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

Iáttattak el: 

A m. kir. l. számu csendórkerületben : 

Krecza László járásőrmester, az 1910. év október hó 
21.től deezember hó 17·ig terjedő időben Szilágysom· 
lyón csaknem naponként előfordult gyujtogatások tet· 
teseinek kideritése és elfogása által kifejtett eredmé
nyes tevékenységeért, melylyel a város nyugalmát tel· 
j esen helyreállitotta. 

A m. kir. Il. sz. csendörkerületben : 

Abos Ferencz törzsőrmester, 20 évet maghaladó esend 
őrségi szolgálata alatt, de különösen 18 éven át a 
esendőrbiróságnál való alkalmaztatása alatt kifejtett 
buzgó és eredményes tevékenységeért. 

Riesz József és Tóth Antal törzsőrmesterek, hosszas 
szolgálatuk a.latt ugy a közbiztonsági, mint irodai szol
gála.tban kifejtett buzgó és eredményes tevékenységük
ért és példás magaviseletükért. 

Scherer Ede járásőrmester, Szabó János l. őrmester és 
Márk János örsvezető ez. őrmester, a közbiztonsági 
szolgálat terén huzamosabb időn át kifejtett ügybuzgó 
tevékenységükért, örsüknek kifogástalan rendbentartá
sáért és példás magaviseletükért. 

Bene Laios járásőrmester, Pétervári István őrmester 
és Kustos Imre örsvezető ez. őrmester, a közbizton
sági szolgálat terén huzamosabb időn át kifejtett ügy
buzgó és eredményes tevékenységükért. 

Hökkön József törzsőrmester, hosszas esendőrségi 
szolgálati ideje alatt főként a számviteli teendők pon
tos és lelküsmeretes ellátásáért. 

Kulcsár Márton örsvezető ez. őrmester, Sebed köz
ségben kiütött tűzvész alkalmával tanusitott bátor és 
önfeláldozó magatartásáért. 

Szakács Károly örsvezető ez. őrmester, egy nagyobb 
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sza?ásu .?e.töréses lopás tetteseinek kézrekeritése és el
fogasa korul a nyomozást vezető járásparanesnok hat
hatós támogatása által 10 napon át kifejtett eredmé
nyes tevékenységeért . 

. Fillmann Laios őrmester, 1908. évtől kezdődőleg ki
f~Jtett azon kivál~ tev~k?nységéért, hogy egy gyilkos
sagot, ~O rendbeh betoreses lopást deritett ki és 50 
orvvadaszt Juttatott a hatóság kezére. 

A m. kir. lll. számu csendörkerületben : 

. Ju':á.sz .Gábor törzsőrmester, hosszas esendőrségi szol· 
g~latl ~d~.Je ~l~t~ ug~ a közbiztonsági szolgálat terén, 
~ll1t ku.lo~bozo IToda! alkalmazásban mindenkor tanu
SItott. kIvalóan buzgó és fáradságot nem ismerő szor
galmaért, e;e~ményes tevékenységeért és lelküsmere
tes pontossagaért. 

. Kov~ . Sándor járásőrmester, négy vármegye köz
biztonsagat veszélyeztető bűnszövetkezetnek 266 órán 
át tartott szakadatlan és észszerüen vezetett nyomozás 
folya~án történt leleplezése, elfogása és az igazság
szolgaitatás kezébe való átadásáért. 

Takács .S~ndor e~endőr ez. őrmester, egy tolvajszövet
k~zet tagJa!na~, kik több vármegye területén, tizenhét 
kozségben garazdálkodva, veszélyeztették a közbiztonsá
got, ~96 órán át tartott igen fárasztó és nagy körültekin
tést. l.gényelt nyomozás után történt kideritése és el
fogasáért, valamint a bűnjelek biztositásáért. 

G:.álfi ~~és járásőrmester és Fazekas János l. örsve
zet~ ~~: ormester, az 1911. évi augusztus hó 6-ára vir. 
rado eJJ~I,. a b?rsodmegyei Edelényben, Czeizler Henrik 
és. esaladJa sereimére elkövetett, közfeltünést keltő 
harmas rablógyilkosság tettesének igen leleményese~ 
bevezetett és nagy körültekintéssel folytatott nyomozás 
után történt kideritése és elfoo-atásáért. 
K~'f~ .Márton, Ba;ta Mór, Erdös Mihály, Stolcz J6-

zsef larasormesterek es Marton István örsvezető ez. őr
mest~r~ hossz~s esendőrségi szolgálatuk alatt a közbiz •. 
tonsagl szolgalat terén mindenkor szorgalommal telje-
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sitett eredményes tevékenységükért, a~á:endeltjeiknek 
hel es vezetéseért és példás maguktartasaér~. . 

SY b ' Antal törzsőrmester, hosszas csen~orségl ,szol
za o ,. . t d g a szarny-gálata alatt ugy a közbiztonsagl, mm pe l l 

nál a gazdászati szolgála.t terén fára.dhatlan b,;zga o~
mal kifejtett eredményes tevékenysége és példa.s mag -

tartásáért. h l d' d-
Novák István járásőrmester, 26 évet, ~eg a ~ o csen, 

" égi szolgálata alatt a közbiztonsagl szolgalat tere: 
::nden irányban kifejtett buzgó és ,e~edményes tev -
k é valamint példás magatartasaért. , . 
e1:C8~e, István örsvezető ez. őrmester, az 1911: eVl 

október hó 19. és 20. közötti éjjel Buda?es~en P~sz~~ 
Géza budapesti lakososn elkövetett rablog~k?l=~ t" 
teseinek 9 napon át tartott fára~hatla,n,. k~ru. n?, 

, é ü es nyomozas utam kldentése es 
~zeo~ le;~~::!es a~alr~~val kifejtett eredményes tevé-

kenységeért. " d "r 
Szentkereszti György járásőrmest?r, .18 ev~ .csen 0, -

é' l álati ideje alatt ugy a kozblztonsagl 8z01?a-
~af ::~é!, mint alárendeltjeine~ vezetése,. ~~velese. 
oktatása és fegyelmezése körül mmdenko~ klvalo e.re~
ménynyel és lankadatlan szorgalommal kIfejtett muko-

déseért. 

A m. kir. l V. sz. csendIJrkerületben; 

Papp Antal járásőrmester, szá~t.alan büntetendő 
cselekmény kinyomozása, körül kIfejtett eredményes 
tevékenységeért. " k 

S 'lágyi J óZ8e! örsvezető ez. őrmester, egy .~rosza" os 
~~ k"zösüléssel párosult szándékos emberolés bun· 

nemI o , ' é t 
tettének eredményes nyo~ozasa ~ . boltokat 

Zsadon Benjamin csendor ez. ormester, egy ." , 
fosztogató és a vagyonbiztonságot hos~zabb, Idon a~ 

él ztetett tolvajszövetkezet tet~esemek es orgaz 
vd~~z k

ye 
II napon át nagy kö;rültekmtéssel folytatott 

alna 'd 'té é t fárasztó nyomozás utáni ki en s~ r: . , , " k 
Tóth János, Sztrezsenyiczky Lasdo jarasormestere 
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és Brindza Józse! csendőr, hosszabb csendőrségi szolgá. 
latuk alatt a közbiztonsági szolgálat terén kiváló buz
galommal teljesitett eredményes tevékenységükért. 

A m. kir. V. számu csendlJrkerületben: 

PoUák Benedek örsvezető ez. őrmester, jelentkezők 
gyüjtése körül hosszu időn át kifejtett tevékenységeért. 

Grigely Antal, Baráth István, Radványi Mihály, Pe· 
kala Mihály, Kovács Nándor járásőrmesterek, Kázmér 
Ferencz őrmester és Karkesz Sándor ez. őrmester, a köz· 
biztonsági szolgálat terén állandóan kifejtett eredmé· 
nyes tevékenységükért. 

Vlád Szilárd járásőrmester, egy rablógyilkossági eset
nek 339 órán tartott észszerü és leleményes kinyomo
zásáért. 

Molnár János csendőr ez. őrmester, egy urilakásban 
a tulajdonos cselédje által elkövetett lopásnak észszerü 
és tapintatos kinyomozásáért. 

Zsigó Józ8e! csendőr ez. őrmester, egy nagyobb tűzvész 
alkalmával a tűzoltás és vagyonmentés körül kifejtett 
bátor és fáradhatatlan tevékenységeért. 

Molnár Salamon, Olexik Józse! törzsőrmesterek és 
Pilinger Józ8e! őrmester, az irodai szolgálat terén állan
dóan nagy szorgalommal kifejtett tevékenységükért. 

A m. kir. VII. 8zámu c8endőrkerületben; 

Grósz Frigyes járásőrmester, 37 évet meghaladó esen
dőrségi szolgálata alatt ugy a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett buzgó és fáradhatatlan tevékenységeért, 
mint a fontos predeáli örsnek 36 éven át kiváló szak
értelemmel teljesitett vezetése, valamint alárendeltj('i. 
nek példás nevelése és oktatásáért. 

Kozma Dénes járásőrmester és Györgyi András örs
vezető ez. őrmester, hosszas csendőrségi szolgálati idejük 
alatt kifejtett buzgalmukért és példás magaviseletükért. 

Incze Sándor 1. örsvezető ez. őrmester, egy pénz. 
hamisitó bandának hosszas és fáradságos nyomozása. 
és elfogásánál való közremüködéseért. 

15* 
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A m. kir. VIII. számu csendőrkerületben: 

Belier Rezsó járásőrmester, egy veszélyes gonosztev?
nek megszökését bátor és erélyes küzdelem foly tan 
meggátolta s a gynusitottat elfogva, azzal egyhu~alll
ban 456 órán át több vármegye területén, nagy korul. 
tekintéssel folytatott, állandó éberséget igényelt, fá· 
rasztó nyomozás után a gonosztevőre 13 rendbeli kü
lönböző és nagyobbára kasszafurással párosnit betör~. 
. ses lopás elkövetését kideritette, a bűnjeleket bIztOSI-
totta. , " 

Cséke Laios törzsőrmester, 17 éve t meghalado csendor-
ségi szolgálati ideje alatt. tulnyomó,an iroda.i alkalm,az
tatásaiban mindenkor teljes odaadassal és ugybuzgoan 
teljesitett munkásságáért. 

V. A csendőrkerületi parancsnokságok által dicsérő 
okirattal láttattak el: 

A m. kir. 1. számu csendórkeriiletben: 

Nagy Imre őrmester és Nyáguly Laios örsvezető ez. 
őrmester huzamosabb csendőrségi szolgálatuk alatt 
tanusitott jó magaviseletük és pontos kötelességtelje
sitésükért valamint az utóbbi öt év alatt a közbizton
ság terén' ujból kifejtett igen buzgó és eredményes mü
ködésükért. 

Szalai István őrmester, Lónyai István, Vinter Gyórgy 
Siitó János, Bagy6 Antal, Mircse Lázár, Földvári Hiro
tUBZ Pál István örsvezető ez. őrmesterek; Mátyus La
ios 'és Elekes József csendőr ez. ő~mester~k, .~ossza b b 
csendőrségi szolgálatuk alatt tanusItott elo~yos ma~a
tartásukért, jó használhatóságukért, valammt a, koz
biztonsági szolgálat terén kifejtett buzgó és eredmenyes 
müködésükért. 

Rck.z Miklós járásőrmester, Benczó János, Fenics 
György örsvezető ez. őrmesterek és Ott6 Lászl6 csendőr, 
csendőrségi szolgálatuk alatt a közbiztonság terén, va-
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lamint általában minden irányban kifejtett buzgó és 
eredményes müködésükért. 

o.yörgy Márton őrmester, szárnyirodai és pótszárny
~eh segédmunkási minőségben több éven át kifejtett 
Igen szorgalmas, pontos és megbizható müködéseért. 

Csiki Sándor örsvezető ez. őrmester, 10 évi csendőrségi 
s~olgá~at.a alatt általában, de kivált a közbiztonság te
ren kifejtett és különösen abban nyilvánult dicséretes 
müködéseért, hogy a felsőrépai örskörlet rossz közbiz . 
~onsági viszonyait rövid 15 hónap alatt magnyugtató 
allapotba hozta. 

Tabár Antal őrmester, segéd tiszti irodai segédmunkási 
min~ségben több. éven át kifejtett nagy szorgalma, pon. 
tossaga és megbIzható müködéseért. 

Jurás Józse! és Gáspár Pál csendőrök a balázsfalvi 
(,Pátria» takarékpénztárban 1911. évi deczember hó 
17 ·én éjjel 600,000 korona értékpapir és 41,632 korona 
készpénznek a pénzszekrény leszerelése után való el. 
l~pása mellett elkövetett betöréses lopás teljes véghez
vItelének meggátlásában s a megszökött tettesek el. 
fogásában kifejtett igen buzgó és erélyes müködésükért. 

~iklós Fe~encz törzsőrmester, a pótszárnyállomá
nyab~n tanusItott rendkivüli szorgalma, pontossága és 
megbIzhatósága, nemkülönben igen jó magaviseleteért. 

~~vá~s Józse! csendőr ez. őrmester, csendőrségi szolgá. 
latI Ideje alatt tanusitott jó magaviselete, használható. 
sága" vala.roint a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett 
buzgo és Igen eredményes müködéseért. 

Kelemen Sámuel, Opra Imre és Kádár Ferel1-Cz örs. 
vezető ez. őrmesterek és Boér János csendőr ez. őrmes. 
ter, sok évi csendőrségi szolgálati idejük alatt minden 
tekintetben tanusitott előnyös magatartásukért, nem. 
különben a közbiztonsági szolgálat terén különösen az 
utóbbi időben kifejtett buzgó és számos büntetendő 
esele~mények kideritését eredményező tevékenységükért. 

Cst8zér lJ.Ienyhért, Kis János, Bocskor J6zsef, Rákosi 
Gyerk6 Zsigmond, Bardócz Mózes, lJI6hai lstván, Dobos 
Józse! örsvezető ez. őrmesterek és Fábián J6zse! csendőr, 
hosszabb csendőrségi szolgálati idejük alatt tanusitott 
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jó magaviseletük, példás magatartásuk és p~ntos k~te
lességteljesitésért, valamint a közbiztonsagi szolgalat 
terén kifejtett buzgó és eredményes müködésüké~t .. 

Sánta Jóuel örsvezető cz. őrmester, az .1.9~.1. e,? no
vember hó 13-án Lajosfalva községben klUtott tu~ al
kalmával a személy- és vagyonmentés körül tanusltott 
kiváló müködésükért- ,. 

Kornea Zachariás és Vitos Béla csendőrök, a kaCZkOi 
örskörletben az 1909-1911. évek fo~yamá~ bár~ In· 
czédy Sámuel juhnyájából 2S darab Juh elidegemtésé
vel elkövetett bünoselekmény felderitése. s a te~tesek 
és orgazdák kézrekeritése érdekében ~a]dne~, k,ilen~z 
napi fáradságos nyomozás során tanusitott kivalo mu-
ködésükért. , 

Jóua Kálmán, Csiszér Menyhért, HegedÜ8 Istvan, 
Szarvas Józsel, Biró György és Szo6 István örsveze~ő cz. 
örmesterek, Varga Kálmán, Uri Károly és Hegyest 4n-
drás csendőr cz. őrmesterek, az 1910. év vég~n egy ~.un
szövetkezet részéről Szilágysomlyón terv~zeruleg elkove
tett gyujtogatások meggátlása és feldent~se érdek~ben 
a tettesek elfogásáig heteken át tartott igen buzgo és 
megerőltető szolgálat teljesitésÜkért. . " 

Negre András csendőr, miv~l a.z .19,~2. éVi, fe~~uar ,ho 
14-én reggel 4 árakor a ~iskuk.~llo folxo, ~iaradasa 
következtében a viz part]an épult lakohazaba élet
veszélybe jutott Spinán An~a kük~llőv:~:i l~kost, k~t 
gyermekével együtt, a jeges vizben honalJaig gazolva, ki· 

mentette. I .. 
Dávid Ferencz járásőrmester és K. Varga Jóue ors-

vezető ez. őrmester, az 1912. évi márczius hó lS·án ~eg. 
ejtett széki országgyülési képvisel?vá~asztá~ alkalmav~l 
a nagymérvben veszélyezte~tt. kOz~lztonsag" esend es 
rend fenntartása érdekében kifejtett igen buzgo és ered
ményes müködésÜkért. . " , 

Csiki Antal járásőrmester, az 1912. éVi marczlUS ho 
IS-án . megejtett széki országgyülési képvis~.lőv.álaszt~s 
alkalmával a nagymérvben veszélyeztetett kozbi:z;tonsag 
érdeké ben tett helyes és czélirányos intézkedéseiért. 

Glaviczki Ferencz, Csere János örsvezető cz. őrmeste-
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rek, Csiszér Albert csendőr cz. őrmester, Bárdosi Szilárd, 
Siklósi Anarás, Gozner Pál és Kovács Pál csendőrök, 
az (,Almás»-pataknak 1912. évi. május hó 25-én történt 
kiáradása alkalmával a veszélyeztetett községekben a 
lakosság bátoritása, valamint a vagyonmentés körül 
kifejtett dicséretes müködésükért. 

A m. kir. 11. számu csendőrkerületben : 

Fehér Nándor törzsőrmester és Pál Sándor őrmester, 
a kerületi parancsnokság segédtiszti irodájában mint 
segédtiszti segédmunkások az ügykezelés lebonyolitása 
körül huzamosabb időn át kifejtett ügybuzgó és fárad
hatlan tevékenységükért. 

Salzer Adoll örsvezew cz. őrmester, a közbiztonsági 
szolgálat terén huzamosabb időn át kifejtett ügybuzgó 
és eredményes tevékenységeért, alárendelt jeinek helyes 
és ezélirányos vezetéseért, nemkülönben több horgosi 
lakos kárára elkövetett többrendbeli csalás, sikkasztás 
és váltóhamisitás tetteseinek 319 óráig tartó fárasztó, 
ügyes és nagy leleményességre valló nyomozás során 
eszközölt elfogásáért és az igazságszolgáltatás kezébe 
történt átadásáért. 

Kiss G. Dezső csendőr, egy néptömeggel szemben al
kalmazott s halálos kimenetelü lőfegyverhasználat al
kalmával tanusitott bátor fellépéseért és önfeláldozó 
magatartásáért. 

Csete Fererl~z örsvezető cz. őrmester, egy tüzvész 
alkalmával tanusitott önfeláldozó magatartásáért. 

Németh Mózes örsvezew cz. őrmester, háromrendbeli 
mérgezés által elkövetett gyilkossági eset tettesének 
kinyomozása és az igazságszolgáltatás kezébe juttatásáért. 

Kovács Bálint 1. csendőr, egy közveszélyes, felfegy
verzett tolvajbanda tagjainak elfogása és az igazság
szolgáltatás keretébe való átadásáért. 

Jakabos István járásőrmester, egy gyilkossági eset 
tettesének kideritése és elfogásáért. 
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Matuska Antal őrmester, az irodai és számviteli teen· 
dők ügybuzgó, pontos és lelkiismeretes teljesitéseért. 

Gál Mihály csendőr, Sebed községben kiütött tűzvész 
alkalmával tanusitott bátor és önfeláldozó magatartá. 
sáért. 

Lakatos István órmester, szárnyirodai segédm u n kási 
minőségben kifejtett eredményes tevékenységeért és 
ügybuzgalmáért. 

Sele Gusztáv és Haázsz József csendőrök, Herkules· 
fürdőn 1911. évben pusztitott tűzvésznél a v·agyonmen. 
·,és körül tanusitott önfeláldozó és bátor magatartásukért. 

Argyelán György csendőr ez. őrmester, egy rablógyil. 
kossági és egy rablási eset tetteseinek kinyomozása és 
elfogása körül tanusitott kiváló eredményes tevékeny. 
ségeért. 

Marosi Ferencz őrmester és Rácz László csendőr, 1911. 
évben Ohábamutnikon a község kárára történt pénztár· 
lopás tetteseinek kinyomozása és az ellopott érték· 
tárgyaknak kézrekeritése körül kifejtett eredményes te· 
vékenységükért. 

Gersch Józ.sef csendőr ez. őrmester, Róka Gyárfás és 
Bencsik István csendőrök, He~kulesfürdőn pusztitott 
tűzvész alkalmával a vagyonmentés körül tanusitott 
önfeláldozó tevékenységükért, illetve a herkulesfürdői 
örsön teljesitett kiváló szolgálatukért. 

Pavlek Imre csendőr, a herkulesfürdői örsön teljesi. 
tett kiváló szolgálataiért, példás magatartásáért. 

Szőcs Antal járásőrmester, Hegyi József és Szilágyi 
János őrmesterek, Miklós Istvan, Péter Sándor, Bal'icz 
Károly és Hermann János örsvezető ez. őrmesterek, 
Polovics János, Kozsokár Haralampiusz, Bara Gábor, 
Schiiller Ferencz csendőr ez. őrmesterek és Tok Pál 
csendőr, kolerajárvány terjedésének meggátlása körül 
kifejtett buzgó és eredményes tevékenységükért. 

Grainicescu István, Rattáriu Illés és Szabó Márton III. 
csendőrök, Nérasolymos községben pusztitott árviz· 
veszély alkalmával a személy. és vagyonmentés körül 
kifejtett önfeláldozó tevékenységükért. 

Gsiszér András örsvezető ez. őrmester, segédoktatói 
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minőségben a próbacsendőrök kiképzése és vezetése 
körül kifejtett ernyedetlen szorgalmáért. 

Balogh Sándor örsvezető ez. őrmester, egy gyilkossági 
eset kideritése alkalmával kifejtett kiválóan buzgó és 
eredményes tevékenységeért. 

Bikit János és Kern Vilmos örsvezető ez. őrmester, 
egy dinamitmerénylet tettesének, ügyes, leleményes és 
körültekintésre valló nyomozással történt kideritésükért. 

Oláh István csendőr ez. őrmester, egy gyilkosság tet. 
tesének kézrekeritése körül kifejtett kiválóan buzgó 
és eredményes ténykedéseért. 

Soós Imre járásőrmester, Kucsera János, Baráth 
István, Varga Sándor III., Biró István, Varga József ll., 
Roósz Gusztáv és D. Nagy József örsv. ez. őrmesterek, IP. 

közbiztonsági szolgálat terén huzamosabb időn át ki. 
fejtett ügybuzgó és igen eredményes tevékenységükért, 
alárendelt jeiknek helyes és ezélirányos vezetéseért és 
örsüknek példás rendbentartásáért. 

Soós Imre és Szabó István IV. őrmesterek, Suba Béla, 
Vadász Károly, Rétyi Görgy, Kámán Antal, Szláni Do. 
mokos, Varga Ferencz, Perényi Zsigmond, Paska Adám, 
Móra Mátyás, Kiss József II., Todorán Zakariás, Ga. 
lambosi Gábor, Gyukics Ferencz, Horváth Ferencz I., 
Rónai János II., Kovács Józse! I., Vághi János, Boros 
István, Demeter Ferencz és Oláh Sándor örsvezető ez. őr. 
mesterek, Rus János, Mészáros Mihály 1., Kovács Já. 
nos II., Nyiri Imre, Bárdi Sándor, Szabó Zsigmond, 
Zsarkó Imre, Konnert János és Popovics György csendőr 
ez. őrmesterek, (Jáifi Mihály, Bauer Ádám, Papp Jó. 
zsef II., Papp János ll., Török József és Jlorár Demeter 
csendőrök, a közbiztonsági szolgálat terén huzamosabb 
időn át kifejtett ügybuzgó és igen eredményes tevékeny. 
ségükért. 

A m. kir. III. számu csendőrkerületben : 

Vitái Gyula törzsőrmester, hosszas csendőrségi szol. 
gálati ideje alatt különböző irodai alkalmazásban min. 
denkor tanusitott kiválóan buzgó, pontos és lelkiismere. 

m 
I~l 
ri 

II 



l 

J 

234 

tes szolgálataiért és mindenkor tanusitott példás maga. 
tartásáért. 

Bucaán Dániel örsvezető ez. őrmester az 1911. évi 
április hó 22-én Verpelét községben kiütÖtt tűzvész al. 
kalmával saját testi épségének veszélyeztetésével a 
vagyonmentés körül kifejtett fáradságot nem ismerő 
buzgalmáért, miáltal a tűz továbbterjedésénekmeggát. 
lásához nagyban hozzáj árult. 

Ki88 Gyula 1. csendőr, az 1911. évi április hó 22-én 
Verpelét községben kiütött tűzvész alkalmával a va· 
g!.o~me.nt?s és, a tű,z továbbterjedésének meggátlása 
korul kifejtett faradsagot nem ismerő buzgalmáért. 
~o8án Simon örsvezető, ez. őrmester, mert az 1910. 

éVI október hó 3-án Angeli István volt császártöltési 
lakos sérelmére elkövetett gyilkosság tetteseinek fárad. 
ságos és észszerüen vezetett nyomozás során törtéI}t. 
kideritésénél a nyomozást vezető járásparancsnok!' 
eredményesen és hathatósan támogatta és a bűnjeléJÍ' 
biztositásánál ügyesen és észszerüen j árt el. r ' 

Balla Mihály örs vezető ez. őrmester, hosszas csendiI, 
sé~i szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat tet~'n 
mmdenkor tanusitott kiválóan buzgó és igen eredményes 
tevékenységeért, nemkülönben az 1910. évben Angeli 
István volt császártöltési lakos sérelmére elkövetett 
gyilkosság tetteseinek fáradságos és észszerüen vezetett 
nyomozás során történt kideritésénél előljáró járás. 
parancsnokának hathatós és eredményes támogatásáért. 
. TIJ~e Sán~or törzsőrmester, ugy a közbiztonsági, mint 
irodai sz?lgalatban ~os.szas csendőrségi szolgálati ideje 
alatt mmdenkor kifejtett buzgalmáért, eredményes 
tevékenységeért, megbizhatóságáért és példás maga· 
viseleteért. 

G8i'fka!a. I~tván törzsőrmester, hosszas csendőrségi 
szolgalati Ideje alatt ugy a közbiztonsági, mint külö· 
nösen irodai szolgálatban mindenkor tanusitott kiválóan 
buzgó, igen eredményes és nagy szorgalommal párosult 
jó szolgálataiért és példás magatartásáért. 

08zoli I8tván örsvezető ez. őrmester, közel négy évi 
segédoktatói minőségben való alkalmazása alatt a próba. 
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csendőrök kiképzése, oktatása és fegyelmezése körül 
mindenkor tanusitott kiválóan buzgó, eredményes és 
fáradhatlan tevékenységeért, nemkülönben páldés maga· 
tartásáért. 

Németh Jáno8 1. örsvetező ez. őrmester, az utóbbi 
két év alatt a közbiztonsági szolgálat terén szorgalom. 
mal teljesitett eredményes tevékenységeért. 

Holló Jáno8 őrmester, az utóbbi évek folyamán a 
közbiztonsági szolgálatban tanusitott buzgó és ered· 
ményes tevékenységeért, fáradhatatlan szorgalmáért, 
örsének jó rendben tartásáért, alárendelt jeinek helyes 
és czélirányos vezetéseért és befolyásolásáért. 

Bozsódi Zsigmond járásőrmester, a közbiztonsági szol· 
gálat terén hosszas esendőrségi szolgálati ideje alatt 
mindenkor tanusitott kiválóan buzgó és igen eredmé· 
nyes tevékenységeért alárendelt jeinek helyes és czél· 

vos vezetéseért, megbizhatóságáért, ugy a saját, 
IL .t alárendelt örseinek jó rendbentartásáért és helyes 
irli T • tásáért. 

'ida Gyula járásőrmester, Palatka Áron, TaTcács 
Ist. 'n 1., Szili Jáno8, Szabó Sándor IV., Sztoika Károly 
Tóth Andl'ás 1., Varga János Il. örsvezető ez. őrmeste· 
rek, Pap 'l'ivadar, Megyeri Antal, Palóczki József, Szabó 
Sándor Il., Kovács István V., Hegedüs János, HegedÜ8 
Mihály, Buka Imre, Polónyi István csendőr ez. őrmeste· 
rek, Bruder József, Barkáczi János, Oláh Sándor Il., 
Győr fi lrnre, Laito8 Vendel, Négyesi Laios csendőrök, 
Gombolai János örsvezető ez. őrmester és Komáromi 
Mikló8 csendőr ez. őrmester, az 1911. év folyamán a 
közbiztonsági szolgálat terén szorgalommal kifejtett 
eredményes tevékenységükért. 

Ács Lukác8 csendőr ez. őrmester, hosszas csendőr· 
ségi szolgálati ideje alatt, de különösen mint az akasztói 
különitmény ideiglenes parancsnoka, a közbiztonsági 
szolgálat terén mindenkor tanusitott kiválóan buzgó 
és igen eredményes tevékenyságeért, alárendelt legény· 
ségének helyes oktatása és vezetése körül kifejtett szor· 
galmáért, nemkülönben mindenkor tanusitott példás 
magatartásáért. 

I 

'I 



I 
I 

II 

236 

Jákó Béla csendőr ez. őrmester az 1912. évi február 
hó lS·án Bátya községben kiütött tűzvész alka.lmával 
saját testi épségének veszélyeztetésével, a vagyonmentés 
körül kifejtett fáradságot nem ismerő buzgalmáért, mi· 
által nagyobb veszélynek elejét vette. 

Vizi György csendőr ez. őrmester, hosszas csendőr· 
ségi szolgálati ideje alatt ugya közbiztonsági szolgá. 
latban, mint a kerületi parancsnokság telefonjánál való 
alkalmazása. alatt mindenkor tanusitott kiválóan buzgó 
és eredményes tevékenységeért, megbízhatóságáért és 
példás magaviseleteért. 

Batár Antal csendőr ez. őrmester, egy csalási esetnek 
négy napon át fáradságot nem ismerő buzgalommal, 
erélylyel és szakavatottsággal párosult nyomozás so· , 
rán történt kideritéseért és a tetteseknek az igazságszol
gáltatás kezébe való juttatásáért. 

Ungi Mihály csendőr ez. őrmester, Benedicta Gyula 
tápiószelei lakos kárára 1911. évben történt két darab 
ló és lószerszám, továbbá Mészáros István kossuthfalvai 
lakos és társai kárára történt többrendbeli baromfi· 
lopási ügyben észszerüen vezetett igen eredményes nyo· 
mozásáért, a tettes kézrekeritése, elfogása és az igazság. 
szolgáltatás kezébe való juttatásáért. 

Dunka László csendőr, két embernek a vizbefulás 
veszélyéből nehéz körülmények között történt kimen
téseért. 

Báró Gyula örsvezető ez. őrmester, mint segédtiszti 
segédmunkás közel öt éven át kiváló szakismerettel és 
lankadatlan szorgalommal igen jó eredménynyel mü
ködött. 

Laczkó Péter csendőr, az 1911. évi október hó 19. és 
20-ika közötti éjjel Budapesten Pásztor Géza budapesti 
la.koson elkövetett rablógyilkosság tetteseinek hosszas 
és fárasztó nyomozásánál járőrvezető örsparancsnoká
nak igen hathatós és fáradságot nem ismerő buzgalom
mal történt eredményes tamogatásáért és a tettesek 
elfogása körül kifejtett tevékenységeért. 

Szabó Józse! 111. örsvezető ez. őrmester, kilencz évet 
meghaladó csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiz-
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tonsági szolgálat terén kifejtett igen eredményes tevé
kenységeért, örsének példaszerü rendbentartása és veze
téseért, alárendelt jeinek helyes és czélirányos befolyáso
lásáért, nemkülönben példás magaviseleteért. 

Pesti Ferencz járásőrmester és Vass József örsvezető 
ez. őrmester, 1911. év folyamán a közbiztonsági szol
gálat terén kifejtett eredményes tevékenységükért, nem
különben az 1911. évben Czibakháza és Kunszentmárton 
községekben fellépett ázsiai kolera széthurczolásának 
meggátlása és a hatósági intézkedések végrehajtásának 
ellenőrzése körül tanusitott kiváló buzgó, igen eredmé
nyes és fáradhatlan szorgalmukért. 

Solymossy József csendőr ez. őrmester, a közbizton
sági szolgálatban hosszas csendőrségi szolgálati ideje 
alatt tanusitott buzgalmáért és igen eredményes tevé
kenységeért. 

Báthory Lajos, Kerestély Domokos őrmester és Ocsödi 
Gábor örsvezető ez. őrmester, hosszas esendőrségi szol
gálati idejük alatt a közbiztonsági szolgálat terén, de 
különösen irodai szolgálatban való alkalmaztatásuk 
alatt, mindenkor kifejtett kiváló Bzorgalmukért, ered
ményes tevékenységükért, megbizható ság uk és példás 
magatartásukért. 

Smaroglai Ferencz, Szendrey Lajos és Adám Józse! 
őrmesterek, Kele József, Hegedüs Károly, Subics István, 
lVeisenbacher Józse!, Bacsa István, Huszár Józse!, C8aba 
Ákos, Szekeres Boldizsár, Török András, Blazsanik And
rás, Sebestyén Gábor, Mucsi Lajos, Tóth György Gozner 
Mátyás, Mattyák Emil, Vörös Imre, Vidóczi G. János, 
Farkas János 1., Golyán József, Hegyi Ernő, Polónyi De
zső, Laczkó József, Marinkás József, Szersa János és Zai 
István örsvezető ez. őrmesterek, hosszas esendőrségi 
szolgálati idejük alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
mindenkor tanusitott kiválóan buzgó, igen eredményes 
tevékenységükért, lankadatlan szorgalm ukért, aláren
deltjeiknek nevelése, oktatása és fegyelmezése körül 
is kifejtett tevékenységükért, örsüknek példaszerü 
rendben tartásáért és mindenkor tanu sit ott példás 
magatartásukért. 

: 



238 

Szabó József IV., Csanádi János, Kövári János, Ba
log Mihály, DéfJi Péter, Varga Antal, Körmendi Károly, 
Harmann János, Kustyán Mihály, Fábián JánoB csendőr 
ez. őrmesterek, Geréb József, Mogyoró Imre, Szücs Ist
ván, Térmeg József, Bor Pál, Gubás József és Binszki 
IBtván csendőrök, hosszas csendőrségi szolgálati idejük 
alatt a közbiztonsági szolgálat terén mindenkor tanu
sitott igen buzgó és eredményes tevékenységükért, nem
különben példás magaviseletükért. 

A m. kir. IV. számu csendörkerületnél: 

Themák Aurél, Lukács JeM és Török Nyegre Béla őr
mesterek, a kerületi parancsnokság segédtisztségénél 
segédmunkási minőségben kifjetett eredményes mun
kásságukárt. 

Demeter Sándor és Asztalnok Laios örsvezető cz. őr
mesterek, Lebo István őrmester, Karczagi Károly örs
vezető cz. őrmester, Kupecz G. Márton járásőrmester, 
Csik Miklós őrmester, Borogyi György, Costinás Simon, 
Dél Józse!, Nyisztor Mihály, Szigyártó Sándor és Demeter 
Sándor csendőr cz. őrmesterek, Dudás József, Imre Jó
zse!, Malái György, Babis László, Bereczki István, Asztal
nok Laios és Nagy Imre 1. örsvezető ez. őrmesterek, 
Orgics Péter csendőr, Barth Károly járásőrmester, Bár
sony Imre örsvezew ez. őrmester, Doros István csendőr 
ez. őrmester, Güller János és Rusz Teofil csendőrök, több 
évi csendőrségi szolgálatuk alatt a közbiztonsági szol
gálatban kifejtett eredményes tevékenységükért. 

Barna Imre csendőr ez. őrmester, Horváth András 
csendőr, többrendbeli méhmagzatelhajtási ügy nyomo
zása folyamán kifejtett eredményes tevékenységükért. 

Kiss János 111. csendőr ez. őrmester, Dankó Gyöző és 
Vigh Pál csendőrök, többrendbeli betöréses lopás nyo
mozásánál elért eredményes müködésükért. 

Ádám József csendőr, a sárospataki postahivatalba 
tervezett betöréses lopás megakadályozásáért. 
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Nagy József 11. csendőr, lőfegyverhasználat alkal
máv.al tanusitott férfias elszántságáért. 

P,ntye Ferencz csendőr, a beregszászi városi orson 
hosszabb időn át a közbiztonsági szolgálatban kiválc5-
szorgalommal kifejtett eredményes tevékenységeért. 
. "Má~é Ferencz csendőr, a vagyonbiztonságot hosszabb 
Idon at veszélyeztetett tolvaj szövetkezet és orgazdáinak 
kideritése körül kifejtett eredményes tevékenységeért. 

Forró Mihály csendőr ez. őrmester, Keskeny Józse! és 
Maticsák Sándor csendőrök, egy nagyobbszabásu tűz. 
vész alkalmával az oltás és vagyonmentés körül kifejtett 
tevékenységükért. 

l:.ászló Antal örsvezető ez. őrmester, több vármegye 
teruleten számos büntetendő cselekmény kinyomozá. 
sáért. 

Loboda; Gyula örsvezető ez. őrmester, Botos Géza csend· 
őr, a P?roezkói örskörletben nagymérvben lábrakapott 
orvvadaszat megakadályozása körüli sikeres tevékeny. 
ségükért. 

A m. kir. V. 8zámu csendörkerületben : 

Répás József, llling Béla és Kocsis János örsvezető ez. 
őrmesterek, az irodai szolgálat terén hosszabb időn át 
kifejtett buzgó tevékenységük és kiváló magavisele. 
tükért. 

Bátorfi Vincze örsvezető ez. őrmester, tűzvész alkalo 
mával tanusitott kiváló buzgalmáért. 

Bakos Ferencz és Pataki András járásőrmesterek 
~ollák Benedek őrmester, Csernyicska Ferencz, Tóth Ba. 
lázs, Rnekes 18tván, Hári JózsefI., Temesi IBtván Soós 
!Btván I~., Bar~ József 1., Tóth József IV. és Buga József 
orsvezetö ez. ormesterek, Farkas Balázs Csémi Lajos 
Fehér Gyula, Pécs Ferencz Német Péter, jakab János é~ 
Vida Antal csendőr ez. őrmesterek, Fábián Ágoston, 
Szórád Rezs~, Vankó Lénárd, J antosik F erencz, Vindia 
Ferencz, Krall Andrá8 és Bors Simon csendőrök a köz· 
biztonsági szolgálat terén az utóbbi időben kifejtett 
buzgó, leleményes és lankadatlan szorgalmukért. 
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Tóth Zsigmond, Gyurcsik Laios, Németh Laios, Huszár 
János és Nemecz Agoston csendőrök, mert egy több 
betöréses lopást hosszabb időn át elkövető tettest fárad
ágos nyomozás után elfogtak, illetve annak elfogásá-

nál hathatósan közremüködtek. 
Borik Józse! és Hrehus Mihály örsvezető ez_ őrmeste

;rek, Dányi Gyula, Kémeth Józse! és Gombik Józse! csend
őrök, Greschner János és Szabó Laios próbacsendőrök, na
gyobb tűzvész alkalmával a tűzoltás és vagyonmentés 
körül tanusitott kiválóan buzgó, bátor és fáradhatatlan 
elj árásuk6rt. 

Kovács Elek örsvezető ez. őrmester, egy igen erős 
jégvihar alkalmával a vizár által elsodort 20-30 drb. 
élő sertésnek az elpusztulástól való megmentéseért. 

Sziatki Erazmus örsvezető ez. őrmester, segédoktatói 
minőségben állandóan tanusitott kiváló szorgalma és 
eredményes tevékenységeért. 

A m. kir. V l. számu csendőrkeriiletben.-

Gsahók Ferencz örsvezető ez. őrmester, Kemesmál 
községben 1911. évi szeptember hó 6-án dühöngött tűz
vésznél a vagyonmentés és tűzoltás körül kifej tett 
fáradságot nem ismerő kitartással és nagy buzgalommal 
teljesitett hasznos tevékenységéért. 

A m. kir. V ll. számu csendőrkerületben .-

Schuller Mihály, Grosz Józse! és Wild Róbert törzs
őrmesterek, Kóka András és Laios Károly őrmesterek, 
.az irodai szolgálat terén több éven át kifejtett buzgó 
tevékenységükért, odaad ó szorgalmukért és megbizható. 
ságukért. 

Szotyori Laios és Sas Ignácz járásőrmesterek, Tompa 
Ferencz őrmester, Baikui István örsvezető ez. őrmester, 
segédoktatói minőségben több éven át kifejtett kiváló 
szorgalmuk és buzgó tevékenységükért, valamint alá· 
rendelt jeiknek helyes és ezéltudatos befolyásolása és 
vezetésért és jó magavisetükért. 

Mészáros letván, Máthé István, Kaicsa András és 
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Bálint Mihály örsvezető ez. őrmesterek, a. közbizton
sági szolgálat terén kifejtett eredményes müködésükért 
valamint alárendelt jeiknek helyes és ezéltudatos befo: 
lyásolásáért. 

Nagy Józse!, Benedek Fülöp és Kénesi Gergely járás
örmesterek, a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett 
buzgó és eredményes müködésükért és alárendelt jeik
nek helyes és czéltudatos befolyásolásáért. 

Debreczi Józse! j árásőrmes ter, Szabó Jóue! örsvezető 
ez. őrmester, 1911. évben egy szándékos emberölés 
tettesének nehéz körülmények között és leleményes 
nyomozás során eszközölt kideritése és elfogásáért. 

Pál Mózes örsvezető ez. őrmester, 1902. évben elkö. 
vetett alált okozó sulyos testi sértés tettesit 1911. év
ben nehéz körülmények között leleményes ügyességgel 
és körültekintéssel 5-5 órán teljesitett nyomozás során 
kideritette és a tettest a hatóságnak átadta. 

Orbán Elek örsvezető ez. őrmester, Németh Lajos 
esendőr, 1911. évben Gyergyóremete községben ural. 
gott árvizveszély alkalmával az élet- és vagyonmentés 
körül fáradságot nem ismerő buzgalommal és odaadás. 
sal és kitartá~sal telj esi tett ténykedésükért. 

Szabó Józse! örs vezető ez. őrmester, kétrendbeli széles. 
körü és Romániára is kiterjedő nagyszabásu pénzhami. 
sitás 13 tagból álló tette 'einek kideritése és elfogásában 
való közremüködéséért. 

Szász Dávid örs vezető ez. őrmester, egy 2000 korona 
és egy 200 korona kár értékü aranyérez lopás tettesének 
buzgalommal és kitartással való kideritése, elfogása., 
illetve feljelentéseért . 

Bokor Józse! és Nagy Zsigmond esendőr ez. őrmesterek, 
Halmágyi Tamás, Dukát Józse!, Veigh Sándor, Fülöp 
Antal, Deleán Mózes és Jánosi Mihályesendőrök, Csík. 
vármegyében 1910. évben folytatott kétrendbeli sz&les. 
körü és Romániára kiterjedő pénzhamisitás igell jól 
szervezett 13 tettesének nehéz körülmények között, 
fáradságot nem ismerő buzgalommal, szakértelemmel 
és leleményességgel eszközölt kideritése és elfogásánál 
hathatós, odaadó és buzgó közremüködésükért. 

1" 
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Sánta József csendőr ez. őrmester, 1910. évben Lajos. 
falva községben kiütött gyujtogató bűnszövetkezet ki. 
deritése és elfogásánál tanusitott tevékenységéért. 

Bőjthe László és Olajos József csendőrök, Budák 
András veszélyes fegyveres rabló agyonlövetéséért. 

Nyegrea J1.1iklós csendőr, mert Kisküküllő.folyó ki· 
áradása következtében életveszélybe jutott nőt két 
gyerekével kimentett. 

Mihály Elek örsvezető ez. őrmester, egy rablószövet· 
kezet által rövid idő alatt többrendbeli főbenjáró bűn· 
cselekmény tettesének kézrekeritése és elfogásáért. 

Józsa Kálmán és Szoó István örsvezető ez. örmesterek, 
1910. évben Szilágysomlyón egy gyujtógató bűnszövet· 
kezet kideritése és elfogásánál tanusitott tevékenysé. 
gükért. 

Illyés János, Tóth Ferencz Ozifra János, Zölde Mihály, 
Ambrus Péter, Meningesz Márton, Ádám József és 
Antal Imre őrmesterek, a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett buzgó és eredményes müködésükért. . 

Szekeres Dénes, Pongrácz Áron, Bara Ferencz, Bodo 
Albert Rózsa Antal, Szabó Károly, Szabó Ferencz és 
Veres' István csendőr ez. őrmesterek, a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett buzgó és eredményes müködé· 
sükért. 

Erős Dezső, János Márton, Szenkovics Antal, Nyáguly 
Miklós, Reményi Márton, Tamás Imre, Oseke András., 
Hasléder János, Gyarmati István, Szőke Gergely és Nemes 
József csendőrök, a közbiztonsági szolgálat terén elért 
eredményes müködésükért. 

Müller Mihály, Ujvári Tivadar, Gyarmati István, Pap 
János, Szász András, Törzsök J1.1ihály, Nagy Lázár, Vitá· 
lyos György, Rosonczi Mihály. Páll Dávid, Tatár Gergely, 
Szorád Dénes és Erős Péter örsvezető ez. őrmesterek, 
a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett igen eredményes 
müködésük, valamint alárendelt jeiknek czéltudatos és 
helyes befolyásolásáért és jó magaviseletükért. 

Kristóf Károly, Fejér András, Halász István, Illyés 
Mihály, Füleki József, Ferencz Lajos, Asztalos Sámuel, 
Mester Sándor, Buna János, Nagy Izsák, Tamás Gyula. 
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Gergely József, Mihály Elek, Birtalan István, Kovác8 
János, Tordai Sámuel, Tamás Sámuel, Gál!i Ferencz, 
Pál Mózes, Gergely. Lukács, Kovács Domokos, Gyarmati 
István, Pongrácz Aron, Kelemen Sámuel, Opra Imre, 
Kádá1' Ferencz, Boér János, Kovács Józse!, Bagyó Antal, 
J1.Iircse Lázár, Sütő János, Vinter György, Gergely Jáno8 
és Pál István örsvezető ez. őrmesterek, a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett igen eredményes müködésük, 
valamint alárendelt jeiknek ezéltudatos és helyes befo 
lyásolásáért. 

Bakó Dániel, Imre Jakab, Took Mózes, Marti Ignácz, 
Pál István, Szabó Tamás, Bodó Lajos, Vida Ferencz, 
Márk Albert, Mészáros Zakariás, Szőke Gergely, Kerell. 
tyén András, Kocsis András, Szvoboda Vincze, Horváth 
Péter, Kolbász György, Egyed Ignácz, Osibi Sándor, Kond. 
rád Lajos, Osergő József, Pál Elek és Kovács Ádám csen. 
őrök, a közbiztonsági szolgálat terén elért eredményes 
m üködésükért. 

A m. kir. V 111. számu csendórkerületben : 

Vincze Vendel örsvezető ez. őrmester, mert Biharbabán 
a mult év szeptember hó l3·án kiütött tűzvész alkalmá. 
val a tűzoltás vezetését a község férfi lakóinak távol. 
létében gyors elhatározással átvette, a tüzet a jelen. 
voltak alig számbavehető segitségével, mondhatni egye. 
dül oltotta el, megmentvén ezáltal a községet egy na. 
gyobb tűzvésztől s a kötelességtudás követésre méltó 
megnyilvánulása által a lakosság és az előljáróságnak 
a csendőrség iránti tiszteletét és bizaimát lényegesen 
fokozta. 

Kolán Ferencz és Jakab Pál örsvezető ez. őrmesterek, 
Grószmann Sámuel, özv. Klár Lajosné, Oláh Géza nyir. 
egyházai, Brugovits József, Deutsch Albert és fiai debre. 
ezeni, Weisz Lajos nagykárolyi, Lomniczel' Sámuel, 
Kroó Gyula sátoraljaujhelyi, Feldmann Jakab szamos. 
ujvári lakosok, továbbá a tokaji és nyiregyházai izraelita 
hitközség és a nyiregyházai ref. egyház, a nyiregyházai 
iparosok és kereskedők hitelbankja kárára a mult év. 
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ben elkövetett s 12,169 kor. 69 fillér kárértékü betöréses 
lopások tetteseinek mult évi nov.ember. hó 16-.~ó.l, ~e
{)zember 2-ig önállóan, azután pedig .B~,eler ,Rezso )aras
őrmester vezetése alatt, hosszabb Idon at lankadat
lan buzgalommal, kitartással és szakértelemmel veze
tett nyomozás során történt kideritésük~rt. , 

Pándi József örsvezető ez. őrmester, 12 evet. meghala~o 
{)sendőrségi szolgálati ideje alatt, kezdetben mmt"ese.ndor, 
majd pedig mint altiszt és örsparanesno~, a ~ozblzton
sági szolgálatban minden alkalommal ~ltartas~al, buz
galommal és kellő szakértelel.?-me~,. szam:os b~n.esele~
ményt deritett ki s azok elkovetOlt az 19azsagszolga~
tatás kezeibe juttatta és mert mint örsparancsnok, ala
rendelt jeit mindenkor helyesen és eredményesen ne
velte és oktatta, 

VL A csendörkerületi parancsnokságok által nyil
vánosan megdicsértettek : 

A m. kir. I_ számu csendörkeriiletben,' 

Agotha Albert járásőrmester, Jf,~dgyesfalvi ~óz~ef ?r
mester, Pestyán István, ör~v. e~. ormeste~? .Ta1at Sr:n~ 
dor, Majlát Mihály, Gaspar. Jozsa~ ese?dor~k ,?s Stmo 
Ferencz próbacsendőr, a vlzaknal ,gy?gyfu;doben , a~ 
1911. évi fürdőévadban a testület JO hlrnevehez melto 
pontos és előzékeny fürdőü~yele~i szolgál~t teljesitéseér~. 

Sütő Józse! és Bokor Moz€s or~v: ez. orm~ster~k: mI
vel mint segédoktatók a kolozsvan tanosztaly ~ozetke
:zési vagyonának a gyarapitásában és ~ől~g a kert~. g~z~a
ság mivelésében és az oktatásban dlCseretes mukodest 
fej tettek ki.: 

Boldizsár Péter, Baricz Sándor, Pál Ferencz, Varga 
Kálmán csendőr ez. őrmesterek és Bacsa Imre csendor, 
hosszabb csendőrségi szolgálati idejük alatt jó maga
viseletük, használhatóságuk és megbizhatóságuk mellett 
.a közbiztonság terén is kifej tett buzgó és" eredményes 
müködésükért, 

OtlJÖS Gábor és Bugyi István csendőr ez. őrmester, 
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az utóbbi évek alatt a közbiztonsági szolgálatban uj
ból kifejtett buzgó és eredményes müködésükért. 

Lukács Dénes csendőr ez. őrmester és Jeszenszki An
d"ás csendőr, mivel csendőrségi szolgálatuk alatt a köz
biztonság terén buzgó és eredményes tevékenységet 
fejtettek ki és jó magaviseletet tanusitottak. 

Lukács Mihály csendőr ez. őrmester, Felszegi Lajos 
és Dénes József csendőrök, hosszabb csendőrségi szolgá 
latuk alatt a közbiztonság érdekében kifejtett dicsére
tes müködésükért. 

Radics Sándo1' őrmester, mivel mint csendőrbirósági 
segédmunkás több éven át szorgalmas, pontos és meg
bizható müködóst fejtett ki. 

Moór Mihály járásőrmester, Fosztó Gyula, Ivácson 
József, Boros Miklós örsvezető ez. őrmesterek, G. Biró 
István, Menyhárt Ferencz, Gálfi Tamás csendőr ez. őr
mesterek, Muresán György, János Mihály, Debreczeni 
Károly, Czirják János, Juhász Ferencz és But János 
csendőrök, Nagy Dénes örsvezető ez. őrmester, Pál Mi
hály csendőr ez. őrmester, Bálint Mátyás, Orbán Dénes, 
Henter Lajos, Márton Pál csendőr ez. őrmesterek, Nagy 
Albert, Péter Józse/, Donáth Mihály, Réti Károly, OpriB 
József és Ungvári Ferencz csendőrök, hosszas csendőr
ségi szolgálati idejük alatt a közbiztonsági szolgálat ér
dekében kifejtett buzgó és eredményes müködésükért, 

Ferenczi A1'pád őrmester, tiz évi csendőrségi szolgá
lata alatt általánosságban, de főkép szárnyirodai segéd
munkási minőségben évek óta tanusitott szorgalmas, 
pontos és megbizható müködéseért. 

Samu Mihály, Tasnádi János örsvezető ez. őrmeste
rek és Szóke Ferencz csendőr, hosszabb csendőrségi szol
gálatuk alatt mindenkor tanusitott dicséretes mükö
désükért és magatartásukért. 

Horváth József járásőrmester, Siklódi András csendőr 
ez. őrmester, Nagy Albert és Balog László csendórök, a 
balázafalvi (,Pátria» takarékpénztárban 1911. évi de
ezember hó 17-én megkiséreit és félig végrehajtott nagy
szabásu betöréses lopás tettes ein ek nyomozása körül 
tanusitott buzgó müködésükért. 
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Bede Barabás örs vezető oz. őrmester, kilencz éven 
felüli csendőrségi szolgálata alatt ugy általánosságban, 
mint a közbiztonság terén tanusitott dicséretes maga
tartásáért. 

SOÓ8 János őrmester tiz éven felüli csendőrségi szol
gálata alatt ugyaközbiztonság terén, valamint szárny
irodai segédmunkási minőségben tanusitott buzgó és 
eredményes müködéseért. 

Pap Zsigmond, Nagy Károly csendőr oz. órmesterek 
és Mezei Mihály osendőr, hét éven felüli csendőrségi 
szolgálatuk alatt minden irányban, de különösen a köz
biztonság érdekében kifejtett tevékenységükért. 

Lukács Dénes, Varga György osendőr cz. őrmesterek, 
Bacsa Imre, Kakován Adorján, Petrisor György, Pataki 
Gergely, Sóra Ilyés, Hanis Ilyés, Kosztea György, Len
gyel András, Kecskés János, Lengyel Sándor, Katona Dé
nes, Szász Károly, Kis József, Bujdosó Ferencz, Német 
Ferencz, Barta Miklós, Ráduly József, Gábor Zsigmond, 
Tritl Partenie, Eder Antal, Nagy János II., Pap Józ8ef, 
Gergely György, Becze Illés, Darabán Tivadar, Székely 
János, Földvári Aurél, Turká8 Gergely és Fazekas István 
csendőrök az 1911. év végén egy bűnszövetkezet részéről 
Szilágysomlyón tervszerű leg elkövetett gyujtogatások 
meggátlása és felderítése érdekében a tettesek elfogásáig 
heteken át tartó igen buzgó szolgálat teljesitésért. 

Mohai István, Loránt József örsvezető cz. őrmesterek, 
:bfenyhárt Ferencz, Péter Lőrincz, Bába János, Fábián 
András, Magyari Áron, Varga Kálmán csendőr cz. őr
mesterek, Bencze Sándor, Vass György, Böjte Péter, 
Szabó Ignácz, Barta Miklós, Székely Ferencz, Nagy La
jos, Bejka Gábor, Lat yes Gábor, Szabó Mihály, Győri 
András, Hajdu Ferencz, Mátyus János, Gergelyfi János, 
L1tkác8 Gedeon, Bereczki Máté, Zéhra János, Deák Amb
rus, Katona Dénes, Jánosi Sándor, Koréh Ferencz, 
Antal Péter, Vágási Dénes, Benkő András, Vas Domo
kos, Sütő Károly, Xantus Gergely, Szőke Ferencz, Kovács 
Jakab, Janka Ferencz, Győrfi Áron, Emrich József, 
Becze Ilyés, Tóth József csendőrök és Maginyecz Pál 
próbacsendőr, az 1912. évi márczius hó 18-án megejtett 
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széki országgyülési képviselőválasztás alkalmával a 
közbiztonság, csend és rend fenntartása érdekében ki
fejtett buzgó müködésükért. 

Magyari András, csendőr cz őrmester, Durgó János 
és Kodra Miklós csendőrök, az utóbbi év folyamán a 
közbiztonsági szolgálatban kifejtett buzgó és eredmé
nyes müködésükért. 

A m. kir. II. számu csendőr kerületben : 

Lovasi Antal őrmester, a kerületi parancsnokság 
segédtisztségénél segédmunkási minőségben kifejtett 
lankadatlan szorgalm áért. 

Laskai János csendőr, egy néptömeggel szemben 
egyik bajtársa által alkalmazott halálos kimenetelü 
lőfegyverhasználat alkalmával tanusitott bátor maga
tartásáért és bajtársának hathatós támogatásáért. 

Dénes Józse/ csendőr cz. őrmester, Zsiros István, Osa
lah Imre és Faragó Sándor osendőrök, háromrendbeli 
mérgezés által elkövetett gyilkossági eset tettesének ki
nyomozása körül kifejtett buzgó közremüködésükért. 

Pintér József csendőr, egy közveszélyes, felfegyverzett 
tolvajbanda elfogása alkalmával járőrvezetőjének hat
hatós támogatásáért. 

Nikuleszku Mihály, Molnár Bálint 1., Tályai Sándor 
és Vadász József csendőrök, egy rablógyilkossági és egy 
rablási eset tetteseinek kinyomozása és elfogása körül 
tanusitott kiváló és eredményes tevékenységükért. 

Ilea Simon örsvezető cz. őrmester, Wendling János, 
Erdélyi Károly, Katona Gyula, Albu Péter, Bagi István, 
Sánta Bálint és Osáki János csendőrök, az 1911. évben 
Ohábamutnik község kárára történt pénztárlopás tet
teseinek kinyomozása körül kifejtett eredményes tevé
kenységükért. 
. Kovács István II., Utfinyáncz János csendőrök, egy 
gyilkossági eset tettesének kideritésénél járőrvezetőjük 
hathatós támogatásáért. 

Makai Demeter csendőr, egy dinamitmerénylet tet-
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tesének kideritése körül járőrvezetőjének hathatós tá
mogatásáért. 

Gyurics István csendőr ez. őrmester, Kerényi György, 
Papp András 1., Gyurinovica Dezső, Darányi István és 
Hebök János csendőrök, egy gyilkossági eset kideritésé
nél tanusitott kiváló tevékenységükért. 

Blázs Péter, Kengyela Gusztáv, Trailla János csendőr 
ez. örmesterek, Kecskés István, Pap,!! Péter, Kerényi 
György, Plavsity György, Pittitz Illés, Kovács István ll., 
Osala János, Martinovics Miklós, Ferencz Géza, Rosiala 
Akim, Fratilla János, Ábrahám Józse!, Faragó János, 
Tóth János IV., Gordán Bálint, Makai Demeter, Gom
bos János, Pintér Ferencz, Kálecz János, Laur Adolf, 
Futaki Gábor, Simon Domokos, Dombos István, Schrei
ber Józse!, Siha András, Burger Márton, Negrea Vazul, 
Berki Józse!, Saár János, Putnoki Józse!, Szűcs János ll., 
Szabó István lll., Lenovics Józse!, Koczka Mihály, Vas 
István, Mester Ferencz, Virág György, Boros Sándor, 
Domány János, Pityi Józse!, Imre Mihály, Lengyel Géza, 
RottárÍ1t Illés, Boros László, Farkas Ferencz, Hunyadi 
Pál, Pál!i Áron, Uttinyáncz János, Juhász Sándor, 
Gerner Józse!, Lévay Sándor, Fenyvesi János, Szabó La
j08 lll., Fabó István, Fendrik Lajos és Pap Ferencz Il. 
esendőrök, kolerajárvány terjedésének meggátlása kö
pül kifejtett buzgó és eredményes tevékenységükért. 

Sehaller Ferencz, Kengyela Gusztáv csendőr ez. őrmes
terek és Szák János csendőr, többrendbeli betöréses lo
pás tettesenek kideritésenél kifejtett buzgó tevékeny
ségükért. 

Ördög Jáno8 csendőr, egy gyilkosság tettesenek kézre
keritése körül kifejtett buzgó és eredményes tevékeny
ségeért. 

Szabó Józse! lll., Dombi Márk, Kovács János l., Né
meth Károly, Bába Imre, Svedity János, Vtő Mihály, 
Pletik08zich Márton", Moldován Pap János, Pauli József, 
Portik Péter, Róth János, Kopácz Áron, Gordán Mihály, 
Fok György és Pap Ján08 örsvezető ez. őrmesterek, Da
rányi Péter, Lázár Sándor, Herczeg Imre, Szűcs Imre, 
Faur EZBiás, Balázs György, Dobai Ferencz, Futó István, 
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Kárászi Gyula, Névél'i Sándor, Rácz Lajo8 l., 010ó8 Já
nos, Árkus Antal, Torma Vilm08, Szőcs Mihály 1., Ba
ráth Lajos, Kovács Ferencz és Kocsis Sándor csendőr ez. 
őrmesterek, Kentler János, Avranov István, lladnagy 
Áron, Farkas József, Grec8ki Lázár, Győri Radován, 
Bogsán Iván, Plesia Tivadar, Kis8 G. Lajos, Vitális Al
bert, Mihály Mihály, Papp Ferencz, Lévai Pál, Kopacz 
Gergely, Akszenov Dusán, Szűcs Antal, Darvas Jeremiás, 
'Bán Sándor, Nagy János 1., Ferenczi Péter, Balázs Mi
hály, Stierl György és Kiss M. István csendőrök, a köz
biztonsági szolgálat terén kifejtett buzgó és eredmé
nyes tevékenységükért. 

A m. kir. lll. számu csendőrkerületben : 

Hardi Gyula és Ladányi Józse! csendőrök, az 1911. 
évi április hó 22-én Verpelét községben kiütött tűzvész 
alkalmával a vagyonmentés és a tűz továbbterjedésé
nek meggátlása körül kifejtett fáradságot nem ismer<> 
buzgalmukért. 

Varju István örsvezető ez. őrmester, hosszas csend
őrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat 
terén mindenkor tanusitott ernyedetlen szorgalmáért, 
példaszerü kötelességhüségeért es eredményes mükö
déseért, nemkülönben jó magaviseletéért. 

Barna Ferencz örsvezető ez. őrmester, Dés Kálmán, 
Pauló Mátyás és Molnár László csendőrök, Ádám Mihály 
volt csendőr, négy vármegye közbiztonságát veszélyez
tető bűnszövetkezetnek hosszu időn át tartott szaka
datalan és észszerüen vezetett nyomozás folyamán tör
tént leleplezése, elfogása és az igazságszolgáltatás ke
zébe való átadása körül eljáró járásparancsnokuknak 
fáradságot nem ismerő buzgalommal való hathatós 
támogatásáért. 

Fejes István és Unoka Pál járásőrmesterek, Ligeti 
János és Farkas József Il. őrmesterek, Keresztes Mihály, 
Marinkás Józse! és Vaskó Antal örsvezető ez. őrmesterek, 
Kis Albert, Székelyhidi Géza, Lang János és Szilágyi 
Afiklós csendőr ez. őrmesterek, Kujáni Mihály, Küs8 
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Mózes, Kovács József Ill., Soós András és Árvai Gyula 
csendőrök, az 1911. évi augusztus hó 6·ára virradó 
éjjel, a borsodmegyei Edelényben, Czeizler Henrik és 
családja sérelmére elkövetett, közfeltünést keltő, hármas 
rablógyilkosság tettesének kinyomozása során kifejtett 
igen eredményes tevékenységükért és jó szolgálataikért. 

Fábián János örsvezető cz. őrmester, Hosszu László 
csendőr, az 1910. évi október hó 3·án Angeli István 
volt császártöltési lakos sérelmére elkövetett gyilkosság 
tetteseinek kinyomozásánál előljáró járásparancsnokuk
nak fáradságot nem ismerő szorgalommal való hathatós 
és eredményes támogatásáért. 

Pimpedli Gyula és Paraj István csendőrök, 1911. év 
folyamán a közbiztonsági szolgálatban tanusitott ered
ményes tevékenységükért, ugyszintén mert az 1911. évben 
Czibakháza és Kunszentmárton községekben fellépett 
ázsiai kolera széthurczolásának meggátlása és a ható
sági intézkedések végrehajtásának ellenőrzése körül 
parancsnokukat lankadatlan szorgalommal, odaadással 
és eredményesen, hathatósan támogatták. 

Bokor Bertalan és Vakulya Károly csendőr cz. őrmes
terek, Köntös Pál, Bródi István, Komáromi Vilmos, Oláh 
Sándor II., Polónyi Mihály, Fata István, Gajdos V. 
András, Mándi István, Nagy István, Gasparik Mihály, 
Olasz Domokos, Jankovics András, Lauer István, Németh 
István ll., Pongrácz József, Mujzer Géza, Fekete Ferencz, 
Pintér Laj08, Dervalic8 Antal, Sámson Géza, Gáli Ferencz, 
Szabó Ferencz, Acsai József, Zuzik Péter, Pusztai Mózes, 
Barta Pál, Klei1/, Pál, Lévai J án08, Ladányi József, Ádám 
János, Kovács György lll., Farkas Gergely, GaUusz Imre, 
Kollár Marián, Biács János, Bajcsi Gyula és Horváth 
Sándor csendőrök, Hegedüs Imre volt csendőr, mert 
IDlI. év folyamán Czibakháza és Kunszentmárton közsé
gekben fellépett ázsiai kolera széthurczolásának meggát
lása és a hatósági intézkedések végrehajtásának ellen. 
,őrzése körül parancsnokukat lankadatlan szorgalommal, 
odaadással és eredményesen támogatták. 

Kemény Ferencz örsvezető cz. őrmester, a közbizton
sági szolgálat terén hosszas csendőrségi szolgálati ideje 
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alatt tanusitott lankadatlan szorgalmáért és igen ered
ményes tevékenységeért, alárendelt jeinek helyes és 
czélirányos vezetéseért és oktatásáért, örsének példa
szerü rendben tartásáért, nemkülönben mindenkor 
tanusitott jó magatartásáért. 

K08zorus Mihály és Kadarkuti János csendőrök, a 
közbiztonsági szolgálat terén kifejtett igen eredményes, 
buzgó és fáradhatlan szorgalmukért, nemkülönben 
példás magaviseletükért. 

Orbán Sándor örsvezető cz. őrmester, hosszas csend
őrségi szolgála,ti ideje alatt a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett eredményes tevékenységeért, nemkülön· 
ben az utóbbi két év alattt tanugitott jó magaviseleteért. 

Keserü István örsvezetö cz. őrmester, a közbizton
sági szolgálat terén mindenkor tanusitott ernyedetlen 
szorgalmáért, példaszerü kötelességhüséggel párosult 
eredményes müködéseért, alárendelt jeinek helyes neve
lése és vezetése körül tanusitott buzgalmáért, nem
különben mindenkor tanusitott példás magatartásáért. 

Szabó Imre III., Ferge Imre és Fórizs Károly csendőr 
ez. őrmesterek, a közbiztonsági szolgálatban hosszas 
csendőrségi szolgálati idejük alatt mindenkor tanusitott 
kiválóan buzgó és eredményes tevékenységükért, az 
alárendeltek kiképzése, oktatása · és nevelése körül 
örsparancsnokuknak hathatós és eredményes támoga
tásáért, nemkülönben jó magaviseletükért. 

Vadász János, Arany János, Deli János, Homola János, 
M ajlinger F erencz és Gasparovics István csendőrök, 
hosszas csendőrségi szolgálati idejük alatt a közbizton
sági szolgálatban mindenkor tanusitott fáradhatlan 
szorgalmukért és eredményes tevékenységükért, fiata
labb bajtársaiknak helyes befolyásolásáért és oktatá
sáért, nemkülönben jó magaviseletükért. 

Kovács Miklós és Roska bnre csendőrök, az 1912. évi 
február hó 18-án Bátya községben kiütött tűzvész 
alkalmával a vagyonmentés körül kifejtett fáradságot 
nem ismerő buzgalmukért és járőrvezetőjüknek ezirány
ban való hathatós támogatásáért. 

Vigh József csendőr, két embernek a vizbefulás veszé-
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Iyéből nehéz körülmények között történt kimenté~o 
alkalmával járőrvezetöjének hathatós támogatás áért 

Halász Sándor és Leitem Henrik csendőr ez. őrmesterek, 
a közbiztonsági szolgálatban állandóan tanusitott buz
galmukért és eredményes tevékenységükért, nemkülön
ben alárendelt jeiknek oktatása, vezetése körül kifejtett 
szorgalmukért. 

Pap Sándor II. ésPatka Sándor csendőrök, a közbizton
sági szolgálat terén állandóan kifejtett eredményes tevé
kenységükért és fáradhatlan buzgalmukért. 

Korsós János csendőr, mert egy családi esetnek négy 
napon át tartott nyomozás során történt kideritésénél 
és a tetteseknek az igazságszMgáltatás kezébe való jut
tatásánál járőrvezetőjét odaadó buzgalommal, hatba· 
tósan és eredményesen támogatta. . 

Szórádi bnre csendőr, a kalocsai örs közgazdálkoclá
sának vezetése körül kifej tett odaadó szorgalmáért és 
a konyhakert müvelése és gondozásában is tanusitott 
fáradbatlan tevékenységeért. 

Vékás Kovács Sándor csendőr, a Benedict y Gyula 
tápiószelei lakos kárára 1911. évben történt ló és lószer
szám, továbbá Mészáros István kossuthfalvai lakos és 
társai kárára történt többrendbeli baromfi lopási ügy
ben' észszerüen vezetett nyomozás folyamán a tettesnek 
elfogása és az igazságszolgáltatás kezébe való juttatása 
körül járőrvezetőjének fáradságot nem ismerő buzga
lommal és kitartással való hathatós támogatásáért. 

Papp Pál és Dócs József csendőr ez. őrmesterek, 8 évet 
meghaladó csendőrségi szolgálati idejük alatt a köz
biztonsági szolgálat terén mindenkor tanusitott ered
ményes tevékenységükért, a mi által ugy bajtársaiknak, 
mint alárendelt jeiknek követésre méltó például szolgál
tak, nemkülönben jó magaviseletükért. 

Mikó Lajos és Kovács Ákos csendőrök, hosszas csend
őrségi szolgálati idejük alatt a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett odaadó és igen eredményes tevékenysé
gükért, nemkülönben példás magaviseletükért. 
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A m. kir. l V. számu csendőrkeriiletben: 

Miltsovits 19niicz csendőr ez. őrmester, Rácz Jeremiás 
és Cserényi Imre csendőrök, a szirkvashegybánya
telepen kiütött sztrájk alkalmával a törvényes rend 
fenntartása körül kifejtett tevékenységükért. 

Kántor István, Kozma István és Pásztor József csend
őrök, számos büntetendő cselekmény kinyomozása 
folyamán kifejtett eredményes tevékenységükért. 

Annus Ferencz és Zsik Ábrahám esendőrök, egy erő
szakos nemi közösüléssel párosult szándékos emberölés 
bű ntettének kideritése körül kifej tett tevékenységükért. 

Erdei Józse! és Pap Sándor örsvezető ez. őrmesterek, 
Kátyuk István, Kovács Kálmán, Potory László és Szotál.; 
György csendőr ez. őrmesterek, Edelényi Ferencz, Lázá,' 
Lásztó és Szabó 19nácz csendőrök, hosszabb csendőrségi 
szolgálati idejük alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett eredményes tevékenységükért. 

A m. kir. V. számu csendorkerületben : 

II eiszel' Józse! örsvezető ez. őrmester, Pál Sámuel, 
Janka Józse! és Tefner Frigyes csendőr ez. őrmesterek, 
Kovári János, Vágó Lázár, Kankovszky István, Mayer 
János, Balázs András, Jánosik István, Jeno!i István, 'l'óth 
István IV., Tóth József, Korcsok István, JIoró Pál, Polyák 
Máté, :L'árnok Pál, Horváth Mihály, Hauspek Károly, 
Kovalov8zky Sándor és Szilágyi Sámuel csendőrök, a köz
biztonsági szolgálat terén az utóbbi időben kifejtett szor
galmuk és eredményes tevékenységl\kért. 

Strete Demeter csendőr ez. őrmester, Jurisza András, 
Kakó Illés, "lIelu8ka István, Griesz István és Lahucsky 
János csendőrök. mert egy rablógyilkosság tettesének 
kinyomozása és elfogásánál hathatósan közremüködtek. 

Jáno8ka József csendőr ez. őrmester, mert egy öngyil
kosságot elkövetni szándékolt egyént igen veszélyes 
helyzetéböl kimentett. 

Kopeczky Józse! csendőr, tűzeset alkalmával a tűz· 
oltás és vagyonmentés körül tanusitott gyors, bátor és 
fáradhatlan ténykedéseért. 
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Rácz László zászlós, Lakner Zsigmond örsvezető ez. 
őrmester, Szórád Rezső, Kovács János l. és Ferencsik 
János csendőrök, Ravasz Ferencz járásőrmester, Farkas 
Lórincz örsvezető ez. őrmester, Tomor Gábor és Lazis
tyán János csendőr ez. őrmesterek, Horváth József, 
Ocskó Mihály, Tóth Gábor, Zimmermann Jenő, Bulej 
Vincze, CseM Józse!, Eliás János, Izsó! Alajos, Kádár 
György, Moravcsik Ferencz, Stegmann Károly, Szliáczky 
János, Márton Lajos, Lénárt József, Izsó! László, Rádli 
Sándor, Földes György, Csölle Kálmán, Kutyis János, 
Ondrus János, Lonszky Sándor, Rumann Józse!, Kristóf 
József, Szabó János IV., B01'ovszky János, Homolya 
István és Porumb Tivadar csendőrök, mult év folyamán 
a Duna mentén fellépett kolerajárvány továbbterje· 
désének meggátlása körül kifejtett szorgalmukért .. 

Kisuczky József és Vizsy Ágoston csendőrök, tűzvész 
alkalmával tanusitott buzgó ténykedésükért. 

Belisz Mihály próbacsendőr, egy vasuti. kocsiból ki
szabadult és megvadult ökörnek, bátor és ügyes eljá
rásával történt ártalmatlanná tételéért. 

A m. kir. V l. számu csendórkerületben : 

Baranyai János ll. csendőr ez. őrmester, Németh 
István V11I., Varga György ll, és Tóth István 1. csend· 
őrök, Kemesmál községben 1911. évi szeptember hó 
6-án dühöngött tűzvésznél, a vagyonmentés és a tűzoltás 
körül kifejtett fáradságot nem ismerő kitartással s nagy 
buzgalommal teljesitett hasznos szolgálataikért. 

Horváth József ll. járásőrmester, H uber János és Lieben· 
tritt Adolf őrmesterek, Csontos Antal örsvezető ez. őr
mester, Tomor János, Steiger István, Kóródi István, 
Kardos Ferencz, Horváth Lajos, Pap János, Teubler 
Ádám, Petti István és Friedrich János próbacsendőrök, 
Székesfehérváron 1911. évi szeptember hó 15-én kiütött 
nagyobbmérvü tűzesetnél, a vagyonmentés és a tűz 
továbbterjedésének meggátlása körül kifejtett hasznos 
és buzgó tevékenységükért. 

Váradi Ferencz járásőrmester, Horváth Sándor csendőr 
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ez. őrmester, Parkas Miklós csendőr, egy 5605 korona 
97 fillérről szóló takarékpénztári könyv és a,z abban volt 
200 korona pénzlopás tettesének leleményes és szakszerLi 
eljárással történt kinyomozása és a takarékpénztári 
könyv megszerzéséért. . 

Horváth Ádám és Király Ber:talan csendőrök, az alsó· 
domborui .esendőrlaktanya padlásán 1912. évi január 
hó 18-án délelőtt l /~4 órakor keletkezett tűznek, -
mielőtt nagyobb kárt okozott volna, - helyes intéz
kedésük és kitartással párosult gyors tevékenységfik 
által történt elfojtásáért_ 

A m. kir. V 11. számu csendőrkerüleiben : 

Gáspár János járásőrmester, Ambrus 'goston örs
vezető ez. őrmester, Veres Józse!, Szőcs János, Támpa 
Imre és Pál György csendőr ez. őrmesterek, Barabás And1,ás 
és Serény János csendőrök, a közbiztonság terén kifej
tett tevékenységükért és példás magaviseletükért. 

Tóth Bálint csendőr, ez. őrmester, Izsák János és 
Bartók Ferencz őrmesterek, II> közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett tevékenységükért. 

Jakab András próbacsendőr, tűzoltásnál a vagyon
mentésnél járőrtársainak kellő támogatásáért. 

Rácz Károly járásőrmester, Gál András, Bács Ferencz, 
Szidon György és Kanabé János csendőrök, a közbizton
sági szolgálat terén kifejtett tevékenységük és példás 
magaviseletükért. 

Tornai Ferencz csendőr, mert egy 2000 és egy 200 
korona értékü aranyérc lopás tetteseinek kideritéRe, 
elfogása, illetve feljelentésénél járőrvezetőjét buzgalom
mal támogatta. 

Cure Péter csendőr, mert az 1902_ évben elkövetett 
halált okozó sulyos testi sértés tettesének 1911. évben 
nehéz körülmények között történt kideritése alkalmáva.l 
járőrvezetőjét odaadó buzgalommal támogatta. 

Végh Sándor, Lakatos Pál csendőrök, mert az 191!. 
évben elkövetett szándékos emberölés tettesének körül-
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tekintéssel és leleményességgel eszközölt kideritése alkal
mávaljárőrvezetőjüket odaadó buzgalommal támogatták. 

Baricz József és Gálfi Ferencz örsvezető ez. őrmeste
Tek, a csendőrjelentkezők gyüjtése körül kifejtett ered
ményes tevékenységükért. 

Szőcs János és Veres József örsvezető ez. őrmesterek 
Pál György csendőr ez. őrmester, Barabás András csendőr' 
JI, k,özbiztonság terén kifejtett eredményes tevékenysé~ 
gükért. 

Donát Mihály csendőr ez. őrmester, Péter József, Réti 
Károly, Opris Józse! és Ungvári Ferencz csendőrök. 
több csendőrségi szolgálati idejük alatt a közbizton: 
sági szolgálat érdek6ben kifejtett buzgó 6s eredményes 
tevékenységükért. 

Soós János őrmester, Samu Mihály és Tasnádi János 
örsvezető ez. őrmesterek, 10 éven felüli csendőrségi 
szolgálatuk alatt tanusitott buzgó tevékenységükért. 

Mezei Mihály csendőr ez. őrmester, Pap Zsigmond és 
Nagy Károly örsvezető ez. őrmesterek, Eder Antal, 
Nagy ~áno~ II., Pap József, Gergely György, Becze llyis, 
Daraban Twadar, Székely János, Földvári Aurél, Turczás 
Gergely és Fazakas István csendőrök, 1910. évben Szi
lágysomlyón egy gyujtogató bűnszövetkezet kideritése 
és elfogásánál tanusitott tevékenységükért. 

Emerich József, Becze Ilyis és Tóth József csendőrök, 
1912. évben Szék községben megejtett orszá"gyülési 
képviselőválasztásnál kifejtett tevékenységükért~ 

.A m. kir. V J 11. számu csendőr kerületben : 

Papp János, Garabuczi Józse!, Szilágyi Lajos, Oravecz 
bnre, P. Kiss Laios és Jakab János csendőrök mert Grosz
mann Sámuel, özv. "Klár Lajosné, Oláh G~za nyire "y
házai, Brugovits József, Deutsch Albert és fia deb~e
<lzeni, Weisz Lajos nagykárolyi, Lomniezel' Emánuel, 
Kroó Gyula sátoralj auj helyi, Feldmann Jakab szamos· 
ujvári lakosok, továbbá a: tokaji és nyiregyházai izraelita 
hitközsé~ .és a nyíregyházai református egyház, a nyír
egyháZa! Iparosok és kereskedők hitelbankja kárára a 
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mult évben elkövetett s 12169 korona 69 fillér kárértékü 
betörések és betöréses lopások tetteseinek hossza b b 
időn át folytatott nyomozása során járőrvezetőjüket 
hathatósan támogatták s igy az eredmény biztositásá
ban tevékeny részt vettek. 

Keserii János csendőr, négy éven felüli csendőrségi 
szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálatban min
den alkalommal ernyedetlen buzgalommal 6s kellő szak. 
értelemmel teljesitett hasznos szolgálatért. 

Rökkert Sándor örsvezető ez. őrmester, Szalai Kálmán 
csendőr, Fábián Károly cs. és kir. 65. gyalogezredbeli 
katonaszökevény által elkövetett többI'endbeli betö
réses és egyéb lopásolmak, ügyes és leleményes nyomo
zás során történt kideritéséért és a tettesnek elfogása 
körül tanusitott éber és bátor fellépésükért. 

Mát y Miklós csendőr, az 1912. évi április hó 7·én 
Tiszadada községben kiütött tűzvész alkalmával egy 
a füsttől már eszméletlen állapotba jutott embernek 
az égő házból való kimentése körül történt közremü
ködése alkalmával tauusitott elszánt és bátor maga
tartásáért. 

17 



I ~ 

Vegyes közlemények. 
A~ ifla~i esendő'}". 

b'la: Ba' . F renyI erencz m. kir. csendőr.főhadnaO" 

"IGyönyörü ta~aszi virulásában pompázik a fO~Y' 
vo gye, me ly mmt egy k "', yo 
siklik vé i .. " arcsu ezustkIgyo kanyarogva 
égről gl~ a zoldel~ hegyek között. A derüs felhőtlen 

Bze I napsugar mosolyog le a virá os földr 

2d:~~~~~~~~c~~~s~:~~:e~!~~tltt~z~~~~~:~~ AnY~ía:: 
en, a foldeken napsütött arczu I ' vo gy. 

~állll paras,~tlegények széles jÓk~~~~:~t ~:f~~~Ír sZ~?s. 
en~tt felhotlen derü, gondtalan vidá' . m· 
HIrtelen elbujik a nap. msag. 

Kelet felől két hatalmas sötét felle O" vadul k t' 
eglmást s s,zéles fekete nszi1ynkkal b;borit'ák aerg~: 
elobb. oly szep napsugara S égboltot. J me" 

bU;~~I:~n bebo:ult. A nap korongja sürü fellegek be 
felhők ~ ~lyk~.I csak egy darabka széle verődik át a 

. suru szovetén, erőtlen, gyen"e su ' l 
pIrosra fest,:e a szürkés fekete fellegtakarót.garava vér· 

Lenn a volgyben besötétedett 
.. Pu~~titó fergeteg süvítve ny~rgal vé i a " 

~olgyo~. Rémülten menekül ember és áli!t fed,,:agts 

~ehez, feszult levegőt óriási csattanás bb a, a. 
s~eru hatalmas dörrenés járja át vakitó té ro. ~n~s. 
tanczolva szökik le az égről a földbe n~? villam 
i~:tny~agas daliás tölgyet. Mintha e sd;::~:Zj~:~á: 

.. .. vo na a csata megkezdésére. Dör és'" 'n' 
kozott mcgszakadnak a sötét fell k .. ~.' VI amlás 
ontják m.a-'ukból a vizet M . d efe , suru ~uhatagban 

Szakadó" e-ő ben k . eg;~n n t az ég ha boru. 
előttük lán~zrakötö~! csendor fut a községháza felé, 
A községházára érve l r~ng!kos csavar?"ó bukdácsoL 
"" ' erazza magukrol a vizet orsvezeto feO"yverzetét leté 'l " .. ,az 

_ Szerelvén . ve, szo a csendorhoz: 
yemet Itthagyom. Maga a foglyot őrzi 

addig, a mig visszajövök. Itt teljos biztonságban lesz
nek, mert a község háza dombon áll. Én elmegyek men
teni a kit lehet, - igtenitélet leRz. 

Azzal hirtelen kifordult az utczára, hol már a folyton 
növekvő vizben rémült arczczal szaladgáltak a házaik
ból kiszoritott emberek. Az örsvezető futva ment le a 
község mélyebben fekvő részébe, - általános rémü
letet s kétségbeesést talált ott. 

Egy fiatal parasztasszony két kis leányát karjain 
tartva remegve gázol a rohanó árban, de a viz erős 
sodrával nem bir, kimerülten összeesik. Az örsvezető 

ép jókor ott terem, erős kezével felkapja a gyönge 
asszonyt s ki akarja hozni a vizből. 

- Örsvezető úr, előbb a két gyermekemet! 
Az örsvezető átveszi a két siró apróságot, kiviszi 

őket a szárazföldre és hamar visszasiet a vizbe, Még 
idejében éri el a gondos anyát, kezét megfogja, kive
zeti őt gyermekeihez. 

Sietve továbbmegy az örsvezető, mert másfelől két
ségbeesett segitségkiáltások hangzanak feléje. - Hová 
menjen előbb, kit mentsen meg legelébb? 

J\.Iintegy husz lépésre tőle egy fiatal leány küzködik 
a sárga hullámokkal, de nem sokáig bir velük, - elesik, 
elmerül a szennyes özönvizben. Az örsvezető gon· 
dolkodás nélkül ugrik a mély vizbe s mint kitünő, gya· 
korlott uszó, hamar eléri a leányt, hosszu szőke hajánál 
megfogva, kiuszik vele az aggódó, siránkozó szülők· 
höz. A leány egészen elalélt. Arcczal a földnek for
ditja, száját kinyitja, kimossa s mikor már a bevett sok 
viz kiömlött belőle, háttal lefekteti a földre s mester
séges légzéssel életrekelti. 

Most eszébe villan az örsvezetőnek, hogy az ő ör
mestere is ebben az utczában lakott. Bár a hideg viztől 
teljesen átázott, fogvaczogva didereg a hidegtől, -
ismét beugrik a vizbe s az őrmesterék lakása felé uazik. 
Az ablakból idegesen integet az őrmester, ki, - mert 
nem tudott USZrll - a lakásból ki sem mozdulhatott. 
Az örsvezető előbb az őrmester nejét, azután pedig 
magát az őrmestert uszva mentette meg a biztos haláltól. 
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Űrmestere hálálkodva szorongatja az örsvezető kezét: 
- De most öltözzék melegbe nam s igyék valami 

meleget, mert különben megveszi a hideg. 
- Bizony, örsvezető ur,- szólal meg a falusi szatócs,

tessék bejönni hozzám, adok egy kis meleg bort, meg 
aztán ledörgöljük száraz ruhával. 

Betértek a szatócshoz. 
A meleg italtól és a ledörzsöléstől ismét visszanyerte 

az örsvezető c~elekvőképességét, nagy testi erejét. 
Most már száraz ruhával az őrmesterrel a községházára 
mentek s fáklyával rendeltél. ki az éjjeli őröket az 
utczákra, mert a sötét éjszakában ugyszólván egy lé
pésre sem lehetett látni. 

Az egyik fáklyással lementek a folyót megnézni. 
A különben csöndes folyásu és gyérvizü folyó most 
óriássá nőve, hatalmas, zugó robajjal rohant kiszéle
sedett medrében. A két meredek partot összekötő 
rozoga fahid recsegett, ropogott s ugy ingott, mint 
valami gyönge kártyavál'. 

- Ez össze fog dülni, elviszi a nagy viz, a mi még 
ezután fog jönni a felső községekből - szólt az 
örsvezető az őrmesterhez, aztán a fáklyás éjjeli őrhöz 
fordult. - Maga szaladjon át a hid on, öreg, s' a tul ó 
parton ott maradj on és ne ereszszen senkit a hidra. 

Az öreg gubás paraszt hol a hidat nézte, hol az örs· 
vezetőt, hitetlenül rázta a fejét: 

- Domnu firer, nem lehet már azon a hidon átmenni. 
Rögvest leszakadna ... 

- Leszakad, az eszit magának, dehogy szakad le. 
Maga gyáva, no nézze, hogy megtart a hid. - Félelem 
nélkül haladt végig az örsvezető az imbolygóhidon s az 
öreg éjjeli őr félve, röstelkedve, lassan kullogott utána. 

Baj nélkül értek a tulsó partra. - Na lássa, mit 
mondtam!? Maga hát itt marad és vigyáz, hogy senki 
se lépjen a hidra, én visszamegyek, az Isten áldja meg! 

Habozás nélkül ismét átment bátran a tulsó oldalra, 
hol már aggódva várta öreg örsparancsnoka. 

- Hallja, fiam, Istenkisérté8 az ilyen. Hisz bármely 
pillanatban leszakadhatott volna a hid. 

Fiatalos hévvel, tultengő önérzettel felelt az örsvezető: 
_ És mégsem szakadt le. Dehát mit tehettem v?lna, az 

öreg át nem ment volna itélet napig sem, ,ha at. nem 
me ek előtte. Aztán voltam én már mama vlzb~n 
ne!Yegyszer, eggyel több vagy kev~s.ebb, .az mar 
igazán nem határoz. Ki tudnék én USZlll mnen IS. . 

_ Dehogy uszik ki, fiam, dehogy. Ilyen. m~gas?ol, 
ha beleesik ebbe a ragadó vizbe, nem menekul kl belole. 
Lehetetlen. . . . 

Az örsvezető már nem is ugyeit az őrmester szaVaira, 
jobbfelől mintha segitségkiáltásokat hallott volna, 
arra figyelt. , , 

_ Jöjjön, őrmester ur, a faklyaval, ugy látszik, erre-

felé is baj van. " , előtt 
A hangok irányába siettek. A kovac.sek ~aza . 

nagy néptömeg, a házat körülfogta a VIZ, saros hab?a 
már az ablakfákat nyaldossa: az ablakok ban . megré
mült asszony nép ség s gyerekek kiáltozl~ak segltségér~. 

Az egyik kovácslegény , a falu l~g~zala8abb e~beI~ 
bátran nekiindult a viznek s a hazlg akart gazolm: 
ámde a viz egyszeribe a vállához ért s a gyorsan sodro 
áradat az erős embert könnyedén. f.e,lfo,rdltotta, a ~~l
lámok magukkal sodor ták. Egy JaJkIaltas szaladt veglg 
a körülállók ajkán, de egyszerre mind el~söndese~tek ~ 
lélegzetüket is visszafojtva figyeltek az ors;ez~to~~, kl 
erős karokkal szelte a rohanó vizet s meg ~deJebe.n 
elérte a kovácslegényt. kit már szinte aléltan Vl~t a v~z 
magával. Kihozta ~ szárazra, s át,a~ta, ~z ?t~ alldog~
lóknak, hadd viseljék gond]at sallItsak labla. Aztan 
körülnézett, hogy menthetné meg az asszo?-yokat, s 
gyerekeket. Az asztalosék háza előtt egy csomo dcszkat 

talált. . k 
_ Nosza emberek, szegezzük ÖSAze tutaJlla . 
Iziben megindult a munka, alig egy .negyed.?ra alat~ 

összetákolták a tutaj t. A vizre eresztIk, ~z ?~svezeto 
rálép, de mindjárt beleesik" a. vizbe,. a ,~ntaJ sZ~JJel~e~t 
alatta. Egy-kettőre kiverg~dlk a. vlZbol s az:an ~~z~ot 
keres a ház körül. Sikerül IS egyIk helyen,.ba~ de~ekrg
érő és erősen sodró vizben a házat megkozelitem, s a 
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gyerekeke t hátára kapva egyenként ugy hozza ki a 
veszélyeztetett házból. Mikor negyedszer indul a ház 
felé, hogy még a házban levő öreg asszonyt is kimentse, 
a viz már a nyakáig ér, ennyire nőtt meg időközben. 
A házat már c8ak uszva közelithette meg s az öreg 
asszonyt a nyakába kapva, nagy ügygyel·bajjal ki
uszik a partra. Dörgő éljenzéa fogadta a bátor mentőt, 
mert alig hogy partot értek, összeomlott a ház, mely 
feltétlenül maga alá temette volna szerallcsétlen lakóit, 
ha idejében meg nem menti őket az örsvezető. 

Recsegés, ropogás, majd ágyulövéshez hasonló nagy 
dörrenés hallatszik. (lA hid! Viszi a hidat a viz!» 

Csakugyan, a fékevesztett, zabolátlan elem p€'hely
~ént emeli fel a nagy faalkotmányt s azt könnyen széj
Jelzuzva, hatalmas gerendáit nádszálként sodorja ma
gávaL 

Az örsvezető jelentősen néz az őrmesterre. 
- Ugy-e jó volt a Morsulét a tulsó partra állitani? 
- Bizony okos dolog volt. 
A hidnál a szögletnél megtorkolt a viz s mérgesen 

támadt a gyönge szögletháznak. 
- Ezt is mindjárt elviszi; - szól valaki szárazon. 

Az örsvezető arra néz. Majd mintha valamit észrevett 
volna, a két kezét ernyőként a szeme elé tartva, erősen 
néz a háztetőre. 

- Nézze csak, őrmester ur, ott a háztetőn .. . Nekem 
ugy rémlik, mintha ott látnék valakit. 

- Igen, mintha egy asszony volna. 
. Az örsvezető szinte illeg se várta az utolsó szókat, a 

VIzbe ugorva 'a ház felé uszott, de kimerültsége miatt 
nem birt az árral, érezte, hogy vissza kell fordulnia, 
mert különben ő is odavész. Pedig most minden pel'cz 
d~ága, mert a házat annyira kikezdte már a viz, hogy 
barmely pillanatban magával ragadhatja a tetején 
ájultan fekvő asszonynyal együtt. Egy emberélet, 
melyet meg kell menteni. 

Az örsvezető kétségbeesetten néz körül. Örvendve 
felvillan a szeme. A körülálldogálók között az egyik 
paraszt szép erős lovat tart kötőféken. 
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-Adja csak ide azt a lovat! 
A paraszt készségesen odaadja. Az örsvezető ráül a 

lóra s belehajt ja a vizbe. A derék állat, miutha sejtené, 
hogy mily nemes hivatást szolgál most, nagyokat prüsz
kölve, de vonakodás nélkül birkózik meg a nagy viz
zel. A ház alatt az örsvezető a ló hátára áll s ugy veszi 
le a házról az ijedtségtől és a hidegtől ájult asszonyt. 
Még egy pár pillanatnyi küzködés a hullámokkal s a 
körülállók nagy örömére partot énlt'k. 

A rémes éjre virradóra ijc~ziően bontakoztak ki a 
megmaradt házak körvonalai a hajnali homályból. 
Mindenütt viz s a szép falu helyén id6tloll romhalmaz. 
A megmenekült lakosság hálát adott a Mindenhatónak, 
hogy nyomorut életét megmenthette, s mtIgis kétségbe· 
esetten néz körül: élni, de miből? Mindcn jószág, min· 
den élelem ott pusztult a fertclme~ vizözönben. A halál 
ijesztő rém e után az inség, az éhs6g kisért. 

Az örs vezető mély gondolatokba merülve járkált a 
parton, aztán tekintetét merő en a földre szegezve, so· 
káig keresgélt. Egy lapos követ emel ki az iszapból, 
letörli jó szárazra, aztán elkéri az őrmester téntaczerl1' 
záját s a kőre rö jelentést ir, - hogy baj van, hogy 
gyors segitség ke . - Aztán két ujját a szájába dugva, 
nagyot füttyent és a két karjával a tubó part f('lé in· 
teget. 

- Hej! Morsule! Hej! 
A tulsó parton az öreg éjjeli Ől' szaporán lóbálja a 

kiégett fáklyát maga körül, jelezvén, hogy meghallotta, 
hogy a jeladás neki szól. 

- Morsule! Átdobom ezt a követ, irtam rá jelentést, 
hogy .segitség kell. Vidd bo a városba azonnal, add oda 
a hadnagy urnak! 

Az öreg kiált, hogy megértette. Aztán az örsvpzető 
felkapja a követ, egy 'párszor erősen moglóbálja maga
körül, aztán hatalmas lenditéssel átdobja a tulsó partra. 
Nagy ivben repül a kő, majd az öreg fejét találja, köz· 
vetlen mellette esik le. Az öreg hamarosan felemeli, 
ködmöne alá dugja és sietve megindul a hegyi ösvényen 
a város felé. Délre már lesz segitség. 
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- Mi az, fiam, véres az inge? szól az őrmester 
aggód ó arczczal az örsvezetőhöz. 

Az örsvezető csak most vette észre, hogy nagyon 
fázik, teljesen fáradt s fájdalmat is érez. Teste tele volt 
sebekkel, melyeket a vizben uszva, a keritésekbe és 
gerendákba ütődve kapott. Ágyba került, kórházba s 
a bátor életmentő soká birkózott a halállal, melytől ő 
annyi embert megmentett. Talán az ő életén akarta 
magát a halál kárpótolni azokért, melyeket épen az 
örsvezető hősies önfeláldozása miatt nem kaparithatott 
meg az örök enyészet számára. 

De a fiatal, erős emberi természet mégis győzött. 
A felejthetetlen ül rémes éjszaka évfordulójára már 

ott ragyogott az örsvezető mellé n a király elismerése, 
az érdemkereszt. S ha ugy kiváncsi emberek kérdez
gették, hogy miért kapta azt a szép kitüntetést, nemes 
egyszerüséggel felelte: 

- Huszonhét embert mentettem meg a biztos viz
haláltól ... 

E gyet-mást a [ eg yVe1'haszná lat'1'ól. 

Irta: rományai lovag CZÓfJler Gusztáv, 111. kir. csendőr
főhadnagy. 

Azon erő hatalmi eszközök között, melyeket a szol
gálatot teljesitő csendőr utasitásaink szerint alkalmaz
hat, a fegyverhasználati jog tekintendő a legfontosabb
nak, mert ezzel a csendőr emberek életét olthatj a ki s 
azok testi épségét csonkithatja meg, tehát az állam és 
az egyén legdrágább kincsében tehet jogosan (vagy 
jogtalanul) helyre nem hozható kárt. 

Azért, mert ez a jog ily nagy hordere jü, minden csend
őrnek teljesen tisztában kell lenni azzal, hogy tulajdon
képen ki ellen, mikor, mily körülmények között és miért 
élhet a fegyverhasználattal ? 

Szükséges tehát, hogy a fegyverhasználatra vonat
kozó szabályainkat mÜlden csendőr tökéletesen ismerje, 
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azokat megértse és a gyakorlatban - az elméleti oktatás 
alapján - helyesen alkalmazhassa. 

Szolgálatunknak ezen ágát gyakorlati tapasztala
tokon megtanulni nem lehet és nem is szabad, mert -
egészen eltekintve attól, hogy nem akad csendőr, killek 
oly gyakran van alkalma fegyverhasználatokra, hogy 
e téren gyakorlati tapasztalatokról beszélni lehetne. -
embereknek kioltott életén, megrontott egészségén és 
megcsonkitott tagjain tanulni nem lehet! 

A fegyverhasználati jog körüli eljárást tehát nem 
lehet elég gyakran szóban és irásban oktatni, nem lehet 
elég gyakran megbeszélni, gyakorlati példákkal meg
világitani, a kételyeket eloszlatni és a tapasztalt hely. 
telen nézeteket kellő felvilágositással helyes mederbe 
terelni. 

Testületlink mÜlden tagja tudja, hogya fegyverhasz
nálati jog körüli nézetek, - sokszor sarkalatos pon
tokon, - igen eltérnek egymástól, minek oka abban 
rejlik, hogy utasitásainknak a fegyverhasználatra vonat
kozó részei nincsenek mindig szerencsésen megszöve
gezve. 

Az alábbi fejtegetések helyes értelmezése érdekében 
első sorban azt kell leszögezni, hogya csendőr kezébe 
a fegyver nem azért adatott, hogy azzal megtorlást 
gyakoroljon, hanem azért, hogya törvény erejét szük· 
ség esetén kellően érvényesithesse. 

A szervezeti utasitás ll. §-áuak - különösen az l. 
pontnak - helyes felfogása szempontjából a csendőr 
személyét is ki kell kapcsolnunk a kérdésből. A csendőr 
mint egyén itt nem jön számitásba, itt csak az ő szemé
lyében képviselt törvény sérthetetlen tekintélyének 
megvédése (l. pont) és az ő ajkain át parancsoló tör
vény komoly szavának rettenetes sulya szerepel (2., 3., 
4., 5. pont), mely előtt mindeukinek meg kell hajolni, 
ha másképen nem, - élete áráu! 

A szervezeti utasitás l l. §-lÍ,nak l. pontjában tehát 
a szolgálatilag - a törvény nevében - follépő csendőr
ben a törvény fegyveres testet ölt, a mely ellen intézett 
erőszakos megsértés vagy támadással való veszélyes 
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fenyegetés ellenállásra. - de nem büntetésre - talál, 
mely ellenállás (fegyverbasználat) a törvényt szükség 
esetén támadójának élete árán sem engedi erőszakosan 
megsérteni. 

A fegyverbasználati jog tebát bivatva van meggátolni 
azt, hogy a szolgálatot teljesitö csendőr személyében 
megtestesüJő törvény erőszakosan megsértessék, vagy tá·" 
madással veszélyesen fenyegettessék. A biróságok pedig 
hivatva vannak arra, hogy azt, a ki a törvényt erősza
kosan megsértette vagy támadás8al veszélyesen fenye
gette - megbüntesse. 

A fegyverhasználat által tehát a szolgálatot teljesitő 
csendőr, - bár a törvényt képviseli, - nem büntet, 
mert büntetést csak a biróság ok a büntető törvények 
alapján, perrendtartás szerinti itélkezés u tán és O Fel
sége a király nevében ~zabbatnak ki, hanem - eltekintve 
személyének jogos védelmétől - csak meggátolja azt, 
hogya törvényen sérelem történjen. Vagyis más szóval, 
a fegyverhasználat csak addig terjedbet, a mig a törvény 
a csendőr személyében támadva vagy veszélyeztetve 
van. 

Legyen szabad ezt egy példával megvilágitanom. 
Ha a szolgálatilag eljáró járőr egyik tagját egy kö

vekkel dobálódzó néptömegböl egy kővel agyonütik, a 
halálosan sérült csendőr összerogyása után azonban a 
dobálódzással azonnal felhagynak, ugy ezen néptömeg 
ellen a járőrnek életben maradt tagja büntetésből, meg
torlásként fegyvert nem használhat. 

A fegyverbasználati jog helyes gyakorlása szempont
jából tehát éles különbséget kell tennünk az utasitásaink 
kifej ezései között. 

A szervezeti utasitás ll. §. 1. pontja azt mondja, 
hogy: ('a ki a csendőrt erőszakoFan megsérti stb.,) Ez a 
pont tehát a jelenről és nem a multról beszél, vagyis 
nem azt mondja, hogy «megsértette'). Azt. ki a szolgá
latot teljesitö csendőrt megsértette, már cFak birói bün
tetés elé vihetjük, ezt megelőzőleg azonban a II. szol
gálati utasitás 36. §-ában körülirt erőbataImi rendsza
bályt léptethet jük élethe. 
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Emlitett §. a bilincs alkalmazásáról szól és bJ pontja 
alatt azt mondja, hogy azon elfogott egyén ellen, ki «a 
csendőr ellen erőszakos támadást intézett vagy ilyennel 
veszélyesen fenyegetődzött», bilincs alkalmazható. 

Szigoruan meg kell tehát különböztetni azt, hogy az 
erőszakos megsértés bekövetkezett-e már vagy nem. 
Ha bekövetkezett, ha a törvényen a sérelem már megtör
tént, ugy következik a birói eljárás alapján a büntetés, 
nem pedig a fegyverhasználat. Ha azonban az erőszakos 
Ijlegsértés még nem fejeztetett be, hanem folyamatban 
van, vagy i smétlődik, akkor a törvényt fegyveresen 
képviselő, szolgálatot teljesitö csendőr köteles - éppen 
a törvény tekintélyének megóvása érdekében - minden 
eszközzel, ha kell kiméle tlen fegyverhasználattal is meg
gátolni azt, bogy raj ta, illetőleg a törvényen erőszakos 
sérelem történjen. 

Ezzel megkiséreltem a szervezeti utasit ás ll. §. l. 
pontja és a II. szolgálati utasitás 36. §. b J pontja közötti 
összefüggés megvilágitását, mely összefüggést - gya
korlatból tudom, - a legtöbb csendőr nem találja meg. 

Az elmondottakkal szemben a szervezeti utasitás ll. §. 
2., 3., 4., 5. pont jaiban körülirt fegyverhasználati jog 
pedig azért adatott a szolgálatot teljesitö csendőrnek, 
hogy azzal a törvény parancsoló szavának - szükség 
esetén fegyveres erővel - feltétlenül érvényt szerezzen. 

Ezen pontokban körülirt fegyverhasználati jog alkal
mazása által tehát a fegyverhasználatot szenvedő egyén 
szintén nem lesz megbüntetve, hanem kényszeritve, 
hogy a törvény szavának engedelmeskedjék, illetőleg, 
hogy a törvényt végrebajtó csendőrt törvényes szolgá
latának végrehajtásában ne gátolja. 

Üdvös volna, ha a fegyverhasználatra vonatkozó és 
mint emlitettem, nem mindig szerencsés szövegezésü 
szabályainknak sok megvilágitásra és magyarázatra 
szoruló tételéhez testületünk tagjai a Csendőrségi Lapok
ban bozzászólnának s erre a tárgyra vonatkozó nézetek
ről vagy a gyakorlatban szerzett tapasztalataikról zseb
könyvünk számára értékes közleményeket imának. 

BeiRmerem, hogy a tárgy kissé kényes, mert utasi· 
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tásainknak erre vonatkozó ~zakaszai többféle értel
mezésnek is helyt adnak. Épen ezért volna azonban 
kivánatos, hogy minél több felfogás nak és nézetnek 
nyilv~noss.ágra hozatal a ál.tal a tulajdonképeni helyes 
felfogas kIJegeeesedJék, ml csak az ügy érdekét moz
ditan~ elő, vag~js h?zz,ájárulna ahhoz, hogy helytelen 
felfogasok alapjan tortent Jogtalan fegyverhasználatok 
lehetőleg elkerültessenek. 

Nehéz és felelőségteljes szolgálatuuknak ugyszólván 
legk.0n;t0~y~bb és. következményeiben legnagyobb hord
ereJu agarol van Itt szól Jogtalanul - szükség nélkül _ 
alkalmazott fegyverhasználat által embertársunk életét 
ok. és szük~ég. nélkül ~Itjuk ki, vagy testi épségét ok és 
sZ,ukség nelkul csonkItjuk meg. Ha pedig nem hasz
nalunk fegyvert akkor, a mikor kell és ugy, a hogyan 
kell, .. ugf a törvény tekint~lyén és ezzel fegyverünk 
beesuleten ejtunk mély es nehezen helyrehozható 
csorbát. 
. A, gyakorlati élet mutatta, hogy utóbbi eset sokkal 

rItkabban fordul elő, mint az előbb emlitett, a mi az 
ember gyarlóságát és hibáit tekintve, - természetes is. 
De épen eZ,en ~yakorlati. tapasztalatból merithetjük 
azt a, tanulsagot IS, llllszennt annak a kérdésnek a fej
~egetesére, hogy mIképen kerülhetők el különösen a 
Jogtalan fegyverhasználati esetek, sokkal inkább szük
ség van, mint az ellenkező kérdésnek folytonos és sok
szor erőltetett feszecretésére 

Intézményünk minden tagja előtt igen tanulságos 
le~me, ha az országban történt minden fegyverhasz
nalat ,,- ~setleg csak a tanulságosabbak - vagy a 
CsendorségI Lapokban, vagy külön felügyelői tanulságos 
parancsok ban, az összes csendőrségi egyének előtt 
tanulmányozás végett kihirdettetnének. 

Ez.ekből, az esetekből - ha kellő részleteoséggel és 
a .. ~lzottsag határozatainak rövid megindokolásával 
kozoltetnénck - nézetem szerint többet lehetne ta
nulni, mint bármilyen alapos oktatás ból, mert ezek az 
esetek képeznék a sokszor oly nehezen található és nem 
mindig sikerült változatos és tanulságos gyakorlati 

269 

példákat arra, hogy mikor, miért kell és mikor, miért 
nem szabad fegyvert használni? 

Ha az itt elmondottak szerint mindig szem előtt 
tartjuk, hogy mi a tulajdonképeni ezé/ia a fegyver
használatnak és gyakorlati esetekben ezen ezélt követ
jük, - mi kellő oktatás és a közhirré tett esetek tanul
mányozása és az ezek fölött való elmélkedés alapján 
nem lesz olyan nehéz, - nem történhetik meg, hogy a 
szolgálatot teljesitő csendőr az utasitás félremagyará
zása miatt, szükség nélkül, jogtalanul nyul fegyveréhez. 

ÖngyilkossárI 'vayy r/'!lilkossáy? 

Irta: A'f(Jay Fel'enez, m. kir. csendőrfőhadnagy. 

Ketten ültek az asztalnál, Kovács járásőrmester és 
házigazdája, egykori iskolatársa, a községi jegyző. Az 
asztalon egy egészséges étvágygyal elköltött ebéd 
romjai a mellett tanuskodtak, hogy nem csupán pipá
zásból él a magyar, pedig a levegőben finom illatu, 
kékes pipafüst karikázott. bolyongott. 

Talán a pipafüst, talán a vendég csendőr volta hozta 
lé~e az eszmetársulást, s a jegyző tréfásan megkoez. 
káztatta: 

- Szép, szép a ti intézményetek, de nyomozni nem 
tudtok. Lám, - folytatta, gyönyörködve a gomolygó 
pipafüstben s tulajdonképen arra gondolt, milyen jól 
e~nék pipa után a megszokott ebédutáni szundikálás, -
lám, az angol detektivek milyen zseniálisak. Sokat 01-
vas tam Sherlock HolmesrőI. Rágyujt kurta matróz
pipájára s míg annak füstje mereven száll felfelé, oly 
könnyüséggel oldja meg a leghajmeresztőbb bűntény 
rejtélyeit is, hogy a magam pipája - pedig ezt a mester
séget jól kitanultam, - elalszik bele. 

Egy jó ebéd a leghallgatagabb nyelvet is megoldja. 
Ez történt Kovács járásőrmesternél is. Néhányszor 
csak mozgatta száját, mintha nem volna tisztában: 
szóljon-e, ne szóljon? azután mégis imigyen felelt: 
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- Igaztalan vagy, kedves bat·átom. Tudunk ám mi 
is nyomozni. Csakhogy ritkán akad krónikásunk. Volt 
egy öreg örsparancsnokom. Fogadni mernék, hogy soha 
hirét sem hallotta a te detektivhistoriáidnak, mégis 
nagyon hasonlitott azok hőseihez. Szinte csalhatat
lanu! és mindig egy kissé hatásra vadászóan dolgozott. 

- Az ám, - vágott közbe a barátja váratlan bő
beszédüségén mulató házigazda, már csak azért is, hogy 
azt még nagyobb tűzbe hozza, - csirketolvajokat, 
meg czigányokat tudott fogni, azokat is puskatussal! 

Kovács járásőrmester kissé indignálódva állitotta 
meg iskolatársának csipkelődését: 

- Hát majd mesélek róla egy kis történetet, talán 
érdekeIni fog. 
. - Halljuk hát, - örvendezett a jegyző, mert bizony 
Ide akart kilyukadni, hogy mig barátja beszél, ő, a házi
gazdai kötelességek megsértése nélkül, ha másként 
nem, legalább nyitott szemmel, szundithat egy kisMé. 
Kényelmesen a diván sarkába huzódott s várta a csen
desen altató elbeszélést. 

Kovács járásörmester most egy szivarra gyujtott, 
azután megkezdette visszaemlékezését. 

- Fiatal másod altiszt voltam. Egy őszi nap kora 
reggelén lelkendezve nyitott be örsirodánkba kolJégád, 
községünk jegyzője. 

- Hol az őrmester ur? - kérdezte tőlem s láttam 
rajta s éreztem a hangján is, hogy nem mindennapi 
dologról van szó. Egy percz alatt előhivtam örsparancs
nokomat, másik pelcz mulva pedig már tudtuk, hogy 
Szijjas Vinczét felakasztva találták lakásán; képz:l
heted, hogy czután mily rövid idő alatt állottunk készen 
szolgálatra: Péter őrmester az örsparancsnok, én s még 
egy csendőr, bizony ennek nevére már nem is emlékezem. 

- Öngyilko~ság lesz, tiszta öngyilkosság, - magya
rázta útközben bőbeszédü jegyzőnk, - tudja kérem, 
agabonakereskedő Szijjasról van szó, arról a vén uzso
rásról, aki keresztyén embtr létére is az egész falunak 
vérszopója. Hát nem kár érte, én mondom, nem sokan 
fognak sirni utána. 
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- Én ugyan mái akkor is tudtam, hogy a nyomo
zásnál ép az idő előtt alkotott vélemény vezet a leg
sarkalatosabb tévedésekre, dehát öröparancsnokom nem 
tett ellenvetést, én hogyan is szóltam volna. Azután 
jutott eszembe, hogy örsparancsnokomnak az volt az 
elve: mindenkit kibeszélni hagyni. Igy azután kalau
zunk alaposan kibeszélhette magát és sok felesleges 
dolog mellett olyasmit is megtudtunk, a mi becses volt: 
hogy Szijjas irodájában lóg, abban még senki sem járt 
bent, mert ajtaját bezárva találták és hogy a jegyző 
már jelentést is küldött a főszolgabirónak. 

- Sohasem értettem, mikép foroghat valakinek 
s7.akadatlanul a nyelve, de azt elismerem, hogy nem 
egyezcr ilyen ember társasága mcgröviditi az időt. Most 
sem vettem észre, oly gyorsan ott voltunk Szijjas há
zánál. 

- Kicsiny ház volt. Az utczára a maatárnak vas
ajtaja s vakablakai, továbbá egy szobának két ablaka 
nyilt, ezek mellé sorakozott a kapu. Az udvar szük, 
magas falakkal körülsánczolt, levegőtlen hely, mely 
falusi vi~zonyaink között jellemző megnyilvánulása 
volt tulajdonosa nyughatatlan bizalmatlanságának és 
rossz, remegő lelkiismeretének. A ház utczai sorához 
az udvar felé könyökszerüen volt ragasztva az iroda s 
még egy különálló épület is állott az udvaron, ebben 
volt a konyha és itt talált lakást Szijjas gazdaasszonya. 
lS, mert agglegény volt és háztartást vezetett. 

- Az irodának az udvarra nyíló egy ablakán át látni 
lehetett, hogy a szemközt levő falon egy ember lóg. 

Az ablak zárva, az ajtó zárva. 
- Péter őrmester először is az udvaron jajveszékelő 

gazdaasszonnyal jött tisztába. Bizony az édes·keveset 
mondhatott. Nem volt hon az éjjel. Estefelé vajudó 
lányához hivták. Engedélyt kért gazdájától, hogy csak 
reggel jöjjön vissza. Bizonyithatja ezt gazdájának 
unokaöccse, a ki ép akkor ennél látogatóban volt; 
azzal együ~t hagyta el a házat, annak jelenlétében 
zárta be a ház kapuját is, melynek egyik kulcsa mindig 
nála állott, de lánya, veje s ezek összcs szomszédjai 
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tudják, hogy az éjjelt azoknál töltötte. Reggel pedig, 
reggel, oh! bár sohase kellett volna azt látnia. 

_ Örsparancsnokomat az unokaöcs kiléte is érdekelte. 
Hamarosan megtudtuk, hogy Szijjas Imre volt e láto
gató. Ezt ismertük. Mesterségére órás volt, dc nem csak 
azzal foglalkozott. A faluban ezermesterkt'-nt ismerték. 
Minden faluban akad ilyen. Javitott órát, árult ékszert, 
értett elrontott gépek javitásához, rendben tartotta a 
villamoscsengőket, árult pápaszemet, imakönyvet, ho, 
megszorult, még esernyő t is reparált. 

_ A gazdaasszony ép elég ideig beszélt, hogy laka
tost teremthessenek elő, mert az iroda zárt ajtaját be
fesziteni nem akartuic. Ez persze egy-kettőre kinyitotta 
az ajtót. Elsőnek a jegyző lépett a szobába. Egyenesen 
a hullához ment. Megfogta kezeit, érintette ü tőerét s 
felkiáltásaiból, - ha az előzményekből az amugy is 
nem lett volna természetes. - értesülhettünk volna 
hogy Szijjas hideg, érverése nincsen. ' 

_ Örsparanesnokom óvatosan megállt a küszöbön. 
Aki jobban nem ismerte, lassu észjárásu, tétovázó em
bernek tarthatta. Én azonban tudtam róla, hogy lassu
ságával elmellőzi az elsietést, látszólagos tétovázása 
pedig c ak megfontolt, körültekintő eljárásának jele. 

_ Előbb szemével járta végig az irodát. Megkisérlem 
néhány szóval vázolni ennek állapotát. 

_ Az ablakra ferdén iróasztal állott, előtte szabályos 
elrendezésben egy szék, mintha gazdáját várná meg
szokott munkára. Ettől balra a szoba sarkában: vas 
pénzszekrény; ajtajában a kulcs, de ajtaja be van téve. 
Az a blakkal szemközti falon - mint már kivülről is 
láttuk, egy szögön lóg a hulla. Lábainál egy oldalt dőlt 
szék hever, ép, hogy a lábak el nem érik. A szoba pad
lója barnás szőnyeggel volt boritva; vérnek, dulako
dásnak semmi nyoma, lépések nyomait csak határozat
lan foltok sejtették. 

_ E szemlélődés alatt jegyzőnk kiforgatta a hulla ru· 
házatát, kiszedte pénz. és levéltárezáját, aranylánczon 
függő óráját s a kabát egyik zsebéből előke~ült az iroda
ajtó kulcsa is. Ráért hirtelenében arra is, hogya pénz-
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sze~rény aj,taját .. kitárja. Itt egy kis rendetlenséget 
talait; Váltok, kotelezvények feküdtek ott szanaszét, 
de m~r a trezorban rendben nagyobb mennyiség ü papir
és ezustpénzt lehetett látni, a mi érthető volt mert a 
gabonahordás idejében voltunk. ' 

_ Azt hiszem" ő,rmes.ter ur, - fordul gyorseszü 
és gyor~ke~u ~oll~gad dmdo,lmasan örsparancsnokom. 
hoz, a kl meg mmdlg mozdulatlanul állott a küszöbön -
it~ a csendőrségnek nem akad dolga. Megéreztem el~jé
t~~, fogva, h,ogy itt öngyilkosságról lehet csak szó. Lel
kllsmerete banthatta a vén uzsorást. leszámoli o,z élettel 
magára zárta az ajtót s szépen átsétált a másvilágra. ' 

_ Lehet, - felete a megszólitott szükszavuan -
de nem bizonyos, engedje jegyző ur, hadd nézzek 'már 
most ~agam körül. - Ezzel belépett az irodába, de csak 
lépésrol lépésr~ . Ne?ány sötétebb helyet a padlón, sző
nyegen nagyItoval IS megnézett. Igy ért el a hullához. 
Ez egy erős sz:ögön függöt~. Lfitszott, hogy régeu van a 
falb~n. ya~amI nagyobb kep lehetett ide szánva, vagy 
nehe~ tu.~or. A hulla nyaka körül, esattja segélyével, 
n~dragszIJ .. volt ~urkolva s szabad vége egyszerü haj
tassal a szogre kotve. A nadrágszij éles barázdát vágott 
a nyakba, ugy hogy a fej mélyen és előre bukott. A száj 
tátva, a szemek félig nyitva állottak. 

, _ Péte~ őrmester egy széket hozatott, azután korá
t~l n~ vart ruganyossággal fenntermett azon s közelről 
vIzsgaita meg a nyak állapotát. Egyik oldallal me" sem 
elégedett. Áttette a széket a másik oldalra is s ~nnan 
alaposan és pedig az elmaradhatlan nagyitóval vizsgálta 
azt, persze a nélkül, hogy a hullát érintette volna. 
~ Midőn a székről leszállt, arcza roppant elgondol

k?z~ volt, de lerítt róla egy kis malícia is, a mint a jegy
zohoz fordult. 

_, Hát jegyző ura~, azt szivesen megengedem, hogy 
~zegenyt - s a hullara mutatott, - bánthatta a lelki
Ismeret, de, .hogy nem azért és nem jószántából vált 
~eg az élettol, hanem akarata ellenére segitették a tul
világra, hogy megölték, az bizonyos. 

_ Megölték? - kaczag ott fel gúnyosan a jegyző, 
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kinek hiuságát bántotta, hogy örsparancsnokom má, 
eredményre jutott, mint a melyet ő már előre is metJ
érzett, - megölték? persze, hisz azért van zsebében 
pénze és ékszere, azért van tele a pénzszekrény. azért 
találtuk zsebében az ajtókulcsot, azért volt zárva az 
ajtó, az ablak ... 

_ Igaz, - vonogatta vállát Péter, - dehát már na 
gyobb csodát is láttam és a mit állitottam, a mellett 
megmaradok. Nézze csak, jegyző ur, - s közelebl, 
huzta azt a hullához, - innen is láthatja, hogya nyakoJl 
a szijbarázdáján kivül vörös, néhol kékes, hossza, 
foltok, helyenként pedig apró, pikkelyszerü horzsolások 
vannak. Mit gondol, hogy kerültek ezek ide? Ezt idegen 
kéz ~zoritása, idegen köröm karczolása okozta. 

_ Áh! Áh! - vetette közbe kételkedően a jegyző, -
hát a szij nem dörzsölhette le a bőrt? 

_ Nem, - maradt meg örs parancsnok om állitása 
mellett, - annyira nem, hogy sürgönyöztctek az ügyész
ségnek, mert bizonyos, hogy bűncselekmény történt. 
hiHzen pontosan látható, hogy a horzsolások iránya 
ellentétes a szij által esetleg okozható horzsolások irá
nyával. 

_ Nyomban parancsot kaptam örsparancsnokomtól, 
hogy táviratilag jelentést tegyek . az ügyész~égn~k, 
tiltsam meg az elhalt gazdaasszonyanak az elta.vozast 
B ügyeltessem fel, végül, hogy hivassam be SzijjasJmrét 
kikérdezés végett. 

Kovács járásőrmester most egy kis szünetet tartott, 
jobban reá nézett házigazdájára, de szerencsére ez c 
pillanatban szintén kissé éber állapotba jutott s érdek,: 
lődést igyekezett az arcával s nehezen engedelmeskedo 
szemeivel kifejezni, igy aztán Kovács uj szivarra gyuj· 
tott s egy korty borral megerősitve magát, folytatta 
elbeszélését: 

_ Az asszonyt egy e"küdtre biztam, járőrtársamat 
az örsre küldöttem, hogy egy csendőrrel kiegészülve 
hivják el a község czermesterét, én pedig megirtam a 
tAviratot s átfutottam vele a postára. Ezalatt persze 
Péter őrmester sem henyélt. Midőn visszatértem az ál· 
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U07.at irodájába, már messzire jutott a heJy~zin vizs
g41atában. Most még az ablakot nyitotta ki. Mondanom 
scm kell,. hogy itt is megszokott. óvatossággal dolgozott. 
l\Iegvizsgálta az ablakzár fogantyuját, azután az ablak
szárnyakat, azok oldalait, alsó széleit, magát az ablak
deszkát különös figyelemre méltatta. Jelzem, az ablak 
igcn alacsonyan állott. Egy rendes nagyságu ember 
játszi könnyüséggel bát.ran kj·beléphetett rajta. Örs
paranesnokom talált is valamit az ablakon. Gondosan 
papirba gyüjtötte s az iróasztalra helyezte. Még az ud
varra is kiment s midőn onnan visszatért, oda lépett a 
kivánesian váró jegyzőhöz: 

- Azt hiszem, készen vagyunk. 
- Ez nagy szcmeket meresztett reá, de nem szólt 

semmit. megvallom, én is érdeklődve vártam, mivel 
van készen örRparancsnokom. Ez most mosolyogva 
mondotta el, mit regélt neki a helyszin. Szerinte a tet
te qt maga az áldozat minden ellenkezés nélkül bebo· 
c,átotta és pedig már a kaput is az nyitotta ki. Hosszu 
vagy rövid ideig tartott-e a látogatás, azt nem tudta, 
de váratlanul és pedig valószinüleg hátulról elkapta 
a gyilkos Szijjas nyakát, összeszoritotta azt és addig 
tartotta, mig ki nem szenvedett. A kulcsok kal kinyi
totta a jJénzszekl'ényt, kikereste, a mire szüksége volt. 
}!i lehetett ez? Bizonyára valami hamarosan lejáró 
kötelezvény vagy váltó. Midőn ez birtokában volt, az 
ötlött eszébe, hogy meg kell magát óvni az üldözéstől. 
Leoldotta Szijjas nadrágsziját, nyakába hurkolta 8 el
rendezte ugyahelyszint, hogy öngyilkosság látszatát 
nyerje. Az ajtót belülről bezárta s kulcsát az áldozat 
zsebébe csusztatta. 

- S hogyan ment ki? - kérdeztük egyszerre a jegy
zővel. 

- A legegyszerübben, - világositott fel örsparancs
nokom, - kilépett az ablakon; egy drótot vetett át az 
ablakzár fogantyuján, behajtotta az ablakszámyakat s 
a drót két végét erősen meghuzva, ekként az ablak
reteszt bezárta, mo~t a dl'ót egyik végét elengedte s a 
másik végénél fogva az egészet kihuzta. - Honnan 

18* 
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tudom ezt? - kérdezte magát helyettünk örsparancs
nokom _ egész világosan leolvasható minden az ablak
ról: a drót bevágott az ablak fájába és fényesre surolta 
a fogan ty u egy helyét is. . 

_ Szinte láttam az elbeszélés nyomán a ~ettest, .mmt 
öli meg áldozatát, mint keresi a becses okman?,t, mikén~ 
menekül. De ki lehetett a tettes? Hiszen annyI, ~e annyI 
ember sorsát szorongatta kezében ez az uzs?ras. Ez a 
gondolat foglalkoztatta a jegyzöt is és némI e~égtétel~ 
remélt abból, ha kérdésére öróparancsnokom valaszolm 
nem tud, ezért kérdezte: . . 

_ N os és a tettes? persze ezt még hossz~ IdeIg s 
kérdés minö eredménnyel kell majd nyomozm. . 

_ Ohl _ felelte Péter örmester szerényen, - Igaz 
ugyan, hogya szemle eredménye váratl~nul mos~oha, 
sem lépés, sem dulakodás nyoma, sem haj vs;gy. baJ~s~
szál az irományokat sem állott módomban atvlzsgalm, 
mé~is egyet-mást tudok, már a tettesröl. Nézzük ?~ak: 
jó ismerös volt, különben ez a bizalmat~an ember eJnek 
idején be nem bocsátja; erös ember IS kellett, hog'y 
legyen másként nem lett volna képes minden dulako~as 
nélkül' végezni az áldozattal, akár egy galam?~al; feJe
lágyára esett ember sem volt, mert munkaja sulyos 
birálatot is kiáll. . , 

_ A jegyzö csalódottan h~llgatta .. ezt az altalanos 
meghatározást, pedig már is mIlyen szuk~e volt szabva 
az a határ a melyen belül a tettest keresm kellett, 

_ És a' mi a fö, - folytatta Péter, midön ~átta,. hogy 
várjuk a folytatást, - valami határozot~ blzonYltékot 
is találtam, - ezzel a papircsomagocskara m~tatott, 
melyet elöbb az iróasztalr.a tett s felbontva, azt kerdezte, 
a jegyzötöl - mi lehet ez jegyzö uram? 

_ Ez e~y pillantást vetett .. rá~. de ~irtelenéb~n ne~ 
tudta mi lehet az a szürke, tomott, vaszonszeru, fé~! 
telen' anyag, én azonban rögtön f?lisme~tem s felkI~I
tottam: - szigetelö anyag, a mIvel villamoscsengok 
drót jait vonják be. 'l 

_ Az, az, _ örvendezett régi elöljáróm, • - eltala t~, 
Kovács; lássák kérem, ilyennel bevont drottal, vagJlS 
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villamoscsengö drót jával csukta be a tettes az ablakot 
s az ablakszárny élei hántották le arról ezt a csekély. 
séget, a minek köszönhetem, hogy tudom ki ... 

Ebben a pillanatban járörünk által követve egy hatal
mas termetü, értelmes, de zavart arczvonásu ember 
lépett az irod ába. Amint Péter őrmester őt észrevette, 
megszakitotta beszédét, feléje fordult s erősen szeme 
közé nézve, határozott hangon reá kiáltott: 

- Szijjas Imre, ön fojtotta meg nagybátyját. 
- A hatalmas test megremegett, önkénytelenül meg-

fordult, mint az üldözött vad, mely menedéket keres, 
de maga mögött a járőrt pillantván meg, lesütött fejjel 
fordult vis za s megadva magát, mondta: 

- Én tettem. . 
- Megvallom, a mit azután a cselekvés indokául 

megtudtunk, az banális, majdnem unalmasan roman
tikus, szinte nem érdemes emlitésrc. Szijjas Imrének 
szép, serdülö Leánya volt s a vén uzsorás, kinek unoka· 
öccse szép pénzzel tartozott, a váltó lejártakor szabad 
választást engedett, hogy pénzzel vagy lányával fizessen 
adósa. 

A harmadik fizetési módra nem számitott. 

>I-

Kovács járásől'mester csudás elégcdettséget érzett, 
hogy elbeszélését, - a mint gondolta, - ily frappáns 
szinezéssel és váratlan fordulattal fejezte be s várta a 
megérdemelt elismerést. 

Házigazdája nyujtózkodott a diván sarkában, mint 
az ébredő macska s azután, mert már nem hallotta az 
elbeszélő kellemesen altató hangját, magához tért éber 
szundikálásából; hunczutsága felett. a melynek köszön
hette, hogyamegszokott ebédutáni sziesztát némileg 
mégis élvezhette, - boldogan, de azért egy kis lelki
furdalással is, csak annyit mondott: 

- Érdekes, igazán érdekes, kész angol detek tiv a te 
Pétered; kár, hogy nem szítt matrózpipát. 
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1. 'l' á b
a rangosztályba sorolt csendőr havi" 

Rangosztály, havidijtétel és a szolgálati 
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*A tiszti és legénységi ellátásokrs. vonatkozó összes táblaza-
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lá~at* 
dijasok évenkénti nyugdijilletékéről. 

időhöz képest esedékes nyugdíj koronákban 
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II. Táblázat 
& rangosztályba sorolt csendőr havidíjasoknak a 
csendőrségi pótdíj után esedékes évenkénti nyug

dijtöbbletről. 
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* A csendörségi felügyelő pótdijao 
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Csendőrségi 
A csendőrségi pótdij hányad mérve a szol-

gálati időhöz képest koronákban 
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Megjeg1l.%éso A csendőrségi pótdíj azon hányadok szerint 

sZámíttatIk be a nyugdij összegébe, melyek a csendőrséguél 
töltött szolgálati idő után járnak; vagyis minden csend őr
sági év után a legutóbb élvezett csendőrségi pótdijnak 
t /iQ-ed részeo (1881 : LXXI. to-czo 1. §-ao) 

* A csendőrségi felügyelő pótdijao 
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lá~at 
megillető nyugdijakr61 és temetkezési járulékokr61. 
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A ID. kir. csendőrlegénység nyug-

I. Tá b-
a m. kir. esendőrlegénység részére, az 188i. 

nyugdij. 
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dij- és végkielégitési ellátása. 

lázat 
évi LXXI. t.·ez. értelmében kijáró évenkinti 
öBsze~ekről. 
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II. Táblá1tat 
a m. kir. esendörlegénység részére, az 1885. évi XI. t.-ez. 28. §.a, illt~tve az 1881. 

évi LXXI. t.·ez. 4. §.a értelmében egyszersmindenkorra járó végkielégitésröl. 
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ség lejárta előtt 

1
35 

l' 

Zsold évi 
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TmJékenYl5égi kimutatás 
It m. kir. csendörkerületekben az 1911. évben teljesitett 

közbiztonsági szolgálatokról. 

I. I n. I lll. I IV. I v. I VI. I VIl.lvm. Össze-NevezeteBen 
számu csendörkerületben Ben 

Felségsértés: 
előford,dt } 1 1 1 1 1 5 
Itideritell eset 1 1 1 1 1 [, 

elfogott } . 1 1 1 3 
feljelentett egyen 1 1 2 

A király, a királyi 
ház tagJainak bán-
talmazása, a király 
megsértése: 
előfordult} 2 8 ;3 8 9 1 3 1 35 
kideritett eset 2 8 2 8 9 1 3 1 34 
elfogott } . 2 2 
feljelentett egyen 2 8 4 9 7 1 6 1 38 

A hűtlenség: 
előfordult} 1 1 
kideritett eset 1 1 
elfogott} . 
feljelentett egyen 2 2 

A lázadás: 
előfordult } 1 1 
kideritett eset 1 1 
elfogott } . 11 11 
feljelentett egyen 

A hatóságok, or-
szággyiilé,i tagok, 
vagy hatósági köze 
gek elleni erőszak ; 
előfordult } 270 279 214 305 209 183 197 189 1846 
kideritett eset 270 279 214 305 209 183 198 189 1847 
elfogott } . 42 40 48 60 40 53 31 70 384 
féljelentett egyen 351 433 346 459 292 368 261 32C 2830 



NevezetesEln 

Azalkotmány,a tör· 
vény, a hatósigok •. 
hatosági közegek 
elleni erőszak: 
előfordult} 
kideritett eset 
elfol!;ott } 
feljelentett egyén 

A maganosok elleni 
erőszak: 

előfordult} 
kideritell eset 
elfOl'OIl } 
feljelentell egyén 
polgarok válasz-

ási joga ellen el-
A 
t 
k 
é 
övetett büntettek 
s véts~ek: 
eIMol' ult I kideritett eset 
elfogott • 
feljelfntett egyen 

A vallás és annak 
zabad gyakorlata 
Heni büntettek és 
étségek: 
előfordult I kideritett esel 
elfogotI . 
feljelentett egyen 

A személyes szabad· 
ágnak, a házjo~. 

,továbbá alevel-
s 
nak 
és 
ko 
m 

távirdatiloknak 
',hivalalnok általi 
egsértése : 
előfordult I kideritett esel 
elfogott 
feIjelentetI ~gyén 

I. 

12 
12 

16 

27 
27 
21 

194 

8 
8 

10 

13 
13 

39 

3 
3 

4 
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I II. I III. I IV. I v. I nl VII· lvm. ös.z •. 
számu csendörkerületben sen 

6 2 2 1 5 S 10 I,l 
6 2 'il t 5 3 14 45 
1 1 1 11 14 
7 5 6 14 31 79 

28 45 45 22 29 17 14- 21.7 
28 45 45 2~ 29 17 14 ':2%7 

13 3 9 ~~ 56 
106 251 ~3 95 114 127 124:' 

1 9 
1 9 

1 11 

5 16 31 14 6 5 :i lOil 
5 16 31 14 6 5 102 

l! 12 
8 38 57 37 1!l 111 309 

1 4 4 1 3 4 20 
1 4 4 1 3 4 20 

4 6 6 1 6 .4- 31 

Nev ezetesen 

zhamisitás : A péll 
előfo 
kide 
elfog 
feljel 

rdult} 
ri lelI eset 

ott } 
enIcIt egyén 

is tanuzás 
is eskü: 

I '~ult tset 
1'1 tett 
OlL , 
eulett egyen 

A ham 
és ham 

elöfo 
kide 
elfog 
feljel 

A ham 
előfo 
kide 
elfog 
feljel 

is vád: 
rdult} 
ritett eset 
ott } 
entell egyén 

érem elleni 
tek és vét-

A szem 
büntet 
ségek 

rdult} 
ri lett eset 

előfo 
kide 
etrog 
feljel 

ott } . 
cnleU egyen 

házasság : 
rdult } 
riteIt eset 

Kettős 
elöfo 
kide 
elfog 
feljel 

011 l . 
elltetlJegyen 

ládi állásra A csa 
vonaIk 
tek és 

ozó bűnlel-
vétségek : 

rdnlt } 
ri lelI eset 

elöfo 
kide 
elfog 
feljel 

ott } , 
enteU egyen 
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I. I II. I III. IV. I v. I VI. I VII. I VIII. 

számu csendörkerületben 

59 53 68 23 14 29 40 74 
57 53 68 22 14 29 39 74 

7 24 7 2 17 8 6 16 
65 83 93 44 24 30 56 106 

8 12 14 19 10 11 14 15 
8 12 14 19 10 11 14 15 

3 1 2 2~ 9 17 19 30 13 15 ~ 

2 5 9 2 9 3 4 1 
2 5 9 2 9 3 4 1 

1 1 
2 5 12 2 10 3 4 

158 174 252 175 112 174 92 161 
158 163 252 175 113 174 92 161 

7 13 54 38 32 33 6 ~~ 168 211 246 176 93 198 97 18 

2 2 8 1 
2 2 S 2 
1 1 
2 2 6 

3 8 8 6 3 4 6 2 
S 8 7 5 3 4 6 2 

1 2 4 
S 8 9 8 3 S 9 2 

19 

ö •• z.· 
•• n 

3L o 
356 

87 
501 

103 
103 

7 
149 

35 
35 

2 
38 

1298 
1288 
209 

1872 

8 
9 
'il 

1 o 

40 
8 3 
7 

4 5 



Nevezetesen 

A rá~almazás és 
becsö etsérté5 : 
előfordult} 
kideritett eset 
elfogott } . 
feijeleDtett egyen 

Az ember élete 
elleni büntettek és 
vétségek; 
előfOrdult} 
kideritett e5et 
eJfo~ott } 
felje entett egyén 

ApArviadal; 
előfordult } 
kideritett eset 
elf0y,0tt} . 
felje eD lelt egyen 

A testi sértés ; 
előfordult} 
kiderilett eset 
elfogott } . 
feljelentett egyén 

közegészség el-
eni büntettek és 

A 
I ,. étségek; 
előfordult} 
kideritett eset 
elf0f,0lt} . 
felje eDlett egyen 

személyes sza-
adságnak meg-
értése magánsze-

A 
b 

élyek által; 
előfordult} 
kideritell eset 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

m 

I. 

811 
811 

6 
837 

287 
281 
119 
238 

!l 
2 

1 

~174 
14172 

80 
5421 

15 
15 

22 

15 
15 

28 
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I II. I III. I IV. I v. I VI. I VII. I VIII. 

számu csendörkerületben 

63 2 1014 946 564 526 369 5H 
63 21012 94 6· 564 526 367 5H 

ct 5 5 4 13 2 3 
71 7114 9 L040 703 59!i! 617 602 

497 602 385 427 451 308 36, 
494 596 385 419 448 309 361 
193 f!25 157 19/ 188 138 177 
437 565 321 377 408 267 342 

2 10 11 1 8 5 11 
2 10 11 1 8 5 11 

1 
12 23 44 2 16 8 32 

3895 5296 4925 2740 4124 3780 3522 
3890 5270 4924- 2718 4117 3770 3519 

78 176 156 165 18~ 107 92 
5297 7604 5993 4116 4722 5202 507( 

13 12 16 4 4 2 7 
13 12 16 4 4 2 7 
1 1 1 1 

14 12 2e 58 8 2 91C 

26 32 7 8 11 15 21 
26 32 7 8 11 15 21 
9 1 1 

67 64 9 19 19 3!l 47 

Ö.8ze· 
sen 

5372 
5368 
140 

6257 

3320 
3!l93 
1388 
2955 

50 
50 
1 

138 

32456 
32380 
1036 

4349!5 

73 
73 
4 

156 

135 
135 
11 
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Ne vezetesen 

él- és táv-

l
A lev 
sürgö 
lértés 
előfo 

oytitok meg-
~ ; 

rdult} 
rftell eset 

I 
kide 
elfog 
feljel, 

ott }egyén 
entett 

A tito 
fedezé 

k tiltott fel-
se: 
rdult} 
rltett espt 

előfo 
kide 
elfog 
feljel 

ott } , 
entett egyen 

"ánlak meg-! ma" 
sértés 
mélye 

p magánszl'-
k Altal; 

rdult l ritett eset 
ott , 

lenteIt egyen 

előfo 
kide 
elfog 
felje 

ás: 

rdultl ritett "-set 

A lop 
előfo 
kide 
elfog 
feljel 

ott , 
entelt egyen 

A rab 
rolas: 

lás és zsa-

rdult } 
ritell esel 

elófo 

I 
~i~e 011 } , 

entelt egyen felje~ 
A sill 

I törés 
kezel é 

asztás. zár-
és hűtlen 

s: 
rduIt} 
ritell eset 

előfo 
kide 
elfog 
felje 

ott } , 
lentell egyen 
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l. I II. I III. I IV. I v. l VI. I VII. I VIII. Össze· 

számu csendörkerületben sen 

27 6 12 6 5 4 8 8 76 
27 6 12 6 4 4 8 8 75 

1 1 
10 9 15 a 7 3 8 9 73 

452 307 433 497 278 344 369 37C 3050 
450 307 433 493 277 343 368 37~ 3041 

11 8 9 25 20 11 8 100 
701 400 670 707 4LO 517 607 5~ 4560 

5667 4385 6878 5710 5315 4540 3652 6137 142284 
5514 4266 64,22 5619 4975 9237 3493 59~ 40434 

465 411 1090 858 1051 907 347 66 5791 
5725 5053 6199 5871 5260 4059 3724 5991 ll. 1882 

256 225 f!44 347 183 123 209 ~4, 1830 
256 2!4 235 347 178 122 192 241 1795 
39 66 113 101 105 57 55 MS 651 

308 311 285 3l!5 329 140 'l80 2282 

399 235 482 268 275 214 204 30! 2386 
397 236 481 266 275 215 203 3~ 2382 
18 21 35 17 37 31 10 187 

318 255 566 275 259 213 194- 282 2362 

19* 



Ne vezete sen 

talan elsajá-A jog 
litás: 

előfo 
kide 
elfog 
feljel 

rdult} 
ritell eset 

011 } entelt egyén 

gazdaság és Az or 
bftnr,ár 

elófo 
kider 
elfoj/; 
feljel 

tolás: 

rdult l itelt esel 
ott , 
entetl egyen 

ás: A clal 
előfo 
kider 
elfog 
feljel 

rdult} 
itelt eset 
ott } • 
en telt egyen 

hamisilás : Okirat 
elófo 
kider 
elfog 
feljel, 

rdult } 
itett eset 

ott } enleU egyén 

és községi 
bizonyitvá-

Orvosi 
hamis 
nyok 
használ 

kiálIiIRsa és 
ása: 

rduIll itett esel 
olt 
ntett egyén 

elMo 
kider 
elfog 
feljele 

hamisitás : Bélyeg 
előfo 
kider 
elfog 
feljele 

rdull} itell esel 

olt } nleU egyén 
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I. I n. I m·1 IV. I v. I VI. I vn· lvm. 
számu csendörkerületben 

240 199 255 2M 190 207 114 219 
236 198 255 221 153 205 113 217 

3 5 6 l 2 1 
303 242 331 318 252 254- 130 267 

757 539 838 778 622 483 411 83{ 
757 54-3 873 778 619 483 432 835 
13 25 45 44 36 31 17 25 

813 596 878 834 778 560 484 924 

327 844 691 471 295 806 206 426 
327 343 690 469 294· 80i 207 425 

71 43 90 27 40 79 27 55 
247 431 547 402 346 367 193 384 

260 88 108 107 36 86 91 191 
258 88 108 107 36 86 91 191 

8 Hl 16 11 5 6 18 14 
337 69 64 100 81 61 112 112 

5 1 1 
5 1 1 

3 8 1 

1 3 1 
1 3 1 

1 1 1 

I 
I ÖS8ze· 

8en 

1648 
1598 

18 
2097 

5264 
5299 
236 

5867 

8566 
3558 

432 
2917 

967 
965 
90 

896 

7 
7 

7 

5 
5 

3 

Ne vezetesen 

d és vétkes Csalár 
bukás 
előfo 
kide 
elfog 
felje 

rdull} 
rilelt esel 
ott } . 

lenlett egyen 

vagr;onának 
n~á ása: 

Más 
megro 
előfo 
kide 
elfog 
feljel 

r ult} 
rilelt eset 
ott } . enleU egyen 

Ijlogatás: 
rdult} 

A gyl 
eJőfo 
kide 
elfoO' 
fejjel 

ritetl eset 
ott } . 
entelt egyen 

dás okozás: Vizára 
előfo 
kide 
elfog 
felje 

rdult} 
riteIt e;et 
olt } . 

lenlett egyen 

Vaspá 
'ávird 

lyák, hajók, 
ák megron-

és e~yéb ~~~t~~ t. veszelyes 
mények: ~selek 

elöfo 
kide 
elfog 
felje 

rdult} 
ritetl eset 

011 } lenteIt egyén 

glyok 
tése: 

meg-

rdult } 

A fo 
szökte 

előfo 
kide 
'elfog 
lelje 

ritett eset 

olt } lenlelt egyén 
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r. I n. I m· 1 IV. I v. I VI. I vn·lvm. 
számu csendörkerületben 

3 3 9 3 16 2 l 8 3 9 3 16 2 
1 • 5 3 9 14 2 19 5 

753 782 975 936 fi60 628 5n 597 
746 772 972 n8 653 615 556 5~~ 18 2 14 29 24 19 5 

1188 1173 1690 1504 1085 919 903 8tt 

21~~ 1142 2117 2338 1656 1951 2479 80~ 

1013 1818 1971 1365 1478 1749 723 196 
40 28 20 48 66 42 20 31 

931 1636 1336 1161 1500 1271 806 154~ 

~ 1 2 1 
1 2 1 

l 
2 10 4 

!~ 43 35 43 36 47 33 22 
39 3! 41 36 43 33 21 

l 2 3 
8~ 102 56 ~I 109 85 87 51 

1 4 2 1 1 1 
l 4 2 1 1 1 
1 

5 l 1 1 1 

Ö88Z 
8en 

39 
39 

1 
57 

5903 
5829 

U4 
9283 

14611 
1208 

295 
6 

9 1018. 

1 
1 

1 

o 
O 
1 
6 

30 II 

6 
O 

281 

66 

1 
l 
O 
O 
1 
9 
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Nev 
I. I n· lm. IV. I v. I VI. I vn·lvm ·II OBBze. ezetesen 

számu csendörkerületben 

yveres eró A feg 
elleni b 
vétsége 

üntetlek és 
k: 

elöfor 
kider 
elfog 
feljel 

dUlt) itett esel 
otl 
eD tell egyén 

tali és ügy-A hiva 
védi b 
vétsége 

üDtettek és 
k: 

elófo 
kider 
elfog 
feljel 

rdult} 
itelt esel 

ott } él antell e~ye 

Egyéb 
ütköző 
vétség 

tön'éoyekbe 
bÍÍ/lteltek és 
ek: 

előfo 
kider 
elfog 
feljel 

rdult) ilell eset 
ott . 
eDtetl egyeD 

árásbirósa-Kir. j 
gok h 
ulaJl k 

ataskörébe 
ihágások: 

eJőfo 
kider 
elfog 
feljel, 

rdult} 
itell esel 

011 } en telt "gyér 

zgatási hato-Köziga 
ságol: 
utalt k 

hatáskörébe 
ihágások : 

14 23 
14- 20 
10 19 
7 6 

98 3 
98 3 

11 3 

112 46 
112 46 
26 17 
67 36 

1608 1244 
1589 1237 

37 23 
2213 1704 

63 33 15 10 
63 33 15 10 
35 32 14 8 
33 4 1 2 

4 4 3 
4 4 3 
1 1 
3 4 2 

106 259 75 73 
106 259 74 73 
22 117 39 54 

114- 201 60 32 

1871 1794 14-76 1504 
1837 1776 1468 1487 

32 47 71 69 
2810 2552 2436 2556 

elófo 
kider 
elfog 
feljel 

rduJt} 268832557418195 30974 16350 22330 
ltett eset 2667625567 18181 30974 16284 22322 
ott} . 734 801 1960 3960 2027 &730 
enteU egyen ~5424 35312 28503 53492 39920 37026 

3C 47 
SO 47 
25 2~ 
11 31 

8 3' 
8 3, 

8 6 

46 13, 
46 135 
11 34 
32 12~ 

1336 124< 
1326 1234 

14- 18 
1867 188( 

14740 19993 
14731199~! 

353 1659 
19641 2736\ 

II sen 

~5 
232 
165 
95 

15'! 
152 

2 
37 

852 
851 
320 
865 

12073 
11954 

311 
18018 

174839 
174721 

202 24 
O 27669 
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FÜGGELÉK. 
Katonai és polgári czimtár. 

I. KATONAI CZIMTÁR. 

Legfó'bb hadfu: 

Ő CB. és aposto kir. Felsége!. FERENCZ JÓZSEF. 
A legfőbb hadúr rendelkezésére: Ő cs. és kir. 

Fensége Fe7'enez Ferdindnd föherczeg; lov. tábo és 
tengernagy. 
Főhadsegédek: gróf Paar Ede lov. táb., b. 

t. t.; ahnenburgi báró Bolfras Artur gy. tbk., b. 
t. t.. 8 katonai iroda főnöke. 

8zárnysegédek: 6 tőrzstiszt. 

Cs. és kiT. közös hadset"eg. 

Az összes fegyveres erő vezérkari főnöke: 
Sehemua Balázs altbgy., b. t. t . 

Badsel'egfetügyelJJk: 9 cs. és kir. Fensége 
Frigyes főherczeg gy. tbk. O cs. és kir. Fensége 
Jenő főherczeg lov. t áb., Potiorek OSlIIká7' tbszgy., 
b. t. t., a boszn. h erczegov. országos kormány feje 
Fmnk Liboriu8111 lovag gy. tbk., hötzendorfi báró 
Com'ad Ferencz gy . tbk. és Sehoedler Fel'l»Wz gy. tbk. 
. Testőrség: aj Arcier testőrség; állománya 45 
tiszt; feláll. 1763. bj m. kir. testőrség; állománya 45 
tiszt; feláll. 1760. ej Cs. és kir. Darabont-testőrség; 
állománya 6 tiszt, 44 altiRzt; feláll. 1767. M. kir. 
Darabont-testőrség; állománya 6 tiszt, 44 altiszt, 13 
szolga. feláll. 1904. d) Lovas testőr-század; állománya 
7 tiszt, 72 altiszt; feláll. 1849. ej Gyalog testőr
század; állománya 6 tiszt, 248 altiszt; feláll. 1802. 




