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M. kil'. csendőrség i pótlovmtó
bizottság: Budapesten. 

Elnök: Némethy Ferencz alezredes. 
Bizottsági tagok: Kl'icsfalussy Ferencz százados, 

. állatorvos. 

Országos 'in. kir. csendő'J'iskola 
. Nagyvá'J'adon. 

Parancsnok: . . 
Segéd tiszt : Czékus László százados . 
Tanárok: Gencsy Arnold, Rozsnyay Béla, Kenedi 

Nándor, Mántó József, Argay Ferencz századosok, 
Barényi Ferencz, Valló József, Pajor Tamás, Dr. 
Konkoly Iván, Somogyi Mihály, Baitz Jenő és 
Preyer László főhadnagyok, Bacsinszky Zsigmond 
hadnagy-számvivő. 

Segédoktatók : Dávid Ferencz, Fényes Bertalan, Cs. 
Tóth Sándor, Dolák ~Iárton, Barth Károly, Mészá
ros Márton, Berkes Józ~ef, Oláh Ferencz, Derényi 
Dénes járásőrmesterek, Herlitska Jakab, Csorba 
Imre, Kovács Sándor őrmehterek, Lóránth József, 
i-ltránszky Zsigmond, Oszoli István, Csontos Antal, 
Bokor Mózes, Bajkuj István, Bálint Mihály, Lévai 
András, Takács Mihály örsv. ez. őrmesterek. 

Laktallyagondnok: Szlatki Pál járásőrmester. 
Számvivők : Bo~onyi Gábor, György Márton 1. törzs· 

őrmesterek, Ocsöcli Gábor őrmester, Barecz Mihály 
örs\". cz. őrm. 

Az országos csendőrÍskola állománya: l törzs-, 
14 főtiszt, 14 járásőrmester és 12 őrmester. 

M. ki'J'. csendőrségi j'elsze1'elési anyag-
raktá'J': Budapesten. 

Parancsnok: Boronkay Ákos ezredes. 
Átvevő tiszt: Tasi Dániel százados-számvivő. 
M ümesteri minőségben alkalmazva: Némethy István, 

Farkas Lajos, Huba István, HaitI Károly, Putz 
Gottfricl törzsőrmesterek. 
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Magyar királyi horvát-szlavon 
osendőrparanosnokság. 

Tiirzs: Za(/Teb. 
Parancsnok: Quinz Károly ezredes. 
Beosztott törzstisztek : Schwarz János alezredes és Flor-

schütz Nándor őrnagy. 
Kikülönitett törzRtiszt Zimony ban : Begié Miklós aleluedcs. 
Kikülönitett törzstiszt Susakon: Milosavijevié György örnaay. 
Segédtiszt a törzsnél : éerny László százaelos. o 

Segédtiszt a kikülönitett tÖl'zstiszt mellett Zemunban: 
Segédtiszt a kikülönitett törzstiszt mellett Snsakon : éanié 

Károly főhadnagy. 
Oktat6tiszt: Sek Győző százados. 
Számvivő: Haramina József százados-számvivő és Mihalje· 

vié József főhadnagy· számvivő. 

1. szárny: Zaoreb. 
Parancsnok: Mizler Emil százados. 

1. szakasz: Zagreb. 
Parancsnok: Stenzel Vladimir százados. 
Ör8ök: Zagreb (10), Zr.presié (4), Vrabée dol (5), Sesvete (4) 

Samobor (5);. Obrez (4), Vel. Gorica (~), Odra (5), Dugo: 
se.lo (5), BozJa~?vma (4), Sv. ~van Zelma (4), Kaaina (4), 
Slsak (6), Gusce (4), Lekemk (5), Óazma (5), Kriz (4) 
Klostar·lvanié (ö), KutiIia (4), Popovaéa (5). ' 

2. szakasz": Bjelovar. 
farancsnok: Geroé Emil százados. 
Or8~k: ~jelovar (9), Raéa (5), Ivanskn (5), Kapela (4) 

Gjurgjevac (5), Pitomaéa (4), Virje (4), Koprivnica (4): 
Gola (4), Sokolovac (4), Krizevci(5), Sy. Ivan Zabno (6), 
Vrbovec (5), Sy. Petar Orehovec (4), Garesnica (5) 
Hercegovac (4), Grubisnopolje (4), Vel. Grdjevac (4). ' 

3. szakasz: Varazdin. 
~~. parancsnok: Beéié Adolf hadnagy. 
Orsök: .Varasd (7) .. Vinica (4), Ivane.c (5), Marusevac (4), 
Be~ja (4), Novl Maro~ (5), Gor. Rleka (4), Ludbrieg (5), 
Mah Bukovec (4), Krapma (6), Zabok (4),Sv. Kriz·Zacreée 
(4), Pregrada f4), Desinié (4), Humna Sulti (4), Klanjec (5), 
Z)atar (5), Zajezda (4), Stubica dol. (5), MaJ'ija Bistrica (4), 
BIstra dol. (4). 

11* 
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fg. szárny: Osijek. 

Paranosnűk: Mihatovié Tamás századűs. 

1. szakasz: Osijek. 

Id. parancsnűk: Koch Károly hadnagy. 
ÖrBök: Osijek (9), Valpűvo (6), 0epin (4), Tenje (4), 
Bizűvao (4), Dűlj. Mihűljao (6), Műslavina (4), SljivűBevoi 
(4), Nasice (6), Kűska (4), Klűkűéevci nasirk6 (4), Orahovica 
(5), Omac (4), Slatina (5), Sűpje (4), Vocin (4), Drenűvac 
slatinski (4), Virovitica (6), Suhűpolje í4), Teresinű
vopolje (4). 

2. szakasz: VukovaI'. 

I?arancsnűk: (}rcevic László hadnagy. 
Orsök: Vukűvár (8), Markusiéa (4), Opatovac (4), Bűbűta 

(4), Nustar (4), Vinkovci (5). St. Mikanovei (5), Otűk (4), 
Njemci (4), Zupanja (5), Babinagreda (4), Drenűvci (6), 
Dalja (5), Podgoraé (4), Djakűvű (6), Lev. Varűs (4), 
Vuka (4), Vrpűlje (5), Drenje (4). 

3. szárny: Petrinján. 
Parancsnűk: Car István százados. 

1. szakasz: Petl'Ínia. 

I?a.rancsnűk: JOl'dani'é Károly ·hadapród. 
Orsök: Petrinja (10), Bednik (4), Sunja (4), Kűstajnica (4), 

Meéeniíani (4),Orkvenibűk (4), Dubica (5), Dvűr (5), Ruje
vac (6), Divusa (4\, Zirűvac (4), GIina (6), Klasnié (4), 
Kraljevéani (5), Maligradac (4), Oblaj (4', Nűvska (6), 
Lipűvljani (4), Jasenűvae (4). 

2. szakasz: Poiega. 

P.arancsnűk: Jovanovié János hadnagy. 
br8ök : Pűzega (6), Kutjevű (5), Rusevo (4), Pleterniea (4), 

Biskupci (5), Daruvár (6J, Gjulaves (4), Blagűrűdűvac (4), 
Pakrac (6), Kamensko (6), Kukunjevae (4), Oaglié (4), 
Nova Gradiiíka (6), Okuéani (4), Stam Gradiska (4), 
Petrovoselű starű (4).Nova Kapela (4), Brod (6), Orijűvac (5), 
Sibinj (4), Garéin (5). Svilaj (41. 
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3. szakasz: Karlovac. 

ear~csnok: Q'1I;inz Kál'oly hadnagy. 
OrBok: ;t.rolyvaros (7), Dugaresa (5), Ozalj (4), MaIi 
Műdrusp?~űk 14" Top~skű (6), VrginJ?1űst (5), Paunovac 
(4), . Bo.v}e (4), V~J~lC (4), Vukmanie (4), Perjasiea (4), 
Bar:loVIC (41'v.KrstlllJa (4),. Kinjak (4), J astrebarsko (4), 
KalJe (4), KraslC (4), KűstanJevac (4) Zdencina (4) Pisaro-
vina (4), Lasinja (4), Pűkupskű (4): ' 

4. szárny: Ogulin. 

Parancsnűk: Car Pétel' százados. 

1. szakasz: Ogul-in. 

I?al'a.ncsnűk:. Hohola~ rilmos hllclnagy. 
Orsok: OguhJ?- (10), ~enerals~ stol (4), Jasenak (4), Dreznica 

(4), Modrus gornJl (4) . Joslpdűl gornji (5), Plaski (5) 
Sabol'sko (4), Vrbovsko (41, Sevllrin no Kupi (4). Bűsil
evű (4), SlunJ .15), Cetin-grlld (4), Veljun (4), Primiiílje 
4), GornJa-MűClla (4), Rakovica (5), Nova Krslja (4). 

2. szakasz: Ottacac. 

f.aranesnok: betöltetlen. 
Orsök: Ottűoac (?)'. Dabar (4), VI'hovine (5), Vratnik (4), 

Krasno !~), Brml (~!, Jezerane (4), Koreniell (5), Zavalje 
(4), Bume (5), PiItVlcka-lezera (4) PetrovoBelo liékű (4) 
Perusié (4), Gűr. KŰBinj (4), Janjée (4), Klanae (4j. ' 

3. szakasz: Gospié. 

~!lIancsnok : . ~enovic Boiidar hadnagy. 
O'l'sok: Gosple (6), Madak (5), Brusani (4) Siroka kula (5) 

Udbina (6), Podlapaéa (41, Dűln. Lapae' (5), Nebljusi (4): 
Srb (4), DolJane (4), Gracae (6), Plűéa (4), Zrmanja (5) 
Bruvno (5), Lűvinac {51, Vel. Popina (4). ' 

4, szakasz: Susak. 

I?arancsnok: Rubin Bela százados. 
Orsök: .Susak ('ilO), Kraljevica (5), Ohkvenica (4), vNűvi (4), 

Delmee (5), Br.od-Moraviee (4), Fuzins (4), Cabar (4), 
Gerovo (4), Senl (4), Jllblanae (4), Karlobag (4). 
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Alárendelve a zimonyi kikülönitett törzstisztnek : 

5. szárny: Mi,trovica, 
Parancsnok: U7'banié József százados. 

1. szakasz: Mitrovica. 
Parancsnok: Rum/er Gottf7'ied főhadnagy. • 
Örsök: Mitrovica (7), Kuzmin (4), SI. Racú (4), Calma (4), 

Ruma (7) Klenak (5), HrtkovCl (4), Grgurevci (4), Sid (ö), 
Jamena (4), MOl'ovié (4), llok (4), El'devik (4), Cerevié (7), 
Nestin (4\ 

2. szakasz: Zernun. 

ParancRnok: betöltetlen. 
Önök: Zemun (6), Kupinovo (5), Boljevci (4), Simanovci 

(5) Stara Pltzova (5), i::ltari Banovci (4), Stari Slank~men 
(5): Karlovci sriemski (4), Dobrinci (4), .Grabovcl (4), 
Indjija (4), Irig (5), Kamenica (4), Vrdmk (6), Doba· 
novei (4), 

A magyar királyi horvát-szlavon csendőrség áUomá"ya 
5 törzs-o '25 főtiszt, 9 törzsőrmester, 42 őrmester, '245 
örsvezető, 958 csendőr: 5 szárny, 15 szakasz, 258 örs, 

A parancsnokság területe: 42,533'91 D km.; a lakosok 
száma: '2.6'21,954. 

Egy csendőrre átlag 35'1'2 O km. és 2165 lakos esik. 
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Osászári királyi csendőrség. * 
FeWgyelő: 

Lentulisi Tiiíljar Mihály gyalogsági tb., Lt. r., 3. o. 
V. k. r. lvg. @, Sz", 0, EB. 

Segédtiszt : 
Staromiejski Adolf alez!'.; F. J. r. lvg., ~, SZ3, 0, EB 

és Stehan Balázs százados, 0, EB. 
Igazságügyi elöadó: 

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

A cs, leir. honvédelmi núnisztérium 
csendőrségi iigyosztályainale {önölee: 

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

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

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

.xx. cseridőrségi osztály. 
Osztályvezető: 8fodai Herold János tábornok, F. J. r. 

lvg., ~, @, S Z3, 0, EB. 
beosztva: Kolsky Wenczel alezredes, F. J. r. lvg., 
~, SZ3, O. EB és dr. Gampp Frigyes százados, F. J. 
r. lvg., ~,0, EB, Srebre Sándor százados, F. J. r. 
lvg., 0, IB. ThieneI Rudolf százados, 0, EB· 

1. 8Z. or8zágo8 c8endörparanc8nok8ág. 
TiiI'zs: Bécs. 

Parancsnok: G1'zywa Emil ezredes, F. J. r. hg., 
~, SZ3, 0, EB. 

Másodtörzstiszt : Janeczek Gyula alezr., F. J. r. lvg., 
S Z3, 0, EB. 
* Hadi állapot miatt részben az 1913, évi november l-ei 

adatokat tartalmazza. 
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Osztagparancsnokságok: 1. B~cs, 2. Bécs, 3. Krems, 
4 .. Bt.-Pölten, 5. Bécs-Ujhely, 6. Korneuburg, 7. 
Mlstelbach, 8. Amstetten, 9. Mödling, 10. GmÜnd. 

2. ss. országos csendőrpa1·wncsnokság. 
TÖ'rzs: Prága. 

P~r.: 'jtezaé Ven~el, ezr. F. J. r. lvg., t!J, Sza, 0, ~. 
Torzstisztek : Sel~nka Ottó alezr., t!J, 0, ~ ; Szolginia 

Zeno örnagy, t!J, sza, 0, ~; Pettera Miksa őrnagy, 
Sza, 0, ~; Berner Gyula százados, F. J. r. lvg., 
t!J, Sza, CD, ~, @ (törzstiszti teendőkkel megbizva). 

Oszt.-par.: 1. Prága, 2. Leitmeritz, 3. Budweis, 4. Jiéin, 
5.Pilsen,6. Csasziau, 7. Eger, 8. Reichenberg, 9.Kladno, 
JO. Karisbad, 11. Teplitz. 12. Chrudim, 13. Bene
tl~J.1au, 14. Pisek, 15. Cseh-Leipa, 16. Klattau, 17 . 
.Pn~ram, 18. Trautenau, 19. Königgratz, 20. Kgl. 
Wemberge, 21. Tábor, 22. Prachotitz, 23. Komotau, 
~4. Jungbunzlau, 25. Marienbad, 26. Náchod, 27. 
Landskron, 28. Neuhaus, 29. Brüx. 

3. sz. orszagos c6endőrparancsnokság. 
TÖ'rzs: Innsln-uek. 

Par.: Corá György alezredes, t!J, Sza, 0, ~. 
Törzstisztek : Klima Vencel alezr., F. J. r. lvg., t!J, Sza, 

0, ~ és Meden Vincze százados, t!J, 0 , ~ (törzs
tiszti teendökkel megbizva) kikülönitve Bozenben. 

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

4. sz. országos cBendőrparwncsnokság. 
TÖ'I'ZIl: Bffinn.. 

Par. frankenthurni Gautsch Gusztáv ezredes, F. J. r. 
lvg., t!J, Sza, 0, ~. 

Helyettes: Vranex Frigyes alezredes, t!J, Sza, 0, ~. 
Oszt.-par.: 1. Brünn, 2. Olmütz, 3. Znaim, 4. Brünn, 

5. Kremsier, 6. Morva-Ostrau, 7. Iglau, 8. Magyar. 
Hradisch, 9. Morva·Fehértemplom, 10. Morva
Schönberg, 11. Morva-Trübau, 12. Miihr-Kromau. 
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5. sz. orBzágos csendörparwncsnok8ág. 
Tiflozs: Lenw6'1'g. 

Par.: Hagauer Miksa alezr., 8, sza, 0, ~, @. 
Törzstisztek : Tintz Emil örn., F. J. r. lvg., S Z3, 0, ~, 

@, kikülönitve Przemyslben; Migula Jenő örn., t!J, 
sza, 0, ~, @, Krak6ban; Jahoda Károlyalezr., F. J. 
r.lvg., S Z3, 0, ~,@, beosztva; Wodniwn8zky Ferencz 
t!J, Sza, 0, ~, örn., kikülönitve Btanislauban ; Lwng 
József örn., t!J, sza, 0,~, @ , kikülönítve Lembergben. 

Oszt.-par.: 1. Lemberg, 2. Krak6, 3. Rzesz6w, 4. Pde· 
mysi, 5. Tarnopol,6. Btanislau, 7. Sambor,8. Tarnow, 
9. Uj-Sandec, 10. Czortk6w 11. Kolomea, 12. Wado
vice, 13.J aroslau, 14. Zlaczów,15. Rawa ruska,16.Stryj. 
17.Tarnobrzeg, 18. Brody, 19. Brzezany, 20. Biala, 21. 
Bochnia, 22. Jaslo, 23. Mielec, 24. Sanok, 25. Sokal,26. 
Borszczow, 27. Zaleszczyki, 2!S. Podgorze, 29. Gródek, 
30. Ropezyce, 3t. Drahobijcz, 32.Buczacz, 3.'l. Brozcsk, 
34. Rowa l'uska, 35. Podwoloczyska, 36. Chizanon. 

6. sz. orBzago8 csendörparancsnokság. 
Tiiru: GTáca. 

Par.: nemesKostenzer Oswáld ezr., a. é. k., F. J. R. lvg., 
t!J, Sza, 0,~. 

Törzstiszt: Krebs R. alezr., F_ J. R. lvg., t!J, Sza, 0,~. 
Oszt.-par.: t. Grácz, 2. Grácz, 3. Marburg, 4. Leoben, 

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

7. sz. országo8 csendörparancsnokság. 
TÖ'I'%s: Triest. 

Par.: Vogelhuber Ede alezr., F. J. r.lvg., t!J, Sza, 0,~· 
HelyEttes: Rupnik F er. alezr., l">,@, Sza, 0, ~; Czevato 

József örn., tJ, sza, <]), ~, kikülönitve Görzben_ 
Oszt.-par.: 1. Trieszt, 2. Görz, 3. Pola, 4. Trieszt, 5 

Görz, 6. Pola. • 
Különitmény a tengerészeti szertárnái Polában. 

8. az. országos csendörparancanokság. 
Törzs: Linz. 

Par. : Kutin Károly ezredes, F. J. r. lvg., Sza, Q)., ~. 
Oszt.-par.: 1. Linz, 2. Linz, 3. Ried, 4. Wels. 
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9. 8Z. országos csendő1-parancsnokság. 
TŐ1'ZS: Za't'a. 

Par.: Trummer Lipót ezredes, ~, Sz"l, (J), ~, @. 
Helyettes: Skorkowski Kitroly százados, f), C!), ~, 

törzstiszti teendőkkel megbizva; Barry Alfréd 
lovag, őrnagy, SZ3, ~, kikülönítve Cattaroban. 

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

10. sz. O1· •• zágos csendőrparancsnok8ag. 
Törzs: Troppau. 

Par. : Poko my Ferencz ezr., F. J. r.lvg., ~, 0,~, @. 
Oszt.-par.: 1. Troppau, 2. Jagerndorf, 3. Freistadt, 

4. Teschen. 

ll. 8/:. országos csendőrparancsnokság. 
Törzs: Salzburg. 

Par.: Payer Hem-ik ezredes, F. J. r. lvg_, Sz 3, 0,~. 
Oszt.-par.: 1_ Salzburg, 2. Salzburg. 

12. 8Z. or8zágos csendőrparancsnok8ág. 
Törzs: Laibach. 

Par. : Ellybo1'i Zirovnicky Bohu8zlav ezredes, F. J. r. 
lov., @, S Z3, 0,~. 

Oszt.-par.: 1. Laibach, 2. Laibach, 3. Rudolfswerth, 
4. Gottschee. 5. Laibach. 

13. s/:. o1's/:ágos c8endő1·parancsnok8ag. 
TÖf'zs: Czernot1itz. 

Par.: Fische1' Ede ezredes, 3. oszt. V. k. r.lvg., F.J.R., 
k. é. k., f), SZ3, 0, ~, @. 

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

14. 8/:. ors/:ágos caendőrparancsnok8ág. 
Tih-u: Klagenfurt. 

Par. : Dabrowiecki Jenő ezredes, ~, S Z3, 0, ~. 
Oszt.-par.: 1. Klagenfurt, ~. Klagenfurt, 3. Villach. 

4. Villach. 



A cs. kir. csendőrség állomány-átnézete. 
TiBztek LegénYBég 00 

00 Örsök 
Országos 

~- &, ~ " ... 
~i l ~ "-" cselldör·parancsllokság 'o 

~ ~ , 
ö ~~ ~g, 1 ~ .!: ~ 

~ ~~i .Q 
~ '" '" ... 'o ",'" 'o 

00 fl S ., '" '" '" '" ~e ~ ~-O ~ ... ~ ~ ~ il gj '" ~ ... ~ '" száma. :s .~ ~;S ~ o ~g .~~ >. 
~ 

~ ~ .-'1 .~ " .5 "" rt> 'o '" 
,., ... '" 

1 '2 1'2 11 6 30 37 1 '260 6~8 995 '2 10 '23 '268 - 17 
'2 5 35 18 110 100 75'2 1773 '2735 il '29 10~ 613 43 187 
3 3 14 6 3'2 35 '248 638 953 3 10 '26 '213 41 1 
4 '2 16 8 4'2 47 339 868 1'296 '2 1'2 36 3'25 4 19 
5 6 48 '2'2 90 110 744 ~'261 3'205 7 36 8'2 745 - 29 
6 '2 1'2 6 28 33 219 630 910 91 JO '23 223 - -
7 2 8 4 19 18 120 405 562 2 7 13 132 - -
8 1 6 3 19 18 133 295 465 1 4- 15 97 3~ 19 
9 3 11 6 21 24 1M 521 710 '2 8 15 148 - -

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

4 1 II 7 11 58 142 9118

1

1

1 1 '2 5 1 51, 
12 7 1 15 16 107 288 426 1 5 II 1912 
13 7 l 17 20 138 386 561 2 5 13 130 
14 6 1 11 11 15 94 285 405 11 1 4 7 III 

Tengerészeti tüzér szertár 
osendiír-k!1Iilnitménye - 5 'i! 8 86 )01 - I 

II 8 :; 

'i! 

ÖBBzeBen 1131 11941184 11460 150l! 13488 19609 114059 11 31 /1 146 11 382 IJss04 I 135 12i9 

Ehhez: 1 ezredes, 1 alezredes, 3 .. ""do. , e8. kit. honvédelmi mlnisztériumb.n, 1 ólIIal!"1 él 1 Bzá~,do8, 
Begédtl,&t, mint ~. Begé<ltisz\, cs. ~ir. esenQór-felÜgyelóllél. 

.... 
_l 
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Cs. és kir. csendőrség * 
Bosznia és Herczegovinában. 

TörzB: Sarajeyo. ~.~ e-Z.:C: .t:~ <!'~ 
Parancsnok: S&j~ltcs táb6!fi9k, Lt P. 1.. e. o. 

11: k r lyg, le é. k, @, leB', 0, ~, .@. 
Parancsnokhelyettes: Levag .so'1'Btiti 'll14l"a,,'F eEr., 

]j' ] R. l., If. é. k., Sz·, 0, ~,-@= 
A2. orsEágos kormány csendőrségi előadója : Prelogovié 

I8tván alezredes, k. é. k., tJ, Sza, 0, ~, b. h. e. é. @. 
Má80dtörzstisztek: Markovié Antal őrnagy, k. é. k., 

8, Sz', 0, ~, b. h. e. é., (fa), Jadann de Molve Fe· 
1'encz őrnagy, F. J. r. lvg., Sz·, 0, ~, b. h. e. é. @. 

Segédtiszt: Balling Ottokdr százados, tJ,0,~, b.h.e.é. 
és @. Motz Hermann főhadnagy, III, b. h. e. é. @. 

Oktatótiszt : Dragoilovié Du8chan százados, 8, 0, III, 
b. h. e. é., @. 

8zárnyparancBnokBágok: Sarajevo, Travnik, Banja
Luka, Bihaé, Tuzla, Mostar, Trebinje és Gorazda. 

8zakaBzparanc8nokságok: Sarajevo, Visoko, Rogatica j 
Travnik, Bugojno, Livnoj - Bauja·Luka, Dervenfa, 
Bosn.-Novi, - Bihaé, Bos.·Petrovac, Bos.-Krupa;
Tuzla, Brőko, Bijeljina, Srebrenica, Zvornik; _ 
Mostar, Konjic, Nevesinje, Stolac j - Trebinje, 
Bileőa, Gacko j - Gorazde, Foőa, Visegrad. 

RendsllereBített állomány: 1 tábornok, 1 ezredes, 1 al. 
ezredes, 2 őrnagy, 18 százados, 18 főhadnagy, 2 had
nagy, 1 főhadnagy. és 7 hadnagy-kezelőtiszt, 67 őr" 
mester, 219 örsvezető, 2025 csendőr. Összesen 51 tiszt 
ás 2311 legénység, 8 szárny, 27 szakasz és 268 örs. 
A felügyeleti körlet területe: 51-199 km~, a lakosság 

száma 1,898.044. - Egy csend/lrre átlag 22 D kilo· 
méter és 821 lakos esik. 

* Hadi állapot miatt részben az 1913. évi november 1.ei 
adatokat tart&!mazza. 
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Történelmi és statisztikai adatok az 
1914. évról 

Midőn e sorokat írjuk, a csatatereken még bömböl
nek az ágyuk, kattognak a gépfegyverek. 

Történelmi időket élünk. Olyanokat, a melyek nem
zetek sorsát döntik el s a melyeknek emléke minden· 
korra meg lesz örökítve nemzetünk évkönyvében. 

Milliók állanak egymással szemben s nincs a földnek 
olyan népe, a mely e szörnyű viaskodást valamiképen 
meg ne érezné. 

Országhatárok tolódnak el, nemzetek évszá!;ados 
verejtékes munkái dőlnek a porba e rettentő vér· és 
tűzözön nyomán. Mi éltük meg a legnagyobb, de a 
mellett legborzalmasabb háborút, melyről a történelem· 
írók valaha feljegyzést tettek. 

A sarajevói pisztolydurranás gyújtotta meg Európa 
fölött a tetőt, mert kitudódott, hogya gyilkos és c!;m
kosai egy olyan idegen állam politikai szövetkezeténe~ 
voltak a tagjai, mely czélul tűzte ki azt, hogy nemzeti
ségeink között elégületlenséget, lázadást szítva, a kettős 
Monarchia területét megnyirbálja. 

A közös érde~ek és az ellentétes érzelmek hoztá.k 
az események során magukkal azt, hogy Szerbián ér 
Törökországon kivül ma már öt európai és egy ázsiai 
nagyhatalom áll egymással szemben és mintegy husz 
millió ember van fegyverben. 

Elhelyezésünknél fogva mi érezzük s mi szenvedjük m?g 
leginkább ennek az iszonyatos vérfürdőnek a borzalmait. 

Még nem lehet tudni, hogy milyen új világ támad 
a fergetegböl, de Istenben bízva hisszük,. hogy mi 
kerülünk ki győztesen e harczból, mert mmket le~. 
féltettebb érdekeink, nemzeti becsületünk, szabadsa· 
"unk, otthonunk megvédése végett az elkerülhetetlen 
~rkölcsi kényszer, a legszentebb igazság és lá.ngoló haza
szeretet vitt a csatatérre. 

Most, midőn azt mondhatni, mindenki fegyver alatt 
á l, testületünknek is számos tagja. küzd a harcztéren . 



174 

és teljesíti ott is a Haza iránt tartozó kötelességét 
És hogy milyen páratlan önfeláldozással, kitartással és 
mindent felülmuló lelkesedéssel, annak bizonysága lJ, 

hadsereg főparancsnokának, Frigyes főherczeg Úr Ó cs. 
és kir. Fenségének magas dicsérete mellett az elismerés. 
nek külsőleg is látható jelei, melyekkel e m. kir. csendőr
ségnek több tagját az ellenséggel szémben tanusított 
vitéz és bátor magatartásáért Ó cs. as ap. kir. Felsége 
legkegyelmesebben kitüntetni méltóztatott. 

Babérkoszoi'út fonunk mindazoknak a homlokára, 
a kik testületünknek a csatatéren is hírneve t, dicsőséget 
szereztek, a történelem pedig a glória ragyogó fényével 
fogja övezni ama hős bajtársaink emlékét, a kik egy szebb 
Magyarország boldogságáért életüket és vérüket áldozták. 

Az elmult évnek lényegesebb és különös fontossággal 
biró alkotásai nem voltak, mert minden erőnket a harczi 
felkészültség nagy munkája kötötte le. 

Nagy örömünkre szolgál azonban e helyen is felje
gyezni, hogya magyar csendőrnek széles körben, sőt 
külföldi katonai és sportkörökben is, igen jó hírneve t 
szereztek azok a bajtársaink, a kik a hadügyi vezetőség 
által a hadseregi kard- és tőrvívó-versenynyel kapcso
latosan rendezett hadsereg-szuronyvívóversenyen a 
csendőrség képviseletében részt vettek. 

A magyar legénységi csendőr csapat nyugodt, katonás 
fellépésével, bravuros és határozot.t harczmodorával 
egyenesen köllÍeltünést keltett és úgyszólván minden 
várakozást felülmuló eredményt ért el. 

Ez kitünik onnan, hogy bár a versenyen 377 csapat
beli versenyzővel szemben a csendőrség részéről kerü
letenként 2-2, a horvát csendőrséget is boszámítva, 
összesen csak 18 csendőr vehotett részt, mind a mellett 
valamennyi résztvevő és pedig: 

Varga József csendőr, Gáspár Pál csendőr, Horváth 
József próba-csendőr, Szabó Lajos III. osendőr, Dékány 
István csendőr, Pataki Dénes oz. őrmester, Szelei János 
csendőr és Vorkapié Miklós csendőr tiszteletdíj at, Pe
csics Antal csendőr, Szente Pál csendőr, Kisfalvi Mihály 
csendőr, Orosz ,János csendőr ezüst érmet, Nagy Fe-
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renez ez. őrmester, Kardos Imre csendőr, Bern, Illés 
csendőr bronz érmet nyert, Rézmann Pál csendőr, 
Brukar József csendőr és Deák Albert próba-csendőr 
pedig oklevéllel lett kitüntetve. 

A kard- és tőrvívó-versenyben tiszt jeink közül Szopkó 
Győző százados, báró Diószeghy Tibor főhadnagy és 
Hein György főhadnagy-számvivő vettek részt, szintén 
kiváló eredménynyel, mert a mérkőzésből mindhárman 
győztesen kerültek ki. Szopkó Győző százados ezüst 
érmet, báró Diószeghy Tibor főhadnagy bronz érmet 
nyert, Hein György főhadnagy-számvivőnek pedig a 
jury belügyminiszter úr Ó N agyméltósága által fel
ajánlott tiszteletdíj at ítélte oda. 

Az előfordnit változásokat illetőleg felemlítendőnek 
tartjuk az új katonai bűnvádi perrendtartásnak (1912. 
évi XXXIII. t.-ez.) jnlius l-vel történt életbeléptetését. 

Ez az új törvény, mint katonai testületet minket is 
közelről érdekel. 

Miután az új eljárást a «Csendőrségi Lapok» is több 
alkalommal ismertették, azért annak e helyen való 
bővebb fejtegetésétől eltekintünk. 

A kerületek székhelyein rendszeresített tartalék osz· 
tályok, melyek a kedvezőtlen létszámviszonyok 
miatt különben sem voltak tényleg meg, - feloszlattat
tak. Ezek helyett az örsnélküli szárny- és törzsállo· 
másokon új örsök létesítettek, úgyszintén több alosztály
nak a létszáma felemeltetett. 

A csendőrségi felszerelési anyagraktárnál rendszere· 
sített főszámtanácsosi hely beszüntetése mellett az 
anyagraktár vezetése, aesapatbeli intézetekhez 
hasonlóan, - katonaállományu tisztre bizatott s e 
ezéiból ott egyezredesi hely' rendszeresíttetett. 

A lóállománynaJt nagy száma szükségessé tette, hogy 
az állategészségügyi szolgálat ellátására. segédközeg
ként egy patkolómester alkalmaztassék és hogy ennek 
számára c8endőr-!őpatkolóme8teri rendfokozat szervez
tessék. A esendőr.főpatkolómester a kiskúnhalasi pótló
idomítóosztályhoz van beosztva. 
Hadvezetőségünk mindig súlyt helyezett arra, hogy 
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le.gé,nységünk katonailag is minél tökéletesebben legyen 
kikepezve, hogy komoly szükség esetén a hadsereget 
a lehető leghathatósabban támogathassa. Ez okból 
rendeltetett el, hogy az optikai jelzőkészülékek haszná
latára és alkalmazására úgy az országos csendőr-iskolá
ban, mint egyes, kijelölt és jelzőkészülékkel ellátott 
örsökön is, a legénység oktatandó. 

Honvédelmi miniszter úr, belügyminiszter úr hozzá
járulásával megengedte, hogy a legénység áthelyezését 
egyik kerületből a másikba, a két kerületi parancsnok 
kölcsönös megegyezéssel intézze el. 

Ez a rendelkezés, - miután azzal a szolgálati út lénye
gesen megrövidült, - a legénység ) .. dekét is szolgálja. 

Végül felemlítendőnek tartjuk <L járásőrmesterek és 
jelölteknek az összetes létszám ból az egyes kerületek 
létszámába való helyezését. 

Ezen újítás életbeléptetésére, vezetőköreinket főként az 
indította, hogy a játásőrmesterek és jelöltek ekként 
~erületeik kötelékében megmaradván, képességeiket 
~s hoss~a~ szolgá~ati idejük alatt megszerzett személyi 
es helYI Ismereteiket az annyira fontos közbiztonsági 
szolgálat érdekében előnyösebben értékesíthessék. 

A csendőrségi alapok jelen állása a mult évben ismer
t~tet~ vagyon~ mérleggel szemben, az alapítványszerű 
kladasok eszkozlése mellett, a következő: 

1912. 1913. 

év végén 

!. Csendőrségi K f. K f. 
jelvénypótdij alap 19234921'75 1924305·55 

'll. Csendőrségi jutal-
mazRsi alllp ___ 410392'88 41076·74 

3. Dombrádi Nagy 
Gyula alapitványa 93392·44 9370·00 

4. Tőrők Ferenc-féle 
alapitvány __ _ __ 71767·76 71808·80 

5. Panajott Sándor-
féle alapitvány. __ 94907·30 102327'46 

6. r. Ferenc J ázsef 
alapitvftny ___ 9239241'97 923537'43 

7. Bernfeld Mór-féle 
alapitvány ___ --- 45089·07 45870'98 

1913. év 
gyara- folyamánt 
podás kiosztatot 
K f. K f. 

883·80 3541'34 

43·86 1640·-

37·64 360'-

41·04 2870'-

7420'16 5070'-

9295·46 370'--

781'91 1300'-
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Felállitások: 

.Felállíttattak új örBök.-

Az J. 8Z. c8endő,·lcerületnd.- Kolozsvárt 15, Szucságon 
és Apahidán 5-5 főv~l; 

a II. 8Z. c8endőrkerületnél.- Temesvároll Hl, Sze "e den 7 
és Divécsen 6 fővel; " 

a III. 8Z. csendőrkerületnél .- Budapesten 7, Uj vidéken 
és Miskolc7.o11 6-6 fővel; 

a IV. 8Z. csendőrkeriiletnél.- Kassáp ti, Korompa
vasgyártelepen 5 és Németmokrán 6 fővel; 

az V. sz. csendőrkeriiletnél.- Ferenczvölgyön 6, Felső
radoson, PéterIakon és Kopcsányban 5-5 fővel; 

a V I. sz. csendőrkerületnél .- Székesfehérvárt 8 és 
Lentiben 6 fővel; 

a VII. sz. cse,~dő,·ke,·ületnél.- Kajároson 7, Kiság
patakon, Plaul·Fomon, Bábákhavasán, Vacaria-Márén, 
B~c~ecsen, Dobrunban, Furnikán, Negovánulon, Oásán, 
Loberczen, Kistatárhegyen, Tatárhavasszoroson Kara-
joson és Panasuron 5-5 fővel; , 

(! VIII. sz. csendőrkerületnél : Nagyváradon és Aradon 
8-8 és Kötegyánon 5 fővel. 

Feloszlaftattak : 

a pótszárnyparancsnokságnál rendszeresítve volt tar
talékosztályok. 

Őrsök létszáma felemeltetett: 

az I. sz. c8endőrlcerületnél.- Szucságon l és Olthévizen 
2 fővel; 

a II. sz. csendőrke,·ületnél.- Rigósfürdőn, Kapreváron 
és Zsidóváron l-l fővel; 

a IV. sz. csendőrkerületnél : Máramarosszi".eten 
Szikszón és Németmokrán l-l fővel. o' 

az V. sz. cs€ndőrkerületnfl.- Stomfá~ l fővel; 
El 
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a V I. sz. csendőrlcerilletnél: Felsőlendván, Felső
szölnökön és Andocson l-l fővel; 

a VII. számu csendőrkerilletnél: Brassón 4, PredeáIon 
és Beszterczén 2 - 2, Tusnádfürdőn, Gyergyóujfaluban, 
Csfkszentsimonban, Kovásznán, Vulkánon, Wekerle
telepen, Csimpán, Öradnán, Borgóprundon, Radna
lajosfalván, Pojánarotundán, Kisilván, Kisdemeteren, 
Alsótömösön, Zernesten, Rasináron, Szelistyén, Kud
zsiron és Dornavölgyön l-l fővel; 

a Vlll. sz. csendőrlce1'illetnél: Pankotán l fővel. 

Örsölc . létszáma leszállíttatott: 

az l. 8Z. csendőrkerületnél : Szucságon l fővel; 
!;ll a IV. 8Z. c8endő1'kerilletnél: Rimaszombatban, Abauj. 
~zántón és Németmokrán l-l fővel; 

az V. 8Z. c8endőrkerilletnél: Malaczkán l fővel. 

Áthelyeztettek : 

az l. 8Z. csendőrkerilletnél: a faragói örs Tancsra 
az alsópodságai örs Alsószolcsvára és a kupsafalva 
örs Sztojkafürdőtelepre; 

a ll. 8Z. csendőrkerületnél : a felsőittebei örs AIsó
ittebére; 

a lll. 8Z. csendőrlcerülelnél: a felsőzsolczai örs Alsó-
zsolczára; " '" . , 

a IV. 8Z. csendőrkerületnél : a felsobalogl ors AIso
balogra, az alsópagonyi öts Felsőodorra és az Uglyai 
örs Talaborfaluba; 

az V. 8Z. csendőrkerületnél : a zebegényi örs Palástra 
és a péterlaki örs Eg belIre; . "" , 

a VI. 8Z. c8endő1'keriilelnél: a faluhldvegl ors Varos-
hidvégro és a csökölyi örs Mikére; ,. 

a VII. 8Z. c8endőrlcerületnél: a verestoronyhatarkapUl 
és verestoronyvámi örs (,Verestoronyi örs» név alatt 
egyesíttettek, áthelyeztettek a bajesdi örs Pujba és a 
vadudubrii örs Károlybányára. 
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Csendőrségi különitmények működtek: 

az I. 8Z. csendórkerületben : Székelyhidason és Szncságon 
5-5, Dobrinban 4 és Homoródfürdőn 2 fővel; 

a ll. 8Z. c8endőrkerilletben: Deszken, Monostoron, 
Marillavölgyön és Adakalehn 5-5 és Czellán 4 fővel; 

a lll. 8Z. c8endörkerilletben: Leányfalnban és Rudolf
telepen 3-3, Parádfürdőn és Dunakisvarsányban 
2-2 és Palicsfürdőn nyáron 4, télen 2 fővel; 

a IV. 8Z. c8endőrkerilletben: Pereházán, Lénártón, Nagy
csertészen és Utozáson 6- 6, Papfalván, Zemplénoroszin és 
AIsóbisztrán 5-5, Bártfafürdőn 4, Stósz on, Ránkfüreden, 
Tátralomniczon, Iglófüreden, Lublófürdőn, Virágvölgyön, 
HársfaIván, Erdőbényén, Csizen, Dobsinai jégbarlangnál, 
Szepesjakabfalván és Legyesbényén 2-2 fővel; 

az V. 8Z. c8endörkerilletben: Rózsahegyen 12, Zsélyen, 
Somoskőujfalun, Csorbán, Nagylévárdon, Rózsahegy
fonógyárban, AIsólipniczán, Naszvadon 5-5, Bosáczon, 
Nemesuj falun , Vágszálláson 4-4, Szliácson, Vihnye
fürdőtelepen, Korytnyiczán és Csorbatón 2-2 fővel; 

a VI. 8Z. csendörkerilletben; Lajtapordányon, Kabol
don, Vasdobrán 6-6, Öttevényen 5, Révfülöpön, Hé
vizen és Balatonfüreden 3-3, Balfon, Savanyuknton, 
Tarcsán, Harkányban és Balatonlellén 2- 2 fővel; 

a Vll. sz. csendőrkerilletben: Nyárádtőn O, Alsó
szombatfalván, Szohodolon, Predeálon, Ösinkán, Nagy. 
ludason, Alkenyéren, Romoszon, Tordoson, Kémén
den, Csernakereszturon, Branyicskán, Guraszádán, Cze
bén, Nagyágon, Bodolán, Ozsdolán, Ojtoztelepen, 
Mikestelepen, Felsőpestesen, Oraljaboldogfalván, Lig
num fűrésztelepen, Malomvizen, Govasdián, Totesden, 
Bunyilán, Rekettyefalván, Fehérvizen, Klopotiván, 
Alsószilváson, Nagypestényen, Öraljaboldogfalvai fű
résztelepen, Merisoron, Nagyernyén, Mezömadar~son, 
Libánfalván, Gödemesterházán, Borgóprundon, Jadon, 
és Szálván 5-5, Gyilkostón és Előpatakon 3-3 fövel; 

a VllI. sz. csendórkerületben : Barátkán, Kötegyánon 
és Biharfüreden 5-5, Sóstófürdőn, Püspökfürdőn, Meny
házán és Máriavölgyön 2-2 fővel. 

1.2* 
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..4. magyar ki1'ályi c8endŐ1'aég legényaégi egyénBiné l " 

1914. évi szeptember hó 30-án volt: 

~ ~ I ~ t IlI. ~.~ ~ '; ]. 
~ !II'Sm~~ --;::;;--- S El ..... 5 ~~ ~ ~~ 
j ~ o I: ~ ~ ~ .gp Q) g .~: ~.3 ~ '&~ ~~ 

~ .~.g j : ~ .~ .~ ~ ~ '8 :E ~ ~ ~ ~ :; ~:; ~ §3 ~'m .!:!.~~~.~.@ .Q}g '~N~~ ~ ~~ S ~";:;;~ 
á1 ~;; e~:~ ~:oo;a]s..;~~ :! ~o~_~ __ ~_ ~=~~ !II 

ö ~ :J ~.] ~ ~.~ ~ ~.~ ~] ~ ~ l. Il. III. ~;a ~;a Z 
I. 351. 9 21· . 1 1 11015951 270 57 297 !il4!il

1 
330 351 197 

II. 12. 15 8. . 1 166 8111318 70 434 347 406 532 337 
III. 88. 10 3 . 1 1 !il401 859j 913 70 476 455j 477 509 3!3 
IV. 25. 9!il... 170 693 108 78 356 !il59 433 389 312 
V. 23, ' 13 5 1. 1 176 713 96 80 310 3~3 430 454 3~1 
VI. 43, 1 1~ 3 . 'il 1 174

1

754 783 88 3!il9 338 465 4i5 277 
VII. 23, . u ... . H6 65!il 134 49 303 313/ 390

1 
513 239 6!!;] 281' 31 1' l . l!il9 54,6

1

' 712/ 58 !il 16

1 

!;lll! 303

1

300 !ill!! 

isk. ! .. 1.. I.. !!2 41 !il410 16 , 26 . 17 

Össz.I~77 1 1 1 80 1241 11 41 511333:562'!43581 560:!il737125793!6013mI223i' 

Szolgálati kötelezettségének letelte után kilépett : 

I , , ,I I. I II. I III. I IV. I v. I VI. I VII. I VIII. Össze' 
Ev es ho 

számu csendörkerületnél sen 

1913. évi 
Október ... 1 5 lj !il 10 8 9 3 44 
November 4 9 4- 13 ;3 3 36 
Deczember 1 1 7 7 3 12 5 6 42 

1914. évi 
Január _. 1 4 1 14 1 3 i4 
Februá.r 3 4 7 2 12 6 4 38 
Márczius 4 5 2 2 10 4 27 
Április _. 2 14 3 4 5 6 1 7 42 
Május __ l 10 4- 2 4 1 5 27 
JuniuB ... 2 3 4 1 8 1 19 
Julius ... 1 1 1 1 4 3 11 
Augusztus 1 1 
Szeptember 

Összesen i 4 36 I 49 I 39 I 27 I 91 I 29 I 36 1 311 
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Azon fogyaték, melya legénység állományában 1913 okt , 

l -től 1914 szept . 3O-ig előfordult, számszel'int a következő: 
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~ _0)..0 ,,~ 

JL!: '" ~ ::'.8 :0 cn Z :> Q3 ~:g ~~ ~~ .,.~ ~~ 

I. 4 il ~ I ~ I 
74 1 2 1 1~ I ' I 8 IL 36 103 5 2 4 'ilO 

III. 49 2 58 5 l 9 9 4 10 
IV. 39 2 1 

71 1 'll 
3 2 1 3 6 

V. 27 3 
'4 

2 65 6 3 4 11 14 
VI. 91 3 il 1 86 4 1 2 3 4 26 

Vll. !il9 6 
'l 

'2 !it 1103, 10 
:5 1 

13 1 7 

o~~k. 1I 36 6 3 42 3 6 7 2 8 

ÖSBzesen 1311 1 33 I 9 1 21 I 5 I 60! I 36 1 10 I 39 I 45 I 21 I gg 

A rendszeresitett állományra hiányzott : 

I Év éB hó ~ I. I IL I IIL I IV. I V. I VI. I VII. IvmIO[s'::.· ÖIszeB 

számu csendörkerületnél 
hiány 

1913, évi 
Október ... 88 II 172 136 33 38 4 481! 
November 65 2~ 136 117 44 3 1 389 
Deczember 29 30 65 110 49 10 19 312 

1914. évi 
Január 1 41 30 72 116 41 11 312 
Február. __ 33 23 52 93 51 5 4 261 
MárcziuB 26 31 55 109 6Z 49 15 347 
Április ... 46 28 61 68 20 23 13 !!59 
Május._ 48 HI 31 73 16 9 16 224 
JuniUB ___ 66 36 40 64 15 16 t9 256 
Julius . __ 74 91 \l9 79 32 25 !ilO 350 
Augusztus 72 90 31 77 35 18 19 342 
Szeptember 10 87 96 25 1 85 43 32 1!4 403 
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A testület kebelében előfordult egyéb változások: 

A ti sztikiuban: 

Ő cs. és ap. kir. Felsége 1914 évi április hó 2-án Bécs
ben kelt legfelsőbb elhatározásával : Oláh Ödön ezre
desnek, a VIII. számu csendőrkerület parancsnokának 
jelenlegi szolgálati állása alól, egészségi tekintetből , 
saját kérelmére való felmentését és létszám felett való 
ve~51tését legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott. 

O cs. és ap. királyi Felsége 1914 május hó l-én Bécs
ben kelt legfelső b b elha tározásával legkegyelmese b ben 
megengedni méltóztatott, hogyam. kir. III. szám u 
csendőrkerület állományába tartozó Hunyetz Károly 
százados, a bolgár királyi koronás katonai érdemrend 
tiszti keresztjét és Varga László . ugyanazon csendőr
kerületbeli főhadnagya bolgár királyi koronás katonai 
ér<!~mrend lovagkeresztjét elfogadhassa és viselhesse. 

O cs. és ap. kir. Felsége 1914. évi június hó 26-án 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával: Oláh Ödön 
VIII. számu csendőrkerületbeli ezredesnek, a saját 
kéreIme alapján megejtett felülvizsgálat eredménye 
alapján, mint jelenleg szolgálatképtelennek egy év tar
tamára várakozási illetékkel való szabadságolását leg
ke~elmesebben elrendelni méltóztatott. 

O cs. és ap. kir. Felsége 1914. évi július hó 19-én 
Bad Isohlben kelt legfelsőbb elhatározásával Róm:ay 
Béla alezredest a II. sz. csendőrkerület , Kiss László 
al ezredest, az országo. csendőriskola , Szányi Árpád al· 
ezredest a VIII. és Báró Gyula alezredest a I V. sz. 
('.sandőrkerüiet parancsnokává legkegyelmesebben ki
nevezni méltóztatott. 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 1914. évi november hó 9-én 

Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával Kiss László 
ezredest, az országos csendőriskola parancsnokát, az 
V. számú csendőrkerület parancsnokává legkegyelme
sebben kinevezni méltóztatott. 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 1914_ évi október hó 28-án 

Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával Sebesta Ottokár, 

l 

l 
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m. kir. I. számu csendőrkerületbeli századosnak az 
ellenség előtt tanusított vitéz magatartása elismerése ül 
a hadidíszítmény es katonai érdemkeresztet legkegyel
mesebben adományozni méltóztatott. 
Ő cs. és ap. k ir. Felsége 1914. évi deczember hó 9-én 

Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával Domby Sándor 
m. kir. I II. sz. csendőrkerületbeli s7ázadosnak az ellen
ség előtt tanusitott vit éz magatartásának elismeréséül a 
hadidiszitményes 3_ osztályu katonai él'demkeresztet 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 1914_ é , i deczember hó 5-én 

Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával Paksi-Kiss Tibor 
VIII. sz. csendőrkerül etbeli hadnagynak az ellenség 
előtt tanusitott vitéz magatartásának elismeréséül a 
hadiékitményes 3. osztályu katonai érdemkeresztet leg. 
kegyelmesebben adományozni méltóztatott_ 

A m. kir. honvédelmi miniszter ur általokiratilag meg-
. dicsértettek : 

Rozsnyay Béla m. kir. IV. számu csendőrkeriiletbeli, 
a m. kir. nagyváradi országos csendőriskolába tartósan 
vezényelt százados, szárnyparancsnoki minőségben tel
jesített kitünő szolgálataiért. 

Gömöry László m. kir. L számu csendőrkerületbeli 
százados, különféle alkalmazásokban teljesített kiváló 
szolgálataiért. 

ELŐLÉPTETÉSEK: 

1914 május l-ével : 

Ő cs. és ap. kir. Felsége 1914 április hó OO-én Bécsben 
kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben ki
nevezni méltóztatott: 

Alezredesekké : Buday Gyula VIII., keresszegi és 
adorjáni gróf Csáky Zsigmond és Németh Ferencz III. 
számu csendőrkerületbeli őrnagyot. 
Őrnagyokká : csikszentsimoni E ndes Antal VII, számu 

csendőrkerületbeli századost és aldobolyi Rákosy Gyula 
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VII. számu cseudőrkerüfetbeli századost, a csendőrségi 
felügyelő segédtisztjét. 

Századosokká: Lózsa Jenő VIII., Márialaky Imre 
VII. számu csendőrkerületbeli főhadnagyot és Raschel 
Lambert IV. számu csendőrkerületbeli főhadnagyot, 
beos7.tva a honvédelmi minisztérium 16. osztályába. 

1914 augusztus l-ével: 

Ő CS. és ap. kir. Felsége 1914. évi augusztus hó 8-án 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelme
sebben kinevezni méltóztatott: 

Ezredesekké : Rómay Béla alezredest a II., Bencze 
Bálint alezredest a III. számu csendőrkerület parancs
nokát és Boronkay Ákos alezredest, az anyagraktár 
parancsnokát. 

6rnagyokká: gyergyóujfalvi Egyed József II. és 
altorjai Lőrincz Ignácz IV. számu csendőrkerületbeli 
századost. 

Századosokká: Kolba Oszkár VIII., Herold Gyula 
VII., Nemessanyi Lajos V., Szvoboda Rezső I. és Verbó 
János VII. számu csendőrkerületbeli főhadnagyot. 

Főhadnagyokká : Kürthy E ndre és Gáspár József II. , 
Gyapay Miklós V., Jelinek Sándor II., Halmay József 
VIII ., patakfalvi Ferenczy Sándor III., Berényi Béla V., 
Malcsevich Miklós II., Czirenner József I., Krisztinkovics 
István III., sáromberki Ziegler Károly V. számu cs~ndőr
kerületbeli hadnagyot és Baitz Jenő, az országos csendőr 
iskola állományába tartozó hadnagyot. 

Hadnagyokká : Mazóly Béla VII., Paksi-Kiss Tibor és 
Perényi Géza VIII., Huber Ferencz V., Schweitzer 
István VIII., Hets Károly VI., Kamut y Lajos I V. , 
Pinczés Zoltán L, dr. Gergely Sándor II., dr. Szücs 
István III., Danielovics Zsigmond I., Besser Béla VII. 
és Gayer József III. sZ. csendőrkerületbeli zászlóst. 

1914 november l-ével: 

Ő cs. és ap. kir. Felsége Bécsben kelt legfelsőbb el. 
határozásával legkegyelmesebben kinevezni méltóz
tatott: 
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Ezredesekké : Kiss László alezredest az V., Szányi 
Árpád alezredest a VIII., Báró Gyula alezredest a IV. 
számu csendőrkerület parancsnokát és tordai Sándor 
László alezredest a IV. számu csendőr kerület beosztott 
törzstiszt j ét. 

6rnagyokká: Mayer ' József VI., simonyi és varsányi 
Simonyi József V., Gömöry László I. és Borhy Sándor 
III. számu csendőrkerületbeli századost. 

Századosokká: Friedrich Róbert IV., Buday Andor IV., 
VIaszaty Béla V., Szederkényi Elek és Kertész Jenő I V., 
ankersocki Stockinger János VIII., Kálmán János V. , 
Mészáros Iván III. számu csendőrkerületbeli főhad
nagyot, romanyai Czogler Gusztáv főhadnagyot, lét
szám felett a II. sz. csendőrkerületnél , beosztva a hon
védelmi minisztérium 16. osztályába, Raab Antal VII., 
Glatz Ödön VI. számu csendőrkerületbeli főhadnagyot, 
Argay Ferencz, az országos csendőriskola állományába 
tartozó főhadnagyot, Vargha László II. és Kneusel
Herdliczka Arnold VIII. számu csendőrkerületbeli 
föhaclnagyot. 

Főhadnagyokká : Takácsy Dezső VII., Forgács Vil
mos VIII., Filla Ernő V., Garabb Gyula VIII., Martin 
Imre L, falsovai Falsoviczky András VI., Bejczy Béla 
V., Hódossy Károly és Rutkovszky Győző III., Nagy 
Lajos II., Huszár Ágoston III., Herold Ádám II. számu 
csendőrkerületbeli hadnagyot, Preyer László az országos 
csendőriskola állományába tartozó hadnagyot, Fodor 
György II., Rohonczi Imre VI. és Seidler E ndre V. számu 
csendőrkerületbeli hadnagyot. 

Hadnagyokká : Szaplonczay György VII., Szabó Jenő 
II. , Hrabár Endre és Réz István VII., Pap János V., 
Czégényi István VI., Schifter Jenő VIII., Farkas Dezső 
V., Ringbauer Győző VII., Szende János IV., Nagy 
István VI., Kiss Ernő I V., Wuffka Ernő III., Tóth 
Ernő V., Elsner Gusztáv és dragomérfalvi Deák Ferencz 
1., Andrits Radoszláv és Egry László VI. számu csendőr
kerületbeli zászlósokat. 
Százados-számvivővé: Balogh Emil IV., Szabó Zsig

mond V. számu csendőrkerütetbeli főhadnagy-számvivő t 



188 

és Preidt Gábor főhadnagy-Rzám"i"őt, létszám felett 
a III. számu csendől'kcrületnél, beosztva a belügyminisz
térium Vb_ osztályába. 

Föhadnagy-8zcímvivövé.- Erdélyi Sándor VIII. számu 
csendőrkeriilctbeli hadnagy-számvivőt. 

N yugdijaztattak: 

Várady Ede, Körner Károly és Szathmáry Józse
ezredesek, Török Kálmán százados, Fejér Kálmán had. 
nagy, Zöld Aladár zászlós és Kedolász Gyula számyivőf 
tiszthelyettes. 

Várakozási illetékkel szabadságoltatott: 

Schwarczkopf Ferencz főállatol'\'os. 

A m. kir. honvédség tartalékába helyeztetett: 

Demel Károly és szamosfalvi Panajott Sándor főhad· 
nagy. 

Meghaltak: 

Pifát Oszkár, Végh Fercncz !;zázadosok és sáromberki 
Ziegler Károly és Demény Dezső főhadnagyok 6s Fliesz 
György hadnagy. 

Furda Mátyás, 
m. kk csendőrőrmes ter. 

Biró Gergely, 
ill. kir. csendőr, ez. őrmester. 

Sztupár Tivadar, 
m. kir. csenc]őr, ez. őrmester. 

Téndli István. 
m. kir. csendőr. 



Varga Fe~encz V., 
m. kir. csendőr, ez. őrmester. 

Tandi Péter, 
m. kir. csendőr. 

Szöcs József, 
m. kir. esendőrörsv. ez. őrm. 
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Ri tüntetések. 

I. Jelvényes kitüntetések: 

1914. évi október hó 31-ig terjedő időszakban. 
1. Purda Mátyás, II. számú csendőrkerületbeli örs

vezető czímzetes őrmester. 
A balkáni háború alkalmával keletkezett szerb moz

galom idején, mint a temesszigeti örs parancsnoka, a 
katonai hírszerző szolgálat terén kiváló tevékenységet 
fejtett ki. A szerbiai viszonyokról szerzett fontos értesülé
seinek gyors bejelentése, a politikai mozgalmaknak 
megfigyelése és ahatérvédelmi intézkedéseknek pontos 
végrehajtása által igen buzgó és eredményes szolgálati 
működést és felette szép eredményt mutatott fel. 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 1914. évi február hó 23-án 

Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával Purda Mátyás 
örsvezető czímzetes őrmestert, kitünő szolgálatai l~g
felső b b elismerése ül, a korO'nás ezüst érdemkereszttel 
legkegyelmesebbell kiLüntetni méltóztatott. 

2. Sztupár Tivadar csendőr czímzetes őrmester és 
3. Biró Gergely csendőr, az I. szám ú csendőrkerület 

állományában. 
1913. évi julius hó 18-án délelőtt 5 órakor, a Zilah 

várost övező Meszes hegységben olyan erős felhőszaka
dás támadt, hogy a városon átfolyó Zilah patak hir. 
telen megáradva, medréből kilépett és a városnak a 
patakmenti részét nemcsak elöntötte, hanem rommá 
is döntötte. A pusztítás nagyságát élénken bizonyítja 
a hivatalos megállapítás, a mely szerint ez alkalommal 
három emberélet esett áldozatul, 380 ház és mellék
épület omlott össze, az ingó és ingatlan vagyonban 
támadt kár pedig az 1.000,000 koronát meghaladta. 

Ilyen körülmények között reggel 7 óra tájban kapott 
értesülést a zilahi örs a veszélyről, mire ahonnlevő 
négy főnyi legénység Sztupár Tivadar csendőr czím
zetes őrmester vezetése alatt azonnal a veszély szín
helyére sietett s minthogy még útközben arról értesül. 
tek, hogy a Rákóczi-utczában Czell Lőrincz házát az 
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ár annyira ellepte, hogy a házbeliek már menekülni 
sem tudnak, a csendőrök most már futva igyekeztek a 
helyszínére. 

A jelzett ház a hömpölygő áradat által teljesen körül. 
zárva, tényleg megközelíthetlennek látszott és mivel 
a házbeliek menekülésének útja, a ház végében folyó 
megáradt patak romboló hullámai, valamint a nagy 
víznyomás alatt állott bezárt kapu és az ablakokon 
levő sűrű vasrács miatt teljesen el volt zárva amentés 
is szinte lehetetlennek tűnt .fel, pedig a ves~ély az ár 
emelkedésével mindjobban fokozódott. ~ 

E válságos pillanatban Sztupár csendőr czímzetes 
őrmester valahonnan hirtelen egy kötelet és egy baltát 
kerített és a kötélnek egyik végét a körülállók kezébe 
adva, másik végét a maga derekára erősítve, a magas 
vízbe ugrott és a veszélyeztetett ház felé igyekezett 
eljutni, a mi megfeszített küzdelem után sikerült is 
úgy, hogy az ablakokat végre elérte és itt a magával 
hoz?tt balta segítségével az ablakrácsot kivágva, a 
lakasba mászhatott. Példáját követte Biró Gergely 
csendőr is és mialatt Sztupár csendőr czímzetes őrmester 
az ablakon át igyekezett a házba bejutni, ő meg a kapun 
vágott egy akkora rést, a melyen át bemászhatott s 
benn a rést még jobban tágítva, ezáltal benn a kapualj. 
ban felgyülemlett víznek lefolyást biztosított. 

Mindez oly gyors egymásután történt, hogy mire 
Sztupár czímzetes őrmester a Czell családot fellelte, 
a csendőr is a folyosóra jutott, honnan szorongatott 
helyzetükböl előbb Czell Idát, azután Czell Benőt, 
Bars Juliskát, Czel! Lőrinczet s végül Major Eleknét 
és ennek három hónapos gyermekét vitték keresztül a 
zúgó áradaton, a jóval magasabban fekvő szomszédos 
báznak tornáczára. 

Szemtanuk állítása szerint, úgy a bázba történt 
behatoláskor, mint a Czell család megmentése közben, 
a bátor csendőrök élete is nem egyszer komoly veszély· 
ben forgott s megmenekülésüket csupán ügyességüknek 
és úsznitudásuknak köszönhették, bár önfeláldozó 
munkájukat nagyban megnehezítette az a körülmény, 
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hogya mentést teljesen felöltözött állapotban végez ték 
a megmentettek pedig úszni nemtudó asszony, gyerek 
és öregember, tehát magukkal jórészt tehetetlen sze· 
mélyek voltak. 

A Czell család megmentése után Sztupár csendőr 
czímzetes őrmester Biró csendőrtől valamiképen el· 
szakadt s így most már Szilasi és Virág csendőrökkel 
sietett az ugyancsak a Rákóczi·utczában levő másik 
házhoz, melyben özvegy Kisujszállási Györgyné, özvegy 
Beksi Béláné, Égei Antalné, ennek kis gyermeke és 
Beksi Samu szintén veszélyes körülmények között a 
házban rekedtek s bár kétségbeesett kiáltásaikat sokan 
hallottlÍk, mentésükre senki sem mert vlÍllalkoznÍ. 

A végső pillanatokban, de még épen jókor érkezett 
meg a három csendőr a szorongatott házhoz, hol magukat 
a még mindig emelkedőben levő vízbe vetve, úszva 
közelftették meg a házat, melynek tornáczáról, a már 
derékon felül vízben állott házbelieket nagy fáradsággal 
sikerült biztos helyre vinniök, az egy méteren jóval ma· 
gasabban hömpölygő és mindenféle épületrészeket ma· 
gávai ragadó hullámokon keresztül. 

E személyek biztonságbahelyezése után Sztupár 
csendőr czímzetes őrmester arról értesült, hogy az első 
mentés színhelyén, a telek hátsó részén, egy a patak 
mentén álló házban lakó Bogdán ,Tánosné nevű asszony 
a ház ablakából, a víz által már majdnem teljesen 
ellepve, segítség után kiáltozik. E hírre Sztupár csendőr 
czímzetes őrmester nyomban a veszélyeztetett helyre 
sietett, melyet. azonban a magas vízálIáR éR a rohpnó 
ár által elsodort fatörzsek és egyéb úszó tárgyak miatt 
megközelítenie minden igyekezete ellenére sem sikerült. 

Pedig a veszély minden pillanattal fokozódott, mert 
a sebes víz már a ház falát is bontogatni kezdte s így 
az épületet elsodortatlÍssal fenyegette; a folyton emel
kedőben levő hulllÍmok pedig az ablak felső rámájába 
kapaszkodó és kétségbeesetten kiáltozó Bogdánnét már 
nyakáig borították el. 

A sikertelen kísérletek és Bogdánné borzalmas hely. 
zetének láttára most már többen, köztük Szilasi csendőr 



is Sztupár segítségére Riettek és a ~agukka~, hoz,ott 
kötél segítségével végre sikerült Sztupar cs~~do,r .czlm
zetes őrmesternek, hol úszva, hol a rombadolt epulete
ken átgázolva az asszonyt megközelítenie, kit aztán 
veszélyes helyzetéből kisz~badí:ott és" .őt a part felé 
igyekezett vinni, de az ar mmdketto)uket elsod?r:a 
s így már a legnagyobb életvesz~11ben forogtak.' ~ mld~n 
amentésükre sietők által hozza)uk dobott kotel segIt
ségével sikerült Sztupárnak úgy magát, mint Bogdánnét 
megmentenie_ " , " 

~nalatt itt az izgalmas mentes folyt, B,ro csendor 
a Rákóczi-utcza 34_ számú házhoz került, melynek 
lakói szintén a házban rekedtek s a folytonosan nö
vekvő ár elől a padlásra menekülve segítségért kiál
toztak. 

Biró csendőr a mentés lehetőségeit egy pillanat alatt 
átgondolva, egy I~trát kerített .. s a~z~1 a minden oldalró~ 
vízzel körülvett epiuet megkozelIteséhez fogott, a, ml 
hosszas küzködés után sikerült is úgy, hogya létrat a 
ház tetőzetéhez támasztbatta és a tető egy részének 
kibontása után a padlásra mászhatott, a hol a lakók 
már kétségbeesetten várták . Ezeket azután egyenként 
a létrán leszállítva, a sodró áron keresztül egy maga
sabban fekvő ház udvarára vitte s így biztonságba he
lyezte. Szemtanuk jegyzőkönyvi bemo~dása szerint a. 
megmentett egyének közvetlen életveszelyben, forog:ak 
és maga a mentés, a víz mélysége és sebess~ge mI~tt 
olyan koezkázatos volt, hogy annak véghezvItele ~oz
ben a csendőr élete is többízben a legnagyobb veszely-
nek volt kitéve. , 
Ő cs. és ap. kir. Felsége legmagasabb figyelmére mel

tatva Sztupár Tivadar csendőr cz!mzet~~ őr~este; ~s 
Biró Gergely csendőrnek ezt abator, onfelaldozo es 
emberbaráti érzéstől is mélyen áthatott, nemes cseleke
detét őket 1914. évi január hó 3-án Bécsben kelt leg
felsőbb elhatározásával számos ember életének, saját 
életük koczkáztatásával a vízbefulástól történt megme~
téseért, az ezii.st érdemkel'esztlel legkegyelmesebben kl
tüntetni méltóztatot.t. 
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4_ Téndli István és 
5_ Varga Ferencz V. csendőrök, a VI. számú csendőr

kerület állományában. 
Az 1913. évi augusztus hó 3-án óriási felhőszakadás 

következtében hatalmas vízár borította. el Keszthely 
városának alacsonyabban fekvő részeit, hol a legszegé
nyebb nép osztály rozoga, gyenge anyagból épült házai 
vannak_ 

Egyes helyeken embermagasságot meghaladó rohanó 
víztömeg pusztított végig, elsöpörve az útjába eső min
den akadály t_ 

A nagy felhőszakadás láttára a keszthelyi örs legény
sége két csoportban azonnal a veszélyeztetett helyekre 
indult, de az utczákon hömpölygő, térden felül érő víz
ben csak nagy erőfeszítéssel és egymást segítve tudtak 
előre jutni. 

Téndli és Varga csendőrök a vásárteret nagy küz
delem árán elérve látták, hogy egy egész utcza, mely a 
legrozogább viskók ból áll, teljesen el van öntve_ Erre 
tartottak tehát és hónaljig érő vízben igyekeztf'k a hli
zakat megközelíteni, melyekből már mindenünnen 
segélyért kiáltoztak_ 

Az utczába érve szemükbe tűnt, hogy a 3. számú 
ház homlokfala erősen ingadozik s alig érték azt el, 
már be is dőlt. Erre azonnal a házba siettek, de ott élő 
lényt nem találtak, kiáltásaikra azonban apadlásról 
jött válasz. Varga csendőr a hangok után a padlásra 
mászott és az ott szorult hat egyént - öreg embereket 
é~ nőket - egyenként az alant álló T~ndli csendőrnek 
adogatta le, mivel a lejáróul szolgált létra mir az első 
kettős teher alatt eltört. Az így Icadogatott tehetetlen 
megrémült öregeket Téndli csendőr segítségével, nagy 
nehézségekkel küzdve, egy közeli szilárdabban épült 
házba szállították és ott biztonságba helyezték. 

Varga csendőr már épen az utolsó lakó megmentésén 
fáradozott, midőn a házat maga alatt ingadozni érezte 
s minthogy látta a nagy veszélyt, a mely úgy a saját, 
mint a még mentendő lakó életét fenyegeti, az öreg em
bert ölébe kapva, hirtelen elhatározással az udvart el-

13 
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borító mintegy 130 czentiméter magas vízbe ugrott 
fi ífy mindketten szerencsésen meg is menekültek, 
mert a következő pillanatban a ház hátsó fala, melyen 
a mentés közben állottak, nagy robajjal bedőlt éq a tető
zet oldalt fordult. 

A mikor az utolsó megmentettett is biztonságba 
helyezték, a két csendőr az 5. számú házhoz ment, 
hol három gyermeket, köztük egy l yz éves lelenc zet 
hoztak le a padlásról és helyezték biztonságba az idő
sebbekkel együtt. 

Az időközben beállott sötétség nagyban megnehezí
tette a csendőrök derék munkáját és mivel az árvíz a 
villany telepet is megrongálta, a csendőröknek semmi
féle világítás sem volt segítségükre, mindazonáltal -
bár a nagy kimerültség és átfázás következtében saját 
egészségüket koczkáztatták - önfeláldozó munkássá
gukat tovább folytatták és még igen sok esetben segítet
tek az élet- és vagyonmentésben. 

A felvett ténylefrás és hatósági jegyzőkönyvek által 
megállapíttatott, hogy Téndli István és Varga Ferenez V. 
csendőrök önfeláldozó és elszánt ténykedésük által, 
saját életük veszélyeztetésével, kilencz egyént mentettek 
meg a romboló vízár által előidézett közvetlen élet
veszélyből. 
Ő cs. és kir. ap. Fe'sége legkegyelmesebben méltatva 

'féndli István és Varga Ferencz V. csendőröknek bátor 
és önfeláldozó cselekedetét, őket 1914. évi július hó 
15-én Bad-Isehlben kelt legfelsőbb elhatározásával , 
kilencz ember életének a vízbefulástól, saját életük 
veszélyeztetésével történt megmentéseért az ezüst ér
demkereszttel legkegyelmesebben kitüntetni méltóz
tatott. 
Ő CS. és ap. kir. Felsége 1914. évi május hó 1-l-n Bécs

ben kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben 
megengedni méltóztatott, hogy Onya Mihály és Kopacz 
Dénes csendőrök a román királyi «Barba~ie ~i Credin~a,~ 
érem I L osztályát elfogadhassák és viselhessék. 

A CS. és kir. 6. hadseregparancsnokság által adomá 
nyoztatot t : az ellenség előtt t anusitott vitéz maga-
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tartásának elismeréséül a ll . osztályú ezüst vitézségi érem 
Tandi Péter II. sz. csendőrkorületbeli csendőr nek és 8ZÓC8 

J óz8ef II. sz. csendőrkerületbeli örsv. ez. őrmesternek. 

n. Jutalmazások. 

aj A m. kir. és m. kir. horvát-szlavon csendörségi jutal
mazási alapból jutalomdijat nyertek: 

Az I. 8zámu csendőrkerületnél : 

Lőrincz István járásőrmester ........ . .... . 
Székely László őrmester ................. . 
Tamás András őrmester ................. . 
Dobos József örsvezető ez. őrmester ...... . 
Miklós György örsvezető ez. őrmester ..... . 
Zólyom Bálint csendőr ez. őrmester ...... . 
Bőjte Péter csendőr . ........ . ........... . 

A Il. számu c8endőrkerületnél: 

Oláh Károly osondőr, oz. őrmester . .. .. . .. . 
Mészáros Mihály II. őrmester . ... . .. . .. . .. . 
Bereczki András csendőr .. . ....... .. .. .. . . 
Király János csendőr .. . ..... . ........... . 
Fülöp Péter csendőr ............. . ...... . 
Cse te Sándor csendőr .. ... . ... . .......... . 
Kránitz Pál csendőr ................. . ... . 
Balás I stván csendőr . .... . .......... .. . . . 
Mester Ferencz csendőr . ..... . .... . . .. ... . 

A III. számu csendőrkerületnél: 

Thoma Márton őrmester .... . ...... . ..... . 
Vatai Lajos őrmester . . .................. . 
Fekete Géza '.rsvezető ez. őrmester ..... .. . 
Gyenes Gábor csendőr . . ...... . .. . ....... . 
Lóth Ferencz csendőr . ... .. .. . .... . ..... . 
Pap Pál I. csendőr .. . ........... . ... .. . . 
Szepesi Mihály csendőr ....... . . . .... . .. . . . 
Pásztor J ózsef osendőr .. . . . .......... .. . . 
Nagy Mihály csendőr . . ...... .. " ........ . 
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20 kor. 
40 » 
20 « 
20 
20 « 
20 « 
20 « 

40 kor 
20 
20 « 
20 « 
20 « 

20 « 

20 « 
20 « 
20 « 

40 kor. 
20 « 
20 « 
20 « 
20 « 
20 « 
20 « 
20 « 
20 « 
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A IV. számu csendőrkerületnél : 

Szakács István őrsvezető ez. őrmester 
Pásztor József csendőr .... .............. . 
Teleki László csendőr ................... . 
Bráz Károly csendőr .................... . 
Istók István csendőr .................... . 
Kovács István csendőr .......... : ........ . 
Czanner Ágoston csendőr ................. . 
Szilágyi Lajos csendőr ................... . 

Az V. számu csendőrkerületnél : 

Tóth Dániel járásőrmester . ...... ......... . 
Pálmai Ferencz örsvezető ez. őrmester ... . 
Tefner Frigyes örsvezető ez. őrmester ..... . 
Klimó András örsvezető ez. őrmester ..... . 
nemes VaJay István csendőr ............. . 
Szabó Károly I. csendőr ................. . 
Karabin János csendőr.: ................. . 
Mechura Boldizsár csendőr ............... . 

A VI. számu csendőrkerületben : 

Séfel György örsvezető ez. őrmester ...... . 
Komáromy Mihály örsvezető ez. őrmester 
Tantos János örsvezető ez. őrmester 
Bakonyi András örmester ... ........... .. . 
Kádár József csendőr ez őrmester ....... . 
Sándor József II. csendőr ................ . 
Péterfi János csendőr .................... . 
Baráth József I. csendőr ................ . 

A VII. 8zám1t csendőrkerüleinél : 

Jáni Tivadar örsvezető ez. őrmester ...... . 
Vas Áron örsvezető ez. őrmester ......... . 
Szász András örsvezető ez. őrmester 
Gál Domokos csendőr .................•... 
Csedő Márton csendőr .................. . 
Hermann István csendőr ................ . 
Veres Péter csendőr ..................... . 

20 kor. 
40 « 
20 « 
20 « 
20 « 
20 (f 

20 « 

20 « 

20 kor. 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 kor. 
20 « 
20 « 
20 « 
30 (f 

40 • 
20 « 
20 « 

40 kor. 
20 « 
20 (' 
20 « 
20 (, 
20 « 
20 " 
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Téesi István csendőr ..................... . 
László Károly csendőr ................... . 
Incze Gyula csendőr .................... . 

A VIlI. számu csendőrkerüleinél : 

20 kor. 
20 « 
20 « 

Sa.rmas~g Demete; csendőr ez. őrmester .... 20 kor. 
KISS J anos csendor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 « 
Barabás István csendőr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 « 
Ács László csendőr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 « 
Mizger Antal csendőr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 « 
Borbély Károly csendőr ......... ~.::-._._._._._. _. _. ~;;:2;r0:-;-~:-(-:-

Mindössze: ... 1470 kor. 

b) A Török Ferencz-féle csendőrségi jutalmazási alapit
ványb61 jutalomban részesültek: 
Az 1. számu csendőrkerületnél : 

V~res, Laj?s csen~?r ..................... . 
Gaspar Pal csendor ..................... . 
Kicsi Béla csendőr ..................... . 
Gál András csendőr ..................... . 
Domokos Albert csendőr ................. . 
Németh Lajos csendőr ...... ............. . 
Orbán Dániel csendőr .................... . 
Kiss József II. csendőr ................. . 

A Il. számu csendőrkerületnél : 

Endrédi József örsvezető ez. őrmester .... . 
Spitzer Adolf csendőr ez. őrmester ....... . 
Dörnyei Jl1nos csendőr ez. őrmester 
Lovas János csendőr ez. őrmester ........ . 
Konnerth János csendőr ez. őrmester 
Szlivka Károly csendőr ez. őrmester 
Kusztora Ferencz csendőr ............... . 
Gáspár János II. csendőr ............... . 
Buknitz Laios csendőr .................. . 
Klieber J án'os csendőr .................. . 
Bosnyák Lázár csendőr .................. . 
Marzsinyán Mihály csendőr .............. . 

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

30 kor. 
30 « 
30 « 
30 « 
40 « 
40 « 
50 « 
30 « 
30 
30 
30 « 
30 « 
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A III. Bzámu cBendórkerülelnél: 

Molner Gyula csendőr ................... . 
Varga Antal örsvezető ez. őrmester ....... . 
Hunyadi György örsvezető ez. őrmester ... . 
Bereezki Márton csendőr ez. őrmester .... . 
Sándor Ferenez csendőr ez. őrmester ..... . 
Tóth Elemér csendőr '" ................. . 
Nyitrai Károly csendőr .................. . 
Médi Gábor csendőr ..................... . 
Decker Rezső csendőr ................... . 
Lang János csendőr .................... . 

A IV. Bzámu cBendőrkerületnél: 
Borógyi György csendőr ez. őrmester .... . 
Demes Antal csendőr ez. őrmester ........ . 
Roszina László örsvezető ez. őrmester .... . 
Szoboszlai János örsvezető ez. őrmester ... . 
Bencze Károly örsvezető ez. őrmester .... . 
Csik Ferenez örsvezető ez. őrmester ...... . 
Tóth Antal csendőr ...................... . 
Vincze Antal csendőr .................... . 
Nagy József II. csendőr ................. . 
Bodnár János csendőr .................. . 

Az V. Bzámu cBendőrkerületnél: 
Csémi Lajos örsvezető ez. őrmester ...... . 
Handl Ferenez őrsvezető ez. őrmester .... . 
Németh Miklós örsvezető ez. őrmester .... . 
Baronits József örsvezető ez. őrmester .... . 
Dudás Dezső örsvezető ez. őrmester ...... . 
Garai Pál csendőr ....................... . 
Valóezi József csendőr ................... . 
Bercsényi János csendőr ................ . 
Csápai Vendel csendőr ................... . 
Maráezi Ferenez csendőr ................. . 

A VI. Bzámu cBendőrkerületnél: 
Farkas Ferenez II. őrsvezető ez. őrmester .. 
Pál János örsvezető ez. őrmester ..... .. . . 

50 kor. 
40 (, 
30 (, 
30 (, 
30 (' 
40 I( 

40 (, 
30 (, 
30 (, 
30 (' 

50 kor. 
40 (, 
30 (, 
30 (' 
30 (, 
30 (, 
40 (, 
40 (, 
30 « 
30 (, 

50 kor. 
40 (, 
30 (' 
30 (, 
30 (, 
40 « 
40 « 
40 (, 
40 (' 
30 (, 

50 kor. 
30 (, 
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Balogh Antal örsvezető ez. őrmester 
Gáspár István örsvezető ez. őrmester 
Csáder Ferenez örsvezető ez. őrmester .... . 
Keller György csendőr ez. őrmester ...... . 
Gallai József csendőr ................... . 
Tóth György II. csendőr ................ . 
Császár János csendőr .... ... ........... . 
Czinki József csendőr .................... . 
Léránt Ferenez csendőr .................. . 

A V II. Bzámu cBendőrkerületnél: 

Nagy Zsigmond örsvezető ez. őrmester .... . 
Szüts Péter örsvezető ez. őrmester ....... . 
Mihály Elek őrmester ................... . 
Tók Mózes csendőr ...................... . 
Győrfi Ferencz csendőr .................. . 
Csép József csendőr ..................... . 
Rózsa Sándor csendőr ................... . 
Vlád Mihály csendőr ..................... . 
Feleki Zoltán csendőr ................... . 
Jánosi Mihály csendőr ................... · 
Fábián Sámuel csendőr ................. . 
Muresán György csendőr ................ . 

A VIII. Bzámu cBendőrkerületnél: 
Piszle Tivadar örsvezető ez. őrmester 
Füredi László örsvezető ez. őrmester 
Varga Miklós örsvezető ez. őrmester 
Varga József örsvezető ez. őrmester ...... . 
Kovács József csendőr ez. őrmester ....... . 
Varró János csendőr .................... . 
Kovács Mihály csendőr .................. . 
Gál János csendőr ...................... . 

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

50 kor. 
30 (, 
40 (' 
40 (' 
40 « 
40 (' 
40 « 
30 (' 
30 " 
30 (' 
30 (, 
30 (' 

40 kor. 
40 (, 
40 (, 
30 (, 
50 (, 

40 " 
30 « 

30 " 
Mindössze ..... 2870 kor. 

c) A Panaiott Sándor-féle segélyezési alapból segélyben 
részesültek: 

Reményi Jánosné, őrmester özvegye ....... . 
Kovács Györgyné, őrmester özvegye 

100 kor. 
60 (, 
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Roska Jakab nyugállomány ú csendőr....... 60· kor. 
Szües János nyugállomány ú őrmester ...... 60 (e 

Moldoyán Tivadar nyugáll. őrsvezető ...... 60 (e 

Uitz Adám nyugáll. csendőr .............. SO (e 

Zsikieza Miklós, volt csendőr... . . . . . . . . . . . 60 (e 

'Volf Lörinez, volt csendőr özvegye. . . . . . . . 60« 
Ehleiter Ferenez nyug. törzsőrmester ...... 200 (e 

Danesik Ferenezné, nyug. járásőrm. özv. ... 60 (e 

Forgiarini Károly nyug. örsvez., ez. őrm. .. 60 (e 

Füredi József nyugáll. csendőr ............ SO (e 

Flórea Simon örsvezető ez. őrmester ...... 60 (e 

Grad Vilmosné, törzsőrmester özvegye .. . . . 60« 
Kiss Györgyné örsvezető özvegye.......... 60 (e 

Kimpián Vazulné, járásőrmester özvegye SO (e 

Makay József nyugáll. csendőr............. 60 (e 

Pelezmann Gyula nyugáll. csendőr......... 60 (e 

Ma!!:yar Győzőné, járásőrmester özv. 60 (e 

Liebentritt Adolf nyugáll. őrmester ....... SO (e 

Szües János volt csendőr ................. 60 (e 

Molnár Ferenezné, őrmester özvegye ...... 60 (e 

Goldhammer Edéné, járásőrmester özv. .... 60 (e 

Fekete József, nyug. örsv. ez. őrmester..... 100 « 
Pceséri Gyula nyugáll. csendőr ........... 60 (e 

Mindö~s-sz-c-. -. -. -. -. ""'1'"'S'"'0"'0'"'k'""·o-r-. 

dj A dombrádi Nagy Gyula-féle alapitványból jutalom
ban részesült: 

A m. kir. 1. számu csendőrkerületnél : 

Tamás András őrmester ................. . 45 kor. 

A m. kir. Il. szám 1t csendőrkerületnél : 

Yass Lajos I. őrsvezető, ez. őrmester ..... . 45 kor. 

A m. kir. Ill. számu csendőrkerületnél : 

Thoma Márton őrmester ................. . 45 kor. 

A ?n. kir. IV. szám1t csendőrkerületnél : 

Weiszer János járásőrmester ............. . 45 kor. 

I 
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A ?n. kir. V. szá?nu csendőrkerületnél : 

Simon János II. örsvezető ez. őrmester .... 45 kor. 

A m. kir. VI. számu csendőrkerületnél : 

Magyar István I. örsvezető ez. őrmester ... 45 kor. 

A ?n. kir. V Il. szá?nu csendőrkerületnél : 

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

A ?n. kir. VIII. számu csendőrkerületnél : 

Kovács Ferenez járásőrmester ...... . . . . . . . 45 kor. 
Mindössze: .... 360 kor. 

ej Az I. Fere:lcz József-féle csendőrségi alapitványból 
segélyeztettek : 

Fandl János őrmester .................... 150 kor. 
Pécsi József csendőr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 « 
Vass József csendőr ............ ·.-·_·...;·...;·...;·_·_·,...·...;.·-""3-=7S.,,00-:k-«o-r-. 

Mindössze ..... 

f J A m. kir. belügyminiszter ur Ő Nagyméltóságától 
jutalmat nyertek: 

Az 1. számu csendőrkerületnél : 

Horváth József járásőrmester ............ . 
Schwartz Mózes törzsőrmester ........... . 
Ambrus József törzsőrmester ............ . 
Tabár Antal őrmester .................... . 
Csergő Imre őrmester ................... . 
Simon András őrmester .................. . 
Kálnoki Mózes őrmester ................. . 
Árpástóán János csendőr ................ . 
Rákosi Gy. Zsigmond örsvezető ez. őrmester 
Gegő Imre örsvezető ez. őrmester ........ . 
Báthori János örsvezető ez. őrmester ..... . 

100 kor. 
100 (e 

100 
100 
100 « 
100 « 
100 

SO 
70 (e 

60 « 
60 (e 
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Ferenez András járásőrmester ... ... ...... . 
Csiszér Albert örsvezető ez. őrmester ..... . 

A 11. számu csendőrkerületnél : 

150 kor. 
200 (' 

Pataki Dénes csendőr ez. őrmester ......... 50 kor. 
Bera Illés csendőr ....................... 50 (. 

A 111. számu csendőrkerületnél : 

Pál Péter járásőrmester ................. . 
Albert Lázár őrmester ................... . 
Horváth Sándor V. csendőr .............. . 
Zóni János csendőr . .. .................. . 
Szakáll Barnabás csendőr ............... . 
Török István törzsőrmester . .............. . 
Békefi Jakab törzsőrmester .............. . 
Vekerdy Benjamin törzsőrmester ......... . 
Dániel Adolf törzsőrmester ............... . 
Horváth Gyö,;g! törzsőrmester ............ . 
Szepessy Jeno or mester .................. . 

AlV. számu csendőrke1'ületnél: 

Fangl János őrmester ................... . 
Costinás Simon csendőr ez. őrmester ...... . 

A V 11. számu csendőrkerületnél : 

Bor<;l.ás Béla örsvezető ez. őrmester ...... . 
Costea Kandit csendőr .................. . 
Róka Antal csendőr .................... .. 

A V 111. számu csendőrkerületnél : 

40 kor. 
38 (, 
30 (, 
28 (, 
20 (, 

200 « 
200 (, 
200 (, 
200 (, 
200 « 
200 (, 

150 kor. 
60(, 

70 kor. 
40 t< 
40 « 

Kardos Imre csendőr............. . . . . . . . . 50 kor. 
~ny István csendőr ..... . . . . . . . . . . . . . . 50 (, 

Összesen ...... 3236 kor. 
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g) A m. kir. pénzügyminiszter ur Ő Nagyméltóságától 
jutalmat nyert: 

A m. kir. V. számu csendőrkerületnél : 

Mészáros Gyula r. örsvezető~ ez. őrmester.. 100 kor. 

h) A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur Ő Nagyméltó
ságától jutalmat nyertek: 

Komáromi Miklós örsvezető ez. őrmester .. 
Thoma Márton őrmester ................. . 

i) Életmentési jutalomdiiat nyertek: 

Az 1. számu csendőrkerületben : 

Hesdeezán Jakab csendőr l személy után .. 
Sztupár Tivadar csendőr ez. őrm. 6 sz. u. 
Biró Gergely csendőr 6 személy után ..... . 
Szilasi Sándor csendőr 3 személy után . .. .. . 
Virág József próbacsendőr 3 személy után . 
Székely János csendőr 6 személy után ..... . 
Campeán György járásőrmester 3 szem. u .. ~ 
Hogiu János csendőr 2 személy után ..... . 
Krisán János csendőr l személy után ..... . 

Az V. számu csendőrkerületnél : 

Bartos Mihály csendőr l személy után ..... 

50 kor. 
50 (, 

50 kol'. 
300 (' 
300 " 
150 (' 
150 (, 
300 (' 
150 (, 
100 (, 

50 (. 

50 kor. 

m. A magyar királyi honvédelmi miniszter ur Őnagy
méltóságától dicsérő okiratot nyertek: 

Az 1. számu" csendőrkerületnél : 

Csiki J. Antal járásőrmester, kitünő szolgálataiért; 
Mihály István járásőrmester, hosszas csendőrségi szol· 

gálati ideje alatt teljesített kiválóan buzgó és eredmé· 
nyes szolgálataiért; 



204 

?amp.~án György, j~rásörmester, árvízveszély alkal. 
maval tobb ember eletenek megmentése körül tanusított 
bátor és elszánt magatartásáért. 

A II. számu csendőrkerületnél : 

Fillmann Lajos járásörmester, egy éveken át gazdáI. 
kodott :pénzhamisító és csaló szövetkezet tagjainak ki. 
nyomozasa és elfogása alkalmával teljesített kiválóan 
buzgó és eredményes szolgálataiért; 

Abos Ferencz törzsőrmester, csendőrbírósági segéd. 
munkási minőségben hosszu időn át kiváló ügybuzga. 
lommaI teljesített szolgálataiért. 

A 111. számu csendőrkerületnél : 

,Sz~b~ Antal törzsőrmester, hosszas csendőrségi szol. 
g?,l~t~ l~eJ.e alatt különféle alkalmazásban teljesített 
klvalo es Igen eredményes szolgálataiért. 

. Nav;atyil László járásőrmester, egyam. kir. pósta. 
kmcstar kárára elkövetett nagyobb szab!Í.sú lopás tet. 
tesének kinyomozása körül teljesített igen buzgó és 
eredményes szolgálataiért. 

A IV. számu csendőrkerületnél : 

Szugyiczky György törzsőrmester kiválóan buzgó és 
igen eredményes szolgálataiért; , 

Fodor Sándor törzsőrmester, kiváló, buzgó és igen 
eredményes szolgálataiért; 

Il!yés Mihály járásőrmester, igen buzgó szolgálataiért; 
S.mon ,Józse! csendőr, ez. őrmester, Azari Sándor, 

Lantos Janos és Kota János csendőrök, árvíz alkalmával 
számos ember életének megmentése körül teljesített 
önfeláldozó szolgálataikért. 

Az V. számu csendőrkerületnél : 

. P~tervár~ I~t~án j. őrm., a közbiztonsági szolgálat terén 
kIfejtett klvaloan buzgó és eredményes tevékenységéért , 
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Juhász István 1. járásőrmester, hosszas csendörségi 
szolgálati ideje alatt teljesitett kiválóan buzgó és ered
ményes szolgálataiért. 

A VI. számu csendőrkerületnél : 

Jenei Károly járásőrmester és Farkas Illés törzsőr
mester, igen jó és eredményes szolgálataikért. 

A VII. számu csendőrkerületnél : 

Fekete György járásőrmester és Jakó Lajo8 törzsőr· 
mester, buzgó és eredményes tevékenységükért. 

IV. A magyar szent korona országaihoz tartozó csendőrség 
felügyelője által dicsérő okirattal Iáttattak el: 

Az I. számu csendőrkerületnél : 

Biró János III. örsvezető ez. őrme~ter, Mójsza Anna. 
gyulafehérvári lakos sérelmére elkövetett rablással 
párosult szándékos emberölés ügyében a rendőrség 
által téves irányban vezetett nyomozást átvéve, 75 órai 
fárasztó nyomozás után a valódi tettest kiderítette és 
ezáltal a vizsgálati fogságban levő ártatlan egyén 
szabadonbocsátását kieszközölte. 

Szilasi Sándor csendőr. Zilah r. t. városban pusztí. 
tott árvíz alkalmával hat ember életének a vízbefulás· 
tól való megmentésében járőrvezetőjét hathatósan 
támogatta. 

Ranez Lajos és Lőrincz István járásőrmesterek, a köz
biztonsági szolgálat terén szakértelemmel és fáradhat· 
lan buzgalommal kifejtett eredményes tevékenységük 
és példás magatartásukért, valamint örs eik és legény· 
ség ük czélirányos vezetéséért. 

Kádár Józse! örsvezető ez. őrmester, közbiztonság~ 
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szolgálatban szakértelemmel és fáradhat lan buzgalom
mal kifejtett eredményes tevékenységeért és példás 
magatartásáért. 

Osiszér Albe~t örsveze.~ő ez őrmester, a Bánffy
hunyad?n elkov:etett tobbrendbeli nagyobb betöré
ses lopas tettesemek 932 órán át, lankadatlan buz
galommal, nagy leleményességgel és szakértelem
';llel vezetett ny,0mozással történt kiderftése, elfogása 
es az ellopott targyak legnagyobb részének megszer
zéséért. 

~erencz 1.-ndrás jár.ásőrmester, a Bánffyhunyadon 
el~ovete~t tobbrendbeh nagyobb betöréses lopás tette
semek klderítése, elfogása és az ellopott tárgyak vissza. 
s~erzése körül ~.14 ór~n .. át nagy szorgalommal kifejtett 
~1 ed.ményes ,kozremukodéseért, valamint alárendelt 
orsemek példas rendbentartásáért. 

A 11. 8zámu, csendórkerületben : 

Be:dá~ . K~lmán törzsőrmester hosszas csendőrspgi 
sz?lgala~l .. ld~Je alatt úg:f a közbiztonsági szolgálat terén, 
mmt kulonosen segédt1Szti segédmunkási minőségben 
teendőinek ellátása körül példás szorgalommal kifejtett 
lelkiismeretes tevékenységeért. 

T6~h !s~vá,,!, 1. törzsőrmester, hosszas esendőrségi 
sz?lgalatl Ideje alatt szárnyszámvivői minőségben ki
I~ltett pontos, szakavatott és lelkiismeretes tevékeny
segeért. 

Bo,,:os . ~ár?ly járásőrmester, hosszas csendőrségi 
szolgala~1 ?deJe alatt úgy a közbiztonsági szolgálat 
terén kifeJ~tt te:,.ékenységeért, mint örs- és járás
parancsnoki teendomek pontos és lelkiismeretes ellátá
sáért, alárendelt jeinek helyes és ezélirányos vezetéseért 
valamint szakaszparancsnok helyettesítésében való szor: 
galma és tevékenységeért. 

Bruckner Gyula, Antalfalvi János járásőrmesterek és 
NCUJy B.en.iarr:.~n őrsvezető, ez. őrmester csendőrségi 
szolgálatI IdeJ uk alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett buzgó és eredményes tevékenységükért, alá. 
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rendelt jeiknek helyes és czélirányos vezetéseért és be
folyásolásáért. 

A IV, számu csendórkerületnél: 

Osaikovic8 Sándor és Támba György törzsőrmesterek 
a kerületi számvivőségnél hosszú időn át nagy szor
galommal, pontossággal és kiváló szakértelemmel tel
jesített munkásságukért. 

Murczkó István törzsőrmester, csendőrségi szolgálata 
alatt főleg az irodai szolgálat terén, lankadatlan buz
galommal kifejtett tevékenységéért. 

Hübel Pál őrmester és Kis László örsvezető ez. őr
mester, a közbiztonsági szolgálat terén huzamosabb 
időn át kifej tett kiválóan buzgó és eredményes tevé
kenységükért, példás magatartásukért és alárendelteik
nek czélirányos nevelése és vezetéseért. 

Bársony Imre őrsvezető ez, őrmester Faluszlatina 
községben pusztított árvíz alkalmával, a mentési mun
kálatok körül kifejtett igen eredményes tevékeny
ségéért. 

Illyés Mihály járásőrmester, Faluszlatina községben 
az árvíz alkalmával fáradságot nem ismerő kitartással 
teljesített mentési n'lUnkálatok vezetése és ezáltal 
12 egyénnek veszélyes helyzetéből való kiszabadításáért. 

A VI. számu csendórkerületben : 

Mészáro8 János 11. őrmester, a közbiztonsági szol. 
gálat terén általában, de különösen 1912. évben ki· 
fejtett azon kiváló tevékenységéért, hogy egy hónapig 
tartó nyomozás során 32 betöréses lopást, l rablást 
és 5 rendbeli emberölési kísérletet derített ki. 

Horváth Gyula törzsőrmester, hosszas szolgálati ideje 
alatt különösen az irodai szolgálatban mint szárnyszám
vivö, pótszárny és számvivőségi segédmunkás, tee~dői
nek ellátása körül kiváló szorgalommal és pontossaggal 
kifejtett tevékenységéért. 

Kardos Lajos törzsőrmester, hosszas szolgálati ideje 
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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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