
tetett 8 a fennállott Török Ferencz-féle jutalmazási 
és segélyezési alapítvány tisztán jutalmazási ala
pítványnyá átalakfttatott. Megkoronázása ez amaz 
áldozatkész és nemes törekvéseknek, melyekben a 
testület minden egyes tagjának jelentős része van. 

Alapitó oklevél. 
Én, jekel- és margitfalvi Jekelfalussy Lajos tábor

szernagy, cs. és kir. kamarás, stb. mint ezidő szerinti 

11 
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m. kir. honvédelmi minister, ezennel tudtára adom 
mindazoknak, a kiket illet, hogy fA m. kir. csendőr
ség zsebkönyvének szerkesztő-bizottsága» az 1887-
1904. évben megjelent zsebkönyvekben közzétett 
• Vegyes közlemény. -ek gyűjteményes kiadásából, 
valamint a csendőrségi felügyelőség által összeálli
tott és kiadott, s a m. kir. csendőrség eddigi mű
ködése alatt előforduló nevezetesebb szolgálati ese
ményeket tartalmazó .Hiven, becsülettel és vitézül» 
czimú mú előfizetéséböl befolyt tiszta jövedelmet 
oly kérelemmel terjesztette fel hozzám, hogy ezen 
összeg a csendőrségi szolgálatba.n rokkanttá vált 
legénységi egyének s azok családtagjai segélyezése 
czéljából alapitványként letéteményeztessék, továbbá, 
hogy az emlitett zsebkönyv szerkesztő-bizottsága 
által az 1897-ik évben a m. kir. csendőrlegénység 
jutalmazására és segélyezésére létesitett Török Fe
rencz-féle alapitványnakjelenleg 85,300 korona törzs
vagyonából 15,300 korona kihasittassék és a most 
létesülő alapitvány, úgy a zsebkönyv szerkesztő
bizottságának, mint az egész csendőrtiszti kam~k 
óhajához képest - azon alkalomból, hogy am. ku. 
csendőrség ez idő szerinti felügvelője: Panajott 
Sándor cs. és kir. vezérőrnagy úr, ki ezen segély
alap megteremtője volt, a mult. ~vi . október hó 
31-ikén töltötte be 40 évi szolgálatI IdeJét - a sze
mélye iránt érzett rag f! szkodás és nagyrabecsülés 
kifejezéseül - nemkülönben az .. emlitett "yeg;r.es 
közlemény.·ek és .Hiven, becsulettel és. vItézub 
czimű művek sajtó alá rendezése, valammt ezen 
alapitvány létesitése körüli s minden irány ú elévül
hetetlen érdemei elismeréséül Panajott Sándor cs. 
és kir. vezérőrnagy nevéről neveztessék el. 

Mindezeknél fogva a magyar kir. csendőrség z.seb
könyvének szerkesztő-bizottsága által elém terJesz
tett kivánságok figyelembevételével s az általa adott 
felhatalmazás alapján és annak megemlitésével, hogy 
a m. kir. csendőrlegénység jutalmazására és segé
lyezésére léte sit ett Török Ferencz·féle alapitvány 
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alaptőkéjéböl a segélyezésre szolgált résznek kihasi
tása következtében az alapító oklevél szükségessé 
vált módositása iránt külön .póthatározah-ban in
tézkedem, - jelen alapitványról az alábbi pontokba 
foglalt alapitó oklevelet állitom ki: 

L Az alapitvány neve: 
«Rokkant m. kir. csendőrlegénységi egyének s 

azok családtagjainak segélyezésére létesitett Pana
jott Sándor· féle alapitvány.' 

II. A fenti alapitvány törzsvagyona jelenleg: 
A .Vegyes közlemény»-ek, valamint a .Hiven, 

becsülettel és vitézül» czimű művek kiadásából és 
egyesek adományaiból befolyt és takarékpénztárban 
elhelyezett 21,371 korona 05 fillérből és ennek idő· 
közi kamataiból, továbbá a Török Ferencz-féle jutaI. 
mazási és segélyezési alapitványnak eddigi segélye
zési czélokra szolgált, de abból a fentiek értelmében 
kihasitott és ezen alapitványhoz átcsatolt vagyou
részből származó 15,300 korona névértékü 4%-os 
magyar koronajáradékkötvényből áll. 

A m. kir. csendőrség zsebkönyvének további ki
adásából befolyó tiszta jövedelmek, - mindaddig, 
míg e tekintetben a zsebkönyv szerkesztő-bizott
?~ga, es?tleg ujabb alapi~vány létesitése szempont
Jaból masként nem hataroz, - valamint az ezen 
alapitvány javára befolyó adományok, hagyományok, 
a honvédelmi minister utján, a m. kir. központi 
állampénztárba, az alapítványhoz leendő csatolás 
végett beszolgáltatandók. 

Ugy ezen pénzek, valamint az évi jövedelemnek 
a jelen alapitó oklevél IV. pontjában foglaltak sze
rint esetleg fel nem használt, tehát megtakaritott 
és a tőkéhez csatolandó része is, lehetőleg elég jól 
jövedelmező magyar állami papirokba helyezendők 
el s ezen alapitvány am. kir. honvédelmi minister 
felügyelete alatt a m. kir. központi állampénztár
ban őrizendő és kezelendő. 

III. Ezen alapitványnak rendeltetése az, hogy 
kamataiból: 

11* 
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a! oly rokkant nyugdíja8 m. kir. csendőrlegény. 
ségl egyének, klk a szolgálatképtelenségüket oko· 
zott és szolgálatteljesitésblSl kifolyólag szerzett sulyos 
betegség, sérülés vagy sebesülés következtében mint 
bármi keresetre képtelenek, gyámolitásra szor~lnak, 
ha évi nyu~dijuk összege kisebb a legutóbb élve
zett zsoldjuknál, - és pedig ezek közül különösen 
olyanok, a kik annyira tehetetlenek, hogy mások 
ápolása, vagy segélyezése nélkül el nem lehetnek 
továbbá másodsorban ' 

b J az a) alatt emlitett igényjogoBultak elhalálo
zása után azok nyomorban sinlődő családtagjai (öz
vegyek és árvák), - és végül harmadsorban 

ej oly állandó nyugellátásban nem részesült volt 
csendőrlegénységi egyének, kik önhibájukon kivül 
annyira szánalmas helyzetbe jutottak, hogy mások 
ápolására, illetve segélyezésére szorulnak, - segély
ben részesüljenek. 

A segélyek összege legkevesebb 60 korona, s leg
feljebb 200 korona lehet. 

Segélyben egy ugyanazon egyén ismételten is 
részesülhet. 

IV. Az alapítvány egy évi kamatjövedelmének' 
50%-a ~venként egyszer és pedig dicsőségesen ural
kodó királyunk I. Ferencz József ő császári és 
apostoli királyi Felsége legmagasabb születése nap
ján, vagyis augusztus hó lS-án, a beérkezett és a 
csendőrkerületi parancsnokságok, valamint a csend
őrségi felügyelő által véleményezett kérvények alap
ján osztandó ki, - annak másik 50%-a pedig a 
következő év augusztus lS-áig terjedő idő alatt se
gélyért folyamodók segélyezésére fordítandó. 

A mennyiben a visszatartott 50%-nyi kamat jöve
delem bármely oknál fogva egészben vagy részben 
fel nem használtatnék, a megtakaritott összeg a 
következő évi augusztus hó IS-án kiosztás alá ke
rülő segélyek összeg ének gyarapítására fordítandó. 

A mennyiben pedig az augusztus hó lS-án kiosz
tás alá kerülő összeg az igény jogosultak csekély 
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sz~ma, vagy más ok miatt nem volna segélyezésre 
teljesen felhasználható, a megtakarított összeg a II. 
pont értelmében tőkésítendő. 

Az első segélyezés 1907. évi augusztus hó IS-án 
lesz eszközlendő. 

V. A segélyek nagyságát a m. kir. csendőrkerü
leti parancsnokságok javaslata és a csendőrségi 
felügyelő véleményezése alapján az ezen alapító ok
levél III-ik pontjában foglalt korlátok között a m. 
kir. honvédelmi minister szabja meg és azokat 
ugyanő adományozza. 

A segélyre szorult egyének kiszemelése iránt s az 
erre vonatkozó javaslatok tekintetében a m. kir. 
honvédelmi miniszter külön rendelettel intézkedik. 

VI. Azon nem remélt esetben, ha a m. kir. csend
őrsé~ feloszlattatnék, va.gy megszünnék és a jelen 
alapltó oklevél III. pontja a), b) és e) betüi alatt 
megjelölt segélyt kérő igényjogosultak többé nem 
lennének, ezen alapitvány, lehetőleg hasonló felté
telek mellett, azon közigazgatási szervezet javára 
lesz fordítandó, a mely a m. kir. csendőrség he· 
lyébe lépve, a közbiztonsági szolgálatot teljesítendi. 

VII. Ezen alapitvány am. kir. honvédelmi mi
nister felügyelete alatt áll és azt harmadik szemé
lyek irányában felmerült jogi ügyeiben a közalapit
ványi kir. ügyigazgatóság képviselendi. 

VIII. Ezen alapító oklevél 5 egyenlő eredeti 
példányban állíttatott ki és ezek közül egy példány 
a m. kir. honvédelmi ministeriumban, egy példány 
m. kir. belügyministeriumban, egy példány a köz
alapítványi kir. ügyigazgatóságnál, a negyedik a 
csendőrségi felügyelőnél, az ötödik pedig a m. kir. 
nr. számú csendőrkerületi parancsnokságnál he· 
lyeztetik el megőrzés végett. 

Kelt Budapesten, 1907. évi február hó l-én. 

Jekelfalu88Y Lajo8, s. k. 
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Póthatározat. 

Én, jekel- és margitfalvi Jekelfalussy Lajos tábor
szernagy, cs. és kir. kamarás stb., mint ez idő sze
rinti m. kir. honvédelmi minister ezennel tudtára 
adom mindazoknak, a kiket illet, hogy am. kir. 
csendőrség zsebkönyvének szerkesztő-bizottsága azon 
kérelemmel fordult hozzám, hogy az általa az 
1~97-ik évben a m. kir. csendőrlegénység jutalma
zasára és segélyezésére létesített Török Ferencz-féle 
alapítványnak jelenleg 85,300 korona névértékü 4% 
magyar koronajáradékkötvényből álló törzsvagyoná
b~l a rokkant csendőrök segélyezésére szolgáló rész 
fejében 15,300 korona névértékü 4% m agyar korona
járadékkötvény kihasíttassék és ezen összeg az em
litett szerkesztő-bizottság által legujabban létesített 
. Rokkant m. kir. csendőrlegénységi egyének s ezek 
családtagjainak segélyezésére létesített Panajott Sán
dor-féle alapítvány 9 alaptlí.kéjéhez csatoltassék. 

Határozatilag kimondta továbbá az emlitett szer
kesztő-bizottság azt is, hogy miután a rokkanttá 
vált és segélyre szoruló csendőrök száma évről-évre 
szal?orodik, a Török Ferencz-féle alapítvány jövő
bem 70,000 kor. alaptőkéjének jövedelme pedig a 
csendőrlegénység megjutalmazására elegendőnek lát
szik, a zsebkönyv-vállalat tiszta jövedelme ezentúl 
nem a most emlitett Török Ferencz-féle jutalma
zási, hanem az általa legujabban létesített Panajott 
Sándor-féle csendőrlegénységi segélyezési alapitvány 
javára fogja fordítani. 

A szerkesztő-bizottság ezen határozatához az e 
tekintetben megkérdez ett csendőr tisztikar és le
génység is hozzájárulván, a «magyar kir_ ' csendőr
ségi zsebkönyv vállalat tiszta jövedelméből a m. 
kir. csendőrlegénység jutalmazására és segélyezé
sére létesített Török Ferencz-féle alapítvány . -ról 
1897. évi április 30-án kiállított alapító oklevél L, 
II., III., IV., V. és VII-ik pont jainak hatályon ki
vül helyezése mellett, az alapító oklevelet a követ-
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kez ő póthatározattallátom el, illetőleg uj pontokkal 
egészitem ki: 

I. Minthogy az alapítvány ezentúl csakis jutalma
zási czélokra szolgál, ennélfogva az a jövőben cA m. 
kir. csendőrségi zsebkönyv vállalat tiszta jövedelmé
ből a m. kir. csendőrlegénység jutalmazására létesí
tett Török Ferencz-féle alapítvány. nevet viselendi. 

II. Az alapítvány vagyona 70,000, azaz hetven
ezer korona névértékű 4% magyar koronajáradék
kötvényből áll, mely összeg a magyar kir. honvé
delmi miniszter főfelügyelete alatt a m. kir. köz
ponti állampénztárban őrizendő és kezelendő. 

III. Ezen alapítvány rendeltetése az, hogy annak 
kamataiból oly tényleges állományu csendőrlegény
ségi egyének részére, kik magukat a közbiztonsági 
szolgálatban kiVönösen eredményes működés ~ltal ki
tüntetik, a nélkül, hogy a fennálló csendőrségI szabá
lyok szerint esetleg őket megillető egyéb díjakban 
csorbítást szenvedn ének, pénzjutalmak adassanak, 
mely pénzjutalmak egyénenként 30 koronánál kisebb 
és 100 koronánál nagyobb összegre nem terjedhetnek. 

Ugyanazon egyén ismételten is részesülhet a ju
talomban. 

IV. A jutalomdíjak minden év au gusztus hó 
18-ikán, mint Ő császári és apostoli királyi Felsé
gének legmagasabb születése napján osztandók ki. 

A lD. kir. csendőrkerületi parancsnokságok elő
terjesztése alapján a jutalomdíjak nagyságát, az 
ezen póthatározat ID. pontjában foglalt korlátok 
között, a m. kir. honvédelmi minister szabja meg, 
s azokat ugyanő adományozza. 

V. Ezen alapítvány am. kir. honvédelmi minis
ter felügyelete alatt áll és azt harmadik személyek 
irányában felmerült jogi ügyeiben II közalapítványi 
kir. ügyigazgatóság képviselenili. 

Az alapító oklevél VI. és VIII. pontjai továbbra 
is érvényben maradnak_ . 

Minek hiteléül ezen póthatározat 4 eredetI pél
dányban kiállíttatván, annak egy példánya a m. 
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k!r. ho~.védel.m~ mi.nisteriumban, egy példány am. 
kIr. belugymlDlstenumban, a harmadik a csendőr
ségi felügyelőnél, a negyedik pedig a m. kir. IlL 
számu csendőrkerületi parancsnokságnál helyezte
tett el megőrzés végett. 

Kelt 13udapesten, 1907. évi február hó l-én. . ... 
JekelfaluBsy LajoB, s. k 

-+c 

Végezetül őszinte elismeréssel emlékezünk meg 
dombrádi Nagy Gyula nyugalmazott csendőrezredes 
úr nemes áldozatkészségéről, ki az általa a legjobb 
járás- és örsparancsnokok megjutalmazására letett 
6?00 koro~a .. alapítványát 9000 koronára egészítette 
kl, azon klkotéssel, hogy ez összeg kamatai minden 
év szeptember havának 12-én minden csendőrkerület
ből egy-egy járás- és örsparancsnok között egyenlő 
arányban szétosztassanak. . • ___ " 

-+c 

Mindezek után áttérünk a múlt év változásainak 
l"észletes ismertetéséhez. 

1905_ 1906. 
év végén gyarapodó. 

1. Csendőrségi jelvény-pótdíj- K r. K r. K r, 
alap __ ___ ___ ___ _ __ l'll1439'55 1'l!lM'l!'87 

'l! Csendőrségi jntalmazási 
alap ___ ___ __ _ __ _ 40513'49 405'l!3'99 

3. DombrádiNagyGynlo.ésneje 
szül, Berndt ilonka alapit-
ványa ___ ___ ___ __ 6186'46 6195''l!5 

4. Török Ferencz-féle alapit
vány (1907 szept. végén) 

5. PaDl~jott Sándor-féle ala
pitvány (1907 szept_ végén) .. 

71956'54 

t03'3'! 

10'50 

8'79 

Az 1906/907. év folyamán a következő aloBztályok 
állittattak fel: 

a) BzárnyparancBnokságok: 
aSI I. számu csendórkerületben : 

Kolozsvárt (pótszárny) és Tordán 1907 május l-ével; 

I 

. I 
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a II. 8sámu csendórkerüZetben: 

Szegeden (pótszá.rny) 1907. évi május hó l-ével; 

a III. számu csendórkerületben : 
Budapesten (pótszárny) és Egerben 1907. évi má

jus hó J -ével; 
a IV. számu csendórkerületben : 

Kassán (pótszárny) és Lőcsén 1907. évi május hó 
l-ével; 

az V. 8zámu c8endórkerüZetben: 
Pozsony han (pótszárny ) 1907. évi máj us hó l-ével; 

a VI. számu csendórkerüZetben: 
Székesfehérváron (pótszárny) 1907. évi május hó 

l-ével; 
a VII_ 8Zámu csendórkerüZetblJn: 

Segesváron 1907. évi május hó l-ével; 

a VIII. számu csendőrkerületben : 
Debreczenben (pótszárny) 1907. évi május hó l-ével' 

h) 8zakaszpa7·anCB'1loksfl.gok: 

az I. számu csendőrkerületben : 
Kolozsvárt (mint 2-ik szakasz) 1907. évi május 

hó l-ével; 
a II. számu csendó'rke7'Ületben: 

Zsomholyán és TemeRkubinhan 1907. évi május 
hó l-ével; 

a III. számu cBendórkerületben : 
Kiskunfélegyházán és Miskolczon (mint 2-ik sza

kasz) 1907. évi május hó l·ével; 

a IV. 8zámu csendórkerületben : 
Eperjesen (mint 2-ik szakasz) 1907 május l-ével; 
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ai6 V. uámu c8endőrklwületben: 
Nyitrán (mint 2-ik szakasz) 1907. évi május hó 

l-ével; 
a VII. Bi6ámu c8endő1'kerületbtm: 

Kézdivásá.rhelyen és Nagyszebenben (mint 2-ik 
szakasz) 1907. évi május hó l-ével. 

c) járá8parancBnokságok: 

ai6 I. Bzámu csendőrkerületben : 
Nagysármáson, Radn6ton és Kékesen ; 

a II. 8zámu csendőrkerületben : 
Nagylakon ; 

a III. számu c8endőrkerületben: 
Mezőturon és Derecskén ; 

a IV. 8zámu csendőrkerületben : 
Oroszvégen és Sárospatakon; 

az V. 8zámu c8endörke1'ületben : 
Galg6czon és Nyitrazsámbokréton; 

a VIII. szamu c8endőrkerületben: 
Békéscsabán, Szarvason és Biharnagybajomon; 

d) örspa1'ancsnokságok: 

az I. számu csendőrkerületben : 
Maroslekenczén, MezőcsáváRon, Négerfalván, S6-

falván, Kettősmezőn, Nyágrán, Mikeszászán, Veres
egyházán, Monorán, MaroscBucson, ' Csombordon, 
Vládházán, Oláhdályán, AIs6gáldon, Als6balázsfalván, 
Esztényben, Szászmátén, Mogoson, Nagyiklodon, 
Kaczkon, Felsőilosván, Magyarfrátán, Várfalván, 
Czintoson és Magyarpeterden 5-5 fővel; 
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a II. számu csendőrkerületben : 
Fehértelephegyen, Románpetrén, Torontá,lvásár

helyen Csentán, Mercsinán, S6sdon, Keszrnczen, 
Murányon, B6toson, B6kán, F~regypá~án, Ma~ar
szákoson Bégamonostoron, Furdlán, Ohabamutmkon, 
Furlugo~, Szocsánon, Óbrézsán, Derekegyházán és 
Marczibánydombegyházán 5-5 fővel; 

a III. számu csendőrkerületben : 

Bogyisz16n, Mesterszálláson, Zsámbokon, Eger
farmoson, Orgoványon, Nyáregyházán, Pusztakengye
len Gőd nyaral6telepen, Csengőd pusztán, Magl6don, 
Pilisen, Fugyivásárhelyen, Jászkiséren, Gom bán és 
Tinnyén 5-5 fővel; 

alV. SZfÍmu csendörkerületben : 
Nagysároson, Szádalmáson, Buzitán, Ho1l6házán, 

Ötösbányán, Igl6véghelyen, Komjátiban, Bo~rog
kereszturban, Zemplénagárdon, Viraván, SzentmIld~
Bon, Szomolnokhután, Turterebesen, Zakárfaluban es 
Nagylázon 5-5 fővel; 

az V, számu csendő1'kerületben: 

Oroszlányon, Farkasdon, Nagykosztolányon, Pár
kányon, Marik6n, Garamszentbenedeken, Erdőbá
donyon, AIs6sztregován, Nyitraivánkán, Bakabán~án, 
Kurtakeszin, Tótmegyeren, Trencsénmak6n, _ Nyitra
sárfőn, Kiskálnán és Cserhátsurányon 5- él fővel; 

a VI. számu csendőrkerületben " 
Mikén, Zámolyon, Czinfalván, Noszlopon és Pél

monostoron 5-5 fővel; 

a VII. uámu csendörkerületben : 

Vurp6don, Almásmezőn, Als6nyire~falván, Alsó
kajanelen, Csernátfalun, Magyarbodz~krasznán, Sz~sz
magyaroson, Kézdiszentléleken, , Martonfalv~n Sar
kaiczán, Csíkmenaságon, Gyergyoremetén, RlU8zádu-
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luin, Kristyoron, Cserbelen, Burzsukon, Hondolon és 
Erdőfalván 5-5 fővel j 

a VIII. 8zámu c8endörkerületben: 

K6tajon, Báj on, Árpádon, Almáson, T6tváradon, 
Buttyinban, Zimbr6n, Csúcson, Krass6n, Felsőfeme
zelyen és Félixfürdőn 5-5 fövel és Eszenyen 4 főveL 

Ör8ök lét8záma jelemeltetett : 

0,11 I. 8zámu c8endőrkerületben: 
Balázsfalván 4, Topánfalván 3, Nagyenyeden, 

Abl'udbányán, Verespatakon, Alvinczen és Zalatnán 2, 
Tövi sen, Magyarbükkösön, Obrázsán, Magyarigenen, 
Galaczon, Váleado8zulujon, Vizaknán, Konczán, 
Albákon, Szkerisorán, Felsővidrán, Gyéresen, Székely
kocsárdon, Mezözáhon, Kisbányán, Erzsébetvároson, 
Felsőbajomon, TOl'dán, Nagysármáson, Radn6ton és 
Kékesen 1-1 fővel j 

a II. számu c8endörkerületben: 
Szerbpozsezsenán, Vodiczán, Orsován és Románécs

kán 2, ~erzászkán, Szviniczán, Topleczen, Plavise
viczán, Omoidován, Koroninin, DubovÍl.n, Ógradinán, 
Báziáson, Nagylakon, Marczibánydombegyházán, 
Csanádpalotán és Algyőn 1-1 fővel j 

a III. 8zámu csendőrkerületben : 
Szolnokon 8, Kiskunfélegyházán és Gyöngyösön 

6 - 6 és Egerben 2 fővel j 

a IV. számu csendőrke,-ületben: 
Priszloptetőn 2, Abaujszántón, Sároskőszegen és 

Sárospatakon 1-1 fővel j 

az V. 8zámu c8endőrkerületben: 
Hőlakon, ZsolnÍl.n és Nagysurányon 2-2, Sziel

niczen, Dorogon, Modoron, Szereden, Zayugr6czon, 
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Cs&czán, Mos6czon, Znióváralján, Rut~k~n, Besz
terczebányán, P6nikon, Libetbányán, Mihályteleken 
és Feketebalogon 1-1 fővel j 

a VI. 8zámu c8endőrlcerületben: 

Ruszton 3 fővel; 

a VII. 8zámu c8endőrkerületben : 

Piskitelepen, Brádon, Kő~ösbányán, Dobrán. és 
PetrozAényen 2-2,Als6kománan, Oláhbrettyén, Cs:m
pán, Bárzabányán, Szászvároson, Hátszegen, VaJda
hunyadon és Marosillyén 1-1 fővel j 

a VIII. 8zámu c8endőrkerületben: 

PÜspökladli.nyon 2, Szarvason, Kenézlőn, Bihar
nagybajomban és Békéscsabán 1-1 fővel. 

Őr8ök lét8záma Ze8zállittatott: 

a II. 811ámu c8endőrkerületben : 

Horgoson, Kunágotli.n és Pitvaroson 1-1 fővel j 

a VIII. számu c8endörkerüZetben : 

Komádin 1 fővel. 

ÁtheZyeztettek : 

ass I. 8zámu c8endőrkerületben : 

az oláhdályai örs Als6marosváradjára és a vlád
házai örs Muzsinára j 

a II. 8zámu c8endőrkerületben: 

a magyarszákosi örs Szinérszegre j 

~ III. BZámu c8endőrkeTÜletben: 

a borosjenői szakasz Aradra j 
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a IV. asámu c8endörkerületben: 

li zétényi örs Szomotorra és a szemerei örs Hernád
vécsére ; 

az V. 8zámu csendörke)'ületben : 

a zsolnai szakasz Trencsénbe; a vihnyepes7.erényí 
örs Geletnekre és a lónyabányai örs Szinóbányára. 

a VII. 8zdmu caendőrkerületben : 

a drágusi örs Alsóvistre és a szászhalomi örs 
Morgondára ; 

a VIII. számu csendőrkerületben : 

a székelyhidi szakasz Nagyváradra ; az ujlaki örs 
Sárközre, a fábiánházai Nagyecsedre és a máriapócsi 
örs Gyulaj ra. 

Felo8z1attatott : 

a III. 8ZlÍmu csendőrkerületben : 

a mesterszállási örsparancsnokság. 

LotJaBittattak : 

a II. Bzámu csendőrkerületben : 

a kevermesi, a horgosi, a mezőkovácsházai, az 
apáczai, kunágotai és a sándorfalvai örsök. 

a III. számu c8endőrkerületben : 

a kalocsai, a jászapátii, a kiskőrösi, az ujkécskei, 
a solti, a kunszentmártoni. a jászárokszállási, a duna
pataji és az orgoványi örsök; 

a VIII. 8zámu c8endőrkel'ületben: 

a tótkomlósi, a tiszacsegei, a nyírbátori, a szent
mihályi, a kisvárdai és a rakamazi örsök. 
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08endör-különítmények működtek : 

az 1. 8zámu cBendőrkerületben: 

Hesdátjáravizén ; 

a II. 8zámu csendörkerületben : 

Csebzán, Nagytorákon, Belényesen, Sipeten, 8ósdon, 
Keszinczen, Murányon és Marilavölgyön ; 

a III. számu csendőrkerületben : 

Zsámbokon, Zobnaticza pusztán, Tiszakeszin, Ken
gyel pusztán, Tataházán, Parád' fürdőn, Palics fürdőn, 
Dömsödön és Sátán; 

a IV. uámu c8endörkerületben: 

Szomolnokhután, Csiz ben, Bártfafürdőn, a Dobsinai 
jégbarlangnál, Ránkfüreden, Legyesbényén, Erdő
bényén, Tátralomniczon, Gánóczon, Stószon, Lubló
rurdőn, Virágvölgyön és Szobránczfürdőn; 

az V. 8zámu csendőrkerületben : 

Trencséntepliczen, Szliácson, Vihnyefürdőtelepen, 
Csorbatón, Korytniczán és Fenyő házán ; 

a VI. 8zámu csendőrkerüleiben : 

Böhönyén, Savanyukuton, Harkányon, Tarcsán, 
Balatonföldváron, Hévízen, Balatonfüreden, Siófokon 
és Almádin ; 

a VII. 8zlÍmu c8endő/'kerületben: 

Előpatakon, Gyergyóremetén, Zeykfalván, Menasá
gon, Homoródfürdőn és Gyergyólibántelepen; 

a VIII. 8zámu csendőrkerűletben: 

Szent László püspök fürdőn, Félixfürdőn, Bihar
füredi rurdőn és Menyházán. 
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Tisztikar. 

A testület kebelében előfordult egyéb változások 
röviden a következők: 

Ö cs. és ap. kir. Felsége 
1907. évi április hó 24-én Prágában kelt legfelsőbb 

elhatározásával: 
Panajott "Sándor vezérőrnagynak, a magyar 

korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelőjé
nek és törvényes utódainak a magya?' nemes8éget a 
«szamosfalvi.. előnévvel díjmentesen legkegyelme
sebben adományozni méltóztatott ; 

Ö cs. és ap. kir. J<"'elsége 
1907. évi április hó U-én Bécsben kelt legfelsőbb 

elhatározásával legkegyelmesebben elrendelni mél
tóztatott, hogy: 

Némethy Ferencz, a II. sz. csendőr-kerületnél 
létszámon felül vezetett, a honvédelmi ministerium 
16. osztályába beosztott I. osztályu századosnak, 
kitünő szolgálataiért a legfelsőbb megelégedé8 ki
fejezése tudtul adassék; 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 
1907. évi május hó 7·én Bécsben kelt legfelsőbb 

elhatározásával elrendelni méltóztatott, hogy: 
Car István, a m. kir. horvát·szlavon csendőr

parancsnokság állományabeli I. osztályu százados
nak, szakaszparancsnoki minőségben hosszú időn 
át tanusított különösen buzgó és eredményes mű
ködése elismeréseül a legfelsőbb megelégedés kifeje
zése tudtul adassék; 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 
1907. évi szeptember hó 27·én Bécshen kelt leg

felsőbb elhatározásával: 
szakolczai Koreska Vilmos, az V. sz. csendőr

kerületnél létszám felett vezetett s egészségi okból 
szabadságolt ezredest, a honvédelmi mini8terium 
16. osztályának vezetőjét, ezen alkalmazlÍsa alól -
létszám felett való vezetésének fentartáBa mellett 
legkegyelmesebben felmenteni és 
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n:örner Károly, az V. számu csendőrkerületnél 
létRzám felett vezetett s a honvédelmi ministerium 
16. osztályába beosztott őrnagyot, ezen osztály vezetJ· 
jévé legkegyelmesebben ki1levezni méltóztatott; 
Ő cs. és ap. Ici .... Felsége 

1907. évi szeptember hó 28-án Bécsben kelt leg
felsőbb elhatározásával: 

postupiczi Kostka Pál, a III. sz. csendőrkerület
nél létszám felett vezetett ezredest, a magyar királyi 
belügyministerium csendőnégi osztályanak vezetőjét, 
ezen szolgálati alkalmazása alóli felmentése és lét
szlÍm felett való vezetésének beszüntetése mellett, a 
brassói VII. számu csendő?'kerület paranc8nokává és 

Fery Oszkár VI. számu csendőrkerületbeli al
ezredest, kerületénél létszám felett való vezetése 
mellett, a m. kir. belügyministerium csendőrség! 
o8ztalyának vezefőjévé legkegyelmesebben kinevezni 
méltóztatott. 

A m. kir. Ilon védelmi miniszter Ur: 
tolcsvai N agy Gábor ezredesnek, 
Szöcs ]Uihály ezredesnek és 
Fcry Oszkár alezredesnek, az 1906. évi október 

havában II. Rákóczy Ferencz és bujdosó társai ham· 
vainak hazaszállitása és a magyar haza földjébe való 
eltemetése alkalmából rendezett országos ünnepélyen 
a közbiztonság és közrend fentartása körül kife.itett 
ügybuzgó és sikeres tevékenysége ért, - továbbá 

Serédy Géza, IV. sz. csendőrkerületbeli alezre
de~nek ; 
felsőbányai Bányay Albert, IV. sz. csendőrkerület . 

beli II. törzstiszti teendőkkel megbizott századosnak; 
Báró Gyula, II_ sz. csendőrkerületbeli századosnak; 
Ambrózy Gyula, IV. sz. csendőrkerületbeli fő· 

hadnagynak és 
Hidófalvy Elemér, IV. sz. csendőrkerületbeli 

hadnagynak, ugyanezen alkalommal a közbiztonság 
és közrend fentartása körüli helyes és czéltudatos 
közreműködésükért, a .:sendőrségi felügyelőség utján; 

12* 
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Várady Ede VII. sz. csendőr-kerületbeli őr
nagynak, kiváló és eredményes míiködéseért; 

Preidt Gábor III. sz_ csendőr-kerületbeli had
nagy-számvivőnek, a m. kir. belügyministerium 
számvevőségénél huzamosb időn át kifejtett kiváló 
szorgalm~ért és eredménydús müködéseért; 

Oláh Odön III. sz . csendőr-kerületbeli alezredes
nek, kerületi parancsnok-helyettesi, nemkülönben 
pótlovazó· bizottsági elnöki minőségben kifejtett ki
váló tevékenységeért ; 

Menkina János III. sz. csendőr-kerületbeli fő
hadnagynak, a VI. sz. csendőr-kerületnél segédtisz~i 
és oktat6tiszti minőségben kifejtett ügybuzgó és kI
váló tevékenységeért ; 

Szij Géza III. számu csendőr-kerületbeli főhad
nagy, I. segédtisztnek, segédtiszti minőségben öt 
évnél hosszabb időn át lankailatlan szorgalommal 
és odaadással teljesített szolgálataiért; 

'rasi Dániel III. sz. csendőrkerületbeli főhadnagy
számvivőnek, az ezen kerület számvivőségének veze· 
tése körül hosszabb időn át kifejtett kiváló szorgal
máért és eredményes tevékenységeért, és végül; 

verebélyi Marsó György III. sz. csendőr-kerület
beli 6rnagynak, másodtörzstiszti minőségében kifej
tett eredményes tevékenységeért dicsérő elismerését 
nyilvánította. Továbbá 
Ő cs. é!4 ap. kir. Felsége 
1907. évi április h6 lO-énBécsben kelt legf~lsőbb 

elhatározásávallegkegyelmesebben megengedm mél
t6ztatott, hogy a VII. sz~. csendőr:kerület állomá
mányába tartozó Záray Odön szaz~dos a román 
koronarend tiBzti ker'esztjét, és felső-eőn CseresnyéS 
Emil főhadnagy a román koronarend lovagkereszt
jét elfogadhassák és viselhessék, s végül 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 1907. évi augusztus 

hó l·én Ischlben kelt legfelsőbb elhatározásával 
legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy: 
Glatz Ödön IV. sz. csendőr-kerületbeli hadnagy 
a bolgár nemzeti katonai érdern1'end lovagkere8~ Ijét 
elfogadhassa és viselhesse. 
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Elöléptetések: 
1907. évi május h6 l-ével. 

1. A m. kir. csendőrség állományában : 
ezredessé : Szőcs Mihály alezredes, a n. sz. 

csendőr-kerület parancs.;lOka; " 
alezredessé: Oláh Odön, a III. sz. csendor

kerület parancsnok-helyettese; 
őrnagyokká : Balló Rezső, a VII., Tyll László, 

a II., felsőbányai Bányay Albert, a VI., Slat~
máry Józset; az I. és Loránth .D~nes az "'. 
számu csendőr-kerületnél, II. törzstIsztI teendőkkel 
megbizott I. osztályu századosok; 

r. osztályu századosokká: Osi8zlÍr Gyula VL! 
Gömöry Lá8zló IV., Nyi8zto7' Sándor, a honvédelmi 
ruinisterium 16. osztályába beosztva és létszám fe
lett vezetve a Ill., továbbá Török Kálmán , lY., 
Borhy Sándor III., Rafain Imre L, Proch Jozsef 
és Végh Ferencz mindkettő II., Var'g~ GU8ztav V:' 
Sebe8ta Ottokár Ill., Nagy Béla V., L~pc8ey Andr~ 
II., Pol8ter Kálmán IV., végül Fuxhoffer Gyu~c: es 
Nagy Vilmos mindkettő V. számu csendőr-kerulet-
beli II. osztályu századosok;. . . 

II. osztályu századosokká: Zteglt:r Emtl I., &g
mond Lázár IL, edvei Illé8 Bila VI., Genc8y Ar'nold 
VII., ettrekarcsi Lukács Ákos V., Kricsfalussy FlJrencz 
VIII., Ádámo8sy Béla VI., Lázár Jer:ő IV,,' G~eczky 
Gyula V!., Raith Emő I.,. Vr:á~hk. Matyrts Ill., 
Krausz Antal a honvédelmi mIlllstenum 16. osz
tályába beosztva és létszám f~lett vezetve 1., tová~b,á 
Jencs Árpád Ill., Rozsnyat Béla VII!., Klet~er 
Gy ;! la IL, petrovinai Pekri József ,vII., Kov~c8 
KMoly II. és Domby Sándor VI. szamu csendor-
kerületbeli főhadnagyok; . 
főhadnagyokká : Mr'áz Henr'ik, Gi~ófalvy ElemeT 

VI., Kacsicz Pál V., nemesszeghl Neme8szeghy 
László Ill., Bzopkó Gyoző VIIL, Ba8zler Ja1los IV., 
Lózsa Jenő I., Máriala.kg Imre Ill., Raschel Lambe?·t 
IV., egyházpakai Andrássy József V., Kolba Oszknr 
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VII., Hajdó Márton VIII., Molná?' Károly IV., He-
7'old Gyula VII:, N.emessányi. Laios V., Szvoboda 
RezBo VI., Verbo JanOB II., F?'iedrich Róbert II., 
B'l1;day Andor r., _ VlCf'Bzaty Béla III., Gmbov8zlry 
B~la IV., Szederlreny~ Elek V. és Kertész Jenő II'. 
szamu csendőr-kerületbeli padnsgyok; 

hadnagyokká : Barcsay Arpád VII., Demel Károly 
és Sz.ma:zsenka Ervin, mindkettő IV., A?'mandola 
Vladtm~r Ill., Konkoly Iván és Szinte Gábo?' mind
ket!ő IV., Zsakó Józse! VII., Mallár Béla' Boros 
LaJo8. és E?·dél'!l.i Rikárd, mindhárom II., Marschá
lek Jan.?8 L, Foldvá7'szky Pál IV., Somogyi Mihály 
III., Lochere?' Andor és Todoreszk LaioB mindkettő 
VIII. sz.csendőrkerületbeli hadapród tiszthelyettesek . 
. I. ~sztályu_ százados-számvivőkké: Suba Lajo8 VI: 
es Lazar Sandor VIII. számu csendőr·kerületbeli 
II. oszt. százados·számvivők· 
fő?adnagy.számvivőkké: Tdmás Gergely IV. ésLetső 

Jeno I. sz. cs~nd~r',ker?letbeli hadnagy·számvivők; 
hadnagy·szamvIvőkke: Sztempák István Vr. és 

A,mbrl!8 Gyula IIr. számu csendőr-kerületbeli szám
VIVŐ·tIszthelyettesek. 

II. A m. kir. horvát·szlavon csendőrség állományában : 
I. oszt. századossá: Mihatovié Tamá8 m. kir. horvát

szlavon csendőrparancsnokságbeli II. oszt. százados; 
II. oszt. századossá: Urbanié Józ8e!, m. kir. horvát

szl~von csendőrparanc~nok~ágbeli főhadnagy; 
főhadnagyokká: Rub~n Bela és Rumler Gottf?·ied,m. 

kir. horv.-szlav. csendőrparancsnokságbeli hadnagyok. 

1907. évi november hó l·ével. 
I. A m . kir. csendőrség állományában : 

I. o,sztály~ száz~dossá: Mészáro8 János II. számu 
csendőr-keruletbeh II. oszt. százados; 

II. osztályu századossá; Wachsmann Vilmo8 VII. 
sz. ,csendőr.kerületbeli főhadnagy; 
főhadnagyokká : Tóth Sándor és Forgách Elemér 

VII. sz. csend~r·kerületbeli hadnagyok; 
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hadnagyokká : Stagl Miklós VIII., Hau~e1lblasz 
08zkár I., Fozmann László VI., szamosfalvI Pana
jott Sándor nr., Marschall Kálmán V., Szekendy 
Béla n., hindi SZrJ.bó László nL, Vincze Albert 
VnI., Donó Árpád I., besenyei László B,éla, n., 
Dalmy József VI., Kaffka Károly vn., Szabo Vtncze 
vnr., Hieronymi Lajos VIII., MÓ1'itz László IIr., 
Kürthy Endre IV. sz. csendőr·kerületbeli hadapród· 
tiszthelyettesek ; 

r. osztályu százados·számvivőkké: Fenesi .. JÓZ8e.( 
V. és MatJka János n. számu csendőr·keruletbeh. 
II. osztályu százados·számvivők. 

II. A m. kú·. horvát·szlavon csendőr8ég állományában: 
r. oszt. századossá: Staréevié János, m. kir. horvát

szlavon csendőrparancsnokságbeli n. oszt. százados; 
r. osztályu százados-számvivővé: Haramina Józ8ef~ 

m. kir. horvát· szlavon csendőrparancsnokságbeh 
II. oszt. százados-számvivő; 
hadnagy-számvivővé: Mthalievié József, m. kir_ 

horvát-szlavon csendőrparancsnokságbeli számvivő· 
tiszthel yettes. * 

A tényleges szolgálati állom~nyba felvétetett; 
ankerstocki Stockinger János v. I. sz. hadnagy. 

Nyngdijaztattak : Dumbovich Elmil és Schachov8zky 
Gusztáv r. oszt. százaq~sok és Agh Béla hadnagy. 

Meghalt: Kemény Odön hadnagy. 

Legénység. 
A legénységi állomány kiegészitési viszonyai ez. év

ben, bár a cs. és kir. közös hadügyminiszter Ur által a. 
közös hadsereg "yalog és lovas magyar ezred eitől ezre
denként 4, öss"zesen 260 tényleg szolgál~ ö~k.ént 
jelentkezőnek, valamint a m. kir. honvédelmI mlDISZ
ter Ur által honvédezredenként 4, összesen 112 főnyi 
tényleges önként jelentkezőnek átengedése lényegesen 
hozzájárult a létszámhiány fedezéséhez, kedve~őknek 
nem mondhatók, amennyiben a minden téren Jelent
kező nehezebb viszonyok az önként jelentkezők 
szá.mát lényegesen apasztották. 
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A rendszeresitett állományra hiányzott: 

É. és hó 
I. II. lm. IV. ' V. , VI. 'VII. ' VIII. ÖII"el 

szlimu csendörkerúletnél hIány 

1906. évi 

Október .•. 5B 104 a 19! 139 108 4,7 659 
November 4,3 109 4,!! illO 137 IlS 4,I! 7l!1 
Deczembe 4,6 119 53 m 14,7 1M ó9 806 
1907. évi 

JanUM 16 8l !il4, 170 68 116 'l!6 50! 
FebruBr._ 8 84 15 178 74, 116 26 501 
Márcziu8 19 91! 31! 183 78 lS!il 36 57!! 
Április .. !zs 110 37 188 6' 138 U 504 
Má.juB_ !l18 17!l lU !ll7 \lOB !!lll! 17!il 138 14,91 
.Juniuli _ 216 171 14,6 !il31 1211 'l!!il3 179 139 1515 
Julius_ !!16 190 14,5 24.7 l!lO !i! " 181 14!i! 1555 
Augo.sztuli 119 lé9 187 !l87 24.6 !!l18 183 14,6 1577 
Szeptember 96 19!i! 163 290 U'll IllO 185 Ul 14,99 

Azon fogyaték, melya legénység állományában 1906 okt. 

l ·től 1907 szept. 3O-ig előfordult, számszerint a következő: 

I. 38 l! 
II. 109 \l 
m. 99 4, 
IV. 10j. 7 
V. 68 1 

VI. 135 7 

::r. ~ il 
Ö."""""" / 658 !5 

4, l~ ~ I 
II 13 10 
3 5 4 

10 4 . 

4 61 8 1 l! 1 
5 5 5 

!!3 38 52 1 37 1 

6 
lS 

1 38 
1 16 
1 !!o 
1 3l! 
• 9 
l i6 

1 51175 

I 
185 

SzolgáJ&ti kötelezettségének betöltése után kilépeit : 

I- , I. I II. m.1 IV.' V. , VI. VII. vm. ő88ze-1 Bv eB hó 
számu csendörkerúletnél sen 

1906. évi 

Október ... 10 10 6 !!5 10 17 10 !il 90 
~ovember 'll 7 4 9 7 15 1 1 4,6 
Deczembe !il 10 9 3 5 13 3 6 51 

1907. évi 
Január - 1 3 9 3 3 II 1 3 34, 
Február II 6 10 5 4, 4 II 33 
Márcziu8 1 9 6 5 3 11 l! 11 4,8 
ÁpriliB - 8 !il3 il! 23 10 19 6 10 1'!1 
MájU8_ 4, 19 5 10 5 a l! 1 60 
Juniu8 -. 1 4 7 !il 10 5 l! 31 
Julius_ 1 II II 4 l! 10 !il S 4,5 
A.Ugu8Ztu. 3 5 7 5 5 7 7 l! 41 
Szept.Pmbe B 7 7 5 13 4 8 II 58 

ÖBB"eBen I 38 I 109 1 99 I lOt i 68 135 1 51 51 658 

A magyar királyi csendőrség legénységi egyéneinél : 

1907. évi szeptember hó 30-án volt: 

:~ :~ ~ ~r :t N 
.g 

~ . ., 
:.§a Ei ~Q1 .5~ ~~ 

1:, 'g 
Csendör- ., 

.~~ ~ N ~& ~ o 
~~ ~~ 

'" "'';i ... ~frc -~ 
~-~ "'-. ::"0 .~"O kerület .1iI .. ., 

~~ 
.,,, .~ ..a ..; .. ~ ~ .. ~ - .. ... ~ ~~ i 
...... 

i1 ~~ száma 8! ~N ~1D ~~ ~-; :~ ; ;a ~~ 
.,,,, 

~B .. 
~ ~:~ ... , .. o o ~'ö o~ >0 ~~~ ::lt.l .. ~ "' ... ::lll ~ ....." ...;~ "'''' "':8 Z 

L 47 10 
i i l! !!O~ i5 105 3().q 318 ~~ II. 30 ll! 1 4 36 ~3 i~ 320 

~~ m. ó5 13 
i 

1 370 U 307 17 
IV. !!9 5 3 3'!6 16 IS: 231 307 19 
V. SI 11 7 

i 
l! l!79 13 179 l!1O 311 !; -VI, 71 l!l 6 4, 36l! !!4 ;~ 319 326 

VII. 40 8 !! " !!S6 !!'i! i6ű !!7~ 

= ~~ VIII. 39 10 1 l! 31! 15 2711 

ÖBBzesen 13431 90 1 19 1 l! 1 20 12499116'! 1416 U77 2ó57 1!!61 


