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Történeti és statisztikai adatok az 

1904. évről. 
Lankadatlanul, hatalmas lendülettel, az egyik 

munka befejezéséből a másikra nyerve erőt, folyik 
intézményünk fejlesztésének a kor fej lődése által 
kiszabott s nagy medel'ben megkezdett reformmun
kálata. 

A felszántott termőföldben kisarjadt a vetés s a 
nyomában fakadó új élet kereteiben már is kidom
borodik a hosszú küzdelmes munka eredményeinek 
diadala, intézményünk történeti életének modern 
átalakulása ; a régi alak, de új tartalom. 

E folyton erősbödő intézmény minden egyes tagja 
látja, érzi immár bölcs vezetőinknek a kor haladása 
által kijelölt munkáját, s bár osztályrészül nekik 
csak a küzdelem jut, mert hisz ők a jövőnek, az 
örökösöknek dolgoznak, nyujtson erőt és bizodalmat 
a további munkára az, hogy sziveinkben a leg
mélyebb hálával mindnyájan átérezzük, miszerint 
a szerzett jogokkal reánk h áramló kötelességeket 
buzgón teljesitve, minden erőnkkel az új eszmék, új 
alkotások ápolására és megszilárditására, a dúsan 
kihajtott kalásztenger megérlelésére kell töreked
nünk. 

Mielőtt a lefolyt év munkájának eredményeit rész
leteznők, fejlődésünk egyik legfényesebb eseményé
vel kell beszámolnunk. 

Ő. cs. és ap. kir. FeJség'e ugyanis mult évi 
április hó 16·án Bécsben kelt legfelsőbb elhatáro
zásával Pallajott Sándor, a m. kir. III. számu 
csendőrkerületnél létszámon felül vezetett ezredes 
urat, a magyar csendőrség felügyelőjének teendőivel 
ideiglenesen megbizott felügyelő helyettest, a ma
gyar korona orszúgaihoz tartozó csendő1'ség felügye
lőjévé legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

9* 
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l{agyogóan fényes esemény e:t, melyet ékesen 
szóló szavak helyett legjobban méltat azon benső, 
igaz öröm, mely sziveinket e hőn óhajtott kinevezés
sei a szó igaz értelmében eltöltötte. 

Fejlődésünk e hatalmas momentuma után a nagy 
vívmányok egész sorozata ál l  előttünk: 

Belügyi kormányzatunk az évről-évre nagyobb 
arányokat öltő csendőrségi ügyeknek egy külön 
osztályban való összpontosítását látván szükséges· 
nek, a m. kir. belügy:rninisteriumban egy külön 
csendő1'8égi ,pgyosztlltyt állított fel, mely osztály 
vezetőjévé O cs. és ap. kiI·. Felsége az ide 
vonatkozó legalá.zatosabb előterjesztésre mult évi 
augusztus hó 12·én Ischlben kelt legfelsőbb elhatá
rozásával post1�piczi !{.ostka Pál ezredes urat, a 
m. kir. III. számu csendőrkerület parancsnokát, 
legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

A m. kir. csendőrség szükségleteire beszerzendő 
ruházati anyagok és kellékek, szerelvények, ágy
nemüek és, berendezési tárgyak egységes kezelése 
czéljából Ö cs. és ap. kil:. Felsége mult évi 
szeptember hó 9-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatá
rozásával a «Magyar királyi cBendőrségi felszerelési 
anyag tán felállítását legkegyelmesebben jóváhagyni 
s ezzel egyidejüleg a m. kir. csendőrség állományá
ban két számtanácsosi állás rendszeresitését meg
engedni méltÓztatott. 

Az örsök szaporitllsának nagy munkája az év 
fo lyamán ismét óriási lépésekkel haladt előre, a 
mennyiben az állománynak 32 fővel történt fel
emelésével 119 új örs állittatott fel s kezdette meg 
működését. 

�Iűködésünk értékének elismeréséül szolgál, hogy 
mmd nagyobb azon városok száma, melyek a csend
őrség szolgálatának (t vm'osok belte?'ülefére való 
kiterjesztését kérelmezik s a belügyi kormány és a 
városok között történt megállapodások után immár 
nyolcz város területén vette át It m. kir. csendőr· 
ség a közbiztonsági szolgálat kezelését. 
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�iké�t azt a mult évi zsebkönyvünken jeleztük, 

a J/I'raso1'meste1'ek kinevezése, a kivételesen fél évr� 
m,egszabott próbaszolgálat leteltével, mult évi május 
h� l -ével �egtörtént. Miután azonban az 1904. évi 
koltségvetesbe csak 131 járásőrmester és 31 törzs
őrlllester felemelt illetéke volt felvéve, ennélfogva 
az oss�e�es  all0n;tányt képező járás- és törzsőrmeste
rek kozul . . eg�előre cs�k. 220 élvezi a magasabb ille��k�t: A JOvo 1905. eVl költségvetésbe ismét 131 
larasőrmester magasabb illetéke van felvéve s így 
�z 1906. évi költségvetésben mí.r csak 131 járás
ormester magasabb illetékeiről kellen d gondos
kodDl_ 

Az 1�04.
_ 
é.v.i áll?-mköltségvetésről szóló XXI. t.-cz. 

a c.se,ndor8egt dletek szabályzatban megjelölt s a végre
h,aJtasl határoz�ányokkal függőben tartott illetékek
r
Ö
ől gondoskodvan, ezen illetékek belügyminister Úr 

Nagyméltóságának mult évi 89855IIII-a. számu 
rendeleté vel folyósittattak. 

V�gül, miként az a mult évi zsebkönyvünkben is 
emhttetett, hogy a hosszabban szol"áló csendőrök a,. 
szolgálatban még inkább megtart:ssanak s állás
kötelmeike� f<;>k?zottapb .. buzgalommal t�ljesitsék, 
honvédelmi mlDlster Ur O Nagyméltósáaa mult évi 

2560�'XVI. szám alatt kelt rendeletével �egengedni 
mélt.?ztatott, hogy azon csendőrök, kik a csendőrség
nél ot évet ténylegesen szolgálnak. jó minősitvény
nyel birnak, és járőrvezetőknek alkalmasak ('zim-
zetes örsvezetőkké előléptethetők. 

' 
1'- lefolyt év fOJ?-tosabb eseményeinek vázolása 

utan nem �agy�atJuk legvégül megemlités nélkül. 
hogy zsebk

.?�yvunk. sze_r�esztő-bizottság:1 egy, rok
kan� c8,endorok 8egelyezesere szolgáló alap létesítése 
czélJ.ábol a: zs�bkön:r\' 1�87-1904. évfolyamaiban 
�egJelent altalanos erdeku szakközleményeknek két 
kotetben �aló közreadását határozta el. A gyűjte
ményes kIadás L kötete már megjelent s a már is 
elér� anyagi eredmény �indenesetre biztos reményt' 
nyuJt arra, .hogy a kItüzött magasztos, ezél egy 
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tekintélyes összegnek alapítványként leendő letéte
ményezésével teljes sikerrel lesz megva16sitható. 

*** 
A csendőrségi alapok jelen állása a mult évben 

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

1 902. 1 903. 
év végén gyarapodás 

1. Csendörségi jelvény-pótdij- K f, K f. K f, 
alap __ ___ ___ ___ _ __ 120114'66 121143'26 1028'60 

!t, Csendőrségi j utalmazási 
alap ___ ___ ___ ___ 40496'39 40502' 65 6'26 

3, DombrádiNagyGyu laés neje 
szül. Berndt llonka alapit-
ványa ___ ___ ___ . __ 6166'33 617!i!'91 6'58 

4, Török Ferencz-féle alapit-
vány(1903ésl904szept.végén 67165'46 74177'85 701!!'39 

Az 1 903/904, év folyamán a következő örsök állittat
tak fel; 

az I. 8zámu csendőrkerületben : 

Felsőbajomban 
Tusnadfürdőn - -
Herethalomban 
Gyergyóujfaluban _ 

Varságtisztásatelepen 
Apanagyfaluban __ 

Reketán _ -- -
Zente1kén __ - _.-

Körtekapun.o. 
Kisdemeteren __ -
Felsővidrán _ 

Tordaszentlászlón 
Hervén -- - --
Gyergy6salamáson 
Szászhalomban_ 
Székelykocsárd on 

--
--

---
_. 

-

-.-

5 fővel, 1903 október 
5 
[) 
5 • 
5 « november 
4 
6 
5 « 
6 « deczember 
5 
5 
5 
5 
P 
5 , 
ti 1904 január 

1 ti·val 
21-vel 
23-val 
25-vel 

6-val 
6- « 

2 1-vel 
23-val 

l·vel 
1 - « 

15- « 
23-val 
28- « 
25·vel 
�8-val 

8-val 

J 3!) 

Mezőzáhon _ _ _ 

Szentbenedeken __ _ 

5 fővel, 1904 junius 
5 
5 V áleadosznlujon 

Laposnyán __ _ _ 5 
Drágon _ _ __ 4 

julius 
« szeptember 

a II. számu o8/Jndö1'k�rületb/Jn: 

l-vel 
1- « 
1- « 
1- I 
1- • 

Nagytopoleveczen _ 5 fővel, 1903 október l-vel 
Ulmán __ __ _ _ 5 1. « 
Glogováczon _ __ _ 5 1- � 
Fakerten __ _ _._ 5 1- • 
N agyzerinden_ _ _ 3 « 1- .. 
Endrődön _ _ _ 4 november 1- " 
Rudnán _ __ _._ _._ 4 « t- • 

Szabadka Nagyfénypusztán ti fővel, 1904 január 1- • 
Szabadka-Ludaspusztán __ 6 "  " « 1- • 

Szabadka-Tavankutpusztán 6 1- • 

Szab.-Kelebia-tompapusztán (j « 1- • 

Ságon __ _ _ _ __ 5 fővel, 1 904 január l-vel 
Zsebelyen __ _ _ 5 1 - « 
Siklón __ __ _  • _ _ _  5 1 8-val 
Oroszlámoson ... _ 5 február l-vel 
Dubováczon .... _ __ 5 « 27 - « 
Beresztóczon __ __ 5 április 1- • 

Sándoregyházán _ _  4 1- " 
St

,
ar

,
csován _ _._ __ 5 1- � 

Baranyoson _ __ ... 5 1- " 
Nagykikinda-Olluson 5 1- « 

Nagykikinda-Galadon 5 1- " 
Gályán _ __ _ __ 5 1- • 

Plosiczon _ __ _ _ :) 1- « 
Mramorákon __ __ 5 1- • 

Kusiczon _ _ _ __ 5 15- • 

Palánkon _ _ _ ti 15- « 
Gerebenczen _ _ __ 5 15- « 
Szabadkán _ _ _ 9 május 1 - • 

Temesbutyinon __ __ 5 1 5- • 
Baján o. _._ __ 19 1 6-val 
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a III. 8zámu csendörkerületben .-

Héven 4 fővel, 1903 október 11-vel 
Tahitótfalun 3 november 1- « 
Gyiresen - - -- -- 5 « « 13-val 
Besenyszögön _ 5 1904 január a-vel 
Tasson_ - -- -- 4 17- « 
Máriapócs - - -- " október 4- « 
Oroson_ -- --- -- - 4 l( 15- "« 
Czéczkén - - - 4 november 2-val 
Gyantán - --- - -- 5 2- l( 
Nagymaroson -- -- 4 2- l( 
Pocsaj on - - - - 4 2- • 

a IV_ számu csendőrkerületben .-
Érendréden __ _ " __ 5 fővel, J903 október 27-vel 
Gacsályon _ __ __ 5 november 1- « 
Királydaróczon ___ ___ 5 1- « 
Szemerén ___ 5 « 16-val 
Hanusfaluban __ _ _  5 deczemb_ l-vel 
Dorogmán __ ____ _ 5 1" « 
Tarnamérán _ 5 1- « 
Rákoson (Beregrnegye) fl 1- « 
Feketeardón 5 1 - « 
Deszén____ _ ____ _ _ 5 7 - « 
Husztsófalván __ __ o 5 « 7- l( 
Gyöngyöspatán _______ 5 1904 január 1- « 
Zsd�nrován__ ___ __ 5 február 1- « 
Papman __ _ _ ___ 5 10- l( 

Tarnóczon _ _ _ 5 május 17- • 
Parnón _ __ _ _  5 « junius 17- « 
Tolcsván_ _ _ _ 4 augusztus 1- . 
Mádon_ __ _ _ ____ 4- 22- « 
Majszinban _ _ _ 4 26-val 

az V. számu csendőrkcrületben.-

Zseli zen 5 fővel, 1904 május 
Köbölkúton___ _ _ ., julius 

15-vel 
4- « 
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a VI. számu csendőrkerületben .
Hidason _ __ _ __ 4 fővel, 1903 deczemb. 
Himesházán _ _ 4 « 
Magyarteleken _ _ 4 
Ölbön _ _  ___ _ __ 3 
Ménfőn _ __ _ _ 5 
Drávaszabolcson _ 4 
Rumban _ _ __ __ 5 
Miksaváron___ _ __ 4 
Kapolcson__ __ _ _ 4 
Peremartonban_ _ 4 
Simonmajorban ___ _ 5 
Orosztonybaksaházán 4 
Szabáson ___ _ _ _ 4, 

« « 
1904 junius 

október 

a VII. számu csendő1·keriiletben.-

l-vel. 
1- « 
1- « 
1- « 
1- « 
3-val. 
5-vel. 
'l-vel. 
14-én 
15-én 

l-én 
l-én 
l-én 

Torján - -- - - 5 fővel, 1 !l03 szeptember l-vel 
Bogoltinban - - -gj-borlovényen_ -

-Sopoton_ __ --- -
Felső Szálláspatakon 
Alváczán _ - --- -
Dráguson --- - ---
Rakosdián - --- ---
Földváron - --- ---
Bodolán •• # -- - --
Orláton _ - - ---
Gyaláron _ - - -
Lesnyeken _ _ --
Nagyrápolton __ __ ---
Pojánán _ __ _ ---
Orsova vasut telepen 
J;eselniczán 
O-Ogradinán 
Dubován _ _  ---
Tiszoviczán __ _ ---
Leszkoviczán __ ---
Alsólyubkován ___ .... 

- -

5 1- « 
f) 1- « 
!) 1- « 
5 « 1- « 

5 tleczember 1- « 
5 1· « 
5 « 25- « 
5 1904- január 1- « 
5 1· « 
5 • 15- « 
5 február 2-val 
5 április l-vel 
5 1- « 
5 1· « 
5 1- « 
4 1- « 
4 1- « 

4 1- « 
4 1- « 
4 1- « 
4 1- « 
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1}oroninin _ _ _o 5 fővel, 1904 április l-vel 
Omoldován _ _  o_o 4 .. 1- « 
Kozlabánya telepen _ 3 1- « 
Szerbpozsezsením o_o 3 1- « 
Belobreszkán _ o_o 0_ 4 1- « 
Szokolováczon _ _ 4 « • « 1- « 

�����álboin _o } nyáriörs 5-5 �ővel, 1904 jur:ius l-vel 

Guraápiloron 
a nyar folyamára. 

Ezeken kivül felállíttatott a III. számú csendőr
kerületben a szolnoki szárnyparancsnokság 1904. évi 
szeptember l-vel. 

Önök létszáma felemeltetett : 
az I. szamu csendőrke1'ületben: 

a kolozsi, bánffihunyadi, csucsai, magyarigeni, metesdi, 
zalatnai 1-1 fővel, a topánfalvi 2 fővel; 

a II. szdmu csendőrke1"ületben: 
az apatini, szondi, kulai, óverbászi, zsablyai, alibu
nári, ilancsai, kisperegi, borosjenői, magyaráili, békés
csabai, seprősi, zarándi, nagyzerindi, endrődi, szarvasi 
1-1 fövel, a temeskubini, temesszigeti és fehér
templomi 4-4 fővel; 

a III. sZlÍmu csendőrkerületben : 
a tököli, tahitótfalui, szentendrei, kiskőrösi, abonyi, 
nagykátai, dunavecsei, tassi, kiskunfélegyházai, ko
mádii. henkeresi, nagyszalontai, cséffai, tenkei, nagy
bajomi, érmihályfalvai, kisvárdai és demecseri 
l-l fővel; 

a IV. számu csendőrkerületben : 
a taraczközi, borsai és mezőkövesdi 1-1 fővel; 

a VI. számu csendőr kerületben : 
a ruszli, rohonczi, lékai, ölbői, körmendi, fonyódi, 
berzenczei, somogyszentmiklósi és barcsi 1-1 fővel; 

a VII. számu cBendőrkeriiletben : 
a . kapriorai 1 fővel. 
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Önök lets:mma lesz(/llitlatott: 
az 10 BZ(tmu cBendőrkeriiletben: 

a kolozsvári 6 fővel, a csikszeredai 3 fővel, a mócsi, 
marosvásárhelyi, kékesi, segesvári, nagysinki 2-2 fő
vel, a kolozsi, bonczhidai, zen telki, reketói, egeresi, 
szentmihálytelki, felvinczi, székelykocsárdi, baczka
madarasi, mezősámsondi, köszvényesremetei, szász
régeni, körtekapui, marosvécsi, palotailvai, szász
bonyhai, felsőbajomi, kerelőszentpáli, szásznádasi, 
bálványosváraljai, árokaljai, magyarJáposi, felsőszőcsi, 
csokmányi, borgóprundi, kisdemeteri, lajosfalvi, csik
gyimesi, csügéstelepi, tusnádfürdői, kászonaltizi, 
gyergyószentmiklósi, gyergyóditr6i, gyergyóujfalusi, 
gyergyótölgyesi, zsadánypataki, székelyudvarhelyi, 
zetelaki, varságtisztásatelepi, parajdi, korondi, homo
ródoklándi, székelykeresztun, etédi, alsómarosváradjai, 
keresdi, medgyesi, nagyselyki, bolyai, hévízi, lemneki, 
szentágotai, hégeni 1-1 fővel. 

a II. s"ám1� csendőrkeTÜletben: 
a szegvári, nagymágocsi, mindszenti, kisteleki, cson
grádi, mak6i, battonyai, glogoni, beresztóczi, sándor
egyházi, bárányosi, oppovai, szemlaki, csermői, 
bokszegi, pankotai, gyulai, vadászi, simándi, talpasi, 
orosházai, gyomai l-l fővel, az apátfalvai, nagylaki, 
borcRai és füzesgyarmati 2-2 főveL 

a III. 8zámu c8endőrke1°ületben : 
a kiskunlaczházai, császártöltési, tázlári, szabad
szállási, ócsai, kiskőrösi, tasádfői, ökrösi, ágnSl, 
csökmői, apagyi, nyirbaktai, karászi, nyirmadai és 
ibrányi 1-1 fővel, a kiskunhalasi, kunszentmiklósi 
és mezőturi 2-2 fővel és a kiskunfélegyházai 3 fővel. 

a IV. szám1t csendőrkeriiletben : 
a királymezői, tiszaborkuti, ungvári, nagybel'eznai, 
uzsoki, szobránczi, nagyszőllősi, hejőcsabai, olasz
liszkai, szerencsi, tállyai, tiszaluczi, gáti, gergelyii, 
csarodai, bilkei, kőrösmezői, nagybocskói, eperjesi és 
beregszászi l -1 főveL 
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az V. számu csendőrke1'ületben : 

a stomfai, cseklészi, dévényujfalusi, bőősi, jókai, 
pöspöki, czifferi, szeredi, bazini, csesztei, nemesócsai, 
nagymegyeri, tatabányai, ógyallai, udvardi, felső· 
szucsi, bellusi, várnai, gyerhovai, turdosini, namesztói, 
kisutczaujhelyi, óbeszterczei, sziráki, berczeli, czeredi, 
nyustyai, kokovai, tiszolczi, divényi, dobsinai, nagy' 
rőczei, szobi, magyarádi, hegybányai, korponai, széna· 
vári, alsósipéki, lévai, németprónai, nyitrarudnói, 
mocsonoki, holicsi, lipt6szentmiklósi, szelniczi, liptó
uj.-ári és a rózsahegyi 1-1 fővel. 

a Vi. szltmu, csendő1'kerületben: 
a móri, szekszárdi, zo�bai, paksi, felsőpulyai, magyar
óvári, gátai, csornai, sásdi, dárdai, dombovári boros
tyánkői, o,sztopáni" kőröshegyi, görgetegi, c�ökölyi, 
felsősegesdi, letenyeI, sümegi, balatonfüredi és siófoki 
1-1 fővel. 

a VII. számu cBendörkerületben: 
a brassói, rozsnyói, hosszufalui, baróti, kézdivásár
helyi, kovásznai, resinári, szászsebesi, szerdah,llyi, 
selistye�, fogarasi, sárkányi, vledényi, dévai, vajda
hunyadi, algyógyalfalui, puji, bl'ádi, kőrősbányai, 
marosillyei, lugosi, topleczi, plaviseviczai, szviniczai, 
ujmoldovai, berzászkai és suskai 1-1, a nagyszebeni 
2 és az orsovai 3 fővel. 

Athelyeztettek : 
az I. számu csendő1'kerületben: 

a mócsi szakasz Koloz8vár1'a 1904 iulius l-vel 
ugyanezen szakasz Ujmoldová1'a (áthely�zése folya-

matban) 
a magyarláposi szakasz Dé81'e J 903 okt6b. l-vel 
az árkosfalvi örs Baczkamadarasra okt6b. 31- « 
a zsidvei örs Bethlenszentmikló8ra « « 31 - « 
a drassói « Konczára « novemb. 12- « 
a hodosi « KőszvényeBremeté1'e « decz, 21- « 
a dornapataki nyári örs Marosborgóm 190 4 jun. lí - « 
a gurahajti nyári örs Giidemesterház!ira 1904 jul. 1- • 
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a kelem�n�sei'buki nyári örs Batosnylua1904aug, !j·vel 
a fugadI ors Asszonynepél'e 1904 szeptember 1- « 

a II. számu csendőrkerületben : 
a gyulai és orosházai szakasz, a békésmegyei örsökkel 
folyó évi szeptember hó l-vel, a III. sz, csendőr
kerület debreczeni szárnyához. 

a III. számu csendőrkerületben : 
a váczi szakasz Budapestre 1904 aug. l-én 
a kisvárdai II Nyi1'egyhazára « október l-én 
a k,ecske�éti örs Kerekegyházára január l-én 
a tlsza"':lgi « OBépára április 30-án 
az ócsaI lova� {{ Alsódabo;8ra aug. 23-án 
az alsódabaSI gyalog örs Oe8ára aug. 23·án 
a szerepi örs Biharto1'dárlt « október l-én 

a IV, 8z,imu csendőrkerületben : 
a poprádi örs Szepes8zombatba 1903 decz .. l·vel 
a nagyfügedi « Ludasra 1- « 
a remetemezői « Hos8zufaluba 1· " 
a tiszaszalkai « NagylónYltra 1- • 
a vinnabankai « Lucskura « «  1 - • 
a nagyari Cseké1'e 1904 január 1- ({ 
a miskolczi « Hejőcsabám • április 18-val 
az agárdi ({ Bélybe • május l·vel 

az V. 8zúm�� c8endő1'kerületben: 

a barti örs Kéméndre 1904 április 
a kömlödi • Környére « julius 

a VI. számu c8endőrkerületben : 

16·val 
30- « 

a sárbogái
:
�i szakasz Székesfehé1'várra 1904 szept. 29-vel 

a. marczalll « Kapo8várra • aug. 1- ({ 
a dombovári PéC81'e « decz. 1- . 
a decsi örs Tolnllra • jul. 25- ({ 
a darányi Gyöngyösmellekre • aug. 1· ({ 
a fajszi Osztopánra 1- « 
a nagyalásonyi « Nemesszalókl'a « «  1- « 

a VII. 8zámu csendörkerüle tbell: 

az étfalvai örs Málnásra 1904 január 
a keresztényfalvai • Roz,myóra • 

l-vel 
16-val 
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C8endÖT-különitmények működtek : 
az I. 8zámu csendőrkeriiletben: 

Nagylakon 3 fővel 1903 decz. 7-től 1904 április. 9-ig. 
Ajtonban 4 « 1904 febr. 26-tól 1904 szept. 30-ig. 
Sztojkafürdön 2 fővel } fli d , .. d' l tt 
Görgénysóaknán 2 «  a r Ol eny a a . 

a II. számu c8endő1'kerületben : 
Szefkerinen 5 fövel 1904 jan. 25-től 1904 ápr. l-ig. 
Románpetrén 5 «  « « 25-től « « 1O-ig. 
Czrepáján 5 25-től . 1O-ig. 
Dobriczán ;) 25-től « 1O-ig. 
Tomasováczon 5 25· től « máj. 14-ig. 
Jdvoron 5 « febr. Ifi-tól « ápr. lO-ig. 
B6toson 5 l-től «márc. 30-ig. 
Csentán ;) l-től 30-ig. 
Kumán on 5 l-től 30-ig. 
Magyarpádén :) l-től I 30-ig. 
Nagytovákon 5 l-től « máj. 8-ig. 
Apátin 4 fővel 1903 okt. l-től 1904 szept. l-ig. 
Talpason 5 « 1904 jan.20-t61 « « l-ig. 
Menyházán 2 «  « a fürdőidény alatt. 

Bár6 Vojnics IstváI!, Pilloszanovics József és Lelbach 
János nagybirtokosok bácsbodroghmegyei szállásán 
5-5 fővel lli04 junius 24·től julius lO-ig. 

a III. 8zámu csendőrke1'ületben : 
Erkeserűn 4 fővel 1904 február 18 óta. 
Magyarvalkón 4 fővel 1904 február 2 1  óta. 
Piskolton 4 fővel 1904 május 17 6ta, 

Félix.fürdőn 2 fővel a ur l eny Szent-László püspökfürdőn 2 fővel } f' dő' d . 

Biliarfüredell 2 fővel alatt. 

Dömsödön 4 fővel 1904 október 9 óta. 

a IV. 8zámu c8endő1'kerületben: 
8zomolnok-Huttán': 3 fővel, 1899 szeptember 13-tól 
Parnón 4 fővel, 1903 mál'cz. ll·től. 1904. jun. 17-ig, 
KOBztrinán 5 fövel, 1904 május 15-től. 
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a ra�k-füredi, erdőbényei, bártfai szobránczi stószi 
Jub161, virá,,"'Völgyi, tátralomniczi 

'
fürdő- és 

'
nyaral6 

telepeken 2-2 fővel a fürdőidény alatt. 

az V. 8zamu c8endörkerületben: 

Trencsén-Teplicz f"lirdőn 5 «
' 

. . 
a szliácsi fürdőn 2 fővel ) 
a csíz� f�rd�n 2 «  a fürdl:hdény alatt. 
a kontmczal fürdőn 2 .  
a dobsinai jégbarlangnál 2 fővel, 1904 julius 15·től 

augusztus 3 1-ig. 
Csorbat6n 2 fővel, 1904 junius 15·től okt6ber 31-ig. 
Fenyőházán 3 fővel, 1904 május l-től okt6ber 3 1-ig. 

a VI. 8zámu csendőrkeriiletben.
Savanyukuton 
Harkányon 
Tarcsán 
Balaton-FöldvlÍ.l'on 
Hévízen 
Balaton -Füreden 
Almádin 
Siófokon 

:2-2 fővel, a 
fürdöidény 

alatt 

a VII. számu csendörkerületben : 

Marillavölgyön 5 fővel } .. , 
Elöpatakon 3 fövel a furdőldény alatt. 

Gyalogosittatott .-

a II. 8zámu c8endőrkeriiletben : 

az apátfalvai, pitvari és gyomai örs. 

a III. 8zámu c8endőrkerületben. 

a . ki�kőr?si, kalocs�i, dusnoki, �ázlári, kiskunfélegy. 
�azal, kl�k�nhala�l, �unszentmlklósi, szabadszállási, 
tl�za.cse.g�.

l,JászladanYl, kunhegyesi, kisvárdai és szent
mlhalyl ors. 
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Ór- Örsvezetó 
mester 

Megjegyzés. A hét m. kir. csendőrkerületnél � r. o
.
szt. 

6" IT zt to"rzsőrmester a részükre rendszeresltett ille-
és '" . os . ' . ill 1 k- "I 3' IT oszt törzsőrmester, őrmester! e-
tékekke ,ezen lVU " . ' 

.. . 

tékekkel, továbbá 154 járásőrmester a részukre rendszere-

Tisztikar. 

A testület kebelében előfordult egyéb változások 

röviden a következők: 
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1904. évi november hó l-vel. 
Cscndör Ö r B 

sitett illetékkel és 186 járásőrmester őrmesteri illetékkel 
a rendszel'esitett őrmesteri állomány rovására vannak 

kinevezve. 

() cs. és ap. kir. Felsége 

1901,. évi április hó 16-án Bécsben kelt legfelsőbb 
elhatározásával: 

10 

Polgári 
alk&lm. 
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Panajott Sándor ezredest, a magyar csend
őrség felügyelőjének teendőivel ideiglenesen meg
bizott felügyelő helyettest, a rnagyar km-ona 
on,�úgaih"z la1·tozó csendőrsfg feliig!Jelőjevé leg
keg;yelmesebben kinevezni méltóztatott ; 

O cs. és ap. kir. Felsége 
1901-. évi augusztus hó 1 �-én Ischlben kelt leg

felsőbb elhatározásával : 
postupiczi Rostka Pál

, 
ezredest, a 

. 
III. sz�mll 

csendőr-kerület parancsnokat a m. klr. belugy
miniszteriumban felállitott <;sendő1'ségi iigynsztaly 
vezetőjé vé legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott ; 

Ü cs. és ap. kir. Felsége 
1 904. évi május hó 2-án Bécsben kelt legfelsőbb 

elhatározásával: 
pobjeniki Bedekovié Ii:ároly ezredesne� , a 

m. kir. horvát-szlavon csendőrség parancsnokanak 
sok évi igen sikeres szolgálatai elismeréseül a 
Ferencz Jo zsrf-rend tiszti ke1'esztjét legkegyelme
sebben adományozni méltóztatott ; 

Begié ll'liklós és 
Mi:.r.ler Emil, m. kir. horvát-szln.von csendőr

parancsnokságbeli századosoknak, a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett igen buzgó és eredményes 
müködésükért ; továbbá: 

Haralllilla József, m. kir. horvát-szlayon
csendőr-parancsnokság beli főhadnagy-számvi vőnek ; 
végül: 

, .. . 
Sebesta Ottol.ár, III. sz. csendőr·keruletbeh 

főhadnagynak oktatótiszti minőségben hoss�,
ab.b 

időn át tanusitott ügybuzgó és eredményes muko
déseért a m. kir. honvédeimi minister úr dicsérő 
elismeréBé t nyild,nitotta. 

Vé ül .. g 
é O cs. és ap. kir. Fels ge 

1904. évi január hó 12-én lVIürzstegben kelt leg
felsőbb elhatározásával : 

Szelestey Károly VI. sz. csendőr-kerületbeli ezre
aesnek a porosz királyi II. oszt. vörös sasren dnek, 

147 
Bencze Bálint VI. sz. csendőr-kerületbeli századosnak a por08Z királyi I ll. oszt. korona rendnek Nagy Béla VI. számu csendőr-kerületbeli főhad� 

nagynak. a P01'OSZ kiralyi I V. oszt. vüriis sasrendnek és U:acslCz Pál VI. sz.  csent1őr-kerületbeli hadnao-ynak a porosz királyi IV. oszt. k01'01W 1'endnek 
"
elfogadhatását és viselhetését legkegyelmesebben megengedni méltóztatott. 

Előléptetések : 

1904. évi május hó l-ével. 

I. A m. kir. caendőrségnél: 

ezredessé : dombrádi Nagy Gyula alezredes, a YII. sz. csendőr-kerület parancsnoka; 
alezredesekké : Göttl1lanll Bódo'� alezredes, a III. és SZŐ('s Mihály alezredes, a II. sz .  csendőrkerület parancsnokhelyettese . 
I. osztályu századosokká:

' 
Pdl Lajos s Burján Enll?'e VI. és felsőásguthi IúirtvayessU Árpad I. sz. csendőr-kerületbeli II. oszt. szá7.adosok ; 

, 

. II. o.szt
,
ályu századoRokká : Mayer József. Y.,  sIlllonyI es varsányi S irnonlli .Józ8ef és Csisz<1r Gu,,;,'a , VI. szá�u csendőr-kerületbe]i főhadl).agyok ; főhadna�yokka: Tlrts Bela, n., Kovács Odó'n, I. és LukuvLC8 Gyula, VII. c3endőr·kerü!etbeli hadnagyok; 

�adnagyokká: Fm'gách Elemér, VII.. Viasz aty Bela, III., a.rabov8�ky Béla, Y., Szederkfnyi Elek, II. és Kertesz Jenó r. sz. csendőr-kerületbeli hadapród -tiszthelyettesek. 

ll. A m. kir. horvát·azlavon csendőraégnél : 
I. ?sztályu századossá: Milo8'llvjevic Gyó'rgy, m. kIr. horvát-szlavon csendőr-parancsnokságbeli lJ. osztályu százados. 
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1904. évi november hó l-jével: 

I. A m. kir. csendőrségnél : 

őrnagyokká : Bolek László, VII. és verebélyi 
Mari'ló György, III. sz. csendőr·kerületbeli I. oszt. 
századosok; 

I. osztályu századosokká: Reschner György, L, 
Imreh Ferencz, IV. és Jakab Sdnd07', II. sz. csendőr
kerületbeli II. osztályu századosok ; 

n. osztályu századosokká: Gömöry László, IV., 
Nyisztor Sándor, Ill., Török Kálmdn és Borhy 

Sándor, II. sz. csen�őr-kerületbeli főhadnagyok; 
főhadnagyokká: Czékus László, L, Bezsilla Krílmán, 

VII., Soltész Sándor és Kenedi Nándm', VI. sz. 
csendőr-kerületbeli hadnagyok ; 

hadnagyokká : rományai lovag Czógler Gusztáv, 

Meszáros Iván, IV. és Raab Antal, II. sz. csendőr
kerületbeli hadapród-tiszthelyettesek ; továbbá: 

számtanácsosokká : nemesszeghi Neme88zeghy 
László és Stolzenbe?'g Jánus, I. osztályu százados
számvivők. 

II. A m. ki,·. horvdl-szlavon csendőrségnél : 

őrnagygyá : Michl Pál, m. kir. horvát-szlavon 
csendőr·parancsnokságbeli I. osztályu százados ; 

II. osztályu századosokká: Staréevié János és 
Mihalovié Tamás, m. kir. horvát-szlavon csendőr
parancsnokságbeli főhadnagyok; 

főhadnagygyá : Sek Viktor, m. kir. horvát-szlavon 
csendőr·parancsnokságbeli hadnagy. 

Nyugdijaztattak 1903/1904. évben: Dmlukovié 
Tódor, m. kir. horvát szlavon őrnagy; Súrpy 
György őrnagy, Rákosi Ferencz, r. oszt. százados, 
kinek saját kérelmére történt nyugdijazása alkal
mával O cs. és ap. kir. Felsége 1 904. évi október 
hó 20-án Gödöllőn kelt legfelsőbb elhatározásával 
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a czimzetes őrnagyi jelleget - valamint a Ferencz 
József-rend lovagkeresztjét legkegyelmesebben ado
mányoz�i mé}t?ztatott .. ; tov�bbá Czakó Diósgyőri 
B?,rnabas, Monrz Gyorgy es patakfalvi Ferenczy 
Jozsef, r. oszt. századosok végül Hilbe?·th Rezső 
Henzeg G1!�l� és 

,
árkosi Mihály Károly hadnagyok: 

VárakozasI Illetekkel 1 további éne szabadsá"ol-
tatott : Lipcsey András főhadnagy. 

b 

Legénység. 

A le�énységi állomány kiegészitési viszonyai ez 
évben I S  kedvezők voltak, a mennyiben a cs. és kir. 
közös hadügyminiszter Ur által a közös hadsere" 
gyalog és lovas magyar ezredeitől ezredenként 4' 
össze:!�n 260 téns:leg szolgáló önként jelentkezőnek: 
valawlllt a m. kIr. honvédelmi miniszter Ur által �onvéd�zredenké�t 4, 

,
összesen 1 12 főnyi tényleges 

?nként )elent�ezónek atengedése lényegesen hozzá· 
Járult a létszamhiány fedezéséhez. 

A rendszeresitett állományra hiányzott: 

É ' 1: C8endórkerületnél és pedig 
ves ho 

I. 8z .. 1 II. 8z. lm. sz.llv. sz.lv. 8z. 1 VI. sz. lVII. 8Z.' �����: 

1003. évi 

Október +49 3i! 13 35 26 2 13 7'1. 
November +'1. 19 31 3! 13 36 10 139 
Deozembe +7 \19 4!! 4!! li! 47 1!! 177 

1904. évi 

Január i! 16 3'1. 50 16 50 4 170 
Február ..• +2 15 33 67 8 53 9 183 
�árcziuB +1 19 35 84 16 57 10 219 
Aprilis .• +18 33 19 79 31 46 1'! 20� 
Máju8 .. _ 29 24 26 8á Hl 33 14 2� 

I
Juniu8 _. 2� 23 26 90 8 26 7 20! I Julius .•• 16 14 21 91 15 14- 7 178 
!AUgusztul:i 7 19 5 100 'll '!5 4 181 
8zeptember 7 80 100 'u 30 15 !56 
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Azon fogyaték, mely a leg énység állo mányában 1903 okt. 

t-től 1904 szept. 30-ig előfordult, szám szerint a következő: 

", ,;. 
" ." 
�:a A csendőr 'é.) &:I 

kerület � � 
-a5 Q,) "2 szá.ma eao ..... .... ,,;;, 
S� 00_ );;I '--

I. 36 2 
n. 97 3 

m. 84 1 
IV. 111." 4, 
V. 105!! 

vr. 1914 5 
VII. 3 7, 3 

Összesen I 6181 20 I sl 11391 �07 H 1 11 8 I 49 I 20 I I 2 1140 

Szolgála t i  kötelezettségém k betöltése után kilépett: 

I. , , 
Csendórkerületnél 

Ev es ho 
7.":ln. Bz·lm:.,:·IIv. Sz.1 v. sZ ' IVI. sz. lVII. 8Z.' ö::�e-

1903. évi 

'! I Okt6ber � 5 15 1

� I 13 1 11 10 83 
November I 4- 10 1!! 'l4 4- n 
Deczember '! 12 9 16 1 51! 

190'. évi 
Január ... i 5 7 II 4, 7 11 SI 38 
Február 3 5 7 16 3 14 1 49 
MárcziuB 1 7 6 ll! 7 14 1 4 8  
Április .- 2 21 6 28 18 6 5 86 
Május ... 1 11 12 15 3 3 4, 49 
Junius .•. 1 4, 

il 
4 S 3 27 

Julius ... ! 1 4 3 l! 4- 17 
Augusztus 2 3 3 6 9 il 31 
8zE'ptiPmber II II 10 12 'ill S 66 -

Osszesen 361 97 I 841 135 I 105 124 I -::'7 ölti 

A magya?' ki1'alyi o8el1dő?'8eg legenyaegi egYflteinel: 

1904-. évi szepte m ber hó 30-án volt: 

C8endör
kerület 
szá.ma 

I. 
II. 
UI. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

Összesen II 3781 58 I 'il� I 'il I 3 I 00 13587 1l9110461�1H952147 911 

Kitüntetések 
az 190:1 okt6ber 1.sejétől 1904 szeptember 30-áig terjedő 

időszakban. 

I. Jelvényes kitüntetést nyertek : 

1. Hollósi Ignácz őrmester, a lY. sz. csendőr
korület állományában. 

1 880 julius l3·án a cs. és kir. 48. gy. ezredhez 
felavattatván, 3 évi tényleges szolgálat után 1883 szep
tember 1 3-án a csendőrséghez átlópett, tehát 24 éven 
felül - ezek közül 21 évet a csendőrségnél szolgál. 

Nevezett egész szolgálati ideje alatt egyaránt 
lankadatlan ügybuzgósággal, kötelességhü odaadás· 
sal és dicséretes munkássággal élt hivatásának és 
főképen, mint 17 éven át a Galicziával határos 
szepesófalui örsnek parancsnoka volt nagy hasznára 
a közszolgálatnak az által, hogy a szomszédos 
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galicziai községekből átjött tolvajbandákat ártal
matlanná téve, örskörletében a vagyonbiztonságot 
helyreállitotta, a gyakori határvillongásoknak pedig 
erélyes fellépés és értelmes intézkedéseivel elejét 
vette_ 

Szolgálati ideje alatt személyesen 1762 bűnöst 
derített ki, illetve fogott el és adott át az illetékes 
biróságnak, 2287 törvénysértőt pedig feljelentett, 
mi által örsén immár teljesen megnyugtató viszonyok 
állnak fenn_ 

Ily derék altiszt tehát, ki példás és erkölcsös 
magaviselet mellett a csendőrségi szolgálat iránt 
mindig kiváló előszeretettel viseltetett, alárendelteit 
helyesen befolyásolfa, oktatta és nevelte s hosszu 
szolgálati ideje alatt egyszer sem szolgáltatott okot 
megfenyítésére, előljáróinak teljes bizaimát és meg
elégedését birj a, derekasan rászolgált arra, hogy 
hosszabb időn át becsülettel és kiváló eredménynyel 
teljesített szolgálatának jutalmát elnyerje_ 

Ö cs. és ap. kir. Felsége 1903 november 19-én 
Eisenerzben kelt legfelsőbb elhatározásával Hollósi 
Ignácz őrmesternek a koronás ezü�t érdemkereBztet 
legkegyelmesebb en adományozni méltóztatott 

2. Fl6rián János II. oszt. törzsőrmestl\r, az V. sz. 
csendőr-kerület állományában. 

Nevezett 1873. évben a cs. és kir. 51.  gyalog
ezredhez soroztatott be, a hol 188 1 .  év végéig, tehát 
8 éven felül számvivő-őrmesteri minőségben elől
járóinak legnagyobb megelégedésére szolgált, onnan 
közvetlenül a II. csendőr-kerülethez lépett át s itt 
mintegy két éven át teljesített közbiztonsági szol
gálatot. Ezen idő alatt kiérdemelvén előljárói bizal
mát, a csendőrségnek szervezése körüli nagyszabásu 
munkálatoknál való segédkezés czéljából, mint 
segéd tiszti segédmunkás a parancsnokság szék· 
helyére Szegedre, - 1884.. évben pedig az akkor 
felállitott V. sz. csendőr-kerülethez helyeztetett át, 
hol ugyancsak a segédtiszti irodában még mai 
napig is szolgál. 

Flórián törzsőrmester, ki már eddig is 31 éven 
felül, e közül 23 éven át a csendőrségnél töltötte 
életének férfikorát, szakadatlanul és minden alkal
mazásában, de főleg 14 éven át mint raktárkezelő, 
kiváló megbizhatóságot, ernyedetlen szorgalmat és 
fáradhatlan tevékenységet fej tett ki ; előljárói iránt 
ragaszkodást s hűséget, egyáltalán ugy szolgálatban, 
mint azonkivül példás magatartást tanusított, mihez 
képest igen jól van minősÍtve s több izben részesít
tetett dicséretben. 

() cs. és ap. kir. Felsége kegy telj esen mél
tányolva Flórián János törzsőrmesternek hosszú időn 
át tanusított kötelességhű, kiválóan buzgó és ered
ménydús tevékenységét, őt 1904 november hó 27-én 
Eisenerzben kelt legfelsőbb elhatározásával, a koronás 
ezúst é1'demke1'eszttel legkegyelmesebben kitüntetni 
méltóztatott. 

3. Álgya J6zsef II. osztályu törzsőrmester, a 
m. , kir. III. sz. csendőr-kerület állományában. 

Algya József törzsőrmester 1 875. évben a cs. és kir. 
23. vadász zászlóalj hoz felavattatván, 3 évi tényleges 
szolgálat után 1878. év október 19-én a volt erdélyi 
csendőrparancsnoksághoz lépett át, majd a cRend
őrségnek Magyarországon 1881. évben foganatba 
vett szen-ezésével a II., 1882. évben pedig a 
III. csendőr-kerülethez helyeztetett át; e szerint 
már 29 éven felül, ebből 26 évet a csendőrségnél 
szolgál. 

Csendőrségi szolgálati ideje alatt és pedig 7 éven 
át a közbiztonsági szolgálat terén, - 19 éven át 
pedig irodai alkalmazásban egyaránt, lankadatlan 
kitartással párosult eredménydús tevékenységet 
fejtett ki, mely tevékenység jellemzéseül csak az 
alábbi eseteket sOl"oljuk fel: 

J877-ben Pető Mózes magyar-hermáni lakos rej
télyes körülmények között meggyilkoltatott. Álgya, 
ki csak 2 évvel később helyeztetett a baróti örsre, 
a melynek közelében a gyilkosság történt, ritka 
ügyességgel és szakértelemmel bevezetett nyomozás 



sO l'án a már majilnem feledésbe ment gyilkosság 
addig ismeretlen maradt tettesét a meggyilkolt 
elvetemedett fia személyében ki derítette, elfogta és 
a biróságnak átadta. 

[880-ban ismét egy gyilkosság tettesét, majd egy 
a börtönből megszökött veszélyes gonoszteyöt puha
tolt ki s fogott el. 

Ugyanazon évben egy fi tagból állott lótolvaj
bandát -

1883· ban pedig egy már huzamosb ideig garázdál
kodott tolvaj szövetkezet tagjait tette ártalmatlanná. 

1 884 ben képviselőválasztás alkalmával példás 
ön mérséklettel párosult tapintatossága és okosságá
val sikerült neki iL háborgó s erőszakoskodásokra 
hajló tömeget fegyverhasználat nélkül rendben 
tartani. 

Irodai alkalmazásában pontossága, lelkiismeretes
sége és feltétlen megbizhatósága által tünik ki és 
a szárny számvitelét kiváló jártasság mellett rend
kivüli kitartással és ernyedetlen szorgalommal, elől
járói teljes megelégedé.sére vezeti. 

Mindezek alapján Ö cs. és ap. kir. Felsége 
1 904_ évi január j:ló 30-án Bécsben kelt legfelsőbb 
elhatározásával: Algya József II. osztályu törzs
őrmesternek a közbiztonsági- és irodai szolgálatban 
hosszu időn át tanusított kiválóan buzgó és ered
ményes működése elismeréséül, a koronás ezüst 
erdemkere8ztet legkegyelmesebben adományozni mél
tÓztatott. 

4. Gudor István őrmester, a III. sz. csendőr-l,erület 
ítllományában_ 

Ezen őrmester 1 874_ évben a cs. és kir. 26_ gyalog
ezredhez felavattatván, oda ugyanazon év október 
l -én bevonult ; résztvett Bosznia és Herczegovina 
megszáUásában, a�tán 7 évi és 3 hónapi tény
leges szolgálat után 1 882 január l -vel köz\"etlenül 
a csendőrséghez lépett át, hol tehát immár 22 évet, 
ezek közül 20 évet mint örsparancsnok megszakí
t/is nélkül szolgáL 

Jl osszú szolgálati ideje alatt Gudor örmester pél
dás winősítvénye, ügybuzgalma és a közbizton�ági 
szolgálatban elért eredmény teljes müköd ése által 
tünt ki, számos súlyos beszámítás alá eső büncse
lekményt, mint hitvesgyilkosságot, rablást, több 
rendbeli l'ablógyilkosságot stb. derített ki. s csak az 
utols6 10 évről beszerzett adatok szerint mintegy 
220 bftntettest fogott el  és 700-at feljelentett. 

N agy fáradsággal, kitartással és llllzgósággal ke
resztiil vitt nyomozás során elért szép eredmények, 
továbbá örsének példás rendbentartása, az állomány 
kiegészítése körül kifejtett buzgalma és szakasz
parancsnok helyettesi minöRégben is kifejtett hasz
nos munkálkodásáért 6 ízben részesült ilicséretben 
és töl,b izben pénzbeli jutalomban. 
" l\[időn pedig :l0 ik szolgálati évét megkezdette, 

O cs. l's ap. kir. l<"'elsége 1 904. évi márrzius hó 
l3 -án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával őt 
békében és háborúban egyaránt kifejtett hasznos és 
eredményes tevékenysége legfelsőbb elismeréseül a 
km'on'tB ezüst erdemkereszttel legkegyelmesebben ki
tüntetni méltóztatott_ 

5. Barta Mór őrmester, a III. HZ. c end őrkerület 
állományában. 

Barta őrmester a cs. és kir. 8. buszárezrednél 
3 évi tényleges szolgálatát betöltvén, 1883. évi január 
hó !)·vel a csendőrséghez lépett át, ahol azóta - tehát 
21 pven felül szolgál. 

Ezen derék altiszt hosszú szolgálati idej e alatt a 
l egfel sőbb szolgálat követelményeinek fáradhatlan 
buzgalommal és vasszorgalommal tett eleget ; alá
rendelt jeire és bajtársaira is példás magatartásával 
a legjobb befolyást gyakorolta, mint szakaszparancs
nok-helyettes, alkalomadtán helyesen intézkedett, 
ugy hogy minden irányban előljárói teljes elismeré
sét és megelégedését birja. Kiváló és eredmény tel
jes" tevékenységeért fi íz ben lett meg dicsérve. 

O cs. és ap. kir. Felsége legfelsőbb figyel
mére méltatva Barta Mór őrmesternek a közbizton-
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sági szolgálat terén teljesített hosszas, önfeláldozó 
és kiváló szolgálatait, neki 1904,. évi április hó 6-án 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával a koronáa 
ezust énlemkere8ztet legkegyelmesebben adományozni 
méltóztatott. 

6. Kovács Sándor II. oszt . törzsőrmester, a II. sz _ 
csendőrkerület állományában. 

187 1 .  évi február 26-án a cs. és kir. 38. gyalog
ezredhez felavattatván, onnan - majdnem 10 évi 
tényleges szolgálati idő után mint őrmester 1 88 1 .  évi 
julius hó 23-án közvetlenül a m. k ir. csendőrséghez 
lépet, át, tehát immár megszakftás nélkül 33 éven 
felül - e közül 23 évet a csendőrségnél szolgál. 

N evezett csapatszolgálata alatt mint tiszthelyet
tes részt vett Bosznia megszállásában és ez alkalom
mal 5 ütközetben bátor, elszánt és hidegvérű maga
tartásával tünt ki .  

A csendőrséghez átlépve, 4 év és  5 hónapiR igen 
szép eredménynyel a közbiztonsági szolgálatban 
alkalmaztatott, majd előljárói felismervén benne a 
fontos irodai szolgálatra kiválóan alkalmas altisztet, 
a kerületi parancsnokság törzséhez osztatott be, 
hol immár 1 9  év óta a segédtiszti irodában végzi a 
törzspénztári, felszerelési, raktárkezelési, állomány
kiegészítési és berendezési munkálatokat oly alapos 
szakértelemmel, lelkiismeretes pontossággal és lanka
datlan buzgósággal, hogy méltán kiérdemelte elől
jál'�?i bizaimát és becsülését. 

O cs. és ap. kir. Felsége legkegyelmesebben 
méltányolva ezen különben is igen jól minősített, 
33 éven felül büntetlenül szolgáló altisztnek érde
meit, őt HJ04_ évi április hó 24-én Bécsben kelt leg
felsőbb elhatározásával, a koronás ezüst érdemkere8zt· 
tel legkegyelmesebben lütüntetni méltóztatott. 

7. Budai János járásőrmester, az r. sz. csendőr
kerület állományában. 

Nevezett 1861, márczius hó 7-én a cs. és kir. 60. sz. 
gyalogezredhez avattatván fel, a k övetkező év április 
hó 6-án a fennállott cs. kir. 8. sz. csendőrezredhez 
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osztatott be és az idő óta, tehát immár 40 éven felül 
szakadatlanul szolgál. 

Ezen, a legénységi állományban csak nagy ritkán 
előforduló hosszú szolgálati idő al att mindig éber 
buzgalma, kötelességérzettel párosult kitartása, fér· 
fias jelleme és eredménydús működésével tünt ki. 
Kiváló érdemei elismeréseül 9 izben dicsérő okiratot 
nyert, 1 89 1 .  év május hó 1 5-én Lainzban kelt leg· 
fel sőbb elhatározással pedig a km'ona8 ezüst érdem
kere8zttel tüntettetett ki. 

Kimagasló ténykedései jellemzéseül a sok közül 
csak néhány esetet emelünk ki. 

A maroshidasi vásáron történt 1 878-ban, hogy 
ismeretlen tettesek egy Deák Juon nevű egyéntől 
300 K készpénzt elloptak .  A lopás nagy port vert 
fel s a tolvajokat az egész város népe segített fel· 
kutatni, ám hasztalanul. Az esetet meglehetős 
későn jelentették be a csendörségnek, úgy hogy a 
már árkon-bokron túllevő tolvajok kézrekerítésére 
vajmi kevés kilátás volt, de Budai a legnagyobb 
óvatossággal a tolvajok k eresésére indulván, hosszú, 
fárasztó kutatások, kitartó üldözés és tervszerű helyes 
megfigyelések által szerzett ny omokon haladva, 
harmadnap a tetteseket két büntetett előéletü, vesze· 
delmes tolvaj személyében elfogta s az ellop ott pénzt 
iR maj dnem hiánytalanul megkel'itette. 

1 87H-ben egy bankóhamisÍtóról rántotta le a leplet. 
Segesvári Sándor tordai l akos öreg napjaira bank
jegyek gyártására adta a fejét. Lakása valóságos 
mintaképe volt a bank ógyárnak. l\1inden sarokban 
gépek, fotot;rafáló meg egyéb titkos eszközök voltak 
felállítva, az asztalon pedig garmadával feküdtek 
azok a kis papirlapok, a mikhez más ember csak 
becsületes munka után juthat, ukkor is csak dara· 
bonként. Segesvári, Budai ép oly ügyes, mint lele· 
ményes eljárása folytán, ártalmatlanná tétetvén, 
rögtön megcsappantak a közforgalomban a Segesvári. 
féle szép, de hamis bankjegyek. 

1 889-ben két rablót kerített hurokra, kik egy Peti 



Ish:Lu ne\'ü héderfi lakost minuenéből kifosztottak. 
A két jómadár kézrekerítése rendkÍ\"üli nehéz dolog 
volt. mert felfedezésüket elkerülendő, a felismerhet· 
lenségig elváltoztatták külsejüket, B hogy mégis 
hurokra kerültek, az csakis Budai kitünő ember· 
ismeretének, rendkívüli ügyességének és leleményes· 
ségének köszönhető. 

Nehéz feladat volt 1 884· ben Heczegán Juon Toma 
n,yirm8zői lakos gyilkosainak kinyomozása és kézre· 
kerltr\so is. A tett szinhelyén nyomok,nem maradtak, 
gyanakodni alig lehetet� valakire. Am Budai �lem 
csüggerlt el, hanem ac1cbg kutatott, keresett, mIg a 
gono.ztett elkövet§it három nyirmezői lakos és .a 
meggyilkolt neje,  mint bűnrészes személ:yében ln· 
derítette és a bünjel\'ényekkel együtt a buóságnak 
átadta. 

Ugyanazon évben a turi határban meggyilkolva 
találták Rusz Péter nejét és leányát. Budai nehéz 
körülmények között ezeknek is kiderítette a gyilko· 
sait s azokat - az ugyancsak az irlőben előfordult 
töb u rendbeli betöréses lopás tettesei\'el együtt át· 
szolgáltatta a biróságnak. 

l:->b5. év január 21l·án nagy llavargások yoltak 
Magyal'péterden. Mintegy 50 - 60 ottani

. 
lakos 

ugyanis jogtalanul behajtott több középpeterdI lakos 
tulajdonát képező marhát, lL  miket többszöri fel szólí· 
tásra sem akartak kiadni. A szép szónak, kérelem· 
nek nem volt semmi hatása. A kedélyek egyre izga· 
tottabbak lettek és a nép féktelen c1ühében már a 
vérontásra is kész volt, úg.V hogy a fegyveres beavat· 
k07.ás bzinte kikerülhetetlennek látszott, azonban 
Budai tapintatos, higgadt, körültokintő, de e mel· 
lett erélyes és férfias fellépésének köszöuhető, hogy 
a láza(Ús ki nem tört s nagyobb b ajna k  eleje 
vétetett. 

1 87· ben ismét egy pémhamisító· b andát fülelt le. 
A diszes társaságnak tagjait épen « mtlUka» közben 
érte utól a derék őrmester ügyes keze. A nagy' 
mennyiségű hamisítvány t, gépeket, \'egyszereket 
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stb. a hamisító kkal együtt, igen fáradságos és 
észszerűen keresztül vitt nyomozás után átailta a 
biróságnak. 

Ugyancsak a tenszerüen és okosan bevezetett 
nyomozásnak a sikeres eredménye volt 1 !-l87 ·ben 
számos betöréses lopás tetteseinek - I !jUO· ban 
pedig egy raLlógyilkosság tetteseinek kinyomOl�ása 
és elfogása. 
, � fÖl

,
ltebbiekben előadottakon kivül eléggé jellemzi 

aldas? us . t�vé.kenységét s nagy érdemeit az is, hogy 
szolg:üatl ldeJe alatt több mInt 400 tettest fogott el, 
s hogy 2000·et meghaladja azoknak száma, kiket 
töryénysértésért feljelentett. 

( )  cs. és ap. kir . .I!"elsé�e 1 901,. évi május hó 
l l -én Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával 
Budai János j árásőrmesternek, a közbiztons!Íaj 
szolgálatban 40 éven át tanusított, mindenk�r 
kötelességhü és példás m agatartása, valamint ki\·á· 
lóan buzgó és rendkívül eredményes működése 
legfelsőbb elismeréseül, az arany h-demkere8ztet 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

8. Ljeskovac Mile ez. őrmester, 
9. Vukos György őrmester és 

1 0. Milojevié Miklós ez. őrmester, mindhárman 
a magy. kir. horvát·szlavon esendöl'parancsnoksá<r 
állományában. 

" 

H103. év tavaszán Horvátország egyes megyéiben 
nagyobb mérvü zavargás ok keletkeztek, a melyek 
május és junius hóban már oly erőszakos jelleget 
öltöttek, hogy nemcsak a lakosság, hanem különösen 
a községi és járási tisztviselők testi épsége és 
vagyona a legkomolyabban volt veszélyeztetve. 
Hogy ezen, a közrend és biztonsági szempontból 
tarthatatlan állapotok, melyek már az anarchia 
sziuezetét viselték magukon, mégis idejekorán meg' 
szüntek és a törvényes rend ismét helyreállittatott, 
az nagyrészt a csendőrség fáradhatlan, éber ör
köd és ének és vitézséggel párosult, erélyes fellépésé
nek tulaj donítható. 
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Az előfordult esetek kiválóbbj ai a következők : 
Különösen Varasdmegye Beduja község lakossága 

közt indult meg a zavargások előidézése iránti moz
galom, mely mind nagyobb mérveket öltve, 1903. év 
julius 3·án teljes erövel kitört. 

Mintegy 400-500 főnyi tömeg a papilak előtt 
összegyülve azt követelte, hogy az összes községi 
hivatalnokok, tanítók és más alkalmazottak esküd· 
jenek meg arra, miszerint jövőben az ellenzéki párt 
j elölt j ére fognak szavazni. 

A járásfőnök intette a fanatizált tömeget, hogy 
hagyjon fel erőszakoskodásával s álljon el jogtalan 
követelésétől, de ezen intelmeit a felbőszült emberek 
nemcsak hogy semmibe se vették, hanem őt durván 
szidalmazták s már-már tettleges en is bántalmazták. 

Ekkor Ljeskovac Mile őrmester, bedujai örs
parancsnok 3 csendőrével a felingerült tömeget 
«a törvény nevében)) elhangzott figyelmeztetés után, 
elszánt bátorsággal szuronynyal szorította vissza, 
a főczinkosokat elfogta s igy a nagyobb bajnak 
elejét vette. 

Másnap reggel, midőn Ljeskovac őrmester az 
elfogott zavargó kat 3 csendőrrel Ivancéra akarta 
kisérni, a papilak előtt maj dnem ugyanazon jelenet 
ismétlődött, mire az őrmester 2 csendőrt fogoly
őrizetre visszahagyva, csupán l csendőrrel a papilak 
elé sietett s a 300-400 főnyi tömeget - mÍlltán 
szép szóra szétoszlani vonakodott, szurony támadással 
ismét szétugrasztotta, majd a községi nagymezőről 
is, - hol gyülekezni kezdtek, szintén elzavarta. 

Ugyanaznap délután l órakor, a viharágyúk 
dörgése s a félrevert harangok zugására a szomszéd 
községbeliek a bedujaiak segítségére jöttek és igy 
most már mintegy lOOO-1 200-an megint a papilak 
előtt gyülekeztek, veszélyes fenyegetések között 
követelvén újból a községi alkalmazottak feleske
tését arra, hogy csakis az ellenzékre fognak szavazni. 

A megfélemlített hatósági kiküldött, a községi 
biró és a jegyző az ingerült tömeg kivánságát már 
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teljesiteni akarták ; azonban Ljeskovac őrmester ezt 
határozottan ellenezte, egyben figyelmeztette II 
tömeget erőszakoskodásának súlyos következményeire 
s felhivta, hogy oszolj on szét. Ám a fanatizált s 
részben ittas emberek a felhivásnak nem engedel
meskedtek, sőt féktelen dühökben annyira mentek, 
hogy II csendőröket vad csatazajjal megrohanták. 
Ljeskovac őrmester e kritikus pillanatban tehát 
kénytelen volt .tüz )) -et vezényelni, mire ép a leg
veszedelmesebb támadók közül heten halva terül
tek el, nehányan többé-kevésbbé súlyosan meg
sebesültek, a többiek pedig szétfutottak s i"y a rend 
ismét helyreállott. 

<> 

Nagyobb zavargások voltak az időben Belovár
Kőrösmegye kőrösi járásában is, melyeknek meg
akadályozása végett az országos kormány statari
umot hirdetett ki. Az ingerült nép azonbau nap
nap után Gracani községben letépte az erre vonat
kozó hirdetményeket, miért is a járáshatóság fel
hivása folytán május IS-án Vukos György őrmester 
szt.-iván-zabnói örsparancsnok Neokovec Szilárd 
csendőrrel megjelent a községben, hogy a jegyzőt 
az ostromállapot kihirdetésekor kellő védelemben 
részesitse. 

Alig kezdette meg a jegyzó müködésót, élete 
máris komoly veszedelemben forgott, mert egy 
karóval felfegyverkezett egyén. orvul mogtámadta, 
de abban a pillanatban, midőn a jegyzőt le akarta 
ütni, a körültekintő s résen levő Vukos őrmester 
szuronyával a merénylőt czombon szurta, meg
akadályozván így őt gonosz szándékának kivitelében. 

Most a mintegy (iO főből álló ingerült néptömeg 
Vukos őrmester és járőrtársa ellen fordult, ám az 
előbbi a főcúnkost egy jól irányzott lövéssel ártal
matlanná tette, mire a többiek szétfutottak. Később 
Vukos őrmester, a seg[tségére jött csendőrökkel 
a felbujtókat elfogta, mi által örskörletében a rendet 
teljesen helyreállította. 

A 3-ik derék altiszt, Milojevic Miklós czimzetes 
1 1  
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őrmester nodmarofi örsparancsnok, a ki Varasd 
me"'yében Novimarofon őrizte � csendőrével a 
za\�rgók ellen eZ

,
en község vasú.ti 

"
álli mását a t.?r

vezett megrongálasok ellen , a mldon arról értesult, 
lw..,y St.-Petar lakossága fellázadt. több kormány
pú�tinak bázát l e rombolta és hasonló cselekm�ny 
el követése vpgett mintegy 400 paraszt Gor-RlCkar;t 
készül. Miloj e vic őrmester ezt megakadályozando, 
csendőreivel a község bejárata előtt a háborgó 
parasztok útját állotta és figyelmeztette őket, .hogy 
gonosz szándékukkal hagyjanak fel és oszoljanak 
szét neho"'v kénytelen legyen l'áj uk lövetni. De a 
vér�zomja� '

parasz
'
tok az őrmester felszólítását mibe 

so vették és azon voltak, hogy a községbe való 
bej utbatást minden áron kierőszakolják. Felkorbáosolt 
szenvedélyükben tehát ajárásfőnököt és a csendőröket 
előbb kövekkel dobálták meg, - melyektől a j arás
főnök és az őrmester súlyosan meg is sebesült.ek. 
majd me'" botokkal, kaszákkal, fej székkel stb. rájuk 
rohantak � de l\Iilojevic őrmester sebesülten sem 
ye,zté el  lélekjelenlétét, hanem tüzet vezényelt. 
Az eldördült 4 l6vésre egy főczin kos súlyos sérüléssel 
összerogyott, míg a 

,
többi könnyü se�e�ül�et . a 

menekülő tömeg magaval vonszolta. MlloJevlc őr
mcster aznap délután megérkezett katonai kar
hatalom segítségével aztán a iőkolomposokat elfogta 
s átadta a novimarofi kir. járásbiróságnak. 

A fentebbiekben ecsetelt 3 fegyyerhasználati eset 
mindegyikédl különösen jellemző, mikép a lőfegy;er 
használata előtt minden rendelkezésre álló enyhebb 
eszközt felhasználtak a jÍLrőrök parancsnokai arra, 
hogy a szenyedélyétől elvakított t?meget � l'őszako� 
kodásaitól visszatartsa. S hogy mmdazonaltal beko
vetkezett a feg"verhasználat, az csakis a törvényt 
lábbal tipró za�argók azon garázda magatartásának 
tudható be, melynek folyományaként nemcsak a 
községi és járási hivatalnokok élete, a lakoss�g 
vagyona, hanem a csendőrök fegyverbecsülete IS 
veszélyeztetve volt. 
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A törvényben gyökeredző kötelességet teljesitették 
tehát a csendőrök, midőn a leirt eseteknél fegyverüket . 
használták. Különösen növeli mindhárom őrmester 
érdemét az a körülmény, hogy több száz főre rugó 
fanatikus, felfegyverkezett tömeggel szemben, életük 
koczkáztatásával léptek fel, mielőtt a segélyükre 
kirendelt katonai karbatalom megérkezett, csak 
azért, hogy a halálveszedelemben forgó békés lakos
ság vagy hivatalnokok életét megvédj él<, noha csak 
1-4 csendőr fölött rendelkeztek. A mellett a leg
v{tlságosabb p illanatban is, a legbátrabbaknál is 
ritkán olőforduló higgadságot tanusitották, s csak 
a végveszélyben, midőn már egy pillanat veszteni 
való idejük nem volt, használták fegyverüket. 

Varasd- és Belovár-Kőrösmegye politikai- és 
birósági hatóságai is ritka egyértelműs�ggel mél
tat ják a ne'\-ezett 3 örsparancsnoknak úgy a fel
hiyások teljesítése körül kifejtett szolgálatkészségük, 
mint a zavargások elfojtása körűl tanusított vitéz 
és rendíthetlen, az önfeláldozásig menő katonás 
magatartásukat. "-

Mindezeknél fogva O cs. és aI>. kh', Felség'e 
a Bécsben 1 904 j unius 1 2-én kelt legfelsőbb elha
tározásával : a Horvátország némely részében 1 903. év 
tavaszán lezajlott zavargások elfojtása körül tanu
sltott vitéz- és erélyes magatartásukért Ljaskovac 
Mile cz. őrmester, Vukos György őrmester és 
Milojevic Miklós cz. őrmesternek a masod08ztályú 
vitézségi ezüst érmet legkegyelmesebben adományozni 
méltóz tatott. 

1 1 . Bitai Tamás járásőrmester, a VII. sz.  csendőr
kerület állományában. 

A cs. és kir. 50. gyalogezredtől 3 évi tényleges 
szolgálat után 1 88 1 .  évi október 21-én a m. kir. 
<"sendőrséghez lépett át, tehát 2ű évet, ebből 23 éven 
át a csendőrségnél - megszakítás nélkül szolgál. 

Nevezettnek egész szolgálata a szebbnél· szebb és 
dicsél'etre méltó eredmények lánczolata, melyek mind 
a legszebb katonai erényekről : a szolgálat érdeké-
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ben kifej tett kötelességtudás és önfeláldozásról tanus
kodnak, valamint éleslátással párosult határozott
sága, kitartása és férfias magatartásáról, mely tulaj 
donságainak köszönhető !I számos bűncselekmények 
kiderítése és a tettesek elfogása, nemkülonben a 
közbiztonsági állapotoknak - a reá bizott felügye
leti körletben való zavartalan fentartása. 

A szorosan vott közbiztonsági szolgálatban elért 
szép eredmények mellett, melyekért több izben lett 
megdicsérve és részesült pénv.beli jutalomban, min
dig példás és erkölcsös magaviseletet tanusított, 
soha bűntetve nem volt, alárendelt legénységét ered
ményesen vezette, 'Oktatta és nevelte, úgy hogy elől
járóinak bizalmát és teljes megelégedését, - tapin
tatos és ildomos magatart:1sával pedig a polgári 
hatóságoknak és lakosságnak közbecsülését és elis-
merését vívta ki magának. • 

Mindezekre való tekintettel Ö cs. és ap. kir. 
Felsége 1 904. évi augusztus hó 4-én Ischlben kelt 
legfelsőbb elhatározásával Bitai Tamás járásőrmes
ternek, a közbiztonsági szolgálat terén hosszabb időn 
át szerzett érdemei elismeréseül a koroná8 ezüst 
érdemke1'e8ztet legkogyelmesebben adományozni. mél
tóztatott. 

12. Pintár Tamás örmester, a m. k. horvát- szlavon 
csendőrparancsnokság állományában-

Pint ár őrmester 187 1 .  évi október hó 9-én a es_ 
és kir. 53_ gyalogezredhez avattatott fel és 187:2. 
évi junius l-vel a m. kir. horvát -szlavon csendőrség' 
hez helyeztetett át, a hol immár 32 éven felül, e 
közül 26 évig mint altiszt szakadatlanul szolgál. 

Ezen derék őrmester a 32 évet meghaladó hosz
szas csendőrségi ideje alatt a közbiztonsági szolgá
latnak mindenkor egyaránt fáradhatlan buzgalom
mal, teljes odaadással és lankadatlan kitartással 
szentelte magát, minek folytán sikerült is neki igen 
figyelemreméltó eredményeket elérni, a mennyiben 
a legbonyolultabb és súlyos beszámitás alá eső bűn
cselekményeket is példás tevékenységgel felderité. 

1ü5 

Pintár őrmesternek azonban nemcsak a közbizton
sági szolgálatban érvényesültek kit ünő szolgálatai 
hanem alárendelteinek nevelése, oktatása és fegyel� 

mezésében is, úgy hogy előljáróinak teljes megelé
gedését és feltétlen bi,zalmát érdemelte ki. 

Mindezek alapján Ö. cs. és nl). kir. Felséo-e 
1904. évi szeptember hó 21 -én Bécsben kelt legful

sőbb elhatározásával l'intár 'l'amás, m. kir_ horvát
szlavon csendőrparancsnokságbeli őrmesternek, a 
közbiztonsági szolgálat terén 3:2 éven felül tanusitott 
kötelességhű szolgálatai kegy telj es elismeréseül a 
kOToná8 ezüst érden/ keresztet legkegyelmesebben ado
mányozni mélt6ztatott. 

13. Szamosi László járásőrmester, a VII. számú 
csendőrkerület állományában. 

18H ! .  évi márczius hÓ 23,án a m. kir. 32. honvéd
zászlóaljhoz felavattatván, 1883. évi augusztus 26-án, 
mint sz�kaszvezető, cz. őrmester pró ba-szolgálatra 
a m. kIr. I. sz. csendőrkerülethez beosztatott B 
ugyanazon évi deczember l -vel ide végleg áthelyez
tetett. Szamosi őrmester tehát immár megszakitás 
nélkül 23 éven felül, e közül 21 évet a csendőrségnél 
Rzolgál. 

Hogy szolgálati ideje alatt mily eredményesen 
működött, a legfényesebben bizonyítja ama tény 
miszerint 8 izben tüntettetett ki dicsérő okirat ta/ 
l-sze_r nyilvánosan megdicsértetett, ;) izben pedi� 
pénzJutalomban részesült ; különös szép tanujeiét 
adta azonban ügybuzgalmának és személyes bátor
sá�ának hosszú szolgálati idejének utolsó éveiben, 
mIdőn Basch Mór valkányi erdőőr oyilkosait kézre
kerít�tte, továbbá Brass6 s a szom�zédos megyéket 
egy Igen vakmerő s veszedelmes lótolvajbandától 
megszabadítottl)., maj d  ismét Hajdu Ferencz vasuti 
munkús - aztán Szántalaki József kőröspataki lakos 
gyilkosait kiderítette s elfogta és körültekintő intéz
ked{ sei révén még számos más gonosztevőt tett 
ár'calmatlanná_ 

De ezen derék altiszt kiváló tehetségei nemcsak 
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II közbiztonsági szolgálat terén, hanem alárendeltei· 
nek kiképzésében is érvényesültek, a mennyiben 
szolgálati tapasztalatait és leleményességét mintegy 
beléjük oltva, bennük a hivatásuk iránti előszeretet 
felébreszté s igy az intézményt számos derék csend· 
őrrel gazdagította. .-

Mindezek alapján O cs. és ap. kir. Felsége 
Szamosi László járásőrmesternek, hosszú időn át 
tanusított kötelességhű és eredménydús müködésé· 
nek kegy teljes elismeréséül, 1 904 szeptember 22 én, 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával a fforonlÍs 
eziist érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni 
méltóztatott. 

*** 
ö cs. és ap. kiI·. Felsége 1904. évi január 

hó 1 2·én Mürzstegben kelt legfelsőbb elhatározásá· 
val Miklós Péter, Wolf Mózes, Varga István, Bacher 
Vendel, Berényi István, Harsányi Gergely, Tempek 
József, Joachimsthal Károly, Rudolf Richárd és 
Szabó János VI. sz. csendőrkerületbeli őrmesterek· 
nek a porosz kiralyi vÖ,·os sasé7·emnek és Csillag 
J ózsef örs vezetőnek a porosz 7á1·alyi ff01"onaérem· 
nek elfogad hatását és viselhetését legkegyelmesebben 
megengedni méltóztatott. 

II. Harmincz kitüntetett altis zt életleírása és 
arczképe. 

O R BÁN SÁN D O R  
járásőrmeRter, 

született a somogymegyei Kaposmérő községben 
1858. évi május hó 29·én . 1878. évi április hó l ·én 
a. cs. és kir. 44. számú gyalogezredhez avattatott 
fel, honnan 188 1 .  évi október hó 28·án lépett át az 
r. számú csendőrkerületbe, honnan 2 hónapi szol· 
gálat után a II. kerülethez majd 1 883. évben a 
IILszámú csendőrkerülethez helyeztetett át. 1 885. év 
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márczius hó l l ·én ez. örsvezetővé, 1 8qö. évi áprili$ 
hó 2 1 ·én valóságos örsvezetővé, 1 88 . évi október 
hó l ·én ez. őrmesterré, 18! !5. éyi julins hó l ·én 
valóságos őrmesterré léptettetett elő, l !J04. május 
l·vel pedig járásőrmesterré neveztetett ki. 

Nevezett járásőrmester 1 887. évi októbor hó 28 óta 
szolgál a vaskóhi örsön, hol jelenleg örs· és járás· 
parancsnok. 

A közbi ztonsági szolgálat terén kirejtett eredmé· 
nyes tevékenységért Hon védelmi :\linister Ur ő 
Nagyméltósága által két izben s a kerületi parancs· 
ság által három izben dicsérő okirattal tii ntettetett 
ki, öt izben pedig pénzjutalomban része�ült. 

Hosszas csendőrségi szolgálata ajatt kifej tett ered· 
ménydús működése elismeréséül Ö cs. és ap. kir.  
Felsége által 1 902. évi  junius hó 5·én, Bécsben 
kelt legfelsőbb elhatározásával a koronll8 ezüst érdem· 
kereut tel tüntettetett ki. 

T I T E RA JÁNO S 
járásőrmester, 

született az al s6fehérvármeg�'ei Vizakna városban 
1 856. évben. Felavattatott ltí75. évi november l · én 
a volt cs. és kir. 10. országos ('sendőr·parancsnok· 
sághoz, hol 1 879. évi május hó 24·én czimzetes örs· 
vezető vé. maj d  ugyanazon év oldóber h6 lő-án való· 
ságos örsvezetővé léptettetett elő. 

Megrongált egészségének helyreállitása végett, 
1881. évi deczember hó 3 1 ·én a volt cs. és kir. 10. 
országos csendőr·parancsnokság kötelékéből kilé· 
pett, - s nlintán egé�zségi álhpota a csendőrségi 
szolgálat teljesitését ismét lehető vé tette, 11582. ÓVt  
április hó 7 ·én a m.  kir. I. számú csendőrkerületi 
parancsnokság állományába mint örsvezető felvé· 
tetett. 

1883. évi október hó [ ·én czimzetes őrmesterré, 
1890. évi február hó l ·én val6ságos őrmesterré lép· 



tettetett elő, mig 1 904. évi május hó l-én járás
örmesterré neveztetett ki. 

Nevezett altiszt tehát a csen dörségnél immár a 
29-ik évet szolgálja. 

A közbiztonsági szolgálat terén tanusított fárad
hatlan szorgalmáért és eredményes működéseért a 
kerületi parancsnokság által 5 i zben nyihánosan 
;pegdicsértetett, - a m. kir. honvédelmi minister úr 
O N agyméltÓf.ága által pedig egy izben dicsérő ok
iI'attal láttatott el.  

1 893. é, ben a Küküllő kiöntése alkalmával, saját 
életének koczkáztatásával több embert mentett meg 
az ár által alámowtt, összeomlóban l evő épületekből. 

Úgy ezen kiváló l}lint egyébként is bU7gó és hosz
szas szolgál atáért Ö cs. es Hp. kir. FeJ�ég'e által 
1 !:Jú2. évi julius, hó 5-én Ischlben kelt legfelsőbb 
elll atlÍrozásával a � O?'01lll8 ezüst e'1'demkereszttel lett 

kitüntetve. 
Jelenleg járás- és örsparancsnok Medgyesen. 

E H R MA N N  MÁTYÁS 
járásőrmester, 

született l E 56. évi auguszt u s  hó 1 8-án Kis · Kükü llő
megye Hm·szuaszó község�ben. Fel av attatott 1 874. év 
oldóLel' Ló l-én mint ön kÉn tes ujomz a cs. és kir. 
28_ vadász- zászl óaljh o z, hol mint vad ász, őrvezető, 
alvadá�z, �zak afz, ezető és fővadász 1878 deczember 
hó 30-ig szolgált. 

A m. kir. csendőrséghez közvetl enül átlépett 1879. 
,i a lluár hó 1 én. 1&82. janu ár hó l - étől kezdn mint 
örsparanc�nok �zol gált a IJerkulesfürdői, berzászkai 
és fehél temp lomi örsön. 1 �04. évi május hó l -vel 
járás· őrmesterré neveztetett ki. 

Nevezett járás,ől'mester immár 30 évet meghaladó 
időt s e közül 21i évet tényleg a m. kir. csendőrség 
állomlÍnyban szolgál s ez i ő al att a honvéd elmi 
mini ster úr ő n agyméltósága két izben dicsérő okirat-

Orbán Sándor, 

m. kir. III. számu csendőrkerületbeli jál'ásőrmester, 
örs- és járásparancsnok a vaskóhi. örsön. 

I 



Titera János, 

ill. kir. r. számu csendőrkerületbeli járásőnnester, 
örs- és járásparancsnok Medgyesen. 

Ehrmann Mátyás, 

m. kir. II. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 
örs- és járásparancsnok Fehértemplomban. 

1* 



Mrákovits Gábor, 

m. kir. II. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 
örs· és járásparancsnok Ujvidéken. 

I Hevesi Béla, 

m. kir. VI. számu csendőrkerületbeli jál·ásőrmester, 
örs- és járásparancsnok Szombathelyt. 



Popiczka Kelemen, 

m. kir. !. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 
örs· és járásparancsnok Kolozsvárt. 

Jak6cs Sámuel, 

w. kir. VII. számu csendőrkerü]etbeli járásőrruester, 
örs· és járásparancsnok Fogarason. 



Rusz János, 

m. kir. r. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 
örs· és járásparancsnok Székelyudvarhelyt. 
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tal, három ízben pedig a. kerületi parancsnokság 
nyilvános meg dicsérés sel tllntette ki, három izben 
pedig pénzbeli jutalomban is részeslllt. Szolgálati 
ideje alatt - leginkább a román és szerb határ
szélen - mintegy 740 törvénysértőt fogott el és 
adott át az illetékes hatóságnak s közel 2100 egyént 
j elen tett fe L 

Ő cs. és ap. kir. Felség'e no\'ezettnek hosszall 
s kiváló szolgálatait méltatva 19U2. évi julius 1 7  -én 
Ischlben kelt legfelsőbb elhatál'ozás:1val a korond, 
ezüst é1'demkeresz ttel tüntette ki. 

Jelenleg örs- és járásparancsnok a fehértemplomi 
örs ön. 

M uAn:oVIT S. GAB OR 
�járásőrmester, I 

született a bács·bodrogmegyei Bajmok községben 
1853. évben ; 1877. évi julius hó l 7 ·én a cs. és kir. 
23. számú gyalogezredhez avattatott fel s 1880. évi 
május hó 13·án mint szakaszvezető szabadságolta· 
tott. 1882. évi junius hó �O· án a m. kir. II. számú 
csendőrkerülethez lépett be. 1 85 évi november h() 
8·án valóságos örsvezetővé, l R!) 1 .  évi november 2 1 · én 
őrmesterré, 1 895. évi szeptember hó l-én valóságos 
őrmesterré léptettetett elő, J 904. évi május hó l -én 
pedig járásőrmesterré lett kineyezve és az ujvidéki 
járásparancsnokság vezetésével megbizva. A csend· 
őrségnél tehát immár a 33·dik évet szolgálja. 

Hosszas szolgálati ideje alatt kiváló ügyessége élt 
leleményessége révén számos súlyos beszámítás alá. 
eső büncselekményt derített ki,  I �O egyént elfogott, 
s mintegy 300-at feljelentett. , 

Kiváló és hasznos szoll<álatai elismeréseül Ö cs. 
és ap. ldl' . . Felsége által I gO�. év november h ó  
25-én, Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásáva!.) a. 
k01'oná8 ezüst érdemke1'esz/tel t llJltettetett ki. IL. 
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H E VE S I  B É L A  

járásőrmester, 

született 1857. évben a hevesmegyei Heves nagy
közFégben ; besoroztatott 1879_ hi múrczius hó 1 2-én 
a magyar királyi 49-ik honvédzászl6aljhoz, s onnan 
mint tizedes 188 1 .  évi julius hó 17· éve! útlépett a 
szervezés alatt volt magy_ kir. csendőrséghez és a 
II. számú csendőrkerületbe nyerte beosztúsát. 1882. 
évi október h6 1 5-én ez. örsvezetővé, 1883. évi febr. 
hó l-én valóságos örsvezetővé, 1885. évi január l -én 
ez. őrmesterré, 188í<. évi január hó l-én pedig val6-
ságos őrmesterré léptettetett elő és 1904. évi május 
hó l-vel járásparancsnokl<á neveztetett ki. 

Nevezett immár 24-ik évét szolgálja a m. kir. 
csendőrség állományában s ez idő alatt ismételten 
nyilvános megdicsérésben, s két izben pénzjutalom
ban részesült, négy izben pedig a kerületi parancs
nokság által dicsérő okirattal láttatott el. 

Hosszas szolgálati ideje alatt a közbLztonság terén 
kifejtett eredménydús működéséért O cs. és ap_ 
kir. Felségének 1902. év deczember hó 12-én 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával a koronlÍs 
ezüst erdemkereszttel tüntettetett ki. 

POPI C Z KA K E LE M E N  
járúsőrmester, 

született a besztercze-naszódmegyei Oláhszentgyörgy 
községben 1855. évi november hó 23-án. 1875. évben 
a csász. és kir. 63. gyalogezredhez avattatott fel, 
honnan mint őrmester 1 881.  évi julius hó l-én sza
ba.dságoltatott és ugyanazon év deczember h6 24-én 
a. ID. kir. erdélyi csendőrparancsnoksághoz lépett 
be és a nagyszebeni szárny állományába nyerte be
osztását. IS85. évi május hó l ·én czimzetes örsve
zetővé, 1886. február h6 26-án valóságos örsvezetővé, 
189 1. junius h6 l -én czímzetes őrmesterré, 1 895. 

17 1  

a.ugusztus hó  l -én valóságos őrmestorré léptettetett 
elő és 1 904. múj us hó l-én járúsőrmesterré nevez
tetett ki. 

Nevezett a csendőrspgnél immár ':23 é"e szolgál 
s ez alatt úgy a közbiztonsng terén mint secréd
oktatói minőstlgben mindig teljes odaadással és lan
kadatlan buzgalommal működött és igen szép ered
ményeket ért el, minek elismerés6(il egy izben 
honvédelmi ministeri, egy izben kerületi dicsérő 
okirattal láttatott el és három ízben nyilvánosan 
megdicsértetett. 

Ki, áló szolgálatainak elismerése(H () C!I. és ap. 
kiJ'. Fel '('>g'e által 1 903. évi február hó l4-én 
Budapesten kelt legfelsőbb elhatározúsával a koronus 
ezüst érdemke1'eszttel tüntettetett ki. 

Jelenleg járásparancsl10k Kolozsvárt. 

JAKÓC S SÁMUE L 
járúsőrmester, 

született 1859. évben a háromszékvármegyei Zalán 
közspgben. 

Felavattatott 1879. márczius h6 19-én a cs. és kir. 
2-ik gyalogezredbez, hol mint gyalogos és tizedes 
3 évet szolgált. 188�. szeptcmber hó 13-án közvetlen 
átlép ett a ID. kir. r. sz. csendőrkerüleli parancsnok
sághoz. 188ö. évben cz. örs vezető vé, 1887. évben való
ságos örsvezetővé, 1892. évben cz. őrmesterré, 1895. 
évben valóságos őrmesterré léptettetett e lő, és 1904. 
májns hó l- ével járásőrmesterré neveztetett ki. 1903. 
évben az ujonnan felállított VII. számú csendőr
kerületi parancsnoksághoz helyeztetett át. Nevezett 
tehát 22 éve szolgál a testületben. Jelenle" örs- és 
járásparancsnok Fogarason. 

" 

Á közbiztonság terén tanusított kiváló és ered
ményes működéseért két izben csen dőr kerületi és 
egy izben honvédelmi millisteri dicsérő okirattal 
láttatott el, két izben pedig pénzbeli jutalomban 
részesült. 
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, Hosszas, buzgó és sikeres szolgidatai elismeréseül 
Ő cs. és ap. ldr. Felsége 1903. fubruár hó 22-én 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával a koronás 
ezü8t érdemkereszltel tüntettetett ki. 

R US Z  JÁN O S  
járásőrmester, 

Hzületett 'l'oroa-Aranyos vármegye, Pusztacsán közsé
b en U-55. évben. 
A cs. és kir. 50-ik gyalogezredhez boroztatott be 

honnan mint őrmester 1878. decz8mber hó 20-á� 
átlépett a m. kir. erdelyi csendőrparancsnoksághoz. 
188 1 .  november hó 26-ím cz. örsvezető"é 1882 
ú,�rili.s ,hó l -é� valóság;os örsvezetővé, 1 b87.' januá; 
ho 26-an cz. ormesterre, 1 894. január hó l-én való· 
�ág.os őrmester,ré léptettetett elő és 19,;4. május l-én 
Járasőrmesterre neveztetett ki. 

Nevezett már mint fiatal csendőr, majd mint örs· 
parancsnok s közel 14 éve mint szakaszparancsnok
he.�Ye.tt�s , odaadó, köteless,éghü és eredmény teljes 
mukodese" el, valammt az altal is kiváló érdemeket 
szerzett, hogy a reáj a bizott fontos örskörletek ben 
It :neruzetiség� torzsalkodásoknak elejét vette. Örseit 
mmdlg �lfog;[Lstalan .re��bell tartotta, az alája  ren · 
delt legenyseget pedIg faradhatlan szorO'alommal és  �itartással okt�tta, nevel�e és helyesen fegyelmezte, 
ugy, ho�y példas. magavlseJetét s feltétlen megbiz· 
hatoságat IS tekmtve, a csendőrség legjobb és leg· 
használhatóbb altiszt jei közzé sorozható. 

Mindezek kegyes méltatásával Ó cs. és ap. kir. 
.Felsc'ge 1903. évi február hó 27-én Bécsben kelt 
egfelsőbb elhatározásával Rusz János őrmesternek 

a kor01/a8 ezübt érdemkeresztet legkegyolmesebben 
adományozni ruéltóztatott. 

J olenleg örs- és járásparancsnok Székelyudvar
helyt. 
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KIMP l ÁN VAZUL 
járásőrmester, 

született 1857. évi május hó 9-én Alsó-Fehérmegye 
Berne községében, 1 877. évben a cs. és kir. 28. száu=tú 
vadászzászlóaljhoz avattatott fel ,  honnan három évi 
tényleges szolgálat után 1880. évi szeptember 12-én 
szabadságoltatott. 188 1 .  évi február hó 3-ú,n a m. kir. 
erdélyi csendőrparancsnoksághoz lépett be és a 
marosvásárhelyi szárny állományába nyerte beosz
tását. 1 882. évi november hó [ ·én cz{ml'-etes és 1883. 
évi szeptember hó l -én valóslÍgos örsvezetővé lép
tettetett elő és ugyanaz év deczember hó l-én az 
V. Rzáruú csendőrkerülethoz helyeztetett át, a hol 
az első megszállás alkahn{�\'al a füleki örs parancs
J?-0�a lett, 1886.. évi julius hó 14-én a gyítrak és bányúk 
telugyelete IDlatt felette fontos sll.lg6tll.rjáni örsre 
helyeztetett át, mely örsnek még most is - tebú,t 
1 9  éve - parancsnoka. 1889. évi sZOl)tembcr l · én 
czímzetes és 1 894. évi augusztus hó l -én valóságos 
őrmesterré lépiettetett elő. 

Kiváló működését igen sok és szép eredmény 
dicséri, főleg az 189 1 ., 1895., 1 8!)6., 1898. és 1 904. 
években kiütött munkás bérbarczok alkalmával fárall
hatll.tlanul min denütt a harcz súnholyén volt, s 
elszánt és bú,tor fellépésével a közrendet és békét 
mindannyis7.or helyreállította. 

Nevezett j{�rú,sőrmester 24 éve szolgál a m. kir. 
csendőrség állományában, s ez idő alatt a közbizton
sági szolgálat terén elért ldvú,ló eredményekért egy 
izben ministeri dicsérő okirattal láttatott el, öt izben 
nyilv.ánosan megdicsérte tett és négy izben pedig 
pénzJuta lomban részesült. 

Hosszas közbiztonsági szolgálati ideje alatt kifej 
tett eredménydús működéseért Ő cs. és ap. kir. 
Fel sége által 1903. évi márczius hó 27-én Bécshen 
kelt legfelsőbb elhatározásával a koroll'ls ezüst érdem
kereszttel tüntettetett ki. 



született 
ségében. 
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N É M ET J ÓZ S E F  
járásőrmester, 

1854. évben Háromszékmegye Bölön köz-

l<'elavattatott 1874. évben s a cs. és kir. 2. gyalog
ezredhez osztatott be ; ott mint gyalogos, őn'ezető 
ps tizedes három évet ténylogesen szolgált. 

1878. éVI deczember hó 6-án a m. kir. erdélyi 
esendőr-parancsnoksághoz lépett át 8 1881 . évi nov. 
hó 2 1 -én örsvezető\'é, 1882. juniu8 6 -án valóságos 
örs\ ezetővé, 1887. janU1Ír 6-án ez. őrmesterré, 1894. 
(' \'i augllsztus l -én valóságos őrmestorré és 1 904. 
május hó l - én járásőrmesterré neveztetett ki. 

NO\ ezett járásőrmester hosszas szolgálati ideje 
alatt kiváló eredményeket ért el, s múr mint fiatal 
örsvezető a bererzki örskörletben lopás, gyujtocratás 
(.S emberölések által nagy mén ben meuza:Yarv� yolt 
közbiztonságot helyreállította. o 

A létszám kiegészítése körül kifejtett eredményes 
müködéseél't egy izben kerületi nyilvános dicséret
ben részesült, a közbiztonsági szolgálat terén évek 
hosszú során át tanúsitott eredményes müködése és 
példás magatartás áért honyédelmi minister úr ő 
Nagyméltósága részéről, egy izben dicsérő okiratot 
nyert, mig ,') cs. és ap. kir. Felsége 1 903. május 
M 3-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával a 
koronlIs ezlÍst érdemkereszttel tüntettetett ki. 

MAGYAlU AND U,AS 
járásőrmester, 

született Brassó városában, 1854. évi márczius 19-én. 
1 876_ évben a cs. és kir. 2. gyalogezredhez avat
tatott fel, honnan 1879. évi szeptember hó 23-án 
mint gyalogos a m. kir. L számú csendőr-kerületi 
parancsnoksághoz lépett be és a brassói szárny 
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állományába nyerte beosztását, hol 1 883. évi nov. 
hó l -én ez. örsvezetővé, 1884. évi február hó 1 6 -án 
valóságos örsyezetővé, 18\J3. évi okMber hó 1(j -án 
ez. őrwesterré, lb99. évi október hó (j-ún valóságos 
őrmesterré léptettetett elő ; 1903. é,i julius hó l -vel 
fl VII. számú csendőrkerülethez lett áthelyezve, hol 
1!J04_ május hó l -vel járásparancsnokká' nevezte
tetett ki. 

A közbiztonsági szolgálat teJ;én tanusitott buzgó 
és eredményes müködéséél't O cs. és :11). ldr. 
Felsége 1903. évi május hó 15 én kelt legfelsőbb 
elhatározásával a koronás ezüst erdem·ke1'eBzl tel tün
tettetett ki. 

Jelenleg örs- és járásparancsnok Sósmezőn. 

B OU, DÁ S LÁZ ÁU 

j árásőrmes ter, 
született 1 859. évi julius h(\ 4-én 'l'elek községben, 
FIáromszékmegyében. 

Felavattatott 1879. é,ben és a cs. és kir. 2-ik 
gyalogezredhez osztatott be, a hol 187!J. évi október 
hó l-től 1882. évi szeptember hó 2-áig mint gyalo
gos, őrvezető, tizedes és szakasz\'ezető ténylegesen 
szolgált. 1882. évi szeptember hó 25-én a m. kir. 
I-ső számú csendőrkerületi parancsnokslÍghoz véte
�ett_ �t, s azóta megsz�kitás nélkül szolgál. 1885. évi 
apnhs l-én cz., 1886. ev] február l ·én valósácros özs
vozetővé ; 1 894. évi április hó l -én ('z., 1 895. évi 
julius hó l -én valóságos őrmesterré léptettetett elő 
és 1 904<. évi május h6 l -én járásőrmesterré nevezte
tett ki. 

1 903. é\-i julius hó l -én az ujonnan felállított 
'i'"II. sz. cs�ndőrkerületi parancsnoksághoz helyez
tetett át, s Jelenleg mint örs- és járásparancsnok a 
kézdi vás{u'helyi örsön szolgáL 

A közbiztonsági szolgálat terén elért kiváló ered
ményeiért három izben nyilvánosan megdicsértetett. 
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há.rom izben csendőrkerületi és egy izben hom-é
delmi ministeri dicRérő okirattal láttatott el és 
három izben pénzbeli jutalomban részesíttetett s 
végül Ő cs. és ap. kir. Felsége 1 903. évi május 
hó 24-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával a 
koronás ezüst érdemkereszttel tÜlltette ki. 

M I KLÓS A N D R Á S  

járásőrmester, 

"8zületett a szolnok-dobokavármegyei Szent-Margita 
községben 1860_ évben. 1879_ évi április hó 24-én 
a cs. és kir_ 51 .  gyftlogezredhez avattatott fel ön
kéntes belépés folytán, hol 188 1 .  évi szeptember 
hó 20-ig mint gyalogos szolgált. 

188 1 .  évi deczember hó i l-én a m. kir. r. számú 
csendőrkerületi parancsnoksághoz lépett be. Innen 
1882. évi allgus:dus hó 28-án a szervezés alatt volt 
IV_ számú csendőrkerületi parancsnoksághoz helyez ·  
tetett át. 1882. évi november hó  l -én czímzetes örs
vezetővé, 1 883. évi május hó l -én örsvezetővé, 1887. 
évi augusztus hó 20-án őrmesterré léptettetett elő . 
Végül 1 904. évi május hó 1 -yel járásőrmesterré ne
veztetett ki. A testületben 23 évet szolgál megsza
kitás nélkül. Ezen hosszú szolgál ati ideje alatt min
dig kiváló magaviseletet tanúsított, a közbiztonsági 
szolgálatban fáradságot nem ismerő buzgalommal 
és odaadással , működött, mely eredménydús tevé
kenységeért több izben meg is dicsértetett. Mint 
örsparancsnok és szakaszparancsnok-helyettes hiva
tását példásan tölti be, miért is előljárói teljes meg
elégedését, a hatóságok és lakosság elismerését és 
teljes tiszteletét birja. 

Hosszas buzgó és kiváló szolgálatainak elismeré
séül Ő cs. és ap. kit:. Felsége 1903. évi junius 
hó 6-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával 
JI koronás ezüst érdemkeresz ttel tüntettetett ki. 

Jelenleg örs- és járásparancsnok a tiszafüredi örsön. 

Kimpián Vazul, 

m. kir. V. számu csendőrkerületbeli járásől'mester. 

örs- és járásparancsnok Salgóiarjánban. 

II 



N émet József, 

ill . kir. VII. számu csendőrkerületbeli jarásőrnÍester, 

örs· és j4rásparancsnok Nagyajtán. 

Magyari András, 

m. kir. VII. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs· és járásparancsnok Sósmezőn. 

II* 



Bordás Lázár, 

lU. kir. VII. számu csendőrkerületbeli járásőrmestel', 

örs- és járásparancsnok Kézdivásárhely t. 

I 

I 

Miklós András, 

J.ll. kir. IV. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs- és járásparancsnok 'l'iszafllreden. 



Pál Ignáez, 

m. kir. III. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs· és járásparancsnok Kunszentmik16son. 

Mácsek István, 

m. kir. V. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs- és járásparancsnok Léván. 



Hoffmann Kristóf, 

m .  kir. III. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 
örs- és járásparancsnok yyuUn. 
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PÁL I G NÁC Z 
járásőrmester, 

született Háromszékmegye Kovászna községében, 
1856. év augusztus hó 6-án. 

Felavattatott 1876. évben a cs. és kir. 2. huszár
ezredhez, honnan három évi tényleges szolgálat 
után 1879 október hó 6·án mint tizedes a cs. és kir. 
4. szekerész-ezredhez osztatott be. 1880 január l l -éu 
végleg szabadságoltatott, de még ugyanazon év 
április hó 19-én a m. kir. erdélyi csendőrparancsnok
sághoz lépett be. 

1 88 1 .  évi deczember hó l l -én czímzetes örsveze
tővé léptettetett elő és 1 882. év január hó [ ·én a 
II. számú csendőrkerülethez helyeztetett át, hol 
1882. évi május hó l-ével valóságos örsvezetővé 
léptettetett elő. 1883. év január hó l-ével a III. számú 
csendőrkerületi parancsnoksághoz áthelyeztetett s 
még azon év október hó l l -én czimzetes őrmesterré, 
1887 év április hó l l -én valóságos őrmesterré léptet
tetett elő. 1882. év január hó 1 .  óta mint örsparancsnok 
s e közt 13 évig mint szakaszparancsnok-helyettes 
működött. 1903 szeptember hó 1. óta a kunszent
miklósi járásparancsnokság vezetésével bizatott meg, 
s 1904. évi május hó l -ével ugyanoda járásőrmes
terré kineveztetett. 

A közbiztonsági szolgálat terén tanusított kiváló 
és eredményes működéseért két ízben nyilvánosan 
megdicsértetett, egy ízben kerületi s egy ízben 
honvédelmi ministeri dicsérő· okirattal láttatott el, 
míg Ő cs. és ap. kir. Felsége 19U3. éü junius 
hó 22·én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával a 
koronás ezüst érdemkereszt/el tüntett e ki. 

J elenleg örs· és j árásp arancsnok K ún szen tmil< ló son. 

12  
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M AC S E K I ST V A N  
járásőrmester 

született 1855. évben Vizlendva községben Vas
megyében. 1 876. évben a cs. és kir. 48. számú 
gyalogezredhez avattatott fel, honnan 1879. évben 
mint gyalogos szabadságoltatott . 1882. évi február 
hó 3·án a m. kir. r. számú csendőrkeriil eti parancsnok
sághoz lépett be, 1882. évi november havában a 
m. kir. IV. számú csendőrkerületi p arancsnoksághoz, 
1883. évi november havában pedig a m_ kir. V. számú 
csendőrkerületi parancsnoksághoz helyeztetett át. 
1 885. évi deczember hó 16-án ez. örsvezetővé, 1886. évi 
julius hó 1 6-án valóságos örsvezetővé, 1 8QO. évi 
deczember hó 21 -én ez_ őrmesterré, 1897.  évi julius 
hó l-én valóságos őrmesterré léptettetett elő, míg 
1 904. évi május hó l -én járás őrmesterré neveztetett 
ki. Nevezett tehát a csendőrségnél immár 23-ik évét 
szolgálja. 

Ezen hosszú szolgálati idő alatt számos szép és 
figyelemreméltó eredményt ért el ; bonyolult és su
lyos beszámítás alá eső bűncselekményeket példás 
te\-ékenységgel derített ki. 

Kitiint alárendelt jeinek nevelése, oktatása és fegyel. 
mezésében is úgy, hogy előljáróinak teljes megelé
gedését, és feltétlen bizalm át, a lakosságnak pedig 
tiszteletét és becsülését vívta ki magának, mihez 
képest négy ízben nyilvánosan megdicsértetett, 
három ízben kerületi, és három izben honvédelmi 
miniszteri dicsérőokirattal láttatott el, és három 
ízben pénzbeli jutalomban részesíttetett. Hosszas, 
buzgó és eredményes szolgálata elismeréseül Ó cs. 
és ap. kir. Felsége 1 903. évi julius hó 2 1-én 
Ischlben kelt legfelsőbb elhatározásával a koronas 
ezüst é1'demkereszttel tüntettetett ki. 
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H O F F M A N N  n:R l ST Ó F  
jád,sőrmester, 

született 1857. év május hó 18-nn a torontálmegyei 
Gyertyámos községben. l877. év márczius hó 15-én 
a cs. és kir. 13-ik hadosztály tüzérezredhez soroz
tatott be, honnan 188 l .  évi deczember hó ill -én mint 
szakaszvezető szabadságol va lett. 

J 88:Z. évi máreziuR hó l -én a nl. kir. II. számú 
csenuőrkerületi parancsnokság hoz lépett be, B 
1882. é vben a III. számú csendőrkerületi parancs
noksághoz helyeztetett át. 

18ti(j. évi október hó 2-án ez. örsvezet6vé, 1888. évi 
április hó l -én valóságos örsvezetővé, 189':2. évi junius 
hó 1 1 ·én ez. őrmesterré, 1 8\)4. évi deczember hó l -én 
valóságos őrmesterré léptettetett elő, 1904. évi május 
hó l-én pedig járásőrmesterré neveztetett ki. 

A III. számú csendőrkeriileti parancsnokságnál 
megszakítás nélkül 22 éve. 1 893. évi január hó 2!-1- ike 
óta pedig mint szakaszparancsnok-helyettes Gyulán 
�.zolgál, s ezen idő alatt a honvédelmi minister úr 
O Nagyméltósága által egy ízben, s a kerületi 
parancsnokság által szintén egy fzben dicsérő-okirat· 
tal tiintettetett ki, míg két ízben nyilvános meg
dicsérésben és egy ízben pénzjutalomban részesült. 

Kiváló és erodményes szolgálatainak elismeréseül 
Ö c,.;. és ap. ldl". Felség-t, 1 !l03. évi augusztus 
hó lii-én Bécsben kelt legfel sőbb elhatározásával a 
kOrOnlt8 ezüst é1'demkereszllel tüntettetett ki. 

S O ll'I O GY l L A J O S  
járásőrmester, 

született 1860. évben Somogymegye Szemes közsé
gében. 

Felavattott 1 882. évben a m. kir. 70. honvédzászló
aljhoz, hol mint honvéd szolgált 1 88::3 január 9-ig_ 

1 2* 
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1883. évi január hó lO·én a m. kir. csendőrséghez 
lépett át és szolgált mint próbacsendőr, csendőr, 
örsvezető és őrmester 1904.. évi április hó végéig ; 
1 904 május l -vel járásőrmesterré neveztetett ki. 

Eme 21 évet meghaladó idő alatt külünböző őrsökön 
mint örsparancsnok, s mint oktató a tanosztálynál 
kiváló szorgalma, buzgósága és megbizhatóságával 
mindenkor kiérdemelte előljárói biz��mát, minek 
elismeréseül honvédelmi minister úr O Nagyméltó
sága és a VI. számu csendőrkerületi parancsnokság 
által egy-egy ízben dicsérő-okirattal lett kitüntetve 
és többször részesült pénzbeli jutalo)TIban. 

Kiváló szolgálatai elismeréseül Ö. cs. és ap. 
kir. Felsége által 1903. évi szeptember hó 5·én 
Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával a km'onás 
ezüst érdemkere8zttel tüntettetett ki. 

Jelenleg Regédoktató a budapesti tanosztálynál. 

R O S E NAU E R  P É T E  R 
II. oszt. törzsőrmester, 

született 1 856. évben a brassómegyei Szentpéter 
községben. 

Felavattatott 1875 október 30· án mint önkéntes 
ujoncz a fennállott , cs. kir. 10; s��mú ?rszáp-os 
csenclőr-parancsnoksaghoz, .1879 apn�ls 24-en c�lm
zetes örsvezetővé 1880 Január 26·án valósagos 
örsvezetővé, 1882 �któber 2 1 ·én czimzetes őrmesterré, 
1 884 április 1 1 -én valóságos őrmesterré léptetett ett 
elő, 1900 augusztus l -én pedig II. osztályu törzs
őrmesterré neveztetett ki. 

N evezett a testületben megszakitás nélkül 29 év 
óta szolgál. . , , , . , A közbiztossági szolgalat teren 7 éven at kitarto 
buzgalommal és eredményesen működött s ezért 
nyilvános dicséretben is részesült. , . , Szárnyirodai segédmunkásként 1 882 maJus ho 
l -én vezényeltetett a nagykikindai szárnyirodába, 

181  

ott működött 1883. évi október végéig ; ugyanazon 
év november hó l -én a VI. számú csendőrkerület 
soproni szárnyához helyeztetvén át, egyidejüleg a 
szárny-számvivői teendők önálló vezetésével bizatott 
meg. Ezen időtől fogva szakadatlanul Sopronban 
működik, mint szárnyszámvivő, s ezen minőségében 
mindenkor kiváló szorgalmat, pontosságot, feltétlen 
megbizhatóságot és példás magatartást tanusított. 

Kiváló szolgálatai elismeréseül egy ízben ,hon
védelmi ministeri dicsérő okiratot nyert, mig Ö cs. 
és ap. kir. Felsége által 1902 junius hó 4-én 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával a k07'oná8 
ezüst él'demkere8zttel tüntettetett ki. 

S C HAF F E R  JAI{AB 

II. oszt. törzsőrmester, 
született 1857. évben Temesmegye Ujbessenye közsé
gében. 

Felavattatott 1 877.  évi január hl> 19-én a cs. és 
kir. 28. tábori vadász-zászlóalj hoz és ez év október 
hó l ·én oda be is vonult. Mint szakaszvezető 1882. évi 
j anuár hó l -én közvetlenül a m .  kir. I.  számú 
csendőrkerületi parancsnoksághoz lépett át, s 
1882. év julius hó 1 6-ával a m. kir. IV_ számú 
csendőrkerületi parancsnoksághoz helyeztetett át. 
1882. évi november hó l -én cz. örsvezetőyé, 1883. évi 
április hó 6·án valóságos örsvezetővé léptettetett elő, 
lS83. évi október hó 6-ával a m. kir. V. számú 
csendőr-kerületi parancsnoksághoz helyeztetett át, 
s 1886. évi augusztus hó 6-án ez. őrmesterré, 1892. évi 
október hó l-én valóságos őrmesterré léptettetett elő, 
mig 1900. évi augusztus hó l·én II. oszt. törzs
őrmesterré neveztetett ki. 1 883. évi január hó l -től 
1897. évi szeptember hó 30·ig mint örsparancsnok, 
ezen idő alatt 6 éven át mint szakaszparancsnok
hely�ttes működött, 1897. évi október hó l -től pedig 
mint számvivőségi segédmunkás van alkalmazva. 
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Nevezett altiszt ezen ielő alatt a közbiztonság 
terén tanusított kiváló eredményes műköelésért 
négy ízben nyilvánosan meg(liesértetett, egy ízben 
csendőrkerületi és egy ízben honvéelelmi ministeri 
diesérő-oküattal láttatott el, és öt ízben pénzbeli 
jutalomban részesíttetett. 

Hosszas, buzgó és kiváló szolgálati elismeréseül 
1902. évi junius hó 24-én Ö cs. és ap. ldr. Fel
ség'ének Béesben kelt legfelsőbb elhatározásával a 
korolI ás ezüst érdemke?'esztfel tüntettetett ki. 

Jelenleg számvivőségi segédmunkás, a m. kir_ 
V. számú esendőrkerületi parancsnokságnál. 

S Z E NT P � TE RY SÁN DOR 
II. oszt. törzsőrmester, 

született 1857. évben Torda-Aranyos vármegye 
Egerbegy nagyközségében. 

Felavattatott 1876 márczius 22-én mint önkéntes 
a cs. és kir. 1 0. országos csendőrparancsnoksághoz, 
tehát megszakitás nélkül 29 év óta szolgál a 
testületben. 

1878 junius hó 15·én ez. örsvezetővé, 1879 január 
hó l- én valóságos örsvezetővé, 188 1  junius hó l l ·én 
cz. őrmesterré, 1882 julius hó l6·án valósáaos őr
mesterré léptettetett elő és 1900 augusztus hó l -én 
II. osztályu törzsőrmesterré neveztetett ki. 

Nevezett már mint fiatal csendőr kiváló tanujeIét 
adta alkalmazhatóságának, mit eléggé bizonyit a 
körülmény, hogy már 1 877. évben egy 14 főből 
álló járőr élén dicséretes eredménynyel részt vett 
egy hirhedt rablóbanda üldözésében. Mint altiszt, 
örsparancsnoki, szakaszparancsnok-helyettesi, seaéd
oktatói, .szárnyirodai segédmunkási, valamint segéd
ti.sz�i , segé�munk�si minőségben mindenkor oly 
klvalo tevekenyseget feJ tett kl, hogy hat izben 
dicsérő elismerésben és több izben pénz.iutalom
ban részesült. 

Kiváló szolgálatai elismeréseül Ü cs. és ap. 
kir. FelsÉ'ge 1902. évi október hó 31 -én Bécsben 
kelt legfelsőbb elhatározásával a koronás ezüst erdem
kB?'eszttel tüntettetett ki. 

1882. év óta segédtiszti segédmunkás Kolozsvárt_ 

D E M  ETE l-t FE l-tE NCZ;: 

őrmester, 
született 1850. évben Udvarhelymegye Martonos. 
községében. 

Felavattatott 1 870. évben a cs. és kir. 62. gyalog
ezredhez s 3 évi tény leges szolgálati idő után il tar
talékba helyeztetett át. 1877. évi auausztus hó 16-án 
az erdélyi m. kir. csendőrparancsn�kságboz lép eU 
be s ott 1882. éVI november hó Ij·án cz. örsvezetővé 
J 883. évi május h6 1 én valÓSÍlgos örsvezetővé

' 
1890. évi november hó l-én ez. őrmesterré é� 
1895. évi augusztus hó l · én valóságos őrmesterré 
léptettetett elő, összesen tehát immár 27 éve szolaál 
a testületben. 

b 

Nevezett ezen hosszas szolgálati ideje alatt him
tússzerü kötelmeit mindenlwr és minden körül
mények közt lankadatlan buzgalommal és teljes 
oa.aa?ással, �eljesitette, minek folyamányaként a 
kozblztonsagl szolgálat terén igen szép ered
�ényeket ért el. Csak az utóbbi 7 év alatt 282 egyént 
Jelentett fel különféle törvényátháaásokért s 14 eo-yént 
fogott el s adott át sulyos beszltmitás alá eső\ií.n
cselekmények miatt a biróságnak. 

A dobsinai örsön már 1 8  év óta a legéberebb körül
teldntéssel, fáradságot nem ismerő lankadatlan 
tevékenységgel műkődik, mi által sikerült neki ezen 
nagy kiterjedésű örskörletben, hol folyton mintegy 
2000 Idegen bányamunkás dol "ozik teljesen mep"
nyugtató közbiztonsági állapotokat létrehozni és fe�
t,art,ani. Mindezekért egy izben honvédelmi minister 
Ur O Nagyméltósága áltnl dicsérő okil'attal láttatott el. 



184 

ő cs. és ap. kir. Felsége 1902. évi szeptember 
hó 28·án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával 
buzg6 és eredményes működésének legfelsőbb elis
meréséül a koronás ezüst érdemkereBzttel tüntette ki. 

FODOR F Ü L Ö P  
őrmester, 

szültltett a szatmárvármegyei Mátészalka község
ben 1 858. évben. 1 878 február h6 17 -én a cs. és 
kir. 65. gyalogezredhez soroztatott be, honnan 
1881. év november h6 28-án mint gyalogos közvetlen 
lépett át a m. kir. I. számú csendőr-kerületi parancs
noksághoz ; 1882. évi május h6 16-án a m. kir. 
IV. Rzámú csendőr-kerületi parancsnoksághoz helyez
tetett át, tehát összesen 26 éven felül - ebből 
23 évet a csendőrségnél megszakitás nélkül szolgál. 
18 ::I. évi április h6 6-án cz. örsvezetővé, ugyanazon 
év május h6 26-án örsvezetővé, 1886. évi deczember 
hó 2 1 ·én cz. őrmesterré és 1896. évi májás hó 26·án 
őrmesterré l éptettetett elő. 

Ezen altiszt hosszu csendőrségi szolgálati ideje 
alatt a legfelsőbb szolgálat követelményeinek fárad
hatatlan buzgalommal és vasszorgalommal tett 
eleget ; alárendeltjeit minden alkalommal értelmesen 
befolyásolta, buzdította, szorgalmasan oktatta és 
vezette, mint örsparancsnok örsét példás rendben 
tartotta s mint szakaszparancsnok-helyettes is ezen 
alkalmazásban pontosságot és megbizhat6ságot tanu
sitott, mi által előljár6inak teljes megelégedését és 
bizalmát kiérdemelte. 

Mindezekért Ő cs. és ap. kir. Felsége 
1 903 január h6 W-én Bécsben kelt legfelső elhatáro
zásával a koronús ezüst érdemkereszttel tüntette ki. 

Jelenleg bir6sági segédmunkás Kassán. 

Somogyi Lajos, 

m. kir. III. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

segédoktat6 a tanosztálynál. 

ill 



Rosenauer Péter, 

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

szárnyszámvivő Sopronban . 

Schil.ffer Jakab, 

m. kir. V. sz. csendőrkerületbeli II. o. törzsőrmestel', 

számvivőségi segédmunkás. 

lU" 



Szentpétery Sándor, 

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

segédtiszti se'gédmunkás. 

Demeter Ferencz, 

m. kir. V. számu csendőrkerületbeli őrméster, 

örsparanosnok Dobsinán. 



Fodor Fülöp, 

m. kir. IV. számu csendőrkerületbeli őrmester, 

törzsbeli bir6sági segédmunkás. 

Hudák János, 

m. kir. IV. számu csendőrkerületbeli őrmester, 

örsparancsnok Enyic
.
zkén. 



Nagy László, 

m. kir. IV. számu csendőrkerületbeli cz. őrmester, 

örsparancsnok Csekén. 

185 

BU DÁK JÁNO S 

őrmester, 

született az abaujtornavármegyei Felsővadász köz
ségben 1856. évben. 1876. évben a cs. és kir. 
1 .  vártüzér zászlóaljhoz avattatott fel. 1878. évben 
Bosznia megszállásánál a ko kányi, kolitiei és sara
jevói ütközetekben részt vett, s ugyanazon évben 
a hadi éremmel tüntettetett ki. 1879. évi október 
hó 19·én mint tizedes szabadságoltatott. 

1882. évi julius hó 20·án a magyar királyi 
IV. számu csendőr· kerületi parancsnoksághoz lépett 
be, hol 1 886. évi október hó 16-án cz. örsvezetővé, 
1887. évi október hó 5-éL örsvezetővé, 1895. évi 
deczember hó 21-én ez. őrmesterré és 1899. évi szep' 
tember hó 16-án őrmesterré léptettetett elő. 

Nevezett altiszt az Eperjesen 1.887. évben dühöngött 
tüzvész alkalmával két egyén életét - saját életének 
koczkáztatásával - a biztos tűz haláltól megmen
tette. 1894. évben az abaujtornavármegyei Zsebes 
községben, Plahi Mihály meggyilkolása alkalmával 
a tetteseknek kinyomozása és az igazságszolgáltatás 
elé állítása, valamint 18!)4. évben Dzuga András 
aba uj torna vármegyei buzafalvai lakos, mezőőr meg' 
gyilkolása alkalmával a tettesnek kinyomozása 
és az igazságszolgáltatás elé juttatása körül, s 
egyáltalán a közbiztonsági szolgálat terén hosszas 
szolgálati ideje alatt ki"áló ügybuzgalmat és ered
ménydus tevékenységet fej tett ki ; alárendeltjeit 
helyesen vezette és befolyásolta. Kötelmeinek buzgó 
teljesitése által előljáróinak teljes megelégedését, a 
hatóságok és lakosság elismerését és tiszteletét 
vÍvta ki. 

Ezen erdemei alapján Ö cs. és ap. kir. Felsége 
1 903. évi augusztus hó 15·én Béesben kelt leg
felsőbb elhatározásával részére a k01'oná8 ezü8t 
érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni mél
tóztatott. 

Jelenleg örsparancsnok Enyiczkén. 
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NAGY LÁS Z L Ó  
ez. őrmester, 

született a szatmárvármegyei Szárazberek község· 
ben 1869. évben. 1891 .  évben a cs. és  kir. 5. gyalog· 
ezredhez avattatott fel, honnan 1894. évi szeptember 
hó 13 án mint szakaszvezető szabadságoltatott. 

1894. évi október hó 16 ·án a magyar királyi 
IV. számú csendőrkerületi parancsnoksághoz lépett 
be hol 1897. évi deczemher hó 2 1 -én ez. örsvezetővé, 
18()9. évi április hó 16·án örsvezetővé és 1901. évi 
április hó 16-án 

,
őrmest?rré lépt�ttetett elő. 

, 
, 

1 902. évi oktober _ ho 5-én éjjel a szatmarvar
megyei NaCfyar községben kiütött tűzvész alkal
mával 1 flrii, 2 nő és 2 gyermeknek saját élete 
koczkáztatásával a biztos tűzhalál ból történt meg
mentése által tanusitott katonás és halált megvető 
bátor magatartásáért Ó cs. és ap. kir. }'eh.;ége 
1902. évi október hó 12-én Bécsben kelt legfelsőbb 
elhatározásával a koronas ezüst érdelllkereszttel lett 
kitüntetve. 

Jelenleg örsparancsnok Csekén. 

C S I D E I JÓZ S E F  
örsvezető, 

született 1874. évben Komárommegye Nagy-Igmánd 
községében. 

_ ,  . ,  
Felavattatott 1890. evben a cs. és  kir. 1 1 .  huszar

ezredhez, honnan mint szakaszvezető 1898 október 
hó !O-én szabadságoltatott. 

A m. kir. csenclőrséghez 1 8!) okt6ber 30-án 
vétetett fel ; 1901 . évben ez. örsvezetővé és 1904. év
ben örsvezetővé léptettetett elő_ 

189H. évben a kis Duna áradása alkalmával a 
mentési munkújatok körül tanusított tevékenységéért 
az V. számú csendőr·kerület parancsnoksága által 
nyilvános megdicsérésben részesült. 
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1901 okt6ber 30-án éjjel a pozsonymegyei Tőkés 
erdőben egy hirhedt és veszedelmes orvvadász 
Csidei József örsyezetőnek ellenszegülYe, őt vállán 
lövés által megsebesítette, azonban az örsvezetö 
válságos helyzetében és megsebesülése daczára hig
Cfadtságát megőrizte s a vadorzót 3 lövés után 
harczképtelenné tette. Ezen katonás és halált meg
vető bátor magatartásáért Ő cs. és ap. kir. 
Felsége 1902 május 24·én liudapesten kelt leg
felsőbb elhatározásával az ezüst é1·demkt1·eszttel tün
tettetett ki. 

Jelenleg örsparancsnok a püspökii örs ön. 

K I S S  SÁN D O R  
örsvezető, 

született 1874. évben Ó-Moravicza községben, Bács
Bodroghmegyében. Felavattatott 1895. évben a es_ 
és kir. 86. gyalogezredhez, a honnan mint szakasz
vezető az 1898. évben a m. kir. II. számú csendőr
kerülethez lépett be ; innen 1903. évben a m. kir. 
VII. számú csendőrkerülethez helyeztetett át, a hol 
jelenleg is szolgál. HIOO. évi junius h6 l -én ez. örs
vezetővé, 1903 február h6 l - én val6ságos örsvezetővé 
léptettetett elő. 

1903. évben a Krassó Szörény vármegyében fekvő 
Szákul községben egy leányt a vízbefulás általi 
biztos haláltól sajá,� élete koczkáztatá�ával meg
mentett, a miért O cs. és :tJ). ki r. l'·elség·e 
1 903. évi január hó 23·án Bécsben kelt legfel�őbb 
elhatározásával az eziid h·demkeresztlel tüntettetett 
ki, míg belügyminister úr Ö Nagymélt6sága által 
50 kor. életmentési jutalomban részeRíttetett. 

Jelenleg örsparancsnok a gavosdiai örsön. 
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P I NT É R  S ÁN D O R  

ez. örsvezető, 

;született 1877. évben Sopronmegye Csorna községé
ben. Felavattatott 1898. évben a m. kir. 7. honvéd 
huszárezredhez. 1901. évi április hó 12·én a m. kir. 
VI. számú csendőrkerülethez lépett be s 1904. évi 
április hó 19·én ez. örsvezetővé léptettetett elő. 

Ö CS. és ap. kir. Felsége 1903. évi február 
hó 9·én Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával 
az 1902. évi szeptember hó 27-én a veszprémmegyei 
Mihályháza községében kiütött tűzvész alkalmával 
két nőnek, saját élete. halált megvető koczkáztatásá · 
val, a biztos tüzhaláltól való megmentéseért az ezüst 
irdemkereazttel tüntettetett ki. 

HORYÁT H I ST VÁN VnL 
csendőr, ez. örsvezető, 

felavattatott 1893. évi április hó 20·án a ru. kir. 
7. bonvéd buszárezredhez s 2 évi tényleges szolgálat 
után a tartalékba belyeztetett. 1896. évi márczius 
hó 23·án a m. kir. VI. számú csendőrkerület állo· 
mányába lépett be, a boI azóta lelkiismeretesen és 
jó magaviselet tanusitásával előljárói megelégedésére 
szolgál. 

A Pinczehelyen 1901. évi október 2-án megtartott 
véres kimenetelű országgyülési képviselő válasz· 
táson az általános ingerült hangulatban 2 csendőr· 
rel leszavazandó választókat kisért a választási 
helyiségbe, azok személyes biztonságát megóvandó. 
Az ellenpárt által azonban megtámadtatván, előre
bocsátott figyelmeztetés daczára úgy ő, mint két 
járőrtársa körülfogatott és megtámadtatott. A leg
nagyobb veszélyben is higgadtságát jó katonához 
illően megtartotta és erélyes fegyverhasználattal 
számos egyén életét a támadókkal szemben meg
oltalmazta. 
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o cs. és ap. kir. Felsége a csendőr czimzetes 
örsvezető vitézségét legmagasabb figyelmére mél
tatva, 1902. évi junius hó 14·én Bécsben kelt leg
felsőbb elhatározásával őt az 1. oBzfályu ezüst vitéz· 
Bégi éremmel kitüntetni méltóztatott. 

B E N E S  JÁN O S  
csendőr, 

született 1875. évben a barsmegyei Újbánya városban. 
1896. évi márcziuB hó 6·án a cs. és kir. 26. gyalog
ezredhez soroztatott be, hová ugyanazon évi október 
hó l · én bevonult s ott 1899. évi szeptember 9.ig 
mint gyalogos szolgált. 189!). évi szeptember hó lO·én 
közvetlen a m. kir. V. számú csendőrkerületi 
parancsnoksághoz lépett át. 1900. évben a Duna 
áradása okozta árvizveszély alkalmával a védelmi 
munkálatok körül teljesített kiváló szolgálatáért 
kerületi nyilvános megdicsérésben részesült. 

HlO!.  évi október hó 20·án éjjel az ellene és 
járőrtársa \Jllen támadólag fellépett orvvadászokkal 
szemben alkalmazott lőfegyver·használat alkalmával 
tanusí�9tt higgadt, bátor és határozott magatartá· 
sáért O cs. es ap. kir. FelséA'e 1902. évi május 
hó 24·én Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával 
az ezüst érdemkereszttel tüntette ki. 

T O M P O S  L ,-\ J O S  
csendőr, 

született a zalamegyei Káptalantóti községben 
1876. évben. Fela.vattatott 1 897. évben a cs. és kir. 
48. gyalogezredhez, bonnan 1 900. évi szeptember 
hó lS·án szabadságoltatott. Ugyanezen év október 
hó 19·én a m. kir. VI. számú csendőrkerülethez 
lépett be. 

() cs. és ap. kir. Felsége 1903. évi február 
hó 9 , én Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával 
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�Z l!J09l. évi szeptember 9l7·én a veszprémmegyei 
Mihályháza községében kiütött tüzvész alkalmával 
két nőnek, saját élete halált megvető koczkáztatásá· 
val. a biztos tűzhaláltól való megmentéseért az ezus! 
i1'demke'resztfel tüntettetett ki. 

III. Jutahnazá.sok. 

a) A m. kir. és a :mo kir. horvá.t-szlavon csend

őrségi j utal:mazá.si alapból jutalo:mdíjat nyertek : 

a m. kir. I. számu csendő1'kerületnél : 

Sanku István örsvezető _ 
Czisian Simon ez. őrD1ester -

Török András csendőr -
Brandschott János Cll. örsvezető --

Tamás András ez. Ő!:mester 
Csiki Ferenez csendőr 
Farkas Sándor örsvezető 
Pap János csendőr ez. örsvezető -

30 korona 
30 
25 
915 
20 
20 
910 
20 

a m. kir. II. számu csendőrkerületnél : 

Pálfi József örsvezető __ 

Pa.taki Ferenez 
Varga János 
Hulpuj György ez. őrmester --

Lévai Mihály 
Huszák János « 
Németh Ferenez örsvezető -
Simon László 

50 korona 
20 
20 
20 
20 
20 
�O 
20 

a m. ki1·. III. számu csendő1'kerületnél : 

Belényesi István ez. örsvezető -
Balogh János örsvezető 
E}zakál Károly ez. örsvezető - -

Agogton István örs vezető -
Gla�er Béla 
Fuksz Kálmán cz. őrmester 
Kunli István csendőr _. 

40 korona 
25 
40 
25 
20 
20 
20 

19 1  

a m .  kir. IV. számu csendőrkeriiletnél : 

Rozner Sámuel csendőr_ 25 korona 
Dertskei Dénes örs vezető _ 20 
Horváth Elek csendőr _ 25 
Vran� János « 20 
Vallasek Ferenez « 20 
Bobula Péter ez. őrmes"t;;r 20 
Horváth Jgnáez csendőr 20 
Szilágyi József örsvezető _ 20 
Tóth Bertalan csendőr _ _ 25 

a m. ki1·. V. sZlúnu csendőrke1'ületnél : 

Borisz István örsvezető_ 
Olaj István csendőr ez. örsvezető__ __ 
Sverteezky Imre ez. örsvezető _ 

Krizsán Ti vad ar . • 
CsohRY Géza csendőr ez. örsv;;ető



Karácsony József ez. örsvezető _ 

Taluzsek József csendőr ez. örsvezető 
Szőke Sándor csendőr ez. örs v eze tő _ 

Bzdusek György csendőr ez. örsvezető _ 

Jamriska József « • « __ 

30 korona. 
25 
2:'\ 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

a m. kir. VI. számu csendőrkel'úletnél : 

Kercsmár Lajos ez. örsvezető 
Baier József járásőrmester 
Béres Ferenez 
Németh IRt ván VI. örsvezető 
Mester József ez. örs vezető _ 

Simon Ferenez csendőr 
Pápai Mihály II. 

30 korona. 
30 
30 
25 
20 
20 
20 

a m. kir. VII. számu csendő1'km'ületnéi : 

Gábosi Benjamin cz. őrmester _ 40 korona 
Kiss Sándor örsvezető _ 35 
Lőrinez István ez. őrmester 25 
Kalmár Antal ez. örsvezető 30 
Kristóf János csendőr _ 25 
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Gál Péter ez. örsvezető 
SipoB József csendőr ez. örsvezető - -
Guseila Miklós csendőr - - --

25 korona 
20 
20 

a m. kir. horvát-szlavon csendörparancsnokságnál : 

Ljeskovac Mile ez. őrmester _ _ _ 30 korona 
Miloevic Miklós « « 25 
Sekulié Dániel ez. örsvezető 20 
Prsa György ez. őrmester _ __ __ _ 25 
Moméilovié János ez. őrmester_ ___ __ 20 
Vrban Vinko « 30 
Vukovié Dániel csendőr _ _ __ 20 
Mandié Mile ez. örsvezető 20 
Tumbri Ferencz ez. őrmester _ 20 
Dragec Márton . « 20 

Tehát 1903. évi augusztus hó 18-án, mint Ő császári 
és apostoli királyi Felsége legmagasabb szül etése 
napján a m. kir. és a m. kir. horv.-szlavon csend
őrségi jutalmazási alap kamataiból 67 altiszt és 
csendőr összesen 1610 korona jutalomdíjat nyert. 

b) A Török Ferenoz-féle osendőrségi jutalma

zá.si és segélyezési alapítvá.nyból j utaloD1ban. 
illetve segélyben részesültek. 

1. Jutalom gyanánt : 

a m. kir. r. számu csendőrkeruletnél : 

Fodor Ferencz örsvezető - - - --' 
Löwenberger Károly csendőr --
Kuti Sándor őrmester - - - --- -

Menning J stván ez. örsvezető 
Lá�zló �ándor I. csendőr -
Németh J6zsef - - - -
Sérl1 Elek 
Rácz János 

35 koronIt 
50 
35 
35 
35 
35 
30 
30 

Csidei J 6zsef. 

m. kir. V. számu csendőrkerületbeli örsvezető. 

örsparancsnok a. püspökü örs ön. 

IV 



Kiss Sándor, 

m. kir. VII. számu csendőrkerületbeli öxsvezető, 

.örsparancsnok a gavosdiai örsön. 

Pintér Sándor, 

m. kir·. VI. számu csendőrkerületbeli 

!lZ. öl'�vezető. 

IV* 



Horváth István VIII., 

m. kir. VI. számu csendőrkerületbeli csendőr, 

ez. örsvezetö. 

I 

I Benés János, 

m. kir. V. számu csendőrkerületbeli csendőr. 



Tompos Lajos, 

m. kir. VI. számu csendőrkerüJetbelj csendőr. 
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a m. kir_ II. számu csendőrke-rületnél : 

Istvánffy Péter ez. őrmester __ _ _ 60 korona 
Török János örsvezető _ _ _ 50 
Vörös Imre 30 
Török Lajos 40 
Ambrus Bálint 30 

"·Mészáros Károly 30 
Markovics Horváth Mihály csendőr 30 
Szabó Sámuel csendőr 30 

a m. kir. III. számu csendőrkerületnél : 

CR ire Sándor örsvezető __ __ __ _ 50 korona 
Vajda Gyula ez_ őrmester_ _ _ 40 
Pap Győrgy őrsvezető __ _ __ _ _ 30 
Laezkó :Lajos " _ __ _ 30 
Sziklai Arpád ez. őrmester_ _ ___ __ 30 
Petrisor György csendőr _ _ _ _ 30 
G. Nagy István járásőrmester _ _ _ 45 
Albert István ez. őrmester _ _ _ 30 
Vakarcs Imre örsvezető_ _ _ _ _ 30 
Somogyi Géza __ _ _ RO 

a m. kir. IV. 8zámu c8endőrkerületnél : 

Lebo István ez. őrmester _ _ _ _ 
Jakab Ferenez csendőr _ _ _ _ 
Libik Lőrincz _ _ _ _ _ 
Papolezi Lajos örsvezető _ _ _ _ 
Nagy Ambrus ez. őrsvezető___ _ _ _ 
Vincze János őrsvezető _ _ _ _ 

35 korona 
50 
40 
40 
30 " 
40 

a m. kir. V. számu c8endőrke1"Ületnél : 

Tóth Balázs ez. örsvezető _ _ _ _ 50 korona 
Mészáros Gyula csendőr ez. örsvezető_ 40 
Matis Lajos csendőr ez. örsvezető _ _ 40 
N agy Márton ez. őrmester _ _ _ 50 
Palkó Sándor csendőr ez. őrmester _ _ 50 
Barta József csendőr ez. örsvezető__ 35 

13 
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Balázs Pál c�endőr cz. őrmester 
Takács Lászl6 csendőr cz. őrsvezető -
Méri János csendőr._. 

30 korona 
35 
35 

a m. kir. VI. számu csendörkeriiletnél : 

Mihály János őrsvezető ._. _.. 40 korona 
Lukács András « _. _ _ 30 
Sámson Imre ez. őrmester ._. 35 
Tarcsai Nándor cz. őrsvezető _ 35 
Bárány Mihály « « _ ._ - 30 
Katona Titusz őrsvezető 35 
'r6th Lajos I. cz. őrsvezető __ _ "5 
T6ka János csendőr _ 30 
Molnár József II. cz� őrsvezető _ 35 
N agy Károly II. csendőr _. 40 

a m. kir. VII. számu c8endörkeriiletnél : 

Dragomér Gyula őrsvezető _ _ ._ 60 korona 
Prohászka De�ső « 50 
Gálfi Dénes « _  _ - .... 60 
Fejér András csendőr _ 60 
Klein József őrsvezető ._ _ _ _. 40 
Szabó István ez. őrmester 40 
Józsa Imre csendőr_ _ _ ._ 40 

II. Segély gyanánt : 

Hegedüs János nyug. őrsvezető._ 65 korona 
N agy Márton « 60 
Gács Ignáez « cz. őrmester _ _ 60 
Forgiarini Károly « « 65 
Fetye Flóra csendőr 60 
Fekete Ferencz « 60 
N ugy Árpád ez. őrmester _ -' 60 
Makay J 6zsef csendőr _ ._ _ 67 
N agy Pál « őrsvezető _.. 60 « 

Tehát 1904. évi augusztus hó 18·án, mint Ő császári 
és apostoli királyi Felsége legmagasab� születése 
napján 58 altiszt és csendőr 2225 korona Jutalomban 
és 9 egyén 557 korona segélyben részesült. 
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c) A dombrádi Nagy Gyula és neje született Berndt Ilonka-féle alapítványból j utalomban 
részesültek : 

az I. 8zámu csendörkeritletben : 
Varga József, őrsvezető, örsparancsnok _ ._ 80 kor. 

a II. számu csendö'rkeriilelben : 

Papp Sándor, járásőrmester, őrsparauesnok_ 80 kor. 

a III. számu csendörkeriilelben : 

Dekány Benedek ez. őrmester, őrsparanesnok 80 kor. 

a VII. sZfimu csendörkeriilelben : 

Bereezky Sándor, járásőrm., örsparanesnok _ 80 kor. 

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

az I. szám1L csendörke1'ületben : 
Győrgy József őrsvezető_ _ .... Serbán Elek csendőr _ _ _ _ Demeter Mihály 
Horváth Dénes 

a II. számu csendőr kerületben ; 

80 
40 
40 
40 

korona 

Farkas Antal járásőrmester _ _ _ 250 korona Erdélyi LászlÓ őrsvezető_ _ _ _ 100 Romai Lázár « 100 Fenesi Mihály csendőr _ - _ - _ - _ - 50 Erdélyi József ez. őrsvezető 40 Jakab Antal csendőr -

- -
40 Petőfi Mihály « 

-
_ -_ 

-
_ -_ -_ 40 Baesó Mihály _ _ _ _ _ 40 Hodolyi István őrsvezető 400 Rozsnyai János csendőr _ _  

. 

_ - _ - _ - 200 

13* 
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Novák Péter csendőr cz. örsvezető_ 
Majláth István ez. örsvezető - - -
Marin Győrgy esendőr_ - - -

150 korona 
50 
50 

a III. számu csendörkeriiletben : 

Péter Lajos járásőrmester -' - - -
M6ra J6zsef ez. őrmester _ 
Sándor Lászl6 cz. örsvezető 
Balog István örsvezető 
Széplaki,György őrsvezető - _. _. -
Szánt6 Aron « - - --
Sándor Gábor csendőr - - - -
Kupás Márton cz. őrmester - __ o 

Oláh J6zsef őrmester -
Dancz J6zsef ez. örsvezető 
Oláh Lászl6 örsvezető _.. - - - -

P. Tóth Imre ez. őrmester 
Körösztös Mihály csendőr - - -

Hain György járásőrmester - -

60 korona 
60 
60 
30 
30 
30 
30 
60 
60 
60 
40 

100 
40 

tOo 

a I V. 8zámu csendörkerületben : 

Tamás Károly esendőr_ _ _ ._ 100 korona 

Mátyás Mihály __ _ _ __ - 100 

Lah6 István ez. 'örsvezető _ 100 

Szilágyi Lászl6 csendőr _ _ 100 

Hatala Mihály ez. őrmester 100 

Angeli Antal csendőr _ _ _ 100 

Derecskei Dénes ez. őrsvezető_ 100 

TIlyés Mihály cz. őrmester _ _ 60 

Firczák János csendőr ez. őrsvezető _ 60 

Friedmann Sámuel ez. őrsvezető 50 

Veszprémi István csendőr_ 30 

Nagy Lajos _ - - 30 

Gál Imre örsvezető _ _ _ - - 100 

a VI. szám1� csendörkerületben : 
T6th Vendel ez. örsvezető_ _ _ _ 100 korona 
Németh Kálmán II. esendőr_ _ _ 60 
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Életmentés! dijat nyertek : 

az V. számu csendö1'kerületben : 

Ze�e János és Töltési Antal csendőrök _ 450 korona 
Csaszár Lajos csendőr _ _ _ _ 50 
Szalai Mátyás ez. őrmester _ _ _ _ 50 
Kampler Sándor csendőr _ _ _ _ 50 
Olaszi András örsvezető _ _ _ _ 100 

ly. A magyar királyi honvédelmi minister úr 
O Nagyméltóságá.tól diosérő okiratot nyertek : 

1. Császúr Lajos, V. sz. csendőrkerületbeli csendőr 
tűzvész alkalmával tanusított azon bátor elszánt 
és férfias magatartásáért, melylyel egy

' 
2 éves 

gyermek�t a t�zhaláltól megmentett ; -
2. Novak Peter, II. sz. csendőrkerületbeli csendőr 

?z .
. 
ö�·svezető, a temesrékási adóhivatalnál 1903. évi 

aprIlIs hó 30·án megkisérelt betöréses lopás fel
fegyverkezett tetteseinek elfogása s ezen alka
lommal az egyik fegyveres rablóval folytatott kézi 
tusában tanusított bátor elszánt és haláltmegvető 
magatartásáért ; -

' 

3. Kollár Mihály, V. sz. csendőrkerületbeli örs
vezető, ez. őrmeste� 12 éven át úgy a közbiztonsági 
s�ol�álat terén, mmt segédoktat6i minőségben is 
kifejtett buzgalm áért ; -

4. Marosi J,inos, VIII. sz. csendőrkerületbeli őr
mester, nyugdíjaztatása alkalmával közel 21 évi 
kö�elességhű, ügybuzgó és hasznos szolgálataiért ; -

o. Nemes Sandor, III. sZ. csendőr-kerületbeli őr
mester, a nyugállományba való áthelyezése alkal
mából közel 27 évi kiválóan buzO'ó kötelességhű 
és eredményes működéseért . _ 

." 

6. Krecza László, I. sz.
' 

csendőrkerületbeli őr
!f1ester a közbiztonsági szolgálat terén 17 és fél éven 
at tanusított hasznos, ügybuzgó és igen eredményes 
tevékenységeért ; -
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7. Németh Dávid őrmester, VI. sz. csendőr
kerületbeli őrmester, Dietrich János bakonysárkányi 
lakoson 1903 november 30·án elkövetett rejtélyes 
gyilkosság tettesének, a meggyilkolt saját fiának 
személyében, különös ügyességgel és leleményességgel 
történt kiderítése és elfogásáért ; -

9. Sztahó János cz. örsvezető és 
g. Krajcsi István csendőr, mindkettő az V. sz. 

csendőrkerület állományában, a Liptószentmiklós 
községet átszelő Mlini cza nevű patakban esett két 
gyermeknek 1 903. évi deczember hó 7-én a jég
hideg árból saját testi épségük koczkáztatásával 
történt .kimentéseért. illetve az ezen alkalommal 
tanusított önfeláldozó, bátor és férfias viselkedé
sükért ; -

10. Szalai Mátyfís, V. sz. csendőrkerületbeli örs
vezető, ez. őrmester, tűzvész alkalmával egy vak 
egyénnek a biztos tűzhaláltól saját élete koczkáz
tatásával történt megmentéseért ; -

1 1 . Hubert Gyula, III. sz. csendőrkerületbeli őr
mester, nyug. állományba helyezése alkalmából 
különféle szolgálati alkalmazásban, sok éven át 
kifejtett szorgalma és eredményes működéseért ; -

12 .  Pa kay István VII. sz. csendőrkerületbeli őr
mester, 20 évet meghaladó szolgálata alatt .tanu
sított kiváló használhatósága és elért szép ered
ményeiért ; -

13. Szolga Albe1·t, L sz. csendőr-kerületbeli örs
vezető, cz. őrmester, egy rablógyilkossság két tette
sének igen nehéz körülmények között fáradhatlan 
kitartásRal, nagy ügyességgel és leleményességgel 
eRzközölt kiderítése és elfogásáért ; -

14. S. amosi László, VII. sz. csendőrkerületbeli 
őrmester, egy budapesti lakos kárára Sepsiszent
györgyön, a városi szállodában elkövetett lopás 
tettesének fáradhatlan kitartással, leleményességgel 
és szakértelemmel eszközölt nyomozás során tör
tént kiderítése és elfogás a valamint 9000 korona 
lopott pénz visszaszerzéseért ; -
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1 ;). Zete János és 
1 6. Tiiltési Antal V. sz. csendőrkerületbeli cRend

őrök, az 1903. é,'i október hó 4-én Valtasur község
ben kiütött tűzvész alkalmával az emberélet és 
vagyonmentés körül saját életük koczkáztatásával 
kife.itett bátor, elszánt és ügyes ténykedésükért ; -

17 .  Babát Győző, a csendőrségi felügyelőséghez 
vezényelt IV. sz. esendőrkerületbeJi II. oszt. törzs
őrmester, úgy a közbiztonsági szolgálatban, mint a 
szárny- és kerületi parancsnokság 8zámvevőségénél, 
valamint a csendőrségi felügyelőségnél segédmun
kási minőségben hosszabb időn át tanusított kiválóan 
buzgó és eredményes tevékenységeért ; -

18. Baczoni GYö"1'gy, VII. sz. csendőrkerületbeli 
őrmester 23 éven felüli ügybuzgó és igen eredmé
nyes tevékenységeért ; -

19. Tóth Vendel csendőr, ez. örsvezető és 
20. Nemeth Kálman, II. csendőr, mindkettő a 

VI. sz. csendőrkerület állományában, egy házal6n 
elkövetett rablógyilkosság tettesének és a bűnrészes
nek igen nehéz körülmények közt fáradhatlan 
kitartáRsal, nagy ügyességgel és leleményességgel 
eszközölt kiderítése, a tettes e l fog{,sa és a bűnjelek 
kézl'ekeritéseért ; -

2 1 .  Marosi Fülup, és 
22. Kibedi Súndor, jál'ásől'mestel'ek, mindkettő a 

V ll. sz. csendőrkerület állományáLan, a közbü.ton
sági szolgálat terén hosszabb időn it kifejtett ügy
buzgó, szorgalmas és eredménydus működésük
ért ; -

23. Béres l' ererlCZ, VI. sz. csendől'kerületbeli 
járásőrmester, az 1903. évfolyall1án a szigetvári 
járásban elkövetett pénzhamisitások tetteseinek és 
bűnrészeseinek különöR ügyess�ggel és leleményes
séggel történt kézrekeritése s a biínjelvények meg
szerzéseért valamint általában I-ötelességhű, buzgó és 
eredményes szolgálataiért ; -

24. Kovac8 Búlint VII. sz. csendől'kerületbeli őr
mester, 20 évi kiválóan ügybuzgó és eredményes 
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tevékenységeért, valamint alárendelt jeinek czéltuda
tos vezetése és befolyásolásáért ; -

25. Kampler Sán dor V. sz. csendőrkerületbeli 
csendőr, 1904. évi márczius hó 17-én éjjel Turócz
szentmártonban pusztított nagy tűzvész alkalmával 
az élet- és vagyonmentés körül saj át élete koczkáz
tatásával kifejtett önfeláldozó működés és  hathatós 
segélykezéseért ; -

26. PreiBz János VI. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmesternek 20 évet meghaladó csendőrségi szolgá
lata ideje alatt, a közbiztonságnak zavartalan fenn
tartása, alárendelt jeinek helyes vezetése és kiképzése, 
egyáltalán hasznos működése és kifogástalan maga
viseleteért ; -

27. Osepi Kátmán V. számu csendőrkerületbeli 
c sendőr, tűzvész alkalmával, a vagyonmentés körül 
tanusított bátor, elszánt és igen eredményee tevé
kenységeért, valamint kifogástalan magaviseleteért ;-

28. Szabó István, 
29. Lár Gábor és 
30. Króner Mihaly járásőrmesterek, az I. számu 

csendőrkerület állományában, hosszas csendőrségi 
szolg�latuk alatt tanusított kiválóan buzgó, köteles
séghú és eredményes működésükért ; -

31.  Soós FeTencz és 
32. Jeskó Istvan járásőrmesterek, midketten a 

II. sz. csendőrkerület állományában, a közbizton
sági szolgálat terén hosszabb időn át tanusított 
kiváló ügybuzgóságuk, megbízhatósá<7uk és az elért 
igen szép eredmények ért ; -

" 

33. Fellne1" Henrik VI. sz. csendőrkerületbeli 
II. oszt. törzsőrmester, úgy a közbiztonsági, mint 
különösen 15 évet meghaladó irodai szolgálatban 
kifejtett igen buzgó és eredményes működéseért ; -

34. Oziriúk Mi haly VI. sz. csendőrkerületbeli 
járásőrmester 21 évi csendőrségi szolgálata alatt 
úgy a. közbiztonsági szolgálat terén, mint a legény
ség kIképzése körül tanusított ügybuzgó tevékeny
ségeért ; -
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3:'). P. Tóth Imre III. sz. csendőrkerületbeli cz. 
őrmester, egy rablás, valamint több rendbeli szarvas
marhalopás tetteseinek igen észszerü, buzgó és 
leleményes nyomozás után történt elfogásáért ; -

36. Olaszi András V. sz. csendőrkerületbeli örs
vezető, 1904 május 5-én és 9-én Kisterenne község
ben pusztított tűzvész alkalmával az élet- és vagyon
mentés körül tanusított önfeláldozó buzgalmáért ; -

37. Kósa Józse! VI. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmester, hosszas csendőrségi szolgálata alatt, a 
közbiztonsági szolgálat terén, valamint a legénység 
kiképzése körül szerzett kiváló érdemeiért ; -

38. Marosi György r. sz. csendőrkerületbeli ez. 
örsvezető igen jó erkölcsi magaviselet, kiváló szor
galom és eredménydús tevékenység kifej téseért ; -

39. Hambach E1'nő rI. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmester, különféle alkalmazásokban 22 éven át 
tanusftott, mindig egyaránt kötelességhű, buzgó és 
szakértelemmel párosult igen eredményes műkö
déseért ; -

40. Szabó Laios III. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmester, két emberölés tetteseinek igen nehéz 
körülmények között fáradhatlan buzgalommal és 
kitartással igen ügyes, leleményes és szakavatott 
eljárással .eszközölt kézrekeritéseért ; -

41 .  Garamszögi László járásőrmester hosszabb 
csendőrségi szolgálata alatt teendőinek lankadatlan 
szorgalommal, kötelességtudással és szakértelemmel 
való végzése és alárendelt jeinek helyes befolyásolá
sáért ; -

42. Máthé Elek és 
43. Németh Imre VI. sz. csendőr-kerületbeli járás

őrmesterek, Takács J ózsef porszombati lakoson 
1904. �vi április �ó 5·én elkövetett rablógyilkosság 
tcttesemek rendkIvül nehéz körülmények között 
fáradságot nem ismerő buzgalommal, nagy ügyes� 

séggel. és leleményességgel eszközölt kézrekerítéseért, 
valammt általában hosszabb időn át kifejtett hasz
nos tevékenységükért. 
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44. Hain GyÖl'gy, IV. sz. csendőrkerületbeli törzs-
. őrmester, a honvédelmi ministerium XVI. ügyosz
tályában, vezényeltetésének ideje alatt, a kezelési 
szakban tanusított kiváló pontossága, ernyedetlen 
szorgalma és eredményes te"ékenységeért. 

V. A csendőrlrerületi parancsnokságok által 

dicsérő okirattal láttattak el : 

Az I. szúmu csendőrkerűletben : 

Csúkány Mihály csendőr, ez. örsvezető, egy rabló

gyilkosság felderitése és a tettes ek elfogásáért. 

Séra Elek csendőr, cz. örsvezető, mivel egy év 

alatt többrendbeli büncselekményt derített ki. 

Kuti Sandor őrmester, a közbiztonsági szolgálat

ban hosszú időn át kifejtett eredményes műkö· 

déseért. 
Demeter Mihály, Serbán Elek és Horváth Déne8 

csendőrők, többrendbeli lopás és egy gyujtogatás 

kiderítésében tanusított tevékenységükért. 

. \ émeth József csendőr, mivel egy év alatt számos 

bünesetet kideritett és több bűntevőt elfogott s fel

j elentett. 
Gergely János örsvezető, egy év alatt többrend

beli bűncselekmény kiderítése s a tettesek kézre

kerítéseért. 
Kováes Gel'gely cz. őrmester és Péter Ignricz 

csendőr, a topánfalvi nagyarányú tűzvész alkalmá

val a vész elhárítására irányuló kiváló tevékeny-

ségükért. 
A II. szamu csendől'kerületben : 

Br,donyi Kúroly, Bohn János járásőrmesterek, 
Sipos Antal és Polyákovic8 Andnis cz. őrmesterek, 
mint segédoktatók az altiszti tanonezok és próba
csendőrök kiképzése körül tanusított odaadó, buzgó, 
kötelességhű szolgálataikért. 

:l03 

Kovdcs SÚl/dor, Józsa Antal, Bezdán KálIllan, 
Men?zel Ju�ws II. o. törzsőrmesterek mint segéd
�lszh, KOCS1S SandO7', Ricsz .JÓzsef n. o. törzs
őrmesterek és 10th Antal őrmester mint számvivői, 
1- bos Ferencz II. o. törzsőrmester, Stocker Frigyes 
es Fl:ank Mór

. 
őrD?-esterek : mint birósági segéd

munkasok, az u'odal teendők elvégzése körül tanu
sított pontos, odaad ó, buzgó és mindenkor köteles
séghü tevékenységükért. 

Sz
.
a kács G:'fItll'gy c�. ör

,
mester, Jánosi Gy. Mihály 

ez. orsvezeto, 4 lop as l cs egy rablási eset tettesei
nek l �)6 órán át tartó fárasztó és nagy ügyességre 
valló nyomozással eszközölt kideritéseért. 

Szabó Ján os örsvezető, egy emuernek a Maros 
folyóuól történt kimentéseért. 

P,,]'n Trifon, HulpuJ Gyiil'f y ez. őrmesterek 
M,al'o8t F,el'encz �rsvezető : úgy a közbiztonsági szol
g�la.t teren! -:-: mlDt alárendelt legénYRégeik oktatása 
korul - klfeJtett odaadó és fáradhatlan tevékeny
ségükért. 

SZ(/�ttó Józse! járásőrmester, egy gyilkossági eset 
t�ttesenek nagy leleményességgel eszközölt elfogá
saért . 

Majláth Istvall ez. őrsvezető és llllrin Gyórgy 
csendőr ez .  örsvezető a temesrékási adóhivatalnál 
1903. évi április 30·án megkisérelt betöréses lopás 
fegyveres tetteseínek elfoglÍsa alkalmával tanusított 
bátor és elszánt magatartásukél't. 

B01'OS Kalman j árásőrmester, az Aradmegyében 
g�rá

,
zdálkodott lótolvajbanda ti tagjának kézrekerí

teReel't. 

. 
Huszár Illés csendőr, egy tolvaj szövetkezet tag

JalDak nagy ügyességgel eszközölt l<ézrekeritéseért. 
Hodolyi ls/van örsvezető és Rozsllylli Jano8 

cseJ?dőr az óbecsei örskörletben elharapódzott gya
ko.n lop.ások és más büntetendő cselelimények tette
selDek 1gen nehéz körülmények között történt el-
fogás áért. 

. 

Erdélyi Laszló, Római Lázar Öl'svezető és Fenest 
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Miluíly csendőr, egy rablógyilkoBság tettese�nek 
12 napon át tartó fárasztó nyomozással esz�ozolt 
kideritéseért, a tetteseknek bűnjelekkel , egyutt az 
igazságszolgáltatás kezébe történt �tadásaért. 

Pataki Ferencz örsvezető, BaranyL An ta�, �z
.
u,!"y�gh 

László és Gayer Antal csendőrök, a folyo eVI Junms 
hó 29. és 30·án Ráes·Földvár községben pus.zt�tott 
tűzvész elfojtása és a vagyonmentés körül kIfeJtett 
bátor és önfeláldozó magatartásukért. 

A III. szúmu csendőrke1'ületben : 

Szabó Pál csendőr, mivel a folyó évi április havá· 
ban Barta Antal tószegi lakos kutba esett 3 éves 
:fiát gyors és bátor fellépésével a kutból ki�entette. 

Fülöp Józse! örsvezető, m�v.e�. Bo �ult éVI októb?r 
hó 2.án Szerep községben kmtott tuzvész al�alma
val, bátor, elszánt és gyors fell�pé�év?l, ,a tuzet e�· 
<lltván, - a községet feny�get� kIszamIthatlan kl' 
menetelű veszélyt elháritama slkerult. . . 

Manczinger György ez. őrmester, a . k,özblztonsáp 
szolgálat terén 14 évet meghaladó, ld.őn keres�tul 
kifejtett eredményes tevékenysége es JÓ magaVIse· 
leteért. , f 1 " 1  k' Baricza Mátyás ez. őrmester, 1 5  even. e. u a .. oz· 
biztonsági szolgálat terén általában kIfejtett ugy' 
buzgó és eredményes tevékenysége, örsének rendben 
tartása és jó magaviseleteért. , 

Sánd(Yr László csendőr ez. örs vezető, 9 ev:et me�· 
haladó szolgálati ideje alatt a kö�biztonsá�l szol�a. 
lat terén kifejtett buzgalm áért és JÓ magaVIseleteert. 

Durnye Lúszló csendőr. ez. örsveze�?, . 1 1  é�e� 
meghaladó szolgálati ideje alatt � k�zb�ztonsagl 
szolgálat terén tanusított buzgalmáert es JÓ maga· 
viseletéért. , 

Pé t,!?" Lajos járásőrmester, Móra Józse! ez .. örmes· 
ter, Balog 18tván örsvezető, Szeplaky .. Gyorgy

" 
ez. 

őrsvezető, Sándor László csendőr, �z. ors:vezeto, a 
Márta István betfiai, Potre Virág felső·topal, Kapata 
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Mihály vércsologi Páska Imre, Páska Demeter, 
Csóra János kigyiki l akosok sérelmére 1902. évi 
deczember hó folyamán elkövetett négy rendbeli 
rablás - és a nagyváradi törvényszéki palotában 
ugyanezen év és hó folyamán elkövetett betöréses 
lopás tetteseinek kinyomozása és elfogása alkalmá· 
val tanusított odaad ó és lankadatlan fáradozá· 
sukért. 

Orbán Józse! csendőr, a folyó évi április hó 24·én 
Rév községben - az élesdi fegyverhasználat hir ére -
összecsoportosult és az uri osztály s a csendőrség 
ellen fenyegető állást foglalt mintegy 500 főnyi 
tömegnek - járőrtársaival - higgadt, határozott, 
bátor, elszánt és e mellett tapintatos fellépésével 
komolyabb következmények nélkül történt szét· 
oszlatásáért. 

Hodosy Súndo1' örsvezető, a Virág László és két 
társa egyeki lakosok kárára elrabolt - továbbá 
a Ladányi Imre törökszentmiklósi és Korondán 
György hajdudorogi lakosok kárára ellopott lovak 
és lószerszámok megkeritéseért, a tetteseknek és  
orgazdáknak 3 18 órán át  körültekintő és tapintatos 
leleményességgel, fáradságot nem ismerő kitartással 
és ügybuzgalommal vezetett nyomozással történt 
kideritéseért. 

Szakál Károly csendőr ez. örsvezető a N agy 
András és társai debreezeni lakosok kárára 1!:J00. évi 
április 20·tól 1904. évi május haváig terjedő időköz· 
ben elkövetett 21 rendbeli különböző lopás, továbbá. 
a Kardos Péter debreezeni lakos kárára elkövetett 
Mlopás és a Simon István berettyóujfalui lakos kárára 
1904. évi junius hó 6·án betörés utján elkövetett ágy 
és ruhanemü lopás tetteseinek kideritése érdekében 
hosszabb ideig vezetett nyomozás alatt tanusitott 
fáradságot nem ismerő ügybuzgalmáért. 

Huczka 18tván csendőr, mert a Nagy András és  
társai debreezeni lakosok kárára 1900. évi  április 
hó 20·tól 1904. évi május hav áig terjedő időközben 
elkövetett 2 1 .  rendbeli különböző lopás tetteseinek 
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kiderítése érdekében hosszabb ideig vezetett nyomo
zás alatt járőrvezetőjét odaadó buzgalommal támo
gatta. 

Sandor Gábor csendőr ez. örs\-ezető, mivel It. 
Kartlos Péter debreezeni lakos kárára elkövetett 
lólopás és a Simon István berettyóujfalusi lakos 
kárára 1 904. évi junius hó 6-án betörés utján elkövetett 
ágy- és ruhanemű lopás tetteseinek kiderítése alkal
mával járőrvezetőjét odaadó buzgalommal támogatta. 

KörV"sztiis Mihaly csendőr, mivel az 1903. éd 
október hó 19-én eikövetett egy rablás és több rend
beli marhalopás felderítése és a tetteseknek ki
nyomozása alatt já!őrvezetőjét buzgóan és odaadóan 
tá.mogatta. 

A IV. 8zlÍmu csendő1'kerületben : 

Lengyel Gyula örsvezető ez. őrmester, több rend
beli ló és tehénlopás tetteseinek kiderítése és el
fogása körül kifejtett kiválóan odaadó és kötelességhű -
tevékenységeért. 

Szab6 A ntal törzsőrmester, 13 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálata alatt mindenkor tanusított 
kifogástalan erkölcsi magaviselete s úgy a közbiz
tonsági szolgálatban és kiHönösen jelenleg szárny
számvivői alkalmaztatásában kifejtett ernyedetlen 
szorgalma, odaadó ügybuzgalma, feltétlen megbiz
hatósága és példaszerű kötelességtudásáért. 

J,ILhó Mihály ez. örsvezető, többrendbeli sertés-, 
baromfi. és egy borlopás tetteseinek nyomozása, 
kideritése és elfogása körül, 106 órán át teljesített 
nyomozó szolgálat alatt kifejtett odaadó ügybuzga
lom és példaszerű kötelességtudásért. 

Hatala Mihály örsvezető ez. őrmester, egy több 
vármegye területén a betöréses lopásokat vakmerően 
üzött veszedelmes kóborczigánykaraván nyolcz tag
jának felette nehéz és fárasztó körülmények közt 
220 órán át szakadatlanul teljesített nyomozás foly
tán eszközölt kideritése és elfogása körül kifejtett 
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fáradhatatlan szorgalom, odaadó kötelesséahűséa és 
észszerűséggel párosult tapintatosságáért. 

" " 
lJ�recskei Dénes örs\'ezető, öt évi esendőrséai szol

gálata alatt - kifogástalan erkölcsi ma"'avisel�t mel
lett ----: a, közb�ztons�gi szolgálatban folytonosan kifej 
tet,t �l va,ló erelyesse9, lankadatlan kötelességtudás és 
baJtarsB:ll'a IS kihato példaszerű szorgalomért, 

Vasko Antal csendőr ez, örsvezető és 
" D�z8ő Antal

, 
csendőr, egy gyújtogatásból eredt 

tuzvesz alkalmaval a vagyollmentés és a vész toya
terjedésének meggátlása, illetve rt "yújtorratök nyo
mozása, kiderítése és elfogáRa körhl kifejtett lanka
datlan _szor�alom és kiváló ügybuzgóságért. _ 

Il/yes Mdldly örs vezető ez. őrmester éR 
Firezak, Junos csendőr ez. örsvezetö, a l\láralJlaros 

vármegyeI Iza községben az 1 903-04. években fel
merült valláso, illetve állam- és nemzetellenes moz
galma� .tova�erjed.ésé�e� , meggátlása és lecsillapí
tása k,orul klf?Jtett kl\-alo erély és észszerű tapin
tatossaggal parosult lankadatlan szolgálati tevé
kenységért. 

Repltszky Péte?' járásőrmester, 
Friedmann Sámuel ez. örs vezető, 

. . Veszpl'�m
,
i Istvltn és Nagy Lajos csendőrök, az 

Okormez� es Mal,dánka községek ben, az 1903-04. 
években uzletszeruen gyakorolt és leleményes ügyes
séggel ,s fnrfanggal elkovetett számos betöréses lopás 
tettesemek felette nehéz körülmények között kiváló 
észszerüséggel és tapintatossággal vezetett �yomo
zás �olytán eszközölt kiderftése és elfogásaért. 

Toth Bertalan csendőr, a közbiztonsáai szolo-á
latban fOlyton.osan, kifej tett kiváló szorga�m és fá
radhatatlan �l�ar,tassal párosult eredménydús tevé
�enység � kulon.osen a felette mozgalmas endrődi 
őrson 1903-04. evekben előfordult ö!) rendbeli többé
k�vés�bé jelenté!{eny, közbiztoTlsági zamr tetteseinek 
kidentése, elfogasa, Illetve feJJ elelltéseért, 

Pul Imre örsvezető, mivel eay tűzvész alkalmával 
egy égő házba gyors elhatározKssal és férfi.as elszállt-



208 

s ággal behatolván az abban rekedt és alélt állapotb�n 
levő egy nőt felette veszedelmes kör�lmény�k kO,zt 
megtalálta és kihozta s ez által a bIztos tuzhalal-
tól megmentette. " " "  , 

Koncság János orsvezeto ez. ormester es 
Czinege László csendőr, a Tiszaszőll?s �özségben 

gyújtogatás következtében pusztitott , tuzv�sz alkalo 
mával a vagyon ment és s a tűz tovaterjedésenek meg' 
akadályozása körül kifejtett kiváló erélyess.ég, kote
lességtudás s emberfeletti tevékenység, Ill�tve a 

" togatás két tettesének hosszas és fáraszto nyo
�:;ás folytán eszközölt kideritése éR elfogás�ért. 

Sirmann Károly és Kovács J?zs�t csendőr ez. 
örsvezetők, mivel ar-Tornyosnémetl koz�ég?en pusz
titott tűzvész alkalmával egy égő hazboi a� ott 
rekedt két egyént, gyors elhatározásuk, �s ferfia� 
elszántságuk által felette :.esze�elmes korulmények 
között kihuzva, a biztos tuzhal�ltól megmentették. 

Palóczi Mihály örsvezető ez. őrmeste�, " . 
Biró Józse! és Perzsely JÓz8e!

. 
csendőrok, m:vel 

a Pálócz községben dühöngött , túzvé�z alkalmaval 
a csendőrlaktanyát, népfelkelésI raktart s az ez�k
ben elhelyezett kincstári javakat, férfiakho.z , Illő 

l ántsággal és emberfeletti akarat-erővel kIfeJ�ett 
�e�kenységükkel testi épségük

. 
veszélyeztetésevel 

meamentették. 
Szabó Mihály L járásőrmester és ' "  
Pata Ferencz csendőr, a Felső- és AlsosZ�ld�lk 

közsé ;kben 1904 julius hó 22-én puszH�o�t tuz,:es,z 
alkab�ával ez élet- és vagyonmentés korul s , kul?
nösen a fel�őszvidniki égő csend()rl�ktan�a olta�án�l 
kife'tett odaadó, kiválóan ügybuzgo és.kotelesse?hu, 
t )k sé ért mi által úgy a esendőrlaktanyaban 
l:��, �

n
Jar!int ' a népfölkelési raktárban eThelyezett 

kincstári javakat megmentették. 
Az V. 8zámu c8endörkerületben : 

, 
Pomikalszky Vilmo8 csendőr, Pol�ik?vics Adá;n 

csendőr, ez. örsvezető, Szkalszky Mthaly csendőr 

':lO!1 
ez. örsvezető, Bernfeld Juz8ef és HorVltt Adám csendőr, Dravecz Józse! és Miknia Antal csendőr, ez. örsvezető, Ond1'i8z Márton, Caebik Mikaly, Morva i János, Szluzsny And1'á8, Vajda Sándor, Frankó Alajn8, Takács Púl, Aczél JOZ8f'! és Uher Lajos csendőr, K1'atochvilla Kltlmán ez. örsvezető, Mésza,'08 Gyula, Für8t Mór csendőr, ez. örsvezető, Kijtcles Gyijrgy őrmester, Takács Szani8zlo és B'1jó Mihaly csendőr, Kis8 Antal csendőr, ez. örsvezető, Józ8n Súndor és Tamás },[átya8 csendőr, Má.,.ton Sándor örs vezető és Bernfeld A1'nold csendőr, a folyó évi julius havában uralgott árvizveszedelem alkalmával a védekezési munkálatok, valamint az élet- és vagyonmentés körül tanusitott buzgó, fáradságot nem ismerő hasznos tevékenységükért. Takács Dtívid csendőr, az 1903. évi szeptember havában J óh községben kiütött tűzvész alkalmával az élet- és vagyonmentés körül tanusított bátor és önfeláldozó ténykedéseért, 

Horváth GU8ztáv ez. örsvezető egy rejtélyes gyilkosság tettesének 50 órai leleményes, ügyes, buzgó, tapintatos nyomozás által történt kiderftéseért, Valuch Lipot csendőr, ez. örsvezető, Szimúnszky Luktic8 és Nagy Károly csendőr, egy rejtélyes gyilkosság tettesének 50 órai leleményes, ügyes, buzgó és tapintatos nyomozás általi kideritésénél történt hathatós közreműködéséért. 
Kuzmics István csendőr, ez. örsvezető, a zólyomlipcsei p ostahivatalnál történt pénzlopás tettesének 42 órai leleményes és szakszerű nyomozás által történt kideritéseért. 
Bartal István örsvezető, ez. őrmester, egy tűzvész alkalmával élete koczkáztatása mellett a vagyonmentés körül nagy bátorságot és példás kötelességtudást tanusított magatartásaért. Menykárt János csendőr, ez. örsvezető, Takács Szani8zló csendőr két a sötétben eltévedt B a nagy hóval boritott mély völgyből kivergődni nem tudott, félig eszméletlen állapotban talált utasnak fá-
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radsáO'ot nem ismerő kitartással és leleményesség-
gel e�zközölt megmentés�ért. , 

Barta József örsvezeto, az 1903. ev f01.yamá� 
20 különböző közbiztonsági zavarnak és to�b kl
hágásnak kiderítése alkalmával tanusított koteles
ség hű, buzgó és fáradságot nem ismerő tény�edéseér�-

Kovács Elek örsvezető, 1 UOS. év �olyam�n, 2� ku
lönböző közbiztonsági zavarnak s tobb klhagasnak 
kideritéseért s a dorogi szénbány'á�nál urall?ott mun
kásmozgalmak lecsendesítése korul tanusItott hIg-
gadt magatartásaért. " 

Hunyady József . ez. ő:�ester, 1 903. ev .folyama,n 
23 különböző közblztonsagl zavarnak és tob b kih�
gásnak kideritése arkalmával tanusított kötele�séghu, 
buzgó és fáradságot nem ismerő ténykedéseert. , 

Ravasz Ferencz ez. őrmester, 1903. év .�olyaI?an 
27 különböző közbiztonsági zavarnak és tobb klh�
gásnak kiderítése alkalmával tanusított kötelességhú, 
buzgó és fáradságot nem ismerő ténykedéseért. , 

Barátlt István ez. őrmester, 1 903. év foly�man 
2'í különböző zavarnak és több kihágásnak kid,er!
tése alkalmával tanusított kötelességhű, buzgo e s  
fáradságot nem ismerő ténykedéseért. , .. 

Száz György örsvezető, 1 903. év f?lyam.a� 2,2 ku
lönböző közbiztonsági zavarnak és tobb kih�gasna� 
kideritése alkalmával tanusított kötelességhű, buzgo 
és  fáradságot nem ismerő ténykedéseért .. 

Pollúk Benedek örsvezető, két rendbelI . .rablámak 
hónapokon át igen nehéz körülmények kozot�. f?ly
tatott adatgyűjtéssel és leleményességet, .. észszeru.seget 
és szaktudást igazoló nyomozással tortént klderi-
téseért. ' . ő 

Ba logh Emil I. oszt. törzsőrmester, a szamvI': -
ségi irodában mint seg�dm�nkás, Far�as L0;108 

II. o. törzsőrmester, a szarnyuodában mmt szam
vivő, Földváry Károly II. o.  törzsőr�Bster, � segéd
tiszti irodában mint segédmunkás tobb éVI" alkal
mazásuk alatt tanusított kiválóan kötelességhu, ugy
buzgó és eredményes működésükért. 
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Kléri Jdnos őrmester, a közbiztonsági szolgálat 
terén hosszabb időn át tanusított buzgó és ered
ményes működéseért. 

Perger Jf)z8ef ez. örsvezető, Hatúr bnre csendőr, 
a Modor falu határában folyó évi julius havában 
történt gyilkosság tettes ének kinyomozása alkalmá
val tanusított kiválóan ügyes, észszerű és szakérte
lemre valló tevékenységéért. 

BeM Péte1' ez. örsvezető, a folyó évi augusztu!> 
hóban Kislehota kőzségben történt tüzvész alkal
mával az emberélet s a vagyonmentés körül tanu
sított kiválóan buzgó és fáradhatlan tevékeny
ségeért. 

A VI. 8zámu c8endörke1'ülel ben : 
Rebrún Péter ez. örs vezető és Tullner Imre 

csendőr, 10 rendbeli 277 korona kár értékű lopás
és betöréses lopásoknak 55 órán át tartó buzaó és 
fáradságos nyomozással történt kideritéséért. b 

Ker�8már L ajo8, ez. örs vezető és Bujtor Károly 
ese�dőr, egy v�szelyes fegyveres csavargónak igen 
tapmtatos s bator fellépés által eszközölt elfoO'á
sáért és az általa elkövetett számos betöréses lop1s
nak fáradságos s buzgó nyomozással történt ki
derítéséért. 

Preidt Mihály őrmester, a Raklár Juliánna és a 
vele vadházasságban élő Dombó József körmendi 
lakoso kon elkövetett rablógyilkosság tettesének ügyes, 
szakértelemmel vezetett fáradságos nyomozással esz
közölt kiderítéséért. 

Hammer Károly csendőr, ez. örsvezető és Plrívita 
JÓZ81'.( csendőr" három betör�ses lopás és egy gyuj 
togatas tettesenek 132 óra! ügyes és fáradságos 
nyomozással történt elfogásáért és a biínjelek mea-
szerzéséért. " 

Nagy György ez. őrmester és KOC8i8 Gábor csendőr 
a . ��z bizto!! sági szolgálat terén 1903. év folyamb; 
�nfeJtett kIváló szorgalmuk, buzgó tevékenységük 
es eredményes működésükért. 
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Györik Gergely csendőr, a Dietrich János bakony· 
sárkányi lakoson 1 903. év november hó 30·án el· 
követett gyilkosság tettesének kideritésénél kifejtett 
hasznos és eredményes közreműködéséért. 

Sárdi György csendőr, két betöréses lopás és 
egy gyilkossági kisérlet tettesének 104 órán át tar· 
tott ügyes és szakértelemmel vezetett fáradságos 
nyomozással történt kiderítéséért. 

Kerkápoly Kálmán csendőr, ez. örsvezető, mivel 
laktanyakészültségi szolgálatteJjesités közben egy 
egyént, ki az utczán, kezében nyitott késsel dühön· 
gött s mindenkit leszurással fenyegetett, sőt még 
öt is leszurni akarta, gyors, bátor és elszánt közbe· 
lépése által feltartóztatott és a gyorsan s jogo· 
san alkalmazott kardhasználattal harczképtelenné 
tette. 

Ki8s Józ8ef II. ez. őrmester, egy rejtélyes több 
hónappal előbb elkövetett méhmagzat· elhajtás tet· 
tesének ügyes, leleményes és szakértelemmel veze· 
tett nyomozással történt kideritéséért. 

Somogyi Istvlín I. ez. őrmester és Ném eth Kál· 
mán II. csendőr, a Stimecz György Krajn3:0rszág· 
beli ossuniczi illetőségű házaló sérelmére Agoston 
pusztán 1903. év november hó 1 ti-án elkövetett rabló
gyilkosság tettesének s részesének igen nehéz kö
rülmények között történt kiderítésénél tanusított 
eredményes közreműködésükért. 

Bertalan István ez. őrmester, a ScholI Henrik 
alsónyéki lakos Rérelmére 1904. év május 1 5-én el
követett gyilkosság tetteseinek nehéz körülmények 
között, fáradhatlan buzgalommal és kitartással foly
tatott nyomozással eszközölt kézrekeritéséért. 

Mészáros Sámuel csendőr, mivel Egyed Józsefné 
mileji lakost a már lángban állott tyúkól-padlás
ról, gyors, bátor és elszánt magatartást tanusítva 
lehozta és a már eszméletét vesztett nőt a tűz 
haláltól megmentette. 

Győri Samuel, H07'váth Gyula, Törzsök Pál, Gesz
tesi András és Csapó László II. o. törzsőrmesterek 
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irodai alkalmazásukban hosszabb időn át  tanusított 
odaad ó szor&"almuk, buzgó tevékenységük, kiváló 
basználható.saguk s kIfogástalan magaviseletükért. 

Lelter Bela csendőr, ez. örsvezető és Mat1s Ist
ván csendőr, Kismarton városban 1 904. év julius 
hó 26-án dühöngött tűzvésznél az emberélet és va
gyonmentés körül tanusított bátor maoatartásukért 
valamint az általános rend fentartása körül kifejtett 
hasznos tevékenységükért. 

HOZt} G,ytirfáa csendőr, Vajszló községben 1904. 
év márczlUs hó 1 5-én dühönoött tüzvésznél a va
gyon.mentés kör�l, tanusított bátor magatartásáért 
és ugyes elJárasaval kifejtett lutsznos tevékeny
ségéért. 

A VII. 8zlimu csendő1'kerillelben : 
Mikló8 AntaZ örsve,zető, Ba/·ta MiHós, Nagy Fe

:encz, Imeca Jozscj es Demeter Sandor esendőrök 
allatcsempészet meggátlásáért. ' 

Biró Dénes járásörmester és Piro8ka Laszló örsv�zető, egy gyilkossági eset kiváló szakértelemmel 
parosult le_leményességgel történt kideritéseért. pr.agomer Gyula ez. örs vezető, felbőszült szo-
cZIáhstákkal szemben tanllsított bátor é� erélyes 
magatartásáért. 

Szabó . I�tván ez. őrmester, 1 4  évi csendőrségi 
szolgálatI Ideje alatt kifejtett eredményilús tevé
kenységeért. 

Bú'ó Mihtily ez. őrmester. J8 évi ü...,ybuzg6 és 
eredmény dús csendőrségi szolgálatáért. o 

Pro�á�z�a De�8ö ez. örsvezető, egy gyilkossági 
eset kIvalo sza'kertelemmel és leleményessé'7I7el tör-
tént kiderítéseért. ob 

UjVál'i Tivadar ez. örsvezetö, a lefolyt 4 év 
alatt szolgálatban kifejtett eredmény dús t�vékeny
ségeért. 

, Szab? J6z8Pj, Nagy .Pál ez. őrmesterek, képviselő
valasztaskor, Szal/wsL László járásőrmester és Ot
tova Nándor ez. örsvezető, képviselőválasztáskor 
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é s  papválasztáskor tanusitott fáradhatatlan ügy
buzgalmukért_ 

Lőrincz István cz. őrmester, egy bérgyilkossági 
és rablással párosult bűneset kideritéseért. . 

B oér Sándor örsvezető, 13 évi csendőrségi szol
gálata alatt tanusított kiváló ügybuzgalmáért. 

Kacsó József cz. őrmester, a közbiztonság terén 
tapintattal s buzgalommal párosult szorgalmáért. 

Ba,rabás Ignácz járásőrmester, hosszas szolgálati 
ideje alatt tanusított példás magaviseleteért, ered
ménydús működéseért és örsének mintaszerű álla
potban tartásáért. 

Lőrincz István az. őrmester, egy felette bonyo
dalmas bérgyilkossági eset kideritéseért. 

Prohászka Dezső örsvezető, alig egy félév alatt 
a közbiztonság terén 109 esetben elért kiválóan 
szép eredményekért. 

Bereczki Sandor járásőrmester, Súfrán Péter ez. 
őrmester, Molnár Lajos örsvezető, Lúszló Dávid és 
Kovacs JózQef csendőrök egy pénzhamisitó bandá.
nak szakértelemmel történt kideritéseért_ 

Farkas János őrmester, Miklos Antal cz. őrmes
ter, László Antal, SZ�tCS Pé/er, Sárközi .Tozsef és 
Biró Márion csendőrök, egy gyilkossági eset szak
értelemmel történt kideritéseért. 

Klein Gyula járásőrmester, Thieszke8z János ez. 
örsvezető, Orosz Sándor és Boros Gábor csendőr, 
cz. örsvezetők, egy bérgyilkossági eset szakérte
lemmel történt kiderítéseért. 

VI. A csendőrkerweti parancsnokságok által 
nyilvánosan megdicsértettek : 

A I. számu c8endörkerületben : 
Deák Ferencz csendőr, egy rabló gyilkosság 

derítése és a tettesek elfogásáért. 
Imre Lajos cz. örsvezető, Salmen János csendőr, 

ez. őrsvezető, Incze Lajo8 és Elekes József csend-
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őrök, a topánfalvi tűzvész alkalmával a vész elhá
rítására irányuló buzgó ténykedésükért. 

Vir/tg Andrá8 cz. őrmester és Czencz Lúszló 
csendőr, erdőégés alkalmával a tűz elszigetelése 
czéljából tett buzgó és eredményes müködésükért. 

A II. számu csendörkeTÜletben : 

Erdélyi Józse! csendőr, cz. örsvezető, Jakab Antal, 
Petőfi Mihály és Bacsó Mihály csendőrök, egy rabló
gyilkosság tetteseinek igen nehéz körülmények kö
zött történt elfogásáért. 

A III. 8zámu c8endőrkeriiletben : 

Réthi János és Simon Károly csendörök, mivel a. 
folyó évi április havában Bartha Antal tószegi la.
kos kútba esett három éves fiának megmentése kö
rül Szabó Pál csendőrt hathatósan támogatták. 

Maty6k Györg,lf csendőr, mivel a mult évi október 
hó 2-án Szerep községben kiütött tűzvész megféke
zése és ebből kifolyólag a községet fenyegető veszély 
elhárítása körül örsparancsnokát hathatósan támo
gatta. 

Egei Sándor csendőr, a folyó évi április hó 24·én 
Rév községben az élesdi fegyverhasználat hirére 
összecsoportosult s az úri osztály és a csendőrség 
ellen fenyegető állást foglalt mintegy 500 főnyi tö
megnek j árőrtá:t:sával történt szétoszlatás a alkalmá
val tanusított higgadt és bátor magatartásáért . 

Cznrk,ís Demeter próbacsendőr, mivel a Virág 
László és két társa egyeki lakosok kárára elrabolt, 
továbbá a Ladányi Imre törökszentmiklósi és Ko
ron dán György hajdudorogi lakosok kárára elköve
tett lólopás tettes einek és orgazdáinak 3 18  órán át 
történt kiderítése alkalmával járőrvezetőjét odaadó 
buzgalommal támogatta. 

Patucsek Bertalan örs vezető és Pataki GúbGr, 
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Legosa Dániel é s  Bota János csendőrök, mivel a 
folyó évi május hó 27-én Sződemeter községben ki
ütött tűzvészhez az öt kilométernyire fekvő pelei 
örs ről gyorsan megjelenve, a tűzoltás körül fárad
ságot nem ismerő buzgósággal közreműködtek s 
erélyes és gyors intézkedéseikkel sikerült a tűz to
vábbterjedését illetőleg a község nagy részének le
égését megakadályozniok. 

A IV. ssámu csendőrkerületben : 

V�rfS A ntal és 
Berger Pinká.�z csendőrök, a Tisza folyó vizébe 

esett egy emberneK, gyors elhatározással és férfias 
elszántsággal alkalmazott eljárás folytán életveszé
lyes helyzetéből történt kimentéseért. 

Biró Sándor, Ssigeti Gyá'rgy, Kiss Bernát, AlI
man n Mór, Szél Károly és Béthy Károly esendőrök, 
több rendbeli ló- és egy tehénlopás tetteseinek ki
deritése és elfogása körül, igen nehéz körülmények 
közt, hosszabb időn át teljesitett nyomozás folya
mán kifejtett lankadatlan szorgalom és ügybuzgó
ságért. . Szilágy i Lú.�zló csendőr, számos sertés-, baromfi 
és egy borlopás tetteseinek 106 {, rán át szakadatla
nul teljesített nyomozás folyamán kifejtett odaadó 
szorgalom és példaszerű ügybuzgalomért. 

Angeli Antal csendőr, egy betöréses lopásokat 
vakmerően űzött felette veszedelmes kóborczigány
karaván kiderítése és elfogás a körül, 220 órán át 
szakadatlanul teljesített nyomozás folyamán tanusí
tott példaszerű kitartás és odaad6 kötelességhűségért. 

Becski L ipót örsvezető, ez. őrmester, a tanosz
tályban két és fél évig tartott segédoktatói alkal
maztatásában, példaszerű erkölcsi magaviselete mel
lett a próbacsendőrök oktatásánál kifejtett odaadá 
buzgalma, czéltudatos és szakszerű tevékenysége, 
illetve eredményes működéseért. 

Papp János pr6baesendőr, az Iza 
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1903-04. években felmerült valláso, illetve állam
é� nem�e�ellen�s ;nozgalom

, 
meggátll1sa 8 lecsillapí

tasa korul teljesItett szolgalatok alkalmával járőr
vezetőjének fáradhatatlan szorgalommal és példa
szerű kötelességtudással történt támogatásaért. 
. .  Szabó Mihály és Gyurkó J(/no� csendőrök, az 
Okörmező és Majdánka községben az 1903-04. évek
ben elkövetett több rendbeli lop ilS ügyében vezetett 
nyomozIlsok folyamán kifejtett példaszerű köteles
ségtudIls és lankadatlan akaraterő ért. 

Csonka And1'ás és Goldlle1' ,Jakab örsvezetők, 
Grulla Pál ez. örsvezető, Brindza Józ8ef csendőr, 
ez. örsvezető, KosinBzki Kristóf és Sohajda Péter 
csendőrök , a közbiztonsági szolgálatban hosszabb 
idő 6ta folytonosan kifej tett fáradhatatlan, köteles
séghü és kiválóan eredményes tevékenységért. 

Jámbor Gyijrgy ez. örsvezető, Herczeg Antal 
LescsinBzky Istvan és Szabó 8andor eseiJdőrök � 
Felső· és Als6szvidnik községben 1904-. évi julius 
h6 22-én pusztított tiízvész alkalmával az élet- és. 
vagyonmentés körül s különösen az égő csendőr
Jaktanya oltása s úgy a laktanyaberendezési, vala
mint a népfelkelési raktál' megmentésénél kifejtett 
odaad6 és kötelességhű tevékenységért. 

Az V. 8Za1n�� csendőrkerületben : 

Perger József ez. örsvezető, Bencs János, LajOlf 
G;yula, Német Menyhért. Ravadics Jáno., Bezák 
Adám, H1'omnik Jozsrf, Vlahina Mihály esendőrök, 
Molnar 8andor ez. örsvezető, Szalai Mihály csendőr, 
ez. örsvezető, Kovücs Jozsef, Németh Jllnos, Ge1'en
csér JózB�f, Liszkai IstvarI, Magda Sltndor, Ka/ona 
Balázs, Vecsei József, Vluska JllnoB. Zsidó Isiván, 
Konecsni Mihály, Durecz Istvltn, Prükkel Andrá& 
csendőr, Va1'ga Dávid, POCZkOC8 JozBef ez. örsveze
tők, Stan,qa Józ8ef, Csepi Kalmán, Geleta Lajo8 és. 
LOBonBzk� Jozsef csendőrök, Takacs Láu,ló ez. örs, 
vezető, Z8uha István csendőr, ez. örsvezető, Gergely 
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Jan os, Szőllősy István Kriz,sán
, 

Tivada;, Lichner 
Vincze, Egri Is:ván, Csohat Geza, LaJOS !st!;an, 
Napek János, Biró Pál, Madlen Mihály, Csapo Janos 
csendőrök, Sós György csendőr, ez. örsvezető, , Sze
km'es János ez. örsvezető, Bogdán István, Modroczky 
Józ8ef, Molnár Géza, Pataky János cz_ őrmesterek, 
Berkes Józse!, Priekop János örsvezetők, Lampe,,:th 
Lajos, Szabó Sándor, Gottgeizel Gó'rgy, Horvath 
Gusztáv, Moravcsik Józse!, Kálmán Zs�gmond, Vas
várv Józse!, C8omor Vendel ez.  örsvezetők� Po�ko
niczki György, Dánihel Ferp,ncz, Pozsga� JOZS?! 
()sendőr, ez. örsvezetők, Szedlek Ferencz, D�mtn 
Matyás, Németh Mi7�lós, Vecsera Józse!, T�th 

,
Juno8, 

Török Gu,sztáv, Jenes ,Józse!, Szloboda Matyas, Pa
lic8k,� András. Kemp! Lajos, Bistyó Múrton, Faze
kas János Gabik János, Madarász Kálmán, Krivi 
István N;ubauer Sán do?', PorubBzki István, Duhaj 
Jozsei Simanszki Ádám, Kvittner Márk� Brod
nyanski Gyula, Koltai Ferencz, Vanyó

, 
Istvan, -!ia,:

hina 18tván, Nagy Károly, Nagy Istvan, Vanyt St
mon, Ha" apkó Balázs, Kristó! Géza, Orsu/ya IS,tvan 
csendőrök, a folyó évi julius havá�an ur�lgott arviz 
veszedelem alkalmával a védekezési munkalatok vala
mint az élet- és vagyonmentés körül tanusitott buzgó, 
fáradságot nem ismerő hasznos tevékenység�kért . . Czmerő F1'igyes csendőr, ez. őrmester, Hohne �tl
mos Roszina László, Bucsán Dániel ez, örsvezetők, 
Ha;ang Dénes, Csernyánszky Ká1'ol'!l' Geletu L�jos 
csendőr; ez. örsvezetők, Swerteczh Imre ez. or�
vezető, Berger Mózes csendőr, Szabó L,odos, l:aun
necz Mihály, ez. őrmesterek, Kratochvtlla Kalman, 
Onódi János, KarkeBz Nándor, Németh Elek, Me

,
ny

hárt 18tván, Kovács Lajos ez, örs vezetők, MéSZ(t1'OS 
Gyula, Surányi Márton. Potocsni IS,tvá!" csend?r, 
ez. örsvezetők, Bucsis Sándor, Kubanyt Kalmltn, 
Ma1'csanik György, Simon Istvan II" Kovalc81 �  Ist
ván, Krupa Márton, Kamm'ás Pál, L'I!ka�s Mtha,ly, 
Tákács Szaniszló, Vartyák Józse!, Ltpovlcs Istvan, 
Janecska Károly, Bncsek János csendőrök, Csorba 
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Józse!, Rákóczy Gábor, Barios János, Szantner Nan� 
dor, Cselovszky János, Galgoczy A ndr,is, ,Gom bolat 
József. Sulan Géza ez. örsvezetők, Palmat Fe1'encz 
csen dőr ez. örsvezető, Szabó Mihály csendőr, Ko
bM Be;talan, Rotkó Ferencz, Behinszky Józse!, Do
donka Ferencz, Szalay Istvltn, P'ribeli Mátyás, Gonda 
MihIÍly, Szilágyi János ez. örsvezetők, Ti/lik János 
csendőr, Bács Mihály, Vasvlwi József, Moravcs�k 
Józse!, Kálman Zsigmond ez. örsvezetők, Valuch 
Lipót csendőr, ez. örsvezető, Bajnok Vincze csendőr, 
Ádám Ferencz, Krastenics Gynla, Szalay Sándor, 
Stein81' Józse! ez. örsvezetők, Sámuel Janos, Purt 
Sándor, Bosanszky Im1'e csendőr, ez. örsvezetők és 
Bliszter András csenaőr, a puchói-illavai választó
kerületben 1902. évi deczember hó 4,én megtartott 
országgyűlési képviselő választás alkalmával tanu
sított körültekintő higgadt és tapintatos tényke
désükért. 

Bacskor Mihály csendőr, a zólyomlipcsei posta
hivatalnál történt pénzlopás tettesének kiderítésénél 
tanusitott hathatós tevékenységeért. 

Mészáros János ez. örsvezető, az 1 901,. évi angusz
tus hóban Kislehota községben történt tűzvész al
kalmával a vagyonmentés körül tanusitott kiválóan 
buzgó és fáradhatlan tevékenységeért. 

_ Malyus Károly ez. örsvezető, Boczo Józ8e!, C:zel 
Miklós és Tóth Lajos csendőrök, a l'tovne község
ben folyó évi augusztus hóban dühöngött tűzvész 
alkalmával a vagyonmentés körül tanusitott buzgó 
és fáradhatlan tevékenységükért. 

Pál István ez. öl'svezető és Kovacsik Júnos csendőr, 
egy szakadó esőben, ingoványos talajon ittasságá
nál fo"va teljesen önkivületi állapotban talált nőnek 
ügyes� leleményes és észszerű eljárásuk által a biz
tos elpusztulástóli megmentéseért. 

Csohay Géza és Gltbor István csendőrök, a Ho
mokterenne község határában dühóngött tűzvész 
alkalmával tanusított bátor, gY01'S és tapintatos fel
lépésükért, mi által az engedetlen lakosságot a tűz-
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oltásra késztették és így a veszélyeztetve volt tár-
gyak legnagyobb része megmentetett. . _ , 

Csambál Fülöp ez. örsvezető, Bolyosy Mthaly es 
K ih'mendi Lajos csendőrök, kik egy tűzvész alkal
mával a vagyonmentés körül nagy bátorságot, ki
tartást és fáradhatlan buzgalmat fejtettek ki és ez
által a tűz tovaterjedését nagy mérvben megaka-
dályozták. . _ Ludányi Júzsef őrmester és Szalat K,-!r�ly ez. őr
mester, a jelentkezők gyűjtése körül kIfeJtett buz-
góságukért.

, _ , .. Vanyó István es Neubauer Sandor csendőrok, egy 
félreeső helyen eszméletlen állapotban talált öreg 
koldus életének gyors és odaad ó tevékenységük általi 
megmentéseért. 

Bar'bier'ik Mihály és Behinszky Józs�f cz. örsveze· 
tők és Richttáberech .János csendőr, az 1903. év folya
mán a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett köte
lességhű és eredményes ténykedésükért. 

Dán Ferencz csendőr, ez. örsvezető és Madarasz 
Dávid csendőr, két rablási ügy nyomozása s a .tet
tesek elfogása körül tanusított ügyes és körültekintő 
maguktartásáért s a nyomozást vezető örsparancs
noknak kötelességszerűen hű és eredményes támo-
gatásáért. • 

Bajó Mihály és Stupi AdlÍm csendőrök a Rakova 
községben 1 904. évi április havában történt tű�eset 
alkalmával a vagyonmentés körül tanusított bator, 
ügyes és körültekintő eljárásukért. . . , • 

Rákóczi Gábor ez. örsvezető, 1 904. éVi Jumus ho 
6-án a Sámsonháza községben történt tűzvész alkal
mával bátor és gyors elhatározásával egy ember 
életének megmentésénél történt hathatós közremií.
ködéseért. 

Köteles György járásőrmester, T.akác� Lászl? c.z. 
örsvezető Mészá1-os Gyula, Amrtk Bela, Knzsan 
T1Vadar 

'
csendőr, C7.. örsvezető, Hornyák Pál, Tucs

nik János, Balla János, Csacsik András, Boczó Ju
zsef, Czél Miklós, Szücs István és Fidler Ede esend-
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őrök, Reckert János járásőrmester, Modr'oczky József, Németh Mihály ez. őrmesterek, Zeide István, Vathy József, Vári Juzsef, H01'v'ith Gusztáv örsvez�tők, Si'1!wn Lajo
.
s, Lamp8'1·t Lajos, GottgaizeZ GrJorgy, Kalman Zstgmond, György IstvlÍn, Zsebe Istvan, Moravcsik JÓz.�ef ez. örsvezetők, Csomor V�ndel Szí

.
lágyi István, Podkoniczky György. Mihály Janos, Paltcska András, Pála József, Bajnok Vincze, Hrehus Mihály, Dánihel Fer'encz, Fidler András, Miletics István, Szabú Imr'e, Dovál Péter csendőr, cz, örs vezetők, Győ/'ik János, Lehoczky Gergely, Orot Janos, Janek József, Garas 18tván, Vav/"ó József, Somogyi Lajos, Hmpko Balázs, Bi8tyó Márton. Vancso Elek, Kiss György. Csermán Béla, Schmied Príl, Zah01'8zky INtvún, Kakl�la Lajos, Fazekas János, Gergely József, Danis IstvlÍn, Pásztur Ferenc:!!, Zugonic8 Bálint, Kovác8i1.- János, Nagy István, Vanyó Iatv,in, Neubauer Sándo?' Tóth El'azmus, Porubszky István, Simánszki Áda

'
m Czeft József, I>rietomszky Lajos, C881'ni János C;öndijr Jó. zsef, Nagy Károly, Martinek Ede, Gál Jlerencz, Muzs!ai Medál, Majer Henrik, Mészár08 Mihály, Csulak Amb1'11S, Kempf Lajos, Orsl�la István, Jánoska Józ8ef, Koltai Ferencz, Si11lúnszky Lukács, Tóth Jáno8, Hamslager István csendőrök és Buzási Józs�f :pl'ób�esendőr, Czajdrik Mihály, örsvezető, LazMtyan Janos, Gledura Sándor csendőr, ez. örsvezetők, Szalai Imre, He1'me8z Ádám, Fejes Lajos, B�nkes Mih/ily, Vitéz Miklo8, Sámuel János, Koleda Janos, Devosa András, Kostyál Márk, Kresák János, Pongrácz János, Pr'ibula Ján08 és Kovács Fe-1'encz csendőrök, a vasuti alkalmazottak bérharcza a�kalmával a rend, valamint a személy- és vagyonbIztonság fenntartása körül tanusított kiválóan buzgó tevékenységükért. 

A VI. 8zámu csendőr'ker'ületben : 

Nyulá8z Antal csendőr, a Haklár Juliánna és vele 
vadházasságban élő Dombó József körmendi lako-
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sokon elkövetett rablógyilkosság tettes ének kiderí
tésénél tanusított eredményes közr_eműk�déseért:, 

Vlasi ts Júnos őrmester, Pongracz Pal cz, ors
vezető, Németh György 1.0 csendőr, cz ?rsveze,�ő, 
Antal Sándor és Nagy Karoly IL csendőr; a �o�
biztonsági szolgálat te;én �903_ é; !olyaman

, 
kIfeJ

tett szorgalmuk, buzgo tevekenyseguk és eredme -
nyes működésükérto " "  , Horváth László II. csendőr, ket beto;ése,s ,lo,pas 
és  eay gyilkossági kisérlet tettesének kldentesenél 
tanu�itott eredményes közreműködéséért_ 

Nagy Ferencz II. csendőr, egy rejtélyes méhmag
zat elhajtás tettesének kiderítésénél tanuRított ered-
ményes közreműköd'éséért- , . '  

Sürü Ferencz ez. örsvezető, Homoh
, 

Lort�cZ ,é� 
Tóth János Il. csendőr, a Scholl Hennk alson�ekI 
lakos sérelmére elkövetett gyilkosság tetteselllek 
nehéz körülmények között történt, kiderítés e al,�a�
mával kifejtett hasznos és eredmenyes kozremuko
désükért. 

A VII. számu csendőrkerületben : 

Bezsilla Kálmán hadnagy, képviselővála�ztá�on 
összpontosított levénységének helyes vezenylese, 
szakértelemmel tö�tént beosztása és fáradhatatlan 
szorgalmúért. . " Karacsonyi Sándor csendőr, egy, gyük�s�,agl eset 
kiderítése alkalmávali czéltudatos kozremukodéseért. 

li'olgye Tivada?', Krisztea Thi�a.teou:s és Butt 
Mihály csendőrök, felbőszült szoczlahstakkal szem
ben tanusított bátor és erélyes magatartásuk ért. 

Szabadján István csendőr, egy gyilkossági eset 
kideritése körüli helyes közreműködéseért. , o 

MihIIly Elek, Bodor Istvan ez. �rmeste�ek, Bl1'o 
Jállos örsvezető Gecse József csendőr, ez. orsvezető, 
Tatár Mihály 

'és Szabó Jozsef I. ese�dőrök, kép
viselőválasztás alkalmával tanusított faradhatatlan 
ügybuzgalmukért. 

. o '  o 
Kmegy Márton csendőr, ez. örsvezető, V�talM Jo-
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zsef, HO?'váth Mátyás és Kotra János esendőrök. papválasztás és képviselőválasztás alkalmával tanusított bátor magatartásukért. 
Baba Tivadar, Kúoaly József csendőr, ez, örsvezető, Incze Dénes, RlbSZlb Janos és Pál István csendőrök, egy bérgyilkossági eset kiderftése körüli helyes közreműködésükért. 
Fejer András csendőr, a lefolyt évben tanusított kiváló ügybuzgalmáért. 
Ruszu János csendőr, egy bérgyilkossági esot kiderítése alkalmávali helyes közreműködéseért. Bogná1' Izidor és Janka G1/1bla csendőrök, egy pénzhamisító szövetkezet kinyomozásánál való ezéltudatos közreműködésükért. 


