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3. szakasz: Károlyvárosban. 

Parancsnok: Rubin Béla főhadnagy. 
Orsök: XárolyvMos (6), Dugaresa (4), Topusko (5), Pauno· 

vac (5), Vrginmost (5), Bovié (5), Vukmanié (4), Vojnic 
(4), Perjasica (4), Barilovié (4), Sluin (5), Valisselo (óL 
Krstinja (4), Veljun (5), Primiiílje (4), Modruspotok (5), 
Mocila (51, Rakovica (5), Novo-Kriílje (5). 

.1;.. szárny: Og'UUnban. 
Parancsnok!: Lavmja János százados. 

1. szakasz: Ogul·inban. 

f.arancsnok: Milosavljevié Gyargy százados. 0 
OTBök: Ogulin (10), Generalskistol (4),Jasenak (4),Modrus (4), 

J;osipdol (5), Plaski (5), Delnice (4), B-rod Moravice (4), 
Cabar (4), Fuzine (4), Novi (4), Kraljevica (4), Suiíak 
(8), Severin (4), Vrbovsko (4). 

2. iJz,jkasz: ·OtocBáczon. 

Parancsnok: 1vanvvié Gyorgy hadnagy. 
Örsök: Otocsácz (5), Dabar (4), Vrhovine (5), Yratnik (4), 

Senj (4), Jezerane (4), Brinj (4), Zavalje (4), Koreniea (6), 
Bunié (4), Perusié (5), G. Kosinj (4), Janjée (4), Petrovo
selo-licko (4), Plitvicka.jezera (4). 

3. szakasz: Gospiéon. 

~.arancsnok: Rumlel' Gottfried hadnagy. 
Orsök: Gospics (5), Medak (5), Brusani (4), Kula (~), Karlo

)"ago (4), Podlapac (4), Udbina (5), Doln. Lapae (4), Srb (4), 
Doljani (4), Vrelo (4), Gracac (6), Bruvno (!;\ , Lovinac 
(5), v. Popina (4), Neblue (4), Ploca (4). 

A magyar királyi lwrvát-szlavon csendőrség állománya: 
3 törzs-, 19 főtiszt, 9 törzsőrmester, "27 őrmester, "204 örs
vezető, 800 csendőr; 4 szárny, 1"2 szakasz, ~4 örs. 

A parancsnokság területe: 42,531'5 O km.; a le.kosok 
száma: "2.400,766. 

Egy csendőrre átlag 40'895 D km. és "2308 lakos esik. 
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Osászári királyi osendőrség, 
Felügyelő: 

Wolframsbergi Döller József altábornagy, 3. oszt. 
V. k. r. K. é. k. @, 0, Sz.~ 

Segédtiszt: 
Grzywa Emil, őrnagy K. é. k. t) SZ.3 

.;1 cs. kir. honvédelll'bi ministeri'Um 
XIX. csendőrségi ügyosztályának főnöke 
Gleicherwieseni báró Bibra Alfréd, 3. o. V. k. r. lvg. 

osztálytanáesos. 

.;1 cs. és kir. honvédelmi ministeri'Um 
IX. csendőrségi osztályának főnöke: 

Rehn Ottó, ezredes, 3. oszt. V. k. r. és F. J. 1'. lvg. 
~, @, 0, Szs; 

Szolgálattételre beosztva: Dr. Ruf Jenő fogalmazó; 
Dr. gróf Ségur·Cabanac Oszkár, fogalmazó j Payer 
Henrik, őrnagy, k. é. k. "", 0; Frankenturni 
Gautsch Gusztáv, százados, F. J. r. lvg. t) 0, Sz', 
és Kolsky Wenezel, százados. 0 

l. 8Z. or8zágo8 c8endórparanc8nok8ág. 
Törzs: Bécs. 

Parancsnok: Jellinel. Wenzel ezredes, F. J. r. lvg. 
Másodtörzstiszt : Pokorny Fe1'encz őrnagy. 
Osztagparancsnokságok: 1. Bécs, 2. Bécs, 3. Krems, 

4. St.-Pölten, 5. Bécs-Ujhely, 6. Korneuburg, 7. 
Mistelbach, 8. Amstetten. 

2. sz. or8zágos c8endórparanc8nok8ág. 
Törzs: Prága. 

Par.: Weitenh01'sti Weitenweber Ede ezredes, F.J.r.lvg. 
f'l, 02.r. 

Ersőtörzstiszt: Nitsch Ignátz alezredes; 
Másodtörzstiszt : Laure János őrnagy. 
Harmadtörzstiszt : Geyer Rez8ő őrnagy; 

Oszt.-par.: 1. Prága, 2. Leitmeritz, 3. Budweis, 4. Jicin, 
5·Pilsen,6. Csasziau, 7 .Eger, 8. Reichenberg, 9.Kladno, 
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lD. Karlsbad, 11. 'replitz, 12. Pisek, 13. Komotau, 
14. Königgriitz, 15. Cseh-Leipa, 16. Klattau, 17. Pfib
ram, 18. Trautenau, 19. Chrudim, 20. Kg!. Weinberge, 
'21. Tábor, '22. Prachotitz. 

3. 8Z. or8zágo8 csendörpa1·anC8nokság. 
Törzs: Innsbruck_ 

Par. : Kon8chegg Lambert ezredes, F. J. r. lvg., 
Oszt.-par.: 1. Innsbruck, 2. Trient, 3. Bozen, 4. Inns

bruok, 5. Bregenz, 6. Bruneck, 7. Rovereto. 
4. 8Z. or8zágo8 c8endörpa1·a1wsnok8ág. 

TÖ'I'Z8: B1"'Ünn. 

Par.: stodai Herold János alezredes. 
Helyettese: Schmidt Vincze őrnagy, é. 
Oszt.-par.: 1. Brünn, 2. Olmütz, 3. Znaim, 4. Brünn, 

5. Iglau, 6. Morva-Schönberg, 7. Morva-Ostrau, 
8. Magyar-Hradisch. 

5. 8Z. oruágos csendörparancsrlokság. 
TÖTz8: LembeT(J. 

Par.: Janai Manowarda Eberhard, ezredes, F. J. r. 
lovagja. Törzstisztek: Rudzin8ki Tivadar őrnagy és 
WianUw8ki Emil őrnagy Lembergben, lovag 
Krynicki ;rÓz8e! alezredes, kikülönitve Przemyiílben, 
Wittich Odijn őrnagy, F. J. r. lvg., kikülönitve 
Krakkóban. 

Oszt.-par.: 1. Lemberg, 2. Krakkó, 3. Rzesz6w, 
4. Przemyiíl, 5. Tarnopol, 6. Stanisiau, í. Samobor, 
8. Tarnow, 9. Uj-Sandec, 10. Buczacz, ll. Kolo
mea, 12. Wadovice, 13. Jaroslau, 14. Zaleszozyki, 
15. Rawa ruska, 16. Stryj, 17.Tarnohrzeg, 18. Brody, 
19. Brzezany, 20. Biala, 21. Bochnia, 22. Ja810, 
!!3. Kolbuszova, !!4. Sanok, 25. Sokal, 26. Huslatyn, 
'27. Zaleszczyki, 28. Podgorze. 

6. 8Z. or8zágos c8endörparanc8nok8ág. 
TÖTz8: Grn,,, •• 

Par.: Oatargi György ezredes, 3. oszt. V. k. r. és 
F. J. r. lvg., 

Oszt.-par.: 1. Gráoz, 2. Gráoz, 3. Leibnitz, 4. Leoben, 
5. Marburg, 6. Cilli, 7. Judenbul'g. 
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7. 8Z. or8zágo8 csendörparanC8nokság. 
Törzs: Triest. 

Par.: Binowetz Józsp! alezredes Sza. 
Oszt.-par.: 1. Triest, 2. Görz, 3. Pola, 4. '.rrient. 
KtIlönitmény a tengerészeti szertárnál Polában. 

8. 8Z. orSZág08 c8endörparancsnok8ág. 
TÖTz8: Linz. 

Pz1r.: Eppicch Lajo8 alezredes, F. J. r. lovagja. 
Oszt.-par.: 1. Linz, 2. Linz, 3. Ried. 

9. 8Z. or8zágo8 csendö1']Jaranc8nokhág. 
Tih-zs: Zwra. 

Par.: Kroiaenaui Supanéié Joz8ef ezredes, F. J. r.lvg. 
Másodtörzstiszt : Hölzel Fet'encz őrnagy, F. J. r. lvg. 
Oszt.-par.: 1. Zara, 2. Spalato, 3. Cattaro, 4. Ragusa, 

5. Sebenioo, 6. Sinj, 7. Castelnuovo, 8. Zara_ 

10. 8Z. orRzágo8 c8endörparancanok8ág. 
Törzs: Troppau. 

Par.: Piringer Tivadar alezredes, F.~J. r. lvg. t) 
a k. é. k_ szalagján. 

Oszt.-par.: 1. Troppau, 2. Troppau, 3. Teschen. 
ll. 81:. or8zág08 c8endörparancsnok8ág. 

TÖTz8: Salzbur(J. 

Par.: Chriatoph Ignácz alezredes. 
Oszt.-par.: 1. Salzburg, 2. Salzburg. 

12. sz. or8zágos c8endörparanc8nok8ág. 
TÖTz8: Ladba~h. 

Par.: Riedlinger Rudolf alezredes, F. J. r. lvg. t) 
Oszt.-par.: 1. Laibaoh, 2. Laibach, 3. Rudolfswertb. 

13. 8Z. Q1'8zágos c8endörparancsnok8ág. 
TÖT%S: Czernotlitz. 

Par.: Wemmann Alaios alezredes. 
Oszt.-par.: 1. Czernovitz, 2. Radautz, 3. Suczawa, 

4. Kimpolung, 5. Wiznitz. 
14. BZ. országos cBendőrparancsnok8ág. 

TÖTz8: Klagenfurt. 
P&.r. Koschak Fülöp alezredes, k. é. k. 
Oszt.-par.: l. Klagenfurt, ! Villaoh. 
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Csendőrség Bosznia és Herczegovinában. 

TörzB: Sarajevo. 

Parancsnok: AppelMihály vezérőrnagy 3. o. V. k. r.lvg. 
k. é. k. (hd.) @, 0, S Z3. Mú.sodtörzstisztek: De8kovié 
DéneB alezredes, F. J. r. lvg. @, 0, S Z8, Mel'liéek 
Károly alezredes, F. J. r. lvg., k. é. k., 8 (a k. é. k. 
sza1a.gján)., @, 0, S Z8; és lovag Kokosovié Károly 
őrnagy F. J. r. Ivg.8 (a k. é. k. szalagján) @, 0, S Z3. 

Segédtiszt : Formanek Marian százados, 8, O· 
Oktatótiszt : Polaszak Lá8zló százados O· 

Bsárnyparanc8nokBágok: Sarajevo, Travnik, Banja
Iuka, Bihaé, D.-Tuzla, Mostar, Bilek és Gorazda. 

BsakaBzparanc8nokBágok: Sarajevo, Visoko, Rogaticaj 
11.'avnik, Bugojno, Livno; - B anjaluka, Dervent, 
Bosn.-Dubica, - Bihaé, Petrovac, Krupa; - D.· 
Tuzla, Brcka, Bjelina, Srebrenica, Zwornik; -
Mostar,Konjica, Nevesinje; - Bilek, Stolac, Gacko, 
Trebinje; - Gorazda, Foca, Visegrád. 

RtmdszereBített állomány: 1 vezérőrnagy, 6 törzstiszt, 
6 I. oszt. és 5 II. oszt. százados, 20 főhadnagy, 

3 hadnagy; 1 százados- és 9 hadnagy-kezelőtiszt, 
66 őrmester, 218 örsvezető, 2026 csendőr. Összesen 

1 tábornok. 50 tiszt, és 2310 legénység, 8 szárny, 
'17 szakasz és 266 örs. 

A felügyeleti körlet területe: 510'27,U10 Myria
meter, a lakosság száma 1,591.036. - Egy csendőrre 
átlag 22'089 O kilométer és 689 lakos esik. 
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A cs. és IfJVr. csendőrség állomány-átnbtete • 
TiB.tek Legény s ég .;, 

~ Örs ök Országos 
-" ~ ~ §-'" csendör·paranesnokság -o 

3 OS j ö ~'" '" 2 .l: '" ~ ~&, &,~ ";; .. ~ ' 0 ~ ~ w II lB " '" ~:! .~ ~ '" '0 .. 
" ~ ~ ~ ~ "" I> ~-O " sz'rua. ;~ '0 

-," o .s ~f,l ~ " A mO -," ~ 8 r.. w 'o 'O 'o O~ ..., p1 

1 2 12 5 28 226 674 !l28 2 9 23 193 49 27 
2 4- 2!l 13 102 535 1749 2386 2 2!l 97 487 23 204 
3 2 10 5 28 179 51j!8 735 1 8 25 172 23 1 
4, 2 14 7 39 320 810 1169 1 10 34 278 - 21 
5 5 47 18 84 583 2!l72 2939 2 28 79 551 15 58 
6 2 11 5 25 1.94 624 843 1 8 22 186 - -
7 1 6 1 13 95 333 441 1 4 12 91 - 1 
8 1 6 1 16 98 305 419 1 4 13 92 21 20 
9 2 11 5 17 134 467 618 2 8 14 128 1 -

LO 1 6 1 12 88 226 3!l6 1 4 10 79 - 6 
11 1 3 1 7 47 135 18!l 1 2 5 45 2 5 
1!l 1 5 1 14 99 !lM 377 1 3 11 95 2 -
13 j 7 1 12 108 273 393 1 5 10 104 - -
14 4 1 9 85 222 316 1 3 7 76 - -

Tengerészeti tüzérszertá,r 
1 2 7 80 89 - I őr-küllhútménye - - - - - -

Összesen 26 1 ln 65 408 12798 18962 1'2168 11 18 11 118 1 362 1 ~577 1 136 1 343 
Ehhez : P.gy eZl'e.dea és egy százados a cs. kir . honvédelmi ministeriumban, egy Ónll\gy mint segédtiszt ft, 08. kir. 

cBendór-fe! ügye!önél . 
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Történeti és statisztikai adatok az 
1905. évről. 

Bár a viszonyok alakulása folytán sajnálattal 
kellett lemondanunk arról, hogy intézményünk a 
lefolyt 1903. évben ujabb felállitások, szaporitások 
s a reformtervezetek megvalósitása által oly mérv
ben erősbödjék, miként az joggal remélhető volt, 
mindazonáltal a lefolyt év is meghozta a maga 
gyümölcsét ugy a munkában, mint a fejlődésben. 
Hálás örömmel üdvözöljük felsőbb vezetőinket az 
állandó és lankadatlan gondoskodásért, melylyel 
intézményünk korszerü fejlődését és mindmaga
sabb szinvonalra emelését biztosit ják. Bölcs előre
látásuknak s körültekintésüknek köszönhetjük, hogy 
a midőn az állam érdekek intézményünknek az eddigi 
évekhez hasonló méretekben való fejlesztését nem 
engedhették meg, e helyett a reformmunkálatok 
kohójában oly nagyszabásu tervek forrottak és dol
goztattak ki, melyek a legközelebbi alkalommal 
testet öltve, mindenesetre hatalmas lendületet ad
nak fejlődésünknek és tökéletesedésünknek. 

A lefolyt év nevezetesebb mozzanatai közül első 
sorban is az intézmény uj felfegyverzésének tervét kell 
megemlitenünk. A hosszu idő óta használatban levő 
Kropatschek-rendszerü karabélyok ugyanis a hasz
nálat folytán annyira elavultak, hogy kicserélésük 
válna szükségessé, ez elé azonban azon akadály is 
gördült, hogy a Kropatschek-karabélyokat előállitó 
gyár a karabélyok további gyártását beszünteti, 
s igya javitáshoz szükséges fegyveralkatrészek sem 
lesznek többé beszerezhetők. Az intézményünk czél
j aira ennélfogva a M annlicher-kurtály alakittatott 
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át s a nagy gonddal eszközölt kisérletezések s az: 
uj felfegyverzés munkálatai immár oly stádinmba 
jutottak, hogy az uj fegyver rendszeresitése már a 
közel jövőben várható. 

A csendőrség s:;olgálatlinak a vlÍ1'osok belteriiletérl!' 
valo kiterjesztése is hatalmas lépéssel halad előre. 
a mennyiben a lefolyt évben intézményünk hat 
város területén vette át a szolgálatot, 

Az egyenruhltzatnak a czélszerüség és a szolgálat 
követelményei által szükségessé váló meg"áltozta
tás a iránti kisérleti munkálatok immár a befejezés
hez közelegnek, melynek bekövetkezte után a ten
megvalósitásának teendői kezdetüket veszik. 

Az intézmény belső fejlődését szolgálja a legény
ség fel- és leszel'elésének 8 Illtalaban a ruhakezelés
nek a kerületek 8zékhelyé1'e történt kö:zpontositasa, 
mely a folyó év január 1-vel az összes kerületek
nél életbeléptettetett. 

Végül meg kell még emlitenünk, hogy a mult 
évi zsebkönyvünkben jelzett s a rokkant csendőrök 
segelyezésére létesitendö alap javára, a zsebköny
vünk 1887-1904. évfolyamaiban megjelent általános 
érdekü szakközleményeknek két kötetben történt 
kiadása által, egyesek 'adományát s a magyar korona 
országaihoz tartozó csendőrség felügyelője által ki
adott «Hiven, becsülettel és vitézül» czimü mű 
jövedelmét is beleszámitva, 20,742 K 85 f. gyült 
egybe, mely összeg - gyümölcsöző leg az állampénz
tárban elhelyeztetvén - alapitványként leendő leté
teményezése most van folyamatban, hogy már ez 
évben enyhitésére szolgáljon a segélyre szorulók 
szánalmas helyzetének és nyomorának. 

* 
Mindezek után áttérünk a mult év változásainak 

részletes ismertetéséhez. 
A csendőrségi alapok jelen állása a mult évben 

ismertetett vagyoni mérleggel szemben, az alapit
ványszerű kiadások eszközlése után a következő: 



140 

1903. 1904. 
év végén gyarapodás 

l. Csendőrségi jelvény-p6tdij- K t. K t. K t. 
alap __ __ _ __ _ ___ _ __ 121143'26 121252'95 109'69 

~. Csendőrségi jutalmazási 
alap __ _ ___ ___ ___ 405011'65 40508'58 5'93 

3. Dombrádi NagyGyula és neje 
szül. Bemdt ilonka alapit-
ványa ___ ___ ___ 6172'91 6179'48 6'57 

40. Török Ferenoz-féle alapit· 
vány (1904, ésl905 szept. végén 740177' 85 80614·'04, 64036 '19 

* 
Az 1904/905. év folyamán a következő já1"ás

parancsnokságok állittattak fel: 

a III. uámu 08endórkerületben: 

Tenkén __ ~ 1905. évi m~JUs hó 
l\-Iándokon « julius 
Jászapátiban « május 

a l V. számu csendőrkerületben : 

Tokaj ban 
Iglón _ 
Qlublón 
Ozdon 
Fehérgyarmaton 
Gálszéosen 
Sztropk6n 

1905. évi augusztus hó 

« julius 

« augusztus « 

Ör8ök jelállittattak : 

az I. 8zámu c8endő'rkerületben : 

Ajtonuan _ _ 4 fővel, 1901, október 
Bodonkuton 4 
Bátoson I __ __ 4 
~agyarnag~zsomboron 4 
Nagykapuson _ 5 

lU-vel 
1- « 

24- « 

l-vel 
8-val 

26- • 
:!6- « 
27-vel 

1· « 
1- « 

1-yel 
5- « 
7- « 
9- « 
9- « 

Ratosnyán f> 
Rálon f> 

augusztus 9- « 
október J:)-. 
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-- 4 fővel, 1904 október 9·vel Czegén 
Nagyczégen - -- -- 5 november 14- « 
Magyarkólyánban .... 5 c1eczemb. 10- « 
Balavásáron -- - n,; 4 november 5- « 
Nagyteremi ben_ -- 4 
Hosszuréven _ - - 4 « • 

Ko bátdemeterfal ván fl 
Buc8umpojénben_ - 5 c1eczemb. 
Héjjasfalván 4 
Alsórákoson 4 
~ártonhegyen 4 
Kupsafalván ___ 4 « 
Kisbányán __ - 4 1905 szeptemb. 

a II. számu csendó1'ke?"'Ületben: 

Pancsován_ __ _ _ 35 fővel, 1904 november 
Apátin _ __ _ __ 4 október 
Gurbán ______ 4 «ueczemb. 
Székudvaron 4 1905 márczius 
Bogdarigóson_ _ _ 4 április 
Zenta-Felsőhegyen__ 5 szeptemb. 
Zenta-Gyenesek során 5 

a III. számu c8endórkerületben: 

Veresegyházán __ 4 fővel, 1904 deczemb. 
i.\Iiskén 4 « 
Keczelen __ _ __ 4 « 
Jánosdán _ _ 5 1905 január 
Geszten _ _ _ _ 5 « 
Kőröstarcsán 4 február 
Papfalván ._ _ __ .. _ 4 1904 c1eczemb. 
Piskolton __ _ _ 4 1905 január 
Érkeserün._ __ _ _ 4 

a IV. számu c8endórkerületben : 
Toriszkán __ ___ 5 fővel, 1904 október 
Remetevasgyárban_ 4 
Aranyosmedgyesen _ 4 « 
Koskóczon __ _ _ __ 4 deczemb. 

5- « 
1· « 

16-val 
l·vel 
1· « 
1- « 
l- « 

26-val 
l·vel 

l-vel 
1- « 
1· • 

15- « 
l-vel 
3-val 
3 « 

20-val 
l·vel 
t- « 
1- « 
1- « 
1· « 
1- « 
1- • 
1· « 

l -vel 
':!-val 

22-vel 
1- « 
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ároskőszegen __ __ 4 főnI, 1904 deczemb. 
Mniseken ___ __ __ 4 « 
Szatmárhegyen __ _ :) 1905 január 
Máriavölgyön __ __ 5 
Izán ___ _ __ 4 
Királykút pusztán_ 4 
Tiszapalkonyán __ ___ 4 

márczius 
julius 

az V. szám~L csendörkeriiletben: 

Laksárujfalun 5 fővel. HI04 november 
~el'betén _ .. _ __ __ :) 
Trencsénteplán __ __ 5 
N yitranovákon _... __ 4 
Szuchahorán _ _ __ 4 
Szal kán __ __ _ __ 4 

« 
190:) junius 

a VII. 8zám1l csendörkeriiletben: 

Zajzonban -- -- -- 4 fővel, 1904 október 
Szál'azajtán 4 
Szelindeken -- -- -- 4 deczemb_ 

2-val 
2- « 
l-vel 
1- « 
6-val 
l-vel 
1- « 

3-val 
l-vel 

16-val 
15-vel 
17 - f 

6-v3.1 

J -vel 
1- f 

3-val 
Felsőpián :) november l-vel 
Alsókománán __ - --- 4 1900 január 
Uncsukfalván -- -- :) 1904 deczemb. 
Oláhbrettyén __ -- - 4 október 
Csimpán -... _ .. - -- 4 
Felsőlapugyon 5 
Klicsován -- ., .. - 4 november 
Delinyesten 4 
Ruszkán_ 4 
Plugoyán _ :) 1905 május 

Örsö'k létszáma felemeltetett : 

az I. 8zamu csendörke1'ületben : 
II dicsőszentmártoni 4 főyel; 

a III. számu c8endő1'kerületben: 

.a mezőtúri 1 fővel; 

1- {( 
1- " 
1- « 
1- « 
1- • 
1- « 
1- « 
1- « 
1- « 
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a IV_ számu csendórkerületben : 

a szaniszlói 1, a szatmár-németii 28, a máramaros
szigeti 21, a nagybáuyai 13, a nagyszőllősi 5, a bereg
szászi 12 és a munkácsi 16 fővel. 

az V. számu csendórkerúletben : 

a dévényujfalui 1 fővel; 

Örs ök létszáma leszállittatott: 

az I. 8zámu csendó1'keriiletben : 

a szászrégeni, erzsébetvárosi, balavásári és hévizi 
1- 1 fővel; 

a II. számu csendőr kerületben : 

a beresztóczi 1, a barcsai 3 és a homoliczi s opponai 
1-1 fővel; 

a IV. 8zámu csendórkeriiletben : 
a nagyszakállosi, kamarzáni, bikszádi, gacsályi,onálczai 
sóháti, havasközi és poroskői 1-1 fővel; 

az V. számu csendö1'kerületben: 

a laksárujfalui 1 fővel; 

a VII. 8zám1L csendörkerületben : 

a suskai, szerbpozsezsenai, ujmoldovai, kozlabányai, 
berzászkai, és orsovai 1-1 fővel. 

Feloszlaltatott : 

a II. számu csendörkerületben : 

a szefkerini és hertelendyfalvai örs. 

Áthelyeztettek : 

a kolozsvári 2. szakasz Ujmoldovlira 1905 jan. l-vel 
a szászrégeni szakasz Zsolná1'a 1905 julius 1- « 
a kisujszállási szakasz Szolnokra 1905 julius 1- « 
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a vol6czi járásparancsnokság Álsóve"eczkére 1905 jan. 
l·vel; 

továbbá akiivetkező örsök: 

az I. számu csendő1'kerületben: 
a várfalvi örs Kövendre 1904 okt6ber 31-vel 
az almakeréki Keresdre 1904 november 1-« 
a földrai Neposzra 1904 november 1- « 

a IV. számu csendőrkeriiletben : 
felsőremetevasgyári örs Ubrezsre 1904 okt6ber 2-val; 

az V. számu csendőrke1'iiletben: 
a kralováni örs Párniczára 1905 márczius l-vel 
az als6-sipeki örs Egegre 1905 « 1· « 
a broczk6i örs Kuttira 1905 okt6ber 1- « 
a peredi örs Deákira 1905 november 1- « 

a VI. Bzám1b csendőrkeriiletben : 
a herendi örs Szentgálra 1905 január l-vel 
a zalavári örs Sdrmellékre 190!) május 1-« 

a VII. számu csendőrkeriiletben: 
az als6nyíresfalvai örs Demsusra 1904 decz. l-vel. 

GBendőr-küliinitmények mükiidtek: 

az I. számu csendőrkeriiletben: 
Lupsán '" fővel 1904 deczember 246ta. 
S6falván 2 1905 január 1 6ta. 
Görgénys6aknán 2 a fürdőidény alatt. 
Gyergy6remetén 4 1905 auguRztus 1 6ta. 
Homor6don 2 a fürdőidény alatt. 
Lövétén 3 1905 május 16 6ta. 

a II. szamu csendőrkerületben : 
Nagytorákon 8 fövel1904 jan. 24-töl 1905 febr. 6-ig. 
Bácst6városon 5 1905 jan. 24-től 1!i05 szept. 30. 
Me1?-yházán 2 } a fürdőidény alatt. 
Pahcson 4 

145 

a III. számu csendőrkm'ületben : 

Dömsödön 4 fővel 1904 okt6ber 9 6ta. 
Magyarvalk6n 4 fővel 1,90~ !ebruár 216ta. 
Rémeren 5 fővel 1905 apnlis 5 6ta. 
Szolnoki vasuti állomáson 5 fővel 1905 aug. 17 6ta. 
Szent-Lászl6 püspökfürdőn 2 fŐVel} a fürnőidény 
Félix-fürdőn 2 fővel alatt. 
Biharfüreden 2 fővel 

a IV. számu c8endő1'kerületben: 

Szomolnokhuttán 3 fővel 1889 szeptember 13-t6l. 
Tarnaörsön 3 fővel 1905 május l-től junius 24.ig. 
Bártfa-fürdőn 5 fővel 1905 május 15·től szept.30-ig. 
A rank-füredi, erdőbényei, szobránczi, st6szi, lubl6i, 
virágvölgyi és tátralomniczi fürdő- és nyaral6telepeken 
2-2 fővel a fürdőidény alatt. 

az V. számu csendörkerületben : 

a szliácsi fürdőn 2« a fürdőidény alatt. 
Trencsén-Teplicz fürdőn 4 fővel, ) 

a csízi fürdőn 2 « 
a koritniczai fürdőn 2« 
a dobsinai jégbarlangnál 2 fővel, 1905 julius 15-től 

augusztus 31-ig. . 
Csorbat6n 2 fővel, 1905 junius 15·től szept. 15-lg. 
Fenyőházán 3 fövel, 1905 jnnius l-től szept. 15-~g. 
A vichnyei fürdőn 2 fővel 1905 jun. 15·tő! aug. 31-lg. 
AIs6szuháll 1905 szeptember 1 6ta. 
Felsőlipnicz 3 fővel 1905 szept. 19·től 
Felsőzubricza 3 «1905 19-től 
Balsovinapodszke 3 főve11905 « 19-től 
Pekelnik 3 «1905 19-től 
Oravicza 3 1905 « 19-től 
Veszele 3 1905« 19-től 
l\Iutne 3 1905« 19·től 
Novoty 3 1905« 19·től 
Erdődkán 3 1905« Hl·től 

10 
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a VI. 8zámu c8endö1'kcriilelben: 
Savanyukuton 
Harkányon 
Tarcsán 
Balaton-FöldvlÍ.l'on 
Hévízen 
Ba.laton-Füreden 
Almádin 

'2-2 fővel, a fürdőidény a.latt. 

A magyar kir. csendőrség rendszeresitett 

,: ::: : :: : : :,~::~:,:::::; 
I I 1 

IV. l 1 1 7 'll 1 l 77. 77 1~ 7. 7 \ll6, . 216 

V. 1 1 1 6 I 18 l I l 63i . G, 1\!! 2 184 . 1 184 

VI. l 1 1 7 !!o 1 1 66 . 66 1~!! 2 1981
. 198 

VII. 1 1 l 5 I ali 4-~' . 4, 11 :3 1M . I 1M 

~sszeseD 7 7 7 130 15 6.'3601 \l ' / 3 4 4 ro31!!1 H4 jst 23 326:1 3023911341 

Ehhez a m. kir. horv.-szlav. csendőrparancs-
EL-szIa •• I 
csend.- 1 1 1 4-
parag . 

Föösszeg/8 8 8 3 1 

1 I ./+7 
8 6 16 

Megjegyzés. Ezen kivül a m. kir. belügyministeriumba 
6 törzsőrmester van vezényelve. A 91 törzsől'mester közül 
70 élvezi a részükre rendszeresített illetéket, továbbá 15~ 
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Siófokon 2 fővel, a. fürdőidény ala.tt. 
Pécsudvardon 3 fővel 1904 nov. 16-tól 1905 máj. ll-ig. 
Bolmányon 4 fővel 1905 május 15-től október 27-ig. 

a VII. 8zámu c8endörkerületben: 

Előpatakon 3 fővel} f" d"'dé l tt 
Marillavölgyön 5 fővel a ur Ol ny a a . 
Nagyludason 5 fővel 1905 junius 10 óta. 

i á.llománya. 1905. évi november hó l-vel. 

I Csendör Fóösszeg I ~ ö r 8 
Polgá.ri 
!alkalm. 

-I 
I = 

Legenyseg -1- - OD -I II = 
-

= ! járisórmes- :.9 '0 

"" terrol lefelé ...: 8 

~ I ] '" ... " ~ '" 

~ :1 ~I ~ '" /'" 
00 

o ::l i ~ 
.. :;J /'b ~ 

-;; ,$ 
....: I : ~ ~ ... 

~ OZ ,= o '& 
'" ce > 00 o .. ~ 

tl t"ö .9 ,i!5 J3 " 
._ -o 

' .. ~ .!:l -'l '0 Eo< ri) ri) Eo< il< .., .9 ! ló"- ,~ 

I 
.9!Ol Si!! • 828 

:::::1 ~:1 ~ 
5 14 51 208 • 1 '! 

9801 80 1 ()6( 
6 12

1 

51 m 13 11 '!3l '! 

891 1641105f 3411ro !!111351i'!O! 7 16

1 

1 1 69 \l17 31 5 25. I 

1:1 

1151 331469 1469 7 19, .n 270 • !!7( 

: I 
! 

1
886 291147 1147 6 17 • 61 '!!!ll • i 'Hl ! 

963 00: 32 lM'i! 1M2 7 18 .1 tM 247 • 247 1 I 

7531 75: !l4 . 41 184 
I 

966 966 5 12 llWr !I! 

Mó71 24416701 ~18'!761 307185831 300 43
1

108
1 

1 141111579144 6116~ 2 14 

nokság ideiglenestln rendszeresített állománya.. 

·803 . I so:: 
!!+J4..'1 ·llOul ·1 

I 
. 1·1 JHS · I · I ~ ,I 41 

1!! ! 

7160 ~7~ ~6193!!01307196271w4 4711!!OI 1 14~~8O'11 61854- !! 116 
-'--

járásőrmester a részükre rendszeresített illetéke kkel van 
kinevezve. 

10* 
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Tisztikar. 

A testület kebelében előfordult egyéb változások 
röviden a következők: 

Ö cs. és ap. kir. Felsége 
1905. évi junius hó 17·én Bécsben kelt legfelsőbb 

elhatározásával: 
szakolczai n:oreska Vilmos az V. sz. csendőr· 

kerületnél létszám felett vezetett ezredesnek, a 
magyar honvédelmi miniszterium 16. osztálya veze
tőjének, ezen minőségben teljesitett kitünő és ered
ményteljes szolgálatai elismeréseül a 3. 08Zt. vas
koronarendet dijmentesen legkegyelmesebben ado
manyozni méltóztatott; 

Ö cs. és ap. kir. Felsége 
1905. évi junius hó 2-án Bécsben kelt legfelsőbb 

elhatározásávallegkegyelmesebben elrendelni méltóz
t atott, hogy: 

Nyisztor Sándor III. sz. csendőr·kerületbeli 
századosnak, segédtiszti és Sebesta Ottokár 
V. sz. csendőr-kerületbeli főhadnagynak oktatótiszti 
minőségben több éven át tanusitott, különösen buzgó 
és sikeres müködésük elismeréseül a legfe18őbb 
megelégedé8 kifejezése tudtul adassék. 

Rómay Béla VI., 
Sándor László VII. , 
Imreh Ferenez IV. sz. csendőrkerületbeli, és 
Cár István m. királyi horvát-szlavon csendőr-

parancsnokságbeli századosoknak, 
Nagy Béla VII., 
Goreczky Gyula VI., és 
Goreczky VilInos III. csendőrkerületbeli főhad

nagyoknak, végül 
Soltész Imre V. sz. csendőrkerületbeli hadnagy

nak - mint az 1905. év folyamán fenállott tábori 
csendőrtanfolyamok parancsnokainak, ezen minősé
gükben kifejtett tevékenységükért a magyar korona 
o1"8zágaihoz tartozó csendőT8ég felügyelője elisme
" {8ét fejezte ki. 
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Vé ül: 
Ö

g 
l" cs. és ap. kir. Fe se ge 

1905. évi január hó 13-án Bécsben kelt legfelsőbb 
elhatározásával: 

Nagy Béla VI. sz. csendőr-kerületbeli Iőhad
nagynak a schaumburg-lippei IV. osztályu herczegi 
házirend nek ; 

Herold Gyula VII. sz. csendőr-kerületbeli had
nagynak a bolgár fejedelmi polgári érdemrend lovag
keresztjének ; 

továbbá 1905. évi április hó 5-én Bécsben kelt 
legfelsőbb elhatározásával: 

Bencze Bálint VI. sz. csendőr-kerületbeli száza
do~nak a schaumburg-lippei házirend III. osztályu 
diszkeresztjének elfogadhatását és viselhetését leg
kegyelmesebben megengedni méltóztatott. 

Előléptetések : 

Ö cs. és ap. kir. Felsége 
1905. évi április hó 27-én Bécsben kelt legfelsőbb 

elhatározásával: 
Panajott Sándor ezredest, a magyar korona 

országaihoz tartozó csendőrség felügyelőjét vezér
ő1'nagygyá legkegyelmesebb en kinevezni méltóz
tatott ; továbbá 

1905. évi május hó l-ével. 

I. A m. ki,'. c8endórségnél: 

ezredessé : Enyeter Ferenez alezredes, az I. sz. 
csendőr-kerület parancsnoka; . 

alezredessé: S7.abó József őrnagy, az V. sz. 
csendőr-kerület parancsnokhelyettese ; 
őrnagygyá : Várady Ede, a II. sz. csendőr

kerületnél II-od törzstiszti teendőkkel meg bizott 
I. oszt. százados; .. 

I. osztályu századosokká: Záray Odön, VII. és 
Almds81j Z8igmond, I. sz. csendőr-keri.iletbeli II-od 
oszt. századosok; 
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II. osztályu szá.zadosokká.: Rafain Imre, VII. és 
Proch József, II. sz. csendőr-kerületbeli főhadnagyok; 

. főhadnagyokká : Fonyó Jenő, VII., muzsaji és 
vlttnyédi Vittnyédy József, VI., Goreczlcy Vilmos, 
III., Szombathy István, VII., Mántó József és 
fancsali és proszéki Joób-Fancsaly Győző, V. sz. 
csendőr·kerületbeli hadnagyok; 

hadnagyokká : Bezerédi Titusz, IV., Glatz Ödön, 
1., Argay Ferencz, II., Varga La8zló, III., Kneu~el
Herdlicz7,a Arnold, V., Barényi Ferencz, IV., Stolzen
berg Vilmos és Nádpatalcy Gusztáv, VI. sz. csendőr
kerületbeli hadapród-tiszthelyettesek; 

főhadnagy-számvivővé: Koc8i8 György, II. sz. 
csendőr-kerületbeli hadnagy-számvivő; 
hadnagy-számvivővé: Balogh Emil, V., Magyar 

GáboI', IV. és Szabó Zsigmond, III. sz. csendőr
kerületbeli és végül Preidt Gábor, a III. sz. csendőr
kerületnél létszám felett vezetett, a m. kir. belügy
miniszterium számvevőségénél beosztott I. oszt. 
törzsőrmesterek. 

II. A m. ki1·. horvát-szlavon csendőr8égnél: 

alezredesekké : Quinz Kál'oly őmagy, a m. kir. 
horvát-szlavon csendőrség parancsnoka és Miehl 
Pál őrnagy, a m. kir. horvát-szlavon csendőr
parancsnokság parancsnokhelyettese ; 
őrnagygyá : Lovincié Sándo)', a m. kir. horvát

szlavon csendőr-parancsnokságnál II·od törzstiszti 
teendőkkel megbizott I. oszt. százados; 

I. osztályu századossá: Mizler Emil, m. kir. 
horvát-szlavon csendőr-parancsnokságbeli II -od oszt. 
százados. 

1905. évi november hó l·ével. 

I. A m. kir. csendől'slÍgnél: 

őrnagy gyá : csikszentimrei Csató Fel'enez, az 
I. sz. csendőr-kerületnél II-od törzstiszti teendőkkel 
megbizott I. oszt. százados; 
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I. osztály u századosokká: Vil'ág László, III. és 
Ozibel'e István, I. sz. csendőr-kerületbeli II-od oszt . 
századosok; 

II. osztályu századosokká: Geyer János és Végh 
Ferencz, II. sz. csendőr-kerületbeli főhadnagyok; 
főhadnsgyokká: Rick Dezső és Stenszky Lajos, 

IV. sz. csendőr-kerületbeli hadnagyok; 
hadnagyokká : Tomory Endre, VII., i:3zütsy Imre, 

V., deési bál'ó Diószeghy Tl:bol' és Sólyom Antal, 
r. sz. csendőr-kerületbeli hadapród·tiszthelyettesek. 

Nyugdijaztattak: pobjemki Bedekovié Ii:ároly 
ezredes, a m. kir. horvát-szlavon csendőrség parancs
noka; dombrádi Nagy Gyula ezredes, a m. kir. 
VII. sZ. csendőr-kerület parancsnoka; Göttmann 
Bódog' alezredes, kinek saját kérelmére történt 
nyugdijaztatása alkalmával Ő cs. és ap. kir. 
}<"'elsége 1905. május hó ~4-én kelt legfelsőbb 
elhatározásával a Ferencz J6zsell'end lovaglce1'eszt
jét; Szalay B éla I. oszt. százados, kinek saját 
kérelmére történt nyugdijaztatása alkalmával Ő cs. 
és ap. kir. Felsége 1905. évi április hó ~l·én 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával a czimzeies 
ő'magyi jelleget; Tyrman Józ8ef, II-od törzstiszti 
teendőkkel megbizott I. oszt. százados, kinek saját 
kérelmére történt nyugdijaztatása alkalmával Ő cs. 
és ap. kir. }<"'elsége 1905. évi november hó 17-én 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával a czimzetes 
ől'nagyi jelleget és a Ferencz Józsefl'end lovag
lce1'esztjét legkegyelmesebben adományozni méltó z
tatott ; továbbá Boronkai István főhadnagy, Tolveth 
Károly, Zilahy Tibor, Hajdu Gyula és Szrídeczky 
Zoltán hadnagyok. 

Legénység. 

A legénységi állomány kiegészitési viszonyai ez 
évben is kedvezők voltak, a mennyiben a cs. és kir. 
közös hadügyminiszter Ur által a közös hadsereg 
gyalog és lovas magyar ezredeitől ezredenként 4, 
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összesen 260 tényleg szolgáló önként jelentkezőnek, 
valamint a m. kir. honvédelmi miniszter Ur által 
honvédezredenként 4, összesen 112 főnyi tényleges 
önként jelentkezőnek átengedése lényegenen hozzá· 
járult a létszámhiány fedezéséhez. 

A rendszeresitett állományra hiányzott: 

t Csendörkeruletnél é8 pedig 
É.,é8hó . - . 

I. sz _I II. sz. Im. 8zlIV. szl v. sz. J VI. sz·IVII. sz·1 hl:'; 

Október +8 I~ '"j November +9 
Deczembe + '!4 
1905. évi 

Január +11 
Február __ I lO 
Márcziu8 26 
Április _. '1.9 
Május._. 33 runiUs 

.•. ! 
33 

Juliu8_ 3H 
AUgusztUd I 4'! 
Szeptember '!3 

I. I 31 II. 95 
m. 69 
IV. 108 
V. 105 3 
VI. 110 1 I 

VII. 471 'l 

ÖM.esen 1 1\651 19 I 

~ I 46 
40 

36 I '1.6 

'!3 1 55 
9 27 I 

!l6 'li 
17 !ilO 
19 ~8 
21 '!7 
28 '!1 
23 21 
36 36 

101 40 28 
87 40 34 
71 45 I 43 

~~ I 3l ~ 
45 10 

'!9 38 ~ I + !!!i! 35 1 
fi 31 : \ a 35 

M 35 46 
!l5 3!! I '!6 
70 U '!9 

14 
10 
9 

l'! 
7 
9 

37 
7 ' 

13 
10 I 

si 

'!69 
'!34 
!w6 

202 
165 
167 
143 
1 5'! 
178

1 197 
178

1 M9 

1 1~ 
30 

I 
~g 
4'! 
14 

139 

I 
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Szolgálati kötelezettségének betöltése után kilépett: 

I Csendörkerületnél 

Évé8 hó I J I I· I Össze _ 1. 8Z. II. sz. m~ IV. 8Z. V. sZ. VI. 8z. VII. s: sen· 

1904. évi I 
Október 5 ll! 15 18 9 17 6 82 
November 4 4 8 1~ I 19 13 6 73 
Deczember 10 5 19 !l6 4 73 

1905. évi 

1~ I Januá.r ... 5 10 4 8 9 6 50 
Február 1 7 4 7 6 1 31\ 
Márcziu8 2 3 'l 3 7 6 '! !PG 
ÁpriliS _. 'l ~ 11 

li I 
17 7 7 81 

Május ... ~ 1 'l 5 !il 3 1 19 
JuniU8 ... 1 , 1 3 3 'l 10 
Julius __ l 3 'l 5 6 1 'll 
Augusztu. 3 3 3 7 2 1~ I 3 '!5 
SzeptfmbeT 6 11 9 10 7 8 61 

Ö88zesen I 31 I 95 1 691 108 I 105 1 110 I 47 56j 

A magyar ki1'ályi c8endő1'8ég legénységi egyéneinél .. 

Csendör

kerület 

száma 

I. 
II. 
m. 
IV. 
V. 
VI. 

VII. 

Össze8en 

1905. évi szeptember h6 30·án volt: 
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Kitüntetések 
az 1904 október 1.sejétől 1905 szeptember 30 .. áig terjedő 

időszakban. 

I. Jelvényes kitüntetést nyertek: 

1. Mészáros Gyula csendőr czimz. örsvezető, az 
V. sz. csendőr· kerület állományában. 

1904. év julius hó ll·én délután 1/ 45 óra tájban 
Trencsénmegye Folsőmostenecz községében - mint 
ezt a későbbi nyomozás ki derítette - Orován Mór 
ottani lakos két gyermekének gyufáyal való játszása 
következtében tűzvész keletkezett, melynek 9 lakó· 
ház és számos melléképület esett martalékuL 

A bellusi csendőrörs egyik járőre : Mészáros Gyula 
czimz. örsvezető és Ondreák Vendel csendőr a község 
környékén portyázva, észrevették a tüzet, miért is 
gyorsított léptekkel a vész szinhelyére siettek. 
Ekkor már egy nagyobb házcsoportot recseg"e, ro· 
pogva pusztítottak a lángok. Hasztalan kérdezős· 
kődött eleinte a járőr a kétségbeesett jajveszékelé· 
sek közt szinte eszeveszetten ide·oda futkozó káro· 
soktól az iránt, hogy nem szorult· e valaki az égő 
épületekbe ? A rémülettől megfélemlített emberek 
feleletre sem méltatták a járőrt. Midőn azonban 
Orován Mór udvarán áthatoltak, az ennek szolgá· 
latában álló cselédleány lelkendezve közölte velük, 
hogyalakóházban még tartózkodnak emberek. 
S tényleg a nyitott ablakon át nyöszörgő hangok 
hallatszottak, melyek azonban abeszakadó zsindely
tető robaj a következtében csakhamar elnémultak. 
A tetőről leeső égő gerendák az udvarra nyiló 
konyhaajtó előtt felhalmozódva, elzárták az egyet
len bejárást. Néhány pillanat mulva már a konyha· 
ajtó is meggyuladt és az ablakfák is égni kezdtek. 

Mészáros czimz. örsvezető átérezve, hogy minden 
percznyi késedelmeskedés a házban rekedtek halá
lát sietteti elő, mitsem törődve a testi épségét fenye-
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gető veszélylyel, bátor elhatározással az égő zsarát
nokon keresztül kisérelte meg behatolni a konyha
ajtón. A nagy hőség és fojtó füst azonban vissza
vonulásra kényszeritette. Ismételt próbálgatás után 
sikerült végre, elszánt ugrásokkal a konyhába jutnia. 

Ondreák csendőr szintén követte járőrtársát, de 
épp úgy mint egy másik életmentő: Blumenfelcl 
Samu, a hőséget és füstöt elviselni nem binán. 
rövid tartózkodás után visszamenekült az udvarra. 

A magára maradt Mészáros ez. örsvezető némi 
keresés után rábukkant a szobában két, már telje· 
sen eszméletlen állapotban lévő gyermekre. Hirtelen 
felkapva őket, kifelé igyekezett velük. A konyhában 
azonban a derék életmentöt elhagyta ereje s már· 
már összeroskadt, midőn segélykiáltására odarohant 
hozzája a gyermekek atyja: Orován Móricz. A két
ségbeesett apa egyik gyermekét ölbe kapva kisza· 
ladt az udvarra, míg a másik gyermeket erejének 
végső megfeszitéséyel már maga Mészáros ez. örs
yezető vitte ki. 

Hogy mily veszélyes volt az égő házba való be· 
hatolás és abban való tartózkodás, bizonyítja az, 
hogy a rettentő hőség és fojtó füst a két gyerme
ket már megfosztotta eszméletétől 8 aberoskadt 
tető miatt minden pillanatban a ház összeomlásától 
lehetett tartani. 

Mészáros ez. örsvezetőnek szerencsére csak toll· 
bokrétája égett el teljesen s azonkívül bajusza pör· 
kölődött meg a nélkül, hogy égési sebet szenvedett 
volna. 

De nemcsak ezen alkalommal tanusított l\lészáro 
ez. örsvezető halált megvető bátorságot és mély 
kötelességérzést, hanem az 1903. év julius havában 
a Vág folyónak kiáradásakor is kiváló érdemeket 
szerzett magának. 

Ugyanis 1903. év julius hó ll·én Mészáros Gyula 
és Kratochvilla Kálmán czimz. örsvezetők a tren
cséni örsről szolgálat közben arról értesültek, hogy 
egy, a Vág folyón lévő malomban, melyet a rohanó 
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ár minden pillanatban elsodorni készült, a molnár 
benrekedt és onnan kimenekülni nem képes. 

A járőr a hir hallatára azonnal a helyszinre sie· 
tett és a mentési munkához látott. 

Mészáros cz. örsvezető, ruháját levetve, csónakba 
ült és azt a malom felé terelte. A rohanó ár azon· 
ban a csónakot magá,al sodorta, úgy hogy az örs· 
vezető csak nagy nehezen tudott partra vergődni. 
Ezen kudarcz éppenséggel nem lohasztotta le vál
lalkozási kedvét. Hamarosan segélyül hivott egy 
halászt, ezzel csónakba ült és J endkivüli nagy erő
feszítés után végre is sikerült a malmot elérnie. 
Alig hogy a molnárt veszedelmes helyzetéből ki
mentette; a fékevesztett ár elszakította a malmot 
köteleitől és magával ragadta. 

Ezen mentési munkálat is életveszélylyel járt, a 
mennyiben az ár a csónakot minden pillanatban 
felfordíthatta vagy a malomhoz sodorva, pozdorjává 
törhette volna. 

Több szemtanuval felvett jegyzőkönyvek szerint 
igazolva lévén a fentiekben előadott tényállás és igy 
Mészáros Gyula cz. örsvezetőnek azon érdeme is, 
hogy két gyermeket valóban a legveszedelmesebb 
körülmények között a tűzhaláltól, egy férfit pedig 
a rohanó áFból sa.iát életének koczkáztatásával meg
mentett: Ö cs. és ap. kir. Felsége 1904 októ
ber hó 3-án Radmerben kelt legfelsőbb elhatározá
sával őt az ezü8t érdemkereszt tel legkegyelmesebb en 
kitüntetni méltóztatott. 

~. Pre id t Mihály járásőrmester, a VI. csendőr
kerület állományában. A cs. és kir. 2. gyalogezred
nél teljesített 2 év, 11 hó és 5 papi szolgálat után, 
1880. évi szeptember hó 27-én közvetlenül a csend
őrséghez lépett át, tehát immár 27 éven felül s 
ebből 25 évnél tovább mint altiszt megszakítás nél
kül szolgál. • 

Ezen derék járásőrmester, hosszas szolgálati ideje 
alatt, úgy mint önálló örsparancsnok és szakasz
parancsnok·helyettes, 1903. év szeptember hó l-től 
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fogYl1 pedig mint járásparancsnok állása kötelmeit 
mindig a legnagyobb odaadással és buzgalommal 
párosult szakértelemmel látta el, úgy hogy a köz
biztonsági szolgálat terén kifejtett eredményes tevé
kenységeért négy izben lett dicsérő okirattal ki
tüntetve, egyszer nyilvánosan megdicsérve s azon
kívül kétszer pénzjutalomban részesitve_ 

Fáradhatlan tevékenységét már az a körülmény 
is élénken jellemzi, hogy az utóbbi 10 év alatt nem
csak több sulyos beszámítás alá eső bűncselekmény t 
derített ki igen nehéz körülmények között kiváló 
ügyessége és leleményessége révén, hanem az is. 
hogy mintegy 30 egyént elfogott, 60-at elővezetett 
és 251-et felj elen tett az illetékes hatóságoknak. 

Ö cs. és ap. kir. Felsége ezen derék járás
őrmesternek sok évi kötelességhű és eredményes 
szolgálati működését legmagasabb figyelmére mél
tatva, őt Hl04. év október hó 19-én Gödöllőn kelt 
legfelsőbb olhatározásával, a koronás ezüs I erdem
kereszttel legkegyelmesebben kitüntetni méltóztatott_ 

3. Pesut Máté őrmester a m. kir_ horvát-szlavoD 
csendőrparancsnokság állományában_ 

Ezen derék altiszt 20 évet meghaladó csendőrségi 
szolgálati ideJe alatt hivatása és állása kötelmeit 
oly iáradhatlan buzgalommal, teljes odaadással é& 
kitartással teljesítette, hogy büszkén tekinthet visz
sza működésére, melyhez a szebbnél-szebb eredmé
nyek lánczolIIota füződik. 

Ezenkívül jeles katonai tulajdonságai is hozzá 
járultak ahhoz, hogy nemcsak előljárói bizaimát és 
megelégedését, hanem a lakosság szeretetét és a ha
tóságok tiszteletét és becsületét is teljes mérvben 
kivivta magának. , 

Mindezek alapján, Ö cs. és ap. kir. Felsége 
1904. év október hó 21-én Gödöllőn kelt legfelsőbb 
elhatározásával neki a koronás ezüst é?'llernke1'esztet 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

4. Bodonyi Károly járásőrmester a II. sz_ csendőr
kerület állományában. 
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N evezett járásőrmester a cs. és kir. 62. sz. gya
logezredben eltöltött 'll év 11 hó és 13 napi tényle
ges szolgálat után, 1880. év február hó 7-én mint 
tartalékos ti7edes a m. kir. erdélyi csendőrparancs
noksághoz lépett át, majd a m. kir. csendőrségnek 
t881-ben történt felállítása után ezen csendőrséghez 
átvétetvén, rövid 4 hó és II napi megszakítással, 
immár 24 éven felül szólgál tettlegesen. 

Ezen derék altiszt hosszas szolgálati ideje alatt 
különféle alkalmazásokban úgy mint örsparancsnok 
és szakaszparancsnok helyettes, 1896 óta pedig mint 
segédoktató, szolgálati kötelmeit mindig példás ügy
buzgalommal, kiváló szakavatottsággal és oly ered
méllyesen teljesítette, hogy 3 izben láttatott el di
()sérő okirattal, 2 izben nyilvánosan megdicsértetett, 
3-szor pedig pénzjutalomban is részesült. 

Kiváló érdemeket szerzett magának mint segéd
<>ktató, a mennyiben ezen, az intézményre nézve 
felette fontos, különös rátermettséget, szaktudást és 
szorgalmat igénylő állásában 8 év alatt számos és 
hasznavehető csendőrt nevelt az intézménynek. 

Ö CS. és ap. kir. Felség'e azen, a csendőrség 
legjobb és leghasználhatóbb altiszt jei közé sorozható 
altisztnek - sok évi kiváló szolgálatait rnegjutal
mazBndó - 1904. évi november hó 5·én Bécsben 
kelt legfelsőbb elhatározásával a koronás ezüst érdem
keresztet legkegyelmesebben adományozni méltóz· 
tatott. 

;). Kovács Kornél járásőrmestElr az r. sz. csendőr
kerület állományában. 

1877. év január hó 30-án a cs. és kir. 50. számu 
gyalogezredhez felavattatván, 1883. év április hó 
:tl)·án a m. kir. csendőrséghez lépett át és ezen idő 
öta,-tehát 22 éven felül-megszakitás nélkül szolgál. 

Ezen derék altiszt, hosszas szolgálati ideje alatt 
kötelmeit mindvégig törhetetlen hűséggel és oda
adó buzgalommal teljesítette és kimagasló például 
szolgált úgy alárendelt jeinek, mint bajtársainak egy
aránt. 

Különösen a gyakorlati közbiztonsági szolgálat 
terén kiváló szakértelemmel és eredménynyel mű' 
ködött, a mennyiben szolgálati ideje alatt 1194 
egyént fogott el és 2969 törvénysértőt j elen tett fel 
az illetékes hatóságoknak. Erdemei elismeréseü! 
3 izben dicsértetett meg és 2·szer részesíttetett pénz
jutalomban. 

Ezenkívül azonban alárendelt jeinek helyes befo
lyásolása, vezetése és oktatása, valamint örsének pél
dás rendben tartása, nemkülönben mint szakasz
parancsnok helyettes, kötelmeinek lelkiismeretes el
végzése által is lényegesen hozzájárult a szolgálat 
érdekeinek előmozdftásához és a csendőrségi intéz
mény tekintélyének emeléséhez. 

~Iindezek alapján Ő cs. és ap. kir. Felsége 
1904. évi november hó 7-én Budapesten kelt leg
felsőbb elhatározásával, neki a koroná8 ezüst érdem
keresztet legkegyelmesebben adományozni méltóz
tatott. 

6. Nagy Sándor, IV., 
7. Kluzs J özsef, III., 
8. Kovács Albert, V., 
9. Palsovits János, VI., 

10. G. Nagy István, Ill., 
11. Babcsák István VI. sz. csendőr-kerületbeli 

járásől'mesterek. 
. Mind a hat járásőrmester kiválóságát az a közös 
Jellemvonás dicséri, hogy mindegyike a hosszas 
szolgálati ideje alatt lankadatlan szorgalommal és 
kitartó ügybnzgalommal szentelte magát az annyira 
terhes és fárasztó csendőrségi szolgálatnak s így 
szakképzettséggel párosult tevékenységük által nagy 
hasznára váltak a legfelsőbb szolgálatnak és lakos
ságnak. 

Hogy magasztos hivatásuktól áthatva, mily ki
magasló tevékenységet fejtettek ki a közbiztonsági 
szolgálat terén, azt nemcsak a birói kör ök, hanem 
az előljárók is elismerték, a minek fényes tanu
bizonysága, hogy Nagy Sándor JO-szer, Kluzs ,Tó-
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zsef 6·szor, Kovács Albert 5-ször, Palsovits János 
4-szer, G. Nagy István 5-ször és Babcsák István 
4-szer lett megdicsérve és azonkívül mindegyike 
töb jlször részesült pénzjutalomban. 
Ő cs. és ap. k i.r . Felség e 1905. évi január hó 

11-én Mürzstegben kelt legfelsőbb elhatározásával 
mind a hat járásőrmestert, sok évi csendőrségi szol
gálatuk alatt tanusított kötelességhű és eredményes 
müködésük legfelsőbb elismeréseül a k01·onás ezüst 
érdemkereszttel legkegyelmesebben kitüntetni mél
tóztatott. 

12. J ánoska Pál csendőr ez. örsvezető az V. sz. 
csendőr-kerület állományában. 

1904. év augusztus hó 12-én éjfél tájban, '1'ren 
csénmegye Svanócz községében · ismeretlen módon 
tiiz támadt. 

A tőszomszédságban fekvő melsiczi örs legény
sége: Szabó Gábor ez. őrmester örsparancsnok, J á
noska Pál csendőr ez. örsvezető és Fiedler Ede 
csendőr, valamint az ép akkor ott szemlén lévő 
Szabó Lajos járásőrmester, trencséni járásparancs
nok a tiiz kiütéséről értesülvén, azonnal a vész szin
helyére siettek. 

Megérkezésükkor már Márton János és Strecha 
János összeépített házainak szalmatet6zetét a lán
gok már jóformán elhamvaszt ották, sőt a mennye
zet is átégett és a lehulló zsarátnok nemcsak a be 
rendezési tárgyakat, hanem az ajtókat, ablak kere
teket, deszkapadozatot egyszóval a ház faalkatrészeit 
is lángra lobbantotta. 

Az oltáshoz összesereglett nép zaj ából pedig ki
hallatszott Márton János földmives kétségbeesett 
jajveszékelése. Az égő házban rekedt 16 hetes gyer
mekének megmentéséért kiabált, mire azonban a 
láng- és füsttengerben uszó ház miatt senki sem 
mert vállalkozni. 

Jánoska Pál csendőr ez. örsvezető az apa kétségbe
esett rimánkodását hallva, habozás nélkül merészen 
beugrott az égő ablakon át a szobába. Az iszonyú 
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Kovács S ándor, 

m. kir. II. sz. csendőrkerületbeli II. o. törz sőrmester, 

segédtiszti segédmunkás. 



Flórián János, 

m. kir. V. sz. csendőrkerületbeli II. o. törzsőrmester, 

segédtiszti segédmunkás. 

Babcsák István, 

m. kir. VI. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs- és járásparancsnok Székesfehérvárott. 



• L 

Szamosi László, 

m. kir. VII. számu csendőrkerületbeli járá~őrmestQr, 

örs- és járásparancsnok Sepsiszentgyörg:yön. 

Balogh Imre, 

m. kir_ II. számu csendőrkerületbeli j árásőrmester, 

örs- és járásparancsnok Pancsován. , 



Nagy Sándor, 

m. kir. IV. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs· és járásparancsnok Homonnán. 

Bartha József, 

m. kir. II. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs - és járásparancsnok Lippán. 



Szilva György, 

m. kir. VI. számu csendőrkerületbeli j árásőrmester, 

örs- és járásparancsnok Magyar6vár ott. 
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hiíség és fojtó füst azonban csakhamar menekülésre 
kényszerítette, a nélkül hogy a csecsemőt megtalálta 
volna. Alig hogy a szabad levegőn magához tért, 
mitsem törődve az életét veszélyeztető bősz és dü
höngő elemmel, ismét behatolt a szobába s csak
hamar reábukkant a már ekkor égő bölcsőre, mely
ből az eszméletlen gyermeket kikapya, vele az ab
lakhoz rohant. Ott azonban az öldöklő füsttől el
káhulva, az ablak párkányára hanyatlott, de szeren
csére a csecsemőt maga előtt tartva, Szabó Gábor 
ez. őrmester egy szempillantás alatt elkapta a cse
csemőt s az örömkönnyeket hullató apa karjai közé 
adta, majd visszaugorva az ablakhoz, Szabó Lajos 
járásőrmesterr.e1, megragadta a már eszméletlenül 
heverő Jánoska csendőr ez. örsvezetőt és kivon
szolta a szabadba, hol néhány percz mulva a fejére 
öntött hideg viz hatása alatt fölocsudott ugyan áju
lá8ából, de részint a térdén szenvedett zúzódás 
miatt, másrészt mivel az öldöklő füst légző szerveit 
me.gtámadta, több napig gyengélkedővé vált. 

() cs. és ap . kir. Felsége a derék életmentő 
halált megvető bátorságát és nemes önfeláldozás:it, 
mint a kötelességérzet legszebb péld:iját megjutal
mazandó, 1903. évi január hó 22·én Bécsben kelt 
legfelsőbb elhatározásával, neki az ezüst e1'demke1'eBz
tet adományozni méltóztatott. 

13. Mihály J ános csendőr, cz. örsvezető az V. sz. 
csenc1őrkerület :illományában. 
~yitramegyei Bánkeszi községben 190L évi aug. 

hó ll-én délután 1 . 26 órakor tüz támadt, mely há
rom egymás mellett álló házat a melléképületekkel 
együtt, hihetetlen gyorsasággal kezdett elhamya8z
tani. 

Az utczán összecsoportosult tömeg jóformán tehe
tetlenül állott a bősz elemmel szemben, mert a ház
csoport körül kigyuladt szérüskertek valóságos láng
tengerbe burkoltak mindent. Bkkor vette észre 
Kluska Imréné, hogy férje - egy 70 éves aggas
tyán, - benreked t az égő házban. Kezeit tördelve, 

II 
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kétségbeesetten könyörgött férje megmentéseért. Fia 
és Halász Gyula körjegyző meg is kisérelte a ma· 
gávaI már tehetetienné vált aggastyán megmenté
sét, de a türhetetlen forróság és füst visszaszori
totta őket még a félutról. 

Ezen válságos perczben érkezett meg 'a község 
közelében portyázó Mihály János csendőr cz. örs
vezető. A veszélyes helyzetet egy szempillantás alatt 
felfogva, noha Istenkisértésnek látszott vállalko
zása, halált megvető bátorsággal a láng és füst 
alkotta alagut alatt keresztülfutva, a tüzes üszkök 
által félig már eltorlaszolt ajtón át berohant a már 
javában égő szobába. Szerencséjére csakhamar fel
lelte a padlón fuldokló öreg embert, átnyalábolta s 
habár az elviselhetlen hőség és a gyilkos füst miatt 
ájulás kezdte őt is környékezni, erejének végső 
megfeszítésével mégis ki tudta a szabadba vonszolni, 
miközben arczát, nyakát, haját és bajuszát a feléje 
csapó lángok megpörkölték. 

Az aggódó tömeg, a lélekemelő jelenet hatása 
alatt megfeledkezve saját bajáról, dörgő éljenzéssel 
fogadta az elveszettnek hitt bátor életmentőt. 

Valóban az Isten gondviselésének köszönhető 
megmenekülése, mert néhány másodpercz mulva a 
hatalmas robajjal beomló háztető maga alá temette 
volna az öreg Kluska Imrével együtt. 

Mihály János csendőr cz. örsvezető vázolt tette, 
az igazi csendőr tulajdonságait a katona legszebb 
erényeivel egye s iti. Vállalkozó szellem, gyors el
határozás, vakmerőség párosult itt a nemes önfel
áldozásig menő felebaráti szeretettel és kötelesség
tudással. 

Ó. cs. és ap. kir. Felsége legmagasabb figyel
mére méltatva ezen példás magatartást, 1905. évi 
február hó l-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározá.
sával őt az ezüst érdemke'reszttel legkegyelmesebb en 
kitüntetni méltóztatott. 

14. Biondié Péter cz. őrmester, a magy. kir. hor
vát·szlavon csendőrparancsnoksá.g állományában. 
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Azon időtájban, a midőn 1904. év folyamán Hor
vátországban nagymérvü zavargások voltak napi
renden, Biondié Péter cz. őrmester, Belovár-Kőrös
megye pitomacai örsparancsnok sulyos betegsége 
után több heti szabadságot élvezett. 

Mikor azonban a reá bizott felügyeleti körletben 
is megindult socialistikus mozgalmakról értesült, 
ügyet sem vetve megrendült egészségi állapotára, 
szabadságának letelte előtt 3 héttel bevonult, hogy 
a közbiztonság. csend és rend fentartása érdekében, 
hivatásával járó kötelmeinek megfeleljen. 

Bevonulása után csakhamar és pedig február hó 
24-én mintegy 300-400 felkelő Pitomácon a köz
ségházat oly czélzattal támadta meg, hogyahiva· 
talnok.okat lemészárolja s a községi vagyont meg
semmlsitse. 

Biondié cz. őrmester eleve értesülvén a zavargók 
szándékáról, 4 csendőrrel megszállotta a községháza 
külső ajtaját, de csakhamar kénytelen volt kettőt a 
hátsó ajtóhoz vezényelni, mivel ezen bezárt ajtót, 
néhány zavargó fejsze csapásokkal időközben be
törte. A míg tehát a 2 csendőr a zavargókat itt 
tartotta féken) addig Biondié cz. őrmester a másik 
2 csendőrrel a tömeg nagyobb része ellen a külső 
ajtót védelmezte. 

A legnagyobb mérvben felizgatott zavargók most 
borzasztó káromkodások kbzt vad ordítás sal előre 
rohantak, de szuronynyal visszaverettek. 

E kudarcz daczára a dühös tömeg a csendőröket 
másodizben is megrohanja. Valóságos élet-halál 
harcz keletkezik, mely csak akkor ér véget, mikor 
Biondié cz. őrmester a legmerészebb kolomposokat 
szuronydöfésekkel súlyosan megsebesíti. Ennek lát
tára a tömeg visszavonul, hogy rendezve sorait 
fokozott dühvel harmadszor is a járőrre támadjon. 
Ekkor bekövetkezett az, a mi többé elkerülhető 
nem volt. 

Biondi6 cz. őrmester, csendőreivel rendületlenül 
kitart állásában, bátran és hideg vérrel várja a fék-

11* 
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telenségig vad hOl'da támadását, melyet még mm
dig remélt visszaverni. Hasztalan már minden 
figyelmeztetés, a fanatizált tömeg a hivatalnokok és 
csendórök vére után szomjuzik. Egy percz még s 
mindannyian veszve vannak. Ekkor hallatszik az 
őrmester harsány vezényszava: tűz. A következő 
pillanatban négy lövés dördül el, kettőt Biondié 
tett és a zavargók közül 7 rogyik össze, kik közül 
egy azonnal, kettő pedig később meghalt. A jól 
irányzott lövések előidézték a kellő hatást. A lázon
gók féktelen dühe rémületté vált s eszeveszetten 
menekültek, magukkal sodorva a könnyü sebesül
teket, kiknek száma megállapítható llem volt. 

A szétugrasztott tömeg ijedségéből felocsudva 
ismét összeverődött a templom mellett. Most már 
azt az aljas bosszut forralták ki, hogy az őrmester 
családját fogják kiirtani. És azalatt, mig néhány 
lovas küldönczöt a szomszéd községekbe menesz
tettek segítségért, mintegy 50 főre menő csoport a 
közeli csendőr-laktanya felé indult a terv végre
hajtása végett. 

Biondié ez. őrmester azonban gyanítva ezek száll
dékát, eléjük sietett s megakadályozta őket a me
rénylet kivitelében. Ezután vitéz csendőreivel a 
tömeget féken tartotta mindaddig, míg a Gyurgye
vácról segítségére kirendelt 14 csendőr meg nem 
érkezett, kiknek segítségével az időközben lOUO főre 
felszaporodott tömeget szétoszlatta, a főczinkoRokat 
elfogta s igy a lázongást végleg elfojtotta. 

Biondié ez. őrmester valóban az élő példája a 
kötelességérzetnek. Udülő beteg es lemond szabad
ságáról, hogy megmutassa, mire képes ily állapot
ban is. Négy csendőrrel óriási tulerővel szemben 
sziklaként kitart, a veszélytől nem riad vissza, sőt 
ellenkezőleg azzal bátran szembeszáll és a fellázadt 
fanatikus tömeggel a halálos küzdelmet vitézül ki
vivja s így megmenti a fegyverbecsületet, de meg· 
menti egyuttal a hivatalnokok életét, a felsőbbség 
tekintélyét és a községet is egy katasztrófától, rui 
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bizonyára bekö'-etkezik, ha a vért szomjazó tömeg
nek sikerül a csendőröket felkonczolni. 

Biondíé ez. őrmester már próbacsendőr korában 
tanujeIét adta rendkívüli bátorságának és erélyének 
akkor, mikor Móritz István nevü felette veszélyes, 
vakmerő és robusztus erejü rabló által megtámad
tatott. Habár a rabló két forgópisztolylövéssel úgy 
megsebesítette, hogy vérvesztesége miatt már· már 
kimerült, mégis sikerült neki a jóval erősebb ellen· 
felét, elkeseredett kézi tusában, szuronynyalledöfni, 
miáltal megszabadította az egész környék folytonos 
rettegésben élő lakosságát egy félelmetes gonosz
tevőtől. 

Mindezeknél fogva Ő cs. és ap. kir. Felsége 
Bécsben 1905. évi február hó 23·án kelt legfelsőLb 
elhatározásáyal Biondié Péter cz. őrmesternek egy 
zendülés elfojtása körül tanusított vitéz es erélyes 
magatartása elismeréseü! az 1. osztályu vitéz8égi 
ezüst érmet legkegyelmesebben adományozni mél· 
tóztatott . 

15. Stanker ié J akab őrmester, a m. kir. horvát
szlavon csendőrparancsnokság állományában. 

Lika·Krbava vármegye Otooac helységben 1904. év 
január hó 18·án tűz ütött ki, mely a nagy szél és 
szárazság folytán csakhamar 9 házat melléképüle
teivel együtt elham vasztott. 

Stankerié .Jakab őrmester, otooaci örsparancsnok 
a szokásos tűzjelzésre alárendelt legénységével a 
vész szinhelyére sietett és az oltás, valamint a va
gyonmentés körül délután 2 órától másDap regge
lig oly hathatósan és eredményesen segélykeztek, 
hogy alakosság és hatóságok hálás elismerését ki
vivták. 

A mentési munkálatok közben Stankerié őrmes
ter arról értesült, hogy az öreg Snidariíié .János az 
egyik égő háznak emeleti szobájában rekedt és a 
legnagyobb vllszélyben forog, a mennyiben már a 
falépcsök tüzet fogtak s az épület égő menyezeté
nek beszakadása minden pillanatban várható ,"olt. 
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Ily körülmények között a jelenlévők közül senki 
sem mert a megmentésére vállalkozni. 

E válságos perczben Stankerié őrmester gyors el
hatá~ozással, elszántan a fojtó füsttel telitett folyo
són at a szobába hatolt, melyben már a függönyök 
is lobogó lánggal égtek és a magával tehetet
len a~gastyánt felkapva, biztonságba helyezte. Alig 
ért kl az udvarra, a szoba menyezete nagy robajjal 
bedőlt. . 

Ugyanezen tűzvész alkalmával Stankerié őrmes
ternek másodi2jben is alkalma nyilt, ismét saját éle
tének nagymérvü koczkáztatásával, egy másik öreg 
embernek és pedig Cicak Miklósnak életét a tűz
haláltól megmenteni. Nevezett ugyanis a nagy tűz 
okozta roppant hőség és gyilkos füst következtében 
eszméletét veszítvén, a lángokban álló szobájában 
összerogyott. Az ajtón át már lehetetlen volt a be
hatolás, mert a lezuhant menyezet eltorlaszolta azt. 
Igy minden kételyt kizárólag a lángok között pusz
tult volna el, ha Stankerié őrmester halálmegvetés
sel az égő ablakon át be nem ugrik a szobába. 
Rövid keresés után reábukkan a már elveszettnek 
hitt Cicákra, átnyalábolja s erejének végső meg
feszítésével az ablakig hurczolja. Az elalélt és kü
lönben is jól táplált Cicak vonszolása az őrmestert 
olyannyira kimerítette, hogy nehéz terhét már 
csak egy ember segítségével birta kiemelni az udvarra, 
hol azonnal meglocsolta hideg vizzel, mire nem
sokára magához tárt. 

Ö cs. és ap. kir. Felsége legkegyelmesebben 
méltányolva ezen különben is fáradhatlan és buzgó 
altiszt bátor, önfeláldozó és emberbaráti magatar
tását, 1905. évi márczius hó 8-án Bécsben kelt 
legfelsőbb elhatározásával őt a koronás ezüst é1'
dernkere8zttel legkegyelmesebben kitüntetni mél
tóztatott. 

16. Roncskevics Tivadar ez. őrmester a IV. sz. 
csendőrkerület állományában. 

1904. év augusztus hó 11-én éjjel 1 órakor Lőcse 
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külvárosában lévő pajták egyike kigyuladván, az 
akkor uralgott szél következtében csakhamar lángba. 
borultak a szomszédos épületek, köztük a Hersch
kovics Benjamin majorjához tartozó cselédlak is_ 
A. benne lakó Szmolej Ede és felesége álmukból fel
nadva, rémült izgatottságukban hirtelen összeszed
ték a kezük ügyébe eső holmijukat s azzal még 
idejekorán kimenekültek, míg 2'/~ éves Mária nevü 
leánykájukat a nagy sietségben és zavarban az égő 
házban feledták. Mire észrevették gyermekük hiá
nyá.t, a cselédház már kivül-belül hatalmasan égett, 
sőt a ház tetőzete is megroppant és minden pilla
natban várható volt, hogyamenyezet is beszakad. 
Hasztalan tördelték kétségbeesett jajveszékelések 
k?zött a szeren.csétlen. szülők gyermekük megmen
tese végett kezüket. AJelenlévő emberek közül senki 
sem mert a szinte biztos halált magában rejtő láng
tengerbe rohanni. E válságos pillanatban érkezett 
~eg a helyszinre Roncskevics Tivadar ez. őrmester. 
Atlátva, hogy egy percznyi késedelem a gyermek 
pusztulását vonhatja maga után, gyorsan ecry vizbe 
mártott pokróczot fejére huz s azzal hal~lt meg
vető bátorsággal az égő zsarátnokon keresztül a 
pokoli meleg és fojtó füsttel telt házba rohan. Rö
vid keresés után az ájulástól környékezett gyer
meket felleli, ölbe kapja s vissza fut vele az 
udvarba. Az örömkönnyeket hullató szülők gyer
meküket jóformán meg sem ölelhették, midőn a me
nyezet nagyrobajjal beszakadt, maga alá temetve 
mindent. 

A szemtan ukkal felvett jegyzőkönyvek szerint 
minden kételyt kizárólag megállapittatott, hogy 
Roncskevics Tivadar ez, őrmester a legveszélyesebb 
körülmények között saját élete koczkáztatásával 
mentett meg egy már elveszettnek hitt életet, miért 
is Ö cs. és ap. kir. Felsége 1905. évi márczius 
hó 23·án Budapesten kelt legfelsőbb elhatározá.sá
val, neki az ezüst erdemkB1'esztet legkegyelmesebben 
adományozni méltóztatott. 
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17. Bartha József II., 
18. Szilva György és 
19. Szigeti György VI., 
20. Papp Sándor és 
21. Balogh Imre II. számu csendőrkerületbeli 

járásőrmesterek. 
Nevezett járásőrmesterek a testület azon kiváló 

altiszt jei közé sorolnak, kik hosszú csendőrségi szol
gálati idejük alatt a legfelsőbb szolgálat követelmé 
nyeinek lankadatlan szorgalommal és kitartó ügy
buzgalommal, mindenkor és minden tekintetben a 
legfényesebben megfeleltek. Egy kitünő csendőr és 
nyomozó közeg összes jó tulajdonságaival birva, 
a közbiztonsági szolgálat terén olyeredményesen 
működtek, hogy nemcsak a lakosság osztatlan 
becsülését és a hatóságok tiszteletét, hanem az 
előljáróik megelégedését és elismerését is teljes 
ménben kiérdemelték. Kiváló használhatóságuk 
és életremlóságuk meg is termette a kellő gyü
mölcsét. Igy Bartha József 3-szor, Szilva György 
3-szor. Szigeti György 6-szor, Papp Sándor 5-ször 
és }3alogh Imre 8-szor lett megdicsérve és a két 

O cs. ps ap. ldl". Felsége legmagasabb figyel
utóbbi azonkívül két-két izben pénzjutalomban is 
részesült. 
mére méltatván ezen fáradhatlan buzgó altisztek 
hosszas, becsületes munkásságát, törhetetlen, köte
lességhil. és eredményes működését, mindannyi át az 
1905. évi április hó 22-én Bécsben kelt legfelsőbb 
elhatározásával a korona8 ezüst é1'demkeTe8zttel leg
kegyelmesebben kitüntetni méJtóztatott. 

22. Lenkei Lajos örsvezető, a IV. sz. csendőr
kerület állományában_ 

1904_ év augusztus hó 15-én Zemplén vármegyébe 
kebelezett Mád községben pusztító tűzvész dühön
gött. A tállyai örsparancsnokság táviratilag értesül
vén a tűz kitöréséről, nyomban kivezényelte Lenkei 
Lajos örsvezető és Márta József csendőrből álló jár
őrt, mely délután ' /25 órakor már a tűz színhelyére 

Szigeti György, 

m. kir. VI. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs- és járásparancsnok Csurgón. 
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G. Nagy István, 

m. kir. III. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs- és járásparancsnok Magyarcséken. 

Hollósi Ignáez, 

m. kir. IV. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs- és járásparancsnok Szepes6falun. 
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Kovács Kornél, 

m. kir.!. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs- és járásparancsnok Désen. 

Preidt Mihály, 

m. kir. VI. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs - és járásparancsnok Körmenden. 



Papp Sándor, 

m. kir. II. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs- és járásparancsnok Szentesen. 

Kovács Albert, 

ill . kir. V. számu csendőrkerületbeli járásőrmeste r, 

örs- és járásparancsnok Breznóbányán. 



Palsovics János, 

ro . kir. VI. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs- és járásparancsnok Kőszegen. 
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érkezve, hathatós támogatásban részesítette a ki
rendelt tüzoltóságot. 
Midőn a tűz eloltása után a járőr a rend és biz

tosság érdekében a községben portyázott, Gáspár 
Mihály községi rendőr lelkendezve közölte, hogy 
Winkler István pinczéjében éjjel 12 óra körül ujból 
tűz támadt s ugy hiszi, hogy az abban felhalmo
zott értéktárgyak kimenetése végett oda behatolt 
Winkler Istvánt, valamint az őt néhány perczezel 
később követő szomszédját : Barna Orbánt baj ér
hette, mert akkor, mikor észrevette, hogy egyikük 
sem tér huzamosabb idő után vissza, utánuk akart 
menni, do már a pineze torkolatánál kénytelen volt 
visszatérni a fojtó füst miatt_ 

Lenkei örsvezető a hir hallatára azonnal a vész 
szin helyére futott, fegyverzetét és szerelvényét le
rakta, szájába pedig vizes kendőt téve, habozás nél
kül elszántan leszaladt a földbe vájt 27 lépcsőn a 
forró és maró füsttel telitett pinczébe. A lépcsők 
alján belebotlott a már eszméletlenül fekvő Barn a 
Orbánba, kit ölbe kapott és kihozta a szabad leve
gőre, intézkedvén egyuttal, hogy azonnali ápolás
ban részesüljön. A következő perczben Lenkei örs
vezető, már ismét eltünt a lejáratban. Szerencséjére 
a halállal vivódó Winkler István hörgése a keres
gélést megkönnyítette ugyan, de mindazonáltal 
mégis annyi idő telt el annak felleléséig, hogy a 
mindinkább szédülő és gyengülő örsvezető, csak 
erejének végső megfeszitésével birta Winklert a lép
csőkig vonszolIli_ Itt azonban már ereje annyira el
hagyta és a szédülés oly mérvben vett erőt rajta, 
hogy terhét kénytelen volt visszahagyni, nehogy 
önmaga is elveszszen. Noha az örsvezető teljes tuda
tában volt annak, hogy élete koczkán forog, ha 
még egyszer lemegy a türhetetlen forróságu és gyil
kos füsttel telt pinczébe, mégis alig hogy magához 
tért kissé, időközben derekára hurkolt kötélen , 
melynek végét járőrtársa Márta József csendőr 
fogta, halált megvető bátorsággal ujból leereszke-
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dett a lépcsőkön. A csakhamar megtalált Winklert 
átnyalábolva, jelt adott, mire Márta csendőr több 
ember segélyével kihuzta őket a pinczéből. 

Eltekintve ama körülménytől, hogy a vész szin· 
helyére összegyült lakosság közül senki sem mert 
a pinczébe rekedtek megmentésére vállalkozni, kü
lönösen azon tény tükrözi vissza a derék örsvezető 
kiválóan kötelességhű, önfeláldozó, bátor és' elszánt 
magatartását és felebaráti szeretetét, melyet saját 
életének koczkáztatásával az életmentés érdekében 
tanusított, hogy akkor, midőn harmadszor tért visz
sza a pinczéből, eszméletét veszítve összerogyott és 
előfogattal szállíttatott Tályára, hol három napi 
gyógykezelés után nyerte csak vissza egészségét, 
mig Winkler István, habár rögtön orvosi segélyben 
részesült, nem tért többé magához s néhány perez 
mulva meghalt. 

Ó cs. és ap. kir. Felsége, ezen önfeláldozásig 
menő személyes bátorságról tanuskodó ritka szép 
tettet megjutalmazandó, 1905. év május hó 23-án 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával Lenkei La· 
jos örsvezetőt, az ezü8t érdemkere8zttel legkegyel
mesebben kitűntetni méltóztatott, 

*** 
A mult évi zsebkönyvünk szerint jelvényes kitün-

tetést nyert Holló8Y Ignácz IV. sz. - Bitai Tamas 
VII. sz" Szamo8i LáBzló VII. sz csendőrkerületbeli 
járásőrmesterek, valamint Kovnc8 Sándor II. sz. 
és Flórián JánoB V. sz. csendőrkerületbeli törzsőr
mesterek arczképeit is közöljük, azzal, hogy a többi 
hiányzó arczkép beszerezhető nem volt, 

*** 
Ő cs. és ap. kir. Fell'ége 1905. évi január 

hó 13·án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával 
legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy 
Grósz Ignáez IV, sz, csendőrkerületbeli csendőr, 
ez. örsvezető a bolgár katonai érdem1'end ezü8t ke· 
1'eBztjét, Mátrai J 6zsef V. sz. csendőrkerületbeli örs
vezető a bolgár fejedelmi koroná8 bronzérmet, Ba-
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róti János VII. sz. esendőrkerűletbeli örsvezető a 
bolgd?' fejedelmi .Ferdinand. bronzé1'met és Molnár 
György L, VI. sz. csendőrkerületbeli örsvezető a 
Bcháumbu1'g-lippei ezüBt érdemérmet elfogadhassll,k 
és viselhessék. 

II. Jutahnazások. 

aj A m. kir. és a m. kir. horvát-szlavon csend
irségi jutahnazási alapból jutalomdíjat nyertek: 

a m. kir. I. 8zámu c8endő1'keTÜletnél: 

Csutak Lajos csendőr ._ _ 30 korona 
Füleki József csendőr 25 
Bertalan Ferencz csendőr cz. örsvezető 25 
Csavar István csendőr 20 
Kovács József L csendőr _. ._ _ _ 20 
Bardóez Áron cz. őrmester _.. _ _ 25 
Nagy Vendel csendőr _ _ _._ 20 
Péter Ferenez csendőr ez. örsvezető _ 35 

a m. kir. II. 8zámu c8endőrkeTÜletnél : 

l , 

Zillieh Pál ez. őrmester ._ _ _ 50 korona 
Csanádi György ez. örs vezető 25 
Ladi István csendőr .... _ _ _ 30 
Marosi Ferenez örsvezető 25 
Kovács János csendőr ez. örsvezető 20 
Barta László csendőr ez. örsvezető .. .. 20 
Szokol Pál csendőr.... _ _.. .. 20 

a m. kü'. III. 8zámu c8endő1'kerületnél: 
Vajda Gyula ez. őrmester _ _ _. _ 50 korona 
Hruska Frigyes ez. örsvezető 25 
Rácz Károly ez. őrmester _ 20 
Körtvélyesi András csendőr ._ ._ .. 25 
Kovács Miklós csendőr_ 25 
Durst Ferenez csendőr ez. örsvezető._. 25 
Sevella János örsvezető _ - ._. _ 30 
Sándor Gábor csendőr ez. örsvezető ._ 20 

.. 

" 
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a m. kir. IV. 8zámu 

Pethő Mátyás örs-!ezető 
Pék Antal csendőr 

csendő1'k6!'iil6tnél: 

Szabó Gábor csendőr ez. örsvezető 
Bársony Imre ez. örsvezető .-
Nagy Károly csendőr ez. örsvezető 
lovag Pileezky Aladár esend. ez. örsvezető 
Sike Pál csendőr ez. örsvezető._ 
Szorger Lőrinez csendőr ez. örsvezető 

25 korr>l1a 
20 
25 
20 
20 
25 
20 
25 

a m. kú·. V. számu c86ndőrk6rül6tnél: 

~abó Gábor ez. őrmester _o 35 korona 
Szilasi György ez. őrmester ._ 20 
Chmela Rezső csendőr ez. örs vezető .. _ 20 
J ánoska Pál csendőr ez. örsvezető 20 
Olaj István csendőr ez. örsvezető 25 
Tóth Lajos csendőr _ 20 
Roszina László ez. ürsvezető 25 
Iüajesi István csendőr 20 
Pál István örs vezető 20 

ft m. kir. VI. számu csendőrk61'iil6tnél: 

Kémeth István V. ez. őrmester 25 korona 
Vámos József örsvezető ._. 20 
Eberhardt Sándor ez. örs vezető 25 
Németh Mihály ez. örsvezető_ 25 
Lisza Sándor ez. örs vezető 25 
PáHi István ez. örsvezető ._ 20 
Polgár Péter ez. örsvezető _ 20 
Horváth József XI. ez. örsvezető 20 
imon László ez. örsvezető 20 

a m. kir. VII. 8zámu c86ndőrke1'iil6tnél : 

áfrán Péter ez. őrmester ._. 45 korona 
Pap István örsvezető _. 60 
Lukács János örsvezető 40 

zentpáli János csendőr ez. örsvezető 50 
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Ct m. kir. horvát-szlavon c86ndörpa1'ancsnoksfÍgnál: 

Dragiecüe Iván örsvezető _. :20 korona. 
Jakopovie Stjepán örsvezető _ :l0 
Ficur Gyuró csendőr ez. örsvezető ':10 
Petránovie Filip csendőr ez. örsvezető :20 
Yiekovie Gligo csendőr ez. örsvezető __ :20 
Skarie Stevan csendőr 20 
Prazie Petar ez. őrmester _ 25 
Tomljenovie Antun ez. őrmester _ 20 
Cvijanovic Petar csendőr .... 20 
Ljnboevie Tomo ez. őrmester._ :20 

Tehát 1905. évi augusztus hó 18-án, mint Ö császári 
és apostoli királyi Felsége legmagasabb születése 
napján a m. kir. és a m. kir_ horv.-szlavon esend
őrségi jutalmazási alap kamataiból 67 altiszt és 
csendőr összesen 1610 korona jutalomdíjat nyert. 

bJ A Török Ferencz-féle csendőrségi jutalm.a
zási és segélyezési alapítványból jutalom.ban, 

illetve segélyben részesültek. 

1. J~ttalom gyanánt: 

a m. ki!'. I. számu c86ndőrkerülBtnél: 
Alhert János örsvezető .. _ 
Czikó József ez. örsvezető 
1Iére Ferenez örsvezető 
Tnresa Lukács csendőr ez. örsvezető 
Kedves Lajos ez_ örsvezető 
Gergely Lukács ez. örsvezető 
Dobos István csendőr ez. örsvezető 
Gyurka Mihály csendőr ez. örsvezető 

40 korona, 
30 
30 
iiO 
30 
30 
30 
40 

a m. kir. II. 8zámu c86ndörkerül6tnél: 

Xyiri Sándor ez. őrmester .. 
Balogh Lajos ez. örsvezető .. 

50 korona 
50 
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Kovaesity Ernő csendőr 50 korona 
Keresztes István őrsvezető ._ 30 
Szües László csendőr _ ._ _ _ _ 30 
Űrrnősi József ez. őrmester _ _ _ 40 
Timár Kálmán csendőr ez. őrsvezető .... 30 
Petőfi Mihály csendőr ._ _ _ 40 
Istvánffy Péter ez. őrmester 80 

a m. kir. III. 8zámu csendőrkerületnél : 

Bokor G;yőrgy őrmester 80 korona 
Sziklai Arpád ez. őrmester _ .... ._ 40 
Henning János csendőr ez. őrsvezető _ 30 
Németh Győrgy csendőr __ _ _.... 30 
Kiss András őrsvezető .... _ 35 
Kupás Márton ez. őrmester _ _ _ 35 
Radies Sándor esendőr_ ._ _ __ _ 30 
Vigvári Imre ez. őrmester ._ _"" 30 

a m. kir. IV. 8zámu csendlJrkerü1etnél: 

Uhlyár István csendőr .... .... .... ._ _. 30 korona 
Szabó Sándor _ _ _ __ 40 
Mészáros Mihály őrsvezető_ _ _ ._ 30 
Kubányi Pál őrsvezető _ _._ 30 
Kletz Béla esendőr_ _ _ _ _ ._ 40 
Dózsa József ez. örmester .... _ _ 40 
Galóezi József ez. őrsvezető 40 
Buftya Győrgy csendőr _ _ _ _ 40 

a m. kir. V. számu csendőrkerületnél : 

Tóth Balázs ez. őrsvezető _ __ _ .... 40 korona 
Springeszeisz Győrgy csendőr ez. őrsv. 30 
Varga István ez. őrmester _ __ _. 35 
Máhr Károly « _ .... ._ _ 35 
Bzdusek Győrgy ez. őrsvezető 30 
Hidegh József ez. őrmester _ ._ _ 35 
Baráth Ferenez csendőr ez. őrsvezető 40 
lilés József ez. őrsvezető _. .... 35 
Tánezos Miklós ez. őrmester _ ._ _ 50 
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a m. kir. VI. 8zámu c8endőrkerületnél: 

Joaehimsthal Károly ez. őrmester _ ._ 
Klein József őrsvezető 
Stropka Boldizsár csendőr ez. őrsvezető 
Orbán András őrsvezető 
Azsbóth József ez. őrzsvezető 
Bunesi József« « 
Horváth Ferenez ll. ez. őrmester 
Németh Pál ez. őrsvezető .... 

70 korona 
50 
30 
40 
40 
30 
50 
30 

a m. kir. VII. 8zámu c8endőrkerületnél : 

Fodor Zsigmond ez. őrsvezető .. 
Lőrincz István ez. őrmester .. 
Kalamár Antal ez. őrsvezető 
Thierjung Ferenez csendőr ez. őrsvezető 
Gábosi Renjamin ez. őrmester 
Vas Lajoz ez. őrsvezető 
Balló Sándor csendőr ez. őrsvezető .. 
Kurkó József őrmester._ .... ... . 

II. Segély gyanánt: 

Székely Gyula nyug. 
Hegedüs János 
Gacs Ignáez 
Soós Ferenez 
Vuity Szaniszló 
Forgiarini Károly 
Nagy Arpád 
Makkay. József 
Herdo Adám 
Galbavi Mihály 

csendőr .... 
őrsvezető 
ez. őrmester _ 
őrmester 
csendőr __ 
ez. őrmester 
« « 
esendőr_ ._ 

70 korona 
50 
40 
35 
50 
35 
60 
60 

60 korona 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

Tehát 1905. évi augusztus hó 18-án, mint Ő császári 
és apostoli királyi Felsége legmagasabb születése 
napján 58 altiszt és csendőr 2330 korona jutalom
ban és 10 egyén 600 korona segélyben részesült. 



liti 

e j A do:mbrádi Nagy Gyula és neje született 
Berndt Ilonka-féle alapítványból jutalo:mban 

részesültek: 

a I l'. 8zánm csendőrkel'ületben: 

Bátori Ferenez, járásőrmester ___ 80 kor ona 

az V. SZÜl/HL c8endőrkerii letben : 

Hunyadi J ózsef, ez. őrmester - 80 korona 

a VI. 8Zllml~ c8endő1'kerületben : 

Szakonyi Dániel, ez. őrmester _ 80 korona 

d) A :mo kir. belügy:miniszter úr Ő Nagy:méltó
ságától : 

a I I I. számu csendőrkerületben : 

Szécsi Sándor, ez. őrmester __ _ 
Farkas József, ez. őrsvezető _ 
Gémesi Márton, csendőr _ 
Orbán István, I . o. törzsőrmester 
Török István, törzsőrmester 
Enlélyi Sándor, 
Hinger Alajos, 
Bacsinszky Zsigmond, törzsőrmester 
Schönstein Frigyes, 
Katrenszky János, 
Kocsis Sándor, 
Békefi Jakab, 
Hiha Miklós, ez. őrmester 
Fodor István, ez. örs vezető 
Prileszky Gyula, ez. örsvezető 
Deák Lajos . járásőrmester 
N ovák István, őrmester 

100 korona 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
60 

100 
100 
50 

100 
LOO 

Bitai Tamás, 

m. kir. VII. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs- és járásparancsnok Szászvároson. 

ill 



Lenkei Lajos, 

m. kir. IV. számu esendőrkerületbeli örsvezető, 

örsparanesnok Tiszakarádon. 

Mihály János, 

m. kir. V. számu esendőrkerületbeli 

ez. örsvezető. 



Mészáros Gyula, 

m. kir. V. számu csendőrkerületbeli 

ez. örsvezetil. 
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a IV. számu c8endőrkerületben: 

Fejér András, ez. őrmester .. 
Rácz Péter, járásőrmester 
Házi János, örsvezető 

100 korona 
100 

Péterfi Lajos, ez. örsvezető 
Ács Géza, járásőrmester 
Pekk Ferencz, örsvezető .... 

100 
100 
200 
100 

a VI. számu c8endőI'kerületben .-

Wolf M6zes, járásőrmester .... .. .- 200 korona 

a VII. 8zámu csendőrkerúletben: 

Bir6 Mihály, őrmester .... 200 korona 

e ) A m . kir. kereskedelemügyi miniszter úr 
Ő Na.gyméltósó.gó.tól: 

a III. számu csendőrkerületben : 

Kovács Mátyás, ez. őrmester 
Kádár István, csendőr 

200 kOl'ona 
150 

Életmentési díja.t nyertek : 

az I. számu csendőrkeriiletben: 

Pongrátz János, örsvezető, 2 személy után 100 kol'. 

az V. számu csendőrke1'ületben: 

Jánoska Pál, csendőr, czim. örsv., 1 személy 
után ._ _ __ .o_ .o.. _ 50 kol'. 

:\Iihályi János, csendőr, ezim. Öl'sv., 1 sze-
mély után __ o ___ .__ 50 kol'. 

Mészáros Gyula, csendőr, czim. Öl'sv., 2 sze· 
mély után .... ............ 100 kol'. 
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