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e7;okkel együtt ft lázu,lló tÖluegnek luegki!:lérlett 11Hí80-

dj}i támadását visszaverték és a törneget féken tartották 
s ált.a.lában az egész esetnél higgadt, erélyes és bátor 
luegLizható lllagatartást tanusítottak. Ezen derék 
lnagatartás eHsnleréseiil nevezetteket a nl. kir. hon
véllelnli nliniszter Íll' dicsérő okirattal tiintette ki. 

III. A m. kir. és a m. kir. horvát-szlavon csend. 
őrségi jutalmazási alapból jutalomdíjat nyertek. 

A ?n. kir. I. sz. csendőr kerületnél : 
1. Sch'wurcz l\Iózes Ől'lllester _ _ 25 frt. 
2. Sz(/?nosi László örsvezető ezimz. őrmester 20 frt. 
3. Ifafdú István örsvezető ezimz. őrmester 20 irt. 
4. Urcgdy László örsvezető ez. őrmester ___ 15 frt. 
5. S ZŐC8 János örsvezető ez. őrnlestel' _ _ 15 frt. 
6. Rostauscher l\lihály örsvezető ez. őrmester 10 frt. 

A 'In. kir. II. sz. csendőr kerüleInél : 
7. Toháti János őnnester 
8. Sl>rnzcs Lajos örsvezető ez. őrmester __ _ 
9. Schmidt Ferenez örsvezető ez. őrmester 

25 frt. 
15 frt. 
20 frt. 
15 frt. 
15 Íl't. 
10 frt. 

10. Kovács Buna József örsvezető 
11. Jeskó István csendőr _ _ _ 
12. Bohár l\Iihály örsvezető ez. őrmester __ 

A 'Jn. kir III. sz. csendőr kerületnél : 
13. Ne1nes Sándor örsvezető ez. őrmester __ _ 
14. O,,'leán Sándor örsvezető ez. őrmester 25 irt. 

15 frt. 
15 frt. 
15 frt. 
15 frt. 
10 frt. 
10 Íl't. 

15. Flam1n Bertalan örsvezető ez. őrmester 
16. H ofj'mann Kristóf örsvezető 
17. Á"'vai András csendőr __ _ 
18. Wiederhehr Márk őrluester 
19. Szunyogh István csendőr 

A 'Jn. ki?,. IV. csendő'r kerületnél : 
20. 8che1'er András őrmester _ 
21. Malyáta Agoston őrmester 
22, Papp Gergely Öl'RVezetö ez. Öl'lllcRter 
2:3. Balogh József Öl'svezetö ('z. önuestel' 
23. Nyikora Sándor Öl'svezetö 
25. ])'I'ojJjJcr G yuh" cBon<161'. __ 

20 frt. 
15 fl't .. 
15 irt. 

. 1 fl irt. 
-, t) írt. 
J() [rt. 
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2k . . 
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A '}JI. kl:.,.. V. 8Z. C8C1ldől' kC'fúlef'Ylfl: 
Zaty7u) György ön:;vezető ez. őrnlester 
Pé/er JánoR örsvezető ez. őrmester 
Pa latú~1.lSZ András önwezető 
Főldi Pál örsvezető 
Balogh Mihály örsvezető ez. őnnester 
G om balef; J ózseí csendőr 

A ?n. ki,,·. VI. sz. csendőr ~kerrúletnél: 
i3~. Kardos Géza örsvezető ez. őrmester 
:13. Valis Antal ör.svezető 
34. N, tsch András örsvezető 
35. Kósa J ószef örsvezető 
36. Kolo1'lÍcs József örsvezető 
37. Gergely György örsvezető 

20 írt. 
20 írt. 
15 frt. 
15 frt. 
15 írt. 
10 írt. 

20 frt. 
15 írt. 
15 írt. 
15 írt. 
15 írt. 
10 frt. 

A m. k'l:r. h01'vát-szlavon csendőr pa1'ancsnokságnál. 
38. S mresa k Ferenez örsvezető ez. őrluester 25 írt. 
39. STeéec András örsvezető ez. őrmester 20 írt. 
40. V'nkelié Péter örsvezető ez. őnnester ___ 15 írt. 
41. Obelié Vincze örsvezető 15 frt. 
42. Vukas György örsvezető_ __ -:__ 15 írt. 
43. VTanesev'ié Gergely örsvezető _ _ _ to írt. 
Tehát 18!-H-ik évi augusztus hó 18-án, luint O esá-

8zári és apostoli királyi Felsége legnlagasabb szüle
té~e napján a jutahnazási alap kamataiból 43 altiszt 
és csendőr összesen 685 írtnyi jutaloludíjat nyert. 

IV. A csendőrkerületi parancsnokságok által 
dicsérő okirattalláttattak el. 

A 1'n. kir I. sz. csendőrkerüZelnél: 
Bóér József ez. őnllester és Marosán Silnon csendőr 

(egy fegyveresen csavargó katona-szökevény kézreke
't' , If ", t) n ese es e ogasaer . 

S ipos János ez. őTluester, T öró'k József és GáZ 
Aron esen<.1őrök (tüzvész alkahnával tanusított önfel
áldozó mftköc1ésükért). 

N agy DéneN csendŐr (U vánllegye terület én folyta
tott nyomozás íolytán 4·2 lólopási eset kide.rítése és a 
tettc:::;ek kézrekel'Í téseért). 
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Péter János örsvezet5 (rabI6gyi.lkoBság 
kiderítése és elfogásáért). 

Tóth Dániel és Málnáai Gábor esendőrök 
gyilkosság tettesének kiderítése és egy 16lopás 
nek kideritése és elfogásáért). 

Buday János őrmester és Moldován Tódor n-naw 
(rablógyilkosság tetteseinek kideritése és 

Schwarcz Mózes örlnester (örsének jó rendoen 
tása, továbbá hét hónap alatt 68 tényvázlattal 
törvényszegőnek az igazságszolgáltatás kezébe 
átszolgáltatásáért) . 

Bi'rtalan Lajos örsvezetö és Poz8onyi János 
(két rendbeli rablógyilkosság tetteseinek .-L'-Lg.l, 

elfogásáért ). 
Maro8án Aron, Pitó Sándor és Jenei János 

őrök (árvizből egy nőt gyors és önfáldozó m 
sükkel a halálos veszélyb§l kimentettek). 

R08tau8cher Mihály, Uregdy László, Hajdu 
Gergelyfy Gergely és Bálthe8z János ez. 
(örseiknek mindig példás rendben tartása, a,láreu 
jeik helyes irányu befolyásolása és a, közbiEtot 
terén elért sikerdús miíködésükért). 

G,,·edi'1lár Manó örsvezető (gyilkosság tettesei ' 
bűntársak kideritése és elfogásáért). 

Lukác8 Kálmán csendőr (egy · 12 éves 
megáradt vizből való önfeláldozó kimentéseért). 

Szamo8i László cz. őrmester és SOÓ8 
csendőr (a, volkányi örsön a, közbiztonsági 
terén elért rendkivüli eredményeik miatt). 

Fábián Simon, Márk Mihály, Koncz Ká.roly, 
Lajos és Máthé Kálmán csendőrök (a Földrán: 
fordult néplázongás alkalmával tanusított taDia: 
erélyes és bátor fellépésért). 

Czimbalmo8 József cz. őnnester és 
csendőr (nagyobbmérvii ökörlopás tette .. 
mozása, és elfogásáért). . 

Péter Lajos örsvezetlS és Sánaor J 
mekgyilkosság tettesének kin' 
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Konya, Sámuel örsvezetö és !erencz, Lajos. csendőr 
(é"ok ót.t1 üzött nyersarany lopas tettesenek kInyomo-
zásn, és elfogásaél't). , 

H' iditsche'l" Adolf örsvezető (a magyar allam vas
ltti.tk kárára elkövetett árulopások tettesének és biln
rés~eseillek kinyomozása és letartóztatásaért). . 

BelldJ"uk István örsvezető (a nagyági kincstárI 
art111ybányát évek óta kárositó két orgazciának lelep
lezése és elfogásaért). 

Kovács György ez. őrmester, Scke-ip Károly, Kovács 
AntnJ és R'ttSZ Péter csendőrök (árviz alkalmával 
t,Lnusitott önfeláldozó milködésükért). 

Gergely József és Kovác8 Györgyesendőrök (7 vár
Inegye területén 17 napon át folytatott nyomozással 
egy 'kiterjedt lótolvaj szövetkezet tagjainak kideritése 
és elfogásaért). 

A m. kir. II. sz. csendŐ'r ke1'ületnél: 

Sim:ics Lajos ez. őrmester (a közbiztonság terén 
tannsitott buzgalma és tevékenységeért). 

De1ő Nagy István és Biefer Péter örsvezetők, 
toyábbá Mi'tller Ede, Fiilekí István, Missurda János. 
Bir/der Mihály, Sa'ttl Jakab és Tóth Lajos csendőrök 
(egy többszörös rablógyilkosság tetteseinek kézrekeri
téseért). 

A m. kir. I II. csendŐ'r keri'tletnél: 

Viola Márton ez. őrmester, Schmidt Henrik és 
Mészáros Márton örsvezetők, továbbá Tóth Géza, 
Birinyi Lajos, Kerekes János, Novák Pál, Mikuleez 
l\Iárton, LőJ'inez György és Szabó János csenclőrök 
(a Duna vizének 1890. évi szepteluber havában tör
tént nagymérvü kiáradása alkalmával Bogyiszló és 
Szeremle községekben a védekezés körül kifejtett ki
váló erélyért és ügybuzgóságukért). 

Peth.ő Máthé csendőr (egy veszélyes rablószövetke
zett klderítése és letartóztatásánál járőrvezetőjének 
hathatós támogatásáért). 

, Soós Lajos őrmester (a törzsbeli segédtiszti ü'o
<.laban, az iktatási, a kiadói és irattári teendők körül 
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több éven át kifejtett lelldis111eretesség, pontosság, ki
fogástalan szabatosság és kiváló ügybuzgahllaért). 

Nemes Sándor őnnester (egy rablógyilkosság tette
seinek kideritése körül kifejtett észszerií., erélyeR éH 
körültekintő intézkedéseért, továbbá mert örsét majd
nelll egy évtizeden át lnintaszerií. rendben tartotta s a 
közbiztonsági szolgálatot teljes odaadással végezte). 

A 'Jn. kir. IV. sz. csendőrkeriiletnél: 

Nig'rüty Gynla hadapr.-őrmester,~l< Földvári György 
cz. őrmester és Anfalóczi Ferencz csendőr (hatszo
ros rablást és több lopást elkövetett 2 veszélyes go
nosztevőnek nagy fáradahnakkal összekötött lelemé· 
nyes kinyomozása és letartóztatásaért). 

K reCS'l(;n N ánc10r csendőr (egy rettegett gonosz
tevő ellen alkalmazott fegyverhasználat alkalmával 
tanusított bátor magatartásaél't). 

Szabó, Sándor cz. őrmester, Jakab Lajos, Hotye 
Sándor F~(;nel' József, Kadár György és Szabó Pál 
csendőrök (egy rablógyilkos le tartóztatása körül tanu
sított ügyes, kitartó és leleményes szolgálatukért). 

Nagy Sándor cz. őrmester, (a csendőr-legénység 
létszámának kiegészítését előmozdító buzgó és ered
mé~ytelj es működéseért). 

Oszi Rezső cz. őrmester, V áJ'adi János örs vezető 
és G'rőschner Mihály csendőr (több rendbeli betöré
ses lopás tetteseinek nagy kitartással eszközölt letar
ióztatásaért) . 

Balog h József cz. őnnester (a közbiztonsági szol
gálatban tanusított fáradhatlan buzgóságáért és ered-
ményes működéseért). , 

Kovács Pál csendőr (azon felebaráti szeretettől át
hatott bátor tettéért, hogy egy veszett eb által meg
mart Lajtársa sebét kiszívta és azt ezálta.l nagyobL 
szerencsétlenségtől megóvta). 

Szándovics Jakab, Dobsa István és Ba1"anyik Ignácz 
Ől'ITlesterek (szárny-s~{llnvivői minőségben éveken át 

*' 18g I. évi máj nt) hó l.-ejc 6ta hadnugy. 
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tanusított tigyln17;gó, lnegbizhaV) és szorgalnlas mnn-

ldtlkodftsukért). " .", ." 
Som/ogyi, Jenő, őrmester ,(szarn~-sz~~V~V?1 mino-

Récrbea éveken at és mInt. szamVl vosegl segéd
lll~nkás az utóbbi két évben tanusított ügybuzgó, 
llleO'bizható és szorgalmas IIlunkálkoclásáért). 

Beho'/' Ferencz csendőr):~ (azon önfeláltlozó és bá
tor maO'atartásáért, hogy két nőnek a vizbefulás veszé
lyétől ~aló meglnentését - saját élete koczkáztatá
sn.val megkisérlette). 

Csordás Ferencz és Szücs János csendőrök (hosszu 
időn át tervszerüen űzött betöréses lopások tettesei
nek észszerií és fáradságo8 nyoll1ozás folytán való 
kiderítése és letartóztatásaért ). 

Komonyi Menyhért cz. örsvezetö (egy postal'abltLs 
tettesejnek kézrekerítése körül tanusított ügyes és 
buzgó eljárásaért). 

A 1n. kirr. V. sz. csen dőrkel'iiletnél : 

Kohn Bernát őrn1ester és Welzel József c8enllőr 
(több rendbeli tűzvész és egy árvizveszély alkalmá
val tanusított fárac1hatlan szolg~Llati eljárásukért). 

Balog Mihály őrmester (egy veszélyes és rettegett 
betörő tolvaj kézrekerítéseért). 

Osesztvén János csendőr (~gy veszélyes betörő tol
, k' 1 't ' 't vaj ezre (en eseer ). 
Mikló Flórián csendőr (egy leánynak a vizbefulás 

halálától történt 11legrnentéseÁrt). 
Peter János őnnester (a közLiztonsági Rzolaálat 

t ' t" bL' I t ' l b el'en o 'ev o a tanusItott ) II z g it.! nw, és öl'sének 
nlÍntaszerü l'endbentartásaért). 

Zatykú György őrUlestel' (egy llLtU"yobblllérvil be
töréses ~OpáB tetteseinek kézl'ekeríté;eél't). 

Palat'f,nnsz András ör~vezető ('eO'y rn.blóayilkosR·; a 
k ' b. Q , '-"t."\ 

et tet~~s~nek .ügyes é~ le~en1ényes nyolllozás által 
keresztulvItt lnpuhatolasa es letartóztatásaért). 

Kornéth Ignn.cz örsvezető (eO'y O'yllkossáO' tettese' _ 
k k ' " O. o o I "-

ne myolnozása es kezrekedtéseért). 
* L. 115-14ti. lapon, 
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Ktktfsa István őrmester és Gombola J6zse 
(egy - a Balassa-Gyarmat vidékét rettegésben 
tott - veszélyes betörő tol vaj -szövetkezetnek 
ményes, iigyes és tapintatos nyomozás után tört 
kipuhatolás o, és kézrekerítéseért). 

Both Mihály és Kuose'l'o, Ferencz csendörök 
embernek a megfagyás halálát61 történt 
téseért). 

Mihácso, Simon Öl'svezető (egy embernek a 
fulás halálától történt megmentéseért). 

Popovic8 Pál ől'mestel', Koo8i8 József és K· 
Mihály csendőrök (egy 300-400 főnyi fellázadt 
tömegnek bátor, férfias és katonás fellépés által 
verhasználat nélkül történt szétoszlatása és 
desítéseért). 

Nagy Márton és Szlu~" oviny'i Imre csendőrölr 
hires lótolvajnak kézrekerítése és orgaZUa..LAJ..laIJ 
puhatolása és feljelentéseért). 

Bogner Ferencz őrmester (a közbiztonság 
évek óta tanusított fáradhatlan buzgalmáért, 
által a hatóságok figyeimét is felköltötte, 4-~ ..... 
mert az örskörletében" elharapódzva volt 
elhajtás bűnös cselekményét úgy szólván .u.&"1 

tette az által, hogy kitartó és észszerű 
folytán a lnagzatelhajtással üzletszerüleg IoglalB:Ol 
számos bűnös nőt leálczázott és az igazsáe'szol 
tatás kezébe adta). 

A m. kir. VI. 8Z. {).f~endőrkerülelnéZ: 

Gergely György cz. őrmester és Kovács 
csendőr (tűzvész alkalmával az élet- és 
tés körül tanusított, önfeláldozással határos 
szolgálatukért) . 

Reohnitze'l' Salamon csendőr (ki 
ismerő buzgalommal és körültekintö igen 
járása által egy huzamosb időn át' 
veszélyes vásári tolvajt leálczázott és 
tett, a, bünpártol6kat kipuhatol 
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Nitsch András örsvezető (a közbiztonsági szolgá
latban általában tanusított kiváló és eredménydús 
lllilköcléseért; továbbá több rendbeli betörés tettesei
llek fáradságos nyomozás folytán való kiderítéseért). 

Unge?' Lőrinez ez. őrmester (egy rablógyilkosság 
tetteseinek kiderÍtése és letartóztatása alkalmával 
tanusított ügyességgel párosult kitartó buzgóságaért) . 

Sornogyi Lajos ezimz. őrmester (a pl'óbaesendőrök 
kiképzése körül 1887. év óta tanusított buzgó és 
fáradhatlan működése s az elért szép eredményekért). 

Biikiinyi Lajos örsvezető, továbbá Szekér József és 
Geosi t 8 J gnáez esendőrők (Szőkéd községben dühö n -
gött tüzvész alkalmával teljesitett, veszélyt és fárad
ságot nem ismerő buzgó és kitartó szolgálatokért) . 

Illyés András ez. őrmester (egy gyilkosság tette
sének gyors kinyolnozása és letartóztatása és ezen 
alkalommal tanusított ügyes és buzgó magatartásaért) . 

Auguszt Sándor ez. örsvezető (a felső-segesdi örs 
felállítása körül tanusított ritka szolgálati buzgalma, 
fáradhatlan tevékenysége és erec1nlényes rnűködéseért). 

Dobrovics Gyula örsvezető (Molnár István gelsei 
lakos gyilkosainak kiderítése és letartóztatása alkal
mával tanusított ügyes, körültekintő és fáradhatlan 
magatartásaért ). 

Nérneth István ez. őrmester (a közbiztonsági szol
gálat terén tanusított kiváló buzgalom és az elért 
szép eredményekért, nevezetesen, hogy a lefolyt év
ben örskörletében 59 nagyrészt sulyosabb beszálll!
tás alá eső lopás és betörési esetet derített ki és 67 
tettest a törvény kezére szolgáltatott). 

Vrabel Ferenez és Kalcsics Pál esendőrök (a köz
biztonsági szolgálat terén tanusított buzgó, körül
tekintő és eredményes tevékenységük, nevezetesen 
számos betörési lopás kiderítése és tetteseinek letar
tóztatásaért). 

Veichsel Sándor ez. örsvezető (egy sertés-tolvaj
bandának fárasztó és igen ügyes, észszerti nyonl0zás 
folytán történt letartóztatásaél't). 

HO?'váth Kálmán ezimz ől'1nester (az által tanu-
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sított nagy ilgyessége és szolg;tlati lnul,g6ságá ~rt, hogy 
eay elnberölés és egy snlyos testi sértést elkövetett 
k~t egyént gyorsan kipuhatolt és letartóztatott). 

Valis Antal ez. örsvezető, Ma1"k~(;s András és Karai 
János csendőrök (több rendbeli lólopás és lnás súlyos 
biínténynyel terhelt négy kóbor czigánynak észszerü 
s fáradhatlan buzgalomtnal keresztül vitt nyomozás 
folytá.n történt letartóztatása és hét db lopott ló, egy 
kocsi s egyéb bűnjelvények megkerítéseért). 

GámO',' 1\Iihály és Szenkovits Mátyás csendőröknek 
(egy sertés-lopást üző, három tagból álló veszélyes 
tolvajbanc1ának észszerüen bevezetett és dicséretes 
buzgalomlual keresztülvitt, 149 órai rendid vül fárasztó 
nyomozás folytá.n történt letartóztatása, egy orgaz
dának feljelentése és 14 db lopott sertés nek lneg
kerítéseért). 

B01'srtnyi István ez. őrmester, Pérs i István, Vari 
Gábor és Vincze József csendőrök (a Szany):~ község
ben uralgott nagy tiízvész alkalmával tanusított el
szint, kötelességhű és derék magatartásukért). 

1.10 n 01'1: Károly őlsvezető, Szakall István és Bö'lcs
júldi István cS8ndőrök (a K.iliti községben kiütött 
tiízvész alkalmával, az oltás és vagyon megInentése 
körül kifejtett, veszélyt és fáradságot nem iSluerő, 
kitünő magatartásukért). 

Máthé Elek örs vezető (egy 3 izben elkövetett gynj
togatás tettes ének kiderítése és letartóztatása, vala
rnint a bünjelvények lnegkerítése alkalmával tanu
sított ügyességgel párosult kitartó buzgóságaért). 

Ungar Arnold ez. örs vezető és P'rédl István c,-iendór 
(kik egy három tagLól {dió felette veszélyes betörő 
tol vaj banJát észszerű és igen ügyes, hat napig tartó 
s három lnegyél'e kiterjedő rendkívül fárJ.dRáaos nyo
lllozis utin kipuhatoltak és letartóztattak, nyolcz 01"

gazdúlt feljolellteUAk és il Letörésekböl szát'lllazó 8zá-
1110S bűnjelt ké7Tokerítettek). 

T IschlJ(u·h An(ll'á~ ünjve~ető (ki észszol'üen beveze-

* L. a 101. lapon. 

tett erélyes 
tervszerűen 
tolta és le 
tette). 

Fó'rstner 
dőinek végzé 
ség, ponto 

Szőllősi F 
csendőr (egy 
erélyes és fá 
ZáR által val 

Kovúcs J 
mint Szenk 
más bűntény 

• I 

lyes cZlgany 
kipuhatolása 
tanusított 
tásuk, vaICII.ll.1.1J1 
intézkedésük 

Menyha1'dt 
és körülte kin 
buzgalommal 
lezéseért) . 

IllialL Mih 
kívüli ügyess 
szerüleg vezet 
álló veszélyes 
ságszolgálta 

Kolonics Jó 
rendbeli betö 
ki puha tolás a 
nyek UJ.1J1:)0LJlJl 

fál'allságot n 

\ 
Schőnberger 

tatos és körült 
ism /I b ero U?):;UIIU 

leleplezte ). 
Schiedel" J 

buzgalOlllmal 
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tett erélyes nyomozás folytán huzamosb 
tervszerűen üzött gabnalopás négy tettesét 
tolta és letartóztatta, az orgazdát pedig 
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kipuha

feljelen-
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l;t,:~:~: Fó'rstner Lajos őrmestor (szárny-számvivői teen
~~~;z~ .. "'.t'~ dőinek végzésénél mindig kifejtett alaposság, ügyes

cit~::.::' ség, pontosság és odaadó buzgóságaért). 
t, S" II 'I • F .. t " 'O 'J I f .~':~~q, zo os~ el'enez ez. orsveze o es zampo ozse 

"]'~:~'" csendőr (egy l'ablógyilkosság két tettesének észszerű, 
"0 ': 2-:, erélyes és fáradhatlan kitartással folytatott nyomo

:-\'4l~' ~ záR által való kic1erítése és letartóztatásaért). 
"'" Kovács János és Bán Sándor ez. ől'mesterek, vala-

"", 
--:' mint Szenkovics csendőr (rablógyilkosság és számos 

t; más bűntényelkövetésével terhelt, felette veszé-
.' lyes czigánycsapatnak letart6ztatása, az orgazdák 

kipuhatolása és a bűnjelvények megszerzé~e körül 
., ,..... tanusított fáradhatlan buzgalmuk, elszánt magatar

tásuk, valamint igen ügyes és szakértelemre valló 
intézkedésükért. ) 

Menyha1'dt István örsvezető (igen ügyes, tapintatos 
és körültekintő eljárás mellett fáradságot netTI isn1erő 
buzgalommal egy szülésznő Lűnös üzelmeinek lelep

" lezéseért) . 
. ~ IlliaJL Mihály és Bodás Irnre csendőrök (kik rend-

kívüli ügyességgel, higgadt megfontolással és terY
szerűleg vezetett nyomozás folyamán egy három tagból 
álló veszélyes tolvajbandát kinyomoztak és az igaz
ságszolgáltatásnak átadtak). 

Kolonics József örsvezető (egy gyujtogatás és négy 
rendbeli betörési lopás felette veszélyes tettesének 
kipubatolása és letal'tóztatáRa, valamint a bűnjelvé
nyek megszerzése körül kifejtett észszerűség erély és 
fáradságot DeITI ismerő buzgóságaért). 

Schőnbe1'gm' Károly örsvezető (ki igen ügyes, tapin
tatos és körültekintő eljárás mellett, fáradságot lleIU 
ismerő buzgalommal egy szülésznő bűnös üzehneit 
leleplezte ). 

Schiede1' J ánas örsvezető (ki fáradságot nen1 iSll.1erŐ 
buzgalommal és ügyes, körültekintő eljárása által 

12 
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egy nagyobb szabásll betörési lopás felette 
tetteseit kézrekerftette és letart6ztatta, a 
ket megke:t;íté, továbbá egy számos bilnténYn:Jt 
helt czigánycsapat letart6ztatásánál 
kÖl'eműködött). 

Nagy Zsigmond örsvezetö és Kaufe1' Ferencz 
(rab16gyilkossággal terhelt két egyénnek IYTU"'" 

mozása és a bünjelvények megszerzése körü ..... ~ . 
tett ügyes, buzgó és sikeres működésükért). 

Achel Bertalan őrmester, Szolga János és R 
Tamás csendőrök (egy felette veszélyes, -
megye területén számos lopás és betöl"ést elkö' 
czigánycsapatnak éElZ8ZerŰ, igen ügyes és renJ,j1J 
fáradsággal való kipuhatolása és letartózta, 
betörésből származó számos bűnjelnek me~ker. 
és az orgazdák feljelentéseért). 

Endes Antal örsvezető (egy okirathamisítás 
rendbeli, sulyosabb beszámítás alá eső lopássa.l 
helt csavargónak ritka ügyességgel val6 kinyv~~ 
és letartóztatása, valamint a lopott tárgyak nagJt 
szének megkerítéseért ). 

N agy Vilmos őrlnester és Kovács György c$8 
(kik nagy furfangossággal elkövetett számos 
tettes eit, sok ügyesség és lankadatlan 
kinyomozták és az iga7.ságszolgáltatásnak 

Gubola János örsvezető (ki kitartó, lan.u..w~ 
buzgalom, odaadó igyekezet és leleményes u .... L\.l 

sal egy gyilkosság, továbbá egyéb bűntények 
seit kipuhatolta és letartóztatta, egyáltalán 
biztonsági szolgálat iránt érdeklődést tanusí 
szép eredményt mutatott fel). 

v. A csendőrkerületi paraDosDoks'co 
nyilvánosan megdiosértettek. 

A m.ki1". I. sz. c8endörkerüleJ;'A~ 

Belgyán György csendőr ( 
követett lopások tettes ének és DUDJ'é 
mozás& és elfogásaért). 
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Gulf húrd J állOS és Gáspá?' Délles cselldörök (egy 
fegyveresen cHavargó katonaszökevény elfogásaért). 

Gergely József, L éná'rd Sándor é8 Kolozsi József 
csendőrök (nagyobbluérvű lólopási eset kinyomozása 
és a tettesek elfogásaél,t). 

Baczoni István ez. őrmester, Sérra Dénes, Szász 
l\IIihály és Bartha Ferencz csenuőrök (hároln veszé
lyes tolvaj kinyomozás a és elfogásaért). 

Poliesek Flórián csendől' (raLlógyilkosság tettesé
nek kinyomozása és elfogásaért) . 

TO'Jnpa Zsigmond örsvezető ~, s DOTnik Rudolf 
csendőr (lólopás alkahnáLól a tettesek nyolnozása és 
kézrekerítéseért) . 

Lukúc8 György örsvezető (egy családnak a Illeg
égés veszélyétől való éLeI' nlegmentéseért). 

Dán János és Serrbán Zakariás csendőr (nagyobb 
mérvü lopás killyoll1ozása és a tettesek kézl'ekerí-
téseél't). , 

Ma1'osán Aron és Józsa l\tIihály csendőr (rabló
gyilkosság tetteseinek kinyomozása és elfogatásaért). 

Kozl1~a György, Olti János és Benedek Péter csend
őrök (relldkívül sok szolgálati eredmény eléréseél't). 

Jább Antal és Szabó Lőrincz csendőrök (tilzeset 
alkalmával tanusított dicséretes tevékenységükért). 

Jerúsek Károly csendőr (egy veszélyes gonosztevő 
kinyomozása és lelövéseért)~ 

Lu,kács János csendőr (ellenszegiilőkkel sZ€ll1ben 
tanusított erélyes é~ bátor magatal'tásaért). 

Molnár József, A rkos'i István, D ézsi K.ároly, Gús
pár Dénes és Gotthárd János csendőrök (két rend
beli rablógyilkosság kiderítése és a tettesek kézre
kerítéseért). 

Farkas Sándor, Kozma József és Gombos Sándor 
csendőrök (gyilkosság tetteseinek kinyomozása és el
fogatásaért ). 

A 'In. kir. II. sz. cse'ndőrke1'ületnél: 
Bucsányi Gábor örsvezető, lV[oduna János, Mát/lé 

IRtván, Pe{ror IzitlOl', Gj'(~f László, Kocsis Péter, 

12::: 
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braMm Izrael, Tódor Pál Pu,ka. 
János ás 8aöc, Mihály esendörök (egy 
ra.bl6gyilkosság tetteseinek kázrekeritáse'n11l 

Maior Dániel ez. őrmester, Dréher Adolf 
Bála örsvezetők, 80ó, Vendel, Nikoreas, 
PUpiC8 István, Francz János, Erdélyi István, 
János, Adler Károly ás Lá8zló György 
(egy rablás és kát betöréses lopá.s tetteseiIiek 
k eri tése ért ). 

Zakel Pál ez. őrmester és Molora ·András 
(két betöréses lopás tetteseinek kézl·ekerítése&rli 

A m. kir. III. 8Z. c8endőrkeTÜletnél: 

Ka88ay József és K08ik József esendőrök (. 
vizének 1890. évi szeptember hóban történt 
alkalmával Bogyiszló és Szeremle 
védekezési munkálatok körül kifejtett 
kenységükért). 

Lend/vay József és Ozifra József csendörök 
egy rabl6gyilkosság tettes einek nyomozásá.nál 
őrvezető őrmestert hathatósan támogatva, ·It 
elérés éhez jelentékeny részben hozzájá.rultak) 

Borzá8i Ferenez és Fodor István 
lótolvaj-szövetkezetnek kézrekerítése és több 
lónak elkobozásaért). 

A m. kir. IV. sz. c8endő1·kerületnél. 

HU8zár Kristóf őrmester, Tóth Ferencz 
Márton ez. őrmesterek (a csendör-legenys8, 
mának kiegészítését előmozdító 
miíködésükért) . 

.A. m. ku·. V. 8S. c8endő.,.kerület- .. 

J amri8ka Pál és Bzucha István 
fegyveres betörő kézrekentése'lil 
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Rala Péter és Sedik György c~endörök (egy 
nagyobbmérvű lopás tetteseinek kézrekerítésénél való 
erélyes és fáradhatlan segélykezésükért). 

Fó'ldi Pál örsvezetö és Marek Mihály csendőr (egy 
betörési lopás kiderítése és a tettesek letartózta tásaért. 

Zatykó György örsvezetö és Varga Dániel csendőr 
(több rendbeli lopások tetteseinek kézrekerítéseért). 

Virág Vendel c8endőr (egy rablógyilkosság tette
seinek kinyomozásánál tanusított eszélyes, fáradhatat
lan buzgó segély kezéseért). 

Knotek Pál csendőr (egy gyilkosság tettesének ki
derítése és kézrekerítése alkalmával tanusított buzgó 
tevékenységeért ). 

Mézes Lajos örsvezetö és Simon Aladár csendőr 
(egy 12,000 írt értékű arany-, ezüstnemű, pénz- és 
értékpapir-Iopás tetteseinek kinyomozása és kézre
kerítéseért) . 

Tó'kó'U Antal és Hromada Géza csendőrök (egy 
embernek a megfagyástól történt megmentéseért). 

Fó"ldi Pál örsvezető és Szolgay Ferencz csendőr (négy 
rendbeli betörési lopás tetteseinek kézrekerítéseért). 

Laszab János és Andaházy Gyula csendőrök (tűz
vésznél tanusított erélyes segélykezésükért). 

Mozga János és Roncsák András csendőrök (egy 
fellázadt néptömf1gnek íegyverhasználat nélkül, bátor, 
katonás és férfias fellépésük által történt szétoszla
tása és lecsendesítése ért). 

László János örsvezetö (két veszélyes megszökött 
fegyencz kézre kerítése ért). 

Leitner Frigyes örsvezető és Horváth János csendőr 
(több rendbeli lopás tetteseinek kézrekerítéseért) . 

A m. kir. VI. BZ. csendőrkerrületnél: 

Olasz Béla őrmester (az Inke községben 189U. év 
szeptember 8-án uralgott tűzvész alkalmával tanu-

. ",,' sított önfeláldozó, kiváló tevékenységeért). 
01"bán Elek őrmester, Gulyás István, Németh Sán

dor, II. Res8 György és Szabó István csendőrök (tűz-
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vész alkahuával tanusított önfeláldozó lllagatal'tás és 
az oltás nál való tevékeny közrenlií.ködésükért). 

WuxfÍn Szilárd cz. őrlllester és Leposa György 
csendőr (egy gyel'nlek gyilkosának kiderítése és letar
tóztatása alkal111ával tanusított észszeril és kitartó 
lllagatartásukért). 

He1'ner 11n1'e és Gyel'gyék Fel'oncz csenc1őrök (tüz
vé~z alkabllával az élet- és vagyonluentésnél teljesí
tett eredménydús közreműködésükért). 

8fTassner Antal csendőr (több rendbeli betörési 
lopás tetteseinek kiderítésénél való sikeres közre
ll1ií.ködéseért). 

lvionori Károly örsvezető, Mayer István és Szakáll 
István csendőrök (árvizveszélynél tanusított kivál6an 
buzgó szolgálatukért). 

Ba1(;1nholczer Dávid C7:. őrmester és ]yJ a'rkek Már
ton csendőr (ellopott kilencz darab sertés megkerí
tése és a tolvajoknak letartóztatása alkalmával tanu
sított ügyes, kitartó magatartásukért). 

Farkas Ferencz örsvezető, Haller András, St~(;ber 
J ózsef és lY] arkovics Mihály csendőrök (tüzvész alkal
mával tanusított kiválóbb tevékenységért). 

Czippan Ferencz csen<1őr (egy rablógyilkosság tet
teseinek kiderítése és letal'tóztatásánál való eredmé
nyos közreműködéseért). 

HfÍri István csendőr (egy gyilkosság tettesének ki
nyomozása és letartóztatásánál való el'edményes közre
működéseért). 

Takács József, Tilskés István és Károly József 
csendőrök (Molnár István gelsei lakos gyilkosainak 
kiderítés e és letartóztatása alkalmával, fáradhatlan 
buzgalommal való sikeres közremüködésükért). 

Sepsik János csendőr (több betörési lopás kinyo
mozása és a tettesek kézrekerítésénél buzgalommal 
való ere<1ményes közreműködéseért. ) 

Slezák István és Floyh(t?, Bálint csendőrök (egy 
elnberéletnek a rnegfagyástól való ruegluentéseél't). 

Boros György és Zábl'fí/,: .Lajos cselldőrök (kik 
nagy ldtal'táf::H:lal éB fftratlságút llUlll iSluorű Lu~o·u.-
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1 o l.lll n al }{özrelniiködtek, hogy" ~öhb, pénzhamisít~s 
VetTett szövetkezett egyén a LUDJelveuyek megken
tésOe luellett az iga,zságRzolgáltatásnak átadható volt). 

H'll ziáJl János csendőr (egy sel'tés-tolvajLanc1ának 
kitn'olllozása és letartóztatásánál való fáradságot 
nel;l iSInerő sikeres közrenlüködéseért). 

K67'ek István, Peíes József és 'Toth Ferencz csend
örök (kik egy emberölést és egy súlyos testi sértést 
elkövetett két egyén gyors kipuhatolása és kézrekerÍ
tésénél fáradsngot neITI isn1erő bnzgalolllmal, ered
Illénynyel közren1űködtek). 

N Jmeth FerenCí~ csendőr (több rendbeli lólopás és 
luás súlyos bűnténynyel terhel t négy kóborczigány
nak nyomozásánál való fárac1hatlan körenlilködéseért). 

Horváth Ferencz csendőr (egy 3 izben elkövetett 
gyujtogatás tettes ének kiderÍtése és letartóztatása, 
ValaITIint a biínjelvények megkerítése alkalmával 
tanusított ügyességgel párosult kitartó közreműkö
déseért). 

Bognár János és Kovács István csendőrök (huza
lllosb időn át tervszerűen üzött gabnalopás négy tette
sének letartóztatása és az orgazda kipuhatolásánál, 
szakél'telemn1el és fáradságot neITI ismerő buzga
lommal közreműködtek). 

Schrédl ICároly őrmester, Szigeti György, Nagy 
Vilnl0s, Baulnholcze1' Dávid cz. őrmesterek, Bayer 
József, 01'ne-isz Gyula, Bognár Jakab örsvezetök, 
Szabó Mihály, Szalai Ferencz, Hegyei József, Szobor 
Agoston, Rechnitzer Salamon cz. örs vezetők, Vass 
J 6zsef, Gyu1'átz László, Knn Dániel, Kálmún lHeny
hér~, Siskú László, Ragács Mihály, Val"ga József, 
Ste1/ner Antal, Gihnbö's József, Karai János, Vincze 
Jáno8, Kauter Ferencz, lVIarrton , Gyula, Né1neth 
József, Németh István, Szladek János, Tö'lli Pál 
Szitár

/, József, Hegedüs János, Fa1'k(lS Géza, TátJ; 
Ferencz, Pamme'J' Márton, Szri1nacz Vincze, P'll kla
vecz Bálint, Majtán János, Takáts József, Pápai 
Gynla, Hrn'váth János, Kozó Imre és Bicsé1'di Bene
dek csendőrők (kik Ő csász. és apostoli királyi Felsé-
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gének Pécsett létekor teljesített szolgálatok alkahnávnl 
HJ legnagyobb tapintatot, komolyságot és kellő éber
séget tanusítottak). 

Koznza János örsvezető, továbbá TU'rbéki Pál és 
FiilO'p Imre csendőrök (rablógyilkoság és számos 
más büntény elkövetésével terhelt, felette veszélyes 
czigánycsapatnak letartóztatása, az orgazdák kipuha
tolása és a biínjelvények megszerzésével való sikeres 
közl'emiíködésükért ). 

La1npe1·th János csendőr (ki egy szülésznő bűnös 
tizelmeinek felderítésénél, fáradságot nem ismerő 
bU'lgalommal sikeresen közreműködött). 

Szakúcs László csendőr (egy gyujtogatás és négy 
rendbeli betörés\ lopás felette veszélyes tettesének 
kipuhatolása és letartóztatása, valamint a bűnjelvé
nyek megszerzésénél, fáradságot nem ismerő buzga
lommal való sikeres közreműködése8rt). 

Goda Sándor és Szakály György csendőrök (kik 
egy szülésznő bünös üzelmeinek felderítésénél, fárad
ságot nem ismerő buzgalommal sikeresen közremií.
ködtek). 

Nagy Ferencz örsvezető (tűzvésznél tanusított jeles 
magatartásaért). 

Mihovics József, Meglics Mihály és Szakály Mik
lós csendőrök (kik egy ~agyobb szabásu betörési lopás 
tetteseinek kézrekerítése és II bűnjelvények megkerí
tésénél, továbbá egy SZálllOS bűnténynyel terhet czi
gánycsapat letartóztatásánál eredményesen közre· 
lníi}\.ödtek). 

Agoston János csendőr (szándékolt emberöléssel 
terhelt két egyénnek kinyomozása, letartóztatása s a 
bűnjelvények megkerítése körül kifejtett körültekintő 
ügyes és buzgó nlagatartásaért). 

Ková cs Kál'oly és N é11Leth Pál ILcsendőrök (egy felette 
veszélyes, számos lopást és betÖl'ést elkövetett czi
gánycsapat letartóztatása és a bűnjelek meO'szerzése 
körül kifejtett dicséretes tevékenységük é; sikeres 
közremüködésükért). 

Gruber }{ároly csendőr (egy okirathalllisftás és 

több rendbeli s 
terhelt csaval'g6na 

valo sikeres k 
Roch Károly 

Müller JánoS csen 
gott nagy tüzvé 
rendfentartás es a 
láBa körül, erélyes, 
sukkal tüntek ki.) 

Krautsak VL\~j 

Albert csendőrök 
tevekenység, n 
számos en~edé 
allomáson eszkv/Jv~, 

Spisák András 
~ára ~zükséges ren 
Ismeretes vegre 
befo 1 yásolásael't). 
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több rendbeli sulyosabb beszálnltás alá eső lopással 
terhelt csavarg6nak kinyomozása és letart6ztatásánál 
való sikeres l{özremilködéseért). 

Boch I{ároly őrmester, továbbá Ko'vér Antal és 
Miiller János csendőrök (kik a Rödön községben lll'al
gott nagy tűzvész alkalmával a vagyonmentés, a 
rendfentartás és a tűz továbbterjedésének meggát
lása körül, erélyes, buzgó és fáradhatlan magatartá-
sukkal tüntek ki.) 

Krrautsak Ferencz, IJostmann János és Gellner 
Albert csendőrök (szolgálatban tanusított dicséretes 
tevékenység, nevezetesen az Amerikába utba volt 
számos en~edélynélküli kivándorlóknak a brucki 
állomáson eszközölt letartóztatásaért). 

Spisák András őrmester (a szolgálat végrehajtá
sára ~zükséges rendelkezések, mindig pon tos és lelki
iSllleretes végrehajtása és alárendeltjein2k helyes 
befolyásolásaért). 
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