
3. szakasz: Ká1·olyvá1·osban. 

Parancsnok: La'IYrnja János hadnagy. 
Öi'sök: Károlyváros (5), Topusko (5), Paunovae (5), Vrgin

most (4) Bovié (4), Vukmanié (4), Vojnic (4), Perjasica (4), 
Barílovi

'
c (4), Sluin (5), Valisselo (5), Krstinja (5), Veljun 

(4), Primislje (4), Modsuspotoke (4). 

4. szárny : OguUnban. 
Allománya: 3 tiszt, 5 őrmester, 46 örsvezető, 160 csendőr. 
Parancsllcsnok: Bach Alajos százados. 

1. szakasz: Ogulinban. 
R.arancsllok: Golubovié Károly százados. 
Orsök: Ogulin (9), Gelleralskistol (4), Jasen.ak (4), Modrus (4), 

Josipdol (4), Plaski (4), Dalince (4), Cabar (4), Fuzina 
(4), Novi (4), Kraljevica (4), Susak (4), SaveI'in (4), 
Vrbovko (4). 

2. szakasz: Otocsáczon. 

I:'.al'ancsllok: _______________ ________ _ 
U1'Sök; Otocsácz (5), Dftbar (4), Vrhovine (4), Vratnik (4), 

Senj (�), Jezerane (4), Brinj (4), Mocila (4), Vaganac (4), 
RakovlCa (5), Zavalje (5), Nebluja (5) Priboj (4) Korenica 
(4), Bunié (4), N. Kdlje (5). 

' , 

3. szakasz: Gospicson. 

I:'.ar�ncsnok : . Michl Pál főhadnagy. 
Orsok: GO�pICS (�),.Medak (�).' Brusani (4), Kula (4), Perusié 

(4), Gor�Je Kosml (4), JanJca (4), Karlopago (4), Podlapac (4), :Udbma (4), Doln. Lapac (5), Doljani (5), Srb (5), 
fopma (4), Vrelo (4), Gl'acac (4) Bruvno (4) Lovinac (4) 
Siljei (4). " ,  

� magya1'
, 
�irályi !wrvát-szlavon csendőrség állománya: 3 torzs-, 17 főtIszt, 24 őrmester, 206 örsvezető, 718 csendőr; 4 szárny, 12 szakasz, 215 örs. !>- parancsnokság területe: 42 516'015 O km .. a lakosok szama: 1.892,499. ' , 

Egy csendöl'l'e átlag 44'848 O km. és 1,996 lakos esik. 
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Történeti és statistikai adatok 
az 1887-ik évró1. 

A lefolyt 1887 -ik év történelme annyira gazdag 
az intézményünket érintő fontos eseményekben s a 
testület beléletében is oly hatalmas lépések történtek 
a fejlődés terén ; hogy ezen évet eredményei után 
méltán sorolhatjuk l egmozgalmasabb éveink közé. 

Midőn hivatkoznánk az alább következő részletes 
kimutatásokra és jegyzetekre ; itten csak röviden 
6hajtunk rámutatni egyrészről a külszolgálat terén 
előfordult fontosabb mozzanatokra, másrészről pedig 
azon munkálkodásra, a melyet szakképzettségünk 
emélése terén felmutathatunk. 

Első sorban is nagy örömmel hozzuk �öztudomásra 
azon legfelsőbb dicséretet, a melylyel Ő császári és 
apostoli ki'rályi Felsége, a múlt évben lefolyt nagy 
hac1gyakorlatok alkalmával, az általa m.egtekintett 
csendőrcsapatok katonás magatartása és kinézéseért 
az illető csendőr-kerületi parancsnokságokat leg
kegyelmesebben kitüntette s hogy a m. kir. IV. és 
VI. sz. csendőr-kerületek illető legénységét pénz. 
jutalomban is részesítette. Ezen IAgfelsőbb dic séret a 
legszebb jutalom, mi koronázhat ja müködéseinket s 
méltán büszkeséggel töltheti el a testület minden 
egyes tagját. 

Hazánk alkotmányos életében is emlékezetes ese
ményt jegyezhet fel a múlt évről a történetír6, t. i.  az 
első 5 éves országgyűlés választási mozgalmai ekkor 
fúlytak le. Úgy mint a hogy három év előtt kiállotta 
az intézmény a. pártszenvedély által felzaklatott 
kedélyek között 11 tüzpr6bát s áldásosnak bizonyult a 
csendőrség szilárd szolgálati fellépése; ép úgy meg
felelt a. múlt évben is a hozzá fűzött reményeknek s 
mindenesetre illő rész illeti meg az érdemböl, hogy 
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az egész országban lefolyt izgalmaknál, egy-két esetet 
kivéve, minden nagyobb rázkódások nélkül eshettek 
meg az országgyűlési képviselő választások. Sajnos, 
hogy mégis előfordult, miszerint sokan áldozataivá 
lőnek a fékezhetetlen szenvedélynek és a törvény 
lábbal taposásának, mit az izgalmak e napjaiban 
még a járőrök megtámadásával is tetéztek. S midőn 
újra is sajnálatunkat fejezzük ki ily gyászos esetek 
megtörténte felett ; másrészről nem hagyhatjuk annak 
kiemelését sem, hogy ott, hol a fegyverbecsület állott 
koczkán, ez alkalommal is a szellemhez és hagyo
mányhoz híven az bátran és vitéz(U megőrizve lőn 
és jogtalan fegyverhasználat nem zavarta a köz
elismerés szülte kedvező összhangot. 

Az országos csapásként dühöngött tűzvészek alkal
mával a vagyon és emberélet megmentése, a rend 
fentartása és a veszély elhárítása körűl ez év is 
mutathat szép és önfeláldozó tényeket ; mely szép 
�űködés jól, megérdemelt jutalmát nyerte a legfelsőbb 
J�lvénye,s kItüntetésekben s az előljáró parancsnok
sagok dlCsél'etében és a lakosság hálás elismerésében , N em -yolna teljes a �úl� év történelmének jellegzése, ha Itt fel nem em�Itenenk azon áldozatkészséget, a mely�t a magyar kIr. csendőrség a leégettek fels�gélésere orszá�osan megindított mozgalmaknál tanuSltott, ,a mennYl?,en az adományok kimagasló tételét képezIk , a cse��orség fillérei. Maga a csendőrség sok eze,r !ormttal Jarult az ezen országos csapások által ?lŐldezett nyomor és kétségbeesés enyhítésére s ujabb Je�ét adta élénk érdeklődésének, melyet a közélet mmden fontosabb, az embel'baráti szeretetet felhivó mozzanata iránt mindenha tanusít. Egy .. egész országrész volt színhelye azon kétségbee�ett kuzdelemnek, melyet a megáradt vizek ellen a vegromlással fenyegetett lakosság vivott s a melynél a, nagys,záruban ott volt csendől'ség oly hathatós ta�����ast nyujtott, oly eredménynyel és erélylyel 
�r�°thtt, hogy a vész elmult a után minden oldalr e angzott az élénk elismerés, melyet annyira 

, 
, 

( 
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kiérdemeltek Losszu napokon át, éjjel és nappal 
szakadatlanul és felváltás nélkül, veszély között ön
feláldozóan, teljesített segédkezési és mentési munká
lataikkal. Erdemes megemlíteni, mert jellemző, hogy 
egy község lakosai, kiket a Tisza árja elöntött s így 
magok is véginségbe juto ttak ; II csendőrségnek az 
árvÍzzel való küzdelemnél érdekükben elkövetett 
fáradhatlan és önfeláldozó magatartását meghálá
landó, utolsó filléreiket is összet�ve, azt j utalmul 
ajánlották fel. E tény nem szorul magyarázatra! 

Hasonló megnyugvással tekinthetünk azon műkö
désre is, a melyet egyes osztagok a múlt évben a 
II. és VI. csendőr· kerületek területén előfordult nagy 
rablóüldözések alkalmával tanusítottak. Véres küzdel
mek ál'án, fáradságteljes kitartással és ügyesen vég
hezvitt üldözéssel, az általános közönynyel szemben 
csupán a saját erejökre támaszkodva, tisztítottak meg 
csapataink egész országrészeket az idegen földről betört 
vagy a börtönök ből megszökött veszélyes gonosztevők
ből alakult félelmes bandáktól s bünszövetségeseiktől. 

Akár az elemek elleni küzdelemben, akár a gonosz
tevők elleni harcz ban, de mindenütt megnyugvással 
és megelégedéssel szemlélhetjük a kifejtett buzgalmat, 
önfeláldozó vitézséget és kitartást, mik a legszebb 
el'edményeket szülté k s a legjobb zálogát nyujtják a 
jövőbe vetett reményeink teljesülésének is. 

A mily eseménydús volt az intézmény külélete, ép 
oly sokoldalú eredmények szülője volt a múlt áv a 
belélet terén. 

Az új őrjá'rati rendszer hivatva van a szolgálat jól 
felfogott érdekeinek szem előtt tartása mellett a 
szellemnek és a testnek a szükséges kimélést is 
nyujtani. 

Az örshálózat a múlt évben is gyarapodott s így 
természetesen vele együtt az állomány. 

De különösen a szakkönyvek szerkesztése és kiadása 
körűl mutat fel a múlt év örvendetes eredményeket. 
Felette érzékeny hiányon lőn segítva, midőn az 
«általáno8 é8 küliinleges ha lál'oz mányok:t ·kal a nél-
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külözött egyöntetűség megteremtetett, nemkülönben 
ép oly fontos volt az «illetmény 8zabályoh , valamint 
a gyakorlati szolgálat tapasztalataira alapultan helyes
bített új «8zervezeti é8 szolgálati utasítá8)) kiadása. 
V égül az ugyancsak múlt évben megjelent új « Szol
gálati szabályzat) régi óhajainkat valósította meg, 
midőn a feszélyezve érzett bizonytalanságon segítve 
megállapította a csendőrségnek a fegyveres hatalom
mal val6 kölcsönös viszonyát s a csendőrségnek az 
őt megillető helyet a katonaállományban kijelölte. 

Midőn így nagyjában érintettük a múlt év el'e� 
ményeit, kifejezést adunk azon óhajunknak, vajha a 
következő idők is ez irányban s hasonló eredmény
nyel Laladva : a folytonos ·fejlődés és haladás által 
val6sÍt"ák meg legszebb reményeinket. 

-'C " 

Most pedig It következőkben adjuk a részletes 
adatokat: 

Az 1887. év folyamán a m. kir. csendőrségnél a 
következő ujabb alosztályok állíttattak fel: 

Szakasz parancsnokságok: 
Pancsován (II. sz. csendőr kerület) 1887. évi január 

hó l-vel és 
Kalocsán (III. sZ. csendőr kerület) 1887. évi május 

h6 l-vel; továbbá 
Ö1'S parancsnokságok: 

a II. m. kir. szárnú csendőrkm'ületnél: öi�nitzá� --- -__ 6 fővel, 1887. évi május hó - ztaparon ___ 5 « « « « « 
a III. m. ki'r. számú csendőr kerületnél : 

Szabadszálláson ___ 4 fővel 1887. évi január hó Vadászon. __ ___ 4 «
' 

« (I « « �üspökhatvanban 5 « « (I október " j-Kécskén___ _ __ 5 « « « « « Medgyes-Bodzáson 6 (I « « « « 

l-én 
« 

l-én 
« 
« 
« 
« 

I 
� 

I VI. 

I 
f23 

a m. ki?'. IV. 8zámú csendő?'kerületnél: 
Tátrafüreden ___ 5 fővel, 1 887. évi julius hó l-én 
az eddigi nyári örs helyett állandóan. 
Parádon ___ 4 fővel, 1 887. évi február hó 19-én 

a m. kir. VI. sz. csendőrkm'ülctnél : 
Görgetegen 5 fövel, 1887. évi november hó l-én 
Török-Koppányban 5 « « « május « « 
Nagy-Lengyelen 4 « « « október « « 
vagyis összesen 12 örs, 12 altiszt és 46 csendőrből 
álló állománynyal. 

Az év folyamán a következő örsök létszáma válto
zott és pedig: 

a m. kí?·. l. szám ú csendőrkel'ületnél: 
a székelyudvarhelyi örs felemeltetett 1 fővel, és 
a maros-ludasi « « 1 « mig 
a kozmási « leszállíttatott 1 « és 
a magyar igen i « « 1 « 

a m. kir. Il. számú csendőrkm'ületnél: 
a pitvarosi örs felemeltetett 1 fővel, és 
az apáczai « « 1 « míg 
a makói « leszállíttatott 2 « és 
a nagygáji « (7 fő) teljesen feloszlattatott. 

a m. kú·. III. 8zámú csendő?'ke?'ületnél : 
a kalocsai ors felemeltetett 1 fővel, 
a szabadszállási « « 1 . « 
a vadászi « « 1 « 
az új pesti « « 2 lj 
fL kis-jenői « ___ leszállittatott 1 « 
a félegyházi « « 1 « 

a m. kir. IV. számú cscndőrl.m'ületnél: 
az avasfelsőfalusi örs felemeJtet= t 1 fővel, , 
Alhelyezlettek a következő örsök : 

a 11'/', kú,. r. számú csendő?'km'ületnél : 

míg 
és 

küküllővári örs Zsidvére 5 fővel, 1887. julius l-én 
a válaszuti « Borsára 5 « « szept. « 
a m,-sámsondi « M.-Bándra 5 « « okt. « 
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a m. ki?'. II. 8zámú cBendő'rke'rületnél : 
a mocsericsi örs Dalboseczre 5 fővel, 1 887. j ulius l-én 

a 1n. ki/'. IV. szúmú csendő'l'7cerületnél : 
a perecsenyi örs Vinna-Bankárra 6 fővel, 1 887. j an. l - én 
a toronyai « Majdankára 5 « « aug. « 

a m. ki,,'. V. Bzámú csendőrke"'ületnél: 
a becskei örs Berezelre 5 főve], 1 886. nov. l-én 
a zlatnói « Pohorellára 5 (C « d ecz. l-én 
a Magyarfalvára rendszeresített s ideiglenesen Gajáron 
elhelyezett örs Nagy-Levárdra 5 főve], 1887. ápl'ilis 4-én 
a perbetei « V dvarclra 5 « « ápr. 28-án . 
a bánai « Acsra 5 � 1 887. szept. 29-én 

a m. kir. VI. számú csendő,,'kerülelnél: 
a homok-szt.-györgyi örs Szulokra 5 fővel, 1 886. decz. 20. 
a latrányi « Boglán'a [) « 1887. máj us 1 .  
a tárnoki « Soóskútra 5 « « jun. 25. 
a nagyberki « Bátél'a 5 « \I szept. 1 .  

Lovas'Ítva lettek: 
a m. kú'. II. sz. csendőrke?'ületnél: 

a szegedi örs ___ ___ _._ ___ __ _ 1 0  fővel és 
a mindszenti « ___ '_' ,_. ._. ... 7 lj 

a m. kir. III. Bzámú csendőrke'rületnél : 
a szabadszállási ors 

.
.. ._. __ o 6 fővel 

az új-kécskei II 5 « 
a bihar-tordai « 5 « 
a berettyó-ujfalusi « .

-
- 6 « 

ellenben gyalogosíttattak: 
---

.
. 

-

a m. kir. III. 8zámIÍ cBendő"'ke1'ületnél: 
a kis-jenői örs ... __ o __ 6 főve l 
a budapesti örsön __ o '__ • --- __ o 

.
-

-
1 

fő 
a soroksári « ___ ___ 2 « 

a m. kir. IV. 8zámú csendő1'kerületnél : a miskolczi 01'S ___ ___ 7 fővel az ónodi « 6 a hatvani « "-- --
- _ . . . - - 7 : és a füzesabonyi « •

. 

_--. __ .- -
-

__ .--. ___ -.. 6 «  

J25 

Továbbá csendőt' küló'nílmények müködtek : 
a m. ki'I'. I. szám it csendő"'keriiletnél : 

a vulkoji aranybánya telepen 3 fő 1 886 márez. 1 8. óta 
a tusnádi fürdőben 2 fő 1 8�7.évi jun.1 6-ától szept. 1 2-ig 
a zajzoni « 2 « « « jul. l-től aug. 31 -ig 

a ?n. ki?'. II. 8zámú c�endő'rke1'iiletnél: 
N agy-Gyógyfalván 5 fő az egész éven át 

a m. ki'I'. III. számü csendőrkerülelnél: 
Feketetón 5 fő 1 887. évi május 24·től szept. 20-ig 

a m. ki1·. IV. számú c&endőrkerülelnel : 
Ránkon 2 fő 1 887. jun. l - től szept. 1 5-ig 
11 szobránczi fürdőben 2 « 1 887. « « aug. 31 -ig 
Volóczon 5 fő 1 886. ápr. 1 2-től 1 887. ápr. 3-ig 
Szalonnán 4 fő 1887. ápr. 1 3-t61 aug.21 -ig 

a m. kir. Y. Bzám/Í. csendőrkerülelnél : 
a trencsén-tepliczi fürdőben 3 fő 1887. május l-től 

szeptember 20-ig. 
a koritnyiczai fürdőben 3 fő 
a szliácsi « 2 « 
a vichnyei « 2 « 
Puszta-Emődön « 2 « 

a ?n. kü,. VI. 
a harkányi fürdőben 
a tarcsai « 
a hévizi « 
a balatonfüredi « 
Becsehelyen « 

- -szamll 
2 fő 
2 « 
2 « 
2 « 
5 « 

* 

1887. jul. l-től aug. 2 1-ig 
C( j un. l -től szept. 30-ig 
« jun .  1 5-től aug. 3 1 ·ig 
41 máj.  28-tól jul. 26 -ig 

csendő'rke1'ü[etnél: 
a fürdő évad tartama alatt 

« « C( 
« « « 

« « « 
1 887. julius hó l -ej e óta. 

A testület kebelében ez év folyamán előford nlt 
egyéb változások röviden a következők : 

Tintikar: 
" 

O császári és apostoli királyi Felsége, 1 887. évi 
évi szeptember hó 6-án Nyitrán kelt legfelsőbb elha
tározásával Kálló Antal, m. kir. II. sz. csendőr
kerületbeli hadnagynak, a közbiztonsági szolgálat terén 
teljesitett kiváló szolgálataiért, a katonai érdem-
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km'esztet legkegyelmesebben adományoz ni �éltózt�
tott. (Lásd 1 50 lapon a bács-bodrogmegyel rablo-
üldözést. ) " " A Királyné O Felségének az 18�7." �v tavasza,n 
Hercules fürdőben val6 legmagasabb Idozese alkalma
val tanusított buzgalom és hű szolgálato� �lis�erése�l, 
a magyal' minister-taná��nak 1887. é,? Jumus 28- a� 
hozott határozata alapJan, a m. ku. honvédelmi 
minister Úr Ö Nagyméltósága Szontágh Gusztáv, 
m. kir. III. számú csendőrkerületbeli századosnak, 
teljes elismerését nyilvánitotta. 

László Albe1·t, m. kir. IV. számu csendőrkerület
beli főhadnagynak, �egédtiszti minő�égé�en teljesit�tt 
hosszas, eredményes é.s bu?;g6 szolgalat�lé,rt a �. ku:: 
honvédelmi minister Ú r O Nagyméltosaga dIcséro 
elismerését nyilvánította. 

Előléptetések : a magya.?' ki1'ályi csendő1'ségnél : 
1887. évi május hó l-vel 

ő1'nagygyá kineveztetett : Újhegyi Béla r. oszt. 
százados és az L sz. csendőrkerület parancsnoká
nak helyettese; 

őrnagyi illetményekben részesíttetett : hilibi Hallm' 
Béla r. oszt. százados és a IV. sz. csendőrkerület 
parancsnokának helyettese; 

továbbá kineveztettek : 
II. oszt. századosokká: dombrádi Nagy Gyula és 

Szontágh Gusztáv főhadnagyok : 
!őhadnagyokká : Jaszuch Ferencz és Soltész Izidor 

hadnagyok; 
hadnagyokká : Bencze Bálint, Kanya1'ó Púl és 

Soós János hadapr6dok. 
1887. évi november hó l-vel 

ezredesekké : westerstetteni gróf Beckers Alfons 
alezredes s a m. kir. V. sz. csendőrkerület parancs
noka és Neugeboren Gusztáv alf.zredes s a m. kir. 
honvédelmi miniszterium IV. ügyosztályának helyet
tes vezetője; 

I. oszt. századosokká: Hausenblas Károly és Fényes 
Gyula II. oszt. századosok; 
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II. oszt .  századosokká: Enyetér Ferencz és G'rozé 

Győző főhadnagyok; 
főhadnagyokká : Reschner Dániel és Sieber István 

hadnagyok; 
hadnagyokká : Szathmá1'y Józse! és Zolnay Béla 

hadaprM-tisztbelyettesek; 
II. oszt. százados-számv·ivővé: nemesszegi Nemes

szeghi László főhadnagy-számvivő; 
a magya'/' királyi horvát-szlavon csendőrségnél : 

1887. évi november hó l-vel 
alezredessé kineveztetett : Halla Nándor őrnagy El 

ezen csendőrség parancsnoka. 
Meghalt : Kárpáthy Kamilló, m. kir. ly. s�ámu 

csendőrkerületbeli I. oszt. százados, kassaI szarny
parancsnok és Bist?'ié Fm'encz m. kir. horv.-szlav. 
csendőr pn�ancsnokságbe1i r. oszt. százados, zágrábi 
szárnyparancsnok. 

A nyugállományba helyeztetett: Wester Vilmos! m. kir. II. sz. csendőrkerületbeli főhadnagy, orsovaI 
szakaszparancsnok és Peér Mátyás r. oszt. százados, 
miskolczi szárnyparancsnok. 

L ' 
, egenyseg. 

A csendőrségi szolgálatra jelentkezők felvételé�él 
a követelmények fokozott szigorral betartattak, s mmd 
e mellett is a .:!sendőr-legénység állomány kiegészi
tésének nehézségei már annyira kevesbedtek, hogy 
1887. évi junius h6 l-vel honvéd karhatalmi segédlet 
további beosztása szükségtelenné vált. 

1886. évi október hó l-vel volt még karhatalmi 
segédletül kirendelve 
az L sz. csendőrkel'ületnél honvéd 
a Il. « « 188 t( 

a III. « « « 
a IV. « « « 
az V. « « 157 « 
a VI. « « 77 ti 

Összesen 422 honvéd 
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Az J 886. évi deozembel' hó l-én es�közöU félóvi 
felváltil.snál It II. sz. csendől'kerülethez 110, a VI. 
szhoz peuig lOO, összesen tehát már csak 2 1 0  honvéd 
osztatott be kal'hatalmi segédletül, kik valamennyien 
a kedve�ö kiegészítési viszonyok folytán móg a félév 
lefolyása elött eluocsáthatók voltak. 

Hogy mily aráuyban javultak a kiegészítési viszo-
nyok, azt a következőkből vehetjük ki. 

1885. junÍtls l -éu 1287 főnyi fogyaték mellett 1000 
1885. decz. « 883 « « « 610 
1886. junius « 638 « « « 460 
1886. decz. « 324, « « « 210 

honvéd lett karhatalmi segédletül ueosztva; ezen 
javulás annál szembetünöbb, miután II m. kir. csenu
őrség állománya 1885. évi junius hó l-jo óta 337 főve] 
szapol'Í ttatott. 

1887. évi májuf:l h6 J-én mind a hat magyal' kir. 
csendőrkérületnél az összes fogyaték már csak 81 főt 
tett ki, mely fogyaték p6tlására az egyes kerületek
nél 86 önként jelentkezö állott rendelkezésre. 

. 
�eg.iegyez?i �ivánjuk még azt is, hogy az 1885. évi 

JUlllUS h6 J -Je ota ll. m. kir. csendőrséghez kal'hatalmi 
segéd�etkéI?-t ueoszt Itt honvédek közöl egy sem vált 
csendöl'ségI szolgálat közben sebesülós folytán vagy 
más m6don szolgálatképtelenné. 

A fogyaték volt: 

C�endöl' 1886. évi 1887. évi 

kel'ületnól 
... .ó ... ...l '" El ... -CIS 

.o 
• 00 

11 
N . -CIS ::I N . ... '" '" . 

ÓH pedig 
-o '" N ::I ... <> - ::I .� ::I So ..., 
..., � ál � .o -:a .... p< 
". ... :;? 3 . ... 

o '" p< - '" 
o � A � ::I ::I N 

.., � - � � '"> .., -<l cn 

I. HY.. !ll 1 4. 7 18 9 9 5 2 6 fi 8 
II. (I 139 105 6d � O O O 4 14 17 Hí 31 III. II +1 7 91 2! 21 20 17 21 !ll7 J8 10 21 IV. II 29 8 � 37 34 41 S8 35 31 39 34 3S v, " 156 75 251 6 2 5 3 1 8 1 7 17 VI. " 142 1!l!8 9z 67 25 13 14 15 19 31 30 20 , 

Összesen 468 3M 1941 159 1001 88 811 811 101 112 10!l! 135 

12�) 

Szolgálati kötelezettségének betöltése után kilépett: 

188(3. óvi 1887. évi 

(Jsendfh" H ...l .. 
1;1 .o ., 

El ... -CIS N cn cn '" N ul -CIS ::I .... '" '" ..s .o , '" - ::I � ::I ., 
keJ'iilcLnél -o <lJ N ::I ... 

-;.; . ... . ... .... fo p< N 
� ái Q ,t:> ... . � � ., ul ..., -os � 

� o CIS ., ....., p< ....., ::I � ::I N rn 
o Z A � � ,..,. .-.j ,.". � � � 'll -o 

_. - , � I. HZ. 7 4 21 5 2 O 2 1 o 1 3 49 
II. (I 4 4 11 3 4 4 1 1 14 2 3 55 

III. " 12 4 141 17 2 6 4 3 8 2 O �§ 82 
IV. (I 17 5 W !l!.'5 15 5 4 4 4 !l!.'3 5 124 

V. " S 3 13 3 2 1 4 1 o 3 1�1 58 

I VI. " 5 4 ld, 4 2 4 2 2 7 9 7 64 
ÖHHZOHOll II 48 24 66:1 67 301 21 14 151 34 371 211 49, 432 

A ?nagyaft ki?'ályi csendŐ1'ség legénY8égi egyéneinél " 
1887. évi Flzeptemher hó 30-án volt: 

-

CHcndiíl" 

I<cri'llcL 
, HZ(\1 I III 

-
r. 
II. 
III. 
IV. 
v, 
VI. 

ÜHH7.0Hen: 

J. 
II. 

III. 
IV, 
V, 

VI. 
ÖHHzf;lHen: 

li 
fi o 
i-> -� 
� -
o 

g HO 

24 8 
17 
J !ll 
9 
4 

1/74 

, ... . 'Fl � � 
'::I 

N I N ;(j '" '" 'lj 1;1 " 
ifj .. � � ,d ,.!.I:: 

���rJJ o � QJ 2; 'lj 'to ál � -� r.<l'" 

� � '::I ... 
N'" 
<lJ , 'E'� 

"'-o. 1i ofJ 
" N 0-., ..., . .... 

H� 

� E ,::I '" N " <lJ v S ,.J'E}, ., ... 
"1-11> -o. UJ 

rI) o ol ..... 
'1,1 'lj . .. o: 1:1'� III 

2 
, 
2 
1 Tm r·' 2 , 2 5 f; 

2 2 2 :�rJ 
4 . 1 on 

'erJ �. 'v .a oh 
h� Q o:; - � .� 
o· ... 

., ... -o::: 

...l:gj N � 'h _ CI o ....;!ll 
59 r :�O 
26 
:j� 

4 4 . I . 1-8 , :jj 1 1 2 74 20 , 

'Ej h 'V� .. 
"J �Q) 
� � .� Q <lJ ,�.� 
,t';l -o: �� fh ér" 
o:;,� 

, o:;,  1:1� 
-

o 
• 

, 
. 
EJ 1 

10 J.1. 21 8 :#:;1 HJ81 12 

• 

:.. ... 
'O 1i 'lj 

-'6 � �'+l 
-& .., � 'lJ o::: 

<.J ." -e '0 '0 
o:::.!:l 0::: .... 

� � ..,,t:> 'gj � . � (J ""' o""' - "'  � r:: o .,.., O·� 
N · ... ,jj;a ifJ ;a 

-
�J�H 17:3 1 :l9 15(; 
2:'"l7 9� 18!J 1'17 
127 141 121 lMl 

1142' fm; 

lírj ).j 4 17 40 II 77' j 17 H 14 I 

'n O i/, 
70 90 7() 71 
f)() 
FíH 
400 

• 
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A magyar kir. osendőrség rendszere 

Számvivő Őrmester Őrsvezető 

Csendőr· L II. � 15 I � ul � L II. � . 
ul Q) 

� 
� 

Q) <o ;.. bD !:tC 
Q) 

<o Q) eo � <o 
� <LI cn 

kerület ... d! .§ o cn Q) o cn Q) 
Q) <o 03 - 03 ., - d! ... ., � száza- � száza- � d! 03 ., 

Q) d! :> cn :> 00 ., � " 'o � 'o 03 � o cn :>, o cn 

>il :o dos r;., dos ..... .ci - .0 bD - :o 

L 1 1 4 10 1 �6 • �6 14� · 14� 

II. 1 1 5 12 1 19 6 25 123 26 149 

III. 1 1 4 12 1 20 11 31 69 64 133 

IV. 1 1 4 14 1 �7 1 � 134 17 151 

V. 1 1 4 12 1 24 · 24 135 · 135 

VI. 1 1 4 14 1 24 · 24 167 · 167 

Összesen 3 3 6 17 8 137 37 2 1 � 1 140 18 158 770 107 877, 

Ehhez a m. kir. horv.-szlav. osendőrség 
-

·I�i 
Horvát- 1 1 1 3 1 1 1 5 1 8 II ·1 . · 1 241 · 1� �0

61 szlavon. 

Összesen 4 4 7 20 9 42 45 3 1 2 1 164 18 182 976 107 1083 

Kitüntetések 

(az 1886. október l-től 1887. szeptember 30-ig terjedő 
időszakban). t 

I. Jelvényes kittintetést nyertek: 

1. Margitai Sándor örsvezető, a m. kir. IV. sz' 
csendőrkerwet állományában . 

1886. augusztus hó 30-án estve Ma1'gitai Sándor 
örsvezető .é.� S�abó Zsigmond csendőrből álló járőr, 
a c�engen orsről, a szatmármegyei Gacsály községbe 
iegelyszolgálatra lévén kirendel ve, észl'evette, hogy 
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sitett állománya 1887 -ik 
, 

végével ev 
-

Csendőr Főösszeg • ..., Ö r s 
.� I Legénység őr-

-o 
� .0 ..... ;3 � . 

bD 
Q) mestertől lefo - :>, � � � ul -d! bD ul 

o ul Q) ..., cn bD s:l 03 :a � Q) . o ul - 03 ., ., - 03 C 
" � .,-Q) � 03 03 ., - 03 

:> '.Il cn :> cn od 03 .� S 03 
� 00 .� � ., ., ., :> 

o 8 o <D ;.. Q) o - :0 - .0 ro ro ro 8 !:ll :> --I 
73� . 73CJ! 17 900 · 900 . 4 8 • 150 · • 

589 15CJ! 741 �O 731 184 915 184 5
1
11 1�CJ! �9 · • 

387 35� 739 19 476 427 903 4�7 1 73 3 67 4
/
10 

671 91 76� 21 83� 109 941 109 4 1CJ! 143 17 
· 

• 

636 • 636 19 795 · 795 . 4 10 • 141 • • 

740 • 740 �1 931 . 931. 4 1� · 170 . · 
/ 13755 59514.'150 117 4665 7�0 5385 7CJ!0 '!25 63 1 799 

lideiglenesen rendszeresitett állomány 

718 • 718 �1 948 • 948 .14 1� • 215 

4473 595 5068 138 5613 720 6333 7� �9 75 1 1014 

3 113 
-

· • 

3 113 

Polgári 
alkalm . 

bÍl -
o 
., 

bD <Il 
Q) .:.: 03 
., o <o 
<D .: o (Jl 

:0 
... .!l H 

150 1 � 
151 . � 
142 1 � 

16C 1 2 

141 1 2 

170 1 � 

915 5 12 

215 . 2 

1130 5 14 

a szomszédos .Rozsály községben tűz ütött ki, mely 
rohamosan terjedt. 

Erre az örsvezető Gacsály község lakosságát segécl
kezésre felhíva, a falu fecskendőjével Rozsályra sietett 
és csa�is az ő erélyes közbenjárásának s helyes intéz 
kedésemek köszönhető, hogy a már nagy mérveket 
ö��öt� tűzvész tovaterj,edésének gát vettetett s így a 
kozseg a végelpusztulastól megmenekült. 
.. Az oltási munkálatok közben Marg-itai Sándo'r 
?rsvezető anól is éxtesllit, hogy Joczák András tel· 
Jesen lángbaborult házában két gyermek benrekedt. 
Az örsvez�tő habozás nélkül s az őt is fenyegető 

9* 



182 

veszélylyel nem törőll�e a füs��el telt szobába, hato�t, 
a gyermekeket megtalalva karjara v�tte, a �agyobb�k 
leányt pedig kezénél megfogva, mmdkettot a mar 
düledező házból szerencsésen kimentette, de ő maga 
aháztetőről lehullof,t égő zsarátnok által arczán és 
jobb szemén megsérült, valamint ruházatán is kárt 
szenvedett. . . 

Ezen önfeláldozó magatartásaért, valammt tekm-
tettel arra hogy ő már előzőleg I:L közbiztonsági 
szolgálat t

'
erén szerzett érdemeiért 3 ízben dicsérő 

okiratot kapott, hét ,ízben �edig nyil�án?san meg
dicsértetett, részére Ö cs. es apostoll ku. Felsége 
1 887. évi február hó 1 9-én Bécsben kelt legfelsőbb 
elhatározással az ezüst érdemkeresztet legkegyelme
sebben adományozni méltóztatott, mely kitüntetés 
után Ma'rgitai örsvezető f. é. április hó l -je óta napi 
tíz krajczárnyi jelvény-pótdíjban részesül. 

A járőr másik tagja, Szabó Zsigmond csendőr az 
emberélet és vagyon megmentése körül tanusított 
rendkívül buzgó s önfeláldolljó működéseért a m. 
kir. honvédelmi minister Ur Ö Nagyméltósága által 
dicsérő okirattal láttatott el (lásd ministeri dicséretek 
1 3. szám alatt) . 

* 
2. Zammm' Gyi)1'gy örsvezető, a m. kir. II. sz. 

csendőrkerület állományában. 
Román -Resiczán, Krassó-Szörény megyé ben 1886 évi 

deczember hó 1 O-én éjfél utáni 1 órakor GOTobina 
J ános, ottani lakos háza teljesen leégett. 

Ezen tűzvésznél Zam mer György örsvezető, a 
resiczabányai örs parancsnoka, hivatásának teljesí
tése közben észrevette, hogy a házban lakó Plischkó 
Raveka, ki holmijait megmentendő, lángokban álló 
szobájába hatolt, a hőségtől eszméletét vesztve a 
gyilkos elem biztos martaléka ; minek következtében 
elszántan s a veszélyes helyzetre nem is gondolva, 
rögtön az asszony megmentéséhez látott. Behatolt a 
már égő ajtón a szobába, de útját kifelé az eszmé
letlen asszonynyal s annak pénzes Bzekrényével 

, I 
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együtt már csak az ablakon vehette, mire a padlás 
csakhamar be is roskadt. 

" O cs. és aposto kir. Felsége 1887.  márez. 9-én Budapes-
ten kelt legfelsőbb elhatározásával részére egy ember
nek a megégés halálától saját élete koczkáztatásával 
véghezvitt megmentése elismeréseiH az ezüst é'"dem
km'esztet legkegyelmeseb ben adományozni méltóztatott. 

3. Gid1'ó Mi,hály örsvezető czímzetes őrmester és 
4. Matonúk Adám csendőr, mindketten a m. kir. 
V. sz . csendőr-kerület állományában. 

Hont megye Teszér községében 1 886. évi augusztus 
hó l 1-én Paulovicz Pál háza délután 1 és 2 óra 
között kigyuladván, a tűz gyors tovaterjedése követ
keztében 9 ház, melléképületeivel együtt leégett. 
A tűzhöz a helyben állomásozó örsről azonnal se
gélyző járől'be Gid1'ó , Mihály örsvezető czímzetes őr
mester és Matonák A dám csendőr vezényeltetett ki. 

Alig ért ezen járőr a rohamosan kifejlődött tűz 
színhelyére, midőn több oldalról a megrémült tömeg
ben jajveszékelés keletkezett, hogy egyik házban 
Menjár Anna nevű fekvőbeteg asszony benrekedt. 
N evezett csent1őrök a fonó füsttel és lecsapodó 
lángokkal telt szűk udvaron keresztül haladékta
lanul - saját életöknek felette nagy koczkáztatásá
val - az égő házba bel'ohantak s a nőt, ki már 
hetek óta tartó súlyos betegsége miatt járni nem 
tudott s az ágyról legurulva a kémény alatt várta 
halálát, a fonó füsttel telt szobában felkutatták, 
felragad ták s ugyanazon most már még veszélye
sebb úton a lángok és füst között kihozták. 

Alig hogy a járőr Menjá1' Annát megmentette, 
máris más oldalon akadt dolga. Tudomására jutott 
ugyanis, hogy egy HuMcs Mária nevű idős nő, 
mivel a tüz házát már teljesen ellepte, onnan 
többé kijönni nem tud. A csendőrök az égő házhoz 
sietve - miután a szobába a tűzzel telt szűk udvar 
és az égő háztető miatt az ajtón be nem hatolhat
tak, - a kiszedett ablakon át s az ereszről lecsapodó 
lá,ngok éR lehulló Ü!:zó parázs között mentetté� ki 
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az éltes nőt, miközben ez altestén több égési sebet 
szenvedett. 

Míg ezen jelenet lefolyt, addig ismét egy más égő 
házból Buda Mihály papnövendék a bennrekedt 
Paulovicz Már�·át s ennek Pál nevií. 7 éves fiát meg
mentendő, a házba hatolt, de kijönni a hirtelen min
den oldalr61 lángba borult házrészek miatt már nem 
tpdott. Gidró Mihály czÍmz. őrmester és Matonák 
Adám csendőr, kik az előbb leírt módon megmen
tett Hubács Máriát helyezték épen biztonságba, ekkor 
értek ide és az általános veszélyben gyors áttekin 
tésse,l az ablakon keresztül először a gyermekei, 
azutan az anyát s végre magát Buda Mihály pap
növendéket is megmentették és biztos helyre hozták. 

Ez alkalommal tehát a csendőrség e két derék 
tagja, kik közül az egyik Matonák A dám csendőr 
már 1886 . . évben lett jelvényesen kitüntetve (lásd 
az 1886. éVl zsebkönyv 1 36. lapját) , a dühönaő tűz 
közül, a lángokb61 és füstből saját életök ko�zkáz
tat ás ával és magasztos felebaráti szeretetből elszántan, katonai ?��orsággal és erélylyel öt emb�rt men
�ett meg, mlkozben Gidl'ó Mihály czímz. őrm ester Jobb. arczán, A!atonák Adám csendőr pedig bal fülén égéSI s?bek�t IS szenvedtek s mégis daczára az érth�t� kI�erulésnek, még ezután is a tií.z eloltása kornl faradhatatlan buzgalmat és körültekintő erélyességet fejtettek ki. 

Mindezekért Gidró Mi'Iály örsvezető czímz. őrmesterne.k és Matonák Adám csend őrnek Ö cs. és ap�st. ku'. Felsége által 1 887. évi május h6 2 1 -én L��nz�an kelt legfelsőbb elhatározással a koronás ezltst erdemkereszt adományoztatott. 
II. A �. kir. honvédelmi minisz ter ·úr ő Nagy. 
méltósaga dioséri eUsmerésében rés zesül tek : 

1 .  Si�óka Jakab (ezelőtt Butz Simon) örs vezető, a m. ku'. Vl. sz . csendőrkerület állományáhan. Vasmegye vasvári járásában több éven át egy I')!'iefve�ett tolvajba�da mit�ödöttl melynek - miqt4u 

t 
I 

'f 
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tömérdek orgazdával állottak bünszövetségben -
nehéz volt nyomára akadni ; azonban Simóka Jakab 
őrsvezető, vasvári örsparancsnok, tapintatos, erélyes 
és fáradhatlan működése által sikerült az 1 885. évi 
február hó U-én virrad6ra, Szemes Ferencz vasvári 
lakós kárára elkövetett betörési lopás tetteseit ki
nyomozni, elfogni és az igazságszolgáltatásnak átadni. 

Ez képezte ama hirhedt « Egyed Józse!, Domoko8 
és tá1'sai )) -féle bűnügy kezdőpont ját, minek folytán 
a körültekintő és ügyes örsvezetőnek sikerült 6 1  
bűnel5etet kideríteni, ezek közt 30 betöréses - rész. 
ben fegyveresen elkövetett - lopást, két tehénlopást, 
26 egyszerü lopást, egy csalást, egy lopási kisérletet 
és egy jogtalan elsajátítás bűntettét, melyek miatt 
a letart6ztatott 1 0  gonosztevő 1 -8 évig terjedő fegy
házra it éltetett. 

Ezen a közbiztonsági szolgálat terén tanusított 
kivál 6 buzgalma és sikerdús működéseért Simóka 
Jakab örsvezetőnek a m. kir. honvédelmi minis
terium által dicsérő okirat adatott és egyszersmind 
részére a m kir. belügyministerium által 30 frtnyi 
jutalomdíj engeJélyeztetett ; míg a vele közreműkö
dött Márton Józse! örsvezető és Miholics Is tván 
csenr1őr a m. kir. VI. sz. csendőrkerületi parancs
nokság által kiállított dicsérő okirattal lettek ellátva. 

-�-
2. Thomás A dol!, a m. kir. IV. sz. csendőrkeri:ilet 

állományába tartozott őrsvezető, a Zemplénmegyei 
Terebes községben 1 886. évi augusztus h6 28-án 
dühöngött tűzvész alkalmával, saját életének veszé · 
lyeztetésével tanusított azon kötelesBéghft tetteért 
melylyel egy 8 éves leányt a megégés halálát61, 
megmentett : a m .  kir. honyédelmi ministeriumtól 
dicsérő okiratot kapott. 

.,-,' 

3. Steininger János, m. kir. V. sz. csendőrkerü· 
letbeli csendőrnek, ki az árvamegyei Ljeszek község
ben 1886. évi augusztU!! h6 8-án kiütött tií.zvésznél 
�z emberélet és vagyon megmentése körül f4radhat. 

I 
I 
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lan és önfeláldozó buzgalmat, körültekintést, erélyt 
és eredménydús működést tanusított : a m. kir. 
hönvéllelmi ministerium részéről - teljes elismerés 
nyilváníttatott ki. 

4. Bartha István, m. kir. IV. sz. csendőrkerület
beli őrmosternek a csendőr legénység létszámának 
kiegészítését előmozdító és az önként jelentkezők 
szerzése körül kifejtett eredmény teljes működéseért 
a m. kiJ:_ honvédelmi ministel'Íum részéről elisme
rés fejeztetett ki, míg 

5. Kacsó István, ugyanazon kerületbeli őrmester, 
ki már a mult évben hason indokból kapott dicsérő 
okiratot, ez évben a m. kir. belügyministerium által 
15 frtnyi jutalomdíjban részesíttetett. 

�-
6. Kovács Mihály őrmester, a m. kir. III. sz. 

csondől'kerwet állományában. 
Az Arad megyáben levő kisjenői és ehhez szom

szédos örskörletekben rövid hat hónap lefolyása alatt 
több nagyobb szabású közbiztonsági zavar fordult 
elő, melyeknek kiderítése s a tettes ek elfogás a Ko
vács Mihály őrmester kitartó buzgalmának és ész
sz�rű e�járással párosult tevékenységének köszönhető ; 
mIért IS a m. kir. honvédelmi ministerium részéről 
dicsérő okirattal láttatott el, a m. kir. belügyminis
t�rium részéről pedig 20 frtnyi jutalomdíjban része
sl�etett ; �z _ Ö!s többi legénysége pedig u.  m. Kondrik 
Janos'"Kova?''/, Ferencz, Károlyi Pál, MaJJ'óthi Ferencz 
és Gy01'fi Jozsef csendőrök a m. kir. III. sz . csendőr
kerületi parancsnokság által dicsértettek meg. 

�� " 7. Gusbeth Márton, m, kir. I. sz. csendőrkerület-beli c�e?d,őr, . �unyad magye Poklisa községében 1 8�6. eVI apl'lhs hó 1 4-én éjjel támadt tűzvész alkalm��al az emberélet és vagyon megmentése körül saJat életének koczkáztatásával - tanusított fáradh�tlan . és .öl�.felál�ozó buzgalmáért a m. kir. honvedelml 11111l1szterlUmt61 dicsérő okiratot, a m , kir, 
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belügyministeriumtól pedig 15 frtnyi jutalomdíjat 
nyert ; mig az ugyanazon alkalommal közreműkö
dött Flinta János, Mircse Ferencz és Jakrib Elek 
csendőrök a m .  kir. I. sz. csendőrkerületi parancs
nokság által lettek dicsérő okirattal ellátva. 

8. Tolna János és 
* 

9. Sipos Gábo-]' csendőrök, a magyar kir. III. sz. 
csendőrkerület állományában. 

N evezett csendőrök 1 886. évi szeptember hó 27 -én 
Szilágy megye, Szakácsi községében nyom ozó szol
gálatban megjelenvén, az ott éjjel 1 1  óra tájban 
kiütött tűznél az oltás iránti helyes intézkedéseik 
által, valamint az élet- és vagyonbiztonság érdeké
ben tanusított buzgó és áldozatkész magatartásuk 
által úgy a polgári hatóságok, mint egy egész vidék
nek elismerését maguknak kivívták, miért is a m.  
kir. honvédelmi ministerium által dicsérő okirattal 
láttattak el, a m. kir. belügyministerium részéről 
pedig, - miután ezen tií.z alkalmával 6 gyermek 
életét is megmentették, 1 50 frtnyi élet.mentési díjban 
részesíttettek. 

-'',-

10. Moncz SándO?' örsvezető, a m. kir, VI. sz.  
csendőrkerület állományában. 

A sajtoskáli rablás tetteseinek kider'ítése. 
1 885. évi november hó 2·án este Ruprecht János 

sajtoskáli (Sopron megye) nagybirtokos és czukor
gyáros három bekormozott arczú s lőfegyverrel 
ellátott egyén által a gyár udvarán megtámadtatott 
S tőle veszélyes fenyegetések, sőt bántalmazások 
között mintegy 8000 frt elraboltatott, 

Daczára annak, hogy a rab16k eltávozása után a 
gyáros 450 főből á1l6 gyári munkásait felriasztotta, 
a rab16knak sikerült az ül(lözés elől menekülni s 
nyomuk a környékbeli örs ök legerélyesebb nyomo
zása daczára, teljesen elveszett. . 

A,z országszerte nagy port felvert eset különösen 
It vúléket és a szomszédos megy ék lakosait ff;llette 
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felizgatta s minden oldalról eré�yes i�téz�edé�ek é s  
puhatolások tétettek e v��merő rablo�: ��dent?sére 
és elfogására . de mind hlaba. Az eszkozolt szamos 
letartóztatások nem hozták meg a kivánt eredményt 
s minden erőlködés meddőnek bizonyult. A let�rt�.z 
tatottak ismét szabad lábra helyeztettek, de az orsok 
folytatták a feltünés nélküli nyomozást. . ' .  

Már-már feledésbe kezdett az eset menm, mIdőn 
végre sikerült egy !tltisztnek az első �elyes kiindu
lási alapot a nyomozáshoz megszerezm s ennek czél
tudatos felhasználásával, a kellő erélylyel és ügyes
ségel ezen ravaszul kiv�tt büntény összes tetteseit 
kideríteni és letartóztatm. 

Ugyanis 1886. évi november hó 20-ika .táj�n 
Moncz Sándor örsvezető, a Vasmegyében fekvő sar
vári örs parancsnoka, bizalmas úton tudomást nyert 
arról, hogy Tót József, szentivánfai lakós .és községi 
seO'édbiró, bár jómodú földmüves, mégis Jövedelmé· 
he� képest feltünően költekezik s az utolsó időben 
nagyobb mennyiségü földeket is vásárol. 

Moncz örsvezető a titokban eszközölt hosszas meg
figyelés és nyomozás után azt is megtudta, hogy 
Majsa János, Tót Józsefnek kebelbarát ja, ki ezelőtt 
egy évvel Szenti vánfán lakott de azóta Mártonfára 
kocsisnak elszegődött, - jövedelméhez képest szin
tén túlköltekezik, Szentivánfán lakó családját úri 
módon bebutorozta és to-es bankóit dicsekedőleg 
mutogatja. 

Ezen kÖliilmények folytán Moncz örsvezető azon 
gondolatra jött, hogy az illetők talán a Sajtoskálo� elkövetett 8000 frtos rablásnak, ha  nem is főtettesel 
de bünrészesei lehetnek. 

A fáradságosan gyüjtött adatok alapján Monc� BI/ndor örsvezető Nagy Ferencz csendőrrel 1 886. é�1 
deczember hó l S-án Mártonfára, tehát a harmarhk 
örs körletébe átportyázott és ott Maj sa János kocsis
nál ház- és személy moto zást tartott, mely alkalommal nála 2 drb. 200 -200 frtról szóló adóslevelet, � drb. 60 frtnyi értékií. sertéstl l drb. 40 frtnyi értéki.í 
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női arany órát egy 5 írt 40 krnyi értékü ezüst 
lánczczal, 5 frt 6 kr. készpénzt és 1 drh. Kincsem
sorsjegyet talált. 

Ezen tárgyak mikénti szerzésének bei�azolásár� 
felhívatván, Majsa feltünően habozott s ml(lőn nekI 
az örsvezető adatait előtárta, tanuk e18tt töredel
mesen bevallotta, hogy Ruprecht czukorgyárost ő 
Tót József szentivánfai és Kis János berekaljai (Sopron
megye) lakósokkal együttesen rabolta ki és pedig 
utóbbinak indítványára, - ki azelőtt éveken át Rup
rechtnél mint béresgazda szolgált. 

Ezen bemondás után a járőr Majsát azonnal le
tartóztatta, majd  Berekalján, Sopronmegyében, Kis 
J ánost és Szentivánfán, Vasmegyében, Tót Józsefet 
is, kik Majsával szembesÍtve csakhamar töredelmes 
vallomást tettek. 

A megejtett házmotozások alkalmával Tót József 
és Kis Jánosnál készpénzben és értéknemüekben 
3241 frt találtatott meg ; a hiányzó összegből Tót 
József az általa vezetett jegyzék szerint társainak 
már kiadott 2300 frtot, a többit pedig saj át szükség
leteire fordította,. 

A bünjelvények a három letartóztatottal együtt a 
járőr által a �árvári kir. járásbiróságnak , ad.attak át, 
honnan a soproni kir. törvényszékhez atkIsértetve. 
ott Tót József 8, Majsa János és Kis János 6-6 évi 
fegyházra itéltettek. .. ' , . Moncz Sándo/' őrsvezető ezen, a kozblztonsagl 
szolgálatban tanusított ügybuzgalma �s �r�dm�ny
teljes müködéseért a m. kir. honvédelmi mlmst�flum 
által dicsérő okirattal láttatott el s egyszersmlllu a 
lU. kir. uelügyministerium által 30 frtnyi jutalo�
díjban részesíttetett, míg Nagy Fe'rencz csendor, 
jelenleg czímz. örsvezető, a csendőrkerületi p3.rancs
nokságtól nyert dic.sérő okiratot. 

* 
1 1 .  Bálin t Istv/tn őrfwezető, a I I I. sz. csendőrkerület 

állományában. 
'l'omq, István? Lafl,z közsé�beli l�kos? 1 887 . évi 



140 

márczius 26-án a megáradt Restyirata patakot áthi
daló padlón keresztűl akal'ván menni, megcsuszott 
s a tovarohanó árba zuhant. 

A víz partján számos emrer állott ugyan, de a 
habokkal küzködőnek segélykiáltása daczára senki
sem merészelt megmentésére vállalkozni. N evezett 
egyént tehát a habok menthetet.lenül elnyelik, ha 
Bálint I8tván örsvezető - déznai örsparancsnok -
váratlanul a helyszinén nem terem, magát minden 
habozás nélkül l'Uhástul a vizbe nem veti s a már 
elmerülőt meg nem lagadja s a partra ki nem von
szolja. 

Ezen bátor, önfeláldozó tetteért a m. kir. honvéllelmi 
ministerium Bálint I8tván örsvezetőnek dicsérő ok
iratot állított ki, a m. kir. belügyministerium pedig 
25 frtnyi életmentési díjat utalványozott. 

* 
12. Budai Jáno8, m. kir. L sz. csendőrkerület-

beli őrmester. 
Váltópénz-ham'istt6knak kéz1·ekm·lté8e. 

, Budai János őrmester, tordai örsparancsnok, Bágya 
Arpád csendőrl'el 1 886. évi deczember hó  6 -án a 
Tordán megtartott országos vásáron arról értesült, 
hogy a vásár alkalmával több hamis 20 krajczál'os 
váltópénz hozatott forgalomba. 

A járőr a rögtön megkezdett s észszerüen és czél
tudato�a� �szközölt ,nyomozás során kic1erítette, hogy 
� h,amls�tvanyokat Szabó Mihály, Jakab Márton és 
A,damosl Károly kövendi lakosok hozták forgalomba, 
kik, - midőn a �amisítványokból 1 1  drb náluk meg
talaltatott, - beIsmerték, hogy azokat Bölöni Péter ugy�ncsak . kö;vendi lakos nejétől részint gabona ára : részmt adossag fejében kapták. 

"A. netalán még meglevő hamisítványok és egyéb �unJelek megsemmisitésének elejét veendő, Budai 
ormes�er - miután Bölöninét a vásáron feltalálni ne� slke�'ült - annak további nyomozáRát Schnstm' lIt!ar!on ,es Andre'i _ GYÖ1'gy csendőrökből álló járőrl'e b1í'ívan? ő maga Bagya csendőrrel sí'íekél'en jlJzOpP/ll 
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Kövendl'e hajtatott, hol bizalmi férfiakat véve maga 
mellé Bölöni Pétel' lakására ment, kit, valamint az 
általa forgalomba hozott hamis pénz elkobzásának 
értesülése után Tordáról azonnal eltávozott s kerülő 
utakon épen azon pillanatban haza érkezett nej ét 
is, alapos gyanu alapján felügyelet alá helyezve, 
onnan az ezermesternek ismert Bölöni Ferencz laká
sára sietett, hol a házi gazdát, - ki a j árör meg
pillantás ára láthatólag zavarba jött, - az udvaron 
meg is találta. 

Bölöni Ferencz a j árőr által felszóllíttatott, hogy 
a netalán nála levő hamisítványokat, esetleg az 
azok készítéséhez használt készüléket adja elő, de 
sem ez, sem pedig fivére Péter arról mit sem akar
tak tudni, mely körülmény a jál'őrt arra kényszeríté, 
hogy a legrészletesebb ház- és test motozást fogana
tosítsa, melynek eredménye az lett, hogy a 26 órai -
később, a rendőI'ség feljelentése folytán, az nap este 
7-8 óratájt  Schustm' Má1'ton és Andrei Gyih'gy 
csendőrök kiséretében a helyszínére érkezett Bod 
Gyula tordai kir. törvényszéki biró közreműködésé
vel folytatott - folytonos kutatás után Bölöni 
Ferencz zsebében 10 drb, a kamrában egy lisztes 
zsákban elrejtve húsz drb 20 krajczáros hamisítvány 
s az annak készítéséhez használt vágógép, a nyomó
prés. az azokhoz tartozó lemezek, csavarok, anyag 
hulladékok és egyéb alkatrészek a pinczében, kam
rában, lakatlan szobákban és a szomszéd kertjében 
tengeri szárak közé kötve és a földben elásva, -
továbbá Bölöni nadrágjának belsej ében bevarva 1 7 1 
drb és ennek nejénél 20 drb hamisítvány találtatott. 

A két Bölöni testvér a tagadás hasztalanságát 
belátván, beismel'te, hogy a környéken forgalomba 
hozott 20 kros hamisítványokat a talált vágógép 
és nyomóprés segítségével ők készítették és hozták 
�orgalomba, tudatván egyszersmind a járőrrel azt 
IS, hogy a vágógépet és prést hol és kinél vásárol
ták, mely körülmény a letartóztatott Bölöni Fe;rencz 
és Páter, valamint nejeik és az előbbinek Agnes 
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nevü leánya átadásálloz szerkesztett tényvázlattal a 
tordai kir. tÖl'vényszéknek bejelentetett . . , , 

, 
Budai Ju nos őrmester ezen pénzhll mlsIto banda

nak a hamisításhoz használt összes gépezettel és n agy 
mennyiségű hamis váltópénzzel együtt igen fáradságos, 
buzgón és észszerüen keresztülv!tt nyomozás �tán

.
e�z 

közölt kézrekerítéseért a m. klr. honvédelmI mlms
teriumtól dicsérő okirattal tüntettetett ki, míg a ma
gyar kir. belügyministel'ium r�széről 20 frtnyi jutalom
díjban részesíttetett, Bágya Arpád, S-chuster Márton 
és Andrei Gyö'rgy csendőrök pedig, kik örsparancsno
kukat a nyomozás keresztülvitelénél hathatósan támo
gatták, a csendőrkerületi parancsnokság által nyilvá
nosan megdicsértettek. 

* 
1 3. Szabó Zsigmond csendőr, a m. kir. IV. sz. 

csendőrkeriilet állományában Margitai Sándo?' őrs
vezetőt (lásd jelvényes kitüntetések 1 .  szám alatt) 
nemcsak hogy � z 1886. évi augusztus hó 30-án estve 
a Rozsály községben dühöngött tűzvésznél az oltási 
munkában hathatósan támogatta, hanem Joczúk 
János, rozsályi lakost, ki - öngyilkossági szánd ék
kal - a már lángokban álló házába rohant, ezen szán
dékában megakadályozta, miért is Szabó Zsigmond 
csendőr a m. kir. honvédelmi ministeriumtól dicsérő 
okiratot, a m. kir. belügyministeriumtól pedig 25 
fl'tnyi életmentési díjat kapott. 

-�� 
1 4. Czimbalmos JÓz.�e! örsvezető, a m.  kir. L sz. 

csendőrkerület állományában. 
Ezen örsvezető mint a Torda-Aranyos megyében 

fekvő alsójárai örs pal'ancsnoka az aláj a  rendelt csen
dőrök által hathatósan támogat�a, rövid 2 é v  lefolyása 
alatt 89 bűneset tetteseit derítette ki és szolgáltatta �t az illetékes hatóságnak. Ezen bűnesetek közül sok 
Igen �ényeges, sőt főben j áró ügy i s  volt. 
- Cz'/,mbalmos Józse! örsvezető a mellett örsét min

?e� tekintetben a legnagyobb rendben tartotta, csend
őreIt odaad 6 szorgalommal és kitartással oktatta és 

U3 
vezette, mi által előlj árói bizalmát, a hatóságok el
ismerését, valamint a lakosság háláj át telj es mérv
ben kivívta. 

E nnek következtében ő a magyar kir, honvédelmi 
ministerium által a közbiztonsági szolgálatban ki
fejtett ügybuzgalma és eredményes működése ért 
dicsérő okirattal, a m. kir. belügyministerium által 
pedig 25 frtnyi jutalomdíjj al láttatott el, mig a 
vezénylete alatt állott [zsák Márton, Kőmüves Pál 
és Gál Imre csendőrök a csendől'kerületi parancs
nokság által dicsértettek meg. 

* 
1 5. Zeffe'l' Miklós őrsvezető czímzetes ől'mester a 

a magyal' kir. IV. sz.  csendőrkerület állományában, a 
zemplénmegyei Nagy-Kázmér és Velejte községek
ben 1 �86. évi október hó 27 -én, illetve ugyanazon é v  
november h ó  20-án kitűzött tűzvészek alkalmával az 
élet és vagyon megmentése körül tanusított rend 
kívüli erélye, elszántsága és odaadó buzgalmáért a 
m. kir. hon védelmi ministeriumtól dicsérő okiratot, 
a m. királyi belügyministeriumtól pedig 20 frtnyi 
jutalomdíjat kapott. * 

1 6. Fijldes Samu örsvezetőnek, a m. kir. IV. sz. 
csendőrkerület állományában, a köz biztonsági s7.01-
gálat terén több ízben tanusított kivál6 buzgósága, 
valamint fáradhatlan szorgalmaért és erec1ménytelj es 
működéseért a m. kir. honvédelmi ministerium által 
dicsérő okirat adatott és egyszersmind részére a 
m. kir. belügyministerium által 25 frtnyi jutalomclíj 
engedélyeztetett. * 

1 7. Klebe'l'cz Sándor, m. kir. V. sz. csendőrkerii
letbeli örsvezetőnek, az árvamegyei Turdossin köz
ségben 1 887. évi február h6 9-én kiütött tűzvész 
alkalmával két ember életének megmentésén é l  tanu
sított elszánt és önfeláldoz6 magatartásaért a m. kir. 
honvéllelmi ministeri um teljes elismerését fej ezte 
ki, mig a m. kir. belügyministerium részére 50 frtnyi 
él etmentési dijat engedélyezett. 

* 
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1 8. Schmidt8 János és 
1 9. Orbán Fe'rencz csendőrök, a m. kir. 1. sz.  

csendőrkerület állományában. 
1887. évi május hó 2 1 -én a Maros rohamosan 

áradni kezdett s miután délfelé Déva városának a 
Maros felé fekvő alantabb része már víz alatt állott 
s a lakosság veszélynek volt kitéve, ennélfogva 
Schmitd8 Jáno8 és Orbán Fe'rencz csendőrök segély
szolgálatba kivezényeltettek. 

A járőrnek tudomására jutván, miszerint a Déva 
városával szemben fekvő maros-solymosi szigeten 
körűlbelül 1 00 marba van és azok az őrzésükre ki
rendelt emberekkel együtt, miután az árvíz már 
az egész szigetet ellepte volt, a vizbefulás veszélyé
nek vannak kitéve ; egy kis ladikon saj át életök 
veszélyeztetésével a hullámzó Maroson felfelé egész 
Harró községig evezett, onnan Reiner Sándo'/' harrói 
lakós nagy kompját elkérve, több harrói lak6s segit
ségével a maros-solymosi szigetre érkezvénl ,  még az 
nap este a marha állomány egy részét nagy fárad
sággal megmentette. 

Ezen járőr mentési munkálatát, - nagy kimerült
sége, de főképen a nagy sötétség miatt és mivel 

,támogatására ember nem akadt, - az nap már nem 
folytathatta, hanem másnap reggel 2 6rakor a helyet
tük kivezényelt Miiller Má1·ton és Ribnyicz Mihály 
,cs�ndőrök az első járőr által szerzett komp on a 
SZIgetre átkelve a többi marhát i s  szerencsésen a 
biztos partra áthozták, úgy hogy 6 drb kivételé vel, 
melyek elpusztultak, az összes, körülbelül 5000 frtnyi 
értékü marhaállomány a csendőrök által meg lett 
mentve. 

A felsoroltak alapj án Schmidts Jáno8 és Orbán 
Fm'encz csendőrök, mivel saját életök veszélyezteté
sévei mentő eszközt szereztek, melylyel a veszély
ben forgott marhák egy részét magok megmentették, 
annak hátra levő része pedig az általok szerzett 
k?mpon mások által volt megmenthető, - a magyar 
kU'. honvédelmi ministeriumt61 dicsérő okiratot és 

\. 
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a magyal' királyi belügyministeriumtó1 egyenként 
20-20 frtnyi jutalomdijat kaptak, míg Müller Má1·ton 
és Ribnyt:cz Mihály csendőrök a csendőrkerületi 
parancsnokság által láttattak el d icsérő okirattal. 

20. Szabó Jáno8 örsvez ető, a m. kir. III. sz.  csendőr
kerület állományában. 

A tartós esőzé sek folytán 1 887. évi május h6 20 
és 2 1 -dike közötti éjjel bekövetkezett vízáradás alkal
mával a kis-halmágyi és banosdi patakok az Arad 
megyei Nagy-Halmágy községnek területét elöntöt
ték és az áradat h árom házat teljesen elvitt, 22 házat 
és sok melléképületet pedig megrongált. 

Hogy a rohan6 árnak emberélet áldozatul nem 
esett, az egyedül és kizárólag Szabó János őrsvezető 
éberségének és önfeláldozó buzgalmának köszönhető, 
ki éjj eli 1 ómkor a lakosságot a harangok félreveré
sével figyelmeztette az áradatra, ezen felül saját 
élete veszélyeztetésével a rohanó árban az elöntött 
s már roskadozó házakba hatolt, egy 65 éves nőt é s  
5 gyermeket a biztos haláltól megmentett é s  segéd
kezett a házi állatok és a butorok megmentésénél. 

Ezen emberfeletti erővel, szolgálati buzgóságga l 
és észszerűen telj esített mliködéseért Szabó János 
örsvezető, ki hasonló emberbaráti tettért már egy 
ízben ministeri elismerésben részesült (lásd az 1 886. 
évi csend. zsebk . 23 . szám alatt) a honvédelmi mi 
nisteriumtól ismét okiratot kapott, a belügyminis 
terium által pedig részére a szabályszerű életmentés i  
rHj utalványoztatott. -l� 

2 1 .  Pakay I8tván őrmester, 
22. Nagy Mihály Lajos örsvezető czímz. őrmester, 
23. Te1'nanov Antal, 
24. Malonyai Pál, 
25. N agy J áno8, 
26. Schwach Józ8e!, 
27.  Tályai I8tván, 
28. Lavenka Jáno8, 
29. 08őke Mihály csendőrök, továbbá 
30. BaJ·tha · Sándo?' és 
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31 . Ba/rak Antal próba
, 

csendőrö
.
�, � m. k!r .. II.  sz. 

csendőrkerület állományaban, a kozblztonsagl szol

gálatban tanusított ügybnzga�muk . és . e�'edn;tényes 

müködésökért a m. kir. honvedelml �IDlsterlUmt
.ól 

dicsérő okiratot nyertek s egyszersml�d
. 

a m.  �ll". 
belügyministel'inm részéről Na� y M'/,h({�y LaJo8 

ozímz. őrmester és Te1'nanov Antal csendor 40-40 

frtnyi, Malonyai, Púl, Nagy J�n?8 és Sch,�vach J�z8ef 
csendélrök pedig 25-25 frtnyl J utalomdlJ ban resze-

síttettek. 

Rablóüldözések 
Bács-Bodrog megyében. 

Az 1886. évben nagy fáradság, erély és buzgalom
mal folytatott - mult évi zsebkönyvünkben részle
tesen leírt - folytonos üldözésse] szétugrasztott rabló
bandának vezére Tyoszity Lázár 1 886. évi julius 8-án 
történt elfogatása után néhány hétre, vagyis 1 886. év 
augusztus 22-én, az elfogatása alkalmával szenvedett 
súlyos sebekből kiépülve, a zombori kir. ügyészség 
börtönéből újból megszökött s csakhamar még az 
eddiginél is rettegettebb és vakmel'őbb tagokból álló 
rablóbandát szervezett. 

A banda nevezetesebb tagjai : Mrdzsics Zsiván, � 
Medakov Péra, Csuravia Péter, Apality MiIán, Kova-

I csev Tósa, Mility Paja, J okit Y Milán és Torma Mihály 
voltak. 

Hogy ezen rablóbanda minden egyes tagj a már a 
szövetkezés előtt mily elvetemült gonosztevő volt, 
mutatják a következő adatok : 

Mrdzsics Zsiván, ó-bánovczai illetőségü, több súlyo
sabb beszámítás alá eső büntetendő cselekmények 
elkövetése miatt 1 2  évi börtönre itélt rab szökevény ; 

Medakov Pera turiai illetőségü, szándékos ember
ölés büntettéért 1 2  évi börtönre itélt l'abszökevény ; 

Csuravb Péter, ó-pazovai illetőségü, gonosz elő
élete folytán illetősége helyéről hatósági üldözés elől 
menekült gonosztevő ; 

1 1,7 
Apality Milán ó-sztapári illetőségü hil'hec1t köz

ártalmú és hatósági üldözés elől menekült gonosztevő ; 
Kovacsov Tósa deszpót-szt-iváni illetőségü, több 

rendbeli lopás és egyéb büntetendó cselekmények 
miatt szökésben levő gonosztevő ; 

Mility Paja és Zakity Milán mindkettő felső-kovili 
rovott előéletü közártalmú gonosztevő ; 

Torma Mihály ó-becsei illetőségü, 4 évi börtönre 
elitélt és az uj vidéki kir. ügyészség börtönéből meg
ugrott rabszökevény. 

A rablóbanda hátultöltő vadászfegyverekkel és forgó 
pisztolyokkal volt felfegyverkezve, mely fegyvereket, 
- mint az később bebizonyult - Ujvidéken vásá
rolták maguknak a felelős éjj eli őrök közbenjöttével. 

A rablóbanda mindjárt megalakulása után a követ
kező gaztetteket követte el : 

1 886 augusztus hó 25-én éjjel özv. Vujkev- N áta 
deszpót-szt-mihályi lakosnőt meggyilkolták és kirabol
ták ; szeptember hó 4-én Doroszló és Rácz- Mi litics 
között a postakocsist meggyilkolták és a postát ki
rabolták ; november hó tO-én éjjel Nacsil József 
bács-uj helyi pusztai lakost azért, mivel ez az őrz é 
sére biz ott juhokból nem akart egyet sem átengedni ,  
agyonlőtték. 

November tO-én éjj el 1 1 -1 2 óra között a banda 
3 tagja, nevezetesen Tyoszity Lázár, Medakov Péra 
és Apality Milán, úgyszintén ez utóbbinak Sztanije
vics Deszenka nevü szeretőj e  is kocsin, melyet az 
elébe fogott két j 6  lóval együtt a gróf Chottek kis 
alpári pusztáj áról loptak, Pivniczára értek, hol a 
községháza előtt szintén kocsin levő csendőrségi 
járőrt megpillantva, megfordultak és H6d ságh felé 
a lehető legnagyobb sebességgel visszahajtottak, mi 
a járőr előtt gyanusnak tün vén fel, a menekülőket 
ugyancsak kocsin ülJözőbe vette. 

. A haj sza közben a mintegy 200 1épésnyi előnynyel 
bu'ó üldözött kocsÍl,61 egy útkanyarulatnál Tyoszity 
Lázár és Medakov P éra - a nélkül hogy ezt az 
üldöző csendőrök az éj setétsége é s  a kanyarulat 
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miatt észrevehették volna - a kocsiról leugrottak, 

az út két oldalán elrejtőztek és midőn a csend

őrök oda érkeztek, a raLlók által váratlanul orvúl 

kereszttűzbe fogattak, úgy hogy Do'ró Mihály csendőr 

halálosan measebesülva még a helyszinén meghalt, 

Az épen m:radt Nagy Mózes örs vezető és Ve1'

nM' Antal segédleti honvéd a harczot azonnal fel

vették, de eredmény nélkül, mert a rablók fel

használva a járőrnek az elesett bajtárs felé pilla
natnyira irányult figyelmét, kocsij ukra kaptak és 
elmenekültek . 

Folytatva gazságaikat, ugyanazon évben Nikolics 
Zukó gulubinczi lakoson követtek el rablógyilkossá
got s ez alkalommal nagyobb pénzösszeget vittek 
el s még számtalan oly betöréses lopás és lopásnak 
voltak tettesei, melyeket néha együttesen, de gyak
ran egyenként egymástól elválva követtek el. 

1 886 deczember hó 2-án Tyoszity Lázár öt czin
kostársával kocsin Hódságl1l'a indult azon szándék
kal, hogy a takarékpénztárt, esetleg Schumacher 
nevü jómódu polgárt kirabolj ák, ; azonban véletlenül 
Hódsághtól mintegy 1 500 lépésnyire este 8-9 óra 
között Maron István, Vida SándO?' és Agazony József 
csendőrökböl álló és Parabuty felé portyázó j árőrrel 
találkozva, ezáltal az úton megállásra szólíttattak 
fel, mire a rablók - kiket a j árőr az uralkodó sötét
ség miatt azonnal fel nem ismert - lövésekkel 
feleltek. A csendőrök azonnal felvéve a harczot, 
rögtön oly erélylyel viszonozták a tüzelést, hogy a 
rablók a járőr határozott felléptén elré mülve, a 
kocsiról leugrálva minden irányban széjjelfutottak 
és elmenekültek. 

Ez alkalommal csupán Apality Milán, a rablók 
egyike szenvedett kisebb sérüléseket, ki a lovakat, 
melyek szintén megsebesültek, Hódságh alá a szérüs 
�ertekig �ajtotta és a kocsival együtt ott hagyta, hol 
I S  a kO?Slll levő és a rablók tulajdonát képező több 
rendbeli ruhaneműekkel együtt a járőr által még 
ug-yanazon éjjel megtalálva elkoboztattak. 
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A j ál'őrnek a ralllókkal itt elmon dott összeütkö
zéséről a II. csendőrkerületi parancsnokság decz. 
3-án tá,'irati j elentést kapván, Kálló Antctl hadnagy, 
ujvidéki szakaszparancsnok a helyszinére való azon
nali kiszállásra és a legerélyesebb nyomozás beveze
tésére szintén táviratilag utasíttatott, ki is deczem
ber 4-én l'eggel 9 órakor Hódsághra megérkezve, a 
nyomozást megkezdette. A vele közremüködő j árőr 
Mrakovics Gábor és Nagy Mózes örsvezetők, Nagy 
János, Ternanov Antal, Malonyai Pál, Imhoff Gy,j'rgy 
és Wetzl János csendőrökből állott. 

A nyomozás során mindj árt kezdetben sikerült 
Krivakutya Velicska Lality községi lakost, a banda 
egyik veszedelmes orgazdáját elfogni és a biróság
nak átadni. Nyomozását a szakaszpal'ancsnok Piv
niczán deczember 7 -én folytatva értesült, hogy Torma 
Mihály a banda egyik tagja előző éjj el Arováczon 
két lovat lopott s Pivniczáig üldöztetett, itt azonban 
üldözői elől eltünt. 

Ezen értesülésen alapuló s mintegy 6 óraj nyomo 
zás után Imrek Samu ottani lakos szinj ében -
már biztos értesülés alapján - kezdetett meg a 
kutatás, mely czélb61 a színben levő nagy rakás 
polyva Mrakovics örsvezető által szuronynyal több 
helyt eredmény nélkül megszurkáltatott, miután azon
ban a további kutatás eredmény nélkül maradt, Nagy 
Mózes örsvezető fegyverre tűzött·� szuronyával ujból 
szurkálni kezdte a polyvarakást s abból egyszerre a 
keresett Torma Mihály, három könnyebb sebből vé
re�ve, forgópisztolylyal kez ében kiugrott, de Nagy 
Mozes örsvezető által, mielott;még lőhet ett volna, 
lefegyvereztetett. Torma azonban még mindig nem 
a,lta meg magát, hanem egy hosszu kést előrántva, 
Kálló Antal hadnagynak rontott, de sikertelenül, 
l�ert nevezett hadnagy és Malonyai csendőr által 
uJ ból lefegyvereztetvén, megbilincseltetett. Megj egy
zendő, hogy ezen haramia, ki fegyverrel kezében 
fejtett ki ellenszegülést, csak az által kerülte ki a 
lelövetést, hogy a csendőrők által körülvéve, egyik 
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vagy másik csend őr életének veszélyeztetése nélkül 
nem lehetett reá lőni. 

A letartóztatott Torma Mihály kikérdezése során 
Kálló hadnagy a nyomozás folytatására nézve felette 
fontos adatok birtokába jutott, melyeknek alapj án 
Nctgy Mózes örsvezető, Nctgy János, Malonyai Pál 
Imhoff GYÓ'1'gy és Te'rnctnov Antctl csendőrökkel 
Petrováczra ment, hol a fáradt kincstári lovak mel
lett Imhoff Gyó''rgy csendőrt visszahagyva, az ülUöző 
járőrbe Schwach József csendőrt osztotta be s Petro
váczról a nyomozást folytatva deczember l l -én reggel 
8 órakor Felső-Kovil községbe érkezett. 

Ezen községbe megérkezve, Kálló Antal hadnagy a 
rablóbandához tartozó Mility Peja házát körülfogatta s 
ez alkalommal ott 2 gyanus egyént letartóztatott. 
Ezen letartóztatott egyéneknek a község házához való 
kisérése közben Szeknlics Mihá.ly háza előtt a j árőr 
gyanus körülményekre lőn figyelmessé, mire a ház rög
tön körülvétetett, Kálló hadnagy pedig a ház udvarára 
belépve a hár.ban benn a folyosóra nyiló ablakon 
át töb� felf.egyverkez

,
ett egyént pillantott meg s igy 

gyanuJat bmgazolva laLva, gyors elhatározással azokat 
a konyhaajtóból a törvény nevében megadásra és 
fegyverek nélküli kijöveteIre felszólította. A rablók 
a�onba,n a felszólításnak - daczára, hogy az Schwach 
Jozsef csendőr által nekik szerb nyelven is ismétel
tetet� - . nem engedelmeskedtek, hanem e helyett 
Apahty Milán rabló szeretőjét Sztanijevics Deszenkát 
és Szekulics Mihálynét a házból kiküldték. - kik az 
udvarra érv e a járőr által letartóztattak -

' 
s a bent 

maradt rablók pedig az ablakon és nyitva l
'
evő konyha

ajtón át a kivül álló csendőrökre tüzeini kezdettek. 
A,.iárőr .egyE>s tagjai Kálló hadnagy intézkedései 

s�el'lI:,
t s�mtén

. 
fedett állásba helyezkedtek s a rab

lok tuzelesét vIszonozták, minek következtében d. e. 9-19 ó;a k?zött két rabló folytonos tüzelés közben 
a hazbol kIrohant S a kirohanásnál ezek egyike !e�nanov Antctl csendőr balkarj át a könyök táj ékán 
atlőtte, egy másik lövéssel pedig hasát sértette meg,-

J f) J 

viszont Te1'nanov Antctl csendőr a másik rablót azon 
pillanatban, midőn ez a konyhaajtón kiugorva a 
csendőrökre tüzelt, úgy czombon lőtte, hogy az össze
rogyott ; de pillanat alatt felugorva, máf'lik társá
val együtt a kerten keresztül menekülni iparkodott, 
a midőn is Kálló hadnagy és Malonycti csendőr által 
üldöztetve, Kálló hadnagy egy lövésétől találva ismét 
felbukott, ele újra felkelt s a szénaboglyák és kuko
riczaszárakkal telt apró udvarokban súlyos sebei 
daczára a másik szintén megsebesült rablótársával 
úgy eltünt, hogy bár délután 4 óráig 1 50 ház m otoz
tatott meg, többé reájuk akl1dni nem lehetett. 

Jellemző Felső-Kovil község előljáróságára, a köz
ségi rendőrségre és a lakosságra nézve azon körül
mény, hogy bár a csendőrök és rablók közötti fen
tebb leirt és egy órán ál tovább tartó harczot az elől 
járóság, a j ól felfegyverzett 9 főből álló rendőrség 
és több százra menő lakos végig nézte, a küzdő 
csendőröknek nem csak nem segítettek, de midőn a 
letartóztatva levő két gyanus egyénnek és a két nő
nek azon czélból való őrizetre átadása szándékolta
tott, hogy a fogoly őrizetet teljesítő csendőr is a 
harczba belevonathatván, annyival több harczos áll
jon rendelkezésre ; sem az előljáróság, sem a rend
őrség, sem a lakosok közül bárki is az őrizetet vagy 
felügyeletet telj esíteni nem akarta s minden felhívás 
és figyelmeztetés daczára még ezen csekély - külön
ben köteles - szolgálatot is megtagadták s így egész 
határozottsággal állítható, miszerint a megszökött két 
sebesült gonosztevő menekülése is csak a lakosság 
segélyével volt lehetséges.  

Az elmenekült rablók egyike Medakov Pera, a má
sik Zsivics Zsiván volt, a házból való vakmerő ki
törésre őket azon körülmény késztette, hogy két 
czinkostársuk névszerint Apality Milán és Jokity 
Milán a járőr sikeres tüzelése következtében agyon
lövetett, 

Az agyonlőtt Apality Milán letartóztatott szeretője 
Sztanijevics Deszenka a nyomozás további folytatá-



sára, valamint a rablók btintetteinek kiderí tés ére 
nézve igen fontos vallomásokat tett, úgy hogy ennek 
alapján fl, csendőrség által deczember 1 5-ig a rabló
bandának 14 részint rabló , részint orgazda-tagja 
tartóztattatott le  és adatott át az igazságszolgáltatás
nak, s ugyancsak átadattak a biróságnak a Theodoro
vics Ilia karloviczai ( Szerém megye) lakos orgazdá
nál deczember 1 2-én két ládában feltalált, a még 
mindig szökésben levő Tyoszity Lázár rabló tulaj do
nát képező ruházati és más különféle tárgyak, vala
mint a két rabló agyonlövetése alkalmával tömege
sen előtalált és a nyomozás folytatására nézve igen 
értékes dolgok is. 

TernOlnov Antal csendőr lősebei 4 hét alatt min 
den káros utókövetkezmények nélkül begyógyultak. 

Az eddig elért szép eredmény után Kálló Anlal 
hadnagy a még szökésben levő rablók kézrekerítése 
körül oly erélyes és czélszerti intézkedéseket tett, 
hogy a gonosztevők a legnagyobb mérvben zaklatva 
érezvén magukat, a helyzetnek ilyetén tarthatatlan
sága folytán a banda teljesen feloszlott s meneki.-i
lendő a teljes megsemmisítés elől, összeköttetésük 
mellett Popovics György volt újvidéki lakostól j ó  
fizetésért álnevekre készitett hamis útleveleket sze
reztek s. ezek segélyével Szerbiába kiszöktek. így 
vo,nta kl magát a további üldöztetés alól Tyoszity 
Lazár a banda vezére, ennek szeretőj e Sztojanovics 
Anka egy festői szépségü 16 éves leány, Medakov 
Péra, Csuruvia Péter, Kotor Mihály, Mrdzsics Zsi
ván és Mili t Y Paja, kik Belgrádba s onnan Schabaczra 
mentek, hol is az ottani gonosztevőkkel szövet
ke�tek. 

�I?, c!e Kálló �ntal hadn�gy
. 
szorgalmas és buzgó 

utanJaras�al szerIt tudta eJtem annak is, hogy a 
gazok reJtekhelyét kitudja, minek megtörténte után 
az osztrak-magyar konsulátust - az ügy sürgős és 
a késedelem veszélylyel járó lévén - az üldözött 
rablók letartóztatása iránt megkereste. Mielőtt ez 
azonban megtörténhetett volna, az üldözött gaz · 

, 

, 

emberek ottani ki:iszöbön álló üldöztetésüknek is 
neszit vévén , ismét széjjelszórodtak oly szándékkal, 
hogy egyenként Magyarországra visszalop6uzva itt 
újból egyesülnek. 

Csuruvia Péter már 1 887.  j annál' havában jött . 
vissza Szerbiából, de az akkor Ó-Pázuán ki sz állva 
volt, jól értesült Kúlló hadnagy in tézkedése folytán 
Iregen a csendőrség által meglepetve elfogatott a 
nélkül, hogy ellentállásra ideje lett volna - noha 
jól fel volt fegyverkezve - és fegyverzetével vala
mint hamis útlevelével együtt a zimonyi kir. tör
vényszéknek átadatott, 

Kotor Mihály, ki február havában jött vissza 
Magyarországra, Uj -Karlóczán az ottani csendőrség 
által erős é s  kétségbeesett ellenállás után, miközben 
három szuronydöfés által lett harczképtelenné téve, 
fogatott el és adatott át az illetékes biróságnak. 

Mility Paj a  látván czinkostársainak szomorú 801'
sát, a zombori kir. törvényszéknél önként j elentke
zett ; úgyszintén önként jelentkezett Szeknlic8 Mihály 
a titeli és Bulek Balza Mihály a hódsághi kir. j árás 
biróságnál. 

A még n1Índig Szerbiában tartózkodó Tyoszity 
Lázár folyó év márczius havában szeretőj ét Sztoj a
novics Ankát rokonaihoz Martiniczára küldötte, miről 
Kálló hadnagy értesülvén, az eszéki csendőr-szakasz
parancsnokságot letartóztatása iránt megkereste, mi 
foganatosíttatván e nő is a zombori kir. törvény
széknek átadatott. 

1887. márczius havában Tyoszity Lázár, Medakov 
Pera és Mrdzsics Zsiván Szerbiából visszaj őve Szerém 
megyében kezdtek garázdálkod ni, hol Arcseszkó 
Koszta, Arcseszkó Lázár krnyacseszki, Theodorovics 
Ilia, Popovics Trifun karloviczai és Zsulyevics Ignat 
marodéki illetőségií. rovott előéletií. közártalmú ga:!:
emberekkel szövetkezve nagy mél,tékben veszélyez
tették a személy- és vagyon biztonságot ; különösen 
pedig Karlovicza volt garázdálkodás aik színhelye a 
hol többek között május 20-án Sereglics Jócza házába 



betörve, 1 200 fl'tnyi papir, arany és ezüst pénzen 
kívül még több értékes tárgyat . is elvit�e�. 

, 
. .  

Ugyanott betörtek Straub Juhanna ha:zaba es to�b 
értékes tál'gyat elvittek, - de a JankovlCs �zvetozar 

. bol'thelyiségébe megkisérlett betörés ne� slk�r�lt. 
Tyoszity Lázár, Medakov Pera, �dZSl�S ZSlv,an ?s 

Zsulyevics Ignat Szerém megyébol, czmkostarsalk 
oltalma és óvintézkedései mellett, Bács ·Bodrog megye 
területére, sőt Újvidékre is át.látogattak néha, mely 
alkalmakkor Turián, Paragán, 6-Sztapáron és Tova
risován fordultak meg, azonban eddigelé a csend
őrség éber figyelme . _ .  minthogy nyomoztatásuk 
illetve üldöztetésük mindIg folyamatban tartatott -
mi)1den gaz vállalatukat meghiusította. 

Igy történt többek között, hogy máj us hóban egy 
újvidéki rovott előéletű czinkqstársukkal abban álla· 
podtak meg, miszerint egy Uj vidéken, a temerini 
utczában lakó gazdag kereskedőt kirabolnak. Kálló 
Antal hadnagy erről értesülvén megtette a kellő 
intézkedést a bűnös cselekmény meghiusítására illetve 
fL gazemberek elfogatására, de ezek összeköttetésük
nél fogva az intézkedésekről értesülve, terv ük kivite 
lét abban hagyták. 

A m. év junius havában sok és fáradságos utánj árás 
és pénz áldozatok árán végre sikerült Kálló hadnagy
nak értesülnie, miszerint a rablóbanda j unius 1 1 -én 
eljön Uj vidékre és a kiszn.csi utczában levő egyik 
korcsmában mulatni fog. . A l'ablóbanda két tagj a, nevezetesen Tyoszity Lázár 
és Mrdzsics Zsiván Uj vidékre a kij elölt i dőben el is 
jött j mielőtt azonban a j elzett korcsmába mentek 
volna, a Schücz Albert tulaj donát képező nyilvános 
helyre (bordély) tértek be j ' ho] magukat j ól találhat
ták, mert még 10 óra után is ott voltak. 

Kálló Antal hadnagy a rablók hollétéről értesül
vén, Pakáy István' őrmester, Lavenka János, Tályai 
István csendőrök, Barach Antal, Osőke Mihály és 
Bartha: Sándor próbacsendőrökkel elfogás ukra indult 
és tekmtve a rablók határtalan vakmerőségét, hogy 

\ 

lllillllen meuekülhetésnek elejét vegye, az épület és 
udvar szoros körülzárolásához szükséges karhatalmi 
segély kirendelés8 iránt a cs. és k.  állomásparancs
nokságot és fL városi rendőrkapitányságot megkereste 
s a szükséges segédlet csakhamar meg is érkezett. 

Az épület és udvar a Károly román király nevét 
viselő 6·ik sz. cs. és kir. gyalogezred ből karhatalom 
gyanánt kirendelt katonák és a városi rendőrök 
által telj esen körülzál'oltatván, Kálló Antal hadnagy 
Tályai István csendőrrel azon szobához közeledett, 
melyben a rablók mulattak s őket magyar és szerb 
nyelven a megadásra felszólította, mire azonban a 
rablók nem válaszoltak, hanem a szoba padlására 
felhuzódva a cseréppel fedett tetőt hirtelen kibon
tották s a kerten át akartak elmenekülni, de ebben 
lövések által akadályoztattak meg. 

A rablók látva, hogy a menekülés lehetetlen, két
ségbElesett harczra hatál'ozták magukat és a tetőn 
lőréseket csinálva forgópisztolyaikból erős lövöldö
zést kez dettek, folytonosan tüzelve a csendőrök és a 
többi karhatalmi segédletre, mi ezek részéről mérsé
kelten viszonoztatott . 

A rablók kitünő védett helyzetben voltak, meg
közelítésük ern beráldozat nélkül úgyszólván lehetet
len volt. 

Végre körülbelől éjfél után Ml'dzsics Zsiván a 
csendőrök lövésétől találva összerogyott és szenvedett 
sérüléseiben reggel fél 4 órakor meghalt. 

Tyoszity rablóvezér még mindig nem adta meg 
magát, hanem folytatta a tüzelést, míg végre Pakay 
István őrmester, Tályai István csendőr és Barach 
Antal próbacsendőr a ház végében a tetőt kibontot
ták és ez oldalról is kezdtek tüzeini a makacs 
rabló ra, ki ennek folytán hátán és j obb karj án csak
hamar megsebesülve, miután még a kezében levő 
forgópisztoly is egy a hengert talált lövedék által 
hasznavehetetlenné tétetett, végre magát reggel 1 -2 
óra között megadta ; letartóztattatott és következő 
nap ' a z ombori kir. törvényszékhez átkisértetett. 
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A támadók közül csupán Becker Sebestyén cs.  és k.  
(j. gyalogezl'edbeli őrmester sebesült meg, sebéből 
azonban minden káros következmények nélkül már 
felgyógyult. 

Hogy a rablóbanda, daczára a csendőrség részéről 
kifejtett fáradhatlan nyomozásoknak és minden irá
nyú tevékenységnek még is oly arányl ag hosszú időn 
át tudta magát fentartani, az a m. évi zsebkönyvben 
részletesen vázolt terepviszonyokon kivül főleg annak 
tulajdonítható, hogy a lakosság, a legtöbb községi 
előlj áróság és rendőrség a csendőrséget - mint ez 
a felső- kovili összeütközés lefolyásából is világosan 
kitünik - soha nem támogatta, sőt a sok orgazda, 
czinkostárs valamint a gonosztevőknek minden irány
ban kiterjedő szövetkezete az üldözötteket nem csak, 
hogy idejekorán értesítette az üldözés mozzanatairól, 
de őket számtalanszor el is rejtet�e s valóban elis
merést érdemel azon körültekintő, ügyességgel és 
szakértelemmel párosult bátol' és erélyes elj árás, 
melynek mégis sikerült ily veszélyes egyénekkel és 
viszonyokkal szemben is az intézmény jó hírnevét 
nemcsak feuntartani, hanem az elért szép eredmé
nyek által a benne helyezett bizalmat igazolva, m ég 
j obban megszilárclítani. 

.. 1� ,l� .. , ... '1" "1"'1'" 

32. Mé8záros Fa/rka8 őrmester, 
33. Szilve8zter Gyi.irgy, 
34. H{l//wr Józ8ef, 
35. K1'istály Andrá8 és 
36. Sándor Józ8ef csendőrök, a magyar kir. L sz . 

csendőrkerület állományából, a Torda- Aranyos megyei 
Toroczkó községben 1 887. évi máj us hó l -én és 2-án 
dűhöngött tűzvész alkalmával tanusitott fáradhatlan 
és önfeláldozó működésükért a m .  kir. honvédelmi 
ministerium által . dicsp.rő okirattal lettek ellátva ; 
azonkívül Mé8zá1'o8 Farka8 őrmester részére, ki ez 
al�alomn;tal férfias, bátor és elszánt fellépése, vala
�nt t�p.�ntatos és higgadt magatartása által magát 
Igen kltuntette, a magyar kir. belügyminiszterium 

I j 
l 
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40 frtnyi,  a fennebb megnevezett csendőrök részére 
pedig 1 0- 1 0  frtnyi j utal omdíjat engedélyezett. 

Hogy mily áldásteljes milködést fej tett ki a 
toroczkói csendőrörs legénysége ezen · alkalommal, 
azt a Torda. Aranyos megye toroczkói járásán ak 
szolgabirája által a nagyenyedi csendőr szakasz
parancsnoksághoz intézett s alább kivonatilag közölt 
átirat minden részletes leirásnál j obban kitünteti. 

Sz .  1 394·-887. 
rrorda-Aranyos niegye 

T oroczkói járás szolgabiráj a. 
M.  kir. csendőrszakasz t. parancsnokságnak 

N.-Enyed. 

A már országosan tudvalevő, s Toroczkó közön
ségének egy negyed részbeni lakósait végpusz
títással sújtott nagy tií.zesetnél, - hol a község 
minden lakósa, a város összes lakósságát fenyegető 
tűzvésztől megfélemlítve, csak saját érdekeire gon
d olt - a tűz nagy küzdelmek közötti elfojtásá
nak, meggátlásának sikere kizárólag a helybeli , 
Mészá1'os Farkas csendőr őrmester által tapinta
tosan vezényelt csendőrségi legénységnek tulajdo
nitható, kiket névszerint Szilveszte?' Gyiirgy, Hauer 
József, Kristály And1'ás és Sándor József csend
őrök személyeiben j elölök meg. 

Toroczk ó ,  1 887. máj us 1 2-én .  
Csongvay LŐ1'incz, R .  k.  

főszolgabiró. 

37, Gaál?: Gyula őrmester, ft m. kir. I I .  sz. csendőr
kerület áll ományából . 

Markovié J ancsa, REtma községi szerb a lattvaló 
1886. évi november hó 1 7  -én az új - palánkai határ
hoz tartozó Csibuklia szigetre fagyií.jtés végett ft 



Dunán átcsónakázván, a szigeten nyomtalanul eltflllt 
s miután később előkerült csónakja vérfoltokkal 
volt telve, subája pedig egy odvas fában találtatott 
meg ; ennélfogva azon gyanú merült fel, hogy neve
zett meggyilkoltatott s hullája a Dunába dobatott. 

A Bécsben székelő szerb királyi követségnek kez
deményezése folytán ezen ügy d iplomatiai úton a 
bűntény kiderítése végett Krassó-Szörény megye 
alispánjának kiadatván, ezúton 1 887. évi m árczius hó 
1 3-án,  - tehát a bűntény elkövetése után 4 hó 
mulva, - Gaáli Gyula őrmester, fehértemplomi 
örsparancsnok tudomására jutott. 

Bár az eredményt a hosszú időköz igen kétessé 
tette s a nyomozás e miatt sok nehézségekbe ütkö
zött, mindamellett Gaáli Gyula őrmester észszerüen 
és kitartással eszközölt nyomozás után nemcsak a 
tettest Ranyiszav M al'kó juhász személyében kidel'Í 
t�tte, hanem hosszas utánj árás és  puhatolás alapj án 
blzo�yíték?ka�, �őt szemtanukat is szel'zett, úgy hogy 
a gyilkos Jogel'venyesen volt elitélhető. 

Ezen a környék közbiztonságára előnyös befolyás
sal levő .erélyes, buzgó és eredményes szolgálataiért 
a m. kir. honvédelmi ministerium Gaáli GYUlcl 
őrn:estel'.t . dics�rő okirattal látta el, míg a m. kir. 
belugymllllstenum részére 30 forintnyi j utalomdíjat 
e���délyezett ; S,zentmihály i Má1'ton csendőr pedig, 
kl orsparancsnokat a nyomozások keresztülvitelénél 
hat�at�san támogatta, a magyar kir. II.  sz. csendőr
kerületI parancsnokságtól kapott dicsérő okiratot. 

38. Astilan Si11wn örs\:�zető czímzetes őrmester, 
39. Erdélyi Béla, 

' 

40. Kovács János, 
41 . Balog Sándo?' és 
42. Schullm' Ádám csendőrök, a m. kir. I I I . sz. 

csendőrkerület állományából. 
A Fehér-Kőrös 1 887. évi május hó 22-én kiáradván 

a 
.. harkályi hidnál levő gátat átszakította, minek 

kovetkeztében hat kÖ7.ség határa víz alá kel'iilt. 
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Hogy az ál' tovaterjedését megakauályo7.11i 8 ez 
által 5000 hoh1 területet és mintegy 80 holullyi 
tanyatelepet megmenteni sikerült : az főképen az 
eleki ih's fennmegnevezett legénységének énl eme. 
Ezen legénység ugyanis hat nap és éjj elen á.t rend
kívüli erélylyel, fáradhatlan kitartás és önfeláldozás
sal munkálkodott a mentés körül ; a lak6sságot, 
mely a védekezésben már-már kimerülni kezdett. s 
a munkálatot abban hagyni szándékozott, folyton 
buzdította s a mentésre teljes erélylyel serkentette . 

E nnek következtében Astlilán Simon örsvezető, 
czÍlnzetes őrmester, Erdélyi , Béla, Kovács János, 
Balog SándO?' és Schullm' Adám csendőrök, a m. 
kir. honvédelmi ministerium által dicsérő okirattal 
láttattak el, azonkívül a m. kir. belügyministerium 
ezen derék örs parancsnokának, Astillán Simon cz. 
örmesternek, 20 frtnyi jutaloméIíjat engedélyezett . 

A m. k. II. sz. csendőrke1'iile t tertHetén az 1887.  
év folyamán pusztított árviz alkalmával tanusított 
kiváló szolgálatokért a következők nyertek a 111 . kir. 
honvédelmi ministerium részéről dicsérő okiratot 
és pedig : 
aj 4'3. Fehé1' Ignácz őrmester, 

44. Kovács Mihály, 52. l?-gang Gábor, 
45. Fekete János, 53. Weil Srínd01', 
46. Bogyó E1'nő, 5t. Palágy i Péte?', 
47. Totl?, István, 55. Molnár János, 
48. OZUCZ01' Vendel, 56 . Rozsa István, 
49. Roskó Gyula, 57. Go?'dos Józse!, 
50. Gyu'rik Lajos, 58. Dombi János és 
5 1 .  Kont?·os FC1'e?wz, 59. Kö'peczi Géza csendőrök 

a kistiszai zsilipszakadás következtében a Földeá,k
nál és a lelei töltéseknél lezajlott ál'vízveszély aik [LI
mával tanusított kiváló csaknem emberfölötti erőt 
kifejtő s odaad6 tevékenységük, buzgalmuk és fárad ·  
hatlan önfeláldozó szolgálataikért j - nevezettek 
részére ezenfelül a m. kir. közmunka- és közlekedés-
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ügyi ministerium összesen 200 frtnyi jutalomdíj at 
engedélyezett. 

b)  60. Tomalik János czimzetes őrmester és  
6 1 .  Holmik Ká?'oly csendőr, - az Aurélháza, Ujvár 

és 6-Telek községek határában pusztított árvíz alkal
mával a védekezési munkálatoknál tanúsított férfias 
erélyért, körültekintésért, önfeláldozó sz?rgalomért 
és derék maoatartá,sért ; ezenfelül a m. ku. belügy
ministerium " !'észéről Tomalik czimzetes ől'mester 
30 frtnyi, Holmik csendőr pedig 15 u'tnyi jutalom
díjat nyert. 

c) 62. Bene La/os, czímzetes őrmester, 
63. Fa1'kas Antal, 
64. Ozipóth István, 
65. Balogh Im?'e és 
66. Feldusz Is tván örsvezetők, 
67. OZ'lWZ Sánd01', 
68. Mixics SándO?' és 
69. Vlaskalics Lajos csendőrök, a Berzava 

folyó áradása következtében Széchénfalva és Kriva
bara községekben pusztított árvizveszélynél teljesített 
kiváló szolgálataikért ; ugyanezen alkalomból a m. 
ki!'. belügyministerium Bene czímzetes őrmesternek 
25 frtnyi, Farkas, Ozipóth, Balogh és Feldusz örs
vezetőknek 15-15 frtnyi s Ozucz, Mixics és Vlaksa
lics csendőröknek 1 0 - 10 frtnyi jutalomdíjat enge
délyezett. 

cl) 70. Kávé?' István és 
, 

7 1 .  Anyos János őrmesterek, a Béga és a Temes 
áradásai alkalmával tanusított önfeláldozó és sikel'r 
dús, erélyes szolgálatokért. 

e) 72. Flegel Józse! örsvezető, ki a Berzava folyó
nak Detta és Topolya községekben történt kiáradása 
a�kalmával egy nőt és két gyermeket az árból 
kImentett, a közmunka erővel a veszély pillanatában 
észszerüen és ügyesen rendelkezett és ezáltal Dettát 
nagyobb pusztulástól megmentette ; ezenfelül a m. kh'. 
belügyministerium részére ez alkalomból 25 frtnyi 
jutalomdíjat engedélyezett, 
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I) 73. Takács Józse! öl'svezetö, a Facséton pusztí
tott árvíz alkalmával tanusított buzgó szolgálataiért 
s mivel ez alkalommal egy 3 főből álló családot· az 
árvíz okozta s�orongatott helyzetéből megmentett, 

A� 188',. évi vi�ves�élyek (t 1n. kir. 
II. S�. csen(lőrrkel'ület tm·iiletén. 

A Temes, Béga, Bi?'ducza, Benava folyók s ezek 
mellékfolyói a tavaszi hóolvadáskol' s nagy eső-o 
zések alkalmából minden évben kisebb -nagyobb káro
kat szoktak ugyan okozni áradásaikkal a magyar 
királyi II. számú csendőrkerület tel'ületéhez tartozó 
K?'assó-Sz()?'ény, Temes és To'rontál megyékben ; az 
1887. év tavaszán azonban nagyobb és szomorubb 
jelentőségüvé váltak ama folyók áradásai, és pedig 
nemcsak azért, mert óriás területet öntöttek el s 
kiszá.míthatlan károkat okoztak - hanem különösen 
azért : mert a hóolvadás ez évben a krassó-súirényi 
hegységekben a hosszantartó tól miatt csak a verő
fényes májusban s ekkor aztán hirtelen kezdődött 
meg s a tavaszi esőzések is ekkor és hatalmas ará
nyokban állván be) - a k?'ass6-szij?'ényi és temesi 
hegyekből az óriás víztömeg egyszerre rohant alá, 
úgy, hogy a határos vidékeket váratlanul lepve meg, 
még az  emberéletben való nagy veszteség i s  csak 
úgy volt elkerülhető, hogy a hatóság és csendőrség 
a veszély nagyságához mért buzgalom, gyorsaság és 
erőfeszítéssel látott a nagy veszélyben forgott vagyon 
és élet megmentéséhez. 

Kétséget nem szenved, hogy országos csapássá 
nőtte volna ki magát Dél-Magya9'o1<szág ezen szeren 
csétlensége, ba a hatóság és a csend.őrség oly példát
lan lelkiismeretességgel, erély ly el és gyorsasággal nem 
jár el, - wert a nép a helyett hogy a veszély 
nagyságához mél'ten igyekezett volna védekezni, keleti 
fatalismussal adta meg magát a sOl'snak s összetett 
kezekkel nézte vagy várta a történendőket. 
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Eléggé fogjá.k a fent mondottakat bi9lonyítani a:;l 

alább röviden fel említenc1ő esetek 
A magyar királyi I I-cl ik számú csendőrkerület 

fl kiterj edt yármegyét, magában foglaló területén , 

K1'assó· Szih'e"ny megye fekvén legmagasabban , termé
szetesen ott keletkezett a veszély, azaz a hirtelen 
és rendkivüli mérvben bekövetkezett h60lvadás és 
esőzések okozta rohamos vízárarl ás ottan és killönösen 
fL Bé(Ja mell ett F'acséton tette váratlan látogatását , 

Ugyanis a Béga. F'a csét-nálaz 1 887,  évi május hó 
iO-án éjjel oly hirtelen dagadt meg, hogy a közsé
get -. melyben még senki sem sejtette a veszélyt -
pillanat alatt n agy részben elöntötte . 

Az éjjel meglepett népnek ijedelmét leh'ni alig' 
lehet, Mindenkí elvesztette lélekjelenlétét s menekü-
l , , t '  k'  

' 
esre es men esre l sem gondolt. 

Az ott állomásozó csendől'ségi őrs legényséae azon
ban megőrizte férfias nyugodtságát s ha na gy volt a 
�neglepetés és szerencsétlenség, nagy bátorsággal is  
alltak ezzel szembe , 

Ta7�(tcs Józse! örsvezető ottani örsparancsnok, 
ug:vams F'oga1'asy Evlavius és András Tamás csend· 
ő�?k�e! vala�int Ebe?'lin János próba csendőrrel 
éjjelI 12 1 2  orakor gyorsan a községben termettek 
s miután az örsvezető igen helyesen úgy vélekedett: 
hogy maga a rohanó folyó mellett lehet a közséo-ben 
a legnagyobb baj , - oda sietett ; hol midőn l�tta , 
h0f"Y a malom mellett lakó Majthényi Mihály lakása 
mar vízben áll, csendőreivel a már mély árba gá
zol�a, nem�sak a ,cs.aládba öntött bátorságot és hat
hat?sa� segItett �eklek a menekülé.3ben, hanem még 
az mgo yag�ont IS megmentette. !nnen lsm�t a legveszélyeztetettebb helyre, Száy'bely E,ela meg'yeI ntmes ter lakásához sietett, kinek laká
saball mar 2 méter magasságu víz volt maga az 
nt t ' "  , mes ��', nej e es szegeny beteges 9 éves leánya pedio' a pacUasra menekültek . Takács örsvezető azonba� 
f�nt��lítptt e�enc1őreivel feltalálta magát ; tutaj t rög
tonzott s a ketségbeesett családot ldmentette szorult 
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helyzetéből .  Av. istállóban 2 ló volt ; a boldogtalan 
állatok ösztönszerüleg nyerítettek segély után , és nem 
hasztalan , mert az örsvezető hátukra ü lve s átusztatva 
az ál'vizen meg is szabadította őket a biztos vizbe· 
fulástól .  

Ez eken kivül még tekintélyes értékll vagyont men
tett meg az örs legénysége : de a mi itt főrlolog volt , a 
fejvesztett népet helyes tanácscsal és gyors segélylyel 
látta el, minek folytán a nép is m agához tért ij ed
té ből, s maga-magán kép es volt ezután segíteni . 

A lim8só- Szörény megye völgyeiben összeszaladt 
óriás víztömeg feltartóztatbatlanul rohanván lefelé,  
Temes megyét lepte el  nagy hittelenséggel . 

A Temes folyó már május hó 20-án hajnalban a 
4, szárny területén Pa1'ácz községnél , Saág község 
mellett pedig 22-én éjfél után 1 órakor kiszakított 
s a kit6duló l'ohamos ár Pa1'ácz, Saág, Gilád, Peh'o
mitny, Osebza és Maczedonia községeket víz alá borította. 

A nép ennek daczára nem menekült a földből 
készült s gyors összedüléssel fenyegetett falak közől. 

A Bá'nyai Albe?'t hadnagy temesvári szakasz
pal'a.ncsnok vezény!ete alatt a vész színhelyén lévő 
Kiivér István és Anyos János őrmesterek , továbbá 
G1'ádt István örsvezető azonban felfogva a vesz ély 
nagyságát, Klug OUvér, B1'oday István csendőrök, 
továbbá Ta1'y János, K,ltszli ImTe és Égető Lajo8 
próba csendőrökkel, - nemes . erélylyel fogtak a 
vagyon- és életmentéshez. Egézségüket és életüket 
koczkáztatva rohantak a zugó vízárba, s azon 
keresztül felette sok megrémü lt embert vezettek ki 
biztos helyehe, sőt nagy mennyiségft vagyont i s  
hurczoltak ki az iszapos vízbő�. Mig Bányai hac1nagy 
a veszély csökkenése után a N.-Peh'omitny-on mlíködő 
Mayn János őrmestert 7 csendőrrel magáboz véve , 
a holt é s  a folyó Temes által rendkivül veszélyezte 
tett Osáková-ra és Gilád-ra sietett s ott a mentési 
munkálatok · keresztülvitelénél nagy tevékenységet 
fejtett ki : addig a fentebb emlitett 2 őrmester és a 
csendőrök május h6 2 1 - 25-ig folyton , lankadatlanul 
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hu zditották It ki fó,l'n.dt, közmnnltát teljesítő népet a 
mentés és a védőmüvek helyreálHtásának eröfeszítő 
munk ájában . A hol legveszélyesebb volt a helyzet, 
ott mindenütt lehetett találni altisztet vagy csendőrt, 
kik mitlőn látták, hogy a munkások a buzdít6 szavak 
d aczára lankadni kezdenek : tettleg mutatták meg, 
hogy miként kell védeni a ttlzhelyet, melynek elves7.te 
flRetén elpusztulnak ők is. 

Mig a fent elsoroltak itt küzdöttek a puszt.ít6 el em 

m egfékezésére, addig Ba1'fa Józ8 ef öl'Rver.ető a 1'lkúsi 
járásban a Béga gát jainak kiFlzakar1 áRát m egak adá
lyoz6 hatalmas munkálatoknál mííködött s buzdít6 -
és lelkesítő Bzavaival fl fáradb atlanságával nem kis 
mértékben járult hozzá, hogy e helyen a védelem 
Rikeres lett . 

A temesvá1'i szakaszparancsnokság terU l etén azon 
l l /tn még nem mult el a vesr.ély. 

A Te me8 folyó apadáRa len t ebb (Tem eRVál'on a1 61) 
a Big(� árac1áRát jelentette, úgy bogy május 25-én az 
p1 ő1Jh eml itett vidékről Kiivh' I.'J fván Ől'llleRtert, a 
rendkivül fenyegetett Utv'in éR R.-Szt- Mihály közsé
gek védelméhe7. ke] ] ett vezényel nL Jjjr.en őrsmester 
a z  91'sebeli B i1'kenhayer Ján08, Popa L'ttka János., 
Heü;h Jrínos éR Mii ller' Bde csendőrökkel itt i s  oly 
ren clk i v it l i  tevékenységet, ldtartást és ügyességet 
föjtett ki a védmunkálatokra tett i ntézkedések végre
hajtáRánál , hogy a védelemben résztvevő h atósági elő
kelőségeket és  szakférfiakat is elismerésre ragadta az 
eredményes mlíködés. 

Ha fl, 4,. sr.árny l -ső sr.fl,]msza h atal mas részt vett 
az árvJzv6szély okozta ves7.ecle]em enyhítése vagy 
p ] ] Júritású,ban , It ver8er;;:t 2-ik R7.ltkfl.Rzn ak i R  kiju t ott 
a t,pflnüökIJől . 

A Temes éR Bi1'rlu,czct folyók ál tal Dett(L ga7.d ag 
éfl virágzó nagy, valamint G'ilitd kiR községet , to
váhbá OMdot , Zsebelyi , Ligetet  és Petrom á nyt 
megvéuenc1ő,  End1'űdy Géza főhaun agy verseczi 
BzakaRzparancsnok kellő karhatalommal szintén ki
ment a veszélyeztetett területre. Ezen müködés köz-
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ben tőrtént,  hogy midőn a kiszakított Teme8 folyó 
árja 1 887 . évi május hó 2 1 -én Dettát rohamosan 
elborította s a lakosság a kiköltőzködési rendeletnek 
engedelmeskedni nem akart ; Flegel József őrsvezető 
dettai őrsparancsnok egy Inál' düledező h ázból egy 
kétségbeesett asszonyt 4 apró gyermeké vel - derékig 
érő sebes árban gázol va - mentett ki, De számos 
más esetben is követett el i ly széJ! éf:l önfeláldozással 
járó tettet, s n agy öSf:lzeget képvisel azon vagyon is, 
melynek megmentése egyedül neki kÖsilönhető. 

Midőn ped ig II Birchtcza foly6 is k isil akadásf:lal 
fenyegetett s a munkások halálra fára II va nyugalomra 
tértek, Flegel  őrsvezető, de a vele II111ködö KozrÍ1'i 
Fe1'encz, Szúsz Ki'l"úly Jún 08, Broze'r Mihály csend
őrök, továbbá BaTts M'ihúly és Ko"vé1' Józ8ef prób!!, 
cseneWrök is rá sem gonllolva a pihenésre, rend kivüli 
bUilgalmukban képesek voltak még kocsikat is Bile-
1'ezni, B azokkal 11 veszélyeztetett há.zakb61 II lako s
ságot kiköltöiltetve,  biz tof:l l1elYl'e vinni. 

1 887, évi augusztus h6 24., 25. és 26 -án pedig a 
súntén feldagadt BCTZOVCt foly6 által veszélyeztetett 
Topolya kÖilBégn él látj uk ezen tevékeny altisilte t 
imént említett csendőrei vel. I tt úgy Ő,  mint csendőrei 
3 nap és 3 éjjel szakadatlanul őrködve és JJuzgólkodva 
oly módon lelkesítették a csüggedő munkásokat, hogy 
It védmüve k  végre is elkészíttettek s a vidék ezzel 
egy nagy csapást61 mentetett meg, 

A Krassú-Szii?'ényt és Temes megyót ellepett hatal 
lllas vü�tömegek a vidék tel'epalkató,nál fogva most 
már 11i1 előttük fekvő T01'onirtlba rontottak s o gaz
dag v idéken j óval töbL kárt tettek, mint awa két 
megyé Len, jól lehet a temesi vízár hirére illegelőző 
6 vin téz kedések tétettek. 

Léná1'd púl főhadnagy nagybecskereki sz akasz 
parancsnok Kanak-ról már 1 887. évi máj us hó 23-án 
jelentette : hogy a Bm'zova foly6, fl, kétségbeesett 
védelem daczára, K1'ivaba1'a és Pú1'lo8 között 80 mé 
tel'llyi szélességben kitört, s az áradat Iúivabarát 
�s Sf1éc$érVc�l1)út S J?6hán� .!li1g� Lirtokot t'lö:gtött, 
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A szakaszparancsnok az imént emlitett két község
ből a kanaki és zychifalvi örsök segélyével reue1-
kivüli nehézségek kö�ött ki  is  lakoltatta a n épet ; 
mert azok ép ugy mint K/'(�ssó- SzÖ1'ény és Temes 

megyékhen , itt sem akartak a kilakoltatási parancr,;-
nak engedelmeskedni. 

Ezen vagyon és életmentéssel is járó kilakoltatá-
soknál Bene Lajos őrmester, li'a'/'kas Antal, Czipolh 

lBlv(in, Bc�logh Im?'e, F'eldt�sz IS /'VI ín örsvezetők, 
továbbá Ozencz S/indo/', Mixich SIí,ndo/' és Vl(�skalics 

Lajos, Blat� L ipót, B1'ogity Bogdá n, Fijldes i Dmes, 

Bi?1wn Mútyús, Kohn Jenő, Pef'/'i Júnos, Púl Fere/Lcz, 

Kilis Gedeon, Székely Im?'e, Ollíh Miluíly, Gnlo l 
Istvlt/L, Vollák Sa?IH�el, Jovnnov Vúsza és  Popa 

Demete'r csenc1őrök bámulatos tevékenységet, ügyes
séget és bátorságot árultak el. 

A szegény, kétségbeesett lakosságból n agy találé· 
lwnysággal rögtönzött tutajon számtalant mentettek 
ki, ingó vagyonaikkal együtt. E mellett vigasztalták 
és bátorították a szerencsétleneket, kik -oly nagy 
lllél'tékben valának kétségbe esve, hogy készek lettek 
volna düledező házaik romjai alá temettetni el 
lllagnkat. 

A púncsovai (3-ik) szakasz területe sem kerLilte el  
a víz veszélyt. 

Soós Júnos haunagy szakaszparancsnoknak 1 887 -ik 
évi május hó 25-éről kelt jelentése szerint a Te?'ézia 

csatorna  ]JélUátlanul feldagadt vize május hó 22-én 
détntán Hlú,ncsa község határában átcsapott a 

töltésen és SúnclO?,/cdva határát elöntötte ; azon 
bó 22· én éijel pedig már közvetlen Hlú ncslt alatt 
s�a�íto,tt át a Y�Z s elöntötte eme község dús ha
tal'at IS, valammt elöntötte részben M a?'gitiszú,l, 

mely utóbbi azonban ren'lkivüli károkat - a vÍz
nek bekövetkezett gyors aparlása miatt - nem szen· 
vedett. 

,A nép szokott �özönyö88égével nézte itt is, hogy 
mmt dagad az ónási YÍztömeg s midőn az kitört : 
mit sem gondolva a mentósi :aran<}sokk,al, h\cs�o� 

\ 

, 

l 
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lakás�inak inga(�ozó
, 

padlásaira lmzódott vissza mit 
annyI?an hagym saJát érdekükben sem lehetett. 

Az Itt levő 1 7  csendőr teh{Lt fáradhaUan el'élylyel és 
e�lenzést nem i;"merő felszólításokkal valóban rá i� 
u�rta � lakossagot, hogy saját magát és vagyonát 
blztossagba helyezve, � t?vábbi védelmi munkálatok· 
ban r�szt veg�en . El IS eretett u. ezél , mert a tervue 
vett vedlllunk�latok , csak,ug�an befejeztettek, s a víz· 
ne�, a ,mederboI valo tovaubi kirohanása a szakadások 
betomesével �.sakugya� m egaka(l {dyoztatott ; s ezzel 
nemcsak a kozvetlen el'll ekelt közséaek kiméltettek 
llleg az, elp�lsztu�ástól, l�e egy terjedelmes és gazdag 
szornszed VIdék IS megovatott a csapástól . 

, Az, 1 887. évi május hó  végón már azt lehetett 
hmm, b?gy fel ső To ron fúl Béga- rnenti vidékét még 
se,m fO&"Ja

" 
�rvÍz su� t��i,,, mert a Bég(t ugyan május 

ho 2 1 - es .22-,é� fl. feluh'ol kapott vizek következtében 
h�talmasan felal'adt, de a ezélszerií. védekezés mellett 
ln sehol nem tört, sőt 23·án erősen apadt l'S '  - ,} , . 

h '  27 ' 

, \. e 
maJns o · en  a h.-csenyei főszoluabiróságtól várat· 
lanul egy távirat érkezett, melybe� csendőrséai kar
hatal�at �ér a haj ózható Bégú-nál levő vÍzv�szély
hez kIvezenyelni. 

Ez�n táviratra az intézkedés azonnal meatétetett s 
lL táv;r�til�g kivezényelt karhatalmi segédl;t paran�s
nok�a�at atveendő, a területileg különben is illetékes 
'Ib, -k tlnndai 1 .  szakasz parancsnoka, Nagy Gfíúor fő
hadnagy, a vész színhelyére rögtön útnak indult, 

S�,aka(�.ó esőben és feneketlen sú'ruan m[Lsnap reg· 
gel ert Oregfalura, hova a főszolgabil'óság a kar
hatalnul.t kérte, a,zonban ott senkit sem találván a 
��ollls�édos O·rrelekre ment, hol a veszé ly mér'vé -
101 l?-al: személyesen is  meggyőződött. 

, Mmtan a veszélyen kivül lévő felső-torontáli köz· 
s�gekből a VéRZ színhelyére rendelt munkás lakos
sag �en�. n�gy kedvet �utatott a szorongatott Béga
mentI kozsegeknek seglt9ni, sőt a mLlszaki közegek· 
I{�l és �.1at,óságokkal makacskodni kezdettek, pedig a 
VIZ a tolteseket már t�bb hel�en csak nell� meghágta 
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és szétnyomni is kezdette : a főhadnagy szakasz
parancsnok a Zsombolyáról magával hozott egy j ál' 
őrt a hatósági személyek védelmére s a munkások
nak munkára való kényszerítésére a kellő utasítá
sokkal ellátva visszahagyván ; ő - közben a h_-csenyei 
járás főszolgabiráj ával, Dellimanich Im1'ével, valamint 
a vonaira beosztott Cseresnyés Ká1'oly mérnökkel 
értekezve, - egész a Temes megyei R . -Szt- Mihály-ig, 

s onnan le Ittebé-ig megszemlélte a véL1őmüveket , 
útközben munkára buzdítván s kényszedtvén a töl
téseken ácsorgó nagyszámú id egen lakosságot. 

A szemle eredménye felette szomorú volt. 
Ugyanis a töltések Ittebé-től egésze n  Ujvá1'ig ala

esonyságuk mellett is védhetőknek látszottak, de 
Ujvár-tól R, -Szt -Mihály-ig , különösen A'urelháza 
felett, a télben, homokos és könnyü réti földből épí
tett töltések szánalmas látványt nyújtottak. 

Ezek oldalain, sőt alj azatán is ,  mint a rostán folyt �, V,íz: s ného� n;ár oly vastag sugarakban, hogy l'Ög- • 

tom atszakadastol lehetett tartani . 
Az iele beosztott mérnök azonban egész szenvedély

ly el dolgoztatott, hogy a vIz kitörését megakadályozza, 
a h.-c�enyei járás szolgabirája,  Oh emez János pedig, 
valammt a h.-csenyei örsparancsnok, Tomalik János 
őrmester , k i  fál'adhatlan csendőreivel már 2 1 -ike óta 
éjjel.nappal, s éhen-szomjan a töltéseken állott, a 
munkás néppel óriás erőfeszítéseket tétettek a viz
tömeg felfogására, 

A veszély a Béga j obb partján máj us 28-án este 
még elkerülhetőnek l átszott, de a 28-án este beállott 
é

.� 29·én h�jnalig t
.
artott nagy esőzések nelll csak a 

tolMst puhItották fel, hanem a vizet is  ij esztő mérv
ben felelagasztották ; úgy, hogy a víz haj n alra még 
�oha el 

. .  
nem é�,t magasságra emel kedett, kétségbe 

e� rémuletbe eJtve a partvidéknek egész éjjen át 
felrevert Larangokkal ébren tartott la,kosságát. 

Daczára, hogy ezen az éjj en a főhad n agy sZUikasz · 
pa�'ancsnok, továbbá Tomalik János őrmester, Holmik 
KaToly, Kam/os János, Szablyák Gyö"rgy és Kolof01� 

J 
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Sándo1' csen dőrök egy pillanatot sem nyugodva, a 
körülbelül 60 klmtr hosszúságú j obb parti vonalon 
a felázott, feláskált tölté8eken, a szakalM eső és vihar 
daczára, a 3-4000-1'e menő munkás nép szigorú fel
használásával minden lehetőt elkövettek a víz kitörésé
nek megakadályozására ; mégis valószínüleg már ezen 
éjj el bekövetkezott volna a végveszély, ha a n,-k-ikindai 
szárnyparancsnokság parancsa folytán az 1 -8ő szakasz 
örseiről éj fél táj o n  a zuhogó zápor és vihar közepette 
a vész színhelyére nem érkeznek Sabjan Vendel, VidcL 
Sánd01', Józsa Antal, Vujkovity Mihá.ly,  T7Ldeszkn 
Mihály, Agg Márton, Ignea Já,nos, Os iky lvIihály, 
Szabó Fe1'encz, Andó Gyii1'gy, Szelle /' Fe l'eJbcz gya· 
log, Bl'eaz Já nos, Osváth Balázs, Szabo Ist van  és  
László József lovas csenc1őrök, kik a már ott lévő 
fentebbiekkel a töltésekre czélszerüen elosztva, két· 
ségbeesett erőfeszítésekre szorították a szakadó eső· 
ben és metsző hideg szélben dolgozni nem akaró 
népet. 

Végre megvirratlt, s az éjjeli végveszély iszonyai. 
tól félő falvak lakossága megkönnyebbülve lélekzett 
fel, a vih art m egszünni , s a legszebb tavaszi napot 
feltün ni l átván . 

A szegény nép örÖllle azonban nem sokáig tartott.. 
A főhadnagy szakaszparancsnok hajnal tájon O· Te

lek-re vomí.lt vissza, mert tudomásám jött, hogy a 
víz veszély től rettegő o-teleki nép az átellenes t. i .  
a jobb partot kivágni akarja. 

Itt éppen a csendőr kerületi jJarancsnokságho
.
z 

Szegedre tett jelentését fej ezte be s küldötte el, mI 
dőn reggel 9 órakor Temes v((/'·ról távirat érkezett, 
mely Tem,es felső részéből s Krassó-ból 28·ikáról 
felhőszakadáAt jelzeLt. 

Ezen rémületet gerj esztő hirt a helyzettel sulyos
bítandó - nünth a  már egy szerencsétlenség soha
sem j árhatna egyedül - az ég is hirtelen ,beboru�t 
A vastaO' és  Sl1r(i cseppekben kezdett hullam az eso, 
mely r/2 9 órám. hatalmas záporrá fejlőaött ki. 
A felkerekedett szél pedig szemoe fútta a víztöm�-
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aet, azt t� folyás ellen fölfelo nyomvá.n. A víz állása 
�kkor 3U 1,o volt. A község népe üzetve a balsej telem
töl kétt:>égbeesetten, sírva és átkozód va már ekkor 

gy ii.lekeze Lt (l, hídhoz.  
A főhadnagy szakaszparancsnok is Szabó Islvú n 

cSellllőnel a, hÍdhoz sietett s megi.ttődve l{�tta, hogy 

köz vetlen a község felett a töltés mintegy 1 0  öl 
hossz;tl.nt a falu felé beesuszott, a híuon felül 30 
méternyire pedig ct víz által derékban átfúratott. 

Azonban II szakközegeknek bár óriás erőfeszítés
sel, de mégis sikerült II vizet tovateljec1ésében meg
akal: ályozni, s ezek elhárítottnak látván a veszélyt, máI! 
fenyegetett pontra távoztak. 

Szerencsére az eső is elállott, a szél megcsende

sedett, s a jelen volt Dellirnanich főszolgabil'ó és a 
főh :ulnagy szakaszparancsnok reményt nyúj tó bi zta
tásai a vész szinhelyéről rémülten futni kez aő mun
kásolmak vissza adták egy kissé a nyugalmat s 
lmlní.r relHény nélkül és kétségbeesetten is, de to
vá.bb dolgoztak. 

A hídnál gyülekezett öregekkel és j ajvesz éklő nők
kol szintén sikerült nagy n ehezen elhitetni, hogy a 
veszély még elkerülhető, s egy asszony kivételével rt 
ki makacsul a hídon mara(U s a z  (( urakat )) különösen 
a l1lérnököket egész szenvedélylyel átkozta ; - sikerült 
őket a főhadnagy szakaszparancsnoknak, biztatások 
mellett, eltávolítani, sőt végre még ezen szenvedélyé
ben elvakított nő is engedett a hízelgő szavaknak. 

A vízállás ekkor már 3 1 00 volt, s még mindig 
rohamosan áradt, 

' 

Most újMl s meglepőcn e"yszerre kerekedett fel 
� �'?l!,amot visszafelé toló szél s nyomába j ött egy 
01'1aS1 terhes felleg, melyből az eső szakadni kezdett. 

A fent említett csuszamlás helyén, Ó- Telek felett, 
egy szempillanat alatt ismét és még hatalmasabb 
csuszamlás állott be, a hídon alól pedig a töltésen 
már , átznhogott a víz ; s mi' lőn a főb adnagy, ki 
n.e�lL,manic!L, t

:ősz?lgabi,róva1 még folyton a. m08sze 
�flat<.\>t:>t llyLlJ tO h1(lon iltUutt, 'oLlClJ  let,�kintett ; [� l101- • 
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gozó népe,t már vad futásban látta a község fel é  

lllenekltl11l.  , 
Egy pillanat lllUl va tompa s Jo�ról:fokr� J o�b,an 

kivehető llloraj hallatszott a �ozsegből. l!} z �a1 a 

lllenekülő munkások által felnasztott s rémuletbe 

ejtett lakosságtól származott. , 

A lakossáa a mellékutczákUóI ill integy a��ot� J elre 

rohant a hiJllOz vezető főutczára, hol egye�nl ven : az 

, " " tömeg mint az áradat, zúgva s feltartoztatl1atla
Ol las 

, t "  t" t " l  ezet 
nul h ömpölygött a híü felé ; egyresz osz on o v '  -

teLve hogy ama magasabb helyen é�(,tét meg��.nt�e, 

lllásI�szt, hogy a hído� átt�:'vén ,t Jobb p�rl1, t?lt
,
e�t 

_ mirc már két nap ota torekedtek - at��agJa , a 

férfiak kezeikben ásókkal, kapákka,l �szLele�u} haJ�

llázva s szitkozódva, a nők karplkon SlTO gye�

lllekeikkel , kiboml ott hajjal őrülten szalaüva es 

átkozóüva. , , " ' tl ' tt . 
Szerencsére ll. főhadnagy meg l LleJ

,
en "a 

,
a a ll. v�-

. .  ' l  t s a Be'ga bal töltésén közel őrkodő Heged1l8 
sze y ,  < 

, J '  IC 8 
Ferencz örsvezetöt, Szobo8zlay Szabo ",nos, '/,'� 
J ', ef Balló Fe?'e ncz, Hajú s Ji'eren

,
cz es Dt�(l(/,8 

So:,�dO
'
1' 2-ik szakaszbeli csenüőröket sleLve magahoz 

.. l é l '" " lbe11'l' l  1 2-1 4- gyalogos 
vonta. Ezen erove s a WIU , , , . .  

kiséretében a balpartról nagy gyor�asaggal segl,tseg;ll 

' "  " K M;lo8 cs és kir 20-lk ezredbeh sza-
J Ovo ozarev v ' ' 

"kt "l 
zados segélyével a hídat a már ott lev o o gyorsan 

letisztította és  megszállotta, , , át k ,t 
A nép azonban a hídon llunden aron a al 

törni s fülsiketítő zajjal roh an ta azt 
. .  
meg, 

k l '  t 
A fegyverhasználat már-már elk;ll'll lhet�enne , ,a -

szott ' ü e  ekkol' a szerencsélten nepet IllIllLlen al On 
, , é f'J.{1 lna(1Y szakaszI)a-

kimélni  akaró BzazaLlos s a u lal < b 

rancsnok ·ki vont ka.rcldal SZUl'onyt szegezett csapat-

j aik elé uarottak s a rohanó népet �'),g� n,eh,�z�n 

megállásr; kényszerítették. Most a p(t1'dúnYl'lJ�rasl 
, " l '" 1 " 1 '  áróságának secre yeve 

szolgablra] a s a wzseg � o J " ' b 
, _ 

sikerült alldia visszatarta11l a tomeget, ll1lg a hla�o 
o 1 J. t  t ' t k '  

, 

, 'e a csalmt J ata 
sági személyek , a {e ISZ eresel ) " " 

W{36utt ttW4ct>k0z�srfl! öss�együ1t�k. A:,z a,di'ltz\.�! sl�9�-
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toz6 nők azonban annyit időt sem akartak engedni, 
s őrülten, szenverl élyes kitörések kel és átkozódások
kal buzdítottak a férfiakat, hogy verj é k  l e  a ti szte 
ket s legényt:!éget é s  hányj ák a vízbo,  

A hat6sági szell1é lyek, a kéL  tiHzt s i i l'geLő kérésére, 
gyorsa.n ele ered mény nélkül Lan ácskoztak f:l látva 
a végveszély k ikeriilhoLlenségé L éH neill akarv a a tör
ténendőkért elvállalni a fele lőségol ; gyorf:lan el osz 
lottak. 

Móg 
,
esak �kkor á} loLt be !L leÜ'l taLl1tlan Z;fl,j ,  

Az o-telelC l lJ at6sag bel áLvlt, b ogy mint hatás 
körében new ál ló - csakugyan nem engedélyez 
hető 9, jobb pa rti töltés átvágt1Sa, J[ i/'lJChlel' n agy
b��,tok� JB éH 

,
kincstári J!érlővol - HünL a jobb jJarton 

kulonösen erdekel L  bIrtokoRRal - egyezkec1n i kez
(lett ; dc a nép és különösen u, nök lllost !:ieJll  akar
tak egy pil Lanatol iR várn i ,  Höt cz l I Lóbbiak a töltés 
c�úszásáL � a }1idon 

. ,al lt l u, víz (tLcflapásáL l átván, 
tl�zelték tal1larlasl'a a iü rfiaka L. NyolllOl'u ltaknak, gyá
vakllak n evezték ö�eL,  a miórt Hew tálllaLlják meg 
a esarato.�, ha��lll mkáJJb

, 
oda lmgyjitk ökeL a v izbe 

vesz�l . Tob,lJ no gyermeket lel101JLa, s az; ásót Idra 
gltc1van a ferfi kezéből,  a c!:iapaLm akart törni, Az elöl á1l6k, kiket l J átulról  óri ás töiueg iH LolL 
e hOl:Z�szt6 �aj t<'>l és II f01revert harango k torup� 
kongasatól llllntegy kábultan,  erre ismét előnyoillulni  �

.
f.lz�ettek. A

, 
csapatok parancsnokai által azonban 

Hunet
, 

ll1egál lasnt k é nyszerfttottok, ll1ire a fcn t emli
tett főhadnagy lL l egbékéltotö J , b  hangon ülluét ügyel
ll1ezLette ,a ltópet tÖl'vónyellcl1ús Hzú'nt léknk követ
kez� ónyer(), H a l'ettelltő HzcroncHétlonHégl'o,  maly 
a le�yvel'h1�szn{tl��tból  flz{mlHtlmék, ha l t  csapatot 
n:legtal11au�ak ; ra akarta b i rn i  öket, h ogy térj enek 
ViSsza a vedelemhez vagy veszélyeztetett tilzheiyeik�lez,  de süket fülekre talált, Kij olentették, hogy 
lDk�hb fegyyer :íJ tal hal n ak meg �a.gy a. börtönhe kerúh1f�k, nllut 11 vízhe vesszene.k,  s kérMk a pal'n.n cs�lo�,�k �t, hogy l:e öljék öket a vízlJe,  hocsássák át fll to toat elvágUJ , lllel'� oll(mo�oLLeu l++eg!'ol+llJnj�k VI 

• 

I, 

cS 11)atot ; R csukngYUll vltd és  J \étségbeflsett elszánt
sággal nyomul tak iSlllé t  előre. N em akarták 1,evárni 
az előlj áróság és Hi?'schlm" n agybirtokos tanácBko
zásának eredményét sem, ordítozták, miszerint csak 
azért tanácskozn ak, hogy őket rászec1jék.  

A főh adnagy szakaszparancsnok látván hogy vesz 
teni vaJ(, ül ő nin csen , mert a feltüzelt, kétségbeesett 
s a veszé ly  okoí\ta ií\gatottságtól i d egesell reszketö 
nép a tettl egesArgtöl már vis8zf\, Jl el J 1  tartható, a 
tan ácskozáAt Aiil'gette, siirgette azért iR ,  m ert bál' 
a töltés m egvécl éAére fel Rzóll ítással n e l l l  i R  birt, 

{le a néppe l t.an ácskozó elölj áróságot, s említett 
nagyhil'tokost a névnek bizonyosan ellenük for
du16 düh étől  m egvédendö, álláRát el  n em hagyh atta, 
máArészt pedig még i s  óhaj totta a fegyverhasznála. 
tot elkerü l n i ,  m ert az hi zonyára óriás rmberál(lozatba 
került vol n a. 

A tömeg magasra emelt fegyvereivel  e közben 
llJál' kanl hosszaságra m egközelítette a csapat előtt 
ú.l l fJ  két p arancsll okot s egyetl 8n ásónak al Á.erpsz 
tásáre i tlzonyú hal'CZ kel etkezett volna ; (le a szem
töl -szem lJe álló támadók a fegyvf'rcsövekben reájuk 
várako7.6 haláltól maguk is  l l J egc1öbhentek s egy 
pillanatra tétovázva álltak m eg. 

E pi llanat s a karhatalom részél'űl még e végső 
pillanatban i s  megtartott nyugodtRrtg volt Ó- Telek 
megmentőj e.  , 

Ugyani s  az elölj áróság e kkor éppen kl �gy�zett az 
emli tett n agyhirtokossal , lwgy a j ohh p art,l tbltést az 
ő birtoka m el l ett útvágják .  

A k i egyezés rögtön tndtára ad atott a tÖUlegne� , 
E kiegyez é s  ll. kal'hatal mi parancAnol.w

kks.l I S  

közöltetvén ; miut.áll a nép a fegyver tekm�élyéne
.
k 

még eZf'n alkalommal való m egóvása czélJ áb6l 1 8  

Rzigornan figyelmeztetve lett, 1 10  gy kÖí\vetlen a cs�pa
tok után n e  nyomnij o n  ; a parancsnoko� csapataIkat 
a hídról a j obb part fel é  levezették s « laLhoz )) v étet
tek. A nép ekkor felszabaLl ulva, örülte� , egymás 
hátán, egymást elütve rohant a hídon s lzgatottsá-



gábn.u eWbh ö�sze-Viflfl7.a ke7.(lte \'agd.?�mi �, tölté.st, 
mia végre :1 tnlparton maradtak l'émnlt klaltásamt 
két csopol"tra oszlottak - úgy délutáni 1 /2 1  órakor -
raeatörtént az átvágás, melyen ]{eresztül a szomszéd 
köz�égekig hallatszó morajj al zúgott át a víz,  nehány 
percz alatt a legelökböl már óriás területet borít
ván el .  

ó- Telek virágzó magyal' község, mely közvetlenül 
n. Béget torkában , de annak fenekénél jóval lej ebb 
fekszik, csak így kerülhette el a végpusztulást. 

A színhelyen mihamar megjelent magasabb ható
sági személyek és szakmérnökök, a még meglevő 
nyugtalanság le csilla pításárn. egyhangúlag kinyilat
koztatták, hogy az átvágás a biztosan beáHó vég
veszélylyel szemben telj esen inc10kolva van. 

A szegény nép ezen nyilatkozatokat hallva és 
megszabadulva a fenyegető ves7.élytől , egyszerre 
visszanyerte szokott békés voltát, és mig az előbb 
vad elszántsággal és kegyetlenséggel lett volna haj -
1andó ölni, gyilkolni : most már kibékülve sorsával, 
el e  a kiállott izgatoUságtól megtörve, egykedví1en 
nézte a víznek hatalmas kirohanását. 

Egy hasznos tanulság vonható le ezen esetből, s 
ez az : hogy ha jóravaló és csupán kétségbeesésében 
támadó, de más különben józan tömeggel illunk 
szemben, bármily erős legyen is a karhatalom - Rőt 
épen akkor ! - ne hagyja az magát izgatottságában 
s fegyvel'használati jogának érzetében mindjárt elra
gadtatni, mert mint ezen esetnél is  látszik, ilyen 
n éppel Rzemben még a legkétségbeejtőbb, legremény 
telenebb s a legvégsőbb pillanatban is sikerül a meg
gondolt öntudatos és erélyes fellépésnek véráldoz!dok 
nélkül is oly eredményt elérni, minőt maga az esetleg 
győzelmes harcz sem h ozhatott volna meg. 

J6val előbb már említtetett, hogy mily váratlanul. 
lepte meg a vízál'adat J(1'assó-Szö1'ény megyének 
egyik vidékét, továbbá Temes és T01'ontál megyét j 
de ha ezt - és j oggal - meglepetésnek s szeren
csétlenségnek nevezzük, mit mondj unk akkor a 
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Tiszú-nál 1 887.  évi jnuins h ó  1 - én történt. ol'szágof' 
szerencsétlenségről ! ? 

Junius elején beállottak a sok esőzés után azon 
gyönyörií. verőfényes. tavaszi napo�? melyeknek a 
magyal' gazda oly kImondhatlanul ?l'venc� ;. azok a 
napok, melyeknek keuves melege meg a felIg elher
vadt gyökeret is haj tásra kényszeríti, s a melynek 
jótékony melegétől a rengő aranykalászok csaknem 'szemmel láthatólag nőnek oly nagyra, hogy annál 
cRak a szorgalmas gazda örö m e, reménye nagyohb. 

Junius hó l - én is ilyen gyönyörll n ap yolt, s 
hogy sötétült ez  el ? !  

Mint a czikázó villám futj a be az eget bősz viharok 
alkalmával , úgy futotta be azon hír e napon a minden
féle elemi csapásoktól ez évben sokat szenveuett 
országot, hogy a kis-tiszaí zsilip beolI llott .� a magas 
vizáll:ísú Tiszá,-ból mennyd örgésszeril robbajj al szágnld 
a víz Csongrád és a parac1icsomkerthez hasonló 
gyönyöl'ú és dús Csanád megye síkjaira, s hogy H. -M.
Vúsú1'hely, Szentes és Makó i s  veszélyben vannak. 

Csak az 1 87D-iki szegedi iszonyú katastrófa híre 
rázta méD' íay fel az országot. A veszélyt elhárítand6, 
a legmes�zebbmenő intéz��dések tétett�k �, v�szé
lyeztetett vidék megmentesere. A szegedI l -so szarny 
l -ső szakaszának parancsnoka, Bencze Bálint hadnagy 
is kiszállt a vész S7.inhelyére, d e  fájdalom, j nnius 
hó 5-én éjjel már Lelé-ről (Csanáíl megye) kellett 
neki jelentenie, hogy a töltés megtartása lehetetlen ; 
a mi be is bizonyult, mert dacz ára a kétségbeesett 
pélc1átlan erőfeszítésnek, junius 6-án reggel 4 órakor 
meg is hágta az ár a tö�tés.t. , .. .. A kormány teljhatalmu bIztosa és a szakmerno�ok 
egyelőre a tuu omány és az eszközök legczél.sze,rnbb 
fl bámulatos mérvil alkalmazásával sem bnvan a 
zsilipnél a tátongó szakadást betömni : fokról-fokra a 
batidai:, lelei, szú1'azér'i és gencs háti csatorna vona· 
laknál védelmezték a vad á radat ellen az elpusztu
lással fenyegetett két megye terü.�e�.é t  . . . 

Ezen óriás mérvli munkálatok kozott tort ént, hogy a 
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kis-tiszai zsilipl1él a tölt�s baloldalán kav�1'!56 á�'víz�e 

Nagy Arnb'l'us, Antal Ta1!WS és Gacsan Kalman 
mindszenti lakosok fürödm beszálltak. Azonban a 
zsilip szakadásán őrruetes sebességgel átrohanó ár 
sodl'ához közeledvén , az örvény őket elkapta s alá
sodorta, 

De az altiszti i skolából karhatalmi segéc1letül oda 
vezényelt m;endőrök közül Regaue1' Mihitly és Mikló.s 
Is ft, ú n csenc1őrök gyorsan egy közel levő csolnakba 
ugrottak s míg a többiek e közben valahogyan 
kimenekültek, a már háromszor elmerült eszméletlen 
Gacsú )'it még is szerencsésen kimentették s vissza
adták az életnek, 

Ezeken kivül Ringe1' Alajos és Noé Mátyás őr
mesterek, Reihád János örsvezető, Rózsa Sándor, 
Dombi János, K iipecz i Géza, Molná?' János, Neupaue1' 
Mihály, Bogyó .E1'nő, Boskó Gyula , Ozuczor Ven.del, 
Palügyi Péte1., Feke te János, Tóth István, Tánczos 
Lajos, Glacz Józse!, Gyu1'ik LaJ'os, Kontros János, 
Kovúcs Mihály, Weil Sánd01', b-gang Gáb01', Gm'dos 
Józse!, valamint GaV1'ilov Istvun, különösen és főleg 
Fehér Ignácz őrmester tettek oly kivál 6, buzg6 és 
eredményes szolgálatokat, melyek nagy mérvben 
hozzájál'ultak ama hatalmas eredmény biztosításához , 
melynek közvetlen következmónye lett, hogy a vég
veszély még sem öltött oly rettentő mérveket, mint 
általában félték. 

Itt is ismétlődtek ama boszantó j elenetek , mint a 
k1'assó· sziirényi, temesi és t01'ontáli nagy vízveszélyek
nél, t, i. hogy a kirendelt közmunka erő nem akart 
kivonulni, a kivonultak pedig :ni.gol6dtak , szökdöstek, 
lázongtak, A veszélyeztetett lakosság semmikép sem 
akart 1'0zzan6 lakásából menekülni. Lépten - nyomon 
csendőrségre volt szükség, hogy a lakosságnak leg
alább élete megmentessék , 

Hauem itt is, mint min cl enütt, fényes eredmény 
nyel teljesítette a csendőrség kötelességét, Hol erélyes, 
hol viga.szta16, békéltető szavakkal, de mindig sikerült 
a czélt elérni j pedig ezen alkalmakkor is nem egyszer 
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jutott azon helyzetbe a csendőr, hogy az elkeseredé

sében lázongó és ellenszegülő nép között már-már a 
fegyver tekintélyére kellett hivatkozni. 

Főleg Gavrilovics Islván csendőr, de különösen 
Fehé?' Ignácz ől'mester mutattak fel ezen ténykedé
seknél ügyességet, tapintatot és türelmet. Amaz a 
kis-tiszai zsilipnél tudta ügyes fellépésével vissza
tartani s munkára vinni az erővel haza menni 
készülő, lázongó munkás tömeget ; az utóbbi pedig 
mindenütt, de különösen Makó védelménél tanusított 
oly önfeláldozó tevékenységet és ember fölötti erő
feszítést, a melyért Makó város vészbizottsága külön 
is kifejezte meleg hangú elismerését és háláját. 

Nagy erőfeszítéseket igényeltek az elsorolt árví z
veszélyek az ország és a hatóságok részéről - de 
nagyot a m. kir. II-ik sz , csendőrkerület állomá
nyába tartozó azon csendőrségi egyének részéről 
is, a kik az említett szolgálatokban részt vettek, s 
felemelt fővel és férfias önérzettel tekinthetünk 
vissza az elmúlt 1887. évre, mert az annak vizveszélyein,él részt vett nagyszámú bajtársaink a 14-15 n apig, zapor, metsző szél és hidegben , szakadatlanul éjj elnappal, a szűk és nyomorult élelmezés mellett tett 
szolg�latokka� bebizonyították, h ogy a csendőrség �e� Ismer fa:�d�lmat, nem álmatlanságot, hideget, ehB�eget, szomJusagot, nem semmif�le akadályt. Es , ha bár ?i�t�n állítható is, hogy ama nehéz szolgalatok teljesItesében senkit sem vezetett m ás érdek! mint a mindenek felett álló szolgálat érdeke, s � ,tIszta szenytelen katonai becsület és c nérzet : megls tagadhatatlanul benső örömmel látjuk hogy a:na szolgálatok, felülmulhatatlan odaadással

' 
és  taP���t�al történt telj esítésük miatt - magasabb elöl�s fe

\�
öl�ö�:��sabb személyek és hatóságok figyeImét 

Fény b' , 
felől l 

es lz�nysagot tesz ez utóbb körülmény 
láth ' tólOgy ml;nt az ezen évkönyvnek más lapj ain tete� I a

l 
n; kIr. honvédelmi minister úr a feltűn-szo galatokban részt vett több egyént CljCSél'ő 

1 �  
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okmányokkal tüntetett ki, . a � . . kir. belügy-, :ral amint 
a közmunka és közlekedésI mmIster urak pedIg magas 
elismeréseik nyilvánítása mellett többeket megjutal-
mazni is kegyeskedte�. 

I 
" "  • 

Hogy pedig a hatósagok es polgartarsamk IS mmt 
vélekednek a tett szolgálatok felől : annak bizonyí
tására álljon itt néhány adat. 

A facséti járás főszolgabirája a lugosi 5-ik szárny
parancsnoksághoz 1 887. évi julius hó 22-én intézett 
átiratában járásának lakossága nevében 8S saját részé
ről is meleg hangon nyilvánítja elismerését az árvíz
veszélynél részt vett csendőrök bámulatos tevékeny
ségeért. 

Facsét községe egy julius hó 1 9-én felvett jegyző
könyvben ugyanezt teszi. 

Temes megye központi és a dettai j árás főszolga
birája a folyó évi junius hó 10-én, illetve julius 15-én 
a temesvári 4-ik szárnyparancsnoksághoz intézett 
átiratában ugyan így cselekedett. 

Temes megye törvényhatósági bizottsága, a junius 
hó 2-án tartott rendkivüli közgyülésén hozott határo
zathoz képest, egy a m. kir. II. sz_ csendőrk.erületi 
parancsnoksághoz intézett átiratban elismerését s 
köszönetét nyilvánítja a 4-ik szárny állományabeli 
csendőrségi egyéneknek. 

Tm'ontál vármegye törvényhatósági bizottsága egy 
az 1887. évi junius hó 9-én Nagy-Becskereken tartott 
rendes tanácsülésben felvett jegyzőkönyv szerint 
nemes lelkesedéssel szavaz elismerést a 3-ik szárny 
állományabeli csendőrség részére. 

Torontál megye csenyei járásának főszolgabirája, a 
junius hó 1 5-én a n.-kikindai 3-ik szárnyparancs
noksághoz intézett átiratában gyönyörű szavakban 
köszöni meg járása községeinek nevében is az 1 -8ő 
s-zakasz által tett önfeláldozó szolgálatokat. 

t. 
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III. A m. kir. és a m .  kir. horvá.t-szlavon csendőr
ségi jutalmazási alapból jutalomdíjat nyer tek. 

a )  Az 1 886.  évben. 
.Il m. kir. l. sz.  csendör-kerületnél : 

1. Deb7'eczeni Sándor őrmester _ _ _  _ _ _  30 frt. 
A m. kir. Il. sz. csendör-kerületnél : 

2. Niszto1' GyiJ1'gy őrmester . _ _ 30 frt . 
3 .  Tóháti János őrmester._ _  30 frt. 

.Il Ti'/;. kir. III. sz.  csendör-kerületnél : 
4. Kis (Op?'is) Ge?'gely őrmester 30 frt. 
fl. Vá'rhelyi Má1'ton őrmester _ _ _  30 frt. 
6. Tóth Bertalan őrmester _ _ _  25 frt. 
7. Nagy Mózes őrmester _ _ _  2f5 frt. 
8. Goldhamme?' Ede őrmester _ _ _ 25 frt. 
9. Nagy Antal őrmester _ _ _  25 frt. 

10 .  Kindea Ján os csendőr 1 5  frt. 
.Il 71'/;. kir. I V,  sz. csendör-kerületnél : 

1 1 . Mislei Gyii1'gy csendőr _ _ _  _ _ _  20 frt. 
A m. kir. V. sz. csendör-kerületnél : 

1 2. Popovié Pál őrmester 30 frt. 
1 3. Herbe-rth And'rás czimz. őrmester _ _ _  30 frt. 
14. Baue?' Antal czimz. őrmester___  20 frt. 
15. Kaise?' János csendőr _ _ _  1 5  ftt. 

A m. kir. VI. sz. csendör-kerületnél : 
1 6. Szántó István csendőr _ _ _  1 5  frt. 

A m. ki?'. horvát-szlavon csendőrségnél : 
.... 

17. Z iv6ié I ván őrmester _ _ _  20 frt. 
1 8. Poznanovié Mihály őrmester 20 frt· 
, Tehát 1 886-ik évi augusztus hó 1 8-án, mint 
Ö császári és apostoli királyi Fels ége legmagasabb 
születése napj án a j utalmazási alap kamataiból 
1 8  altiszt és csendőr összesen 435 frtnyi j utalom
díjat nyert. 

1 2* 
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bJ Az 1 887. évben. ' 

A m. kir. L sz. csen dör-kerületnél : 

1. N agy István őrmester ___ - - - - - - - - _  30 frt. 
2. Szilvás';' Vidor czimz. őrmester - - _  20 írt. 
3. Kaufmesz Mihály czimz. őrmester ___ 20 frt. 

A m. kir. IL sz. csen dör-kerületn él : 
4. Ringer A lajos őrmester ___ ___ _ __ , _ _ _  25 írt. 
i). KO'vé'!' István czimz. őrmester 25 u·t. 

.Il m. kir. llL sz. csen dör-kerületn él : 
6. Andrássy Miklós őrmester 15 írt. 
7. Lex Antal őrmester ___ ___ 25 írt. 
8. Batyala János ezimz. őrmester ___ _ _ _ 20 frt. g. Kiss Endre czimz. őrmester 1 5  frt. 

10. NeszmiJrák Gyula czimz. őrmester 1 5  frt. 
1 1 . Herpai János czimz. őrmester _ _ _  ___ 15 írt. 
1 2. Orbán Sándo'!' őrsvezető ___ ___ _ _ _  1 5  frt. 

.Il m. kir. 1 V. sz. csen dör-kerületn él : 
1 3. Kelemen István csendőr 1 5  frt. 
14. Bukoveczky József csendőr ___ 10 frt. 
15. Soltész Péter őrsvezető 15 fi-t. 

A m. kir. v'. sz. csen dör-kerületn él : 
1 6. Graef Vilmos czimz. őrmester ___ _ __ 25 frt. l ? Schwartz István őrmester ___ 25 frt. 
l
1g8. 'Helegd Jáno8 csendőr ___ 20 kr. 

. Mihácsa Simon csendőr 15 frt. 
20. Fekete János őrmester 1 5  frt. 
2 1 .  Wagne'l' János őrmester 

-- - -- -
1 5  frt. 

22. Kusza István czimz. Brmest�-
r 

---
___ 

---
___ 1 5  írt. 

.Il m. kir. VL sz. csendör-kerületnél : 
23. Sc�rédl Károly őrmester___ ___ _"_ _ __ 20 u't. 24. VaJ�a István czimz. őrmester ___ _ _ _  1 5  frt. 25. Pre�dt Mihály czimz. őrmester ___ _ _ _ 15  frt. 
26. Moncz Sándor őrsvezető _ _ _ 20 frt. 

, 
, 

l 

� I 
I 
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27. Simoka Jakab örsvezető _ _  _ 
28. ·Schreirier András csendőr _ _ _  _ __ 
29. Nagy Ferencz csendőr 

20 frt. 
10  frt. 
1 5  frt. 

A. m. kir. horvát-szlavon csendőrségnél : 

30. Wolf Iván őrmesteL__ _ _ . . _ __ _ __ 30 frt. 
" Tehát 1 88 7 ·ik évi augusztus hó i 8 · án, mint 
O császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb 
szület�se napj án a j utalmazási alap kamataiból 
30 altI szt és csendőr összesen 555 frtnyi j utalom, 
díjat nyert . 

- IV. A csendőr-kerületi parancsnokság által 
dicsé rő oki rat tal lá t tat tak el. 

.Il m. kir. L sz. csen dör-kerületn él : 
Thalgot t  Mihály csendőr (Pojenár Laszk, veszélyes 

gonosztevőnek lelövés által történt kézrekerítéseért) .  
- Miklós Lajos örsvezető (gyilkol?ság tetteseinek és 
bűnrészeseinek kinyomozása és elfogásaért) . 

Rapó József csendőr (nagyobb betöréses lopás 
tetteaeinek kézrekerítéseért. ) 

Flinta János, Mircse Ferencz és Jakab Elek csen d· 
őrök (tűzvész alkalmával tanusított önfeláldozó mü
ködésükért) . 

Dancs Miklós őrsvezető (gyilkosság tetteseinek 
kézrekerí tése ért). 
. 

Nagy Mózes csendőr (egy embernek a kútból, saját 
elete koczkáztatásával, való kimentéseért) ; 

Kolosz'Í'!' József őrmester (a szárny számviteli 
teendőinek dicséretes szorgalommal való ellátásaért). 

Moldován Tódo1' őrsvezető és Kőmives Pál csend
őrők (egy 8 főből álló veszélyes tolvaj szövetkezet 
kézrekerítéseért ) . 

Bíró Fe'rencz őrmester (két rablógyilkos ké:6re
kerítése ért). �aufmesz Mihály czimz. őrmester (egy marha
lopassal foglalkozott bi\ns�övet�el'jet tagjainak kézre-&erítéseért). I 
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Kovács Gyula örsvezető, Sechler Tamás, Izsák 

Márton és Gima Fe1'encz csendőrök (három - 25 
rendbeli büncselekményt elkövetett - fegyveres csa
vargó kézrekerítéseért) , 

Müller Má'rton és Ribnyicz Mihály csendőrök (a 
dévai árvíz alkalmával tanusított önfeláldozó mü
ködésükért), 

Bo�iocu Ján�s örsveze�� (egy lólopással foglalkozott 
tolvaJ band� sza�os tagJ

,�
n�k kézrekerítéseért), 

Imre Jozsef orsvezeto es Vass János csendőr (a 
Hodoson volt vízáradás alkalmával tanusított önfel
áldozó működéseért), 

Czimbalmos Józse! örsvezető (gyilkosság tettesei
nek kézrekerítéseért), 

Kovács Lajos örsvezetö (egy embernek a vízbe 
fulástól va16 megmentéseért) . 

Vámos János csendőr (egy embernek az árviz
veszél

'
yböl való megmentéseért),  

He'Ldel János csendőr (tűzvésznél tanusított önfel
áldozó tevékenysége ért). 

* 

.Il nu. kir. IL sz. csendőr-keriUetnél : 
Ráfuly And1'ás örs vezető (egy 1 3  főből álló s már 

hosszabb időn át garázdálkodott betörőbanda kézre
kerítése körűl tanusított körültekintő üO'yes és teljes eredményt biztosító működéseért). 

' 
'" 

_
Mra��vits ?;áb01', _ Kanyó Forgó Józse} és Ritz 

Ja,nos OI�vezetok, Maron István, Agazony Józse! és 
V'Ld� San�o1' csenuőrök (az 1 886. évi deczember 
�av:�b

,
an Bacs-�odrogmegye területén e8zközölt rabl6-u!d�z�s alkalmaval tanusított buzgó eredménydús és klvalo működésükért). 

' 
Csa:,la Sándo?' czimz. őrmester, Nagy Im1'e örs

�ez�to és "}Vetzl Ján
,
o
,
s czimz. örsvezető (a 1 887. évi Jumus 1 7  -en KernyaJan megejtett képviselőválasztás alkalmával az izgatott választóközönséggel szemben 

�anusít�tt ��t�nás és bátor, s e mellett tapintatos és tlBzszeru elJarasukért, mivel az összeütközés elhárí-f • • . ..  • _ � .. ' . _ 

t 
1 

J 

} 
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tása és a rend fentartása esak is ezen eijárásuknak 
volt tulajdonítható). 

Kur1,wZ Miklós és Molná?- Antal csendőrök (a köz
biztonsági szolgálatban tanusított buzgó és eredmény
teljes működésükért).  

Ringer Alajos és Noé Mátyás őrmesterek, Reich
hard János, Regaue1' Mihály és Miklós István czimz. 
örsvezetők, Neupauer Mihály és Gavrilov István 
csendőrök : (a  kistiszai zRilip-szakadás következtében 
keletkezett árvízveszély alkalmával tanusított kiváló 
tevékenységük és fáradhatlan szolgálataikért) . Ezzel 
kapcsolatban Regaue1' Mihály és  Miklós István ez. 
örsvezetők még azért is, mivel a vész szinhelyén 
teljesített szolgálatuk alkalmával, egy az ártérben 
fürdő és az árvíz sodra által elkapott munkást a 
vizbefulladás halálától bátorság és lélekjelenléttel 
megmen tettek. 

Gradt István örsvezető (a Temes és Berzova folyók 
áradása alkalmával pusztított árvízveszély alkalmá
val teljesített kiváló szolgálatai, fáradhatlan buz
galma, tevékenysége és az alál'endelt csendőrök helyes 
vezetése ért) . 

* 

.Il m. leir. IlL sz. csendőr-lceriUetnél : 

Bencska János örsvezető (mivel a Sáfár Lajos 
mezőtúri lakos �árára elkövetett l6lopás tetteseit, 
továbbá Német Aronné szül. Simon Julia gyilkosát 
s a Varga Sándor kisujszállási lakoson elkövetett 
rablás tettesét kiderítette) . 

Fehér Ká1'oly örsvezető (a Tóth András bátyoki 
szőlőkerií.!ön öt évvel ezelőtt elkövetett gyilkosság 
tettesének kiderítéseért). 

Bálint István örsvezető (vízáradás alkalmával a 
vízbe esett Torna Stefan életének megmentéseért) . 

Stand A ntal czimz. őrmester, Czizmadia József és 
Takács Gyórgy csendőrök (Aradrnegye Nagy-Halmágy 
községében 1 887. évi május 20-21-ike közti éjjen 
be�övet�ezett vizárad�s a�al�ával a közveszély el-
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hál'Ítása, élet és vagyonmentés kÖI'ül tanusított fárad· 

hatlan, buzgó és önfeláldozó miiködésükért), 
Kiss Ferencz és Matéka János csendőrök (mivel a 

Kismarja községében 1 887. évi junius hó 1 2-én 
képviselői beszámoló beszéd meghallgatása végett 
ezeren felűl összegyűlt, elégedetlenkedő és már tett· 
legességre kész néptömeget erélyes s tapintatos fel· 
lépésükkel lecsendesíteni és ez által esetleges rend· 
zavarásnak , de sőt vérengésnek elej ét venni ök 
sikerült.) 

Batyala Jáno8 czimz. őrmester ( a  közbiztonsági 
szolgálatban kifejtett ernyedetlen szorgalmáért, több 
esetben tanusított észszerű eljárásáért, valamint szol· 
gálatának mindig kötelességhű teljesÍtéseért). 

Rácz János csendőr (mivel 1 887, évi junius hó 
a 3-án Dombo Gyika felső.poényi lakos égő házából 
annak alvó nejét és két gyermekét bátor elszántság-
gal kimentette). * 

OÁ m. kir. IV'. sz. esendőr-kerületnél : 
Szandovics Jakab őrmester (számvivői teendőinek 

odaadó buzgósággal való végzéseért). 
Noe' Mátyás őrmester és Miesz György örsvezető 

(egy gyilkosság tétteseinek kiderítéseért). 
Ozap Gyii?'gy csendőr (jelentkezők gyűjtésénél elért 

szép eredményeért). 
Moldvai Mihály örsvezető (árvíz alkalmával egy 

leánynak megmentéseért) . 
Nagy Sándo?' örsvezető (a közbiztonsági szoJgálat 

terén tanusított eredményes működéseért). 
Kovács János czimz, őrmester, Szapor Sándm', 

Kazsim'ir József és Klm'n Ignácz csendőrök, továbbá 
Stro8z István örsvezető és Fogarasi István csendőr 
(egy 7, illetve 6 tagból álló szervezett vásári tolvaj · 
bandának fáradságos nyomozás után történt letartóz 
tatásaért). 

Fuloz F?'igyes örsvezető, Kalamár Ádám és Bendik 
István csendőrök (4 hirhedt betörő tolvajnak fárad, 
ságos nyomozás utá.n történt letartóztatásaért). 

, 
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Katzenszky János czimz. örsvezető, Seres Sándo?' 
és Maim' Ferencz csendőrök, valamint Gresz Polgár 
Fe?'encz prb, csendőr (egy 3 tagból álló vásári toJ vaj . 
bandának és  3 1  orgazdának kiderítése és letartó�
tatásaért ) . 

Bukoviczki József csendőr, Platky Donát czimz, 
őrmester, A bkorovics Józse! csendőr, Steinesz Km'esz
tély őrmester, Kolumbán L�ltkács és Szotay Ferencz 
örsvezetők, Szegedi Józse!, Molná?' Jrinos, Kálai 
Fülöp, Schneider Gyula és Lakó Józse! csendőrök 
Szend1'e-i Mihály prb. csendőr, Szabó Sándm' örs
vezető, Wébm' Mihály, Lakó József, Rácz BiZa és 
Pavelka András cssendőrök (tűzvész alkalmával az 
élet- és vagyonbiztonság körül teljesített elismerésre 
méltó szolgálatukért.) 

Elek Fm'encz és Fábián Mihály csendőrök (Takács 
János hirhedt betörő tolvaj nak fáradságos nyomozás 
után történt letartóztatásaért), 

* 
.Il m. kir. V. sz. esendőr-kerületnél : 

Deák Sándor örsvezető (egy fogoly kiszabadítását 
követelő 40 főnyi népcsoportnak fegyverhasználat 
nélkül történt szétoszlatásaért) , 

Iványi Dezső örsvezető és Klein Józ8e! csendőr 
(egy nőnek a víz hullámaiból való kimentéseért). 

Batia Miklós i:irsvezető (egy nagyobb mérvű tűz· 
vésznél tanusított erélyes közreműködéseért). 

Lag1'n János csendőr (tűzvész eloltása körül tanu
sított körültekintő és önfeláldozó magatartásaért) , 

Kusza István czimz, őrmester (két rablógyilkosnak 
észszerű, erélyes és fáradhatatlan nyomozás általi 
kiderítése és letartóztatásaért), 

Hodosy Miklós csendőr (a szécsényi örskerületben 
előfordult több l'endbeli biíncselekmény tetteseinek 
kiderítéseért ),  

Bobok Hem'ik örsvezető (a nagyapponyi örs terü
letén előfordult több rendbeli közbiztonsági zavarok 
tetteseinek kideritéseért és az örsparancsnokság pon
tos, mintaszerű vezetéseórt). -

* 
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.il n'"&. leir. V I. sz. osendlir-kerületnél. 

Má?'ton Józse! örsvezető és Miholics István csenuőr 
(betörő tolvajok kézl:ekerít.�seért) . " I ' 

Nagy Ferencz CZlmz. orsvezeto \Moncz Sandor 
örsvezető vezetése alatt egy 8000 frtos ra,blás tet
teseinek kiderítése és elfogásáért) . 

Wenczel And'rás őrmester (a kerület i parancsnok-
ság szervezése óta a szolgálat minden ágában s 
különösen az állomány-kiegészítés és nyilvántartása I körüli eredménydús működéseért) . 

Vajda István czimz. őrmester (egy gyilkosság tette
sének gyors kinyomozása és kézrekerítéseért, továbbá 
egy védállásba helyezkedett felfegyverkezett gyilkos
nak önfeláldozó bátorsággal eszközölt megtámadása 
és lelövéseért). 

P1'eidt Mihály czimz. őrmester (egy rabl6gyilkos
ság tettesének, az elrablott összeggel együtt, a leg
rövidebb idő alatt eszközölt kézrekerítéseért, továbbá 
örskörletében egy éven belül előfordult más három 
gyilkossági eset tetteseinek kiderítése és elfogatásaért) . 

Ri8ztic8 Pál őrmester (a szárny számvitele körül 
hosszú időn át kifejtett eredménydús mííködéseért) . 

Francz István csendőr és Sziigyá'rtó János prb. 
csendőr (ökörtolvajok kinyomozása- és elfogatásaért). 

Boricza János örsvezető (egy lőfegyvelTel fölfegy
verkezett hirhedt közártalmú egyén letartóztatása 
alkalmával tanusított bátor és önfeláldozó maga bar
tásaért). 

V. A csendőr kerületi pa rancsnokság ál tal 

nyilvánosan megdícsé rte ttek. 

.il n'"&. leir. I. szán'"&ú osendör-leerületnél : 
Szilvási V'ido1' czimz. őrmester, Mailáth Ká1'oly 

és Paul And1'ás csendőrök (rabl6gyilko8ság tettesé
nek kézrekerítéseért). 

Pauer Frigyes örsvezető (egy ember életének meg
mentése körül nyújtott se�élyért) . 
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Ha1'ai Mihály és  Balog Ká1'oly csendőrök (gyil
kosság tettesének kézrekerítéseért) .  

Nagy A ntal, Sándor János és Grünfeld Mór csend
örök (rablógyilkosság tetteseinek kézrekerítéseért) . 

Osőregi Ferencz és  S1pOS Péte?' csendőrök (marha
lopással foglalkozott tolvajbanda tagjainak kézre
kerítéseért ) "  

Bá9"YC:: Arpád, Schuste� l!,árton és Andrej Gyi.ú·gy 
csendorok (egy pénzhamHuto szövetkezet tagjainak 
kézrekerítéseért). 

Bagoly Ferencz csendőr (gyilkosság tetteseinek 
kézrekerítéseért). 

Kovács Ferencz és Ziegle?' János csendörök (gyH. 
kosság tetteseinek kézrekerítéseért). 

Papp Pál czimz. őrmester és Kovúcs ,János csendőr 
(betöréses lopás tetteseinek kézrekedtéseért) .  

Tolnai Dénes és Benedek András csendörők (rablás 
tetteseinek kézrekerítéseért) . 

Kakasi Gyula czjmz. őrmester és Rácz Is tván 
csendőr (tűzvésznél tanusított kiváló tevékenységért). 

Kedves István czimz. őrmester és For'ró Ferencz 
csendőr (ugyanazért) . 

Lőrinczi Ferencz csendőr (ugyanazért ) .  
Da1'vas István, Zsigmond Fe?'encz és KOM'ád Antul 

csendőrök (egy tolvaj -szövetkezet számos tagjának 
kézrekerítéseért). 

Var1'ó And1'ás, Bójthe Mihály és Deák Sámuel 
csendőrök (gyilkosság tetteseinek kézrekerítéseért ) .  

Kőmives Pál, Nagy József és  Páska Vazul csend
örök (betöl'éses lopás tetteseinek kézrekerítéseért ) .  

Kiss Zsigmond csendőr (tűzvésznél tanusított kiváló 
ténykec1éseért) . 

* 

.IL 11'"&. kir. II. sz. osendör-leeriUetnél : 

.. 
Eh1'mann Mátyás czimz. őrmester, Schmidt Fe?'encz 

o�'sv�zető, Schu'l'Schancszk'u Vaz'/.�l, Nagy Fm'encz, 
l1;�·lt�h Antal, Szijfi1'tÓ Károly, Ta'/.mingm· And'rás, 
Rttt l-nffe?' Ji'e1'encz, Kálóczl1 Fe'l'enc�1 B01'sos B"er�ncf/I 



1 88 

Peszkár Janos, Szász István, Kálmán Imr'e� '!fissU;1'da, 
János, Tóth József, Vinkits Gyula, �tefamov�cs Laszlo 
és Láposi Sándor csendőrök, valaml�t a m. kIr. II�. sz. 
csendőr-kerület állományába tartozo Jakábfy. Jozsef 
csendőr (a m. kir. honvédelmi minü;ter úr Ö ,N agy
mé1t6ságának rendelete folY

,
tán : a királyné .. Ö 

"
Fel

ségének az 1 887. év tavaszan a Herkules-rurdoben 
töltött legmagasabb tartózkodási ideje alatt a rend 
fentartása körül kifejtett buzgalmuk és tevékeny-
ségiikért) . 

,, _ _ .  
Wünschel Fülöp örsvezeto, Gulos Istvan, K/8s 

József, BaUd Ferencz és Majláth Miklós cS
,
er,tdőrök 

(egy nagyobb tűzvész alkalmával
, 

a pusztIto. ele� 
mecrfé kezése,a veszélveztetett élet es vagyon blztOSI
tás� körül tanusltott 

V
bátor éB buzgó működésükért). 

Kün Gyö'rgy czimz. őrmester (gyilkosság tettesei
nek kiderítése- és kézrekerítéseért) . 

Hanuszka József czimz. őrmester, Cseholszky János, 
Csibi Alajos és Major Dániel örs vezetők, Klein Dávid 
czimz. örsvezető, Papp Bálint, Pélerfy József, Bego,

. vics János, Nagy Mihály, G1'ozea Sándm', Agazon,t 
József, KiTchberger János, BotoTok István és FTet
mann József (az 1 887. évben megejtett képvise�ő
választásoknál a közönséggel szemben tanusított hIg
gadt, katonás és tapintatos eljárásukél't) . 

Fm'gó István és Wagner Mátyás csendőrök (búcs� 
alkalmával ittas emberek által előidézett, a községI 
előljár6ság és a járőr ellen irányuló nagyobb mérvű 
zavargást tapintatos, észszerű és higgadt eljárásukkal 
lecsillapították, a tömeget szétoszlásra birták s a fő
czinkosokat letartóztatták) . 

Varga János, D'udáfJ Im1'e, Tú..nczos Lajos és Glacz 
József csendőrök (a kis-tiszai zsilip-szakadás követ
keztében keletkezett árvíz -veszély alkalmával tanu
sított kiváló tevékenységük és fáradhatlan szolgá
lataikért). 

Sabján Vendel, Szűcs Karajo8 János, Vida Sánd01', 
Sabják György, Oszváth Balázs, B1'eáz János, Józsrt 
Antal, T'/{Jdeszka Mihály, Ignea János, Lá8z74 Józ8e!, 

l 

\ 
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Kolofon Sándo'r, Vujkovic8 Mihály, Agg Márto n, 
Szabó Fererwz, Andó Györgg, Fule Andrá8, Dudás 
Sándor, Blau Lipót, Bogics Bogdán, Földesi Déne8, 
Simon Mátyás, Kohn Jenő, Petei János, Pál Ferencz, 
Kiss Gedeon, Székely Im1'e, Oláh Mihály, Gállas 
István, Volák Sámuel, Jovánov V ásza és Pop a 
Demete1' csendőrök (a Berzova áradása következté
ben Széchénfalva és Krivabara községekben pusztí
tott árvízveszélynél telj esített kivál6 szolgálataikél,t) . 

Bartha József örsvezető, Klug Olivé1', Bodai István, 
Birkenheier János, Popa Luka János, Heck István, 
Müller Ede, Kozári Ferencz, Szász Király János, 
Ba1,tics Mihály, B'roser Mihály csend9rök, Kö'vé1' 
István, Tari János, Kuszli Im1'e és Egető Lajos 
próbacsendőrök (a folyó évben a Temes és Berzova 
foly6k áradása alkalmával pusztított árvízveszély 
ideje alatt telj esített kiváló szulgálataik-, fáradhatatlan 
buzgalmuk- és tevékenységükért). 

Fogarasi Evlavius, András Tamás csendőr és 
Eberlein János próbacsendőr (a folyó évben Facséton 
pusztított árvíz alkalmával tanusított buzgó szolgá
lataikért, bátor fellépésükért továbbá, mivel ugyan
azon alkalomból egy 3 főből álló családnak az árvíz 
okozta szorongatott helyzetéből való megmentése és 
biztonságba helyezése körül sikeresen közreműködtek). 

A. m, kir. IIL sz, csendőr-7cel'ületne'l : 
Horváth Józ8ef örsvezető (egy elhanyagolt örs?t 

kiváló szorgalommal és odaad 6 igyekezettel rÖVId 
idő alatt minden tekintetben rendbe hozott). 

László József czimz. őrmester (jelelltkezők szer-
7.ésében tanusított kivál6 buzgalmáért) . 

S. Tóth Áron csendőr (a Tóth András 
,
báJyo�i 

szölőkerülőn ezelőtt öt évvel elkövetett gyllkossn.g 
tettesének kiderítéseért). , 

And1'ássy Miklós őrmester (a Kiss Sándor VáCZl 
püspöki erdővéd ellen állít6lag elkövetett l'ablás 
ügyében azon körülmény kiderítéseért, miszerint ItZ 
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erdővéd az elraboltnak mondott összeget elsikkaszt
ván, a rablás hírét sikkasztásán ak p alástolása végett 
csak költötte) . 

Astelán Simon czimz. őrmester (a Sikló község 
határában fölurr:.éréssel foglalkoz ó  mérnök ellen fel
lázadt és már-már tettlegességre vetemedni hajlandó 
néptörueget tapintatos és erélyes fellépésével lecsen -
desítette). 

László József czimz. őrmester, Szitár Mihály és 
Mezei József örs,-ezetők, Kovács János czimz. örs
vezető, Deb1'eczeni Miklós, Halblehnm' János, E.tfen
berge1' Má'rton, Tóth Sándor és Ozif1'a István csend
őrök (a Sebes-KöI'öRnek 1 887. évi május hó 2 1 -én 
történt rohamos áradása alkalmával a m entési mun
kálatokat vezető főmérnököt éjjel-nappal, a leg
nagyobb odaadással és fáradságot nem ismel'Ve 
támogatták, mi által a védgátak átszakadását meg
gátolni sikerült) . 

Nagy Mózes czimz. őrmester, Osontos Fm'encz 
czimz. örsvezető, Pesti Ká1'oly, Tóth János, Va?'ga 
Lajos, Gombos Imre, Szabó Lajos és Ká?'olyi Is tván 
csendőrök (a Vaskoh községen keresztitl folyó Körös 
áradása alkalmával a vagyonmentés körül teljes oda
adással és buzgalommal közreműködtek). 

* 
.il m. kir. IV'. sz, csencZőr-kerüZetnél : 

Stei! GYÖ1'gy csendőr (gyHkosság tettesének kiderí
tésénél tanusított szolgálati buzgóságaért) . 

Volf Ede örsvezető és Stark E1'ős Lajos csendőr 
(egy lopás tetteseinek észszerüen foganatosított nyo
mozás folytán történt letartóztatásáért) . 

Devera János örsvezető, Burlász Mátyás és Spú'ko 
János csendőrök, továbbá Lászlóji László örsvezető, 
Ffrgó József és Friedmann Jakab csendőrök (tűz
vesz alkalmával a vagyonbiztollsácr fentartása körül 
tanusított magatartásukért). 

o 

.� .,. 
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.il 71u, kir. 1i'. sz, csendőr-kc7'ii;letnAl : 
Knapkó And/rás csendőr (tilzvésznél tanusított 

erélyes és körültekintő közreműködéseért) . 
Popovics Pál őrmester, Polacsek Pál, TkacsOj; 

János és Kvassay Istók János csendőrök (a Tren
csénben dühöngött tűzvész alkalmával az oltál' és 
rend fentartása körül tanusított magatartásukél,t). 

Vincze András csendőr (tíí.zvész alkalmával tanu
sított körültekintő és észszerü magatartásaért) , 

Szabó Beniam örsvezető, Sm'egi János és Keviczky 
János csendőrök (tűzvész alkalmával tanusított erélyes 
közrem űködésükért) . 

Löfy Gy�tla őrmestel' és Kevitzky János csendőr 
(négy veszélyes betörő tolvajnak észszerü és tapin
tatos nyomozása- és letartóztatásaért). 

Filyo András ( tűzvész alkalmával az oltás körül 
tanusított erélyes magatartásaért). 

Duldne1' Ignácz örsvezető, Gál János csendőr és 
Négyesi segédleti honvéd (tűzvész alkalmával tanu
sított erélyes magatartásukért). 

Simkovics János és Nagy Henrik csendőrök (egy 
hét betörő tolvajból álló bandának kézrekerítéseért), 

Mihácsa Simon . örsvezető és Gleich And?'ás csendőr 
(négy rablónak kézrekerítéseért) . 

Filyo And?'ás örs vezető, Laczo István és Pelle 
János csendőrök (egy öngyilkos életének megmen
téseért) . 

Mészáros Lajos örsvezető, Varga János, K-/:s Jáno8, 
Kakai Imre és Ohleb�ts Samu csendőrök (Divény 
községben dühöngött tűzvész flloltásánál tanusított 
erélyes közreműködésükért). 

,
Bogyó István és Arczbm'ge?' József csendőrök (két 

hIrhedt betörő tolvaj kézrekerítéseél't) . 

.. 
Biró Antal és V1'ana Pál csendőrök (a nagy-apponyi 

orskerületben előfordult közbiztonsági zavarok tet· 
teseinek, Bobók Hem'ik örsvezető vezetése alatt tör
tént erélyes kinyomozása és kézrekel·ítéseért). 

BognC1' Ferenc/t czimz. örsvezető és Ma1,tinecz 
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Bálint , csendőr (tűzvész alkalmával az oltás körül 
tanusított lliagatartásu�ért), _ " . .  , 

Hugyecz Samu és Ltska Peter csendorok (Tur do
sinban dühöngött tűzvésznél tanusított magatartá-
sukért) , " "  Fekete János őrmester (örsenek mmtaszeru rend-
bentartása és vezetéseért, valamint a szakaszparancs
noki teendők körül tanusított szorgalomért), 

* 
A m, kir. V I. sz. csendőr-Jcerületnél : 

K?'asiczky József és Kaczo?' Mihály csenélőrök 
tegy Zalamegyében és környékén a közbiztonságot 
veszélyeztetett fegyveres gonosztevő kézrekerítéseért). 

Klein Gyula és Vajda István czimz, ől'mesterek 
(rablóüldözés alkalmával tanusított fáradhatlan buz -
galmuk- és kitartásukért) , _ _ " 

Szakács Géza, Nemesszeghy Kalman ormesterek, 
Szűcs Lajos czimz, őrmester és Molnár István örs
vezető (a legénységi létszám kiegészítése körül tanu
sított buzgalmukért) , 

Risztics Pál őrmester és Dull Fe?'encz örs vezető 
(a pécsi vasuti állomás főműhelyénAk leégése alkal-
mával tanusított tevékenységükért), , Petrus József csendőr (egy felfegyverkezett gyJ.lkos 
elfogásánál tanusított bátor és elszánt magatartásaér�), 

Kovács János örsvezető és Baksa Má?'k csendőr 
(egy gyilkosság tetteseinek kiderítése körül tanusított 
fáradhatlan buzgalmukért ) ,  

Tóth Józ,qef és KaczO?' Mihály csendőrök (egy 
embernek a megfagyás halálától való megmentéseért) , 

Sch?'einer And1'á8 és Gulyás István csendőrök 
(egy rablógyilkosság tettesének gyors kiderítés e és 
elfogás ánál való közreműködésükért), , Marcsa Dániel örsvezető, Tóth György, Bucsko 
István és Pál György csendőrök (egy nagyobb ,

mérvű 
tűzvész alkalmával tanusított erélyes és tapmtatos 
közreműködésükért), 

Hoszni Lajos örsvezető és Szabó Sándo't' pl'óba.-
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csendőr (egy tűzvész alkalmával a vagyon megmen
tésében és a tűz eloltásában való tevékeny rész
vételükért) , 

Spalla Au?'él és Sch?'édl Ká?'oly őrmesterek, .ih'any 
József, Tarcsafalvi Lajos, Vajda István, Lányi 
Ignácz, Szigeti György, Sausek Géza, Klein Gy'ula 
és Bozsing Józse! czimz, őrmesterek, Kovács János, 
Bogntt?' Jánós, Olasz Albert, Tverdusi János, Ozirják 
Mihály, Tö.?,ó'k Mihály, Kálmáncsi László, Kovács 
Mihály I., Urge Lő?'incz, Ma?'csa Dániel, Nagy János 
és Tu?'i Károly örsvezetők, Mészáros János, Tánczos 
Mihály és Kazán János czimz, örsvezetők, Bucskó 
István, Vankovics Fe?'encz, Siskó László, Fischbach 
And1'ás, Tatá?' Prokop, Németh Sándor, Gubola Já'nos, 
SzobO?' Ágoston, Varga János, Zsohá'l' György, Tóth 
Ká1'oly, Baksa Márk, Németh József, Kiss János, 
Kovács János, Kompa István, Szántó István, T.ubo,ly 
Alajos, Domonkos fál, Gáspá?' D�niel, B'ramlo.vw� 
János Ho?'váth Jozsef, Falle1' Janos és Kopcsandt 
Lados

' 
csendőrök (mindannyi�n a lefolyt kép

,
viselő

választások alkalmával tanllS1tott erélyes, hIggadt, ' 
férfias és tapintatos magatartásukért), 

Németh Gábor I. csendőr (egy hirhedt s lőfegy
verrel fölfegyverkezett közártalmú egyén letartózta
tásánál tanusított férfias magatartásaért), 

Petrucz Gábo?' czimz, örsvezető és Kocsis Pál 
csendőr (tűzvész alkalmával tanusított kiváló s ön-
megtagadással teljesített flzolgálatukért). 

, , Tverdusi János örRvezető (egy 2 5 1  formtos lopas 
tettesének kiderítése és az ellop ott össze?gel e&,y�it� 
sikerült kézrekerítése alkalmával tanusItott klvalo 
ügyes eljárásaért), 

Császári királyi csendőrség. 
Főfelügyelő : 

Gieslingeni Giesl Henrik báró, altábol'nagy stb, 

Parancsőrtiszt : 
Felsenberg Edgár, főhadnagy. 

1 3  
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1.  sz. o'l'szagos csendőrparancsnokság. 
Törzs : Bécs. 

Parancsnok : Otthausi Uhle Eduard, alezredes. 
Osztagparancsnokságok : 1 .  B(jcs, 2. Bécs, 3. Krems, 

4. St.-P ölten, 5. Bécs-Uj hely. 

2. sz. országos csendő'I'jJarancs1Loksúg. 
TÖ'rzs : Prága. 

Par. : DÜ'I'r Frigyes, ezredes ; helyettes e : neusta mmi 
Deitenhofen Adolf, alezredes. 

Oszt.-par. : 1 .  Prága, 2. Leitmeritz, 3. Budweis, 
4. Jicin, 5. Pilsen, 6. Csasziau, 7. Eger, 8. Cseh
Laipa, 9. Königratz, t o. Chrudim, 1 1 .  Tábor, 
1 2. Pisek, 1 3 . Komotau, 1 4. Prága. 

3. sz. országos csendőrpa1·ancsnokság. 
Törzs : Innsm·uck. 

Par. : Fl'iedlsbel'gi K1'aus Antal, ezredes. 
Oszt.-par. : 1 .  Innsbruck, 2. Trient, 3. Roverec1o , 

4. Bozen, 5. Bregenz, 6. Bruneck. 

4. sz. o1'szágos csendő1'jJarancsnokság. 
TÖ1'ZS : Bl'Ünn. 

Par. : Gallina Antal, alezredes. 
Oszt.-par. : 1 .  Brünn, 2. Olmütz, 3. N eutitschein , 

4. Magyar-Hradisch, 5. Iglau. 

5. sz. országos csendőrparancsnokság. 
Törzs : Le-mbe'l'g. 

Par. : Lovag Appel Sándor, ezredes ; helyett. : Schön
born Rezső, őrnagy ; másod-törzstiszt : Rdu,ch Fe-
1'encz, százados. 

Oszt.-par. : 1 .  Lemberg, 2. Krakkó, 3. Rzeszów, 
4. Przemysl, 5. Tarnopol, 6. St.anislau, í.  Sanok, 
8. Tarnow, 9. Tárnobrzeg, 10. Kolbuszowa, 1 1 .  Ravll:
ruska, 1 2. Bródy, 1 3. Brzezany, 1 4. Za,leszcz�kl, 
1 5. Kolomca, 16 .  Stryj , 1 7 .  Uj -Sandec, 18. WadovlCe . 
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6. sz. o1'szágos csendő'l'Parancsnokság. 
Tm'zs : Gl'MZ. 

Par. : Gra'lnposchich Roman, alezredes. 
Oszt.-par. : 1 .  Grácz,  2. Feldbach, 3. Leoben , 4. l\h l'

burg. 
7. sz. országos cscndő1'jJa't·ancsl1 oksúg. 

Tm'zs: Triest. 
Par. : Ma1'chetti Antal, őrnagy. 
Oszt.-par. : 1 .  Triest, 2. Görz, 3. Pola ; különítmény 

a tengerészeti szertárnái Pol ában. 
8. sz. országos csendőrparancs'YIokság. 

TÖ'l'zs : Linz. 
Par. : NeU61'p,r Gottfried, őrnagy. 
Oszt. -par. : 1 .  Linz, 2.  Linz, 3. Ried. 

9. sz. országos csendő1'Parancsnokság. 
TÖ1'Z." : Zal'a. 

Par. : G1'óúfl Engelbm·t, őrnagy. 
Oszt. -par. : 1 .  Zara, 2. Spalato, 3. Cattaro, 4. Sebe

nico, 5. Ragusa, 6. Risano. 
10. sz. o1'Rzágos csendőrpa1·ancsnoksú'g. 

Tm 'zs : Tl'oppau. 
Par, : Hermann Simon, őrn&gy. 
Oszt.-par. : 1 .  TJ'oppau. 

1 Z. sz. országos csendőrparancsnokság. 
TÖ1'ZS : Sal:ibul'g. 

Par. : Jnlienheimi Sch1'ó"ttm' An/al, százados . 
Oszt.-par. : 1 .  Salzburg. 

12. sz. or8zágos csendő1·pa1'ancsnokság. 
TÖ'I'zs : Laibach. 

Par. :  SI1Mtana János, százados. 
Oszt.-par. : 1 .  Laibach, 2, Laibach, 3. Ruc1olfsvvel'th. 

13. sz. o1'szágos csendőrparancsnokság. 
Tö't'zs : CZe'l'novitz. 

Par. : B1'aulik János, őrnagy. 
Oszt.-par. :  1 .  Czernovitz, 2. Suczawa, 3. Rac1antz . 

14. sz. országos csendő1'pa1'ancsnoksltg. 
Tö'f'zs : Iílagen{1wt. 

Par. : Oppitz Adolf, százados. 
Oszt. -par. : 1 .  Klagenfurt, 2 Villach. 
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Cs. és kir. 
csendőrség Bosznia- és Herczegovinában. 

Tö'l'zs : Saraj evo. 
Parancsnok : Goricai Tomiéié János, ezredes. -

Szemlész-törzstiszt : Pavellié Balázs, őrnagy. - 
A portyázó csapat parancsnoka : Ovetiéanin E?na
nuel, őrnagy. 

Szárnypara;ncsnokságok : Saraj evo, Travnik, Banja
Iuka, Bihac, D.-Tuzla, Mostar, Trebinje. 

Szakaszparancsokságok : Saraj evo, Kiseljak, Vise
grad, Foca ; - Travnik, Jajce, Bugojno, Livno ; -
Banj aluka, D ervent, Bosn.-Kostajnica ; - Bihac, 
Petrovac, Krupa ; - D. -Tuzla, Brcka. Bjelina, 
VIasenica ; - Mostar, Konjica, Nevesinj e ; - Tre
binje, Stolac, Gacko, Bilek. 

Rendszeresített állomány : 3 törzstiszt, 1 �  L és II.  
oszt. százados, 29 főhadnagy, 4 hadnagy, 8 kezelő
tiszt, 50 őrmester, 15::2 örsvezetö, 1 682 csendőr, 
összesen 48 tiszt, 1 884 főnyi legénység. 

Ehhez :  • a) Allandó k arhatalmi segédlet 900 fő. 
b) Pandúr-csapat és pedig : 8 serdár, 5 podserdár, 

6 buljukbasa, 2 1  harambasa, 1 27 pandúr. 
c) Zaptia-tisztek és pedi.g : 1 bimbasa (őrnagy) , 3 jus

basa (százados), 3 mulazim (hadnagy). 
d)Portyázó csapat : 6 szárny 100- 100 fővel, összesen 

600 fő, ezek közt 200 csendőr és 400 önként jelent
kező közös had seregbeli katona. 
7 szárny, 25 szakasz és 2 16 örs. 




