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Történeti és statisztikai adatok az 
1902. évról. 

Ha a lefolyt év eseményeire visszatekil1tün.k, 
s 

kiemeljük azon tényezőket, melyek a letunt Idők 
törtrnetéllek jelleg et és irányt köle,;önö7.Di hi\'atyák, 
úgy joggal s ör ömmel sorolh!ltJu k , az �llU�üt eszten 

dőt is az ok köz é, melyek alatt mtezmenyunk hatal

mas B a messze jÖ\'őre k iható lépéselwt !�tt. . 
Miként azt a mnlt évi zsebköllY"ünkben Jelpz

tük , a lefolyt év a ,megállapítot
.
t r�formtef\"'7;et ált�l 

meajelölt yáltoztatasok k�resztulVltele érdl·kel,,·n kl

fejt�tt fáradhatatlan munkás -ággal telt 
,
el. A reform

teney.et egyik le�dőbb progrHmll1pont.lan�k. az állo

mány nj s a változott Yi�zonyoknak megfel elő el

oBztásítn�k felatlata immár befcjPzé.hez I{özel�, ak

ként, hogy a folyó � ()'la. év nJ:'ll ráig ör seill l� száma 

ay. orRz:'II!Uan több mmt 200-al log szaporodm. A ren

delkezésre nlló erő és a viszonyo l, b iztos flrán)'án 

épült hatalmas alk"t�s ez, n;c!y l�gé l lysrg ünk te�ti 
erej ének eg:vellle�es le1hn

;
"znnla"a fl�tal nemc,a� lD

ten sl\'eub szoIO'alatl{[·zelest ereumenyez, de Jogos 
remÍ'nyt nyujt:: kÖ7.biztonsági szolgálatnak könnyeub 

és eredméllyesebb e.látására. 
Az ör,öl� elosztásának idejére jelezhetjü k  intéz

ményünk két fontos történeti eseményét is .s ez
, 

a 

jár itsőrmesteri állá.ok, renc1Rz�l'eslt,és� s �7. .. Immar 
csuk nagy megerőltetessel ellath ato IrodaI ug yvJtel 

IDPlyreható és gyökeres ('gyszel'iisí t ése . A legnagy?ub 

örömmel és hn.hí,'al nézünk mindkét e�eID ény elebe, 

mert mio a járn.sőrmesteri áll:í.sok rendszer esítése 

a �zolgálnt itczelésé l e és Kj\zu�ntartil
,
súra f o

,
g ki: 

szúmithatatlan előnyökkel .1 ÍlI'IIl, addIg az Hodal 
ügyvitel egysl!erüsitése főleg az altiszttJk sok -
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eddi�, B, fölös 
,
és nehéz �rÍl sbeli mu nK ával el pazarolt 

8 lek?tott erejét és actlOképesRégét fogja fels7aba
dHa,m, me,ly két szeres ,ere�mé.nynyel lesz jövőben 
a kulszolgalat terén gyumolcsoztethető. Minilehhez 
hozzá kell füznün� még a.zon tört�ne li nagy momen
tumot, hogy a harom U,l csendőr-kerület f�lállítá
sáróI szóló törvényjavaslat már a törvényhozás aezta
lán van s a felállitás iránti fokozatos intézkedések 
� folyó . év tavaszán minden bizonynyal kezdetüket 
18 veSZIk. 

A f ejl ődés csak küzdések árán mehet végbe s 
bár ma a létrehozott alkotások észszerilnek és eO' é, 
szen ter,:?és.zet�s�ek tetszenek is előttünk, tudj�k, 
h og y a t ort enetl  el elben épp en az észszerilnek mea-valósítása jár a leg nagyo lJb s legneh ez ebb küzdel
mekkel, s a küzdőket , kiknek szn z  m eg száz szöve
vényesen összemiíködő okot megfontol ni s számta
lan akadályt leküzdeni kell az utókor rész éről az 
örökké hervadh atatl an babir :  a hála és tisztelet 
illeti. Ismételten csak hálatelt szivvf'l tekintünk fel 
t��át felsőbb vezet

.
ő��khez, nagy alkotásaink tene

z�lbez s �el5.val�SItOIh oz s hajtjuk meg elismeré
sunk s k08zonetunk szerény, de ann ál értékesebb 
lobogóját. 

Mul� é,:i ?seményeink leirásánál egy oly személyi 
változas:ol Is �eg kep emlékeznünl( , mely testületünk 
torténeteb en bIzonyara nagy jelentőség ü. 

Ö cs. é,; ap. ldl'. Felsége 191)2. évi április 211-én 
B

,
?c� ben kel,t legf elsőbb elhatározasával, rf/illai éH 

k01'u/jlad"l1y� StessCl' Gy(>rgy vez é), őJ'D agynak a 
�agya� korona orszng aihllz tartozó csendől'S�g fel
ugyelőJe helyettesének saját kérelmére nyugállo

mán;r ba v aló helyezését legkegyelmesebben elren
deim és nevezett nek ez alkal omból a CZ/1nzcfe8 al
tlll,or/lag!/i jd/eget és a L'lJó/1'end lovag/' e'l'l 8ztjét 
legkegyelmeRelJben adományozni méltóztatott, 

Intézményünk ismét egy oszlopos tagja lépett 
le . yele a küzdtprről , ki valódi mintnképe yolt a 
SZIVÓS és önf eláldozó munkásságnak S a puritán 

8 
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katonának. Az ő egyszerű nagyságának szelid fénye 

örökké követésre méltó és tántorithatatlan buzga

lommal eltöltött hosszu szolgálati pályát világit 

meg, mely igen jelentékeny részt követel magának 

azon műből melynek testületünk mai fejlödöttsége 

és elismert értéke a gyümölcse. 
Intézményünk mult évi történeti eseményeit mél

tán koronázza be a tulajdonképen első helyen emU

tendő ama magasztos ünnepély, mely a mult évi 

november hó 30 án délellJtt a csendőrségi felügye

lőség helyiségeiben folyt le abból az alkalomból, 

hogy Ő cs. és ap. kir. Fels"ge folyó évi novem

ber hó ll·én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásá

val legfőbb vezetőnket, szeretve tisztelt felügyelőnket 

B�elltgyiJrgyi Jablánczy Sándor altábornagy úr 

Ő Nagyméltóságát aLipoirend lovagkerebZljevelleg

kegyelmesebben kitüntetni méltóztatott. A Buda

pesten állomásozó tisztikart Panajott Bándor ezredes 

ur, a magyar korona ország�.ihoz tartozó csendőrség 

felügyelő-helyettese vezette O Nagyméltósága elé és 

tömör s úgy kifejezéseiben, mint az\?k jelentősé

gében ékes és szingazdag szónoklatában O N agyméltó

ságát, mint intézményünk fejlődésének és modern 

átalakulásának apostolát üdvözölte, rámutatván !} 

Lipótrend jelszavára : .Integritati et merito.. O 

Nagyméltósága magas szárnyalásu válaszában meg

köszönve a tisztikar üdvözletét, azon, minden sze

rencsés jelenvoltra nagy hatást tett s nem feled

hető kijelentést tette, hogy magas kitüntetését nem 

tekintheti és nem is tekinti pusztán az ő érdemei 

megjutalmazásának, hanem az egész tisztikar köte

lességérzettöl áthatott, czéltudatos s értelmes együtt

működése jutalmának, mely jutalom látható jele, 

mint legidősebb bajtársunknak, neki tüzetett ugyan 

a mellére, de mely kitüntetés dicsőségének és fényé

nek egy-egy sugara mindnyájunkra reáárad I 
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A csendőrségi alapok . l állá 
ismertetett vagyoni mérr en sa a mult évben 

ványszerü kiadások eszk��l�:� ��e
á
m
n 

b
a
en

k
,._ aZ

tk
al apit

ove ező: 
1 900. 1901 . 

1. Csendörségi jelvény-p6tdfj-
_ év végén gyarapodás 

alap 11 �8' t. K. t. K. f. 

!l!. CHendŐrség-i jut�l���ási- -
53' 73 11997!l!'!l!8 118' 55 

alap ___ __ __ 40490'97 
S. Do.mbrádiNagyGyula é�-neje 

40494'33 S'!l!6 

szu!. Berndt Donka alapit-
ványa 

4. Török -FeTElncz-féi� al�plt-
6152-48 6159' 70 7'!l!!l! 

vány(1901ésl90::!szept.vé�én 53314'51 59560·!l!66245.!l!6 

* 

ta
:z

fe
f 90

és
l/902

d
· . év folyamán a következő ö-rsök állittat-

, pe 19: 

a IV. Bzámu c8endőrkerületben : 

AlsókomarnikoIL... 5 fő l 1 
K' 'l há á 

- ve , 901 november l-vel 
Ira y z n 5 « . I 

Izaszacsalon __ 5 1 902 á . . l-vel 
-- - pn!Js l-vel 

az V. 8zámu cBendőrke1'ületben : 

Vadkert en 5 ff' l - - - vve, 1901 deczember l2-vel 

cBendőrkerületben : a VI. Bzámu 

Pomogyon _ _  

Jákón 
- 5 fővel, HIOl november 

Laskón 
- - -

Szálkán 
- - -

Ivánczon - _

-

_ 

-

_ 

5 « 1902 január 

� február 
november 

5 október 

Önök lét8záma felemeltetett : 

a V. 8zámu cBendőrkerületben: 

1Q-vel 
16-val 

l-vel 
15-vel 
8-val 

Rózs:thegy _ _ _ _ _ _ _ 2 fővel 
8* 
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Áthelyeztettek : 

az I. számu csendörkeriiletben : 

a volkányi örs Kereszléngfalvúra 1901 decz. 15-vel 

a II. számu csendörl.eriiletben: 

a zabálczi örs BaUúra 1902 szeptember h6 2-val 

a III. szúmu csendörkerületben : 

a csömöri örs Czinkotúra 1901 n,'vember h6 7-vel 

a VI. szdmu- csendörkerületben : 

a c'ákányi örs R,itó/ra 191\2 jnlill� h6 l-vel 
a boldogasszonyi örs j?dltoronY"a 1!)02 okt6ber ll-vel 

Csendör.].-űlönitmények műhödtek: 

az I. számu csendörkeriilelben: 

Szásztyuko�on 2 fővel. 1901,1ecz.13-t611902 febr. 26-ig 

eRik-'l'uRnátlon 2 } f" " ő' ,'é t < a' t 
Előpatak on 3 

a uru lu ny artam ... n 

a II. számu csendörkeriiletben: 

Me.rillavölgyön 5 fővel, e. füruőidény tartamán át 

a III. számu csendörkerülelben: 

Seprősön 4 főve', 1 !JOl dccz. hó 20-t61 ke7.dőt1őleg 

Szent-Joubon 4, fővel, l!)(Il decz 20·t61 1902 ápril. -:lR·ig 

Apátin. _ _ _ 4 fŐ\'el, l!IO:! j �ll1uír 10 től kezlliídőleg 

Békáomegyeren 4 « « ft urnár l-től k er.dőcl őleg 

loaszegen 10 fóYel } a legrung'lR:tub mlvar �öllöllői 

Valk6n 7 «  tarl6zkOllósa ill.-jén 

Kisperegen 4, fővel, 1902 május 12-töl kezllőflőleg 

Kercpl'�en 5 «  « « 4 től k ezuőllőleg 

Szent· Lá�z16 Pü .;pök füruőn 4, fŐVel } f" lő' lé 
n'l F' o , 5 

nrl II ny 
l lal'- : i\reuen - - - - « tartamán át 

Menyhazán _ _ _ _ _ - 2 « 
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a IV. 8zamu cscndő1'keYÜletben: 

s tátra.lomniczi 
a rank·füreui 
a st6szi 
a vIrágvölgyi 
az eruőbéuyei 
a szohránczi 

fürliő- és nyaral6 telepeken 
2-2 fővel a fürdőidény alatt 

Szomolnok-Huttán 3 fővel, 1899 szeptember 15-től 

. 
az V. számu c8endőrkerületben: 

szliácsi fiil'dőn 2 fővel 
cRol'hat6i fürdőn 2 «

' ) a fürdőidén tarta-
Kontlllcr.flo fllruőn 3 «  á � 
TrencRén _ Teplicz fürdőn 5 

m n a 

csízi für,lőn 2 • 
Szent-Antalon 3 fővel, egész éven át 
Modoro? , 2 fővel, 1902 junius l-től szept. 30-i 
Fenyőbm�u,n 2 « « 15-től t 15·

g 

Doroghon 3 fővel máJ' 15 től 
s
é
zep " . -lg 

, . . " eg sz even át 
a VI. 8zámu caendörkeriiletben: 

Brennbergen 3 fővel, egész éven át 
Sflovanyuknton 
Harká

'
nyon 

TarcRlÍon 
B:tlaton-Földváron 
Hévizen 
Balaton-Füreden 
Almnrlin 

2-2 fővel, 80 
fürdőilléuy 
tal"tamán 

Siófokon 

Gyalogo aittatoit : 

a III. 8zJ.mu c8endőrkerületben : 

a t6tkoml6si lovas örs - - - - - _ _ 6 fővel 

Lovasíttatott : 

a III, számu cBendőrkerüleiben. 
a csevei avaloa örs .. fi fővel 



Csendör· 
kerület 

I. 

Il. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
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A mag: ar kir. csendőrség rendszeresitett 

: : I : 
1 1 \ 1 
1 1 1 1 
l 1 I I 1 

8 
6 
8 
8 
6 

'1.7 
18 
19 
'1.3-
18 
'1.0 

Szá.mvivö Őrmester Örsvezeoo 

l I 

74 • 7 'i!14 !la 

31 19 5( 153 'lS 181 
4" 19 6� a! 50 100 
70, 3 73 '1.07 13 'tilO 

53 53 156 156 
53 

6 6 'ilS1 1516a fI'i!l a 131 a I 41a'i!6 41 367 1074 9 11165 
I--...L-.!..-'--

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

Összesen 6 

Horvá.t· 
8z1a.von 1 III 4 14\ 1 36. 361'1.íl�I. 'tM 

I-Fö -ös8 -zllI!+-7+' 7-+-1 7 H 16H 6k14131314 136elHw+278191113119 

Megjegyzés. A hat m. kir. csendőrkerületné15- 1. o.zt. 

és 49-II. o�zt. törzsőrmester, a résziikre rends7.eresitett ille

tékekkel, ezenkivül 55-II. oszt. törzsől'mester, örmesteri ille

tékekkel, a rendszeresitett őrmesteri állomány rovására 

vannak kinevezve. 

Tisztikar. 

A testület kebelében ez évben előfordult egyéb 

változások röviden a következők: 
U cs. �s ap. kir. Fe[,-;c/re folyó é,j úpri!is 

h ó  2�-bD Bécst&D kelt legfele,őbb elhatározásával 
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állománya 1902; évi november hó l.vel. 

Csendör 

I '" 
o � � 2 'o 

13.301. 13.30 
SW'i113 105: 

I 798'i!86 1084 
1l!!4 77 1201 
820 . 820 
999 m 

159111576:648, 

FóösBzeg 
Legénység ár- :s! 
mestertöl lefo � ... � 

N ol : I N � i 'ö 
� � rg Jl ... - 'o 00 cn 

W16J� • 1'� : 
�:: ." : 1 2 

16 181 . 8 
l'ilSU6C 6 
13W35, 6 
1494 93 8 
10'i!9 • 6 
125� 7 

25 
16 
16 
!!I 
16 
18 

1!1�7311170880 191703 il 112 

§ O r S 

'a 
'o � ] 

.1 � g> .� ., 
-;; .. 

E:i '0 � � 
po. sl 

'i!W 'i!4( 
159 39 19E 

1 1 162 56
1 'ill

E 
2.'19 1� '/..'10 

17M 17� 
'i!�4, !!'l4 

I 11120'i! 10911311 
ideiglenestln rendszeresített állománya. 

8(1() . �jJ'tlIOW . 11010 . 1 41 121 . !i!'l! II · I !!'ll 

6711 576 7'ilS7r�IIf';l5J I 70819059i70B 451121 l +4?l.'l: 109IJ5.�1 

Létszám felett: 

Polgári 
alkalm 

� 
� '" 

o '" " ,!; � 

1 !! 
!! 
!! 

1 !! 
9! 

l l! 

31 12 

. 1 2 
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aj a m. k. honv. ministerium b) ::t m. kir. csendőrsPgi 
XVI ügyo,ztályában: 

1 e7.redes, 
1-1. o. és 1 -II. százados és 
1 főhadnaf.(y; 

feliigyfllö�égnél : 
1 altitbomflgy, 
1 veZérŐI'l111gy, 
1 - I. oszt. százados és 
l-II. oszt. törzsőrmester. 

Panajott Sándor ezredest, a III. számu cRendőr
kerület parancsnokát, ezen kerületnél létszám felett 
való vezetése mellett a magya" korona or.qzagaihoz 
tartozó c.,endö,·ség fdiigyel,i-helyetlesevé leykegyel
mesebben kinevezni méltóztatott. 
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ő cs. és ap. kir. Fc!st'-/:,e 1 902 évi április 
hó 2-án Bécsben kelt l egf elsőbb el határozásával 
legkegy elmesebben elrendelni méltóztatott, hogy 
Sch wa I'Z J áuos. horvát-szlavon csendőrparancs
nokságbel i  századosnak, a közbizton sági szolgálat 
terén, m i nt szakaszparancsnok több éven át tanu· 
sit ott kiválóan buzgó és eredményes működé�e  el· 
isme réseül a legfelsőbb megelégedea kifejezé.e tudtul 
adassék. 

Ö cs. és ap. kir. Fdsége 190z. évi junius hó 
21 -én B écs b en kelt legf e lsőbb elhatározásával leg
ke gyelmes eb ben elrend elni méltóztatott, hogy a 
Ill. sz_ csendőrkerülatnél létszámon felül vezetett 
Lm·;tllth Dénes századosnak, a csendőrségi fel
ügyelő segédtisztjének, különfél e  alkal mazásokban, 
hosR� abb időn át teljesitett jeles szolgálatai elisme· 
réseül a legf�lsőbb megelrgedés kifejezése tudtul 
a das sék. 

Oláh ()dön III. sz. csend őrkerületbeli százados 
b udapest i  szárnyparancsnoknak, ezen alkalmazásá· 
ban hosszabb időn át tanusitott ügy buzgó és ered
mény es tevékenységéért, valam int a csendőrségi 
p ótlókeretnek holyes vezetéseért, a m. kir. hOI/' 
úrlt·lmi mit�i8te1' úr dicsérő elismerését nyilvá· 
nította. 

N yisztor Sándor III. sz. csendőrkerületbeli 
főhadnagynak, segédtiszti minőségben kif ej tett, 
külö nös szakértelemmel párosult ki v álóan ugy
buzgó és eredmény teljes működéseért a m. Air. 
ltolLvédelmi minibter úr dicscrő eli8meré.ét nyilvá· 
ni/orlfl. 

Fery Osz1{:l,r IV. sz. csendőrker ületbeli száza· 
dosna k, szárnypara ncsnoki minőségben Ungvárt 
t anusí tott f áradhatlan ügybuzgalma és mi nden_ 
irány ban kim ag asló eredményes tevékenys.\ geért 
a ln. kil'_ honoé..lelmi mini8ter úr dicaérő elismeré
sét nyilvánította. 
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Előléptetések: 

1901!. évi május hó l-ével. 

1. A m. kir. caendőr.�égnél: 

ezredessé : Szelestey l\:ároly alezredes, a VI. sz. 
c send őr-kerület parancsnoka; 

I. o� ztályll századosokká: Kin/ia Islván, lll., 
Borollk"y Akos, V. és MiJricz G!/ÖI'YY, IV. sz. 
csell dőr-kerületbel i  II. osztályu századosok; 

II. oszt ályu századosokká: kőr összeghi és adorjáni 
gróf Callky Z.igm .nd, UL, Nhne/hy Fcrcllcz, a 
honvédel mi ministerium XVI. ügyo sztályába be· 
osz tott, IL, PeF L(ljo.� és Burjrin Ef/dre, VI. és 
Kú·l'lvrly{'.�8y .1rpúd, I. sz. csendőr-kerületbeli fő· 
hadnagyok; 

főhadn agyokká; Szij Giza és kricsfalu si Kric8' 
fa/uHHII Jenő, III. és Ambrózy Gy!tla, IV. sz. 
csenrlőr- kerületbeli hadnagyo k; 

harl nagyokk á :  melléthei B/una Lajo8, L Szopkó 
GIIŐZŐ, V., Baszlel' JltltOS és Kemény Otliin, IV., 
vég iil Rrilk N,útdol', I. sz. cse ndőr· kerületbeli had
apród tiszthelyettesek. 

II. A m. ki,'. horvlif-szlavorb csendőrségnél : 
1931. évi novem ber l-j ei ranggal: 

őrnagygylÍ.: Quillz Kál·'lly, L oszt. százados a m. 
ki r. horvát- szlav on csendőr- parancsnokság állomá-
nyában, . 

ll. törzsti sztté való kinevezés mellett; 
II. osztályu századossá : 

1902. évi május hó t·jével: 
dr. Adlija Antal, m. kir. horvát-szlavon csendőr· 

parancsnokságbeli főhadnagy; 
főhadn agygyá : Cf/r Péte?', m. kir. horvát-szlavon 

csendőr para ncsnokságbeli hadnagy . 
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1901!. évi november hó l·ével. 
T. A m. kir. csendőrségnél : 

őrnagyokká: Petrás-Kammercr nyula, II., to
vábbá (Lovinéié Sándor és Kunst Ferencz, horvát
szlavon csendőrparancsnokságbeli I. oszt. századosok 
számára való rangfentartás mellett) loierédy Géza, 
IV., 8árpy György L és }<'ery Oszkár, VI. sz. 
csendőr-kerületbeli L oszt. századosok; 

L osztályu századosokká: Rómay Béla, VI., Kiss 
László, III. és Báró Gyula, II. sz. csendőr· kerület
beli II. osztályu százailosok ; 

II. osztályu századosokká: .. lmreh Ferencz, IV., 
Jakab Sándor, II. és Záray Odön, I. sz. csendőr
kerületbeli főbadnagyok ; 

főhadnagyokká : Ötvös József, IV., Kunits József, 

L, Hunyetz Károly, II., Hamza Gyula, IV. és Deák 
G.�ula, I. sz. csendőr-kerületbeli hadnagyok; 

harlnagyokká: Broké.� Loránd, V., Lózsa Jenő, L, 
Raschel LamtJert, IV., egyházpakai Andrássy József, 
II., Ro/ba Oszkár, v., Hajdó Márton,  VI. és Molnár 
Károly, II. sz. csendőr·kerületbeli hadapród· tiszt
helyettesek ; 

főhadnagy·számvivővé: Bm·bás BPla, U. számu 
csendőr·kerületbeli badnagy·számvivő; 

hadnagy-számvivővé: Halaml, a Ferencz, IV. számu 
csendőr-kerületbeli L oszt. törzsőrmester. 

11. A ln. kir. h01·Vút-8zlavon csen dőrségnél : 

ll. oszt. századossá: Miz/er Emil. m. kir. horvát
szlavon csendőrparancsnokságbeli főhadnagy. 

Nyugdijaztattak 1901/1902. évben : rajnai és 
kőrösladányi Stf's",er György vezérőrnagy, a ma
gyar korona országaiboz tartozó csendőrség fel
-g,gyelő helyettese, saj:í.t kérelmére, mely alkalommal 
O cs. és ap. kir. FC'I""ge 1 !)()2 . évi április hó 
2�-én Béc�ben kelt legfelsőbb elhatározásával, neki 
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a czimzetes altábornagyi jelleget és a Lipót-rend 
lovag keresztjét, legkegyelmesebben adományozni 
méltóztatott; továbbá GOl1tbovié Károly, horvát
szlavon alezr'ldes; Groze Győző őrnagy, kinek e� 
alkalommal O cs. és ap. kir. Fcl,;l>ge 1902. évi 
angusztus hó 24-én Ischlben kelt legfelsőbb elhatá
rozásával a czimzetes alezredesi jelleget és a Ferencz 
József-rend lovagkeresztje't legkegyelmesebben ado
mányozni méltóztatott; Beselmer Daniel, L oszt. 
százados, kinek Ő cs. és ap. kir. Felsége 1902. 
évi augusztus hó 7-én Iscblben kelt legfelsőbb el
határozásával szintén a Ferencz Józ8efrend lom g
kere.�ztjét legkegyelmesebben adományozni méItóz
tatott, végül Saymann József őrnagy. 

Várakozási illetékkel egy évre szabadságoltatott: 
D01-0ghy József hadnagy, 1902. évi április hó l-től, 
Szombathy István hadnagy 1!:lU':l. évi julius hó l-től és 
Szegedy T stván badnagy 1902. évi augusztus hó l- től. 

Meghaltak: Csaszm· Jánoa alezredes, Beschner 
Dániel ny. százados, Farkas Károly, Pallósy Vincze 
főhadnag-yok, Kukányi István hadnagy és Szabov
ljevit8 Vladimir hadapród·tiszthelyettes. 

Legénység. 

A legénységi állomány kiegészitési viszonyai ez 
évben is kedvezők voltak, a mennyiben a cs. és kir. 
közös hadügyminiszter Ur által a közös hadsereg 
gyalog és lovas magyar ezred eitől ezredként 4, össze
sen 260 tényleg szolgáló önként jelentkezőnek, vala
mint a ffi. kir. honvédelmi miniszter Ur által hon
védezredként 4, összesen 112 főnyi tényleges önként 
jelentkezőnek átengedése lényegosen bozzájárult a 
létszámbiány fedezéséhez. 
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A rendszeresitett állományra hiányzott: 

CseDIlórkerületnél és pedig 
É. é. hó 

VI I Ö •• ze. 
I. sz. lT .• z. fIL"z. IV . •  z. V. sz. . sz. hiány 

1001. évi 

Okwher ... ... '! !lG 37 60 25 « 19·� 
November ... l'l 2.'; U !l6 3� 36 100 
Deczelllher .. _ ... 7 31 !H !ll 25 15 1\11 

19O'l. évi 

18 1 JanuRr ... '" 'll! 'l4, 28 li! II 115 
j1'ebru!\r ••• ... 20 -\1 �ij 17 II II 91 
MI,rcziu8 .. ... '1.7 18 'll 4,7 14- 1'l 1:19 
Április .. .- 18 2\1 2:l 41 

'G 
�'! 14,· 

:\láju�._ .. ... !lU 21 I� ól llt 14·� 
,Junius ... ... 2.') 21 !li (j() 9 ilO Hii 
.Tuliu�._. ... ... !l;} 1:1 l.j H lá 3!! 179 
AugusztUd _. 38 l;� !i0 66 14 41 l� 
Szeplember ... la 15 7 30 3 M lU 

Azon fogyaték, mely a legénység állományában 100l okt. 
l-től 190� szept. aQ-ig elöfordult, számszerint a kővtttkező : 

\ osendór 

kerület 

száma. 

Ö.szesen I tiotSl 3,j I 

I !ll 
17 
17 
46 

I� 
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Szolgálati kötelezettségének betöltése után kilépett: 

C8end;)rkerüleLn�1 
Év é. hó 

Hz· lm.Rz. IV. sz. 1 ". sz. I. .z. fI. \'1. RZ ÓSRzesen 

IllU!. évi 
Október ... ... II 20 25 Hl 6 H 9� 
�ovemher . .. 15 1:1 1:, n a 1\1 !S7 
Deczember ... ... H- 19 10 14 10 !l 76 

l!lO2. évi 
.Ta.nuár ... ... 9 a 9 9 II II 60 
FebruÁr .•. ... 8 4 10 11 7 7 H�I 
�Iárcziu8 _ . ... 5 10 li 8 " 10 49 
Április .- .. , ti 18 11 ll;; 1't 10 8� 
}!Íljus ... ... ... ct 5 6 7 ct II HI 
.Tunius ... ... 4 6 9 6 'l ti 3,j 
.JuliuR .•• ... ... 3 2 2 11 �I 

8 'l8 
AUgUHZlu8 ... .. 1 �I ct !l I JI �I 
SzeptomhpT 7 H 19 fi 4'; 

Ö88Ze8�11 .- I !>Ül HU I 11401 135 1 7;' I ll!! I li4b 

A magyar ki1'ályi csendó1'8ég legénységi egyineinél : 

Csendör
kerület 

száma 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
YT. 

Összesen 

190�. évi szeptember h6 SO-án volt: 

I aiül a9 I 'll I 4. 3 I a9 100ü4.1 71 I u:!ul:!wluSUl l 7ll!; 
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Kitüntetések 
az 1901. október l-sej étől 190�_ szeptember 30-áig terjedő 

időszakban_ 
I. Jelvényes kitiintetést nyertek: 

1. Vrklján József őrmester a m_ kir. horvát-szlavon 
ésendőrparancsnokság állományában. 

Ezen altiszt 1877. évi február hó 26-án a cs. és 
kir. 31. tábori vadász-zászlóaljhoz felavattatván 
1881. évi január hó 1 én a fennállott cs. kir. szere: 
zsán csapatba lépett be, honnét az évi szeptember 
hó l�-én, a szerezsán .csapatnak a m. kir. horvát
szlavon csendőrséggel történt egyesitése alkalmával 
a m. kir. horvát-Rzlavon csendőrparancsnoksághoz 
helyeztetett át, tehát 20 éven felül, ebből 13 évet 
mint altiszt, szakadatlanul szolgál. 

Ezen hosszu . szolgálati ideje alatt Vrklján őr
mester az annyIra terhes szolgálatnak mindig egy
aránt fáradhatlan buzgalommal, odaadással és ki
tartással �zentelt� magát és a közbiztonsági szolgá
lat terén Igen szep eredményeket ért el. KülönöRen 
kitünt bátor és elszánt magatartása által a Testa. 
Rade és Péter által vezetett 9 tagból álló rabló· 
ban�a üldözése és megsemmisitése körül, melynek 
egyIk vezérét, Testa Radet fegyverhasználat alkal
mazásával ő ölte meg. 1887_ évi deczember 31-én 
a fegyházból kiszökött Grumusa Milics veszélyes 
gonosztevő elfogása körüli harczban szintén halált 
megvető bátorságot tanusított, a mennyiben hosz
szabb ideig tartott tűzharcz után az állig felfegy
verkezett és az általa felgyujtott égő házból kitörő 
gonosztevőt, kinek beteg öreg anyja az égő házban 
elpusztult, saját életének koczkáztatásával meg
fékezte és a biróságnak áta.dta, ki azután bitófán 
végzé életét. 

.. Mindezek al�pján ez�n különben is igen jó minő
sultségu és 6 IZ ben nYIlvánosan megdicsért altiszt
nek Ö CS. és ap. kir. Felsége 1901. évi szep-
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tember hó 28 án Bécshen kelt legfelsőbb elhatáro
zásával a korontÍ8 ezü8t érdemke1'esztet legkegyel
mesebben adományozni méltóztatott. 

2. Kontié Lukács őrsvezető, ez. őrmester a m. kir. 
horvát-szlavon csendőrparancsnokság állományában. 

Nevezett altiszt 1876. évi junius hó 28-án a cs. 
és kir. 79. gyalogezredhez felavattatván, 1�80. évi 
junius hó l-én a fennállott cs. kir. szerezsán csapatba 
lépett be, a honnan 1881. évi szeptember hó tO-én, 
ezen csapat feloszlatása alkalmával, a m. kir. hor
vát-szIa von csendőrparancsnoksághoz helyeztetett 
át ; tehát 20 éven felül, ebből 13 évet mint altiszt, 
megszakitás nélkül szolgál a csendőrségnéL 

N evezett hosszu szolgálati ideje alatt egyaránt 
fáradhatlan buzgalommal, teljes odaadással és kitar
tással szentelte magát a csendőrségi szolgálatnak 
és a közbiztonsági szolgálat terén elismerésre méltó 
eredményeket is ért el. - égyszer dicséretben 
részesült és min t kötelességtől áthatott csendőr
altiszt kiváló és tevékeny működése által ugy elől
járóinak elismerését, mint a hatóságok és a lakos
ság becsülését kiérdemelte. 

Ennélfogva Ö cs. és aJ). kir. Felsége 1901. 
évi október hó 5-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatá
rozásával neki a k01·oná.� ezü,t érdemkere8ztet leg
kegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

a. Lepárt József őrmester, a m. kir. III. számu 
csendőr-kerület állományában. 

A gödöllői korona-uradalomban mezőőri minőség
ben alkalmazva volt Benkovics János 1901. évi 
január 25_ és 26. közötti éjjelen, szolgálatteljesitése 
közben ismeretlen tettes ek által agyonlövetett. 

A gonosztevők kézrekeritése iránt ugy az illetékes 
péczeli, - mint az aszódi csendőrörs, nemkülönben 
a budapesti államrendőrség kebeléből kirendelt két 
ügyes detectiv részéről lankadatlan buzgalommal 
megejtett nyomozás meddő maradt és már méltán 
attól lehetett tartani, hogy a biipcselekmény - bár 
a földmivelésügyi minister ur Ö Nagyméltósága a 
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vizsgftlat sikerét 400 korona jutalomdij kitüzésével 
előlllozdltani igyekezett - örökre homftlyban marad. 

De a Lepárt József őrmester, gödöllői örsparuncs
nok IÍltal I!JO I. évi márczius hó l-én nagy ügyes
sém)'el bevIJzetett nyomozás csakhamar eredményre 
ve��tett. a mennyiben a bűncse�ekmény. tetteseit 
Haszél József és Varga Sándor lsaszeglll lakosok 
szem 'lyében különösen nehéz körülmények között 
kiderltette é� a bűnjelekkel együtt már márczius 
5-én a kir birósngnak átadta. 

Mivel tehát Lepárt őrmester Benkovics János 
mezőőr gyjl«osainak gyors kézrekeritése által, az 
ezen felh�borító gyilkosság miatt nagy izgatottság
ban volt koronauradal1l1i személyzetet s a lakossá
got is megnyugtatta és neve�ett �g;yál��lán. az állá
slÍ.vnl jár6 köte/meinek mmdlg elő/JárUl teljes m�g
eléuedésére és oly kiyálóun felelt meg, hogy �ze:t 
kerül"ti parancsnol<siÍga részéről 2 izben nYIlv a
nosan dicséretet, továbbá 2 ízben ezen parancsnok
ság 1 ízben pedig a honvédelmi min�ster ,u

r 
részéről .Dicsérő okirat. -ot érdemelt kl, mlllt 
gödöllői örsparancsnok pedig a leg�_

agasabb l:d,:ar 
bizton�ága és a gödöllői vadászterulet megvede

.
se 

körül, imm{lr több évpn át, igen haszn!;'s és eh
,
s, 

merést érdemlő szolgálatot teljesít, O cs. es 

ap. kir . . Fc l ség·e l!)OI. évi október hó '28·�n Buda
pe�tell kelt lei-{felsőbb elhatározásával lleIu a koro
tU/8 / zii,y/ ádtJlI1kn',p<z/et a legkegyelmesebben ado
miÍnyozni mpltóztntott. 

4. Hurváth Pál I. örsvezető cz. őrmester, a 
m. kir. VI. sz. csendőr·kerület állományában. 

Horváth Pál L cz. őrmester J!JOl. évi �zeptember 
hó I�) én rrggeli 6 órától va1lászt.erület felügyeletr� 
a búdai yadá<;zkastélyhoz lé"én kuendelve, azon ho 
1 !)-én tudomásul vette, hogy a. Z�ilye�:acsa. ern

.
ö

terü leten szarvasra cRerkésző Frigyes O cs. é� klr. 
l"enspge erdészére Dokupit Adolfra orvyadaszok 
rájöttek. " 

A lövés ugyan nem talált, de O Fenségére majd-
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nem végzete�sé vált, �. mennyiben a lövedék ép 
mellette repult el. A lovést az erdész viszonozta 
de eredmény nélkül, mire az ismeretlen orvvadá: 
szok elmenekültek. 

Horváth Pál cz. őrmester, noha a vakmerő tette
sek kilétéről felvilágositást és utbaigazitást senki 
sem adhatott, mégis 8 napon át szakadatlanul 
folytatott észszerü és tapintatos nyomozás után a 
tetteseket Zelovics János, ,Zelovics Mátyás, Golub 
István é� Adamecz Mátyas bodrog-monostorszegi 
lakosok, Igen veszélyes vadorz6k személyeiben ki
deritette, 3 fegyvert és számos töltény t bünjelként 
megszerzett és egyszersmind megállapitotta, hogy a 
4 vadorzó közül Zelovics János volt a merénylő. 

A teljes beismerésben volt 4 tettes elfogva a 
bűnjelekkel együtt a mohácsi kir. járásbiróság�ak 
átadatott. 

Horváth Pál I. cz. őrmester ezen nyomozás al
kalmával. még pedig . 15 bodrog-monostorszegi, 
12 béregI, 10 szanloval és 5 bezdáni lakos veszé. 
lyes . orvvadászt, vala�int ezeknek orgazdáját Sok
cseVlCS Péter zomborI lakos, mészárost is kideri
tette, t�lük 29 drb vadászfegyvert elkobzott s igy 
azon vldéken eme veszélyes egyének üzelmeinek 
előreláthatólag hosszu időre gátat vetett. 

Ő cs. és ap. kir. Felsége legfelsőbb figyelmére 
méltatva Horváth Pál I. cz. őrmesternek dicséretes 
tevékenységét, őt 1902. évi január hó 8-án Bécsben kelt 
legfelsőbb elhatározásával az ezüst érdemkereszttel 
legkegyelmeRebben kitüntetni méltóztatott. 

fl. Bauer Antal Ől-mester a m. kir. V. számu 
csendőr-kerület állományában. 

1876. évi február hó 17-én a cs. és kir. 12. gyalog
ezredhez felavattatván, onnan 8 évi tettleges szol
gálat után, mint őrmester 1881. évi deczember hó 
18-án közvetlen a m. kir. erdélyi csendőrparancs
noksághoz átlépett, tehát 25 éven felüli tényleges 
szolgálati ideje mellett immár 20 éve hogy meg
szakítás nélkül szolgál a csendőrségnél. 

9 
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Ezen hosszu szolgálati idő alatt a legfelső szol
gálat követelményeinek fáradhatla;n buzg.a�omD?-al 
és vasszorgalommal tett eleget ; al?,rendeltJelt mlI�
den alkalommal értelmesen befolyasolta és buzdI
totta, azokat kiváló szorgal0D?-mal oktatt� és vezette, 
mint őrsparancsnok �rsét �l�denko�' peldás r?nd
ben tartotta; a közbIztonsagl szolgalatot sza��rte
lemmel és a legjobb eredmény-?yel vezette.

' mIalt�1 
lényegesen hozzájárult 

,
a sz?l�alat érdekel��k el�

mozdításához, a csendőrségI mtézmény tekintélye-
nek emeléséhez. " , 

1884. évben két egyénnek a tű�halaltól
, 

saJat 
életének veszélyeztetésével történt 

. 
kImenté�e�rt az 

ezüst érdemkereszttel tüntettetett kl ; ezenkIvul két
szer dicséretben részesült és mint kötelességérzettől 
áthatott csendőr-altiszt kiváló s t�vékeny

, 
műk?dése 

által ugy előljáróinak teljes ebsme:éset, mmt a 
hatóságok és a lakosság becsülését kl�rdemelte_, 

Mindezek alapján Ö cs. és ap. kIr. FelS�ge 

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

legkegyelmesebben adományozni méltózt�tott. 
6_ Rakos Gergely örsvezető czímzetes őrn;est?r a 

m. kir. horvát-szlavon csendőrparancsnoksag allo
mányában. 

Ezen derék altiszt 30 évet meghaladó hossza� 
csendőrségi szolgálati ideje al�tt a k?zbiztonsálp 
szolgálatban mindenkor tanuslt?,tt . kote�ességh"?-, 
kiválóan buzcró és fáradhatlan mukodése altal sza
mos szép er:dményt ért el, bajtársainak D?-intakép� 
volt s ezen jeles tulajdonságai által magát t;mndenkorl 
előljárói bizalmára és becsülésére, valammt a lakos
ság tis�teletére és sz�retetére érdemessé t�tte" a 
miért Ö cs. és ap. kIr. Felsége 1902. éVI ma;
czius hó 30-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatároza
sával neki a koronás ezüst éniemkereRztet legkegyel-
mesebben adományozni méltóztato�t. , 

7. Noé Mátyás őrmester a m. klr_ II. sz. csendőr-
kerület állományában. 

1 3 1  

1875. évi február hó i8-án a cs. é s  kir. 44. gya
logezredhez felavattatván, azon évi október hó l -én 
a cs. és kir. 7. huszárezredhez helyeztetett át. -
Bosznia megszállásánál 1878-ban a zepcsei és mag
laji ütközetekben részt vett és az ellenség előtt 
merész, bátor és elszánt magaviseletet tanusitott. 
1881. évi deczember hó 29-én a m. kir. csendőrség
hez átlépvén, ezen idő óta, tehát immár 20 éven felül 
megszakítás nélkül szolgál. 

Ezen derék altiszt hosszas szolgálata alatt az 
annyira terhes csendőrségi szolgálatnak egyaránt 
fáradhatatlan buzgalommal, teljes odaadással és ki
tartással szentelte magát és így sikerült is neki 
igen figyelemre méltó eredményeket elérni, a meny
nyiben mintaszerű tevékenysége, önfeláldozó buz
galma, kiváló ügyessége és szakismeretei révén szá
mos - még a legbonyolultabb közbiztonsági zava
rokat kiderítette - összes szolgálati ideje alatt 
mintegy 800 egyént fogott el és 6000 egyént jelen
tett fel az illetékes hatóságoknak. 

De nemcsak a közbiztonsági szolgálat terén ér
vényesültek ezen derék altisztnek kiváló tulajdon
ságai, hanem alárendelt jeinek nevelése, fegyelme
zése és kiképzése körül is; ezen kívül mint tábori 
csendőr a hadgyakorlatok alkalmával számos éven 
át igen hasznos szolgálatokat tett és teljes megelé
gedésre működött. E mellett a hatóságok és a kö
zönséggel szembeni magatartása is mindig minta
szerű volt, olyannyira, hogy előljáróinak teljes meg
elégedését és bizalmát, a lakosságnak pedig osztat
lan tiszteletét és becsülését kivívta magának, mihez 
képest öt ízben lett m�gdicsérve. 

Mindezek alapján Ö cs. és aJ). kir. Felsége 
1902. évi április hó 4-én Bécsben kelt legfelsőbb 
elhatározásával neki a k01'onú8 ezüst érdemkeresziet 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

8_ Skrlec György őrmester a m. kir. horvát-szla
von csendőrparancsnokság állományában. 

Nevezett altiszt 1867. évi április h6 3-án a cs. és 
9* 
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kir. 53. gyalogezredhez felavattatván, 1869. évi �o
vember hó ll-én az akkoriban fennállott cs. és kir. 
8. országos csendőrparancsnoksághoz helyeztetett át, 
tehát 35 éven felüli összes tényleges szolgálati ideje 
mellett, immár 3 1  évig és pedig 27 évet mint al
tiszt és örsparancsnok megszakitás nélkül szolgál a 
csendőrségnél. 

Hosszú szolgálata alatt az annyira terhes csend
őrségi szolgálatnak egyaránt fáradhatatlan buzga
lommal, teljes odaadással szentelte magát és így 
sikerült is neki a közbiztonsági szolgálat terén igen 
szép eredményeket elérni. Folyton igen fontos, 1 �95 
óta a zimonyi határszéli örs vezetésével lévén meg
bizva, hivatásával járó kötelmeinek mindig a leg
nagyobb lelkiismeretességgel felelt meg, mi által 
úgy előljáróinak megelégedését és a hatóságok el
ismerését, valamint a lakosság háláját és tisztele
tét magának kivivta. Kiváló tevékenységeiért hat
szor dicsértetett meg. 

Ennél fogva Ő cs. és ap. kir. Felsége 1902_ 
évi április hó 12-én Ischlben kelt legfelsőbb elhatá
rozásával neki a kQ1"onás ezüst érdemkereBztet leg
kegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

9. Nagy György őrmester, a m .  kir. IV. számú 
csendőr-kerület állományában. 

A cs. és kir. 38. sz. gyalogezrednél 3 évig, a m_ 
kir_ csendőrségnél 20 évig ténylegesen büntetés nél
kül szolgált. Bosznia megszállása alkalmával öt üt
közetben vett részt. 

A csendőrségnél teljesitett szolgálata közben egy 
tűzvész alkalmával egy nőnek az égő házból, halált 
megvető elszántsággal történt megmentéseért nyil
vánosan megdicsértetett, két izben pedig pénzbeli 
jutalomban részesült. 

Az utóbbi két év alatt \;9 törvénysértőt fogott el 
s adott át az illetékes biróságnak. 

Nagy György őrmester a kötelességérzetétől át
hatva, a legnagyobb odaadással s a legszebb ered
ménynyel teljesítette szolgálatát mindaddig, míg a 
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terhes szolgálat okozta testi törődöttsége folytán a 
nyugállományba kényteleníttetett vonulni. 

Ezen alkalomból Ö cs. és ap. kir. Felsége 
1902. évi május hó 16-án Budapesten kelt legfel
s�bb elhatározásával részére a közbiztonsági szol
galat terén 20 éven felul tanusitott ügybuzgó és 
eredményes működése legfelsőbb elismeréseü! a ko
roná8 ezü8t érdemkereBztet legkegyelmesebben ado
mányozni méltóztatott. 

l D. Csidei József czimzetes örsvezető és 
1 1 .  Benes János csendőr, mindkettő a m. kir_ 

V. számú csendőr-kerület állományában. 
Nevezettek 1901 .  évi október hó 30-án éjjel örs

kerületükben portyázva, az úgynevezett középtőkési 
erdőben lövéseket hallottak. Midőn éjféltájt a va
dászlakhoz érve ezt a körerdészszel közölték, tőle 
arról értesültek, hogy a lövések - a mennyiben az 
erdőőrök éjjeli szolgálatot nem teljesitenek - cRakis 
vadorzóktól származhattak. 

A vadorzás meggátlása és a vadorzók elfoO'ása 
czéljából az örsvezető és járőrtársa, az ÚjbÓ!'" fel
hangzott és gyakran ismétlődő lövések irányába 
tartottak, bár ellehettek rá készülve, hogy az éj 
sö�étsége és az akkor leereszkedett nagy ködben, a 
mmden gonosztettre képes orvvadászok által orozva 
megtfÍmadtathatnak és kötelességérzetüket életükkel 
fogják megfizetni. 

H�jnali három óra. tájt a járőr hirtelen egy férfi
val allott szemben, klt azonban a köd miatt fel nem 
ismerhetett és ki a hozzája, a .törvény nevébeno 
i�tézett. és tót nyelv�n ismételt azon felhívás ra, hogy 
«allj, kl vagy ? futasnak eredt, majd visszafordulva, 
az őt üldözőbe vett járőrre lőtt és annak mindkét 
tagját megsörétez te, mire ezek a lövést viszonzták, 
de hogy találtak-e, megállapítható nem volt. A tá
madó tovább futva, csakhamar az erdő szélére és 
innen a mellette folyó kis Dnnaághoz jutott, mely
nek magas part jánál fedezetre talál va. üldözőire __ 

a kik mindig nyomában voltak - mintegy 4-5 
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lövést tett, melyek az örsvezetőt b al alkarján, a 
csendőrt balkezén sebesítették meg könnyen, ezen
felül mindkettő ruházatát és felszerelését rongálták 
meg a támadó vadorzó kilőtte sörétek. 

Csidei örsvezető és Benes csendőr élete tehát a. 
legkomolyabb veszélyben forgott s így teljesen indo
kolt volt, ha ők is az előre bocsátott, de mibe sem 
vett ismételt figyelmeztetés után lőfegyverüket hasz
nálták s előbbi négyszer, utóbbi háromszor lőtt 
támadójukra. A legutolsó, Csidei örsvezető által tett 
lövésre az orvvadász lágyékban találva feljajdult, 
fegyverét s vadászzsákmányát - kilencz darab fá
czánt - a folyóba dOQta és a j árőrt a további tüze
lés beszüntetésére kérve; magát megadta. 

A járőr erre eme veszélyes egyént, kiben Lakner 
Mihály hirhedt orvvadászra ismert, a ki az erdészekre 
is már több ízben lőtt, kocsin az örsre kisérte, hol a 
körorvos által első segélyben részesíttetett, ennek
utána pedig a jelzett - valamint a bal czombján, a 
jobb alszáron és a jobb fara alatt szenvedett, többé
kevésbé súlyos sérülései további gyógykezeltetése 
végett, a pozsonyi országos kórházba szállíttatott. 

A fegyverhasználat biróilag kivizsgáltatván, folyó 
évi január hó U-én bizottságilag jogosnak nyilvá
níttatott. 

A fön nebbiekben ecsetelt katonás és halált meg
vető bátor magatartásért, melyet Csidei József 
czímzetes örsvezető és Benes .János csendőr, egy el
vetemedett, hirhedt orvvadászszal szemben vívott 
harczban tanusítottak s mivel nevezettek már elő
zőleg is árvízveszély alkalmával m agukat kitüntet
ték, Ö cs. és a]). kir. Felsége nekik 1 902. évi 
május hó 24-én Budapesten kelt legfelsőbb ,elhatá
rozásával az czüst flrdcmkc1·csztct legkegyelmeseb
ben adományozni méltóztatott. 

B!. Margineán János őrmester a m . kir. III. számu 
csendőr-kerület állományában. 

1876. évi márczius hó 1 7  -én a cs. és kir. 31 .  
számu gyalogezredhez felavattatván , 3 évi és  7 havi 
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tényleges szolgálat után 1880. április hó 2-án köz
vetlenül a csendőrséghez átlép ett, tehát 25 éven 
felül - ezek közül 22 évet a m. kir. csendőrség
nél - tettleg szolgál. 

Ezen derék altiszt hosszú Rzolgálata alatt a köz
biztonsági szolgálat terén kifejtett eredménydus mű
ködéseért 7 izben lett dicsérő okirattal ellátva. 

Kiváló szakértelemmel párosult ritka kitartása. 
folytán elért szép eredményei szerint hosszú szol
gálata alatt 717 törvénysértőt fogott el  és 30�6 
törvényáthágót jelentett fel az illetékes ha�ósá
goknak. 

Egész szolgálata a szép és dicséretre méltó ered
mények lánczolata, melyek a legszebb katonai eré
nyeknek a tisztességes gondolkozás és a szolgálat 
érdekében kifejtett kötelességtudással párosult ön
feláldozásnak tanubizonyságai. 

Minden egyes tette mindmegannyi magasztos pél
dája  a rendkivüli éleslátással párosult határozott
ságnak az elővigyázattal összekötött férfias tetterő
nek, melyet nemcsak a törvénysértők elfogása, ha
nem a közbiztonságnak fentartása körül is hatható
san érvényre juttatott. Igy különösen 1897· ben, a 
midőn a nagykátai járásban az élet és vagyonbiz
tonság az agrársocializmus tévtanai folytán a leg
komolyabban veszélyeztetve volt, l<özel féléven ke
resztül folytonosan szolgálatban állott, a népben a 
törvények iránti tiszteletet jóakaró figyelmeztetések
hi megerősítette, a főczinkosokat elfogta és így a 
rendet helyreálHtotta. 

Mindezek alapján Ö cs. és ap. ldl". :Felsége 
1902. évi május hó 31 -én Bécsben kelt legfelsőbb 
elhatározásával neki a koroná8 ezüst é1·demkcrcsz tet 
legkegyelmesebben adományozni méltózt atott. 

13. Orbán Sándor őrmester a m. kir. III. számu 
csendőr-kerület állományában. 

1 878. évi április hó l ·én a cs. és kir. 44. gyalog
ezredhez felavattatván, 1 881 . október hó 28·án a 
m. kir. csendőrséghez átlép ett, ezen idő óta, - te-
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hát már 20 éven felül - megszakftás nélkül szol
gál a csendőrségnéL 

Ezen derék altiszt hosszas szolgálati ideje alatt 
mindvégig egyaránt fáradhatlan buzgalommal, tel
jes odaadással és kitartással szentelte magát az 
annyira terhes csendőrségi szolgálatnak, minélfogva 
sikerült is neki a közbiztonsági szolgálat terén va
lóban igen figyelemre méltó eredményeket elérnie, 
a mennyiben kiváló ügyessége, leleményessége és 
bő szakismeretei révén, számos súlyos beszámítás 
alá eső büncselekményt, köztük több rendbeli bo
nyolult rablást, gyilkosságot és rablógyilkosságot 
derített ki_ Életrevalóságának és használhatóságá
nak legbiztosabb tanujele azon körülmény, hogy a 
vaskohi őrskörletben, melynek 15 év ó ta parancs
noka, már 6 éve kiderítetlen közbiztonsági zavar 
nem fordult elő_ 

Ezen fáradhatlan és eredménydús tevékenysége 
által előljáróinak teljes megelégedését és bizalmát, 
a hatóságoknak és a l akosságnak pedig tiszteletét 
és becsülés ét teljes mértékbell, kiérdemelte_ Ehhez 
képest 5 izben r�szesült dicséretben_ 

Ezek alapján Ő cs. és ap. kir. Felsége 1 902_ 
évi junius hó 5-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatá
rozásával neki a koronliB ezüBt érdemkereBztet legke
gyelmesebben adományozni méltóztatott_ 

14_ Horváth István VIII, 
1 5 _ Varga Gyula III és 
16_ Kasó Ferencz csendőrök, mindhárman a m_ 

kir_ VI. sz. csendőr-kerület állományában. 
A tolnamegyei pinczehelyi választókerületben az 

190 1 .  évi október 2-iki képviselőválasztás alkalmá
val, a függetlenségi- és néppárt állott egymással 
szemben. 

A néppárt jelölt jének hivei - miként ez biróilag 
megállapíttatott - korteseinek mértéktelen izgatásai 
által fanatizálva, az ellenpártiakat már hetek óta, 
de különösen a választás napján annyira megfélem
!itették, hogy azok csak nagynehezen voltak a ré-

1 3 7  

szükre kijelölt helyen való gyülekezésre rábirhatók. 
sőt a nap folyamán a választási elnöknek intéz
kednie kellett, hogy a gyülekezési helyről a válasz
tási helyiségbe csendőrök által kisértessenek, mert 
a néppárti szavazók, valamint az ezek soraiban feles 
számmal levő nők és választási jogosultsággal nem 
is biró legények által untalan inzultáltattak. Dél
után 2 óra tájt a függetlenségi párt jelöltje már 
mintegy 200 szavazattal többségben volt és ekkor 
mintegy 80-100 Tamási községbeli választó Hor
váth István VIII. Varga Gyula III és Kasó Ferencz 
.csendőrök fedezete alatt akart a választás helyére 
felvonulni, hogy ugyancsak a függetlenségi párt 
j elölt j ére leszavazzanak. 

Az ellenjelölt, kortesei által fanatizált, részben már 
leittasodott hiveinek durva tömege ennek láttára 
elkeseredésében határt nem ismert és azon volt, 
hogy a választás megejtését, ha vérfürdő árán is, 
megakadályozza. E végb ől a tamási-i választókat 
ökölnyi kövekkel, sürüen mint a jégeső megdobál
ták, minek folytán 8 egyént sulyosan, többeket köny
nyen megsebesítettek, másokat pedig véresre ver
tek, sőt féktelen dühökben annyira mentek, hogy a 
megnevezett három csendőrt is, kiknek intelmeit 
semmibe sem vették, nemcsak megbecstelenítő kife
jezésekkel illették és durván szidalmazták, hanem 
kövekkel szintén megdobálták és e sz avakkal : 
. Kutya zsandárok titeket is felkonczolunk» megro
hanták. 

A csendőrök, ezen kritikus pillanatban sem vesz
tették el hidegvérüket és a nélkül, hogy fegyverü
ket még használták volna, a támadó csőcseléket a 
rangban legidősebb Horváth csendőr járőrvezetö 
figyelmeztette, hogy támadásával hagyjon fel s vo
nuljon vissza, nehogy kénytelen legyen rájuk lö
vetni. De mindhiába, a tömeg már sokkal ingerül
tebb volt és cselekvésében a törvényes határon már 
sokkal inkább tulment, semhogy legkisebb józan 
bélátása is maradt volna s felkorbácsolt szenvedé-
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lyével most csak az?n volt, hogy a� ,�
tjokban :í,�lott 

3 csendőrt leüsse es azután a gyulolt válas�tokra 
ronthasson. Igy tehát bekövetkezett az, a ml elke
rülhető többé nem volt : 

A csendőrök állásukból meg sem mozdultak, 
abban megin gathatlanul keményen megmaradtak. 
Ekkor történt, hogy a támadók közül több marko s 
legény Horváth csendőr fe�yve�ét meg

,
ragadta, hog! 

azt kezéből kicsavarja, mIg masok mmden oldalrol 
ráj a  s társaira rohanva, őket már-már kö:ülfogták, 
mely esetben úgy maguk a csendőrök, I?-mt � vé
delmükre bizott választók közül sokan bizonyara a 

néppártiak féktel�n di,i.hének �ldo
,�

atává e�tek volna. 
Ezen válságos plllanatb�n slk�r�lt �?rvatJ:t �send
őrnek fegyverét ellenfeleI kezeIből kIran�am

, 
es mI

után a «a törvény nevében. elhangzott uJ abbl figyel
meztetése is hatástalan maradt, a szükség okozta 
kényszerhelyzetből kifolyólag . t�z .:et 

,
vezén!elt. 

A háborgó tömeg azonban nem hatralt, sőt a ,ha.tul-
állóktól szorítva s záporként szórva a cse�d

,
őrok:e 

a köveket, folytatta előnyomulását s támadasat meg 
akkor is, midőn a lövések következtében 5 egyén ,-:
épen a legveszedelmesebb támadók - halva ter

,
ult 

el, 9 egyén pedig többé-kevésbé sulyosan megsebesu�t. 
Hogy e sajnálatos eseménynél �ég 

,
tobb egye

,
n 

nem esett áldozatul , egyrészt a cs. es
, 

kIr. 12. uhla
nus ezrednek karhatalmi segédletül kIrendelt, a vá
lasztási helyen felállítva volt 5-ik száza�ának

, 
� lö

vésekre, a helyszinén történt gyors megjelenesenek 
tudható be, kik a többi csendőrökkel egyetemben a 
í'eldühödt csőcseléket aztán féken tartották, másrészt 
azonban betudható a három derék csendőr önuralmá
nak és higgadtságának, kik inkább a kődobálásokfJ,t és 
véri" sértő piszkolódásokat is czéltudatosan elturve, 
a k�leténél többet egyet sem lőttek s igy a feles
leges vérontást elkerülték. 

Midőn aztán a választási elnök a választást fel
függesztette, a tömeg « no most már jól van I» kije
lentéssel visszavonult. 

E kijelentés is eléggé indokolja a néppárti �ála8z
tók azon rejtett czélját, hogy a választást mmden
képen, akár vérfürdő árán is megakadály?,zzák. 

Hogy mily nagy volt ezen választókeruletben az 
izgalom azt legjobban tanusítja azon körülmény, 
hogy a 

'
pótválasztás napján 2 tiszt vezénylete ala�t 

kirendelt 50 csendőrön felül még 6 század lovas es 
4 század gyalogos volt Pinczehelyre kirendelve. 

, A vizsgálat folyam:í,n szerzett benyomás, valammt 
32 egyénnel felvett jegyzőkön{'v tanuság

,
a

, 
szerint is 

a három csendőr, de különösen JárőrvezetőJuk Horváth 
István VIII. csendőr, minden tőle telhetőt elkövetett 
a vérszomjas tömeg lecsendesítésére. E mellett mind
hárman az ily esetnél a legbátrabbaknál is ritkán 
előforduló imponáló higgadtsággal viselték magu
kat, felelősségteljes és a legD a�yobb m�rvben ve
szélyes helyzetüket helyesen felIsmerve, Jol oktatott 
és fegyelmezett katonákhoz illően, volt bátorságuk 
a fegyverhasználattal a legutolsó pillanatig várni: 
Midőn azonban már egy perczük sem volt vesztem 
való idejük, csak akkor vezényelt Horváth csendőr 
.tüz. -et. Ezen intézkedés elkerülhetlen voltát, elfo 
gulatlan tanuk egyértelműen kiemelik, mert eze� 
intézkedés nélkül nemcsak ők, hanem több TamáSI 
községbeli választó is bizonyára leveretett volna. 
mi hogy meg nem történt, egyedül a csendőrök 
erélyes, bátor és önfeláldozó fellépésének köszön- ' 
heM. 

Ő. cs, és ap. kir. Felség'e legmagasabb figyel 
mére méltatva a nevezett három derék csendőr vitéz 
és veszélyt megvető kötelesspghü magatartását, 1902_ 
évi junius hó 14-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatá
rozlisával Horváth István VIII. csendőr járőrvezetőt. 
ki a törvény tekintélyének fentartása és a fegyver
becsület megmentése körül kiváló érdemeket szer
zett az I. o8ztályu, Varga Gyula lll. és Kasó Fe
rencz csendőröket pedig, kik a több ezer főre menő 
fanatizált, vérszomjas csőcselékkel való küzdelem
ben helyüket szintén derekasan megállták, a II. 08Z-
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tályu ezüst vitezségi éremmel legkegyelmesebben 
kitüntetni méltóztatott. 

17 .  Rosenauer Péter és 
18. SehlUfer Jakab II. oszt. törzsőrmesterek, előbbi 

a m. kir. VI. utóbbi az V. sz. csendőr·kerület állo· 
mányában. 

Mindketten és pedig Rosenauer 26, Schaffer pedig 
�5 éven át a közbiztonsági szolgálat terén, majd később 
irodai alkalmazásukban teljes odaadást és lankadat· 
lan kitartással párosult tevékenységet fejtettek ki. 

Előbbi különösen irodai alkalmazásában 19 éven 
át, pontossága, lelkiismeretessége és feltétlen meg· 
bizhatósága által tünt ki és a szárny számvitelét -
gyakl-an nehéz körülmények között - mindig 
.ernyedetlen szorgalommal, előljárói teljes megelé· 
gedésére vezette, mihez képest igen jól van minő· 
sítve és 6 izben részesíttetett dicséretben. 

Utóbbi a közbiztonsági szolgálatban ért el igen 
szép eredményeket, a mennyiben rendkivüli kitar
tása és kiváló szakértelemmel párosult ügyességé
vel, sok esetben a legbonyolultabb bűncselekménye
ket is felderité, minek folytán szintén igen jól van 
minősitve és 5 ízben dicsértetett meg. 

Ő cs. és ap. kir. Felsége 1902. évi junius 
hó 24-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával 
Rosenauer Péter és Schaffer Jakab II. osztályu 
törzsőrmestereket, ugy a közbiztonsági szolgálat 
terén, mint irodai alkalmazásukban hosszu időn 
tanusított, mindig kötelességhű, kiválóan buzgó és 
.eredményes működésüknek legfelsőbb elismeréseül, 
a koronlÍs ezüst érdemkereszttel legkegyelmesebben 
kitüntetni méltóztatott_ 

19. Moser József örsvezető, czímzetes őrmester, 
a m. kir. VI. sz. csendőr-kerület állományában. 

Moser József örsvezető, ez. őrmester 1 87 1 .  évi 
márczius hó 7-én a m. kir. 74. honvéd-zászlóaljhoz 
felavattatott és 4 évi I I  hónapi tényleges szolgálat 
után 188 1 .  évi szeptember hó 16-án mint tartalékos 
szakaszvezető átlépett a m. kir. csendőrséghez, a 
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hol 1901. évi deezember hó végén történt nyug
dij aztatásáig, tehát 20 év és 3 hónapon át meg
szakítás nélkül szolgált. 

Ezen hosszu szolgálati idő alatt nevezett cz. őr
mester állása nehéz feladatainak lankadatlan buz
galommal és telj es odaadással tett eleget és ugy a. 
tulajdonképeni közbiztonsági szolgálat terén, mint 
a vezetése alatt állott legénység oktatása és fegyel
mezése körül is elismerésre méltó érdemeket szer
zett. 

Ő cs. és ap. kir. Felsége 1902_ évi julius hó 
3-án Ischlben kelt legfelsőbb elhatározásával Moser 
József örsvezető, cz. őrmesternek nyugdijazása al
kalmából, a közbiztonsági szolgálatban hosszu időn 
át tanusított kötelességhű, kiválóan buzgó és ered
ményes működése legfelsőbb elismeréseül az eziist 
érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni mél
tóztatott. 

20_ Titera János őrmester, a m. kir. I. számu 
csendőr-kerület állom{myában. 

Nevezett őrmester 26 éven felül szolgál a csend
őrségnél, e közül 2� év óta mint altiszt és örs
parancsnok. 

Számos, többé- kevésbbé fontos szolgálati eredmé
nyei közül különösen kiemelendő, hogy a felügyeleti 
körletében 4 izben elkövetett rablógyilkosságot ki
derítette és ezen bűntények tetteseit személyesen 
kézrekerítette, továbbá, hogy vízáradásnál erélyes 
fellépése és czélszerű intézkedései által a lakosságot 
nagy veszedelemtől szabadította meg, egy alkalom
mal pedig higgadt és körültekintő magatartásával 
egy már elkerülhetlennek látszott fegyverhaszná
latnak vette elejét. 

Ő cs. és ap. kir. Felsége legkegyelmesebben 
méltányolva ezen fáradhatlan és buzgó altiszt ered
ménydus szolgálatait, melyekért már eddig 5 izben 
megdicsértetett és 1 izben pénzbeli jutalomban 
részesíttetett, 1 902. évi julius hó o-én Ischlben kelt 
legfelsőbb elhatározásával, neki a k01·onás ezüat 



142 

'!1·demkm·csztet legkegyelmesebben adományozni mél
tóztatott. 

2 1 .  Ehrmann Mátyás őrmester, a m. kir. II. sz. 
csendőr-kerület állományában. 

Ehrmann Mátyás őrmester 1874. évi október hó 
16-án önkéntes belépés folytán a cs. és kir. 28. 
vadász-zászlóaljhoz felavattatván, ugyanaz nap be
vonult és 4'/, évi szolgálat után közvetlenül a csend
őrséghez lépett át, tehát már 28 év óta e közül 
24 éve a cs�ndőrségnél ténylegesen szolgh. 

. N evezett .őrmester e hosszu szolgálati ideje alatt 
kizárólag . �l vatásána�, élt. Alárendelt j eit kötelesség
tudó lelkllsmerettel JO csendőrökké képezte ki és 
'ez.ek�ek k�zreműködéSével felügyeleti körletében a 
kozblztonsagot megszilárditotta, mintegy 700 tör
vénysértőt fogott el és adott az illetékes biróságok
nak s közel 20.?O-et j elentett feL Lankadatlan ügy
bu.zgóságának 

,
orve�detes eredménye az, hogy örs

korletében mar evek hosszu sora óta nincsen 
kideritetlen közbiztonsági zavar. 

Ó cs. és ap. kir. Felsége legfelsőbb figyel
mére méltatva ezen derék altisztnek a közbizton
�á�i szolgálat terén elért szép sikereit, őt 1902. évi 
JulIus hó 17 -én Ischlben kelt legfelsőbb elhatáro
zásával a koroná8 ezüst érdemkereszttel legkegyel
mesebben kitüntetni méltóztatott. 

*** 

o cs. és ap. kir. Felsége 1902. évi j anuár 
hó 12-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával 
legkegy:elmesebben megengedni méltóztatott, hogy 
a m. kir. V. sz. csendőr-kerület állományába tar
tozó �ogány L

.
ajos örsvezető, a bolgár fejedelmi 

koronas bronz-ermet, - Rendes János örsvezető 
Uhlarik János, Rajkó István és Kurják József 
csendőrök a bolgár fejedelmi bronz-érmet elfogad
hassák és viselhessék. 
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II. Hét kitüntetett altiszt életleirá.sa és arczképe. 

KISS JÓZSE F l .  
őrmester, 

született 1 854. évben Kemenes-Mihályfalva község
ben, Vas-megyében. Felavattatott 1 876. évben és a 
75. honvéd zászlóaljhoz osztatott be, honnan mint 
őrvezető 1 877. junius hó 16 ·án a m. kir. erdélyi 
csendőrparancsnoksághoz közvetlenül átlépett s ott 
1 881.  deczember hó l l -én czimzetes őrsvezetővé 
léptettetett elő. Ezen minőségben a II. számu 
csendőr-kerü�eti parancsnoksághoz helyeztetvén át, 
ott 1882. máJUS hó 1 én őrsvezetővé, 1884. április 
hó 1 ; -é� czimzetes őrmesterré léptettetett elő, 
1884_ JulIus hó l -én pedig a m. kir. VI. számu 
csendőr-kerületi parancsnoksághoz helyeztetvén át, 
ott 1 89 1 .  augusztus hó l -én valóságos őrmesterré 
léptettetett elő. 1884. julius hó l -j e  óta a zala-szent
gróti őrs parancsnoka. 

A közbiztonsági szolgálat terén tanusított ered
ményes működéséért két izben nyilvánosan meO"
dicsértetett, két izben pénzbeli jutalomban részesült 
s két izben a kerületi parancsnokság által dicsérő 
okirattal láttatott eL 

1 898. évi deczember hó 2-án Ő cs. és ap. kir. 
Felsége által 50 éves uralkodói jubileuma alkal
mából a koronás ezüst é1'demkereszttel lett kitün
tetve. 

GOLD H A M MEl't EDE 

őrmester, 

született Csongrád községben 1 858. évben_ A cs. és 
kir. 68. gyalogezredhez 1876. évben önként belép
vén, onnan 1 88 1 .  évi deczember hó 29-én, mint 
valóságos őrmester lépett át a m. kir. IL számu 



l44 

csendőr-kerülethez, honnan 1 882_ évi deczember 
havában a m. kir. llL számu csendőr-kerülethez 
helyeztetett át, 1882. évben ez. őrsvezetővé, 1 883. év
ben valóságos őrsvezeMvé, 1885. évben czimzetes 
őrmesterré és végre 1894. évben valóságos őrmes
terré léptettetett elő. Nevezett őrmester tehát a 
csendőrségnél a 21 .  évét szolgálj a, mely időből 
�O évet mint dombroványi őrsparancsnok töltött eL 

A közbiztonsági szolgálat terén eltöltött 21 éven 
keresztül mindenkor szorgalmat és odaadást tanu
sitott, mint önálló őrsparancsnok alárendeltj eit jól 
befolyásolja és vezeti, őrse mindenkor mintaszerű 
áHapotban találtatott. -

1 883. év január hó l -je óta egészen 1902. év 
julius hó 10-ig mint dombroványi őrsparancsnok 
65 tényvázlattal, 208 törvénysértőt szolgáltatott az 
igazságszolgáltatás kezébe és 483 törvényszegőt 
jelentett fel. 

Lankadatlan szorgalmáért és ered�ényes tevé
kenységéért hanvédelmi minister ur O Nagyméltó
sága által három izben és a kerületi-parancsnokság 
által kétszer dicsérő okirattal láttatott el, két izben 
pedig nyilvános megdicsérésben részesült. 

Hosszas csapatbeli és csendőrségi szolgálati ideje 
alatt büntetve nem volt s magaviselete és maga
tartása kifogás alá nem esett. 

Kiváló érdemei elismeréséül Ő csász. és ap. 
]eÍr. Felsége által - 50 éves uralkodói jubileuma. 
alkalmából - 1898. évben a koronás ezüst érdem
kereszttel tüntettetett ki. 

HUNYADI SANDÜR 

őrmester, 

született 1857. évben Pozsony-megye Hidaskürt h 
községben, 1878. évben a cs. és kir. 72. gyalog
ezredhez avattatott fel, honnan 3 évi szolgálat után 
mint számvivő altiszt, 1881. évi szeptember hó 

Kiss József, 

m. kir. VI. �zámu csendőr-kerületbeli őrmester, 
örspnrancsnok Zalaszentgróton. 

10 



Goldhammer Ede, 

m. kir. III. számu csendőr·kerületbeli őrmester, 
őrspamucsnok Dobroványon. 

10* 



Hunyadi Sándor, 

m. kir. VI. számu csendőr· kerületbeli őrmester, 

örsparancsnok Muraszombaton. 
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1 3-án aZ. erdélyi L számu csendőrparancsnoksághoz 
lépett át, Ez évi november hóban az akkor felállí
tott II. számu csendőr-kerülethez áthelyeztetvén, 
1882_ évi november hó 15-én czimzetes őrsvezetővé 
léptettetett elő és azonnal az igen fontos allibunári 
őrs vezetésével bizatott meg s már 1883. évi február 
hó l - ével valóságos őrsvezetővé neveztetett ki. 

Ezen minőségben ugyanaz év november hó végé
vel az akkor felállitott VI. számu csendőr-kerülethez 
helyeztetett át, 1884. évi január hó l-től ez év 
április hó végéig a felsőlendvai őrsöt vezette s 
ugyan ez év 'május hó l -je  óta, tehát 19 éve a 
muraszombati fontos határszéli őrsöt vezeti, 1885. évi 
junius hó l -én czimzetes őrmesterré, 1894. évi 
augusztus hó l -én pedig valóságos őrmesterré lép
tettetett elő. 

A . közbiztonsági szolgálat terén kifejtett ered
ményes tevékenysége elismeréséül három izben 
nyílvá;nos megdicsérésben részesült és három izben 
kerületi parancsnoksági dicsérő okirattal láttatott 
el. Az 1 8\:13. évben pedig több nagyobb bünténynek 
Magyar-, Horvát· és Stájerországokra kiterjedt 
nyomozásánál 6 hónapon át tanusitott fáradhatatlan 
ügybuzgalmáért s kit ünő szolgálataiért Ó cs. és 
ap. kir. l!'elsége által a km'oná8 ezüst érdem
kereszttel tüntettetett ki. 

KOVÁCS JÁNOS I. 

őrmester, 

született a fejér-megyei Nagy-Perkáta községben 
1849. évben. 1869. évben a cs. és kir. 69-ik gyalog
ezredhez avattatott fel, honnan 1872. évi október 
hó 13-án mint tizedes szabadságoltatott. 1878. évben 
Bosznia és Herczegovina megszállásában, annak 
egész tartama alatt, Herczegovinában részt vett. 
1 882. november hó l -én megyei foglár lett, honnan 
1 884. évi j anuár hó 6-án a székesfehérvári VI. sz. 
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csendőr-kerülethez közvetlenül lépett át. 1886. évi 
junius hó l -én czimzetes, 1886. év szeptember hó 
2 1 -én valóságos őrsvezetővé, 18!J 1 .  év február hó 
lD-én czimzetes, majd 1 897. évi szeptember hó l -én 
pedig valóságos őrmesterré léptette tett elő. Nevezett 
őrmester tehát a csendőrségnél- immár a 1 9-ik évét 
szolgálja. 

A közbiztonsági szolgálat terén tanusított " szor
galmáért és eredményes működéséért a kerületi 
parancsnokság .által három ízben lett dicsérő ok
irattal ellátva és két izben nyilvánosan megdicsérve, 
többször pedig pénzbeli jutalomban is részesült. 

1897. ,évben II. Vilmos német császár és porosz 
király Ö Felsége álta1 hasznos szolgálataiért a 
porosz királyi harczos érdem-éremmel tüntette
tett ki. 

1893. évben a Tolna-, Fehér- és Pest-megyék 
terület én garázdálkodott lótolvajbanda kézrekeri
tésénél csaknem 4 hónapon át, 1 894. évben pedig 
a Tolna·, Baranya- és Veszprém-megyékben garáz
dálkodott pénzhamisító banda tetteseinek elfogá.sá
nál 1 hónapon át hathatósan közreműködi;itt_ 

Ezen kiváló és hasznos szolgálataiért Ö cs. és 
ap. kir. Felsége által 1 894. évi julius hó to-én 
Madonna di Campiglióban kelt legfelsőbb elhatá
rozásával a k01'onás ezüst é7'demkm'e8zUel lett ki
tüntetve. 

Jelenleg őrsparancsnok a simontornyai őrsön. 

NÉMETH GÁBOR II. 

czimzetes őrmester, 

született 186 1 .  évben Megyeren, Zala-vármegyében. 
Felavattatott 1883. évben a m. kir. veszprémi 7 1-ik 
honvéd-zászlóaljhoz, honnan ugyanaz év november hó 
30-án 2 havi ujonc7.kiképzés után szabadságoltatott. 

1884. évi julius hó 25-én a m. kir. VI. számu 
csendőr·kerülethez vétetett fel, hol 1890. év május 

1 

Kovács János 1., 

m. kir. VI. számu csendőr-kerületbeli őrmester, 

örsparancsnok Simontornyán. 



Németh Gábor II., 

m. kir. VI. számu csendőr kerületbeli őrmester. 

örsparancsnok Báttaszéken. 



Misek Antal, 

m. kir. VI. számu csendőr-kerületbeli cz_ őrmester. 

örsparancsnok Fertő-Szent-Mik16s-Szerdahelyen _ 
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hó J -én cz_ őrsvezetővé, ugyanazon év november hó 
l · én valóságos őrsvezetővé és '1895. évi február hó 
tO-én czimzetes őrmesterré léptettetett elő_ Jelenleg 
őrsparancsnok Báttaszéken . 

. .A . Renkó-féle rablóbanda megsemmi�ítése alkal
mlÍ.:val tanus�tott bátor és elszánt ma:gatartás��rt 
.honvédelmi ministeri dicsérő okirattal láttatott el, 
az 1 893. év tavaszán ,a Duna áradása alkalmával, 
nemkülönben a közbiztonsági Rzolgálat terén sier
zett kiváló érdemeiért pedig Ö cs. és ap.' k.ir. 
Felsége 1 894. évi julius hó l U-én Madonna ' di 
Campiglióban kelt legfelsőbb elhatározásával , az 
ezüst é1·demkereszttel lett kitüntetve. 

M lSEK ANTAL 

czimzetes őrmester, 

született a sopron-vármegyei Gyalóka közsegben, 
1865. évben. Felavattatott 1887. évben a m. kir. 
1 8. honvéd gyalog féldandár 1. zászlóalj ához, hon
nan az ujonczkiképzés után szabadságolva lett. 
1887. évi deczember hó 21 -én a m. kir. VI. számu 
csendőr-kerülethez lépett be, hol 18\15. évi julius 
hó 3 ·án czimzetes őrsvezető vé, 1 896. évi április hó 
l -én valóságos őrsvezetővé és 1899. évi augusztus 
hó 1 8-án czimzetes őrmesterré léptettetett elő. 
1888. évben a Rába folyó áradása alkalmával a 
mentési munkálatok körül 21 napig tartott fárasztó 
szolgálatának elismeréséül . honvédelmi minister ur 
ő nagyméltósága által dicsérő okirattal láttatott el  
és 40 korona pénzbeli jutalomban részesült. 

1 890. évben a sopron-vármegyei Szany közsegben 
pusztított tűzvész alkalmával egy fiu-gyermek 
életének saját élete koczkáztatásával a biztos tűz 
haláltól való megmentéséért Ö cs. és ap. kir. 
Felsége által az ezüst erdemke1·eszttel lett kitüntetve. 

Jelenleg őrsparancsnok a fertő-szent-miklós
szerdahelyi őrsön. 
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WOLF MÓZES 

czimzetes őrmester, 

született a kolozs-megyei Nagy-Ida községben 1863. 
évben. 1 885. évben a cs. és kir. 62. gyalogezredhez 
avattatott fel, honnan 1888. évi szeptember hó 1 0-én 
mint tizedes szabadságoltatott. 

1889. év február hó 14-én a m. kir. VI. számu 
csendőr-kerülethez lépett be, hol 1 892. évben cz. 
örsvezetövé, 1894. évben őrsvezetövé és 1896. évben 
czimzetes örmesterré -iéptettetett elő. 

Nevezett altiszt tehát a csendőrségnél immár a 
14. évet szolgálja. 

A közbiztonsági szolgálat terén tanusított fárad
hatlan szorgalmáért és eredményes müködéséért 
háromszor kerületi parancsnoksági dicsérő okirattal 
láttatott el és két izben részesült nyilvános meg
dicsérésben. 

1893. évben a Tolna-, Fehér- és Pest-megyék 
területén garázdálkodott lótolvaj-banda kézrekerÍ
tésénél, 1894_ évben pedig a Tolna-, Baranya- és  
Veszprém-vármegyék ben garázdálkodott pénzhami
sító banda tetteseinek elfogásánál hosszu időn át 
hathatósan közremüködött, miért is Ö cs. és ap. 
kir. Felsége által az ezüst érdemkereszttel, mig 
1 901. évben az Ő Fensége Schaumburg-Lippe her
czeg ur baranya-megyei birtokán garázdálkodott 
nagyszámu orvvadászok elfogása és felj elentéseért 
a c schaumburg-lipp ei ezüst érdem-éremmel» lett 
kitüntetve. 

Jelenleg örsparancsnok Dárdán. 

Wolf Mózes, 

m. kir. VI. számu csendőr-kerületbeli ez. őrmester_ 

örspnl'ancsnok Dárdán. 

I I  
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III. Jutalmazások. 

a) A lll. kir. és a m. kir. horvát-szlavon csend

őrségi j utalmazási alapból jutalomdijat nyertek : 

a m. kir. I. 8zámu csendő?'keTÜletnd : 

Fábián Ferenez ez. őrmester 
Sas Ignácz örsvezető .�. 

Súvós György csendőr .�. 

Forgács M ihály örsvezétő 
Szabó IstnÍ,n 
Kese György ez. örsvezető 
Boer Sánnor « 
Vaf'zi János csendőr 
Márton István 

40 koroua 
30 
25 
2!) 
:'lD 
25 
20 
20 
20 

a m. kir. II. szamu csendőrkerületnél : 

Táborosi Sándor őrmester .� 

Marosán Mihály csendőr . __ _ 

Sipos János « 
Pt1PP Rnffinnsz ez. örsvezető.� 
Pinczel András csendőr 
Verba I stván « 
Marosi Fülöp ez. őrmester _� 
Mezei Ferenez csendőr 

30 korona 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
20 

a m. ki?'. III. számu vsendőrkerüleinél : 

Simon Lajos ez. örmester _� 

Nagy András őrmester 
Szabó Lajos ez. őrmester 
Győri Lipót 
Mátyás :Simon 
Vakarcs Imre ezimz. örsvezető _ 

30 korona 
30 
30 
25 
25 
20 

1 1* 



Zingai Gyula őrmester 
Wachter János « 
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Báthori Imre cz. őrsvezető_ 

30 korona 
2?i 

20 

a m. kir. IV. 8zám�� cs�ndőrkeriiletnél : 

Nll gy Sánilor őrmester _ 
Lob6 István cz. őrmester 
Gynrák J 6zsef csendőr .... 
Mayer Ferencz 
Gáspár Gyul a 
Bleier ne�ső cz. őrmester 
Kázmér Ferencz ŐrRYe�ető .... 
Lengyel Elek csendőr 
Grosz Ignác?' 
Kis Bernát 

40 korona 
30 

20 

20 

':10 

20 

20 

20 

':10 

20 

a m. ki?'. V. sZlimu csendőrkerii/etnCl : 

Modr6czki József CZ. őrmester .... 

Pál J stván czimz. őrs" ezető ._ 

Berkes J 6zsef őrsvezető 
Molesán János cz. őrmester .... 

Pollák Benedek őrsvezető .... 
Horváth l\lihóJy 
Vrbovszky István cz. ől'tnestel' .... 
Miklós Dániel csemlőr _. .... ... 

::0 korona 

30 

30 

30 

30 

22 

25 

20 

It m. kir. VI. 8zrimu c�ell dő?'!, e1"iilelllél : 

Horváth Sámltel őrsvezető _ 
Farkas J6zsef cz. őrmester 
Pereszteghy Lnjos 
Mol nár Ignácz cz. 
Lovas Dániel • 
Forlor :'!iihály őrmestH 
Farkas Lőrincz csendőr 
Rári András 

40 

30 

30 

30 
30 

30 

20 

20 

korona 

lfi5 

a m. kir. horvrit'8zlavon csendörparanrsnukstlgnul : 

Pesut Máté őrmester _ 
Subotin Lyubomir őrsvezető_ 
StanisavJjevié Lukács « 
Bllkovac József ez. őrmester_ 
Bllié Sava őrsvezető 
BrajJié J6zsef cz. őrmester .... 
l:'razié Péter őrsvezető 
FUl'bn Iván csendőr 
Tumbri Ferencz őrsvezető 

40 korona 
30 
30 

30 

80 
25 

':15 

20 

21)  

b) A Török Ferencz-féle csendőrségi j ntalma

zási és segélyezési alapítványból jntalomban, 
illetve segélyben részesültek. 

1. Jutalom gyanánt : 

a m. kir. 1. számu csendörkc?'Ületnél : 

Fekete Győrgy cz. őrmester_ _. 

Gyukics Ferencz csendőr 
Kis; J án os őrsvezető 
Jakab Elek cz. őrmester ._ 
Kis� Ferencz csendőr _ 

Marian Miklós cz. őrmester ._ 

Bodó Jáuos csendőr 
Nagy DElujámin cz. őrmester_. 
Gálfi Dénes cz. Ől'svezető 
Kádár János őrmester 

50 korona 
40 

40 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

,t m. kir. II. számu csendőrkel'iiletnél :  

GaJc;t l\l ihály cz. őrmesler 
Hadnricfl János C7,. 
Rácz Lajos csendőr 
Ii:iRs �:J.u,lor cz. öl'syezptő 
Gáspár János öl·s\'ezctő 

4·5 

40 

ilO 
30 

aD 

korona 
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Sehuller János őrsvezető _ 
RORztovies József ez. örs vezető_ 
Gábri István 

30 korona 
30 
30 

a m. kir. III. Bzámu cBendőrkerületnél : 

Bagosi Mihály őrmester 
Deák János esendőr __ 

Szabó Kálmán « 
Herhst József ez. őrmester 
KeresztAsi Mihály « 
Kováes Ferenez ez. őrmester_ 
FOIlor István « . «  
N emes Sándor őrmester _ 
Gerő Zsigmond ez. örs vezető 
Bodnár András ez. őrmester _ 

50 korona 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

a m_ kir. I V. számu cBendőrkerüJetllél: 

Baller Mil'sa ez. őrmester . __ 

Kováes Mihály ez. « 
Debreezeni Gyula ez. őrsvezető 
H,ttala Mihály őrsvezető __ 

Szabó MihIily ez . őrmester __ 

Firezák János csendőr 
Duun.s József ez. őrsvezető __ . .  

Petrás J I1nos « 
Nemes Béla csendőr 

50 korona 
40 
40 
35 
3?i 
35 
30 
30 
30 

a m. kir. V. szamu csendőrke1'ülelnél : 

Szalay Károly cz. őrmester -.. _ 

Szitál' Amlrás « 
Rom I\Iihidy « 
Tóth János « őrsvezető __ _ 

Czmer6 Frigyes ez_ « 
PozRgai J ó7.sef « « 
Fülöp György esenelőr __ 

Borisz lstván ez. örs vezető 

50 korona 
30 
30 
;j0 
30 
30 
30 
30 
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a m. kir. VI. szúmu cBendő'rkeTÜletnél : 

Németh Imre ez. őrmester _ 
Barasies [< álmim ez. őrsvezető 
N émeth Dávid őrmester 
N agy György örsvezető _ 
Sütő Jakab ez. őrmester 
Mészáros Antal ez. őrmester _ 
Pn.lsovits János őrmeS l er 
Kelemen János e7.. örsvezető_ 
Czornpó László csendőr 

II. Segél!/ gyanánt : 

Gáes Ignáez nyug. ez. őrmester 
Soós Ferencz • őrmester __ 

Forgiarini Károly nyug. ez. őrmester _ 
Vilagi ,Jánod 
Nagy ArpáLl 
Pahm kn.v Antal 
.\1 akay J ózs"f csendőr 

50 korona. 
30 
�5 
30 
3ó 
;J5 
35 
;JO 
30 

60 korona. 
60 
80 
80 
60 
60 
6U 

" j  A dombrádi Nagy Gyula és neje született 
Berndt Ilonka-féle alap ítványb ól jutalomban 

részesültek: 

az I. szamu cBcndörlreriiletben : 

Illyés János őrmester, örsparanesnok _ 80 korona. 

a II. számu cBendő1'keriile1ben : 

Bene Lajos őrmester, örsparancsnok 80 korona 

a III. 8zamu c. endőrkerületben : 

Pál Ignácz őrmester, öl'spal'anesnok 80 k orona. 
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d) A m. kir. belügyminiszter úr Ő Nagyméltó

ságától. 

uz J. számu c8enllőrkeriiletbcn : 

Gartner György II. oszt. törzsőrmester __ 

Keresztély M6zes 
Lászl6 Péter 
Gr6sz József őrmester 
J ung Frigyes 
i-izttb6 István 
Kozma Dénes 
GrÓRz Frig,ves 
Vilhehn btván 
Győrfi A ndrás , 
Szabó József örsvezető 
l;alocsai Daniel örsvezető __ 

O "ári Miklós csendőr 
Bakk Mózes 
Szász István 
13og,lán Sándor " 
Vanka János 
Besze Dániel 

B:uabás János 
N agy Ferencz 
i\ladaras Mihály « 

50 korona 
50 
50 
40 
40 
50 
50 
50 
50 

1 00 
50 
50 
30 
30 
::lD 
30 
30 
50 
50 
50 
50 

a II. 8zámu csendőrkcrü[elben : 

N oé Mátyás őrmester 
Krieh l �tváu 
Varga Antal csendőr 
Ambms András őrmester 
Mondovics Imre ez_ örsvezető __ _ 

Klisch József törzsőrmester __ _ 

Bodonyi Károly őrmester 
Bohu János 

100 korona 
1 50 

80 
':200 
1 00 

50 
50 
50 I 
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SzL�tki Pál őrmester 
Stoeker Frigyes őrmester 
Gremigel' Antal 
R usz Lip6t 
Barabás Ignácz « 
Kovács Bnna József őrmester 
Jeskó j stván 
Nylri Sánuor őrsvezető 
Ambrus András " 
Sándor Pál csendőr __ 

Porcska l\lihály csendőr 
Vajda János 
Balogh Laj os 
Bába Ti vad,u' 
nerkesán János 

50 
40 
50 
50 
50 
50 
40 
30 
BO 
30 
30 
30 
::lU 
30 
30 

a III. számu csendőrkerüleiben : 

Preidt Gábor tőrzsőrnH,ster_ 
Halamka Ferencz 
Viosz Bálint 
Ringer Alajos 
Katrenszky János 
Schő llstein Frigyes " 
N élllethy ! stvan 
Máthé Mikl6s 
Vekerdy Benjámin « 
Dutkon Lajos « 
Sarkadi Sánuor őrmester 
Kiss Péter törzsőrmester 
Bodonyi Gábol' " 
Szücs István ez. őrmester 
HuLJa l stván " 
Csiszér József « 
Márton Istd.n ez. 
Cseke János 
Huppka János • 

Ilaluzs SálJ dor • 
N ágy Ernő ez_ őrsvezető 

_ 200 
200 
1 20 
1 20 

80 
80 
60 
60 
40 
40 

100 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

koro 

korona 
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a IV. 8zámu c8cndőrhrille/iJen : 

Barna Sándor cz. őrmester_. 
Nagy Pál őrmester .- - .. -
Kis Demeter csendőr .. - .... 
Varg� György « .. - _. - .... 

Bartis fgnácz őrmester ._. - .

Themák Aurel 
Szentgyörgyi László őrmester _. . ... 

Kalmár Ignácz 
Lukács János 
N eme s Károly 
Us\'.kai Pál 
Fátyol István 
Pál Péter 
Tóth János 
Vona József 
Almádi Pál 
Weisz Mátyá� csendőr _ 
Jakabovics úbrahám csendőr 

P"loezi J Ó7.Ref 
Kunfalvi Péter 
Masika János 
Dzu.b6 J stváu 

_ 1 00 
JUD 

50 

50 

40 

40 

60 

40 

40 

40 

40 

nU 
50 

flO 
50 

3U 
30 

30 

30 

:lD 

30 

30 

az V. 8zámu c8endőrke1'ületben : 

KáráRz János II. o. törzsőrmester 
SeJJiiffer Jakab 
Galik TamÍts 
Sehény Ferenc7- « 
Olexik József « 
Bányai Sámuel őrmester 
GuL;iczu Gyula 
11észáros 11árton 
Rau váuyi /II ihaly 
Pachmayer Róbert « 
Szabó Laj os 

40 

40 

40 
40 

4-U 
40 

4-0 

4 0  

4" 

60 
50 

koroD R. 

korOlHl. 
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Hnnyadi József őrmester _ _ _ 
Nagy JlÍ.noR I. őrmester _ _ _ _ 
Barat I stván 
Baner Antal 
Tomek Gyula örsvezető 
Ehl,·iter Ferencz « 
Uhrin János csendőr 
Illés Józsd 
K vittek Mihály « 
Jelasics János 

40 
40 
40 

100 
40 

40 

30 

30 

:lD 

30 

korona 

a VI. 8zám1� csendőrkerületben : 

Törzsök Pál IL OZ8t. törzsőrmester_ _ 
Csapó LiLRzl ó  törz.őrmester _ _ 
Miszer .J ános örs vezető _ _ _ _ _ 
Va'ga István IV. cz. ő1'mester _ _. 

Oláh Ferencz őrme,ter_ _. _ _ ._. 

Fellai Imre _ _ _ _ 
SZŐCR Mihály _ _ _ _ 
Srédel Károly _ _ ._ _ 
SpisiLk András _ _ _ 
Szabó .János cZ. · « _ _ ._ _. 

Berényi István ez. őrmester 
Kovács Ferenez örs vezető 
Henc.;ei I mre csendőr 
Földvári Auu, ás « 
Pintér Gusztáv 

Életmentési dijat nyertek : 

az I. számu csendőrkeruletben : 

Szigeti Mátyás csendőr _ _ ._ 

Lukács Ferencz 
Demián János 

40 koror.a. 
40 
30 

RO 
50 

50 

50 

50 

('iD 

40 

40 
40 
30 

30 

30 

25 korona 
25 

50 
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IV. A D1agyar királyi hoqvédelD1i D1inister úr 
Ő NagYD1éltóságÁ.tól diosérő okiratot nyertek: 

1 .  Boros J[,!lmún m. kir. III. sz. csendő�kerül�t: 
beli örs vezető, czimz. őrmesternek, a kö�b:ztons�gl 
szolglÍlatban 15 éven felül  tanusitot: klv�loan kO

,
te. 

lességhű, ügyb?zgó 
.
és �r�dmén?,dus �uko�éseert, 

a m. kir. honvedelml mlDlster ur telJes elIsmeré· 
sét fejezte ki. . .  . 

2. d iJb<1y J,inos Dl. kir. �Il. ,s�.
, 

csendőrkeruletb�h 
csendőrnek számos betöres utJ an elkovetett lopas 
tetteseinek,

' 
fáradságo� nem ismer� ki�art�s�al, sok· 

szor több napi nyomozlÍ8sal eszközo�t 
,
kldentese, az?k 

elfoglÍsa és a bűnjelek
,
nek k.ézrek�ntes�ért a 

.
m .  kIr. 

hOll\'édelmi minister ur teljes ehsmeresét fej ezte kI. 
3.  Nagy .Ill hály Lajos

. 
őrmest

.
er és . 

4. BardiJcz Sa/mit o,. orsyezetőnek, n;mdketten a: 
m. kir. II. sz. csendőrkerület állománya?an, Doczkl 
György németpalánkai la�oson 

,
1900. éVI decze,mber 

hó 4·én elkövetett rablógYllkossag tettesének �s ré; 
szesének, igen nehéz l,örülménye

,
k között, kIta:to 

tevékenységgel, nagy ügyességgel es leleIDé�?,e.sseg. 

gel eszközölt kiderítése és a tetteseknek � bU�J�I?k. 
kel eayütt az igazsácrszolgál tatásnak való atadasaert, 
a 

'
m.

"' 
kir. honvédel�i minister úr teljes elismerését 

fej ezte ki. , . .  . 
5. Kluzs JÓz8/1 m. kir. III. sz. csendőrkerule�beh 

őrmesternek, a közbiztonsági szolgá.lat terén .. 21 eve� 
keresztül tanusított lankadatlan, kI"ál.óan ug�buzgo 
és igen eredményes működéEe, val::,ml�t példas ma· 
gatartásáért, a m. kir. honvédel!lll mllllster teljes 
e l ismerését fejezte ki. . , • 

6. Heéi?1wvié M ilutly m. kIr .. horvat;szlavon csend
.
o�· 

őrmesternek, a közbiztonságI szolgalatban, 
.. 

de kulo· 
nösen irodai alkalmazásában, 12  éven felul talll?si. 
tott kötelességhű, ügybuzgó . és . �aszn�s sz�lgala. 
taiért, a m. kir. honvédelmi mllllster ur teljes el· 
is merését fejezte ki. 
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7. Albel·t I.�tván örsvezető és 
8. J,dr,j Jozsef csend őrnek, mindketten a m. kir. 

III. számu csendőrkerület állományában, Cs. Bálint 
M ihály szilágycsehi lakoson elkövetett gyilkosság 
tetteseinek 7 napon át fáradhatatlan ldtartással és 
leleményességgel történt kiderítése és elfogásáért a. 
m. kir. honvédelmi minister úr teljes elismerését 
fejezte ki. 

9. Ambrus Béla JúnoB őrmester és 
lD. Hm'vlÍth JÓz.�ef S,íll dm' örsvezetőne]{, mind· 

ketten a m. kir. II. sz. csendőrk erület állományá· 
ban, egy számos betöréses l opást és két rendbeli 
gyújtogatást elkövetett bűnszövetkezet 3G tagjának 
kideritése és elfogása, val amint mintegy 8 1 50 IL 
értél,ű bűnjel megkeritése által elért eredményes 
működésükért, a m. kir. honvédelmi minister úr 
teljes eli�merését fej ezte ki. 

l l . Balr MlÍze.� I. sz. csendőrkerületbeli czimzetes 
örsvezetőnek, Románia határán éyek óta állatesem· 
pészettel foglalkozó eg-yéneknek fáradhatatlan kitar· 
tással és nagy leleményességgel történt kiderítése· 
ért, a m. kir. honvédelmi minister úr elismerését 
fej ezte ki.  

12 .  Kerinyi Fülöp m. kir. IV. sz.  csendőrkerület· 
beli őrmesternek nyugdijaztatása alkalmából, a cs. 
és kir. közös hadseregben, kül önösen pedig 19 éven 
felüli csendőrségi szolgálati ideje alatt tanusított, 
kötele�séghű, buzgó és eredményes működéseért, a 
m. kir. honvédelmi minister {ll" teljes elismerését 
fejezte ki .  

1 3. Néme th Sámuel örsvezető és 
14.  Vincze András csendőrnek, mindketten a. m. 

kir. III. számu csendőrkerület állományában, az új· 
szentannai örskerületben megza" arva volt személy. 
és vagyon biztonságnak helyrelÍllítá�a körül szerzett 
érdemeikért, a. m. kir. belügyminister úr elismeré
sét fejezte ki. 

15. Barna SlÍndor és 
1 6 . Nagy Pál czimz. őrmesterek, továbbá 
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1 7 . Kis Demeter és 
18. Varga Györ.qy csendőröknek, valamennyien a 

m. kir. IV. sz. csendőrkerület állományában, Ung 
megye területén garázdlÍlkodott lótolvajbanda' tag
j ainak, valamint lólevélhamisftóknak és több be
töréses lopást elkövetett, fejette veszélyes egyéne�
nek és orgazdáknak, nehéz körülmények között, kl' 
tartó tevékenységgel, nagy ügyességgel és lelemé
nyességgel e�zközölt kiderí&ése, elfogása, illetve fel· 
jelenté�e és 1 9  lopott lónak, valamint számos lopott 
ingóságnak 421)0 K. értékben, a károsok j avára tör
tént kézhezkeritése körül kifejtett fárad hatatlan buzgó 
és eredményes miíködésükért, a m. kir. honvédelmi 
minister úr teljes elismerését fejezte ki, 

19. Jankó Károly m. kir. V. sz. csendőrkerület
beli őrmesternek, 15 évi csendőrségi szolgálati ideje 
alatt úgy segédoktatói, mint különösen örsparancs· 
noki minőségben teljesített fáradhatatlan, buzgó, 
szakavatott és eredményes működéseért, a m. kir. 
bonvédelmi minister úr teljes elismerését fejezte ki. 

20. Jtlnszky J6zsé! m. kir. IV. sz. csendőrkerületbeli 
őrmesternek, a közbiztonsági szolgálat terén HI éven 
át tanusított kötelességhií, kiválóan ügybuzgó és 
eredménydús működéseért, valamint szakaszparancs
nok- helyettesi minőségben reá háramló kötelmeinek 
pontos és lelkiismeretes teljesítése és példás maga
viseleteért, a m kir. honvédelmi minister úr telj es 
elismerését fejezte ki. 

'2 J. Bula Istvá nm. kir.V.sz. csendőrkerületbeli csend· 
őrnek, egy nőnek a tiízhaláltól saj át testi épségén�k 
koczkáztatásával történt mE'gmentéseért, a lli. ku. 
bonvédelmi minister úr teljes elismerését fejezte ki. 

22. Szitá?' Andras m. kir. V. sz. csendőrkerület· 
beli őrmesternek, veszélyes orvvadászokkal való küz
delemben tanusított bátor és férfias magatartása, 
val amint úgy ezen, mint minden más alkalommal 
kifejtett fáradhatatlan, buzgó tevékenysége és ered· 
ményes miíködéseért a m. kir. honvédelmi minister 
úr telj es elismerését fejezte ki. 
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23. Bago,�i Mihály őrmester és 
24. Vakarcs Imre czimz. örsvezető, mindketten a 

m. kir. III. sz. csendőrkerület állományában, szá
mos betöréses lopás tetteseinek, fáradságot nem 
ismerő három heti nyomozással történt kiderítése 
és elfogása körül kifejtett igen buzgó, szakavatott 
és ügyes maguktartásáért, a m. kir. honvédelmi mi
nister úr elismerését fe jezte ki. 

25. Bogdán Józse! Il. sz. csendőrkerületi őrmes
ternek, egy nő és kis gyermekének, a biztos tiíz
haláltól, gyors elhatározás, bátor elszántság és 
ügyességgel történt megmentéseért, a m. kir. hon
védelmi minister úr teljes elismerését fej ezte ki. 

26. Kiss Károly m. kir. I. sz. csendőrkerületbeli 
őrmesternek, a közbiztonsági szolgálat terén, 18 éven 
át tanusított hasznos, üg) buzgó és eredményes tevé
keny�égeért, a m. kir. honvédelmi minister úr tel
jes elismerését fejezte ki. 

27. K" pIlB Józse! m. kir. VI. sz. csendőrkerület
beli örsvezetőnek, Fujt Mátyás herendi lakosnak, 
saját élete koczkáztatásával, a tiízh aláltól való meg
mentése alkalmából tanusított bátor és férfiasan el
szánt magatartásáért a m. kir. honvédelmi minister 
úr teljes elismerését fejezte ki. 

28, Szl,dkí Pf/l m. kir. II. sz. csendőrkerületbeli 
őrmesternek, úgy a közbiztonsági szolgálatban, mint 
segédoktntói minőségben az altiszti tanonczok ki
képzése körül lankadatlan buzgalommal és odaadás
sal teljesített eredményes működéseért a m. kir. 
honvédelmi minister úr elismerését fejezte ki. 

29. Bohn Junos m. kir. II. sz . csendőrkerületbeli 
őrmesternek, a közbiztonsági szolgálatban 8 éven át, 
segéd oktatói minőségben szintén 8 éven át páratlan 
szorgalommal, teljes odaadással s a legj obb ered · 
ménynyel ,égzett kitünő szolgálataiért, a m. kir. 
honvédelmi minister úr teljes elismerését fejezte kL 

30. Péter LajoB és 
3 L  Móra József m. kir , III. sz. csenc1őrkerületbeli 

ől"mestereknck, it közbiztonsági szolgálatban hosz-
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szabb időn át általában, különösen pedig a Bihar 
és az zal szomszédos megyékben az 190 I .  év folya· 
mán elkövetett 22 rendbeli lopás tetteseinek igen 
nehéz körülmények között, rendkÍYüli ügyességgel 
és leleményességgel eszközölt nyomo�ás sorá

,
n tör: 

tént kiderítése és eJfogásáért, a m. ku. honvedelml 
minister úr teljes elismerését fej ezte ki. 

32. Mal11'óczki Joz8ef m. kir. V. sz. csendőrkerü · 
letbeli czimz. őrmesternek, a közbiztonsági szolgá
lat terén 8 éven át tanusított kötelességhü. ügybuzgó 
és eredménydús tevékenységeért,. a m . . kir. honvé
delmi miniszter úr elismerését fejezte kl. 

:�3. Szamosi László -mo kir_ L sz. csendőrkerület
beli őrmesternek, a közbiztonsn.gi szolgálat terén 
18 ll, éven át tanusított mindig egyaránt köteles
séghü, kiválóan ügybu�gó �s ere.dmén;yes �ükö
déseért, a m. kir. honvedelml mmlster ur teljes el
ismerését fej ezte ki. 

34-. Bodonyi Karoly m. �ir. II . . sz . cse�dőrker? 
letbeli őrmestern ek, a közbIztonsági szolgalat t.eren 
hosszabb időn át mint örsparancsnok, az utóbbi hat 
évben pedig segédoktatói minőségben �anusit?tt fá
radhatatlan ügybuzgó és hasznos tevekenysegeert, 
a m. kir. h�nvédeImi minister úr teljes elismerését 
fej ezte ki. . .. 

35. G!J(hji András m. kir. L sz. csen dőrkerule
,
t

beli örsvezető czimz_ őrmesternek, egy a kmcstar 
kárára elkövetett rejtélyes lopási esetnek, fár�dl�a
tatlan kitartással p árosult leleményességgel tortent 
kiderítése, a tettes elfogása s a 1 8,000 korona lop�tt 
pénzből 1 7 ,060 koronának kézrekerítés.eért, a .m. ku_ 
honvédelmi minister úr elismerését fejezte kl. 

36. Szigeti M,ílyá8 és . .. .. 37. Luktic .• Ferencz m_ kir. L sz. csendorkerulet
beli csendőröknek, egy 2 éves fiúcskána� a

, 
tűz

haláltól gyors elhatározással és bátor elszantsaggal 
történt megmentéseért a m. kir. honvédelmi minis
ter úr teljes elismerését fej e.zte ki. 

38. Sarkadi Sándo?' Il). lnr. III. sz. csendőrkerü-
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letbeli őrmesternek, egy rejtélyes gyilkosság tette
sének, igen nehéz körülmények között eszközölt el · 
fogása és általában is a közbiztonsági szolgálat terén 
12 éven át tanusított ügybuzgó és eredményes rnü
köc1éseért, a m. kir. honvédelmi minister úr telje!'
elismerését i'ej ezte ki. 

39. Jón a  J,i l108 és 
40. Rf/ez Miklós m. kir. III. �z. csendőrkerület

beli örsvezetőImek, egy rablógyilkosság tetteseinek, 
fáradhatatlan buzcralommal és kitlll·tással hat napon 
át folytatott ügy:s, leleményes

, 
és szakava�ott el 

járá�sal eszközölt kézrekeritéseert, . a m . . klr. hon 
védelmi miniszter úr e l ismerését fej ezte Jn. 

41.  Nagy Sándor m. ki:. IV.
, 
s� . csel1dőrkerül�t

beli őrmesternek, a közblztonsagl szolgálat teren 
évek hosszú során át tanusított, kötelességhü, ügy
buzgó és eredmén.yes müköd.éseért, a �. kir. �on
védelmi minister úr teljes elIsmerését fejezte kl. 

4-2. Ladiczky J,inos m. hr. V. sz. csendőrkerület
beli örsvezető czimz. őrmesternek, 27 rendbeli lopás 
tetteseinek elfoo-ása, az orgazdáknak feljelentése s 
a lopott tárgyak nagy részének beszerzés� által ta
nusított eredményes müködéseért, a m. Inr. honvá
eleImi minister úr elismerését fejezte ki. 

43. Bnwn Jozs4 és 
44. Szabó Perel/ cz L őrmesterek, 
45. K"rc.wlió·C8 Mi/ully örsvezető czimz. őrmes-

ter, valamint . 46. '1" ;l/l'18 Lajo8 örsvezetőnek, valamennyien II 
m. kir. IV. sz. csenc1őrkerület állomán)':íbau , örs
parancsnoki előbbi kettőnek szakaszparancsnok· 
helyettesi �rlÍnőségükben is tanusítot� fáradsá!)'ot 
nem ismerő igen buzgó maguktartásnkel·t, valammt 
általában a közbiztonsági szolgálat terén ho�szabb 
időn át teljesített kitünő szolgálataikért és aláren
deltjeiknek helyes befolyásolása és vezetéseért, a m. 
kir. honvédelmi minister úr elismerését fejezte ki. 

47. Preidt Mi/wly m. lár. VI. sz. csendőr!,erület · 
beli őrmesternek, a közbiztonsági szolgálat terén 

12 
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�1 éven felül tanusított kiváló működése, aláren
deltjE'inek helyes befolyásolása és fáTadhatatlan szor
galmáért, a m. kir. honvédelmi minister úr teljes 
elismerését fejezte ki. 

48. Ambrus András örsvezetlS czimz. őrmester és 
49. Mendovics Jm1·e csendőr czimz. örsvezetlSnek, 

mindketten a m. kir. II. sz. csendőrkerület állomá· 
nyában, egy rablás tetteseinek igen nehéz körülmé 
nyek között, fáradhatatlan buzgalommal és kitartás
sal 48 napon át folytatott igen ügyes, leleményes 
és szakavatott eljárással eszközölt kézrekerítéseért, 
a m. kir. honvédelmi minister úr .telj es elismeré· 
sét fej ezte ki. _ 

50. Píntar Tamá.� m. kir. horvát-szlavon csendőr
-parancsnokság beli őrmesternek, 30 évet meghaladó 
"Csendőrségi szolgálata alatt tanusított kötelességhű, 
kiválóan buzgó és eredmény teljes működéseért, a 
m. kir. honvédelmi minister úr teljes elismerését 
fejezte ki. 

5 1 .  Farkas Antal, m. kir. II. sz. csendőr kerület
beli őrmesternek, a közbiztonsági szolgálatban 2 1  
éven át becsülettel, teljes odaadással, ernyedetlen 
szorgalommal és szakértelemmel teljesített ered
ménydús tevékenységeért, valamint alárendelt jeinek 
helyes befolyásolásáért, a m. kir. honvédelmi mi
niszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

5!l. Szmal"ek Pal, m. kir. III. sz. csendőr· kerület
beli őrmesternek, ki segédoktatói alkalmazásában a 
'próba-csendőröket a legodaadóbb buzgalommal, lelki
ismeretes pontossággal, gondos körültekintéssel és 
lankadatlan szorgalommal képezte ki és a legjobban 
befolyásolta, a m. kir. honvédelmi miniszter úr el
ismerését fej ezte ki. 

53. Békefi Jakab, m. kir. lll. sz. csendőr-kerület
beli II. oszt. törzsőrmesternek a szárny számviteli 
és egyéb irodai teendőknek lankadatlan szorgalom
mal, kötelességtudással és szakértelemmel való vég
.zése és megbizhatóságáért a m. kir. honvédelmi 
.:miniszter úr teljes ·clismerését fejezte ki. 
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54. Milínkovié J,i,nos, m. kir. hOl·Vú.t-szlavon csend
őrparancsnokságbeli őrmesternek, a közbiztonsági 
szolgálat terén közel 20 éven át kifej tet.t mindenkor 
kötelességhű, buzgó és szakértelemmel párosult 
eredményes működéseért a m. kir. honvédelmi mi · 
niszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

50. Trbusié György m. kir. horvát ·szlavon csend
őrparancsnokságbeli őrmesternek, több veszélyes 
gonosztevőnek különös ügyességgel, bátor és elszánt 
fellépéssel történt elfogásáért, valamint egyáltalán 
20 éven felüli igen buzgó és eredmény dús szolgála
taiért, a m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes el
ismerését fejezte ki. 

5ti. Knúé Peter, m. kir. horvát-szlavon csendőr
parancsnokságbeli őrmesternek, örsparancsnoki és 
szakaszparancsnok-helyettesi minőségben, közel 27 

éven át tanusított, mindig egyaránt kötelességhű, 
kiválóan ügybuzgó és igen eredményes működése, 
valamint alárendelt jeinek helyes befolyásolása és 
példás magaviseleteért a m. kir. honvédelmi minisz
ter ur teljes elismerését fejezte ki. 

57. Noe Mátyás, m. kir. II. sz. csendőrkerületbeli 
őrmesternek a Hódmezővásárhelyen öszpontosítva volt 
csendör-Iegénységnek csoportparancsnoki minőség
ben 1 112 éven át való helyes vezetése és fegyelme
zése - valamint a közbiztonsági szolgálatban 
főkép a socialis mozgalmak megfékezése körül ki
fej tett sikeres működéseért, a m . kir. honvédelmi 
miniszter úr teljes elismerését fej ezte ki. 

58. Hajdin Rade. m. kir. horvát·szlavon csendőr
parancsnokságbeli őrmesternek, 20 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálata alatt tanusított kötelességhű, 
kiválóan ügybuzgó és eredmény teljes működéseért, 
a m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes elismerését 
fejezte ki. 

59. Szalai Mátyas, őrsvezető czimz. őrmester
nek és 

60. Csikó8 Istv,tn csendőrnek, mindketten a m . 
kir. V. sz. csendőr-kerületi parancsnokság állomá-

1 2* 
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nyában egy nőnek és három kis gyermekének, saját 
testi épségük koezkáztatásával történt megmenté
seért a m. kir. honvédelmi miniszter úr elismerését 
fejezte ki .  

6 1. Divjnk Dtíniel, m. kir. horvát-szlavon csendőr
parancsnokságbeli őrmesternek 18'/2 évi csendőrségi 
szolgálati ideje alatt, úgy a közbiztonsági szolgálat 
terén mint örsparancsnok· és szakaszparancsnok
helyettes, valamint a szárny számviteli szolgálat
ban és segédoktatói minőségben is, láváló buzgó
sággal, teljes szakértelemmel és odaailó lelki isme
retessrggel kifej tett jeles, eredményes müködéseért, 
alárendelt jeinek helyes vezetése és befolyásolásaért, 
a m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes elismeré
sét fejezte ki. 

v. A csendőrkerületi parancsDokságok által 
dicsérő okirattal láttattak el : 

az I. számu csendörkerületben : 

Brafenn Ferencz ez. őrmester, egy betöréssel el
követett lopás tett"sének kinyomozása és elfogá
sáért. 

Bitai Józu! csendőr Romániából becsempészett 
ökrök l{ézrekerítése s a tettesek leleplezése alkal
mával tanusított dicséretes magatartásáért. 

J,L kÓC8 Samuel őrmester és Boér S,mdor czimz. 
örsvezető Romániából becsempészett ökrök kézreke· 
rítése és a tettes ek leleplezése alkalmával tanusított 
kiváló tevékenységükért. 

LörinclilÍ Ferenc:: őrmester egy a lovak által el
ragadt kocsiban ülő családnak azáltal történt meg
mentéseért, hogy a lovak eleibe ugrott s a kantárt 
megragadta. 

Szöcs Mihiily őrmester 1 7  évi csendőrségi szol
gálata alatt általában tanusított dicséretes magatar
tásáért. 

Ka ba Múrton örsvezető, Biró János II. és Gegő 
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El ek csendőrök a SZPpVIZl országos vásárból ello
pott két darab ökör és a tettes kézrekeritese czél
jából megejtett hosszas és eredményes nyomo
zásért. 

Csibi Tamás őrmester 18'/2 évi csendőrségi szol
gálata alatt minden irányban tanusított dicséretes 
tevékenységéért. 

Dressna"dt púl czts örsvezető, mivel mint pricsketili 
örsparancsnok a rozzant kincstári laktanya ujra 
év itése alkalmával a mostoha időjárás miatt elcsüg
gedt építőmestert minden tekintetben úgy támo· 
gatta, hogy a laktanya felépítése - mely már kétsé
gesl'é vált - lehető vé tétetett. 

Ol/odi Józ8e! czts őrmester, Bányai Albert, Oanka 
Já l/OS, Ló·wenberger Kú roly és Kis FerIJncz csend
őrök egy pénzhamisító szövetkezet tagjainak lelep
lezése és kézrekeritéséért. 

Kadúr Jan08 őrmester, két emberölés tetteseinek 
kinyomozása és elfogásáért. 

Schu .• ter Márton czts őrmester egy pénzlopás ki· 
deritése és  a tettes elfogásáért. 

D,tVid Ferencz örsvezető, mivel örsén rövid 2'/, éven 
át §zámos bűntettet és vétséget derített ki. 

Becze D'tniel, Barabús JI/ U  OR, Nayy Ferencz és 
lIJada-ras Mi/litty csendőrök, mivel egy nagyobb sza· 
básu posta lopás tettesének kinyomozása és elf'ogása 
körül örsparancsnokukat dicséretes buzgósággal tá· 
mogatták. 

Bogdltn Sándor csendőr, mivel az 1 8!J9-190 1 .  
évek folyamán bűntettért és vétségért 1 2  egyént el
fogott, 126 eKyént felj elentett, killágásért pedig 20 
egyént elő I"ezetett és 54 egyént feljelentett. 

Fábi,tn Fdrencz czts őrmester és In otai Klilman 
csendőr a nagyági aranJbányák tisztviselői ellen 
fellá7.adt bányamunkások megfékezése alkalmával 
tanusított bátor és férfias magatartásukért. 

Ke8e György czts. örsvezető II. altiszt egy gyilo 
kosság felderítése és a tettesek elfogásáért. 

Fekete (}yÖ1·gy czts őrmester a Gyergyó Alfalu 
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községben kiütött nagy tüzvészkor, úgy az oltás, 
mint a lakosság zavargásának elfojtása körűl tett 
czéltudatos intézkedéseiért. 

Hegedü8 ÁndrfÍ8 csendőr a Gyergyó·Alfalu köz
ségben kiütött nagy tűzvész alkalmával az oltás 
körül kifejtett kiváló tevékenységéért. 

Lél'l,árd Slindor czts őrmester, mivel egy zseb
tolvaj ügyes és leleményes kikérdezésekor oly ada
tokat nyert, hogy annak alapj án egy tolvajszövet
kezetet leleplezni és elfogni sikerült. 

GI/bosi Béniám örsyezető és Szenfplili Ján08 
csendőr, tiz bűntett s egy csempészet felderítése és 
számos bűntettes kézrekerftéseért. 

Magyar08i Imre czts őrmester és  
GeC8e Imrp, csendőr árviz alkalmával tanusított 

kiváló tevékenységükért. 
Kozma Dénes őrmester örsparancsnoki, szakasz

parancsnokhelyettesi és segédoktatói minőségben 
éveken át tanusított kiváló és eredményes működé
séért. 

Á II. 8zámu c8endő" keriiletben : 

Papp Sándor őrmestert egy pénzhamisító, illetve 
csaló· banda tagjainak elfogásáért. 

Sip08 Án/al czÍmz. őrmester, a próba csendőrök 
kiképzése körül tanusított eredményes tevékenysé
geért. 

Bodendorfel' Ándrás és Kere8ztély DOII/oko8 
csendőrök, egy háromszoros gyilkosság tettesének 
elfogá"a és az összes bűnjelekkel együtt az igazság
szol.gáltatás kezébe történt átadás áért. 

Nyiri Sándor örsvezető és Slindol' Plil csendőr, 
czimzetes örsvezető egy rablógyilkosság s méh
magzatelhajtási eset tetteseinek kiderítéseért és el
fogásáért. 

Tnd01'a János és Hajvert Án/al csendőrök egy 
rablógyilkosság tettesénék és részesének kideritése 
körül tanusított hathatós közreműködés ért. 

Brenner JLin08 csendőr számos betöréses és vásári 
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lopásnak, valamint két rendbeli gyujtogatás tette
sének és részesének elfogása és 8 1 50 korona értékű 
bűnjelnek megkerítéseért. 

G1'lGiC8 Andrl/8 czímz. örmester és Szentkerc8zti 
György örsvezető hét rendbeli betöréses lopás tet
teseinek kideritése és a tettesek elfogásáért. 

Seprényi Kri.·oly örsvezető a közbiztonság terén 
szerzett eredményes tevékenységeért. 

Múthé Józ8ef czimz. őrmester, egy pénzhamisító 
és csaló banda kideritése és a tettesek elfogásáért. 

MOl/dovics Imre csendőr, czimz. örsvezető, egy 
rabtásnak kiderítése és a tettes elfogása alkalmával 
tanusított hathatós közrernüködéseért. 

Uéme8 Józ�ef örsvezető, egy tolvaj szövetkezet el
fogásáért és a bűnjelek megkerftéseért. 

Var.lla Ferencz czimz. örsvezető, egy pénzhami
sító banda tagjainak elfogása és a bűnjelek meg
kerftéseért. 

Papp Ruffinu8 czimz. örsvezető, egy nyolcz főből 
álló tolvaj szövetkezet tagjainak elfogás áért. 

Orbán Jozsef czimz. őrmester egy tolvajbanda 
tagjainak igen ügyes nyomozással eszközölt kiderÍ
tése és a tettesek elfogásáért. 

Á III. 8zámu c8endöl'� erü1etben. 

HO" válh Fe1'encz őrmester, mivel egy rendszere
sen mílködő több tagból álló csaló szövetkezetet 18 
napon át ügyesen és leleményesen vezetett nyomo
zás folyamán kézrekerftett. 

Olah Sein dor és Vér /elli MihálJl csendőrök, mivel 
Cs. Bálint Mihály szilágycsehi lakoson 1901.  évi 
február hó 8 - án elkövetett gyilkosság tetteseinek hét 
napon át vezetett nyomozása körűl járől'vezető örs
parancsnokukat odaadó tevékenységük által hatha
tósan támogatták. 

Marginián Júnos és Nav1'atil László őrmesterek 
az 1 90 1 .  évben MonoroD megtartott országgyülési 
képviselőválasztás alkalmáyal tanusított t apintatos 
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és czéltudatos elj árásukért, miáltal a nagymérvben 
felizgatott tömeget fékentl1rtani s igy minden ve
szélyessé válható következményeknek elejét venni 
sikerült, mely eljárásuk által a közigazgatási ható
ság elismerését is kivívták. 

Vatai Llljo� cz. örsvezető és Ketfne?' LI/jos csendőr 
ez . örs vezető a Kiss Pál uszodi l akoson 1 90 1 .  évi 
augusztus hó 16-11.0 elkövetett gyilkosság tetteseinek 
1 ti 7  órán át fáradhatatlan kitartással és leleményes
séggel vezetett nyomozás által történt kideritéseért. 

Tóth Imre és Juhász Km'oly csendőrök, mivel 
számos betöréses lopás, felette veszélyes felfegyver
kezett tetteseinek h.ároll hétig tartott nyomozás 
utján történt kiderítése körül járŐr>ezetőjüket hat
hatósan támogatták, miáltal az eredmény elérésé
he;" nagymérvben hozzájárultak. 

W"chter János őrmester a közbiztonsági szolgá
latban általában, de külöoösen az 1 90 1 .  évi április 
bó U J -én virradóra az erzsébetfalvai takarékpénztár 
és zálogház kárára 10,390 korona kárral járt betö
réses lopás tetteseinek és  a bűnjeleknek fáradságot 
n e m  ismerö buzgalommal és le lemé llyességgel hosz
szabb időn át folytatott puhatolás folyamán történt 
kézrekerítéséért, nemkülönben örsének mintaszerű 
vezetéséért s a fegyelem helyes kezeléséért. 

Dancz Joz8ej csendőr, czimz. örsvezető, Deúk 
János és Bóné Ml hrily csendőrök az l !JOl . évben a 
közbiztonsági szolgálat terén tanusított odaadó ügy · 
buzgó s eredményes te vékenységükért, nemkülönben 
j ó  magaviseletükért. 

Navratil László őrmester a közbiztonsági szolgálat· 
ban általában, különösen pedig az 19UO. és 1 90 1 .  évben 
a monori örskörletben garázdálkodott s la rendbeli 
betöréses és  15 rendbeli közönséges lopást elköve
tett tolvajszövetkezetnek hosszabb időn át lankadat
lan kitartással s kiváló szakértelemmel teljesitett 
nyomozás folytán történt kézrekerftéséért, nem kü
lön ben örsének helyes vezetéésért s alárendeltjei 
fölött a fegyelem helyes kezeléséért_ 
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Sim ou L . .  jo8 czimz. őrmester, a Nagybajom vidé
kén garázdálkodott Hiri Ferencz, egy rablás és több 
rendbeli lopás elköveWjének, 1902. évi április hó 
1 4·én 107 órán át fáradságot nem ismerő kitartás
sal, leleményességgel és szakértelemmel teljesített 
nyomozással történt kézrekerltéséért. 

Orb'll/, JIJZ8f'j csendőr, mivel a Biha.r és az ezzel 
szomszédos megyékben az 190 1 .  év folyamán elkö
vetett 23 rendbeli betöréses lopásnak igen nehéz 
körülmények között 14 napon át vezetett nyomo
zása és  kideritése körül járőrvezetőjét odaadóan tá
mogatta. 

A IV_ 8zámu c8endörkerülelb�n. 

Ban Mátyás czimz. örsvezető, betóréses lopáson 
tettenél't egy veszélyes és ez alkalommal vakmerően 
ellenszegülő közártalmu egyén nel szemben tanusí
tott erélyes és bátor fellépéseért. 

Binde1' Mihaly örsvezető, czimz. őrmester, több 
hónapon át garázdálkodott s a lakoRságot rettegés· 
ben tartott két felette veszélyes közártalmu egyén
n e k  elfogás a körül kifej tett lankadatlan szorgalom 
és tevékenységért. 

8zoboczky Juzsej, Papp Anfrll őrmesterek, O.orbn 
A lajos, Ba llu Gy,rrgy, Szabó Mihltly I., Miski Z8iy ' 
mO/III örs vezető czimz. őrmesterek, Kázmér Ferenez, 
. I /n/ adi  Pál, örsvezetők, Kiss Berl/út, Kunjalvi Peler 
és Mosika János csendőrök, a közbiztonsági szolgá
latbán folytonosan példaszerű erély, lankadatlan 
szorgalom és odaadó ügybuzgósággal párosult tevé
kenységnek kifejtéseért. 

Tóth Daniel örsvezető és  MéBzaros !{ltroly csendőr, 
mivel egy már félig megfagyva talált embert, az 
é lesztési kisérleteknek ép oly ügyes. mint buzgó és 
odaadó alkalmazása folytán életre térltettek. 

Nagy Júnrls csendő,r, tűzvész alkalmáva.l az égő 
házban relíedt egy embernek felette életveszélyes 
körülmények között, halált megvető férfias önfelál
dozással eszközölt kimen téseért. 
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Mra.vecz Ján o8 csendőr, egy tűzI'ész alkalmával, 
az oltás és vagyonmentés körül tanusított, fáradsá
got nem ismerő és példaszerűen oilaadó tevékeny
sége és kötelességhűségeért. 

HU8zti Józse! csendőr, egy tűzvész alkalmával az 
oltás és vagyonmentés körül tanusitott odaadó és  
lankadatlan kötelességhűségért. 

Garamazögi László őrmester, Biró László és Gulá
c8i Imre csendőrök, tűzvész alkalmával az égő ház
ban rekedt egy embernek igen veszélyes körülmé
nyek közt, gyors elhatározással és férfias elszánt· 
sággal alkalmazott elj árás folytán a biztos tüzhalál
ból történt megmentéseért. 

Nemes Károly örsvezMő ez. őrmester, örsparancs
noki minőségében, hosszabb idő óta, igen jb erkölcsi 
maO'aviselete mellett, a közbiztonsági szolgálat terén 
kivXló szorgalom és eredményilús tevékenység ki
fejtéseért ; örsén a fegyelemnek helyes kezelése, alá
rendelt jeinek czéltudatos vezetése és befolyásáért. 

Buna György örsvezető, Szorger Lőrincz csendőr, 
ez. örsvezető, K is8 Sündor és Kovács Benjámút csend
őrök, a folyó évben a lemesi örs körletében elő
fordult nagyobb számu j elentékenyebb közbiztonsági 
zavarok kiderítésében, valamint a megelőző szolgá
lat terén, nemkülönben az Amerikába kivándorolni 
szándékozó alsóbb néposztály visszatérítésében ki· 
fejtett lankadatlan szorgalom és kötelességhü tevé
kenységeért. 

Vat'ga István örsvezető ez. őrmester, a k.eczer�ek
lén i örs körletében 1901 .  évben előfordnit ]elenteke
nyebb közbiztonsági zavarok ki derítésében, vala
mint általában a szolgálat terén kifejtett lankadat
lan szorgalom és kötelességhű tevékenységeért. 

Az V. 8zámu csendőrkerületbell : 

Bako8 Mil1ály és Uhrin János csendőr, számos be
törés utj án elkövetett lopás tetteseinek, bünrészesei
nek és orgazdáinak kiderítésénél és a bűnjelek kézre
kerítésénél tanusított hathatós közremüködésükért. 
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Kovács Albert őrmester és Geczo János csendőr. 
Fakusz György szász·pelsőczi lakoson elkövetett. 
gyilkosság tetteseinek kideritésénél kifejtett lelemé· 
nyes és igen buzgó müködésükért. 

Nagy Janos ez. őrmester és Jelásics János csendőr. 
egy katonaszökevény és felette veszélyes betörő tol
vajnak kézrekerítésénél és az általa elkövetett bün
cselekmények kideritésénél való hathatós közreműkö
désükért. 

Paulik János ez. őrmester, örsének minden te
kintetben kiváló rendbentartásáért és az aláj a ren
delt legénységnek lelkiismeretes és odaadó oktatása. 
és befolyásáért. 

Tóth Gyilrgy ez. őrmester, több rendbeli lopás tet
tesének buzgó, észszerű és fárasztó nyomozás foly· 
tán történt kideritéséért. 

Rom Mihlily ez. őrmester, a közbiztonsági szolgá
lat terén 1 901 .  évben elért kiváló eredményeiért. 

KomlÓ8 Mihály ez. őrmester, több rendbeli gyuj
togatás tetteseinek buzgó, leleményes és fáradtságot 
nem ismerő nyomozás által történt kideritéseért. 

Szabó Pul csen dőr, egy mosás közben a Vág fo
lyóba esett asszonynak, bátor és önfeláldozó eljárása. 
által a biztos haláltól való megmentéseért. 

Lovcsic8lt1b .Józs!'! csendőr, veszélyes orvvadászok
kal való küzdelemben tanusított bátor és férfias 
magatartás áért. 

Beliczai Miluily és Fidler Ede csendőr, 140 órán 
át nagy kitartással és észszerűséggel folytatott nyo· 
mozás által, számos betöréses lopás tetteseinek ki
nyomozásáért és a bűnjelek kézrekerítéseért. 

Li,.htner Gyula, Balga Józ8e! és Ban8zky István 
csendőrök, 27 rendbeli 2�66 kor. 40 fillér kárértékü 
lopási esetnek 10 napon át tartott nyomozásánál 
tanusftott fáradtságot nem ismerő s hathatós támo
gatásukért. 

R,ichel púl ez. őrmester, a közbiztonsági szolgá
lat terén huzamos időn át tanusított buzgó és ered· 
ményes müködéséért, jó magaviseletéért, alárendelt-



188 

jeinek jó befolyásáért és örsének rendben veze
téséért. 

P" l Istvún ez. örsvezető, a közbiztonsági szolgálat 
terén tanusított eredményes működé"eért és jó  
magaviseleteért. 

Krizsún IsiV/ín csendőr, Kovár községben kiütött 
tűzvész alkalmával, egy más beszakadni készülő égő 
házna a beszorult családnak b-átor és önfeláldozó 
eljárása által a tüzhaláltól való megmentéseért. 

Ludtinyi Józse!, Brckert JUli os, FazeJ,as Lajos, 
Kinn J"nos őrmester, Vrbov8z/'y Iatvlin, Viola La

jos, Griyely Antal, Molcsún Jun08, Balázs JOZ8�f, 
Fiikő Pal, MalÍzi Is I 'l!.Ú11 , Hunyadi JUZ8P!, Zúduri 
Millflly, Szitúr AndrlÍ8, MaTess JlÍnos és Kumlós Mi· 
h,tiy ez. őrmesterek, Czmeró FrigY ( 8, Bori8z Istvan, 
Toth Junos, Péler Lőrincz ez. örsvezetők, Bruth D,Z8Ő, 
Be?·kes Juz.'f örsvezetők, Pozsgai Jozsp! ez. örsve
zető és Szalai Istvan csendőr, utóbbi időben kifej 
tett kiváló buzgalmuk által elért szép eredmé
nyekért. 

Palat inusz János ez. őrmester, a közbiztonsági 
szolgálat terén több éven át tanusított kiváló hasz
nálhatóságáért. 

A VI. számu c8endőrkerületben : 

Molnár Ig11 lÍcz II. , ez. őrmester, egy veszélyes go
nosztevőnek élfogása körül tanusított észszerü, bá
ior és elszánt magatartásáért. 

Horv,dh ]l, rencz L, ez. őrmester, a Dombovár
Döbrőköz közötti va sutvonalon 1 90 1 . évi szeptember 
hó l !-l-én reggel 6 órakor történt vonat(isszeütközés 
al kalm{wal, az életmentés körül tanusított önfel
áldozó, bátor és elszánt magatartásáért, különösen egy 
idegen csapatbeli bajtársának a kocsiromok alól gyors 
és ügyes elj árásával eszközölt kiszabadításáért. 

F"rkas Józse! ez. őrmester és FültijJ N,tndo/" La
jos Örs vezető, a Wéber József habingi la koson 1901.  
é vi szeptember bó 1 1 ·én elkövetett rablógyilkosság 
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tettesének nehéz körülmények között, kivóJó szak
értelemmel, buzgó és fáradtságos nyomozással esz
közölt gyors kiderítéséért. 

Vidú�· Alajos ez. őrmester és Tamás Miluily ez. 
örsvezető, a Csupor Imre nagymákfai lakoson 18!J8. 
évi deczember bó 26·án elkövetett gyilkosság tette· 
seinok nohéz körülmények között, kivájó ügyesség
gel, kitartó, fáradtságot nem ismerő buzgalommal 
eszközölt kiderítése és kézrekerítéRéért. 

Tompek Júzsef ez. őrmester, egy öttagból álló, ló
lopásokat űzött czigánybandán ak, észszerű ügyes. 
és fárad tságos nyomozással eszközölt elfogásáért. 

Szautnel· Júnos ez. őrmester, Ba?·aRic8 Kti lmán 
és Kelemen .JÚnos L ez, örsvezető, Farkas Lnrincz, 
Süle Súndor, Sz,tbó Jtinos Ill. , és Czompó Lti,qzlö 
csendőr, a közbiztonsági szolgálat terén 1 9 0 1 .  év 
folyamán tanusított kivóJó szorgalmuk, buzgó teyé
kenységük és eredményeR müködésükért. 

Ma ly"s Feren cz csendőr, a Jakab János béczi la
kos sérelmére 1 901 .  évi deczember hó 2 l -én elköve
tett rej Vl:ves gyilkosság tettesének és részeseinek 
igen nehéz körülmén�'ek között 9 hónapon át, fá
radhatatlan kitartással, leleményességgel és szak
értelemmel eszközölt felderítése és a tettesek el
fogása alkalmával tanusított hathatós közreműkö
déséért. 

VI. A csendőr kerületi parancsnokságok által 
nyilvánosan lDegdicsértettek : 

Az 1. számu csendőrkerü,letben : 

Kovacs Károly csendőr, egy betőréssel elköl'etett 
lopás kiderítése s a tettes elfogásáért. 

Sipos Jú ZR:!, Márton Islvtin és .]uzsa Imre csend
őrök, Romániá.ból becsempészett ökrök kézrekerítése
és a tettesek leleplezéséért. 
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Pul Andrtt8 örsvezető és Márton Józse! csendőr, 
tűzvész alkalmával tanusított kiváló működésükért. 

Biró Jún08, Lu,kác8 Károly, Szakács Ferencz és 
Fiile1. i  Józ8e! csendőrök, mivel a pricsketői rozzant 
kincstári laktanya ujra építésére vállalkozott mes
tert az építés kivitelében tettel is annyira támogatták, 
hogy az építés, mely már kétséges volt, lehetővé vált. 

OZ8vúth László ez. örsvezető s Boric8án Uyiirgy 
és L�bkács Ferencz csendőrök, egy emberölés ki· 
nyomozása és a tettesek kézrekeritéséért. 

Vere8 Józ8e! és Deak Ferenr.z csendőrök, egy em
berölés kiderftése és a tettesek kézrekerítéséért. 

Incze Sándor esendő.r, két emberölés kiderftése és 
.-a tettesek kézrekerítéséért. 

Sulyom Ignácz csendőr ez. örsvezető, egy pénz .  
lopás felderítése és  a tettes elfogásáért. 

Popiczka Kelemen, Bordús Lrizár, Kari Kál'oly 
őrmesterek, Jénáhi János, Jákó .TÚno8, Szolga Albert 
ez, őrmesterek és Mihály István örsvezető, a legény
ségi állománynak kiegészítése körül - jelentkezők 
felvétele által - tanusított eredményes tevékenysé
gükért, 

Kovács KOl'nél őrmester, a deési két izbeni kép
viselőválasztás alkalmával tanusított tapintatos el
járásáért. 

Kálnok?: Mózes örsvezető, Ikim Gábor, SZÖC8 Aron, 
Mári8 Sán dor, Ke1'esztes Béla, Péter Lajos, Tibódi 
Lúzár csendőrök, Konrád Antal ez, őrmester, Ko
pacz Dénes ez. örsvezető, bztl'áte Demeter" Sánta 
Stimuel, Binder Elek csendőrök, György Agos/on, 
Rondolcán Mlkló8 csendőr ez, örs vezetők, Vargyas 
Antal ez, örsvezető, Horvá/h Vincze örsvezetö, S2abó 
Ptil, Kovác8 Lá8zló, Csiszér György csend őrök, 
Dl'eve Janos, Gróza Péter, Rotár Húndor csendőrök, 
Bartha András ez. örsvezető, Bárb Mih lós csendőr 
ez, örsvezető, SzeleZ8ún Kornél, Kis Károly, Kereki 
Mihúly csepdőrök, Zsigmond Andl'Ús ez, örsvezető, 
Debreczi Al'on csendőr, SZŐC8 Gyuln csendőr cz, 
örsvezető, Páska Tit'adal', Jakab Miklós, Ború'sán 
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György, Péterfi Mihály, Kósa Elek, Scrbrin János, 
Dániel Déne8, Gidl'ó Ignácz, Popajov Gyula csend
őrök, Jáno8i Ferencz, Tomotá8 Mi/.lós csendőr ez. 
örsvezetők, Hermán Józ8e!, Bagáthi Péter, Bakó 
Kúroly, CBoropár János, 19nálh László, Kelemen 
Mihály, Ilyés János, Filip Imre csendőrök, a Gyer
győ·Alfalu községben kiütött nagy tűzvész alkal
mával úgy az oltás, mint a lakosság zavargásá
nak elfojtása körül tanusitott dicséretes magatar
tásukért, 

Müller Mihály, csendőr cz, örsvezető és Lőrincz 
Islvun csendőr, árviz alkalmával tanusított dicsére
tes működésükért. 

SZOC8 Andl'ús ez, őrmester és Gyarmati LajoB 
csendőr, egy veszélyes rabszökevénynek polgári 
egyének közvetítésével történt kézrekerítéséért. 

Albert János, Fodor Zsrgmond és Kullő István 
csendőrök, egy gyilkosság kideritése és a tettesek 
elfogásáért. 

A II. számu csendih'keruletben : 

Kiirömzsi Pál csendőr, egy házégés alk almával 
két emberéletnek a tűzhaláltóli megmentése körül 
tanusított hathatós támogatásért, 

P'urda Mátyás ez. örsvezető és Juge1' Júno8 
csendőr, egy rablógyilkosság és méhmagzat elbaj 
tási eset nY9mozásánál II tettes kiderítése és el
fogása körül tanusított hathatós támoga�ásukért. 

Erdei László cz, örsvezető, Oltdrik Adám, Cza
par Mihály és Nagy Miklós csendőrök, 7 rendbeli 
betöréses lopás tettesének elfogásáért és II bűnjelek 
megkeritéseért, 

Vajda Jáno8 csendőr, egy tolvajszövetkezet tag
jainak elfogása és a bünjelek megkeritése körül ta. 
nusított hathatós támogatásért, 

Farkas Balla Islván cz. örsvezető, Elek Dénes 
és Markovics Horvú t h MihlLly csendőrök, egy 
pénzhamisító banda tagj ainak, elfogása és a bűn-
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j elek megkerítése körül tanusított hathatós tlÍmo� 
galásért� 

Szentkereszti GYÖ1'gy örsvezető, Pinczel A n drri .•. 

Mezei Ferencz, Am brfJzi Józse! és R"mete Mú/yá,. 
csendőrök. egy 8 főből álló tolvaj szövetkezet tagj ai �  
nak kiderltése és a tettesek elfogáslÍért, valamint a 
bünj e l e k  megkerítéseért. 

Hurnagy MúrilÍn cz. örsvezető, Bakú JÓZ8e! é s  
Tu ra i Imre esendőrök, egy tolvajban da tagjainak 
kinyomozlÍsa és a tettesek elfoglÍsa körül tanusított 
tevékenységükért. 

A III. számu. csendő1'kerületben : 

G�eh János cFendőr, mivel egy rend szeresen mü
ködő csalószövetkezetnek kézrekerítése czéljából 1 8  
napon át vezetett eredményes nyomozás folyamán 
jlÍrőrYezetőjét h athatósan t,ám9,gatta. 

Hom'édelmi Miniszter Ur O Nagyméltóságának 
folyó évi szeptember hó 24·én kelt 6526/eln,  számu 
re;delete szerint Ö Nagyméltósága báró Beck Fri· 
gyes táborszernagy ur, a vezérkar főnöke f. évi 
szeptember hó 1 8· án kolt 24. számn átiratában a 
hadgyakorlatok fővezetőségéhez tábori csendőrül be
osztv a  volt SU1'i István és Lőrincz Istvún őrmes
tereknek, DeTknvic8 Józse! örsvezetőnek és Rel'8icsa1' 
Kál'oly esendőrnek ezen szolgálatukért teljes meg
elégedését nyilvánította, 

Kiváló szolgál atokat teljesített a csen dőrség a l eg·  
magasabb udvar tartózkodási helyeinek őrzése, vala
mint a ha<lgyakorló terület e lzárása és leportyázása 
körül is, a miért is az illetőknek honvédelmi Mi
niszter Úr Ö NagymélMsága is megelégedését nyil
vánította. 

Va88 JÓz.��f és Gyarmati Károly örsvezetők és 
Ollé Lúszló csendőr, mivel a m.  kir. 4 1 .  honvéd 
gyaloghaclosztály parancsnokságnál a folyó évi őszi 
fegyvergyakorlatok alatt, mint tábori csendőrök 
szolgálatukat teljes odaaofíssal, fáradhatatlanul és 
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értelemmel vég(,zték, ezen szolgálatra általában igen 
jól alkalmazhatóknak bizonyultak s a h adosztály
parancsnokság teljes megelégedésére múködtek. 

Kakavecz JI/nos és Simon ].{,trt"n ez, őnuesterek 
és Va 'tag Laj()8 cz, Örs\'ezető. mivel a lefolyt őszi 
hadg.yakorlat alatt tábori esendőr-szolgálatnkat, gyak
ran Igen nehéz körülmények közt fáradhlltatlan oda· 
adással, kitartással, p ontosan és megbizhatóan tel
j esítették s a rend fentartásnál pedig hathatósan 
közremüködtek . 

Vwrga LI/fo8 IL, Dubel'a Lúszl,;, Barnn Ferencz 
LeMez Púl és Toth GlÍbor esend őrök, mivel Ö csá: 

szári és apostoli királyi Felségének több izbeni gö
döllői tartózkodása alkalmával szolgálatnkat oda
adóan teljesítették és magukat kifogástalanul vi
selték. 

Totorán Audl örsyezető, K/i'telp,� Islv/in r., Fá
birin Antal és Karb Mi/ .. las csendőrök, mivel 1 90 1 .  
évi márczius hó 22·én a Galgahéviz közsé".hen 
dühöngött túzvész alkalmával a tíízoltásra való bbuz_  
clHás és a rend fentart ása körül odaadó tevékeny
séget fejtettek ki, 

F"pa Mi/-.l';s csendőr ez, örsvezető, Varq", S(tndol' 
és Wei,�z A b rah,im csenilőrök, mivel számos be
töréses l opás, felette veszélyes folfegyverl<ezctt tet
teseinek 3 hétig tartott nyonJOzás után történt ki· 
derítés e körül járőrvezetőj üket hathatósan támo
gatták, 

Kis8 Ge1'gely és Peter L aj08 őrmesterek, Kovács 
Sándor ez. őrmester, Szór't/ h Daniel örsvezető és 
a . czoglédi örs legénysége, a legénységi állomány 
kIegészítése körül UJU l .  évben kifejtett eredményes 
tevékenységü kért. 

MarlYari A ndrás és Szil/így; S,ind01' csendőr cz. 
örsvezetők, Bartha K,ílman, Frei Ferene�. Ilegedü., 
Imre, .szarvas Juzu! és Hra',o/1Mki Ml kaly csen el· 
őr?�, mivel a Nagy-Bajom vidékén garázdálkodott 
HIrI Ferencznek, egy rablús és több renclbeli lopás 
elkövetőj é n e k  1 07 órán át vezetett nyomozása s el-
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fogása körül járőrvezető örsparancsnokukat oda
adóan támogatták, miáltal az eredmény eléréséhez 
lényegesen hozzájárultak. 

Oláh József, Komlósi Lajos, Tenyei Kálmán és 
J(athi M,í1'{on örsvezetők, valamint Deák János, 
Steer A1/tal, Lovász Mihály, Herbai Gyula, Sze
lindi Sándor, Bóni Mihri ly, Jászfalvi Sámuel, Pánc8 
Piter, JÓZ8U Gyorgy, Pokorni A ldal, Dnra János, 
Kis8 János, M'llck J,ín08, Ná.�z .Tan os, Kele Gabor, 
Haffne1' Jenő, Devánszki János, Buzús Mih�ly . Ber
eze György, Fehé1' GY',1'gy, Durnye Lászlo, Koma
romi Manó, Hegedüs ](I/1'oly, M,irl .. Jlí,'I1.08 és V/rag 
Béla csendőrök, a folyó évben Mon oron illegtartott 
országgyülési képYiselőválas:dás aIl,almával tanusí
tott tapintatos és czéltudatos eljfmís\lkért, miáltal 
a nagy mérvben felizgatott tömeget féken tartani s 
i"y minden veszélyessé válható következm<"n�'nek 
elejét venni sikerült s mely eljárásuk által a k öz 
igazgatási hatóság elism�rését is k ivívták. 

A IV. számu csendőrke1'iildben : 

Barka, Mm'lon csendőr, több hónapon át garáz
d:\.lkodott s a lakosságot rettegésben tartott két fe
lette veszélyes közÍlrblmu egyénnek elfogása körül 
kifej t ett lankadatlan tevéken) s�gérL 

Kra8zna'; Jlíno8, Horn yák Júno8 orsyezető ez. őr
mesterek, Fülöp Baluzs örsvezető, Pe / 7,ő Mlityll8 ez. 
ilrsvezető, Szőllősi Mihály, Chma,ra G!/Ö1'YY és Varga 
György esendőrök , a közbiztonsági szolgálat�a:J ki
fejtett lankadal lan szorgalmuk és ugy bu zgosaguk 
következtében elért kimagasló oredményeJ,ért. 

Munkf({'si Péle?' örs"ezető és I<ol'zka .lf/nos csendőr, 
egy tűzvész alkalmáYal az oltás és v3f:y,onmentés 
körül tanusított kötelességhíí te' ékenysegert. 

Illyés MillIily örsvezető czimzetes őrmester, a 
Visó fol yónak kiáradása a lkalmával az élet és va
gyonbizt;1sítása érdekében tanusított férfias elszánt
sága és o(l aadó tevékenysegeért. 

A V. szrím1� csendőrkerületben: 

Holdos Ferencz és Kracsik Emil csend őrök, Fo
kusz György szászpelsőczi lakoson elkövetett gyil
kosság tettAseinek kiderítésénél tanusitott hathatós 
közreműködésükért. 

Polluk Benedek örsvezető és Ki.". And1'(/s csendőr, 
többrendbeli gyujtogatás tetteseinek kideritésénél 
tanusitott hathatós közreműködésükért. 

Bauer Antal, Jank6 KÚ1·oly. Leitner Frigyes, 
Rhein János, Recked János őrmesterek és Rom Mi· 
hály ez. őrmester, 190 l .  évben, a legénységi létszám 
emelése körül, csendőr-jelentkezők gyüjtése által ki
fejtett kiváló tevékenységükért. 

Modróczky Kllroly czimzetes őrmester, Kolonics 
KlÍ1'oly czim. örsvezető és Kovár8 József csendőr, 
"27 rendbeli 2266 korona 34 fil lér kárértékü lopási 
o�et kinyomozásánál tanusított hathatós közremű
ködésükért. 

Hrehus Mihály és (]somo1' Vendel csendőr, a köz
biztonsági szolgálat terén tanusított eredményes 
működésük ért. 

Kimpian Vaznl őrmester, T l�ri JÚllo.�, Ra 7JIt,vz Fe 
rencz, Bar,íth btvun, Huriss .loz8ef II., Hideg Jó
z,'c,f, Takács Vendel ez. őrmesterek, N agy IsllJm�, 
Ttinczo8 Miklós, Eg1'esi La:ios, Giber Afihaly, Rel/ 
d/JS János, Lévai A lbe?·t, Barbierik Mihllly, Bart't 
Júzsef, Csambal Fülöp, Matrai József, Ki88 János, 
.Vfolnár S,ímuel, Kalmár Zsigmond ez. örsvezetők, 
Bríkóczi Gábor, FarkaR SlÍ l/dor, Mikló,q Dániel, 
Hrotkó Ferencz, Kozák Búlint, [{OVIICB Vincze, Pál
mai József, Mitlik Imre, Beh.nszky Jozsef, Bubulik 
Pál, Bartos József; Lajos Gúspar, Na8Zaly András, 
Szalai István, }'Jeszáro,� Mihnly. Czibulkn Pal és 
Fodor Bernát csendőrök, a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett kiváló buzgalmuk és tevékenységük 
által elért szép eredményekért. 
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A VI. számu csendőrkeerillelben : 

Áqoslon .J,JZ8Pj őrmester, Herger Imre örsvezető 
és Kornnczai Sánrlo?' ez. örsvezető, az 1 9U 1 .  évben 
lefolyt hadgyakorl at alkalmával, a m.  ldl'. 40. hon
véd hadosztály működési terület én fáradhatlan ki 
tartással .s pontosan telj esített tábori csendőr szol
gálatért. 

Fa rka 8 Lőrincz csendőr, egy családi állás elleni 
bííneselekménynyel kapcsolatos gyilkosság ki derí
tése körül tanusított ügyes és tapintatos elj árásáért, 
valamint a nyomozás eredményének a birósághoz 
történt érte l mes bejel entéséért. 

Reit C1' István csendőr, ez. örsvezető, Lat' ,isz 
Szavó János, Mi'YI:!lcu8z József, Be/jnok G!I;;ryy, 
Van! Ó Juz8cf és Uk'JS Lajos csendőrök, a Wéber 

József h abÍlJgi lakoson H lO l .  évi szeptember hó 
l l - én elkövetett rablógyilkosság tettesének n ehéz 
körülmények között, kiváló szakértelemmel, buzgó 
és üradsíLgos nyomozással eszkö21ölt gyors ki derí
tésénél tanusított eredményes közreműködésért. 

Ho rvát h  F�1'encz V., és Irc.úk GylJrgy csendőrök, 
a Csupor Imre nagymákfai lakoson l í-9S. évi de
ezember hó 2(i , án elkö\'etett gyilkosság tetteseinek 
nehéz körülmények között ldvMó ügyességgel, ki
tartó s fáradságot nem ismerő buzgalommal eszkö
zölt  kiderítésénél tanusított eredményes közremúkö
désükért. 

Né /IIeth Albert, Mohácsi FM'enez, Sznlay József II., 
ez. ősmesterek, K opus .JÓz,,,j', Seres Jál/OS örs veze
tök, Ktin/or Istv,in ez. örs vezető és  MÚ'lcr Ignáez 
csendőr, a közbiztonsági szolgálat terén 1 91 }  1 .  év 
folyamán tanusított szorgalmuk, tevékenységük és 
eredményes müködésükért. 


