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3. szakasz: Károlyvárosban. 

Parancsnok: Staréevié János II. oszt. százados. 
ÖrlÖk: XárolYVMos (6), Duga.resa (4), Topusko (5), Paunl)

'fao (5), Vrginmost (5), Bovié (5), Vukmanié (4), Vojnió 
(4), Perjasica (4), Ba.rilovié (4), Sluin (ú), Va.lisselo (ó). 
Krstinja (4), Veljun (5), Primislje (4), Modruspotok (5), 
Mooila (5), Rakovica (5), Novo-Krslje (5). 

4: szárny: Ogulinban. 
ParlUlosnok: Lavrnja János I. oszt. százados. 

1. szaka8z: Ogulinban. 

f.arancsnok: MiWsavljevié György I. oszt. százados. 
Orsök: Ogulin (10), Genera1skistol (4),Jasenak (4),Modrus (4), 

Josipdol (5), Plaiíki (5), Delnice (4), B-rod Momvioe !4), 
éaba.r (4), FuZine (4), Novi (4), Kraljevica (4), SuBak 
(8), Severin (4), Vrbovsko (4). 

2. 6zakasz: Otoc8áczon. 

l?!U"anosnok: Ival'WVié György főhadnagy. 
Orlók: Otocsácz (5), Daba.r (4), Vrhovine (5), Ymtnik (4), 

Senj !4), Jezerane (4), Brinj (4), Zavalje (4), Korenica (6), 
Bunic (4), Perusié (5), G. Kosinj (4), Janjée (4), Petrovo
selo-lieko (4), Plitvieka.jezera (4). 

3. szakasz: Gospiéan. 

I?a.rancsnok: Rumler Gottfried hadnagy. 
Orsök: Gospics (5), Medak (5), Brusani (4), Kula (4), Karlo
t pago (4), Podlapac (4), Udbina (5), Doln. Lapac (4), Srb (4), 

Doljani (4), Vrelo (4), Graeac (6), Bruvno ml. Lovinao 
~ (5), v. Popina (4), Neblue (4), Ploea (4). -;-.... "!' ~ 

.A magyar királyi horvát-szlavon csendőrség áUománya: 
3 törzs-, 19 főtiszt, 1 számvivő-tiszthelyettes, 8 törzsőrmes
ter, ~8 őrmester, W5 örs vezető, 803 csendőr; 4 szárny, 
1~ szakasz, ~5 örs. 

A parancsnokság területe: 42,533'91 O km.; a ll'kosok 
száma : ~.416,304. 

Egy csendőrre átlag 40'741 O km. és 2314 lakos esik. 
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Császári királyi osendőrség. 
Felügyelő: 

Wolfram8bergi Döller József altábornagy, 3. oszt. 
V. k. r. lvg. K. é. k. @, 0, Sz.! 

Felügyelőhelyettes : 
Tiiíljar Mihály vezérőrnagy, 3. o. V.k.r.lvg.@, 0 ,Sz.8 

Segédtiszt: 
Grzywa Emil, őrnagy K. é. k. ~ 0 Sz. 8 

~IgaZ8ágügyi előadó : 
Posch Alajos ezredes-hadbiró. 

.JI. cs. kir. honvédelmi ministerium 
XIX. csendőrségi ügyosztályának főnöke: 
Gleieherwicseni báró Bibra Alfréd, 3. o. V. k. r. lvg., 

osztály tanácsos. 

.JI.. cs. és kir. honvédelmi ministerium 
Xx. csendőrségi osztályának főnöke : 

Rehn Ottó, ezredes, 3. oszt. V. k. r. és F. J. r. lvg., 
,." @, 0, SZ8; 

SzOlgálattételre beosztva: Dr. Ruf Jenő fogalmazó; 
Dr. gróf Ségur·Cabanac Oszkár, fogalmazó; Payer 
Henrik, őrnagy, k. é. k. A, 0 ; Frankenturni 
Gautsch Gusztáv, százados, F. J. r. lvg. 13 0, szs, 
KolsU Wenczel, százados, 0, és Gampp Frigyes. 
főhadnagy, 0 . 

1. 8Z. országos csendőrparancsnokság. 
TÖTZS: Becs. 

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

Másodtörzstiszt : Pokorny Fm'enez őrnagy, F. J. r. 
lvg., ~, 0 , sza. 
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Osztagparancsnokságok: 1. Bécs, 2. Bécs, 3. Krems, 
4. St.-Pölten, 5. Bécs-Ujhely, 6. Korneuburg, 7. 
Mistelbach, 8. Amstetten, 9. Mödling. 

2. BZ. orBz'ágoB cBendőrparwncBnokság. 
Törzs: P,·ága. 

Par.: Weitenhorsti Weitenweber Ede ezredes, 3. o. 
V. k. r. lvg., F. J_ r. lvg., t3, O, 2. r. 

Törzstisztek : Laure JánoB alezredes, F. J. r.lvg., 
@, 0, sza; Geyer ReZBő őrnagy 0, sza; és 
RezárJ Venczel őrnagy t3, 0, sza. 

Oszt.-par.: 1. Prága, 2. Leitmeritz, 3. Budweis, 4. Jiéin, 
5. Pilsen,6. Csasziau, 7 .Eger, 8. Reichenberg, 9.Kladno, 
10. Karisbad, 11. 'l'eplitz, 12. Chrudim, 13. Bene
schau, 14. Königgrii.tz, 15. Cseh-Leibach, 16. Klattau, 
17. Piibram, 18. Trautenl1u, 19. Pi sek, 20. KgL 
Weinberge, 21. Tábor, 22. Prachotitz, 23. Komotau, 
24. Jungbunzlau, 25. Marienbad, 26. Náchod, 27. 
Landskron. 

3. sz. orBzágoB csendőrparanc8nok8ág. 
Törzs: Innsbruck. 

Par.: Kon8chegg Ll1Imbert ezredes, F. J. r.lvg., 0, sza. 
Oszt.-par.: 1. Innsbruck, 2. Trient, 3. Bozen, 4. Inns

bruck, 5. Bregenz, 6. Bruneck, 7. Rovereto, 8. Meran. 

4. BZ. orBzágoB c8endő1'Pw/"ancBnok8ág. 
Too'zs: B'l"Ünn. 

Par.: Btodai Herold János alezredes, t3 (a k. é. k. 
szalagján), @, 0, S Z3. 

Helyettese: Schmidt Vincze őrnagy, t3, 0, S Z3. 

Oszt.-par.: 1. Brünn, 2. Olmütz, 3. Znaim, 4. Brünn, 
5. Kremsier, 6. Morva-Ostrau, 7. Iglau, 8. Magyar
Hradisch, 9. Morva - Weisskirchen, 10. Morva
Schönberg, 11. Morva-Trübau. 

5. 8Z. or8zágos c8endőrparwnc8n.ok8ag. 
Törzs: LemJJe,·o. 

Par.: Jwnai Manowarda Eberhard, ezredes, 3. o. 
V. k. r. lvg., F. J. r. lvg., @, 0, sz:!. Törzstisztek: 
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RudzinBky Tivada1' alezredes, k. é. k., t3, 0, Szs, 
és Wisniewski Emil őrnagy, F. J. r. hg., t3, 0, S Z 3 

Lembergben, lJfatyja Károly őrnagy, t3, 0, S Z3, 

kikülönitve PrZemyslben. 
Oszt.-par.: 1. Lemberg, 2. Krakkó, 3. Rzeszów, 

4. Prlíemysl, 5. Tarnopol, 6. Stanislau, 7. Samobor,. 
8. Tarnow, 9. Uj-Sandec, 10. Buczacz, 11. Kolo
mea, 12. Wadovice, 13. Jaroslau, 14. Zaleszczyki, 
15. Rawa ruska, 16. Stryj, 17.Tarnobrzeg, 18. Brody, 
19. Brzezany, 20. Biala, 21. Bochnia, 22. Jaslau, 
23. Kolbuszova, 24. Sanok, 25. Sokal, 26. Huslatyn, 
27. Zaleszczyki, 28. Podgorze. 

6. BZ. 01'8zlÍgOB c8endő1'ParancBnokBág. 
Tih'zs: GTác",. 

Par.: K08chak Fülöp alezredes, 0, S Z3. 

Oszt.-par.: 1. Grácz, 2. Grácz, 3. Leibnitz, 4. LeobeD r 
fi. Marburg, 6. Cilli, 7. Judenburg, 8. Pettau, n. 
Bruck/aM. 

7. 8Z. orBzágo8 csendörparwncBnokság. 
Törzs: Triest. 

Par.: Binowetz Józs,,! alezredes, 0, sza. 
Oszt.-par.: 1. Triest, 2. Görz, 3. Pola, 4. 'frient. 
Különítmény a tengerészeti szertárnái Polában. 

8. BZ. or8zágoB cBendőrparanC8nokBág. 
Törzs: Linz. 

Pdr.: Eppich Lajos alezredes, F. J. r. lvg., 0, Sz" 
Oszt.-par.: 1. Linz, 2, Linz, 3. Ried. 

9. BZ. onzágo8 c8endőrparancBnokl1ág. 
Tih·zs: Zan-a. 

Par.: Kroisenaui Swpanéii5 JózBe! ezredes, F. J. r. lvg' r 
@, 0, sza. 

Másodtörzstiszt : Hölzel Ferencz őrnagy, F. J. r. lvg., 
0, sza. 

Oszt.-par.: 1. Zara, 2. Spalato, 3. Cattaro, 4. Ragusar 
5. Sebenico, 6. Sinj, 7. Castelnuovo, 8. Zara. 
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10. 8Z. 01'RZág08 c8endörparanclJnok8ág. 
TörzB: 7'roppatt. 

Par.: Piringer Tivadar ezredes, F. J. r. lvg., ~, 
(a. k. é. k. szalagján), ®, 0, SZ3. 

Oszt.-par.: 1. Troppau, 2. Troppau, 3. Freistadt, 
4. Teschen. 

ll. 81$. OT8I!Iág08 c8endörparanosnokBág. 
TörzB: Sahbttrg. 

Par.: Ohristoph Ignácz alezredes, 0, SZ3. 

Oszt.-par.: l. Salzburg, 2. Salzburg. 

12. Be. or8zágo8 c8end5rparanc8nok8ág. 
TörzB: LaiJJa()h. 

Par.: Ka8trenberg i Riedlinger Rudolf ezredes, F. J. 
r. lvg., Ö' ®, 0, SZ3. 

Oszt.-par.: 1. Laibach, 2. Laibach, 3. Rudolfswerth. 

13. 811. 01'811ág08 c8endörpwranc8nok8ág. 
Töru: CzernmlUz. 

Par.: Weinmann Alaios alezredes, 0 , SZ3. 
Oszt.-par.: 1. Czernovitz, 2. Radautz, 3. Suczawa, 

4. Kimpolung, 5. Wiznitz. 

14. 811. orlJllágos c8endörparanc8nok8ág. 
Töru: Klage .. furt. 

P&.r. : Nitsch Ignácz alezredes, k. é. k., 0, SZS. 

Oszt.-par.: l. Klagenfurt, ! Villach. 
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Á cs. ktr. csendőrség állomáwy-átné~ete. 

Országos TiBztek Legénység . ~ ~ ÖrBók 
... ~ g 

~ ... 

1 C8endör~paranc8nokság -o 

j ~ ! ö liI~ ~j :8 .. .. 
'': :l -o ~ li .. 

'" ,~~ -o .. S 
~ 

.. II '" t; ~O() ., .. 
~~ 

... 
8záma >0 -o '11 f .5 o 

~8 
.. o .s "" ~ ' .. ~ 

Eo< I'< rn '0 'o ~ ~ ~ 

1 2 12 5 27 235 687 949 2 9 23 219 40 21 
'il 4 'il9 15 102 579 1849 2530 2 27 97 573 21 190 
3 2 10 5 29 186 553 768 1 8 25 180 24 -
4 2 14 7 39 333 830 1200 2 11 34 301 - 19 
5 5 47 18 84 640 2384, 3108 3 28 79 601 17 66 
6 2 11 5 27 210 626 861 1 9 22 200 - -
7 l 6 1 14 97 333 444 1 4 12 92 1 1 
8 1 6 1 16 100 309 425 1 4 13 94 21 20 
9 2 11 5 17 136 465 618 2 8 14 131 - -

10 1 6 1 13 91 285 339 1 4 10 84 - 5 
11 1 3 1 7 52 140 199 1 2 5 50 'il 1 
12 1 5 1 14 99 263 376 1 II 11 95 'il -
13 1 7 1 13 130 329 47! 1 5 11 H!4 - -
14 1 4 1 9 88 227 324 l 3 7 80 - -

Tengerészeti tüzérszru:tár 
1 2 7 80 89 - I Br-kUlönítménye - - - - - - -

ÖSB •• sen 26 1 172 67 411 12983 19310 12704 11 'ilO 125 363 ~8'il6 1 Bl8 323' 

Ehhez: egy ezredeB éB egy 8zázadoB & CB. kir. honvédelmi mlniBteriumban, ogy örnaiY nUnt segédt! •• t a co. kir. 
c8elldór·feliigyelönél , 
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Osendőrség Bosznia és Herűzegovinában, 

Törz8: Sarajevo. 

Parancsnok: AppelMihály vezérőrnagy 3. o. V. k. r.lvg. 
k. é. k. (hd.) @, 0, S Z3. Parancsnokhelyettes: 
Merliéek Károly ezredes, F. J. r. lvg., k. é. k., ~ (a 
k. é. k. szalagján)., @, 0, S Z8; Másodtörzstisztek: 
lovag Kokosovié Károly őrnagy F. J. r. lvg. ~ (a k. 
é. k. szalagján) @, 0, sza. és K7'neta Gedeon őr
nagy, 3. o, V. k. r. l~? (hd.) F . .T. T. lvg. k .. é. k. 
;., (a k. é. k. szalagjan) @, 0, sza. Segédt~szt: 
Formanek Marian százados, ~, O. OktatótlSzt : 
Polaszek László százados O. 

Szárnyparancs'T/.okságok: Sarajevo, Travnik, Banja
Iuka, Bihaé, D.-Tuzla, Mostar, Bilek és Gorazda. 

Szaka8zparancsnok8ágok: Sarajevo, Visoko, Rogatica; 
Travnik, Bugojno, Livno; - Banjaluka, Dervent, 
Bosn.-Dubica, - Bihaé, Petrovac, Krupa; - D.
Tuzla, Brcka, Bjelina, Srebrenica, Zvornik; v -

Mostar,Konjica, Nevesinje; - Bilek, St ola c, Gacko, 
Trebinje; - Gorazda, Foca, Visegrád. 

Rendszere8ített állomány: 1 vezérőrnagy, 5 törzstiszt, 
7 I. oszt. és 3 II. oszt. százados, 19 főhadnagy, 
6 hadnagy; 1 százados- és 9 hadnagy-ke~~lőtiszt, 
66 őrmester, 217 örsvezető, 2027 csendőr. Osszesen 
1 tábornok. 50 tiszt, és 2310 legénység, 8 szárny, 
27 szakasz és 265 örs. 

A felügyeleti körlet területe: 510 ' 27411 D My?a
meter, a lakosság száma 1,591.036. - E~ csendőrre 
átlag 22'089 D kilométer és 689 lakos eS1k. 
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Történeti és statisztikai adatok az 
_ -.fr 1906, 'évról. ~", 

...... I ~ 

Mielőtt intézményünknek a lefolyt 1906. évben elő
fordult nevezetesebb eseményeit .méltatnók, az ujév 
küszöbéről megilletődve kell visszatekintenünk az 
elmult időkre. 

If.iu intézményünk az év első napjával lélekemelő 
jubileumot ünnepel! Huszonötödik évfordulója érke
zett el a napnak, melyen intézményünk: a magyar 
királyi csendőrség, a szegedi csendőrkerület felálli
tásával működését megkezdette. 

Kis zsebkönyvünk szük keretében nem pillant
hatunk vissza a kellő részletességgel intézményünk 
25 évi, fejlődésben, de küzdelmekben is egyaránt 
gazdag pályájára. De a ki a magyar királyi csend
őrség történeti fejlődését megirni hivatva lesz, a 
fejlődés és haladás e kincses bányájában igen sok 
értékes és fényes drágakövet talál. A nemzetek s 
államok fennállásának, minden irányú fejlődésének 
és virulásának első és éltető alapfeltétele a jó köz
biztonsága. Ez az alap-igazság teremtette meg a 
magyar királyi csendőrséget, mely ezelőtt 25 évvel 
mint kisded csecsemő indult utnak, s ma, mint mun
kában edzett férfi áll előttünk. A folyton erősbödő 
kicsiny csermely a fejlődésseljáró viharokban, követ
kezetes, egészséges, egyenes ut jában, küzdve s oly
kor szenvedve, a legnagyobb akadályokat is elhári
totta ut jából s immár a síkságra ért, hol akadály
talanul mindinkább szélesbedő medret váj magá
nak. . . .. Ez a mi intézményünk huszonöt éves 
mult ja ; s ez a mult az örök és teremtő erőforrás a 
jövő kimérhetetlen küzdelmeihez s a reánk váró 
nehéz munkához, hogy intézményünket a modern 
kor követelményeihez alkalmazkodva folytonosan 
fejleszthessük s erősíthessük. 

10 
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Az elmult év eseményeinek méltatására térve, 
mindenekelőtt azon úgyszólván emberfölötti erőt 
igényelt szolgálat teljesítésekről kell megemlékez
nünk melyek az év elején beállott politikai viszo
nyok' folytán - a tulajdonképeni közbizton~ági 
8zolgálat nem kis hátrányára - a csendőrségre 
hárultak. 

Intézményünk mult évi .fejl?dés~nek moz~ana~a~ 
közöl első sorban ugy a üszt?" m'/,nt a legenysegt 
lituámemelést kell megemlítenünk. A lefolyt 1~06. 
évben ugyanis intézményünk létszáma 17 tIszt, 
~ tisztviselő és 912 főnyi legénységgel lett emelve, 
s ennek megfelelőleg 4 szárny - 10 szakasz -
15 járás - és 111 örsparancsnokság lesz, illetve 
részben már lett felállítva. 

A mult év folyamán a zsoldemel~s. k,érd.é~e i~ 
előbbre vitetett, a mennyiben 1906. eVI aprilIS ho 
l-ével az étkezési pótlék és az elfogatási díjak be
szüntetése mellett az őrmester illetékei napi 15 fillér
rel az örsvezető és csendőr illetékei pedig napi 
14 'fillérrel emeltettek. 

A csendőrség szolgálatának a városok belte1·ületére 
va.ló kiterjesztése is haladt, a lefolyt évben ugyams 
intézményünk két város területén vette át a szol-
gálatot. . .. 

Intézményünk fejlődéséneknagy hordereju momen
tuma továbbá, a melyről már a mult évben is meg· 
emlékeztünk: az ui felfegyverezés kérdése, mely a 
lefolyt évben teljes megoldást nyert, a m~nnyiben a 
magyar királyi csendőrségnek a Manlicher-kara
bély ly al való felfegyverzése legfelsőbb helyen jóvá
hagyatván, a budapesti fegyver- és gépgyár részvény
társaslLgnál a csendőrség részére 11,000 darab Man
licher-karabély rendeltetett meg. E~zel kapcsolatosa~ 
meO" kell említenünk, hogy az UJ karabélyhoz UJ 
rendszerü, négy bordáju, a közepéig élezett .szu;rony,' 
tovn.bbá haditöltényeken kivül a békt<ben telJesItendő 
szolgálatok czéljaira béketöltények lettek rendszere
síb e. 
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Meg kell említenünk e helyütt a 8zijazaton esz
közölt változást is, a mennyiben ezentul a szijazatok 
barna chrom-bőrből fognak készíttetni, miáltal, elte
kintve a tartósság által létrejövő előnyöktől, rend
kivül sok idő lesz hasznosabban fölhasználható, a 
mit eddig a szíjazat tisztitására kellett fordítani. 

Intézményünk mult évi történeti eseményeinek 
koronájaként ama magasztos és jelentőségteljes ünne
pélyről kell még megemlékeznünk, mely a mult évi 
november hó 3·án délelőtt a honvédelmi minisz
terium dísztermében folyt le azon alkalomból, hogy 
Ö cs. és apostoli ldrályi Felsége 1906. évi 
október hó ll-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatáro
zásával Panajott Sándor vezérőrnagy urnak, a 
magyar korona országaihoz tartozó csendőrség fel
ügyelőjének kiváló szolgálatai elismeréséül a Ferencz 
József-rend középkeresztjét legkegyelmesebben ado
mányozni méltóztatott. 

A csendőr tisztikar az ünnepelt iránti hálájának 
és ragaszkodásának tanujeIét adandó az ország min
den részéből rendkivül nagy számban jelent meg, 
hogy szeretett felügyelője, s legfőbb vezetője előtt 
tiszteleghessen, annál is inkább, mert tábornok urunk 
egyuttal szolgálatának 40 évi ritka és lélekemelő 
jubileumát is ünnepelte. A tisztikart Szelestey Kát·oly 
ezredes ur, a magyar korona országaihoz tartozó 
csendőrség felügyelő-helyettese vezette a tábornok 
ur elé, s magvas szónoklatában reá mutatott arra, 
hogy a tábornok ur neve szorosan össze van forrva 
a magyar csendőrség szervezésével, folytonos fejlő
désével s haladásával s úgy ez okból, mint azon a 
csendőrség minden egyes tagja által tapasztalt igazán 
atyai gondoskodásából kifolyólag, melylyel mind
nyájunkat támogat, az intézmény minden egyes tag
jának igaz és őszinte szívből eredő, törhetlen ragasz
kodását birja. A tábornok úr melyen meghatva 
köszönte meg a csendőrtiszti és tisztviselői karnak 
személye iránti szeretetét és ragaszkodását és ismert 
szerénységével az őt ért kitüntetést a testület min-

10* 
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den egyes tagjának együtt érző összmüködése által 
elért eredményes tevékenységnek tulajdonította. 

A csendőr tisztikar az intézmény ezen nagyfon
tosságu történeti eseménye által nyujtott alkalmat 
megragadva, Panajott Sándor tábornok úr személye 
iránt érzett ragaszkodásának és nagyrabecsülés ének 
kifejezést adandó s a magyar csendőrség érdekében -
annak úgyszólván születése óta kifejtett fáradhatat
lan, czéltudatos buzgóságának és szakavatott odaadó 
működésének maradandó emléket biztosítandó, elha
tározta, hogy az 1887 -1904. évig megj elent csendőrségi 
zsebkönyvek «Vegye8 kö·zleményei.-nek gyüjteményes 
kiadásából, valamint a csendőrségi felügyelőség által 
összeállított és kiadott s a magyar királyi csendőrség 
eddigi működése alatt előfordult nevezetesebb szol
gálati eseményeket tartalmazó «Híven, becsülettel é8 
vitézül. czímű mű előD.zetéséből befolyt tiszta jöve
delemből létesítendő segélyalap Panajott Sándor cs. 
és kir. vezérőrnagy úr nevét viselendi. 

A Panajott-jéle 8egélyalap létesítése most van 
folyamatban, s az ide vonatkozó rendelkezések és 
alapító oklevél legközelebb közzé tétetnek, úgy hogy 
a segélyalapb61 - magasztos rendeltetésének meg
felelően - a foly6 évben már segélyek is lesznek 
kiosztva. 

* 
Mindezek után áttérünk a múlt év változásainak 

részletes ismertetéséhez. 
1904. 1905. 

év végén gyara.podás 

L Csendörségi jelvény-pótdij- K t. K t. K t. 

alap __ ___ ___ ___ _ __ 121252'95 121439'55 186'60 
Cl. Csendörségi jutalmazási 

alap ___ ___ __ _ ___ 40508' 58 40513'49 4"91 
3. Dombrádi NagyGyula és neje 

szül. Berndt ilonka alapit-
ványa ___ ___ ___ ___ 6179'48 6186'46 6'98 

4. Török Ferencz-féle alapit
vány(1905ésl906szept.végén)80614·04 87042'71 6428'67 

149 

Az 1905/906. év folyamán a következő 8zá1'ny
paranc8nokságo?, állittattak fel: 

a II. számu csendörkerületben : 

Pancsován, 1906 évi május hó J 9-ével; 

a III. számu csendŐ1'kerületben: 

Belényesen, 1906 évi május hó 18·ával; 

a IV. 8zámu csendőrkerületben : 

Sátoraljaujhelyen, 1906 évi május hó lo-ével; 

a VI. számu csendőrkerületben : 

. Szekszárdon, 1906 évi mlÍjus hó l5-ével. 

Szakaszpa1'ancsnokságok jelállíttattak : 

az I. 8zámu csendőr kerületben : 

Kolozsvárt a 2-ik, 1906 évi május hó l6·ával; 
Sziligysomlyón « 19-ével; 

a II. számu csendő·rke1·ületben: 

Szabadkán 
Temesváron a 2-ik, 
Lugoson 

1906 évi május hó 16-ával; 
« 21-ével; 
« 22-ével; 

a III. számu csendörkerületben : 

Nágyváradon a 2·ik, 1906 évi május hó 18-ával; 
Aradon « 22-ével; 

a IV. számu csendőr kerületben : 

Sátoraljaujhelyben a 2-ik, 1906 évi május hó 15-ével; 
Szatmárnémetiben « • 
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az V. Bzám1L c8endőrkerületben: 

L08onczon, 1906 évi máj us hó 15-ével; 

JáráBparancsnokBágok jelállíttattak : 

az I. 8zámu c8endőrkerületben: 

Krasznán (működését még nem kezdette meg,) 

a Il. 8zámu csentlőrkerületben: 
Zsablyán _ _ _ ___ __ _ __ 1906 október 22-vel 
Vingán ___ 
Alibunáron 

a III. 8zámu csendőrkerületben : 

1- « 
8-val 

Derecskén _. _____________ 1906 október 23-val 
Békéscsabán_ __ _ _ ____ _ 23- « 
Mezőturon__ _ _ _ _ _ _ 18- (( 

a IV. 8zámu csendőrke,-ületben: 
Oroszvégen_ _ 1906 november 8-val 

az V. 8zámu c8endő1'ke1'ületben: 
Ipolynyéken _ _______ 1906 november 8-val 
Tornóczon _ ____ __ __ __ . « 5-vel 
Verebélyen (működését még nem kezdette meg.) 

a VI. 8zámu c8endőrke1'ületben : 
Csornán _____ _ 1906 október 16-val 
Letenyén_ __ _ _ __ __ _ 5-vel 
Pacsán __ __ _ _ _ ___ __ _ 15- « 
Sümegen_ __ _ _ _ _ ...: 1 _ • 

F eloszlaUatott : 

a ll. 8zám1L csentlőrkerületben: 

a belobraszkai örsparancsnokság. 
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a III. Bzámu csendörkerületben : 

a buda.pesti járásparancsnokság. 

Ör8ök jelállittatta,k : 

az I. 8zámu cBendörkerületben : 

Intregáld on __ 5 fővel, 1905 deczember l-vel 

a II. 8zámu c8endőrkerületben: 

Bácstóvároson _ ___ 5 fővel, 1905 deczember l-vel 
Na.gyteremiben ___ 5 « 1006 augusztus 1- « 
Zenta-GyeneseksOl'án 5 fővel, 1906 augusztus 1- « 
Nagybecskerek. (városi) 19 szeptemb. 1- « 
Monostor-Szegen _ 5 1- (( 

a III. Bsámu csendőrkerületben : 

Dömsödön ____ 5 fővel, 1906 szeptemb. l-vel 
Szolnokon (vas. állom.) - 1- « 
Gődön _ _ _ 5 15- (( 

alV. számu c8endörkerületben: 

Szulinon _ _ 5 fővel, 1906 szeptemb. l-vel 
AIsópagonyon __ _ 5 1- (( 
Szepesgyörkén __ 5 1- « 

az V. 8zámu c8endőrke1'ületben: 

Sumjáczon _ __ _ 5 fővel, 1905 deczember 2-val 
Bucsányban _ _ _ 5 1906 junius l-vel 
Lontón __ _ _ 5 augusztusl4-

a VI. számu csendőrkerületben : 

Sárosdon _ _ 5 fővel, 1906 
Gönyűn _ _ _ __ 5 
AMn _ _ _ _ __ 5 
Érden __ ____ _ ____ 5 

szeptemb. l-vel 
1-

október 1- « 
1-
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a VII. 8zámu c8endőrkerületben: 

Nagyludason __ _ ___ 5 fővel, 1906 szeptemb. l-vel 
Csikszentdomokoson 5 1- « 
Gyergy6vaslábon ___ 5 1- « 
Lővétén _ 5 1- • 

Ör8ó-k lét8záma felemeltetett: 

az I. Bzámu c8endőrkerületben: 

a tövisi 2, a galaczfenesi 1, az abrudbányai 1, a 
marosvásárhelyi 1, a magyarigeni 1 fővel. 

a Il. számu cBendőrker'Ületben: 

a sándorfalvi 1, a csanyteleki 1, a kunágotai 1, a 
mezőhegyesi 2, a bégaszentgyörgyi 2, az ohábabisztrai 
1, a szikeviczai 1, a moldovai 1, a suskai 2, a kozla
bányai 1 fővel. 

a III. 8zámu cBendőrkerületben: 

az erzsébetfalvai 3, a kispesti 3, a rákosszent
mihályi 2, az isaszegi 1, az ujszászi 1, a budafoki 
1, a morodai 1, a kenézlői 1, a derecskei l, a békés
csabai 1, a mezőturi 1, a budapesti 1, a kecskeméti 
1, a nagyváradi 1, a belényesi 2, a debreczeni 1, 
a nyiL'egyházai 1, a szolnoki 1, az aradi 1 fővel. 

a IV. 8zámu c8endőrkerületben: 

nz 6zdi 2, a nagymihályi 1, a mezőlaborczi 2, a 
luhotini 2, az uzsoki ~, a csapi 1, a hatvani 2, a 
kőrösmezői 2, az oroszvégi 1 fővel. 

az V. 8zámu c8endőrkeriiletben: 

a salgótarjáni 2, a tatabányai 2, a komáromi 1, 
az érsekujvári 1, az ipolynyéki 1, a verebélyi 1 és 
a tornóczi 1 fővel. 

I 
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a VI. 8zámu c8endö1'kel'ületben: 

a soproni 3, a nagymartoni 1, a magyaróvári 2, 
a királyhidai 2, a mohácsi 2, a csomai 1, a lete
nyei 1, a pacsai 1 és a sümegi 1 fővel. 

a VII. Bzámu cBendőrkerületben: 

a riuvadulului 2, a törcsvári 2, a rozsnyói 2, a 
zetelakai 1, a bögözi 1 fővel. 

LeBzállittatott : 

a VII. Bzámu cBendörkerületben : 

a verestoronyi örs létszáma 2 fővel. 

Áthelyeztettek : 

a II. Bzámu csendőrker'Ületben: 

a vel'seczi szakasz Fehértemplomra 1906 máj. 16-val 

a III. Bzámu csendőr kerületben : 

a berettyóujfalui szakasz NagyvÚ1'adra 2. szakasz 
gyanánt 1906 május 18-val 

a borosjenői szakasz Aradra 3. szakasz gyanánt 
1906 október l-vel 

a margittai szakasz Székelyhidra 1906 október l-vel 

a IV. számu cBendö1'ker'Ületben: 

a nagybereznai szakasz Ungvál'ra 2. szakasz gya
nánt 1906 augusztus 26-val; 

a huszti szakasz Maramal'OBszigetl'e 2. szakasz gya
nánt 1906 szeptember 14-vel; 

a VI. Bzamu caendőrkerületben : 

a pécsi 2. szakasz Tamásiba 1906 május 15-vel; 
a körmendi szakasz Szombathelyre 2 szakasz gya

nánt 1906 október 2-val; 
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a csurgói szakasz Kapo8várra 3. szakasz gyanánt 
1906 október l-vel; 

a konczai csendőr járásparancsnokság Vizaknára, 
1906 julius 2-val; 

továbbá a következő örsök: 

alS I. 8zámu csendő1'kerületben: 

a báldi örs Nagysármásra 1906 május l-vel; 
a szászrégeni örs Magyarrégenbe 1906 október l-vel; 

a II. számu csendő1'kerületben: 

a jeselniczai őrs Románcsiklovám 1906 ápr. l-vel; 
a tiszoviczai «Szokolárra 1- « 
az adagumarasi « Kutaspu8ztára aug. 1- « 
az alsólupkovai « Zsídóvárm okt. 1- « 
a szokolováczi « Macsovára 1- « 

a IV. számu csendőrkerületben : 

a kassai örs Bárczára 1905 november l-vel; 

a VII. számu csendő1'kerületben : 

a brassói örs Derestyére 1905 deczember l-vel; 

Osendőr.küliinítmények működtek : 

az I. számu c8endőrkerületben: 

Sófalván 2 fővel 1905 január 
Lupsán 5 1904 deczember 
Zágrán 3 1905 
Pojényben 2 

márczius 31-ig. 
Romuliban 3 fővel 1906 május 
Báldon 4 « « 
Rémeren 5 1905 április 
l1agyarvalkón 4 « 1904 február 
Görgénysóaknán 2 fővel a fürdőidény 

1 óta, 
24 « 
18 « 
18-tól 1906 

15 óta, 
1 
5 

21 « 
alatt; 

155 

a II. számu csendőr kerületben : 

Palics fürdőn állandóan a nyári idény alatt 4" a téli 
idény alatt 2 fővel. 

Monostorszegen 5 fővel 1905 okt. 20-tól 1906 aug. 31-ig, 
Románpetrén 3 « 1906 jan. 26-tól május 19-ig, 
Rusiczán 3 1905 okt. 21-től 1906 feb. 17-ig, 
Reszinczen 3« 1905 decz. ll-tő11906 nov. 30-ig, 
~urányon 4« 1!:106 márcz. 15-től nov. 30-ig, 
Ohábaforgácson4 « 1906 május l-től 'julius 31-ig, 
Fikatáron 4« 1906 l-től nov. 6-ig, 
Magyarszákoson 4« 1906 « l-től nov. 6-ig, 
Románsztamorán l 
Hodonyon 4-4 fővel 1906 junius 16-tól 
So?sdo~ f julius 31-ig, 
VOJvodmczon 
Berényen 3 fővel 1906 julius l-től november 7-ig, 
Amarillavölgyi fürdőn 5 fővel a fürdőidény alatt; 

a Lll. számu c8endőrkerületben: 

Dömsödön 4 fővel 1904 október 9-től 1906 szept. l-ig, 
Szolnok vasuti állomáson 5 fővel 1905 április 5-től 

1906 szeptember l-ig, 
Bogyiszlón 4 fővel 1906 jan. 12 óta, 
Feketeerdőn 4 fővel 1906 febr. 4-től 1906 máj. l-ig, 
Szentlászlófürdőn 2 fővel l 
Félixfürdőn 2« ..' 
Biharfüreden 4 f a furdőIdény alatt: 
Menyházán 2 

a IV. számu C8endörkerületbeft,: 

Szomolnokhután 3 fővel 1889 szeptember hó 13-tóI, 
Szulini savanyuvizforrásnál } 3-3 fő l 1905 kt 
Alsópagonyban ve o. 
Szepesgyörkén 20-tól, 
Bártfafürdőn 5 fővel a csizi, dobsinai jégbarlangi, 

ránkfüredi, erdőberényi, szobránczi, stószi, lublói, 
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virágvölgyi és tátralomniczi furdő- és nyru:aló
telepeken 2-2 fővel a fürdőidény alatt; 

az V_ 8ssámu c8endörkerÜletben: 

Trencsén-teplicz fürdőn 4 fővel) 
a szliácsi «2« 
a vihnyei . • 2 • a fürdőidény alatt; 
a csorbatól «2. 
a korytniczai « 2 « 
Fenyőházán 2 fővel 1906 junius 15-től szept. 15-ig ; 

a VI. 8zlÍmu csendörkerületben : 
Savanyukuton 
Harkányon 
Tarcsán 
Balatonföldváron 
Hévizen 
Balatonfüreden 
Almádin 
Tárnokoroklánon 
Ráczalmáson 
Zámolyon 
Pákozdon 
Abán 
Vasason 
Mesztegnyőn 
Városhidvégen 
Mezőkomáromban 
Déghen 
Táti pusztán 
Középbogárd pusztán 
Nagykónyiban 
Kemendolláron 
Szepesneken 

I 2-2 fővel a fürdőidény 
alatt; 

1906 junius hó 1O-től aug. 
15-ig, az aratómunkás-moz
galmak miatt, változó lét-

számmal; 

a VII. 8zámu c8endőrkerületben : 

Előpatakon 3 fővel a fürdőidény alatt, 
Nagyludason 5 fővel 1905 jun. 1O-tő11906 aug. 31-ig, 
Gyergyóremetén 4 fővel 1905 augusztus 1 óta, 
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Csikszentdomokoson 5 fővel 1905 november lo-től 
1906 augusztus 31-ig, 

Lövétén 1905 május 16-tól 1906 augusztus 31-ig, 
Vaslábon 5 fővel 1906 ápr. 16-tól augusztus 31-ig, 
Kazanesden 3 fővel 1905 decz. 13-tól 1906 feb. 4-ig, 
Cserbelen 3 fővel 1905 decz. 14-től 1906 szept 1O-ig, 
Lapusnyakon 5 fővel 1906 máj. 20-tól jun. 19-ig, 
Poganesden 4 fővel 1906 május 20-tól junius 19-ig, 
Zeykfalván 2 fővel 1906 szeptember 24-től, 
Czereczelen 4 fővel 
Valea-morin 6 
Valea-árszuluin 6 
Ruda-telepen 6 
lVI uszárin 6 
Gurabárzatelepen 14 

1906 junius 20-tól 
szeptember 30-ig. 
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Tisztikar. 

A testület kebelében előfordult egyéb változásuk 
röviden a következők: 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 
1906. évi január hó 16-án Bécsben kelt legfelsőbb 

elhatározásával: 
Szelestey li:ároly ezredest, a VI_ sz. csendőr

kerület parancsnokát, a magya'r korona orszagaihoz 
tartozó csendőrspg !elügyelő-helyettesévé leO'kegyel-
me~ebben kinevezni méltóztatott; '" 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 
1906_ évi október hó 3-án Bécsben kelt legfelsőIib 

elhatározásával: 
Ziegler Ii:ároly ezredesnek, az V. sz. csendőr

kerület parancsnokának, valamint 
Hausenblasz Károlyezredesnek, a IV_ sz_ 

csendőr-kerület para~csnokának, hosszas és ügy
buzgó szolgálataIk ehsmeréséül, a 3. o8ztályu vas
korona 1'endet dijmentesen legkegyelmesebb en ado
mányozni méltóztatott; 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 
1906. évi junius hó 26-án Bécsben kelt legfelsőbb 

elhatározásával: 
Szőcs Mihály II. sz. csendőr-kerületbeli alezre

desnek, különféle szolgálati alkalmazásokban sok 
éven át kifejtett ügybuzgó és kiváló szolgálataiért 
a Ferencz József-rend lovagkere8ztjét legkegyelme
sebben adományozni méltóztatott. 

Elöléptetések: 
1906. évi május hó l-ével. 

1. A m. kir_ csendőrség allományában : 

ezredessé : tolcsvai Nagy Gábor alezredes, a 
VII. sz. csendőr-kerület parancsn9,ka; 
őrnagygyá : somlyói Szilágyi Odön, a VII. sz. 

csendőr-kerületnél másodtörzstiszti teendőkkel meO'-
bizott L osztályu százados " 
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I. oszt. századosokká: polyáni Boldizsár Andrá8 
IV:., csikszentsimon~ Ende8 Antal, V., aldobolyi 
Bakosy Gyula, VII. es Egyed Józse!, VI. sz. csendőr
kerületbeli II. osztályu századosok; 

II. osztályu, századosokká: Varga Gusztdv, V., 
Sebesta Ottokár, III., Nagy Béla, VII. Pol8ter 
Kálmán, VI. és F~~xhoffer Gyula, V. sz.' csendőr
kerületbeli főhadnagyok; 

főhadnagyokká : Fischer Józ8e!, VI., H~~baffy 
14ihály és Herkély Gyula, III., Gaál Jenő és Eibel 
Arpád, IV., Lénert Józse!, Vo, Busz János, VI., 
Soltész Imre, Vo, Lábady Kálmán, IV., Schönherr 
Károly és Zselyonka JÓzse!, I. és Schill Fe1'encz, 
V. sz. csendőr-kerületbeli hadnagyok; 

hadnagyo.kká: kétegyházai Kiriszleszku Gyulct, IL, 
Preszly LaJOS, III., bobrovniki és felsődrietbómai 
L,ukácsy Béla, II_, Harsányi Barna, VII., K08ztka 
Agoston és Lázár Istvan, VI., P1'őhle Gusztáv, I., 
Kunos Béla, IV., Vall6 József, III., Krausz Jenő 
IV., Oláh Ferencz, I., Volonc8 I8tván, VI., Demény 
Dezső, II., Szánthó István, VII., szentmiklósi és 
óv~ri Pongrácz Aladár, III., lIavranek Janos, V., 
Pajor Tamás, II., lIutay Győző, VII. és Pataki 
Károly I. sz. csendőr-kerületbeli hadapród-tiszt
helyettesek ; 

II. osztályu százados-számvivőkké: Suba Lajos, 
VI. és Lázár Sándor, IV. sz. .:senllőr-kerületbeli 
főhadnagy-számvivők; 
főhadnagy-számvivőkké: Binder Frigye8, lY. és 

Kuhn Ottó, VII. sz. csendőr·kerületbeli hadnagy
számvivők ; 
hadnagy-számvivővé: Orbán István, V. sz. csendőr

kerületbeli számvivő-tiszthelyettes. 

II. A m_ ki1·. horvát-szlavon csendőrség állományában: 

főhadnagygyá : Stenzl Vladimir, m. kir. horvát
szlavon csendőr-parancsnokság beli hadnagy_ 

11 
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1!)06. évi november hó l·ével. 

I. A m. kir. csendőrség állományuban: 

ezredessé : besenyei László Albert alezredes, a 
1'1. sz. c sendőr· kerület parancsnoka; 

alezredesekké : Petrás-I\:.anlnlerer Gyula, L, 
Serédy Géza, IV. és F{'ry Oszkár, 1'1. sz . 
csendőr·kerületbeli őrnagy, parancsnok-helyettesek; 
őrnagyokká : Dobos Gyula, IV. és Körner 

Károly, V. sz. csendőr·kerületbeli másodtörzstiszti 
teendőkkel megbizott I. o8ztályu századosok; 

1. osztályu századosokká: altorjai Lőrincz Ignáez, 
IL, Mayer JÓRsef, I. és simonyi és varsányi Simonyi 
József, IV. sz. csondőr-kerületbeli II. oszt. századosok; 

II. osztályu ~zázadosokká: kiyételesen és kegye
lemből, 1906. évi május hó l-ei ranggal: Lipcsey 
András, II., továbbá 1906. november l-ei ranggal: 
Nagy Vilmos, Y. és Mészáros János, III. sz. csendőr
kerületbeli főhadnagyok; 

főhadnagyokká : Pifát 08zkár és árkosi Mihály 
Km'oly, II'. és Zelko Hem'ik, VII. sz. csendőr-kerület
beli hadnagyok ; 

hadnagyokká : Ranezay bm'c, I. és Toeh KálmiÍn 
And1'ris, II. sz. csendőr-kerületbeli hadapród-tiszt
helyettesek ; 

Ú. osztályn százac1os-számvivől,ké: Fenesi József, 
V. 08 Matéka János, II. sz. csendőr-kerületbeli 
főhadnagy-számyivők; 
főhadnagy-számviyőyé: Halamka Fe1'encz, YII. sz. 

csendőr-kerületbeli hadnagy· Fzámvi \ · ő. 

ll. A m. kir. horvát'8zlavon csendőrsfg IÍllományúban: 

főhadnagygyá : Ivanovié Gyó"rg!J, m. kir. horvát
szla\"on csendör-parancsnokságbeli hadnagy; 

II. oszt. százados-számvivővé: Haramina Joz8ef, 
lll. kir. horvltt-szlavon csendőr-parancsnokságbeli 
főhadnagy-számvi ,' ő. 
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Nyugdijaztattak: kerekréti Babocsay Károly 
ezredes, a II. sz. csendőr-kerület parancsnoka; Balló 
Lajos főhadnagy, Tolveth Ká1'oly hadnagy és Tóth 
István hadnagy (5 év tartamára). 

Várakozási illeték kel szabadságoltatott: an ck er
stocki Stockinger János hadnagy. 

Am. kir. honv.-gyalogság tartalékábaáthelyeztetett: 
kőrösszeghi és adorjáni gróf Csúky Zsigmond I. o. száz. 

Szolgálaton kivüli viszonyba helyeztetett: Hauer 
Jenő főhadnagy. 

Meghalt: Hau8cnblasz Ká1'oly ezredes és Kunits 
Józse! főhadnagy. 

Legénység. 

A legénységi állomány kiegószitési viszonyai ez év
ben is kedvezők voltak, a mennyiben a cs. és kir. közös 
hadügyminiszter Ur által a kÖZÖR hadsereg gyalog és 
lovas magyar ezredeiMI ezreden ként 4, összesen 
260 tényleg szolgáló önként jelentkezőnek, yalamint a 
m. kir. honvédelmi miniszter Ur által honvédezreuon
ként 4, összesen l t 2 főnyi tényleges önként jelentkező
Dek átengedése lényegesen hozzájárnlt a létszámhiány 
fedezéséhez. 

A rendszeresitett állományra hiányzott: 

I l Csendörkerülelnél és pedig 
Év és há . -- --- -

I ~ I. sz· l II. szjm. ~IIV. s~v. sz j VI. szi vu. sz·1 ~1:'~ 
1905. évi 

I I Október +8 '!6 '!6 37 40 17 9 147 
November +4 19 32 37 20 13 7 1M 
Deczembe +'! 17 H 41 :: :1 16 121 
1906. évi 

+1 I JanuÁr 16
1 

<ll a 135 
Február_ + lii 13 9 46 36 28 13 131 
Márcziu8 +7 23 47 48 '1:1 9 147 
Április ... +10 ~5 51 43 15 l'! 136 
MájU8_. +5 15 63 28 11 ll!! 
JuniU8 __ 3 17 58 33 4 8 123

1 Julius ... 15 50 '!7 6 98 
AugusztutS +19 15 3H 'l!6 8 4,~1 Szeptember 54, 'l!4 'il8 164 46 99 10 

-1" &, 1tJ' H 1-
11* 1· ?; 
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Azon fogyaték, melya legénység áUományában 1905 okt. 

l-től 1906 szept. 3O-ig előfordult, számszerint a következő: 

.>oA "U 'H.l .,1 .. .., 
lA osendór .2;a ~ ~:g ~:5 ~~:: ~S a~ = ... .;- ~'~ 

'q;- " pa ~,~.s~'"í <s.s~.~~ee :d- ~11l 
kerület !ll::! S= dl! bD!!..... .~ ..:! _«I al _ca.o - 1Il!Zl ..c: ~ ." O; -: .;:o ~'i .~ 8 .§:=: ~.8 .~ ~ ~ li a::: 10 ol :;1$ száma. 

~3 ~ .: rg, ~ (.l ~ ~ Q) ~ ~"i 'a'~ ,.!!l: J ~ & ~ :s ~,~2"i- f:5~fÖö of ~ Q)~ J:i.! ::. CQ Z:>-"io:g~Q)~ ...... ~~JJa~a~..! 

I. 30 4 . iQ 26 1 3 /1161 6 3 [-~I~ II. 58 6 2 26 59 3 3 16 6 2 1 ~ 
m. 50 c! 1 '!4 54 6 12 14 10 . • 54 
IV. 83 3 'll362 !il 1 10 3 1 1 . 39 v. l:!5 4 

'l'! 43 1 4 1
11 

511 7 Jlt VI. 89 3 28 26 1 3 II l 3 • 31 
VII. 40 2 15 31 10 5 11 1 5 . ~ 

Oo .... en I 43f, I 24 I 3 11581215 1 '!9 1 37 1 71 I 34 I 'II 1 1196 

Szolgálati kötelezettségének betöltése után kilépett: 

Csendórkerületnél 
Év és bó 

I. oz-lII. sz. Iru. oz.IIV. sz. I V. Bz·IVI. sz:E' sz. 
OBoze· 

~ 
1905. évi 

Október 3 7 8 19 9 15 7 &8 
November 8 5 8 10 8 15 4 58 
Deczember 2 5 9 10 8 15 5 54 

1906. évi 
Ja.nuár ... 

~ 
4-

i 
'! 15 2 3 26 

Február 6 3 3 8 4 'l7 
Márcziu8 c! 3 c! 4 7 8 1 '17 
Április ... 3 15 7 15 8 6 8 6C! 
MájuB '" 1 4, 5 4 5 6 !i! '1.7 
JuniuB ... 4 3 6 1 6 1 21 
JuliuB .. _ t 1 

~ 
5 c! 1 10 

ÁUguBztus 3 3 3 8 4 l 24 
Szeptfmbe 1 6 3 8 8 2 3 31 

.I OBB.esen U 30 I 58 I 50 I 83 I 85 I 89 I 40 I 4351 
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OA. magyar ki1'ályi caendő1'aég legény8égi egyéneinél : 

1906. évi szeptember hó 30-án volt: 

I 
- I. 'ii> ~! :il ~~ ~~ - ... I 'o ." " .'" 

Csendör· ~ \~~ a '" íj 
,~]. ,~~ ~::; 'á~ ... "'" " ~~ ~~ ,~ 

" Ao; 
kerület .;1 ""'" 's ~~ !~ ~'o :;;"0 

.. :i~ .. ~~ I> ... 
.; .. ~ 

I> 
.... 

il -" ".~ :;:E száma Ö §a~ffi i] rt~ ..;:; ~:; ~~ 

i ~,]~~ ~:~ ~ :a~ :;l~ "''''' s~ 
~"; ., 

H~ 
o o qö 

~~ '0 
t:l" tIl ~,Q) H~ t:l&l 00", Z 

- I.- I 4! 9 ~ 1 26' 1 7 1 135 195 4~ 127 II. 39 10 ~ i i 6 463 '!l 17'!1 361 358 168 m. 73 15 l 

~ I 
1 4. 521 33 !!!5 US 374, '!o 

IV. 37 7 

il 
3 5 13!!! 191 433 

~I ~ V. 'Ml 8 
i 4 1 293

1

14, I 18!1 !!98 419 ~~ VI. 66 15 5 448 24 !IlO l !!75 
VII. 29 11 l 3'!1 14 137 ~!6 198 10 

Összesen 3u l 75 I C!l I !Il l 3 I '!5 /28l3/1351t'l!43/!!'!371'l!4111113'l 

Kitüntetések, 

az 1905 évi október l-sejétől 1906 szeptember 30·áig teliedő 
időszakban. 

I. jelvényes kitüntetést nyertek: 

1. Reckert János V. 
2. Kibédi Sándor és 
3. Lőrinczi Ferencz VII. számú csendőrkerület· 

beli járásőrmesterek. 
Nevezett ' járásőrmesterek a testület azon kiváló 

altiszt jei közé sorolnak, kik hosszu csendőrségi szol· 
gálati idejük alatt az odaadó kötelességérzettől át· 
hatva, nemes hivatásuknak s a legfelsöbb szolgálat 
követelményeinek megalkuvást semmiben nem is· 
merő vasakarattal és erélylyel, kiváló szaktudással 
és ügyességgel tettek eleget. 

Egy kitünő csendőr és katona legszebb erényei 
és legjelesebb tulajdonságaival birva, a közbizton· 
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sági szolgálat terén valóban szebbnél szebb ered
ményeket é rtek el. Mindegyike ezernél több bűn
esetet derített fel - köztük számos igen bonyolult 
s főbenjáró bűncselekmény t, melyeknek kiderítése 
igazán azon II-lapos, szakértelmes találékony és lele
ményes nyomozásoknak volt tulajdonítható; minők 
az ugynevezett szilletett nyomozó tehetségek ne
veihez füződnek. 'l'ermészetes, hogya sikerek e 
szakadatlan lánczolatával nemcsak a lakosság osztat
lan becs~ lését és a hatóságok tiszteletét vivták ki, 
hanem kIérdemelték teljes mérvben előljáróik meg
elégedését és elismerését is. 

De az ~mlítetteken kivül alárendelt jeiknek helyes 
vezetése és oktatása, őrsüknek és járásuknak rend
bentartása, nemkülönben szakaszparancsnokhelyet
tesi minőségben kifejtett lelkiismeretes tevékenysé
gükkel is lényegesen öregbítették érdemeiket. 

Kiváló használhatóságuk és életrevalóságukat jel
lemzi különben ama körülmény, hogy Reckert János 
8-szor Kibédi Sándor 2-szer is, a hadiéremmel biró 
Lő~inczi Ferencz ö·szor lett megdicsérve. 
Ő csász. és aj). kir. Felsége legmagasabb figyel

mére méltatván ezen fáradhatlan buzgó altisztek 
kötelességhű és eredményes működését, mindannyiát 
az 1905 november hó 19-én Bécsben kelt legfelsőbb 
elhatározásával a koronús ezüst é1-demkereszttel leg
kegyelmesebben ki tüntetni méltóztatott. 

4. Biró József csendőr, a VII. sz. csendőrkerület 
állományában . 

1905. év julius hó 2·án d. u. 5- 6 óra között Biró 
József porcsesdverestoronyi csendőr, adám János, 
Márton József és Iszi ai Lajos kollegái, valamint két 
po.lgári egyén társaságában az Olt folyóban fürdött, 
mIdőn hirtelen rémes segély kiáltások hallatszottak. 
A fürdözők egy pillanat alatt kiugorva a vizből, lel
kendezve futottak mintegy 250 lépést lefelé a viz
parton. A vész szinhelyére legelsőnek érkező Biró 
József csendőr, a parton álló nőktől megtudva, hogy 
a velük fürdöző Lapodat Zsuzsát a folyó árja hir-
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telen elkapta,-épen akkor, mikor a viz a haláltusáját 
viv ó leányt még egy másodperczre feldobta, - habo
zás nélkül utána ugrott a 3- 4 méter mélységű vizbe, 
de már későn, mivel ugyanakkor az uszni egyátalán 
nem tudó s eszméletét veszített leány ismét a habok 
alá merült. Noha Biró csendőr is a viz alá bukott 
utána, még sem tudta fellelni. Már már veszve ~itte 
a leányt, midőn egyszerre megpillantja. 3-4 méter 
távolságra a leány haját, melyet a sebes sodrat a viz 
felszíne felé emelt. Egy villámgyors lökés és a követ
kező pillanatban a derék csendőr jobb kezével erősen 
megragadja a szerencsétlen teremtés haját és félkézzel 
uszi.k a 25-30 méter távolságra meredező part felé . 
EreJe azonban csakhamar csökkenni kezd. Fárasztja 
a teher, de még inkább a sebes sodrat, mely ellen nem 
fél-, - de két erős karral is bajos küzdeni. A nemes 
önfeláldozást és bátor tettet mégis csakhamar siker 
koronázza, mert a helyszinre érkező Ádám János csen
dőr ~térezve bajtársa nehéz és veszedelmes helyzetét 
daczara annak, hogy gyenge uszó, mégis igazi ka
tonás vakmerőséggel minden gondolkodás nélkül 
vizbe veti magát, megragadja ugyancsak a leány 
haját s most már közös erővel igyekeznek a part 
felé, melyek néhány percz mulva erős küzdelem 
után el is értek. 

A fáradsággal kiállott izgalmakkal mit se törődve 
s reá sem hederítve a parton állók reménytelen, 
csüggeteg megjegyzéseire, megkezdik haladéktala
nul az élesztési kisérleteket. S ime háromnegyed 
óra mulva a holtnak vélt leány barátnői kiséreté
ben hazatámolyog. 

A szemtanukkal felvett jegyzőkönyvek szerint min
den kételyt kizárólag megállapíttatott, hogy Biró 
József csendőr saját élete koczkáztatásával mentett 
rgeg egy már elveszettnek hitt életet, miért is 
Ő csász. és ap. ld ... Felsége 1906. évi február hó 
23-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával, neki 
az ezüst érdemkeresztet legkegyelmesebben adomá
nyozni méltóztatott. 
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5. Stock János járásőrmester az V. sz. csendőr· 
kerület állományában. 

1905. év augusztus hó 4·én d. e. 1/~11 óra körül 
Turócz vármegye Kisfalu községében ismeretlen 
módon tűz támadt. A tüz az éppen akkor uralgott 
szélvész által élesztve, rémes gyorsasággal pusztitotta 
el a nagyobbára fából épített házakat. 

A község tőszomszédságában fekvő stubnyafürdői 
örs parancsnoka: Stock János járásőrmester, észre
véve a tüzet, Zsurzs Miklós próbacsendőr czim. 
örsvezetővel azonnal felszerelt s egy fél Óra mulva 
már a vész szinhelyén termett. 

Mivel a szél irányában fekvő és lángtengerbel! 
álló házak megmentésére még gondolni sem lehe
tett, mindketten a vagyonmentéshez láttak még 
pedig kettőzött buzgalommal, mert eközben kezdett 
csak a mezőn dolgozó lakosság lélekszakadva be
szaladni a faluba, hogy kiragadja a pusztító elem 
torkából legszükségesebb ingóságait. 

Igy Keljár Györgyné, egész életen át neJlezen össze
kuporgatott vagyonának pusztulását látva, őrült
ként rohant a fáklyaként lobogó házába. Meggondo
latlanságát csakhamar halálos ijedtség váltotta fel, 
mert alig néhány ingóságának kidobálása után ré
mülten fedezte fel, hogy a lángok visszavonulási 
utját már teljesen elzárták. Rémes sikoltások között 
egyik ablaktól a másikig szaladt, de hiába, senki
sem mert megmentésére vállalkozni, mert ekkor 
már nemcsak a tetőzet égett le teljesen, hanem lán
gokban állottak a ház falai, továbbá az ajtók és 
összes ablakok. 

E válságos perczben érkezett meg Stock János 
járásőrmester. G:yors elhatározással a házhoz szalad 
s mivel az ajtón a behatolás már lehetetlen volt, az 
egyik ablakot kerete stül belöki s haláltmegvető bá
torsággal bujik e szűk nyiláson keresztül az elvisel
hetlen hőséggel és gyilkos füsttel telített szobába. 
Szerencsére csakhamar belebotlik az időközben esz
méletlenül összeesett KeljárnAba, átnyalábolja, az 

Bauer Antal, 

m. kir. V. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs- és járásparancsnok Nagyszombatban. 



I 

Bogner Ferencz, 

nyugállományu járásiírmester. 

Nagy Miklós, 

in. kir. r. számu csendiírkerületbeli jál'ásiírmester, 

örs- és járásparancsnok Marosvásárhelyen. 



Rekkert János, 

m. kir. V. számu csendőrkerületbeli járásőrmester,~ 

örs- és járásparancsnok Nyitrán. 
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ablakon kitolja, majd 6vatosan leereszti az udvarra, 
mire maga is sapka nélkül, leperzselt hajjal s szem
öldökökkel, kibujik az ablakon. Azután a szerencsét
len asszonyt ölbe kapva viszi a közeli patakhoz, 
hogy annak hűs vizével eszméletre térítse és a ru
háján tovaharap6dz6 tüzet, melyet nem birt már 
kezével elfojtani, vizzel eloltsa. 

Hogy mily veszélyes volt az égő házba val 6 be
hatolás és abban val6 tar tózkodás, azt egyrészt a 
leirt akon kivül különösen az bizonyítja, hogy úgy 
a járásőrmesteren, mint Keljárnén lévő ruházat és 
czipők teljesen összeégtek, sőt utóbbi könnyebb égési 
sebeket is szenvedett, másrészt pedig azon tény, 
hogyaszemtanuk közül még akkor sem volt senki
nek bátorsága arra, hogy segélyt nyujtson, mikor 
a d.erék életmentő Keljárnét kitolta az ablakon. 

Ö csász. és ap. kir. F e lség e legkegyelmesebben 
méltányolva ezen különben is fáradhatlan és buzgó 
járásőrmester bátor, önfeláldozó és emberbaráti sze
retettől áthatott magatartását, 1906. évi február 
hó 24-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával őt 
a koronás ezüst é1'demkereszttel legkegyelmesebben 
kitüntetni méltóztatott. 

6. J eszenesák J ános csendőr czim. örsvezető a 
II. sz. csendőrkerület állományában. 

1905. év május hó 6-án délelőtt Baja városában 
a félrevert harang rémes kongás sal hirdette, hogy 
az úgynevezett szállás-városrészt a «veres kakas» 
pusztitja. Tényleg, a sorvasztó szárazságban néhány 
percz mulva a sűrű en egymás mellé épitett és desz
kával vagy szalmával fedett, vert falu házikók 
láng- és füsttengerben úsznak. A bősz elem hihe
tetlen gyorsasággal terjed, nincs senki, ki falánk
ságának gátat vessen. A munkabiró lakosság távol 
a mezőn dolgozik, a honlévő asszony- és gyerek
népség pedig kezeit tördelve, szivet és lelket tépő 
jajveszéklések és siránkozások között tehetetlenül 
szemléli a rettenetes pusztítást. Csak egy ember, a 
derék Jeszencsák János csendőr czim. örsvezető 
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alakja bukkan föl itt-ott a füstgomoly közül, házról
házra fut, hogy a netalán benrekedteknek segítsé
gére lehessen. Eay istállót, egy sertés-ólat el nem 
kerülne, hogy elŐbb abból a l,ábas jószá~ot - ,m~
után köteleit elvagdosta - kl ne t.erelne. A.z Id~
közben összeverődött tömeg és a klvonult tuzolto
ság bámulva szemléli a túrhetetlen hőség és fojtó 
füsttel jóformán nem is törődő vakmerő őrsvezetőt. 
Egyik ház a másik után roppan össze mellette, de 
ez mind nem gátolja a vagyonmentésben. Néha oda
odaáll a fecskendő vízsugara elé 8 a jótékony ha
tású zuhany után a legnagyobb gyorsasággal foly
tatja a mentési munkálatot. A: mezőről hazaszal~dt 
károsok közül nem egy elvlselhetetlennek érzI a 
csapást. Nem akarja túlélni a szenvedett vesztesé
get ; vagyonával együtt akar elpusztulni. Nagy
nehezen sikerül csak néhány bátrabb férfinak, hogy 
az ily őrülten halálba rohanó embert szándékában 
megakadályozza és megfékezze.. . 

Ilyen volt többek között Molnár Janos (kertesz), 
ki a mezőről hazafutva, háza előtt sirva megállott, 
majd hirtelen berohant égő házába. Hasztalan sza:
lad ta k utána néhányan, már nem tudták ?sérm. 
A házat pedig senki sem merte megközelítem, mert 
a hőség már 30 lépésnyi távolságra túrhetetlen 
volt. E jelenet láttára Jeszoncsák J.ános cs~n~őr 
cz. őrsvezető halált megvető bátorsaggal, vIllam 
gyorsasággal beugrik a már belül is égő ~onyháb,a, 
megragadja az elkeseredett Molnárt, klVonszolJa 
onnan, még pedig az utolsó pillanatbr.n, mert a 
következőben a ház nagy robajjal össze dőlt. . 

Molnár Jánossal majdnem egyidejűleg Likár Adám 
is a tűzbe akart rohanni, de szerencsére még ideje
korán elkapták és a rendőrök őrizetére bízták. 
Mikor azonban Jeszencsák csendőr cz. őrsvezető 
hősies tettével a köz figyelmet magára vonta, Likár 
Ádám kihasználva a tervének kedvező pillanatot, 
kirántotta karját a rendőr kezéből s azzal őrültként 
berohant égő házába. Csak Roller rendőrkapitány 
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merte követni, de a ház közelében visszariadt ll> 

további üldözéstől, mert a sürüen hulló tüzes üszkök 
meggyujtották szalmakalapját s arczát is megper
zselték. Jeszencsák csendőr cz. őrsvezető a tűrhetet
len melegségtől és öldöklő füsttől elgyötörve fárad
tan, kimerülten szemlélte a lefolyó jelenetet, de mi
kor eszébe ötlik, hogy egy másodpercznyi késedel
meskedése Likár halálát idézheti elő, akaratereje 
visszavarázsolja rugékonyságát és a másik pillanat
ban, noha Istenkisértésnek látszott vakmerő vállal
kozása, keresztül ugrott a nagy halmaz zsarátno
kon s azzal eltünt a bedülő félben lévő házban. 
Szerencséjére a gyilkos forróságú füstgomoly köze
pette is gyorsan felleli a még mindig öntudatlan
nak látszó Likárt ; megpróbálja szépszerivel ki
vezetni, de az ellenkezik, sőt egy halálra szánt 
őrült óriási erejével birva, dulakodni kezd vele. 
A testi erőre nézve sokkal gyengébb Jeszencsák e 
válságos perczben sem veszíti el lélekjelenlétét, reá 
rival támadójára, kit úgy látszik, a hang, a rázás 
és hihetőleg az arczán keletkezett égési sebek követ
keztében előálló fájdalmak észre téríten ek s mialatt, 
mintha hosszú, mély álomból ocsúdnék föl, élet
mentőjére bámul, ez őt megragadja, kituszkolja az 
égő ajtón s igy visszaadja ismét az életnek. Való
ban az Isten különös gondviselésének köszönhető 
megmenekülésük, mert ha Likár - mint azt ön
maga beismerte -- kábultságából magához nem tér, 
hanem Jeszencsákot vaskarjaival legyúrja, egyikük 
sem kerüli el a biztos halált. 

Ó cs. és ap. kir. Felsége legmagasabb figyel
mére méltatva Jeszencsák János csendőr ez. örs
vezetőnek ezen igazán lélekemelő s nemes önfel
áldozásig menő felebaráti szeretettől és hű kötelesség
tudástól valóban áthatott magatartását, mely a leg
szebb katonai erényeket egyesíti magában, őt az 
1906. év márczius hó 10-én Bécsben kelt legfelsőbb 
elhatározásával az ezüst érdemke?'eszttel legkegyel· 
mesebben kitüntetni méltóztatott. 
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7. Szotyori Lajos és 
8. Wilhelm István járásőrmesterek a VII. számú 

csendőrkerület állományában. 
Ezen két kiváló járásőrmester hosszas csendőr

ségi szolgálatához szebbnél-szebb és dicséretreméltó 
eredmények lánczolata fűződik. Tevékenységük a 
le.gszebb katOI~.ai erényekről: a szolgálatban kifejtett 
tor hetetlen kotelességtudás- és önfeláldozásról, sze
mélyes b~torságról ?s ren~kívül.i éleslátással páro
sult hatarozottságrol tanuskodlk. Mindenesetre e 
jeles tulajdonságoknak köszönhető azon számos s 
köztük több igen bonyolult és rejtélyes súlyos bún
~selekmény. felderI.tése, mely bizonyos nimbussal 
ovezte korul egyémségüket. De ugyanezen tulajdon
ságok teszik képessé őket arra, hogy czéltudatos és 
es~élyes múködésükkel a közbiztonsági állapotokat 
me.g a. leg~akonc~átlanabb lakossággal biró felügye
letI korletukben IS ~avartalanul fenn tudják, illetve 
fenn tudták t~r~alll. A szoros~n vett közbiztonsági 
sz?lgálatoI7, kl~ul - mely~kert Szotyori 4-szer, 
WIlhelm J~uásőrmester pedIg 5 ·ször lett dicsérő 
oklra:ttal kitüntetve, azonkívül mindegyike többször 
pénzJutalomban is lett részesítve, - különös érde· 
meket szereztek maguknak alárendelt legénységük 
helyes és czéltudatos kiképzése, nevelése és okta
tása, örseiknek példás rendbentartása és mintaszerű 
m~gaviseletük által, ~gy hogy előljáróik teljes bizal
mat és legnagyobb elismerését, tapintatos és ildomos 
magatartásukkal pedig a polgári hatóságok köz
becsülését és a lakosság tiszteletét és szeretetét viv
ták ki maguknak. 

Mindezekre való tekintettel Ő cs. és ap. kir. 
Felsége 1906. évi április hó 11·én Bécsben kelt 
legfelsőbb elhatározásával mindkét járásőrmesternek 
a közbiztonsági szolgálat terén hosszabb időn át 
szerzett érdemeik elismeréséül a koronás ezüst 
éI'demkel'esztet legkegyelmesebben adományozni mél· 
tóztatott. 

9. Kerekes János nyugállományú őrmester. 
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A cs. és kir. közös hadsereg és a m. kir. hon
védség tényleges és tartaIékállományában 12 évet, 
3 hónapot és 9 napot szolgálván, 1882. év julius 
~ó, 20-án felavatta.tott a m. kir. csendőrséghez, hol ezen 
Idő óta 1905. éVI augusztus hó l·én történt nyug
állományba helyezéséig 23 évet és 11 napot meg
szakitás nélkül szolgált. 

Ezen idő alatt lankadatlan kitartással párosult 
eredménydús tevékenységet fejtett ki. Ügybuzgó
ságának jellemzéséül csak az alábbi eseteket sorol
juk fel: 

1884· ben Hejszén dühöngött tűzvész alkalmával 
kiváló bátor magatartást tanusított a vagyonmentés 
körül. Ekkor majdnem áldozata lett hivatásának, 
mert az égő toronybóllezuhanó harangok majdnem 
agyonütötték. Noha a szétugró törmelékek súlyosan 
megsebesítették, első gondja mégis az volt, hogy az 
értékes szertartási tárgyakat kimentse. 

1887 -ben Csécsi Dániel gönczi lakos sérelmére 
elkövetett rablást ritka ügyességgel és gyorsasággal 
deritette ki. 

1888-ban egy huzamosabb ideig garázdálkodott 
tolvajszövetkezetet tett ártalmatlanná. 

Ugyanezen évben elfogott két hirhedt vásári 
tolvajt. 

1899·ben Balog János Mezei és 1905·ben Galyas 
Sándor vilmányi lakoson elkövetett emberölés tette
seit fürkészte ki körültekintő nyomozás után. 

1898-ban Böszörményi Juliánna nagyidai lakoson 
elkövetett gyilkosságot - habár a tettes a leg
nagyobb furfanggal és óvatossággal végezte ki és 
rejtette el áldozatát, - éppen a meglepően helyes 
következtetéseken s leleményes kikérdezési módon 
alapuló nyomozásával derítette fel aránylag rövid 
idő alatt. 

1904-ben szakadatlanul tartó megfigyelések után 
kézrekerItette Naskó János vezetése alatt álló tolvaj
szövetkezetet, mely már egy év óta tartotta rette
gésben Viszoly község lakosságát. 
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Ezenkivül még igen sok csekélyebb fontosságu 
bűnesetet nyomozott ki. Tevékenységét különben 
eléggé jellemzi azon száraz számadat is, hogy szol
gálati ideje alatt 76 bűntettest fogott el és mintegy 
1200·at feljelentett. 

Mindehhez járulván az előljárók iránti ragaszko. 
dása s hűsége, azonkivül példás magatartása, nem
különben alárendelt jeinek gyakorlatias, helyes ki
képzése, derekasan rászolgált arra, hogy hosszabb 
időn át becsülettel és kiváló eredménynyel teljesi
tett szolgálatának jutalmát elnyerje. 

Ezért Ő cs. ap. kir. Felsége 1906. évi április 
hó 19-én '. Bécsben kelt legfelsőbb elhalálozásával 
Kerekes János őrmesternek, nyugállományba való 
helyezése alkalmából a koroná8 ezü8t érdemkere8ztet 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

10. Milinkovic János 
11. Divják Dániel és 
12. Bajdin Radé őrmesterek a m. kir. horvát

szlavon csendőrparancsnokság állományában. 
Ezen bárom derék altisztbosszu szolgálatiideje alatt 

a legfelsőbb szolgálat követelményeinek fáradhatlan 
buzgalommal és vasszorgalommal tett eleget; alá
rendelt jeikre és bajtársaikra is példás magatartásuk
kal a legjobb befolyást gyakorolták. A közbiztonsági 
szolgálat terén kimagasló ténykedéseiknek jellem
zéseül a sok közül csak néhány esetet emelünk ki. 

Igy Milinkovic J án os őrmester különösen az 
1883. évi lasinjei zavargások elfojtása alkalmával 
tanusitott kiváló bátorságot és vitézséget, mikor is 
.a fanatizáltvérszomjas zavargókat leverte s karmaik 
közül az általuk halálra it élt hatósági személyeket 
kiszabaditotta : 1883 és 84-ben két rejtélyes gyil
kosságot, 188B-ban egy gyujtogatást, 1896·ban egy 
nagyobbszabásu betöréses lopást, ugyanezen évben 
~s 1905-ben pedig egy rablógyilkosságot nyomozott 
ki .igen ügyes és leleményes módon. 

Erdemeinek elismeréséül 4-szer lett dicsérő ok
irattal kitüntetve. 
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Divják Dániel őrmester az J 886. évben l'etrinja 
környékén és 18!17-beD Mitrovica környékén g~ráz
dálkodott rablóbanda üldözésekor szerzett maganak 
kiváló érdemeket, a mennyiben vakmerően tüz
harczba elegyedett a rablókkal s azok "ezérét le
lőtte. 1890., 18\J4., 1901. és 1902. években több szöve: 
vényes természetű gyilkosság tettesét deritette ln. 
1898.ban ismét rettenthetlen bátorságától, higgadt 
s határozott katonás magatartásáról tesz tanuságot, 
midőn egy nagyobb zavargást v~rontás nélkül el
nyom. Mindezekért háromszor részesült dicséretben. 

Hajdin Radé őrmester 1895-ben egy 1gen fárad
sáaos és körültekintő en vezetett nyomozás után egy 
7 tagból álló pénzhamisitó bandát, 1897:b~n pedi~ 
egy szerfölött veszedelmes, 13 t,agból a~lo tol~aJ
szöl'etkezetet leplezett le s szolgaltatott at a bIró
ságnak. 1898-ban elkeseredett élet-halál harcz után 
sikerült neki a rumai kir. adóhivatalba betört rablók 
vezérét leteriteni, négy tettest:1rsát mbgsebesiteni 
s legyürni. Érdemeiért négy izben lett megdicsérve. 
Ő cs. és ap. kir. Felsége legkegyelmesebben 

méltányolva ezen különben is igen jól minősitett 
altisztek hosszu és kötelességhű szolgálatát, őket az 
1906. év május hó 13-án Bécsben kelt legfelsőbb 
elhatározásával, a koroná8 ezüst érdem7cereszttelleg
kegyelmesebbell kitüntetni méltóztatott. 

13. Oláh Mihály járásőrmester a II. sz. csendőr-
kerület állományában. . 

A cs. és kir. 3. huszárezredtől 3 évi és 10 napl 
tényleges szolgálat után 1882. év ~árczius hó. 21-én 
a Ill. kir. csendőrséghez lépett át, mnen 4 éV] tény
leges szolgálat után 1886. év márcz~us hó 21-én 
kilépve visszahelyeztetett a cs. és kIr. 3. huszár
ezred t~rtalékába, honnan 1886. év október hó ll-én 
ujra átlépett a csendőrséghez és azóta, megszakitás 
nélkül szolgál. 

Ezen derék altiszt, hosszas szolgálati ideje alatt 
mint önálló örsparancsnok és szakaszparancsnok
helyettes, 1901. évi deczember hó l-től fogva 
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pedig mint járásparancsnok állása kötelmeit, mindig 
a legnagyobb odaadással, buzgalommal és szakérte
lemmel előljáróinak teljes megelégedésére látta eL 
Hogy a közbiztonsági szolgálat terén mily ered
ményesen müködött, azt legfényesebben bizonyítja 
ama tény, miszerint 8 i~):>en - e közül kétszer a hono ' 
védelmi miniszter úr O N agyméltósága által - lett 
megdicsérve, két izben pedig a belügyminister ur 
Ő Nagyméltóságli által lett pénzjutalomban része
sítve. Különösen szép tanujeiét adta azonban önfel
áldozásig menő kötelesfJéghűségének és bátorságá
nak az 1888., 1893. és 1895. években, midőn hazánk 
déli részét a kiáradt Duna, Tisza, Temes és Berzova 
folyók elöntötték. Ez alkalommal majdnem éjjel
nappal szakadatlanul szolgálatban állott, hogy az 
árviz veszélyeztette helyekről a megszorult lakos
ságot vagyonával megmentse. S valóban kiváló szol
gálatainak volt köszönhető, hogy sem ember, sem 
állat nem esett áldozatul. Rendkivüli ügyes nyo
mozó képességéről győzte meg előljáróit és a ható
ságokat 1893. év elején, mikor a dolovai templomban 
elkövetett vakmerő lopást és az azzal kapcsola
tos bűnügyeket fáradságos, de azért igen eszélyes 
módon kideritette s 41 bűntettest az igazságszol
gál tatás sujtó kezébe juttatott. 

Szakszerű s leleményes nyomozás után fogta el 
1888-ban Kuczovics Stéva és Bredák Dániel kanaki 
lakosok gyilkosát: Zsivnácz Pál ottani erdőőrt. 

1896-ban megszabadította Szerbbóka községét és 
környékét egy igen veszedelmes tolvajszövetkezettől, 
mely már 2 éven át tartotta garázdálkodásaival ret
tegésben alakosságot .• 

Mindezek alapján Ő cs. és kir. ap. Felsége 
1906. évi julius hó 26-án Ischlben kelt legfelsőbb 
elhatározásával Oláh Mihály járásőrmesternek hosszu 
és kötelességhű szolgálatai kegy teljes elismeréseül, 
a koronás ezüst érdemkeresziet legkegyelmesebben 
adományozni méltóztatott. 

14. Bakos Ferencz V., 

Szotyori Lajos, 

ill. kir. VII. számu csendőt;kerületbeli jár ás őrmester , 

örs- és j ár ásparancsnok H osszufalun. 

[l 



Kibédi Sándor, 

lli. kir. VII. szálllu csendörkerületbeli járásörmester, 

örs· és járásparancsnok Porcsesdverestoronyon. 

Wilhelm István, 

m. kir. VII. számu csendörkerületbeli járásöl·mester , 

járásparancsnok Brassón. 



Lőrinczi Ferencz, 

m . kir; VII. ~zámu csendőrkerületbeli j árásőrmester, 
örs- és j árlÍspar ancsnok Szászsebesen. 
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li). Sárosi László IV., 
16. Bogner Ferencz V. és 
17. Nagy Miklós I. sz. csendőrkerületbeli járás

őrmesterek. 

:\linu a négy járásőrmester kiválóságát az a közös 
jellemvonás dicséri, hogy mindegyike hosszas szol
gálati ideje alatt különböző alkalmazásában, neve
zetesen mint örsparancsnok és szakaszparancsnok
helyettes, legutólJb pedig mint járlÍsparancsnok lan
kadatlan szorgalommal, lelkes ügybuzgósággal, POll
tossággal nagy szakértelemmel .és megingathatlan 
erélylyel felelt meg a vállaira nehezodő terhes, de 
magasztosan nemes hivatásának, miáltal nagy hasz
nára váltak a legfelsőbb szolgálatnak és a közénlek
nek egyaránt. 

Hogy példás kötelességérzettől és tiszta becsvágy
tól sarkal va, mily kimagasló és eredményuus ten'
kenységet fejtett ki ezen 4 derék altiszt a közbiz
tonsági szolgálat terén, azt nemcsak a haMságok, 
és biróságok, hanem az előljárólj: is elismerték (~s 
teljes mérvben méltányolták. 

Zsebkönyvüllk S7.Ük kerete nem engedi meg, hogy 
részletesoll felsorolhassuk azon kiválcí szaktudással, 
fortélylyal és leleményességgel foganatosított értle
kesnél-éruekesebb nyomozásokat vagy a vitéz ús 
rendíthetlen magatartásuk által kivivott bokros ér
demeket, melyek egyéniségükhöz mintegy oda van. 
nak fOlTva, miért is általában csak vázlatosan kö
zöljük az ide vonatkozó főbb adatokat. 

Bakos Ferencz járásőrmester 1880. évi julius 
hó 7-én a m. kir. 28. honvéd zászlóaljho7. felavat
tatván, 10 havi és 28 napi tényleges szolgálat után, 
1882. évi szeptember hó 4-én a m. ldl'. csenuőrség
hez lépett át, hol immár megszakítás nélkül 24 éven 
felül szolgál. 

Számtalan nyomozásai közül különösen az aláb
biakkal vonta magára a köz:figyelmet és érdekW!lést_ 

1885-ben Zseliz községben Urbán Ferenczen ravasz 
furfanggal elkövetett apagyilkos$ágot, majd 188B-ban 

12 
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Izsa községben Kohn Sámuel nején és 15 éves unoká
ján követett rablógyilkosságot derítette ki 16 napon át 
szakadatlanul folytatott nyomozás után. 1889·ben 
pedig Bars, Nyitra, Komárom, Hont és Nógrád t~
rületét tisztította meg 42 napon át tartó nyomozas 
után egy veszedelmes czigánybandától, mely lólopá
sokon kivül igen számos más lopást és rablást, sőt 
gyilkosságot is követett el. E g:l.Z nép által előidé
zett kár meghaladta a 14,000 koronát. 

Az 1884-ben Alsó·SzElmeréd községben dühöngött 
tűzvész tovaterjedését a legveszélyesebb ponton hősies' 
bátorsággal akadályozta meg. 

Az 19U4-ben kitört vas uti sztrájk alkalmával a 
rend, a személy- és vagyonbiztonság fentartása körül 
tanusított kiválóan buzgó tevékenységet. 

Mindezen igen hasznos szolgálatai miatt 5-ször 
részesült dicséretben. 

Sárosi László járásőrmester a m. kir. 5-ik honvéd 
huszárezredtől 1 évi, 1 havi és 21 napi tényleges 
szolgálat után 1883. évi szeptember hó l-én a m. 
kir. csendőrséghez lépett át és ezen idő óta meg
szakitás nélkül szolgál. 

Kiváló becsü tevékenységének jellemzéséül csak 
az alábbi eseteket sorolj uk fel: 

1888. évben Borsodmegye területén pusztított árvíz
veszélyek alkalmával a személy- és vagyonmentés, 
nemkülönben a védelmi munkálatok körül teljesített 
önfeláldozásig menő áldásos és kimagasló szolgá
latokat. 

1901-ben bámulatraméltó gyorsasággal és lele
ményességgel kinyomozta Kovács Mihály kistornyai 
lakos gyilkosát. 

1904-ben hasonló bravurral derítette ki Jurkucz 
Iván mihály-araMi lakos gyilkosait ; aszökésben 
lévő bűntetteseket folytonos üldözés után éppen a 
határon tudta elfogni. 

Ugyancsak 1904·ben eszélyes módon kerítette 
hurokra a lopásért már nyolcz izben büntetett 
Wasyl Manczyj galicziai hirhedt betörőt, ki ezen 
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év október l3-án Kusnyirák Petró kőrösmezői lakos 
kárára követett el 600 K. kárra rúgó betöréses 
lopást. 

UgyanezlJn év deczember havában, 9 napon át a 
legnagyobb körültekintéssel, óvatossággal és szak
értelemmel vezetett nyomozás után sikerült neki az 
igen. rejtélyes körülmények közt Hondruk Vasily 
kőrosmezől pásztoron elkövetett gyilkosság tettesét 
elfogni és biróságnak átadni. 

_ De összes ténykedé~ei közül kimagaslik azon 
vItéz és rendíthetlen batorságra valló katonás maga
tartása, melyet 1905. év január hó 15-én a bilkei 
(Beregmegye) véres kimenetelű biróválasztáskor ta
nusított. 

Ezen esetet érdekességénél fogva és a kellő tanul
ság levonása miatt feltétlenül szükségesnek tartjuk 
megismertetni. 

Ez alkalommal ugyanis mintegy 800-900 fŐl-e 
rugó s erősen bepálinkázott orosz a megejtett biró
választás után a községháza udvarára betódulva 
éktelen ordítozás és szitkozódások közt tiltakozott 
a főszolgabiró azon határozata ellen, hogy ez a 
lakosság csekélyebb töredéke által jelölt magyar 
embert jelent,e.tte, ki ~egválasztottnak s egyúttal 
hevesen egy UJ valasztas megtartását követelte. 

SáIosi László járás őrmester átlátván a helyzet 
komolyságát, a rendelkezésére álló nyolcz csendőrt 
a községh.áza folyosóján összevonta s szurony t sze
gezve az llldulatos tömegnek, azt kétszer feltartóz
tatta előrenyomulásában. 
, . Id?közb.en .,a. járási. főszolgabiró a megválasztott 

UJ koz,ségl előljáróságI , tagok jelenlétében kijött a 
folyosora s ~e?magyarazta a nyugtalankodó tömeg
nek azon elJaras módját, melyet követnie kell ha a 
választást magukra nézve sérelmesnek tarta~ák s 
azzal, a szavaira nem is hederítő felbőszült töme"
nek hátat !ordítva, befogatott, hogy haza hajtso~. 
Ám a fanatlzált és ingerült tömeg kövekkel, karók
kal és léczekkel felfegyverkezve elállja útját. A fő-

12* 
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szolgabiró felhivására a hidegvérű és nyugodt Sárosi 
járásőrmester a törvény nevében elhangzott komoly 
felszólítás után szuronynyal tereli szét a népet. 
Mikor az erőszakoskodó részeg tömeg észreveszi, 
hogyajárásőrmester utat nyitott a szánnak s így 
a főszolgabiró nyugodtan elhajthat, éktelen ordíto· 
zásba tört ki, mitől a lovak megbokrosodtak. E vál· 
ságos pillanatban a dühös nép követ, lécz- és karó· 
darabokat hajigál záporként a csendőrökre, melyek 
bár sérülést senkin sem ejtenek, mé~is a főszolga
birót arra késztették, hogy yisszatérjen a község· 
házába, mivelamegijedett lovak az ostorsuhintásokra 
csak ágaskodnak s rúgnak, de menni nem akarnak. 
Sárosi járásőrméster e veszélyes és szorongatott 
helyzetben bámulatos önmérsékletet, dicséretes hig· 
aadtsáO"ot és lélekjelenlétet tanusított, meTt azon 
pillanattól kezdve, hogy sasszemeivel észre\ette, 
mikép azon embertömeg alkotta gyürií. belső részét, 
mely a szán és csendőrök körül fonóc1o,tt, asszonyok 
és gyerekek képezik, elhatározta, hogy fegyyert 
csak a leO"végsö szükség esetén fog használni, ne· 
hogy árt~tlanok vérét ontsa, az ezek háta mögé 
húzódott föczinkosoké helyett. 

Mikor a föszolgabiró a csendőrök fedezete alatt 
visszavonult a községházába, Sárosi járásőrmester 
tapintatos, de erélyes fellépésével kiszorította az 
udvaron lézengő népet az utczára, maga pedig 
csendőreivel együtt a bejáratnál foglalt állást és a 
háborgó néptömeget, miután törvényt~len erőszakos
kodásának szomorú következményeIre figyelmez
tette, majd megmagyarázta annak módját. hogy 
vélt sérelmeinek orvoslását mikép keresse, felszólí
totta a békés szétoszlásra. De a megvadult és részeg 
parasztok a felszólításra nem is ügyelve, most már 
három oldalról intéznek támadást a községházára. 
Majc1nem szakadatlanul hull a kő és karód~rab a 
csenc1őrökre, anélkül azonban, hogy valakI meg
sérülne . Sár osi László járásőrmester délután 3 óráig, 
tehát közel négy órán át feltartóztat j a a támadókat, 
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sőt a~kalmat talál leleményes észjárásával e közben 
arra IS, .~ogJ: tö?b szomszédos örstől segélyt kérjen 
s, e~y l,ozeh ko.zségben pO,rtyázó járőrt magához 
:onJon. azon~h'ul BadonovlCs István ez. őrmester 
es Rozman. Janos p. csendőr ez. örsvezető útján azt 
IS ~egtudJa, h?gy, a nép lőfegyverekkel látja el 
~agat a~o~, ezelbol, hogy a csenc1őrök, illetve a 
foszolgablro eletét kioltsa. 
, Az ~lykép kialakuló veszélyes helyzettel leszámol6 
es ,~~~~e~ legcsekélyebb körülményt figyelembe 
vevo Jaras.0rmester, különösen arra való tekintettel 
hogy, a kURzöbön álló téli esttel járó sötétség a vér~ 
szolllJas hO~'~a terveit csak elősegíti, míg a védel 
met nebeZ1tJ, elbatározta, hogy mé" egy utolsó 
k~,sél'letet tes~ a t?meg békés szétoszlatására. E vég
boI l~ét csendőrt batfedezetül Yisszahagyva, kilenczed 
magaval ,az ~dvaron felállott s a tömeget a törvény 
nevében Ismetelten többször felhívta a szétoszlásra 
ann~k határozott kijelentése mellett, hogy engedet· 
leuse:;, Illetve, ellenszegülés esetén lőfegyver t fog 
ellen~k ha~znalni; Eredmény nélkül hangoznak el 
~ tov,Lb~1 Jóakaro figyelmeztetések is. Az egymás 
altal fehzgat?tt oroszok vadállatias indulatukMI el
r~ga~tatva fektelen dühvel, fülsiketítő ordítozás ki
~:reteben a csendőrökre vetik magukat. Zápor mód
J"ara hull a kő é,s súlyos fadarab. Sárosi járás
or~eRter még e valságos pillanatban is szuronynyal 
veletr vissza a szen,vedélyétöl elvakított támadókat. 
De nyomban valaki a tömegből egy lövést tesz és 
~Iencze~ József örsvezető golyóMI meIlen találva 
?,ss~e~slk; ug?anekkor egy elhajított léczdarab ~ 
Jarll;sőrmester Jobb kezét sebesíti meO", mire ez tüzet 
vezenyel. Az el dördült lövésekre a támadók k oO 0'1 
lG) h 1 0 7 d' , ozu 
-, O" a \ a.. , p~ 19 b ulyos s~rüléssel rogyott össze, 

ml" ,a tobbl kOllnyen sebesultet a meú'riadt tömeg 
l1lagav~~ ,vonszolta. Mivel a nép az ';;tczán ismét 
osszecsodult, azt a J'árásőrmester uJ'ból de t 

' 'ké é' , mos ~ar ,veg p sz tszorta szuronytámac1ással, mire a 
torvenyes rend és nyugalom helyreállott. 
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Bogner Ferencz járásőrmester a cs. és kir. 12-ik 
gyalogezredben teljesített 2 évi 7 havi és 28 napi 
tényleges szolgálat után 1884. év deczember hó 6-án 
a m. kir. csendőrséghez lépett át, hol azóta meg
szakítás nélkül szolgál. 

Ténykedései közül különösen felemlitésre méltó 
azon önfeláldozással határos bátor magatartása, 
melyet 1887-ben a benizzi és 1891-ben a báti tűz
vész alkalmával tanusított. 

Benizzen a tűz tovaterjedését gátolta meg ideje
korán oly ponton, melyen ha átcsap a tűz, feltartóz
hatlanul elpusztít mindent, ami útjába kerül, mert 
a lakosság nagy része távol a mezőn dolgozott. 
Ugyanekkor élete koczkáztatásával számos égő épü
letből az értékesebb ingó tárgyakat kimentette_ 

Bát községben pedig halált megvető bátorsággal 
mentette ki Sinkovics Máriát egy égő házból. 

1891-ben osztatlan elismerést vívott ki magának 
azáltal, hogy örsállomásán s annak környékén a 
veszedelmesen elharapódzott magzatelhajtás bűnös 
cselekményét úgyszólván teljesen megszüntette, a 
mennyiben óvatos, kitartó kutatások és tervszerű, 
okos megfigyelései révén sikerült neki a magzat
elhajtással üzletszerűleg foglalkozó számos bűnös 
nőről az álarczot ferántani s az igazságszolgáltatás-
nak átadni. ' 

Végül 1902. évben Szalka községben czéltudatos, 
helyes intézkedéseivel a lehető legrosszabb lábon 
álló köz-, de különösen személybiztonságot helyre
állította és szilárddá tette. 

Eredményes szolgálataiért négy izben lett meg
dicsérve. 

Nagy Miklós járásőrmester a m. kir. honvédség
nél töltött 55 napi szolgálat után 1885. évi január 
hó J3-án a m. kir. csendőrséghez lépett át. Ez idő 
óta megszakitás nélkül szolgál. 

Kiválóan hasznos és sikerdús tevékenységét a 
kiérdemelt négy dicséreten és két pénzjutalmon és 
az alábbi eseteken kivül ama tény bizonyítja leg-
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fényesebben, hogy csak az 1895. év óta 339 bűn
tett~st fogo~t el, és 12~6 törvé~~sértőt jelentett fel. 

1::>97. év Januar havaban Tylnk Dumitru petrillai 
lakos~m s ug!anazon. év, április havában pedig 
Csakan. Zsuzsanna mIhelenyi cselédlányon elköve
~ett rejtélyes gyilkosságot derítette ki igen buzgó 
es meglepően ügyes nyomozás után. 

1897-ben éles megfigyelő tehetsége révén reájött 
arra, hogy örsállomásán, Brádon, több leány elhaj
t?tta .méhmagzatát. Igen óvatosan és okosan keresz
tul VItt nyomozás után 13 «an"yalcsinálÓt. elfogott 
nyolczat pedig feljelent ett. " , 

1898 ban épp oly ügyes, mint leleményes eljárása 
fo~ytán kézrekeritette az ige~ ~ejtélyes körülmények 
kozt Galcsa Juon Padura bradI lakoson rablási szán
dékból elkövetett gyilkosság tetteseit. 

,1899-ben hosszas, kitartó és rendkivüli eszélyes 
segg~l vezetett nyomozás után elfogta a muzsári és 
rudal ~ 2 apostol aranybányák társulata kárára évek 
során at rendszeresen űzött és 140.000 korona kárt 
oko~ott aranyércz lopás tetteseit az orgazdákkal 
egyutt. 
Ő cs. és ap. kir. Felsége legmagasabb figyel

mér~ ,méltatván ezen különben is kitűnően minŐsí
tett Jarásőrmesterek hosszú és kötelességbű szol"á

, latait, mindannyiát az 1906. év augusztus hó 2~án 
Ischlb~n kelt legfelsőbb elhatározásával a koroná8 
ezust eraemkereszttel kitüntetni méltóztatott 

18. Anic Mile és . 
19. Trbueic György őrmesterek a m. kir. horvát

zIav on ?sendőrp~r~ncsn~kság ~llományában. 
.. E.~őbbI 1883. eVI oktober ho 9-én a cs. és kir. 

kozos hads~regben töltött 3 évi, utóbb említett őr
mest~r pedIg 1884. éV,i julius U-én 2 évi tényleges 
szolgl1lat után lépett at a csendőrsé"vez boI zóta 
megszakítás nélkül szolgálnak. ., , 

Ezen két derék altiszt hosszú szolgálati ideje 
alatt hivatása és állása kötelmeit oly fáradbatlan 
buzgalommal, lelkes kitartással és szakértelemmel 
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teljesítette, hogy büszkén tekinthetnek vissza mű
ködésükre, melyhez a szebbnél·szebb eredmények 
lánczolata fűződik. 

Így Anic őrmester kiváló érdemeket szerzett ma
gának azáltal, hogy az 1885., 1888., azután 1893., 
1894,. és 1 !)QO. években garázdálkodott igen vesze
delmes lóto] vajokat 89 drb. lóval kézrekerÍtette. 

1886-tól nyolcz rendbeli igen rejtélyes körülmé
nyek közt elkövetett gyilkosságot derített ki, 18%-ben 
pedig egy pénzhamisító banda tagjait, majd 1904. 
ég 1 $)05. óvekben két rablás tetteseit fogta el ritka 
ügyességgel és eszélyességgel bevezetett nyomozás 
után. 

Mindezeken kívül ama tény bizonyítja legfénye
sebben kiváló hasznos és eredmény dús működését, 
hogy nyolcz ízben részesült dicséretben. 

Trbusio őrmester különös szép tanujeIét adta 
ügybuzgalmának és személyes bátorságának 1886. 
évben, midőn egy szerfölött vakmerő és rettegett 
gonosztevővel tűzharczba bocsátkozott, majd hirte
len megrohanta s küzdelmes kézi tusa után lefegy
verezte. 

18\l7- 1904·ig több rendbeli gyilkosságot és 01'

gyilkosságot derített ki igen nehéz körülmények 
kör,ött. amennyiben az esetek nagy részénél a nyo
mozás bevezetésekor a legcsekélyebb támpontot is 
nólkülözte. 

189~-, 1897-, 1898-, 1899-, 1901- rs 1!l03-ban több 
különféle betöréses lopás tetteseit, 1905-ben pedig 
három felfegyverzett gonosztevőt fogott ej igen 
észszerű módon. 

Eredményes szolgálataiért négyszer lett meg
dicsérve. 

Ezen példás magaviseletű altisztek ezenkívül ki
tűnően érvényesítették tehetségüket alárendelt le
génységük kiképzésében, nemkülönben örseiknek 
vezetésében, miáltal előljáróik bizaimát és teljes 
megelégedését kivívtá~> maguknak. 

:\lindezek alapján O cs. és ap. ldl'. I<'elsége 

Sárosy László, 

m. kir. IV. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs- és járásparancsnok Ilosván. 

ill 



Bakos Ferencz, 

m. kir. V. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs· és járásparancsnok Csaczán. 

f 

Oláh Mihály, 

m. kir. II. számu csendőrkerül etbeli járásőrmester, 
örs- és járásparancsnok Nagykikindán. 



Stock János, 

m. kir. V. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

őrs· és járásparancsnok Stubnyafürdőn . 

Biró József, 

m. kir. VII. számu csendő'rkerületbeli csendőr,. 

cz. őrsvezető. 

IV 



Jeszencsák János, 

m. kir . II. számu csendőrk!lrületbeli csendőr. 

J85 

"1906. év augusztus hó ll·én Ischlben kelt legfelsőbb 
elhatározásával mindkét őrmesternek a k01'OlUí8 

ezü8t érdemk(J1'esztet legkegyelmesebben adományozni 
méltóztatott. 

* 
Közöljük egyúttal Bauer Antal V. sz. csendőr

kerületbeli járásőrmester arczképét és életleírás:it, 
kinek arczképe másodízbeni kitüntetése óta még 
nem lett közzétéve. 

Bauer Antal járásőrmestel' született 1855. évben 
Nyitra vármegye Kanyanka községében. 1876. évben a 
cs_ és kir_ 12. gyalogezredhez besoroztatott és ott mint 
őrmester 1881. évi deczember hó 16-ig szolgált, mely 
Jdő alatt a boszniai okupáczióban is részt vett. 

1881. évi deczember hó 17-én az L számu csendőr
kerülethez közvetlenül átlép ett ; 1882. évi november 
hó 29-én a IV. számu csendőrkerületi parancsnok
sághoz helyeztetett át és 188;i. évben Kassán az 
altiszti tanfolyamot kitünő eredménynyel végezte. 
1883. évi deczember hó 3-án az V. számu csendőr
kerülethez a pl'ivigyei örsre helyeztetett át, ahol 
mint örs parancsnok teljes 15 évig igen nehéz kö
rülmények között, de igen szép eredménynyel mű
ködött. 1898, évi deczember hó 19-én a nagyszombati 
örsre helyeztetett át, hol jelenleg is mint járás- és 
örsparancsllOk, valamint szakaszparancsnok-helyettes 
müködik. Osszesen tehát 31 éve megszakítás nélkül 
szolgál. 

Ezen hosszu szolgálati idő alatt a legfelső szolgálat 
követelményeinek fáradhatlan bnzgalommal és vas
szorgalommal tett eleget; alárendeltjeit minden alka
lommal értelmesen befolyásolta és buzdította, azokat 
kiváló szorgalommal oktatta és vezette, mint örs
parancsnok örsét mindenkor példás rendben tartotta; 
a közbiztonsági szolgálatot szakértelemmel és a leg
jobb eredménynyel vezette, miáltal lényegesen hozzá
járult a szolgálat érdekeinek előmozdításához, a 
csendöTségi intézmény .tekintélyének emeléséhez. 
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1884. évben két egyénnek II tűzhalált6l saját 
életének veszélyeztetésével történt kimentéseért az 
ezüst érdernkereszttel tüntettetett ki; ezenkívül két
szer dicséretben részesült és mint kötelességérzettől 
áthatott csendőr-altiszt kivá16 s tevékeny működése 
által úgy előljáróinak teljes elismerését, mint II 

hat6ságok és a lQkoes~g becsülését kiérdemelte. 
Mindezek alapján Ő cs. és aj). kü·. Felsége 

1902. évi február hó 2-án Bécsben kelt legfelsőbb 
elhatározásával neki a koronás ezüst érdemkeresztet 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

.. 
'fo 'fo 

Ő cs. és ap. kir. Felsége 1906. év áprili8 hó 
22-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával leg
kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Grosz 
Frigyes VII. sz. csendőrkerületbeli járásőrmester a 
.Servieiu Credineios» L osztályu érmet elfogadhassa 
és viselhesse. 

II. Jutalmazások. 

aj A m. kir. és a m. kir. horvát-szlavon csend
örségi jutalmazási alapból jutalomdijat nyertek: 

a m. kir. I. számu cscndő1'kerűletnél : 

Szabó Károly csendőr ez. örs vezető 
Vig István csendőr ez. örsvezető 
Valádi János ez. őrmester _ 
Hompót Ferenez ez. örsvezető 
Sánta József csendőr 
Péter Lajos ez. örsvezető 

20 korona 
40 
20 
25 
25 
30 

a m. kir. II. 8zámu csendőrkeriiletnél: 

Oláh Lajos ez. őrmester 25 korona 
Pesztás György csendőr ez. örsvezető 60 
Krivaries József csendőr ez. örsvezető_ 20 
Rozsnyai János esendőr._ 20 
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Ferenez Sándor csendőr ez. örsvezető._ 20 korona 
Tar István csendőr ez. örsvezető._ _ 25 
Borbás Márton csendőr _ _ _ - 20 

a m. ki1·. III. számu csendörkerületnél: 

Sá.ndor Gábor ez. örsvezető 70 korona 
Winkler Károly ez_ örsvezető 6~ 
Kendik István ez. őrmester 20 
Hrubi Ferenez csendőr ez. örsvezető 25 
Répási Mihály ez. őrmester 35 
Zsuga Sándor ez. örs,;ezetö -::- ~O 
Bikfalvi Miklós csendőr ez. orsvezető _ DO 
Furkó László csendőr ez. örsvezető _ 25 
Baracsi Mihály csendőr 25 

a m. kir. IV. számu csendörkerületnél: 

Pál Jenő ez. örsvezető - .- - -
Szabó József llL csendőr -- - --
Farkas József csendőr ._- - - -
Mojsza György ez. őrmester_ - -
Nagy Mihály ez_ örsvezető_ - -
Papp Arzén ez. örsvezető - - .-
J eremiás Ödön csendőr -- - -- -

50 korona 
30 
60 
30 
20 
25 
20 

a m'- ki1-. V. 8zámu c8endőrkerületnél: 

Hunyadi József őrmester .-
Dedeesek Rezső esendőr._ - .
Lengyel Károly csendőr - -- -
Stadler József ez_ őrmester - - -
Vanyó István csendőr ez. örsvezető 
Lajter Henrik ez. örsvezető - - -
Kővári István csendőr - - - -
Varga László ez. örsvezető - - -
Losonczi Márton őrmester_ - .. - -
Pass János csendőr ez. örsvezető 

30 'korona 
30 
20 ' . 
30 
30 
20 
30 
30 
20 
20 

a m. kir. VI. számu csendőrke1'ületnél: 

Vass Ferenez ez. örsvezető_ -
N émeth István csendőr - -

40 korona 
30 
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Eberhal'dt Sándor ez. örs vezető 
BCl'sán György ez. örsvezető 
Biró Imre ez. örsvezető _ 
Hertel ondy Lajos ez. őrmester 
Kretti János csendőr 
Gelencsér Ferenez ez. Örsv-;zető 

30 li:orona 
30 
20 
25 
20 
20 

a ?n. kir. VII. száml~ csendő1'ke1'ületnél: 
}<'IOl'ea György ez. örs,ezető ___ _ 
Borosnyai Miklós csendőr ez. örsvezető 
Bogáti Péter csendőr 
Sas Ignáez ez. őrmester 

20 korona 
30 
20 
20 

a ?n. kir. horvál-Bzlavon cBendő1-parancsnokBágnál: 

Knel'.evie Miklós ez. őrmester 30 korona 
Tudjman István ez. őrmester _ 20 
Seketa János ez. őrmester 20 
Raeie Tamás ez. őrmester 25 
Vrkljan Miklós örsveg;ető 20 • 

Tehát 190ti. évi augusztus hó 18-án, mint 6 'esászári 
és apostoli királyi Felsége legmagasabb születése 
napján a m. kir. és a m. kir. horv.·szlavon esend
őrségi jutalmazási alap kamataiból 56 altiszt és 
csendőr összesen 1610 korona jutalomdíjat nyert. 

b) A Török Ferencz-féle csendőrségi jutahna
zó.si és segélyezési alapítvó.nyból jutalomban, 

illetve segélyben részesültek. 

1. Jutalom gyanánt: 

a m. kir. I. 8zám1~ csendőrkc1iilelnél: 

Bokor Mózes ez. örsvezető 30 korona 
Elekes l\lihály ez. örsvezető 60 
Gergely János I. őrsvezető 40 
J akó József ez. örs vezető _ __ _ 30 
Antal ::\lihály III. csendőr ez. örsvezető 50 
Steiner Benő ez. örsvezető ___ 30 
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Bankó János csendőr ez. örsvezető 
'l'óth János örs vezető 
Szalai István ez. őrmester 

30 korona 
30 
<lD 

a m. hir. II. számu csendőrkeTületnél: 

Angel Virág csendőr 40 korona 
Budai Lázár esendőr_ 40 
Paska Ádám csendőr 30 
Györei István ez. őrmester 30 
Deák József ez. örsvezető 50 
Dutkon -György csendőr _ 30 

a m. kir. III. számu csendő1'keriilelnél: 

Val'ga József ez. örsvezető __ .__ 
Kincses Gergely csendőr ez. örsvezető 
Kiss Lajos csendőr ez. örsvezető 
Szőke József ese11(lőr ez. örsvezető __ 
Tompai l\Ienyhért csendőr ez. örsvezető 
Stolez József ez. őrmester 
Vattai Lajos örsvezető __ 
Móra József őrmester 
SaR Károly ez. örs vezető 
Galambosi Péter e&endőr 

80 korona 
65 
6:) 
40 
,0 
50 
40 
40 
40 
30 

a m. kir. IV. számu cBendőrke'T'Ülelnél: 

Peschner Ferenez ez. örsvezető 
Elek József csendőr ez. őrmester 
Tok István ez. örsvezető 
Pánczél Mih,ály csendőr ez. őrsvezető 
Jakabovies Abrahám ez. őrsvezető_ 
Popovics ,János csendőr ez. örsvezető 
Bodnár J 6zsef ez. őrmester 
Ligeti János ez. őrmester 
Timár J 6zsef csendőr _ 

100 korona 
30 
60 
70 
30 
40 
30 
30 
40 

a m. kir. V. számu cBendőrke1'Ülelnél : 

Szües J 6zsef ez. örsvezető _ 
Kolozsvári Lajos ez. örsvezető _ 
Chudi 'I'amás András csendőr ez. örsv. 

80 korona 
70 
40 
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N agy Márton ez. őrmester __ _ - _ 
Sarina Vendel ez. örsvezető _ _ . ___ 
Szilasi György ez. őrmester _ .... _. 
Végh Pál örsvezető ._ _ _ _ -
Aszódi Ambrus örsvezető _ ._ .- .-
Szenyák József cz. örsvezető_ ___ _ 
Rendes János cz. őrmester _ _.- _ 

50 korona 
60 
.ro 
30 
30 
30 
30 

a m. kir. VI. számu c8endő1·kerületnél: 

Hertelendi József csendőr cz. örsvezető 
Huisz József cz. örsvezető _ _ 
Kovács Zsigmond csendőr _ ._. _ 
Herbech János ez. örsvezető _. _ _ 
Mester József örsvezető_ _ _ _ 
HOl"Váth Ferenez VI. cz. örsvezető 
Bolevácz János ez. örsvezető_ _ _ 
Bedőes János cz. örsvezető_ _ _ _ 
Molnár János L csendőr ez. örsvezető 
Zrim János csendőr _. ._. _ _ _ 

45 korona 
50 
40 
44 
35 
30 
35 
30 
30 
40 

a m. kir. VII. 8zámu c8endiJrkerületnél: 

Lukács Ferenez ez. örsvezető 
Boér Sándor ez. őrmester_ 
Szekeres Imre csendőr ez. örsvezető 
Szabó István cz. őrmester _ _ _ 
Illyés János járásőrmester _ _ -
Bardóez Áron ez. őrmester _ 
Incze Sándor 1. örsvezető _ _ _ 
Kánya Sándor csendőr ez. örsvezető 

II. Segély;gyanánt: 
Nagy Jószef nyug. örsvezető __ 
Kiss György csendőr _ _ 
Soós Ferencz • . őrmester_ _ _. _ 
Vuity Szaniszló nyug. csendőr _ _ 
li'orgiarini Károly. cz. őrmester 
Agoston István • cz. őrmester _. 
Gács István nyug. cz. őrmester 
Káti Péter cs. cz. őrsvezető _ 

40 korona 
60 
35 
50 
35 
35 
30 
40 

60 korona 
60 
60 
60 
68 
60 
60 
60 
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Fekete Ferencz. csendőr_ _ ._ _ 60 korona 
Mákay József« csendőr _ _ _ 60 
Fejes Lajos csendőr 60 

Tehát 1906. évi augusztus hó 18·án, mint Ő csá
szári és apostoli királyi Felsége legmagasabb szü
letése napján 62 altiszt és csendőr 2674 korona juta
lomban és 11 egyén 668 korona segélyben részesült. 

c) A dombrádi Nagy Gyula és neje született 
Berndt Ilonka-féle alapítványból jutalomban 

részesültek: 

az I. 8zámu c8endiJrkerületben: 
Nagy Miklós járásőrmester _ _ _ 80 korona 

a II. 8zámu csendörkerületben : 
Táborosi Sándor járásőrmester _ 80 korona 

a III. 8zámu csendörkerületben : 
Oláh József cz. őrmester _ _ _ ._ 80 korona 

a VII. 8zámu c8endőrkerületben: 
Teutschlender Hugó járáső;rmester_ _ 80 korona 

d) A m. kir. belügyminiszter úr Ő Nagyméltó
ságától jutalmat nyertek: 

a II. számu c8endiJrkerületben: 
Ambrus Béla járásőrmester _ _ _ 
Szlatky Pál « 
Nagy János örsvezető _ _ _ _ __ 
Gróza. János csendőr _ _ _ _ 
Gonosz Mihály _ _ _ _ _ 
Illés Mátyás« _ _ _ 
Solymosi József « _ _ _ 
Rozsnyai János « 

200 korona 
50 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
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lL III. 8zámu c8endőrkeriiletben : 

ltillger Alajos törzsőrmester 
Erdélyi Bándor 

100 
100 

korona 

Koesis Sándor 
Székely Sándor 
SchönRtein Frigyes 
Yekercly Benjámin 
Török htvlÍ,n « 
Sztanovesák József ez. őrmester 
Kádár András ez. örsvezető _ 
Kcserü István csendőr 

100 
100 
100 
50 

150 
100 

(jO 

1)0 

a IV. 8zámu c8endőrkeriiletben : 

Pekk Ferenez ez. örsvezető _. 
:Ilenczel .T ózsef cs. ez.'« 

100 korona 
':l00 

az V. sza71lU c8endőrl,e1'ületben : 

Négyesi István ez. örsvezető _ 1?0 korona 
·YéO"h Pál örs vezető 00 
Ni:vald Antal csendör 20 
Szabó István 20 
Bellér Mihály 20 

a VII. sZllmu c8endőrkeriiletben : 
Biró Mihály járásőrmester 200 korona 

ej A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
Ő Nagyméltóságától jutalmat nyertek: 

a III. 8zám~b c8endőrkerúletben: 

úr 

Baesa István ez. őrmester 
Dékány Benedek ez. őrmester 

30 korona 
30 

Életmentési díjat nyertek: 

a III. 8zámu csendől'kerületben : 
Németh Zsigmond ez. örsv. 1 személy után 2? korona 
Roszoly József csendőr «« cc 2::> 
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az V. 8zámu c8endőrkel'ületben: 

Jencsa György jár. őrm. 1 személy után 50 korona 
Szolnoki János cs. ez. örsv.«« 50 
KisR Márkus csendőr 1 személy után 50 
Maloeh Ferenez « 50 

a VII. számu csendőrkn-iiletben : 

Biró J(íZROf cs. ez. örsv. 1 személy után 25 korona 
Ádám János csendőr 1 25 

III. A magyar királyi honvédelmi minister úr 
O Nagymé.toságától dicsérő okiratot nyertek: 

1. Deúk Lnins járásőrmester, 
2. Nnvtik 18tvf/n őrmester, 
3. KfIl1l'CS Ahflyás ezim. őrmester és 
4. K"ddr 181/'f/n ('sen dőr, mind a npgyen a ITI. sz. 

esenclőr];erület állományában, a Keezelen 1 !I(H. évi 
októbp-r hó I·én az ottani posta- és tál"irdabivatal 
kárIÍm 15,283 korona 14 fillér kárértékl,el elkövetett 
betöréses lopá~ tetteseinek kirlerítése körül fárad. 
ságot nem ismerő kitartással, odaadással és S7,or. 
gal ommal teljesített szolgálataikért. 

5. Plakinger G!,őrgy cseneI őr, ezim. örsvezető és 
6. Varl"zf/I,a L"8z1ó csendőr, mind kettő a IV. sz. 

esendőrkeriilet állományában, az HJlifí. évi julius 
hó ';l!) én Szepesváralján pusztított tíizvész alka'má. 
val, a ('spndőrlaktanyának és az abban elhelyezve 
volt népfölkelő raktárnak a biztos leÁgéstől való 
mpgmentése körül férfias els7.ántsággal éR akarat. 
erővel hf.rom órán át YPgzett mentési nnmkálatokél't. 

7. DI/róczi EI/dre IV. sz. csendőrkerületbeli járlu;, 
őrmester, a közbizton~ági szolgálat torén 20 éven 
felüli. különböző all<alwazásokban tanl1sított kiválóan 
sikerdús, fáradhatllill tevékPnységeért, pgyátalán a 
szolgálat ezéltndatos és eredmény teljes vezetéséért. 

8. é me' II ZSigmond Ill. sz. csendőrkerület beli 
czim. örs\ ezető azon bátur é~ férfias magatartásáért, 

Hl 
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hogy Szabolcsmegye Karász községben 1905. évi 
április hó 23·án pusztított tűzvész alkalmával Dobos 
Borbálát a tűzhaláltól megmentette. 

9. Wolf Mozes VI. sz. csendőrkerületbeli járás· 
őrmester a közbiztonsági szolgálat terén általában 
tanusított igen ügybuzgó és eredményes tevékeny
ségeért, különösen pedig az 1904. évi február hó 25-én 
Rakina Péter kopácsi lakos sérelmére történt em
berölés, úgyszintén az 1904. évi junius hó 12-én 
Hunyadi János és neje csuzai lakosokon elkövetett 
gyilkossági merénylet tetteseinek kideritése és el
fogása körüli leleményes és szakszerű eljárásáért. 

LO. Nagy Géza III. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmester, a közbiztonsági szolgálatban 20 éven felül 
kifejtett igen ügybuzgó és eredményes tevékeny
ségeért. 

11. Horvath Fe1'encz V. sz. csendőrkerületbeli 
örsvezető, czimz. őrmester, az 1904. évi október 
hó 23-án özv. Kerepessy Jenőné, szül. Szontágh Teréz 
és Raisz Mária csetneki lakosok sérelmére elköve
tett rablógyilkosság tetteseinek 15 napig tartott 
nyomozás során, különös ügyességgel Ás szakérte
lemmel párosult leleményességgel történt kézre
kerítéseért. 

12. Szolnoki János V. sz. csendőrkerületbeli 
csendőr czimz. örsvezető, az 1905. évi október hó 10-én 
Barsberzencze községben dühöngött tűzvész alkalmá
val Homola József és neje ottani lakosoknak egy 
égő házból saját élete veszélyeztetésével történt meg
mentésekor tanusított bátor és önfeláldozó maga
tartásáért. 

13. Kiss MlÍrku8 V. sz. csendőrkerületbeli csendőr 
azon bátor és önfeláldozó magatartásáért, melyet 
az előbb emlitett tűzvész alkalmával Homola János 
barsberzenczei lakosnak egy égő házból saját élet
biztonsága koczkáztatásával történt kimentése kö
rüli segédkezésével tanusított_ 

14. Maloch Ferencz V. sz. csendőrkerületbeli 
csendőr az 1905. év julius hó 31·én Szentpéter köz· 
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ség ben kiüt?tt tűzvész al~almával két gyermeknek, 
Sparer Istvan ott.~Dl kémenyseprősegéd közreműkö
dése mellett, saJat élete koczkáztatásával a tű' 
haláltól történt bátor megmentéseért. ~ 

Jó. Gyórgy József I. sz. csendőrkerületbeli örs· 
ve~ető, mivel mint az Ajton községben 1904. év 
eleJ~n felállított különítmény parancsnoka a meO'
előző. é~ek óta e k~zségben garázdálkodó ~eszély~s 
tolvaJszovetkezetet ugyes, leleményes, odaadó és er
nyedetlen buzgalommal teljesített nyomozás utá.n 
leleplezte s ennek révén csendőrei vel együtt rövid 
másfél é,v alatt. 173 többé-kevésbbé jelentékeny bűn
cselekmenyt kIderített, miáltal a szerfölött meg
lazult közbiztonsági állapotokat helyreállította. 
" 16. Krecza Las~ló I .. sz. ~sendőrkerületbeli járás
ormester, Edelhelt LIpótne betleni lakos kárára 
1904; ~v május hó 31-én rejtélyes módon elkövetett 
rablasI esetnek kiváló észszerűséggel és ügyességael 
tört,ént felderitése~rt,' a tetteseknek leleményes móa"on 
val? gyors elfogasaért, nemkülönben azon körül
tekmtésre .:valló eljárásáért, hogy egy álnév alatt 
csavargó kozveszélyes egyént egy lopási eset társ-
tetteseként leleplezett. . 

17. Jáko Jano8 I sz csendőrkerül tb l' ., , ő t k·' b' . , ' e e l Jaras-
r~es e~, . a oz Iztonsagi szolgálat terén 17 éven 

felul ~lfeJtett ügybuzgó és igen eredményes tevé
kenysege~rt, valamlllt alárendelt jeinek czéltudatos 
vezetése es helyes befolyásaért. 

~8. Hata?' Imre IV. sz. csendőrkerületbeli csendőr 
CZIm. orsvezető, azon önfeláldozó bátor és férfias 
v~8elkedéseé~t, m~lyet az 1905. évi, augusztus hó 19-én 
éjJel a ~llnkacs varosa és Oroszveg község közt folyó 
Latorcz.aba ese~t Kolecska Mária nagylucskai lakos
n!l'k saját testI épségének koczkáztatásával történt 
kimentésekor tanusított. 

19 .. Gergely .János I . sz. csendőrkerületbeli örs
vezető azon Igen hasznos és eredményes műkö
déseért, ~.e~;ye.~ a köz.biztonsági szolgálatban általá
ban, de kulonosen mmt metesdi örsparancsnok két 

13* 
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és fél év alatt lllutatott fel, a mennyiben o, felügye
letére bizott ör~körlelben tömege~en előfordult főben
:iré> büncselekmények elkövelőit fáranhatlan buz

galommal, ki"áló szakhtelemmel és leleményesség-
gel megejtett nyomozások után kiderílette, toyií,bbá 
alárendelt jeinek czéltudatos vezetéséert és' befolyá
solásáért. 

20. Ambru.~ Béla II. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmester o.zprt, rnel't azon szerfölött veszélyes rabló· 
és tolvlljszövetkezet tagjait, kik az 1900 Ú)tJ~l. évek· 
ben a \'ác~-rét-ági és rétsng-vadkerti postaro.bl áso kat 
~8 gyilkosságokat, valamint Baka György és Bubics 
Adátllnak Sándor község kö~elében történt kirablását 
és legyilkolását, továbbá Molnár Gábor Péterné zentai 
és Bona budapesti po~taszolga elleni rablást és ro.bló
gyilkossági Jüsél'letet, végül Békásmegyeren és 
Szabadk:'\l1 többrendbeli betöréses lopást elkövették, 
fáradhatatlan buzgalommal, kiváló szakértelemmel 
és ügyességgel vezetett nyomozással kézrekerítette. 

21. Zingni G!lula III. sz. csenclőrkerületbeli jirás
őrmester, l!) éYi csendőrségi szolgálata alo.tt, külön· 
böző aIlmlrnnztatásában, a l<özbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett lll.nkanatlan ügybuzgósága és kiváló 
kötalességhűs(.ge révén elért eredményes tevékeny· 
ségeért, valamint alárendelt jeinek helyes és czél
tudatos vezetésrért. 

22 Gbelié Villcze m. kir. horvát·szlavon csendőr· 
parancsnoksúgbeli czim. őrmester, közel 21 éYi köz· 
biztonsági szolgálata alatt kifejtett kiváló ügybuz· 
galommal, fáradbatlan szorgalommal és szakérte· 
lemmel P"J'osult igen eredményes müködéséért. 

23. BtZ .. brajdié Piti m. kir. honát·szlavon csendőr· 
parancsnoksúgbeli őrmester. 17 évet meghaladó csend· 
örségi szolgálati ideje alatt tanusított fáradhatlo.n és 
sikerdús működéseért, valamint alárendelt jeinek 
oktatása és fegyelmezése, nemkülönben örsének pél· 
dás vezetése körül kifejtett tevékenységéért. 

24. Bi,ndié Petrr m. kir. horvát· szia von csendőr· 
parancsnokságbeli czimz. őrmester, 16 éven át, a 
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közbiztonsági szolgálat terén általában elért j"en 
eredmén} es működéseért, főleg pedi O' az UJ!);). évben 
Bogdán Gy!>r,gyön e~követ~tt rej tély~s rablé>gyilkos· 
ságnak lnvalo lelernenyesqeggel, ügyességgel és buzo 
galommal történt kiderítésért. 
.. 25. H8gediia JI/n08 II. sz. csendőrkerületbeli járás
ormester az H105. évi október hó S·án Iván l\liklós 
s ugyanazon hó !J·én Kecskés Márton viláO'osi lako· 
so.ko~ elkövetett gyilkosság tetteseinek ;ehéz kö· 
rullllenyek között, erélyes, körültekintő és fáradsá· 
got ,nem ismerő nyomozással történt kézrekerí· 
téseert. 
. 2,6 ... Szennye i Árpád IV. sz. csendőrkerületbeli 
Járasol'mestel', a közbiztonslÍgi szolgálat terén 21 éven 
fel~l- e közt ?ár?~ é,vet felülhaladó szakaszparancs. 
~ok helY"ttesl. mlllosegben - kifejtett kötelességhű, 
u?yb,uzg? és Igen eredményes tevékenységeért, to· 
vabba alarendeltJemek czéltudatos vezetése és helyes 
befolyásolásáért. 

':1.7. K. polovI CB Karoly IV. sz. csendőrkerületbeli 
őrmester,. a közbiztonsági szolgálat terén 2 J éven 
fel ul kifejtett ügybuzgó és igen eredményes tevé· 
kenységeért; valamint alárendelt jeinek czéltudatos 
vezetése és helyes befolyásolásáért 
., ':1.S .. Baumholczer David VI. sz. c~endőrkerületbeli 
JarásőrInester, 22 é vi csendől'ségi szolgálata alatt 
k~llouboző alkalmo.ztatásában o, közbiztonsáO'j szol· 
gal~t, te,réu kifejtett lankadatlan ügybuzgó~ága és 
kIV~lo kotelességhusége. révén elért igen eredményes 
t~vekenységeért, valammt a feO'yelem helyes keze· 
lese és alárendelt jeinek czéltudatos vezetése és be· 
folyásol á.sáért. 

i!9. Padezanin György m. kir. horvát.szlavon 
cs~ndőrparancsnokságbeli csendőr azon bátor és el· 
:zo.nt ,magatart~sáéJt, melyet l !JOfi. évi junius hó !). én 
anuSltott, mIdőn Z urok .. ~tana drenováci lo.kos négy 

éves Eva nevu leanykaJat, a közséO'en átvezető és 
árvíztő~ megáradt csatornából, sajKt élete vaszé· 
lyeztetesével gyors elhatározással kimentette. 




