
186 

Kitüntetések 
az 1906. év október hó 1·tőll907. év szeptember hó 30· áig 

terjedő időszakban. 

I. Jelvényes kitüntetést nyertek: 

1. Bajkó János őrsvezető czímz. őrmester, 
2. Egri István csendőr, czímz. örsvezető és 
3. Pisák Gábor csendőr az V. számú csendőr· 

kerület állományában. 
Nógrád vármegye Czered község lakosságát 1905. 

évi május hó 8·án a félrevert harangok kongása 
riasztotta fel az ebédtől. Tüzet jeleztek. Simon Mi· 
hály sertésólja gyuladt ki ismeretlen okból. Rémül· 
ten szaladtak ki az emberek az utczára. Látni akar· 
ták, honnan fenyegeti vagyonukat ez a félelmetes 
elem. 

A mindinkább erősbödő szélvész vágtató orkánként 
hordta szét a feltörő lángnyelveket. Néhány percz 
alatt 10- 15 ház égett lobogva s alig rövid félóra 
mulva fekete, füstölgő romok jelzik 44 ház helyét. 

Mivel a szél irányában fekvő és valóságos láng 
tengerben álló házak oltására még gondolni sem 
lehetett, a kétségbeesett lakosság legszükségeseb b 
ingóságának megmentésére fordftotta minden erejét. 
Ebben hatalmas segítséget nyert a veszedelem he· 
lyén hirtelen megjelent czeredi csendőrörs legény· 
ségében. 

Bajkó János czimz. őrmester, örsparancsnok a 
mentési munkálatok sikeresebb foganatosfthatása 
végett, - miután alárendeltjeit a szükséges utasí· 
tásokkal hamarosan ellátja - elválik két járőrtársá
tól és lázas buzgalommal segédkezik ott, a hol leg
nagyobbnak látszik a veszély. E közben megtudja 
a kétségbeesetten jajveszéklő Bacskai Juliannától, 
hogy édes anyja a házban rekedt és onnan nem 
tud kijönni. 
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Noha a háznak szalmatetözetét a lángok már jó
formán elhamvasztották, sőt a mennyezet is átégett 
és a lehulló zsarátnok nemcsak a butorokat, hanem 
az ajtókat és ablakkereteket is lángra lobbantotta. 
Bajkó cz. őrmester habozás nélkül. hősies bátor· 
sággal az égő konyhaajtón át beugrik a tűrhetetlen 
forróságú, áthatlan fojtó füsttel telített szobába. 
Szerencsére csakhamar felleli a padlón már eszmé· 
letlenül heverő Bacskai Istvánnét, kinek ekkor már 
a szoknyája is égett, átnyalábolja s kihozza a sza
badba. Az aggodalomtól és izgalomtól magánkívül 
lévő leánya ~ikoltva rohan anyjához, két kézzel 
tépve le róla az égő ruhát, míg a derék életmentő 
biztonságba helyezte. 

E közben Egri István csendőr, cz{mz. örsvezető 
és Pisák Gábor csendőr az eszeveszetten ide· oda. 
futkosó kárvallottak valamelyikétől arról értesült. 
hogy Bucsok István (pipa) ingóságának megmenté· 
sén fáradozva, az elviselhetlen forróságban elkábult 
és összeesett; felesége pedig, a ki erről mitsem 
tudott, három kicsi gyermekével együtt bennszorult 
házában. 

'l'ényleg Bucsokné szándékosan maradt vissza. 
cserépfedeles házában, mert itt feltétlen biztonság-

. ban hitte magát és gyermekeit. Meggondolatlansá
gát azonban csakhamar iszonyú rémület váltotta. 
fel. A körülötte levő Bzalmafedeles házak őriási 
lángnyelveit az erős szél le-lenyomta majdnem a 
föld színéig. Ennek következtében meggyuladt az 
udvaron felhalmozódott trágya, fa· és sertésól, majd 
tüzet 'fogott a tornácz is s alig néhány percz mulva. 
lángokban állottak az ajtók és ablakkeretek is. 

Ezen válságos pillanatban érkezik meg az emli
tett járőr. A veszélyes helyzetet egy szempillantás 
alatt felfogva, halált megvető bátorsággal rohan 
Egri és Pisák a lángokon keresztül a gyilkos 
forróságú, nehéz és sűrű füsttel megtelt szobába, 
melyben már Bucsokné a félelemtől teljesen elfásul
tan, megszédülten várja irtózatos sorsát: a meg-
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f~l1adást. Egri a nyolcz éves Jolánt, PisAk a más
felé~es Gézá.t" a négy és féléves Apolloniát és az 
Bnys;t hozza ki szerencsésen, óriási erőfeszítés után. 
Habar a helyzet a lehető legveszedelmesebb PisAk 
csen?őr ismételten berohan az eső módjára hulló 
z?aratnokon keresztül az égő házba, hogy a még 
ylss~amaradt Bucsok János két éves Béla fiacskáját 
IS ~Imentse. A pokoli hőség és a nehéz füst elká
b~.tJa a derék mentőt. De mintha a Gondviselés őr
kodne felette, magához tér; gyorsan felkapja az ön
t':ldatlan. gyermeket s kirohan vele a szabadba s így 
vIsszaadja az életnek. 

,A kÖ,ve~ke~ő perczben az utóbb emlitett két tag
boI állo Járőr kettőzött buzgalommal menti a mi 
még menthető. E nemes versengés közben veszi 
hírül Pisák csendőr, hogy egy magányosan élő 
szegény és önmagával már tehetetlen, 60 éves be~ 
teg asszony, Pócsa Mária szintén bennrekedt ro
zoga házacskájában. 

~ecsegv~, ~op,ogva pusztítják már a lángok a 
sz~raz ré~1 vIskot. A tető megroppant sbedőlése 
mmden pIllanatban várható. Senki sem mer a sze
rencsétlen asszony megmentésére vállalkozni. Pisák 
cs~ndőr. átlátva, hogy egy percznyi késedelem PÓ
c~ané bIztos vesztét idézi elő, haláltmegvető bátor
sa?,ga! be~ohan a ~z?bába. Egy szempillantás alatt 
eros ?z ~lZt?S karjaI közé ragadja égő ágyából a 
,?'yakan es labán már égési sebeket szenvedett, el
BJ,ult beteg assz,onyt s azzal futva hagyja el a vis
kot, mely néhany percz mulva teljesen a lángok 
martalékává lett. 

Hogy mily veszélyes volt az égő házakba való 
behatolás és az azokban való tartózkodás, azt egy
részt ~ leÍrt~kon ,kivül különösen az bizonyítja, 
h~gy ugy BaJkó Janos czÍmz. őrmester, mint Písák 
G~bo~ csend~r lábán a czipők teljesen összeégtek, 
mas~eszt pedig azon tény, hogyaszemtanuk közül 
seuku:ek sem volt .bát~.rsá?,a még: arra sem, hogy az 
égő hazakat meg IS kozehtse, mIvel a pokoli hőség 
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és a sűrű, nehéz fullasztó füst elpusztítással fenye
gette a vakmerő vállalkozót, mint Bucsok Istvánt is. 
Ő csász. és ap. kir. Felsége legmagasabb 

figyelmére méltatva az intézmény ezen derék tag
jainak a felebaráti szeretettől és hű kötelességtu
dástól áthatott magatartását, 1906. évi november 
hó 26-án Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával 
Bajkó János örsvezető czÍmz. őrmesternek a koronáit 
ezüst érdemkereBzfet, Egri István csendőr, czimz. 
örsvezetőnek és Pisák Gábor csendőrnek pedig az 
e.rust érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni 
méltóztatott. 

4. Balogh Mihály nyugállományú járásőrmester. 
1857-ben született Brassó vármegye Csernátfalu köz
ségében. 1877. évi április hó 30-án felavattatott a 
cs. és kir. 2. gyalogezredhez, hová ugyanazon é·v 
október hó 3-án be is vonult. Két év, 5 hó és 26 
napi szolgálat után az egészségügyi csapathoz he
lyeztetett át. 1882. évi junius hó 4-én átlépett a 
m. kir. I. sz. csendőrkerülethez ; 1883. évi deczem· 
ber l-ével az V. sz. csendőrkerületi parancsnokság 
állományába helyeztetett át. 1886. évi augusztus hó 
6-án cz. örsvezetővé, 1887. évi deczember hó l-én 
örsvezetővé, 1890. évi november l-én cz. őrmes
terré, 1895. évi julius hó l-én őrmesterré és 1904. 
évi május hó l-én járásőrmesterré neveztetett ki, 
mely minőségben a nagyszalatnai és a holicsi járást 
vezette előljárói és a hatóságok teljes megelégedésére 
1906. évi junius hó l-ig, midőn megrendült egész
ségi állapota miatt nyugalomba vonult. 

Már fiatal csendőr korában különösen szép tanu
jeIét adta kötelességtudásának, kiváló bátor és ön
feláldozásig menő nemes magatartásának, a meny
nyiben az 188~. évi julius hó 25-én Alsókubinban 
kiútött tűzvész alkalmával a vész tovaterjedésének 
meggátlása és a mentési munkálatok körül oly ki
magasló ténykedést fejtett ki, hogy érdemeit Ő 
csász. és ap. kir. Felsége is figyelemre méltatva, 
őt az ezüst érdemkereazttel kitüntette. 
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1vlint örsparancsnok számtalan érdekes nyomozás
sa~ vonta magára a köz figyelmet és érdeklődést. 

Igy 1887-ben igen veszélyes és rendkivül fárad
ságos .nyomozás után fogott el négy hirhedt betö
rőt, kik Gács és Felsőtiszovnyik községekben ve
szélyeztették avagyonbiztonságot. 

1890-ben rendkivüli leleményességgel kerített 
kézre egy fegyveres betörőt, ki Felsőtiszovnyik la
kosságát tartotta hónapokon át rettegésben. 

11591-ben hosszas, fárasztó és okos tervszerűséggel 
Y~zetett nyomozás során 14 különféle nagyobbsza
basú bűntett elkövetőit juttatta az igazsáaszolgálta-
tás kezébe. b 

1898·ban kiváló ügyességgel derítette ki a Kri
ván gyetva patakban halva talált gyermeknek gyil
kosát, annak édes anyja személyében. 
E~yszóval áldásdús tevékenységét fényesen bizo

nyítJa ama körülmény, hogy öt ízben - e között 
e?yszer a honvédelmi miniszter úr ő Nagyméltó
saga ál~al - tüntettetett ki dicsérő okirattal, egy
s~er nyil:vánosan megdicsértetett, három ízben pe
~Ig pé~zJutalomban részesült. De még élénkebb en 
JellemzI a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett 
buzgalmát azon tény, hogy csendőrségi szolgálata 
alatt 700 bűntettest fogott el s körülbelül I500-at 
följelentett. 

Mindezekhez járulván az előljárók iránti ragasz
kodása s hűsége, azonkívül példás magatartása 
n~mkülönben alárendelt jeinek gyakorlatias, helye~ 
kIképzése, derekasan rászolgált arra, hogy majdnem 
~4 éven át becsülettel és kiváló eredménynyel tel
Jesített szolgálatának jutalmát elnyerje. 

Ezért Ő csász. és ap. kir. Felsége 1906. évi 
dec~ember hó l-én Budapesten kelt legfelsőbb el
hatarozásával Balogh Mihály járásőrmesternek, nyu
galomba helyezése alkalmából a koronáB ezüst ér
demkereutet adományozni méltóztatott. 

5. Sepetanz István; 
6. Junkovié Márk és 
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7. Dobrovoljáé József őrmesterek a m. kir. hor
vát-szlavon csendőrparancsnokság állományában. 

Mind a három őrmester hosszú szolgálati ideje 
alatt lankadatlan szorgalommal és kitartó ügybuz
galommal tett eleget a legfelsőbb szolgálat követel
ményeinek. 
Különböző alkalmazásukban, úgymint örsparancs

noki segédoktatói, nemkülönben szakaszparancsnok
helyettesi minőségben kifejtett szakképzett tényke· 
désükkel kiváló hasznos és eredményes szolgálato
kat teljesftettek. 

Érdemeik elismeréséül Sepetanz háromszor, Jun
kovié kétszer és Dobrovoljáé hatszor lett dicsérő 
okirattal kitüntetve. 

Ö csá sz. és ap. kir. Felsége legkegyelmesebben 
méltányolva ezen különben is igen jól minősített 
példás magaviseletű derék altisztek ho.sszú és kö
telességhű szolgálatát, őket az 1906. éVI deczember 
hó 21-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával a 
koroná8 ezüst érdemkereBzttel kitüntetni méltóz
tatott. 

8. Fellmer Henrik VI. és 
V. Major János IV. sz. csendőrkerületbeli törzs

őrmesterek. 
Felmer törzsőrmester a cs. és kir. közös hadsereg

nél eltöltött három évi tényleges szolgálat után 
1878. évi október hó 14-én a m. kir. csendőrséghez 
átlépvén, ezen idő óta megszakítás nélkül szolgál. 

Eleinte mint örsparancsnok szép eredménynyel 
működött a közbiztonsági szolgálat terén. 

Pontos és megbizható munkája által azonban 
csakhamar feltünvén előljáróinak, a szárnyirodában 
nyer alkalmaztatást. Mint szárnysegédmunkás és 
18 év óta mint szárnyszámvivő hivatásszerű kötelmeit 
lelkiismeretes pontossággal, teljes odaadással, ala
pos szakértelemmel végzi. Figyelemmel továbbá 
még szolgálaton kívül mindenkor tanusított példás 
magaviseletére, melylyel valóban mintaképül szol
gált alárendelt j einek, kiket egyébként is igen helye-
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sen nevelt és tanított - méltán kiérdemelte elől
járói bizalm át, becsülését és dicséretét, minek lát
ható jeIéül két izben lett okirattal ellátva. 

Major János törzsőrmester a m. kir. honvédség
nél eltöltött négy hó és 24 napi tényleges szolgálat 
után a m. kir. honvédség szabadságolt állományá
ból 1881. évi május hó 20-án lépett át a m. kir. 
csendőrséghez, hol ezen idő óta megszakítás nélkül 
szolgál. 

Előljárói csakhamar felismervén benne a fontos 
irodai szolgálatra kiválóan alkalmas altisztet, 1882. 
évi február hó 24·én a szegedi csendőrkerületi segéd
tiszti irodába osztatott be. Innen a III. sz. csendőr· 
kerület szervezése alkalmával 1882. év végén Buda
pestre, onnan pedig 1900. évben a IV. sz. csendőr
kerületbe helyeztetett át, a hol néhány havi meg
szakítással - mialatt örsparancsnok volt - szin
tén a segédtiszti irodában volt s van jelenleg is al
kalmazva. 

E minőségben - gyakran nehéz viszonyok kö
zött - mindenkor kiváló szakértelemmel, nagy 
pontossággal, ritka szorgalommal, teljes odaadással 
működött. 

Szakavatott, lelkiismeretes, megbízható és hasz
nos munkálkodásával előljáróit a leghathatósabban 
támogatta. Irodai tevékenysége különösen a csend
őrség szervezése idején volt erős próbára téve, a 
mikor is a II., főként pedig a III. kerületnél mint . 
fiatal altiszt, helyét a fokozott követelmények da
czára, előljáróinak teljes megelégedésére betöltötte. 
Mindezen buzgó és eredményes működése elismeré
séül a honvédelmi miniszter úr őNagyméltósága 
dicsérőokirattal tüntett e ki. 

Ó csász. és ap. kir. Felsége legkegyelmeseb
ben méltányolva ezen különben is igen jól minősí
tett törzsőrmestereknek hosszú és kötelességhű szol· 
gálatát nekik az 1907. évi január hó 7-én Budapes
ten kelt legfelsőbb elhatározásával a koroná8 ezüst 
érdemkeresztet adományozni méltóztatott. 

Balogh Mihály, 

nyugállományu j árásőrmester 



Nagy Géza, 

1Il . kir. VIII. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs- és járáspamncsnok Mezőkeres7.tesen . 

Barta Mór, 

Ul. kir. I I L számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs - és járásparancsnok Kisllj~zálláson . 

li 



Kiefer Péter, 

lll. kir. II. számu csendőrkerületbeli járásönuester, 

örs- és j árásparancsnok N agybecskcl'eken. 

CzÍl'iák Mihály, 

m. kir. VI. számu csendőrkerületbeli járásörmester, 

örs- és járásparancsnok Tabon. 



Kardos Géza János, .. 
fm. hir. VI. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs- és járásparancsnok Mohácson. 
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10. Cziriák Mihály VI., 
11. Szabó István I., 
12. Jeskó István II. és 
13. Krecza László 1. számú 

csendőrkerületbeli járásőrmesterek. 
Testületünk eme kiváló derék altiszt jei hosszú 

csendőrségi szolgálati idejük alatt különböző alkal
mazásukban, nevezetesen mint örsparancsnokok és 
szakaszparancsnok-helyettesek, legutóbb pedig mint 
járásparancsnokok a legfelsőbb szolgálat követelmé
nyeinek mindenkor fáradhatlan buzgalommal, lelkes 
kitartással és feltünő szakértelemmel feleltek meg. 

Törhetlen erélylyel teljesítették minden körülmé· 
nyek között a vállaikra nehezedő terhes, de ma
gasztosan nemes hivatásukból folyó kötelességüket, 
miáltal nagy hasznára váltak a közérdeknek. 

Hogy példás kötelességérzetből és tiszta becs
vágytól sarkalva mily kimagasló és eredménydús 
tevékenységet fejtettek ki mindannyian a közbizton
sági szolgálat terén, azt nemcsak a hatóságok, ha· 
nem az előljárók is elismerték és teljes mérvben 
méltányolták. 

Zsebkönyvünk szűk kerete nem engedi meg, hogy 
részletesen felsorolhassuk azon bokros érdemeiket, 
melyek bizonyos nimbussal övezik körül egyéniségü
ket, miért is csak általános jellemzésekre szorít
kozhatunk. 

Cziriák Mihály járásőrmester 1878. évi április 5-éll 
a cs. és kir. 5. egészségügyi osztályhoz felavattat
ván, részt vett 18tO-ban Bosznia megszállásában. 
Ez alkalommal az egészségügyi szolgálat terén oly 
kimagasló érdemeket szerzett, hogy Ö csász. és 
ap. kir. Felsége az ezüst érdemkercszUel tüntette 
ki. Csendőrségi szolgálata alatt elért kiváló becsű 
tevékenységének méltatásául az alábbi eseteket so
roljuk fel: 

1884-ben az egerági birón elkövetett gyilkosságot 
derítette fel a legnagyobb körültekintéssel és ügyes
séggel vezetett nyomozás után; ugyanazon évben 

13 
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tette ártalmatlanná azt a veszedelmes czigánykara
vánt, mely Hoffmann János belvárdi lakos kárára 
követett el nagyobb szabású lopást. 

Bravurral derítette ki 1884-ben Udvard község
ben Horváth Tádé volt biró kárára elkövetett 
gyujtogatást. Ez alkalommal hősies bátorságának és 
ritka lélekjelenlétének köszönhette, hogy áldozatul 
nem esett hivatásának. Ugyanis a tettes, egy szer
fölött veszélyes gonosztevő, az elfogás alkalmával 
többször reája lőtt, mire megtudta bilincselni. 

1887-ben 14 napi folytonos üldözés után elfogta 
Dubics Sándor hirhedt fegyveres csavargót, miáltal 
fl hegyháti járás lakosságának visszaadta elvesztett 
nyugalmát. 

1888-ban önfeláldozással határos magatartásával 
mentette meg Hörnyék községet a leégéstől. 

Hl88-ban fegyveresen kóborló kanászoktól és 
1890-ben egy veszedelmes rablóbandától mentette 
meg Veszprém vármegyét, 1891-ben pedig Somogy
és a szomszédos megy ék területén garázdálkodott 
10 tagú sertéstolvaj-szövetséget kerftett kézre. 

Mindezen igen hasznos szolgálatért nyolcz szor 
lett megdicsérve és egyszer pénzjutalomban része
sitve. 

Szabó István járásőrmester a cs. és kir. 50. gya
logezredtől 2 évi és 11 havi szolgálat után 1883. 
évi május hó 15-én a m. kir. csendőrséghez lépett 
'lt és ezen idő óta megszakítás nélkül szolgál. 

Habár ezen derék altiszt hosszú szolgálati idejé
hez aránylag kevés feltünést keltő nyomozási ered· 
mény fűződik, ez abban leli magyarázatát, hogy 
rendszerint oly helyeken működött, hol ritkábban 
fordultak elő nagyobb törvénysértések, másrészt 
pedig, hogy a szolgálatban kifejtett kötelességtudá
sával, éleslátással párosult határozottságával a köz
biztonsági szolgálatnak czéltudatos és eszélyes irá
nyításával, vezetésével és kezelésével, működési 
körletében rövid idő alatt jó közbiztonsági állapo
tokat tudott teremteni s fenntartani. 
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Kiváló nyomozási képességét különben fényesen 
beigazolta az alábbi eseteknél : 

1900. évben igen helyes következtetésekkel és 
eszélyességgel foganatosított nyomozás után szol
gáltatta a biróság kezébe Buzsor Stefán farmosi 
lakos gyilkosait. 

1901-ben Nyárszó község határőrein elkövetett sú
lyos testi sértés és egy emberölés tetteseit fogta el óva
tos és okos tervszerűséggel megejtett nyomozásával. 

1905-ben pedig meglep ő ügyességgel kerítette 
hurokra a bánffyhunyadi postalopás tetteseit. 

Mindezen érdemeiért és alárendelt jeinek helyes 
és czéltudatos kiképzése, nevelése és oktatása, 
nemkülönben örseinek példás rendbentartásáért há
rom ízben lett dicsérő okirattal ellátva és kétszer 
pénzjutalomban részesitve. 

Jeskó István járásőrmester a m. kir. honvédség
nél eltöltött 10 hónapi és 24 napi csapatszolgálat 
után 1883. évi augusztus hó 29-én a m. kir. csend
őrséghez átlép vén, ezen idő óta megszakitás nélkül 
szolgál. 

Hosszú szolgálati idejéhez igen sok és szép ered
mény fűződik. 

1898-ban bámulatos gyorsasággal derítette föl a 
Miksics Ferencz horvát-kécsai lakos kárára elköve
tett bonyolult gabonalopást. 

Ugyanazon évben Gyertyámos község határán 
álló asztagok kigyulladása következtében nagy ará
nyokat öltő tűzvész tovaterjedését gyors és ember
fölötti erővel akadályozta meg a legveszélyesebb 
helyen; később pedig eszélyes módon kideritette a 
gyujtogatót is. 

1899-ben párját ritkító ügyességgel deritette fel 
Vest József ujvári lakoson igen rejtélyes körülmé
nyek közt elkövetett gyilkosságot. Különösen szép 
tanujeiét adta azonban önfeláldozásig menő köteles
séghűségének és bátorságának az 1886_ és 1.895. 
években, midőn hazánk déli részét a Duna, Tlsza, 
Béga és Temes folyók elöntötték. Ez alkalommal 

13* 
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csodálatos szívóssággal és kitartással teljesítette az 
éle~- és vagyonmentést. 

Erdemeiért négyszer lett dtcsérő okirattal ki
tüntetve. 

Krecza László járásőrmester a cs. és kir. 62. sz. 
gyalogezredben töltött két és félévi csapatszolgálat 
után 1886. évi junius hó 7-én a m. kir. csendőrséghez 
átlépvén, ezen idő óta megszakitás nélkül szolgál. 

Hosszas csendőrségi szolgálatához szebbnél-szebb 
eredmények lánczolata fűződik. Valóban kár, hogy 
e helyt fel nem sorolhatjuk a kiváló szaktudással, 
igazi rendőri fortélylyal és leleményességgel foga· 
natosított nyomozásait. 

Már mint fiatal csendőr tanujeIét adta fényes 
nyomozási képességének s csakhamar geniálisan 
elemező okoskodásával, következtetéseivel és találé
konyságával valóban a nyomozások remekeit mu· 
tatta be, melyeknek révén nemcsak állományille
tékes kerületének, hanem az egész csendőrségnek 
egyik legjobb nyomozó altiszt j évé válik. Szinte 
meseszerű történetek keringenek a nép száján 
ügyességéről és elszánt bátorságáról. És ezen hírek 
igazak. Nimbussal övezik körül egyéniségét. Hírét, 
tekintélyét minden egyes nyomozásával csak öreg
bíti. A törvénytisztelő nép rajong érte, míg a go
noszok rettegnek tőle. Talán páratlan a maga ne
mében az az eredmény, melyet a közbiztonsági 
szolgálat terén elért. A már nem bizonyítható ese
teket leszámítva, 1513 bűntettest fogott el és 5491 
törvénysértőt jelentett fel. 

A szorosan vett közbi!ltonsági szolgálaton kívül -
melyért ötször és pedig háromszor a honvédelmi 
miniszter úr őNagyméltósága részéről lett dicsérő 
okirattal kitüntetve, azonkivül pedig két Ízben lett 
pénzjutalomban részesítve - különös érdemeket 
szerzett magának alárendelt legénységének gyakor
latias, helyes és czéltudatos kiképzése által. 

Ö csász. és ap. kir. Felsége legmagasabb 
figyelmére méltatván ezen példás magaviseletü, 
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igen jól minősített altisztek" hosszú' és köteles
séghű szolgálatát, őket az 1907_ évi január hó 
20-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával a 
koronás ezüst érdemkereszttel legkegyelmesebben 
ki tüntetni méltóztatott. 

14. Csorba Simon csendőr, a VII. sz. csendőr
kerület állományában. 

1906. évi junius hó 24-én délután egy órakor hir
telen oly hatalmas felhőszakadás keletkezett Lövéte 
község fölött, hogy néhány percz mulva a falu há
zai között bujkáló ártatlan kis Homoród pata
kot félelmetesen nagy gonosz folyammá változ
tatta. A megáradt és fékét veszített patak szédítő 
sebességű árja alámosva a partot, magával sodort 
mindent, mi útjába került. A többek között az em
litett község lugasszerű mészárszékét is, melyben 
Gerbán István és neje, valamint gyermekeik: La
jos, Teréz, Berta és Róza, továbbá Szikszai Anna 
és Mária, Gábor Rozália, Orbán Rozália és Teréz, 
ugyancsak 5-11 év körüli gyermekek húzódtak 
meg a vihar elől. 

A kicsi mészárszék könnyű játékszerként himbá
lódzott a habokon és a piszkos színű vad hullá
moktól tovaragadott fatuskók és gerendák minden 
pillanatban összezúzással fenyegették. 

Az alig negyven lépésnyire fekvő csendőrkülönít
mény legénysége: Ferencz Mózes csendőr, ,czimz. 
örsvezető és Csorba Simon csendőr, Asztalos László 
örsvezető, különítményparancsnokkal azonnal észre
veszik a veszélyt. Mindannyian kirohan nak a szo
bából, hogy a szerencsétlenek segítségére legyenek. 
Elsőnek Csorba csendőr ugrik a nyakig érő vízbe. 
A legnagyobb erőfeszítéssel tudja csak részben 
úszva a házacskát elérni. Hirtelen elkapja Serbán 
Istvánnét, két kisebbik gyermekét: az egy éves 
Lajost és öt éves Bertát szorongatja hóna alatt a 
gyermekeiért halálos aggodalmakat kiálló anya, 
mig nyakába Szikszai Mária 11 éves leányka ka
paszkodik a félelemtől görcsössé vált kezecskéivel. 
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Emberfölötti erővel igyekszik velük Csorba csendőr 
8 part irányában. Félkézzel tud csak a habok ellen 
küzdeni, mert a másikkal Serbánnét fogja karjánál. 
Ereje már-már elhagyja, midőn hirtelen talajt érnek 
lábai. A nemes önfeláldozást és bátor tettet csak
hamar siker koronázza; mert Asztalos őrsvezető, 
és Ferencz ez. örs vezető átérezve bajtársuk szer
fölött nehéz és veszedelmes helyzetét, daczára an
nak, hogy úszni nem tudnak, elszánt vakmerőség
gel utána gázolnak s így egyesült erővel, bár még 
ekkor is erős munka után tudják a megmentetteket 
biztos helyen letenni. 

Csorba csendőrnek az a tudat, hogy egy másod
percznyi késedelmeskedése a szerencsétlenek halá
lát idézheti elő, visszavarázsolja rugékonyságát és 
elszántságát. A következő perczben már ismét ügye
sen kikerülve a gyorsan tovasikló fatuskókat az 
eszméletlen Serbán Istvánt vonszolja a karj ainál 
fogva a partra, hogy hirtelen visszatérhessen a 
gyermekekért. Istenkisértésnek látszik vakmerő vál· 
lalkozása, mert ereje már fogytán van. Óriási küz
delem után közelíti meg a gyermeket. Már kezét 
nyujtja Orbán Róza után, midőn azt egy rohanó 
gerenda elüti mielőtt még megragadhatta volna. 
A mind vadabb árnak már alig tud ellentáll an i. Ere
jét e végzetes pillanatban csak a felvillanó önfen
tartási ösztön aczélozza, de csak igen rövid időre, 
mert ha társai nem sietnek ifj. Farkas József lÖl"é
tei lakossal segítségére, úgy őt is a mind vadabbul 
hömpölygő habok a falu házai által határolt szédítő 
sebességű sodratba: a hideg hullámsÍrba taszitják. 
Serbán Terézt, Serbán Rózát, Szikszai Annát, Gábor 
Rozáliát, Orbán Terézt és Rozáliát feltartózhatatla
nul magával sodorja e tomboló víztömeg. Asztalos 
örsvezető néhány bátor férfiúval megkisérlik kimen
tésüket, de csak Orbán Rozáliát sikerül elkapniok. 
A következő pillanatban a nyomorult gyermekek 
velőtrázó utolsó sikolyát már diadalmasan túlhar
sogja az alárohanó gyilkos ár rémes zúgása. 
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A szemtanukkal felvett jegyzőkönyvek szerint 
minden kételyt kizárólag megállapittatván, hogy 
Csorba Simon csendőr saját élete koczkáztatásával 
mentett meg öt emberéletet a biztos haláltól, Ö 
csász. és ap. kir. Fe]sége 1907. évi január hó 
30-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával őt az 
eliSüst érdemkereszttel legkegyelmesebben kitüntetni 
méltóztatott. 

15. Barta József II. nyugállományú csendőr. 
1906. évi julius havában Losoncz vidék lakossá

O'át egy fegyveres csavargó, vakmerő rablásaival 
folytonos rettegésben tartotta. Szacsk6 Gyöngytyúk 
Józsefnek hívták a többször büntetett, legutóbb élet
fogytiglani fegyházra itélt, de feltételes szabadságra 
bocsátott, szerfölött veszedelmes gonosztevőt. Kézre
kerítése végett a legszélesebb körű intézkedések 
megtétettek, de hasztalan. A megfélemlített lakos
ság a bosszúálással fenyegetődző csavargót nem 
merte elárulni, sőt mi több, rejtegette a hatósá.g 
üldözése elől. 

Augusztus h6 8-án a losonczi örsparancsnokság
nak tudomására hozták, hogy Szacsk6 a határban 
csavarog. Elfogatására Barta József II. csendőr. Ko
roján Sándor próbacsendőrrel vezényeltetett kl. Az 
éber óvatossággal portyázó járőr, másnap d. e. 
6-7 óra között egy vízmosás szélén, a bokrok kö
zMt két ülő férfit vett észre, kiknek egyikében a 
keresett Szacskót ismerték fel. 

A következő pillanatban már n~sztel~nül a l?}1ető 
legnagyobb elővigyázattal lopódZIk előre aJarőr. 
Egyik bokortól a másiki~, óvatosan . hallgat6dzva 
másznak tova. Alig néhany lépésnYIre ,:annak. ~ 
gazembertől, midőn ez valami gyanus zöreJre felnt! 
fejét. Villámgyorsan fegyvere után kap s azz!,l a 
magas fűvel és sűrű cserjével benőtt vÍzmosasb~ 
ugrik, elkerülve még idejek.orán az őt megragadm 
akaró Barta csendőr markaIt. A megadásra és fegy
verletevésre czélzó felhivásokra a gazember nem is 
hederít. Érzi, hogy veszve van, de drágán akarja 
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életét eladni. ezéIba veszi Bartát. A derék csendőr 
az utolsó pillanatban veszi észre a lombok közül 
kikandikáló csövet. Kapásból lő Szacskó felé. A dur
ranásra eltűnik ugyan ennek vadászfegyvere, de 
már a következő perczben egy másik bokor mögül 
irányul a cső Koroján próbacsendőrre. Ez nem is 
sejti, hogy Barta csendőrnek e közben eldörrent 
lövése halálos veszedelemtől mentette meg. 

Barta csendőr ismételten felszólítja Szacskót a 
megadásra, de hasztalan. S mivel belátja, hogy igy 
czélt nem ér, meghagyja Korojánnak, hogy a víz
mosás széléről figyeljen a gonosztevőre, ő maga 
pedig hősi elszántsággal leereszkedik a vízmosásba, 
Egyszerre megpillantja búvhelyén a guggoló Szacs
kót lőkészen tartott vadászfegyverével. .A törvény 
nevében le a fegyverrel,. kiáltja Barta csendőr . 
• Előbb dögölj meg», hörgé dühös fenevadként a 
gazember, miközben villámgyorsan Bartára lő, ki 
nyomban viszonozta a lövést. Mindketten megtán
torodnak s nyomban rá Szacskó egy jajszó nélkül 
összerogyott, majd Barta csendőr is elesett. Barta 
csendőr golyója a haramia bal pofacsont ján hatolt 
be és a jobb fültőnél jött ki. Tíz napig vívódott a 
halállal ez az elvetemedett gazember, mire a földi 
igazságszolgáltatás elől megmenekedve, gonosz lelke 
Isten itélőszéke elé szállott. 

Barta csendőrt mintegy 16 serétszem érte válllÍln, 
mellén és balkarján. Súlyos sérülései miatt a leg
gondosabb kezelés daczárll alkalmatlanná vált csend
őrségi szolgálatra, miért is teljes tettlegességi ille
tékekkel az állandó nyugállományba helyeztetett. 

Barta csendőr vázolt tette az igazi csendőr tu
lajdonságait a katona legszebb erényével egyesíti. 
Gyors elhatározás, halált megvető, vakmerőségig 
menő bátorság párosult itt a fegyverbecsület és az 
álla.mhatalom tekintélyének megvédése végett. 

Ö csász. és ap. kir. Felsége nevezett csend
őrnek, vitéz és bátor magatartásának elismeréseü! 
1907. évi február hó 17 -én Bécsben kelt leg-

Rhein J ános, 

m. kir. Y. számu csendőrkel'ületbeli járásőrmestel', 

ÖI'S- és járásparancsnok Balassa·Gyarmaton. 
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Fazekas Lajos, 

m. kir. V. számu csendőrkerületbeli járásőrmester, 

örs· és járásparancsnok Esztergomban. 

Béres Ferencz, 

m.'kir. VI. számu c sendőrkel'ületbeli járásőrmester, 

örs· és járásparancsnok Szigetváron. 
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Antaifi József, 

ID. kir. VI. számu csendőrkerü!etbeli járásörmester, 

örs· és járásparancsnok Tétszentkuton. 

I 
,.,,4 _.J 

J eskó István, 

m. kir. II. számu csendőrkerületbelijárásőrm ester, 

örs- és járásparancsnok Csené!:. 



Csordás Ferencz, 

m. kir. VIII. számu csendőrkerületbeli járásőnneste r, 

ors- és járásparancsnok Nagykállón. 

Krecza László, 

m . kir.!. számu csendőrkerületbeli járásőrmester ," 

örs- és járásparancsnok Szilágysomlyón. 



Deák J ózsef, 

nyngállomállYll járásől'mester. 
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felsőbb elhatározásával legkegyelmesebben a II·od 
osztályú e~ü8t vitézségi ére mct adományozni mél
t6ztatott. 

16. Ziveié János törzsőrmester és 
17. Orsanié Antal törzsőrmester a magyar kir. 

horvát-szlavon csendőrparancsnokság állományában. 
Előbbi 1879. évi február h6 21-én a cs. és kir. 

közös hadseregben töltött majdnem négy évi tény
leges szolgálat után átlép ett a csendőrséghez, hol 
az6ta - tehát 24 éven felül - megszakitás nélkül 
szolgál. 

Ezen derék altiszt különféle alkalmazásában és 
pedig mint főszerezsán; segédtiszti segédmunkás és 
legutoljára mint segédmunkás és fölesketett jegyző
könyvvezető a VII. m. kir. honvédkerület csendőr
bir6ságánál szolgálati teendőit mindenkor ki vál6 
szorgalommal, ernyedetlen buzgósággal és lelkiis
meretes pontossággal végezte, miáltal előljár6inak 
teljes megelégedését, bizaimát és elismerését ki
vívta. 

Különösen 1882-ben érvényesítette a legfelsőbb 
szolgálat érdekében szakismereteit és tevékenységét. 
Ugyanis ez évben egyesíttetett a szerezsántestület 
a csendőrparancsnoksággal, mikor is az ezzel járó 
nagyszabású munkálatok elvégzése körül mint se
gédtiszti segédmunkás megbízható, pedáns munká
jával va16ban a leghathat6sabban támogatta segéd
tisztjét. 

Derekas, becsületes és kitünő eredménynyel telje
sített szolgálatainak megjutalmazása fejében két 
ízben lett dicsérő okirattal kitüntetve. 

Orsanié Antal 1875-ben a cs. és kir. 79. sz. gy a
logezredhez soroztatott be, a hol öt évig őrmesteri 
minőségben előljáróinak legnagyobb megelégedésére 
szolgált. 1880. évi április h6 11-én lépett át a csend
őrséghez s itt eleinte a közbiztonsági szolgálat te
l'én múködött dicséretes buzgalommal, majd rövid 
idő mulva irodai szolgálatra val6 rátermettsége 
miatt a segédtiszti irodában nyer alkalmazást mint 
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segédmunkás. Később szárnyszámvivő minőségben, 
legutóbb pedig mint számvivőségi segédmunkás mu
tatott, fáradságot nem ismerő kiváló szakértelemről 
tanuskodó ügyködésével követésreméltó példás maga
tartást és munkásságot. 

Főleg a számvivői cenzuralis vizsgálati munkák, 
továbbá 1898. évtől 1906. évig a számvevőség veze
tőjének helyettesítésével járó teendők ellátása körül 
kifejtett kitünő szolgálatai által nyerte meg előljá
róinak nemcsak teljes bizalmát és megelégedését, 
hanem dicsérő elismerését is. Igen hasznos szolgá
latainak megjutalmazása nem maradt el. Azonkivül 
hogy h áromszor dicsérő okirattal lett ellátva, 1906. 
évben törzsőrmesterré is kineveztetett. 
Ő csász. és. ap. kir. Felsége kegy teljesen 

méltányolva Zivcié János törzsőrmester és Orsanié 
Antal törzsőrmester hosszú időn át tanusított köte
lességhű szolgálatait, őket 1907. évi február 28-án 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával a k01·onás 
ezüst érdemkerl!8zttel legkegyelmesebben kitüntetni 
méltóztatott. 

18. Békefi Jakab törzsőrmester a III. sz. csendőr
kerület állományában. 

Békefi törzsőrmester 1878. évben a cs. és kir. 
14. huszárezredhez felavattatván, majdnem három 
évi tényleges szolgálat után 1881. évi augusztus hó 
13-án a m. kir. csendőrséghez lépett át. 1883-ban 
örsvezetővé, 1890-ben őrmesterré lett előléptetve, 1900. 
évben pedig törzsőrmesterré neveztetett ki. 

1887-ben a II. számu csendőrkerületből szárny
segédmunkási minőségben áthelyeztetett a buda
pesti szárnyhoz. A következő évben már ezen 
mozgalmas szárny számviteli teendőinek öná1l6 
vezetésével bizatott meg, mely alkalmazásában 
1902. évi augusztus hó végéig, - tehát 15 éven 
át - fáradhatlan buzgalommal működött. Azután 
a segédtisztséghez, később pedig a számvivőséghez 
osztatott be. 

Huszonhat évi csendőrségi szolgálati ideje alatt 
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a beléje helyezett bizalomnak rendithetlenül meg
felelt. Kiváló szorgalommal, szigorú pontossággal 
és igen jó szaktudással teljesítette hivatásából folyó 
kötElimeit. 

1905. és 1906. években az altiszti iskolában a 
gazdászat-kezelés oktatásával is megbizatván, az 
irodai foglalkozásának kifogástalan ellátása mellett, 
oly odaadó buzgalommal is eredménynyel képezte 
ki az altiszti sarjadékot, hogy a belügyminisz
ter ő Nagyméltósága részéről pénzjutalomban ré
szesíttetett. 

Riválóan hasznos szolgálatai elismeréseül három 
ízben nyert dicsérő okiratot ezen példás magavise
letű törzsőrmester, mig Ő csász. és ap. kir. Fel
sége által 1907. évi márczius hó 17-én Bécsben 
kelt legfelsőbb elhatározásával hosszú és köteles
séghű szolgálatainak megjutalmazásául a koro'Tllí~ 
ezü8t é1·demkere8l1.ttel lett kitüntetve. 

19. Rhein János V. és 
20. Nagy Géza III. számú csendőrkerületbeli j{t

rásőrmesterek. 
Előbbi 1882. évi szeptember hó 4-én, utóbb em

litett járásőrmester pedig 1885. évi márczius hó 
2-án 3-3 évi tényleges szolgálat után lépett át a 
cs. és kir. közös hadseregtől a m. kir. csendőrséghez 

Mindketten a testület azon kiváló altisztjei közé 
sorolnak, kik hosszú csendőrségi szolgálati idejük 
alatt az odaadó kötelességérzettől áthatva, nemes 
hivatásuknak szentelték minden idejüket, igyekeze
tüket és tudásukat. 

Egy kitünő csendőr és katona legszebb erényeit 
és legjelesebb tulajdonságait tükrözi "issza e két 
derék altiszt minden ténykedése. Ezen kiváló tu
lajdonságoknak köszönhetik, hogy a közbiztonsági 
szolgálat terén valóban szebbnél-szebb eredménye
ket értek el. Mindegyike több százra menő bűnese
tet derített fel. Köztük számos igen bonyolult és 
főbenjáró bűncselekmény t, melYl'knek kideritése 
valóban párját ritkító, alapos, szakértelmes, találé· 
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kony és lelei:nényes nyomozóképességüknek, nem
különben a megalkuvást semmiben nem ismerő 
törhetlen erélyüknek tulajdonítható. Természetes, 
hogya sikerek e szakadatlan lánczolatával nerficsak 
a lakosság és hatóságok osztatlan becsülését és 
tiszteletét, hanem az előljárók teljes megelégedését 
és elismerését is kivivták. 

A szorosan vett közbiztonsági szolgálaton kivül, 
alárendelt jeiknek helyes vezetése, nevelése, oktatása 
és fegyelmezése, nemkülönben örsüknek és járásuk
nak mintaszerű rendbentartása által is érdemeket 
szereztek maguknak. 

Igen hasznos és eredményes szolgálataikért Rhein 
járás őrmester kétszer, Nagy járás őrmester pedig 
háromszor lett okiratilag megdicsérve. 

Mindezekre való tekintettel Ö csász. és ap. kir. 
Felsége 1907. évi márczius hó 29-én Bécsben kelt 
legfelsőbb elhatározásával mindkét járásőrmesternek 
a közbiztonsági szolgálat terén hosszú időn át tel
jesített kötelességhű szolgálataik elismerés éül a 
km·onás ezü,t érdemkereaztet legkegyelmesebben ado
mányozni méltóztatott. 

21. Czifra János örsvezető, czimz. őrmester a II. 
számú cssndőrkerület állományában. 

Torontál vármegye Borcsa községében 'Veszedel
mes tűz támadt 1906. évi augusztus hó 7 -én dél
tájt. Csurcsin Alexa istállója gyulladt ki ismeretlen 
okból. A tűz a száraz épületet pár percz alatt 
lángra lobbantotta. Az óriási lángnyelvek azután 
belekaptak a cserépfedeles lakóházba, majd annak 
közelébe rakott kazlakba, míg végre átcsaptak 
Sztojanov Lázár gazdasági épületeire és buzakazal
jaira, onnan pedig Lality György telkére, kinek 
csak két szekér takarmányát hamvasztotta el a 
tűz, mert a vész színhelyére hirtelen megérkezett 
tűzoltóság emberfölötti erővel itt tudott a Czifra Já
nos cz. őrmester parancsnoksága alatt kivonult 
csendőrlegénység erős támogatásával afélelmetesen 
dühöngő elem további pusztitásának gátat szabni. 
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~fikor legjavában szedte áldozatát a tűz, a csép
lésre váró betakaritott termést és a sok jó takar
mányt, egyszóval az egész esztendei keresményt 
iszonyú gyorsasággal serczegve emésztették a lán
gok, Sztojanov Lázár szive is megtelt keserűséggel. 
Verítékes, nehéz és szorgalmas munkájának gyü
mölcse pusztult el a szeme láttára. Ez elviselhetlen 
fájdalommal tölti be szivét. Megtört kétségbeeséssel 
a fáklyaként lobogó kazlak közé rohan, hogy va
ayonával együtt semmisüljön meg. Az iszonyattól 
~egdermedve bámul reá mindenki. E pillanatban 
kiválik a tömegből Czifra János cz. őrmester s mit
sem törődve azzal, hogy lávamódjára folyik és öm
lik a kazlak közt a tűz, halált megvető bátorság
gal a szerencsétlen és már eszméletét veszített em
ber után ugrik. Habár a pokoli hőség és öldöklő 
füst miatt ájulás kezdi őt is környékezni, megraga
dott felebarátját már nem ereszti el. Erejének végső 
megfeszítésével kivonszolja a halál torkából. 

Eltekintve ama körülménytől, hogy a jelenet 
szemtanui közül senki sem mert Sztojanov meg
mentésére vállalkozni, különösen ama tény bizo
nyítja azon életveszély nagyságát, melyben a de~ék 
életmentő forgott, hogy egyrészt a kezén, valammt 
fején szenvedett égési sebek, másrészt pedig az 
irtózatos hőség és fullasztó füst által előidézett fej
fájdalmai miatt 19 napig volt gyengélkedő, míg 
Sztojanov egy hétig betegeskedett égési sebeivel. 
Ő csász. és ap. kir. Felsége ezen önfeláldo

zásig menő, valóban lélekemelő felebaráti szeretet
ről, hű kötelességtudásról és hősies bátorságról ta
nuskodó szép tettet megjutalmazandó, 1907. évi 
április hó 19-én Prágában kelt legfelsőbb elhatáro
zásával, Czifra János örsvezető, cz. őrmestert a 
kOl·onás ezüat érdemkereazttellegkegyelmesebben ki
tüntetni méltóztatott. 

22. Csordás Ferencz III., 
23. Kiefer Péter II., 
24. Fazekas Lajos V. és 
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25. Kardos Géza VI. számú csendőrkerületbeli 
járásőrmesterek. 

Életrajzi adataikat röviden az alábbiakban kö
zöljük: 

Csordás Ferencz járásőrmester 1858-ban Zemplén
megye Vajdácska községben született. 1880·ban m. 
kir. 40. honvédzászlóaljhoz avattatott fel. A m. kir. 
5. honvédhuszárezredben eltöltött 1 évi, 5 hó és 
14 napi szolgálati idő után 1883. év szeptember hó 
1· én a m. kir. csendőrséghez lépett át, hol ezen idő 
óta megszakitás nélkül szolgál. 

1893·ban czimz., 1896·ban valóságos örsvezetővé, 
1898-ban czimz. és 1904·ben valóságos őrmesterré 
lett előléptetve, a következő évben pedig járás
őrmesterré neveztetett ki. 

Kiváló müködését igen sok és szép eredmény di
cséri. 

Különösen kitünt: 1884-ben a remetei erdőben 
Stinecz György famunkáson elkövetett rablógyilkos
ság tetteseinek kideritésénél; 1888·ban Borsodme
gyében pusztított árvizveszély alkalmával a személy
és vagyon biztonság fentartása és a lakosságnak a 
mentési munkálatokban való erélyes buzditása ál
tal; 1891-ben Szabolcsmegye Vajda községében 
hosszú időn át tervszerüen üzött betöréses lopások 
tetteseinek kézrekeritésénél: ugyancsak Szabolcs
megye területén garázdálkodott fegyveres csavar
gók megsemmisitésénél ; 1892-ben egy hat és 1894-
ben egy négy tagú igen veszélyes tolvajbandának 
leleplezése által; 1896-ban több nagyobbszabású lo
pás tetteseinek elfogásánál j 1897-98_ évek folya
mán lezajlott agrár-szocziális mozgalmak és zavar
gók lecsillapítása körül és végül 1899-ben Szabolcs
megye területén a vagyonbiztonságot évek óta a 
legnagyobb mérvben veszélyeztető kóbor czigányok 
hurokrakerítése által. 

Mindezen kiváló eredményekért to-szer dicsérte
tett meg. 

Kiefer Péter járásőrmester Temesmegye Nagy-
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bessenyő községben született 1861-ben. 1882· ben 
felavattatott a cs. és kir. 61. sz. gyalogezredhez, 
honnan mint szakaszvezető átlép ett a m. kir. II. sz. 
csendőrkerületi parancsnoksághoz. 1888-ban czimz. 
örsvezetővé, a következő évben valóságos örsveze
tővé, 1892-ben czimz. őrmesterré és 1897-ben való
ságos őrmesterré léptettetett elő és 1904-ben járás-
őrmesterré neveztetett ki. .. 

Hosszú szolgálati ideje alatt szá~os szép és 
figyelemre méltó eredményt ért el. Igy 1893-ban 
helyreállította a buziási örskörletben a gyakori és 
nagyobb szabású lopások által megzavart közbiz
tonságot ; ugyanaz évben kiváló ügyességgel sike
rült neki fellebbenteni azt a sűrű fátyolt, mely 
látszólag örökre eltakarta Gabrie Damaszkin ma
gyarszákosi lakos gyilkosait az igazságszolgáltatás 
elől; 1894·ben meglepően leleményes nyomozással 
derítette föl Endru Pálon elkövetett emberölést; 
1895-ben rendkivüli fáradságos és igen észszerűen 
megejtett nyomozás után egy öt tagból álló, felette 
yeszélyes tolvajbandától szabadította meg a buziási 
örskörlet lakosságát; 1895-ben pedig, mikor a Duna, 
Tisza és Temes hazánk déli részét elöntötték, az 
árvizveszély elleni védekezésnél, de különösen a 
személy- és vagyonmentés körül tanusitott fáradsá
got nem ismerő, önfeláldozásig menő kötelességhű 
mll;gatartást. 

Erdemeinek elismeréséül négyszer lett dicsérő 
okirattal kitüntetve. 

Fazekas Lajos járásőrmester 1863-ban Putnok 
községben született. 1883-ban besoroztatott a cs. és 
kir. 25. sz. gyalogezredhez, melynek állományában 
6 hó és 11 napot szolgált. 1886. évi október hó 
~6-án átlép ett a m. kir. csendőrséghez. 1889-ben 
czímz., 1890-ben valóságos örsvezetővé, 1894-ben 
czímz. őrmesterré és 1898·ban valóságos őrmesterré 
lett előléptetve, mig 1904-ben járásőrmesterré ne
\'eztetett ki. 

Szolgálati ténykedé.séhez füződő szebbnél-szebb 
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eredmények közül különösen kidombol'odnak a kö
vetkezők: 

1888. évi január hó l-én órákig tartó fárasztó 
dörzsölés és egyéb élesztési kisérlet után tudta 
eszméletre kelteni azt a két bányászt, kiket Nagy
l'őcze község határában elterülő erdőben látszólag 
teljesen megfagyva talált. 

Majd ugyanazon év nyarán Nandrázs községben 
dühöngött tűzvész alkalmával saját életének kocz
káztatásával mentett meg egy fiút a biztos tűz
haláltól. 

1889-ben Betléren és Nagyveszéres községekben 
pusztított tűzvészkor az élet- és vagyonmentés kö
rül tanusitott önfeláldozó buzgalmával vivott ki 
magának általános elismerést. . 

Az 1890. év őszÁn Rozsnyón mentett ki ugyan
csak saját életének veszélyeztetésével egyelájult 
leányt az égő házból. 

1893-ban hosszas, igen fáradságos és rendkivüli 
leleményességgel keresztülvitt nyomozás után fogta 
el lllaszky Samu országos szélhámost, ki több vár
megye területén mintegy 40 különböző csalást, 
váltóhamisitást és lopást követett. el. 

Ritka észszerűséggel és törhetetlen kitartással 
eszközölt nyomozás után 1896-ban elfogta a m, kir. 
államvasutak kárára a zólyomi személy· és teher
pénztárnál elkövetett 4958 koronára rugó pénzlopás 
tette s eit. Igen hasznos szolgálataiért öt izben dicsér
tetett meg. 

Kardos Géza járásőrmester 1863-ban Pécsett szü
letett. 1883-ban besoroztatott a cs. és kir. 52. gya
logezredhez, honnan 3 évi és 6 napi tényleges szol
gálat után a m. kir. csendőrséghez lépett át. 1888-
ban czimz., 1899-ben valóságos örsvezetővé, lS91-ben 
czimz. és 1895-ben valóságos őrmesterré lett előlép
tetve, 1904-ben pedig járásőrmesterré lett kinevezye. 

Kiváló működését igen sok és szép eredmény 
dicséri. Nyomozásai túlnyomó részben ritka ügyes
ségről, feltünő jó képességről; vaserélyről és bátor-

Ugray Lőrinez, 

m. ki r . VI. számu csendőrkerületbeli j ál'ásőrmester, 

örs- és járásparancsnok Enyingen. 

v 



Fellmer Henrik, 

m. kir. VI. számu csendőrkerületbeli törzsőrmester, 

szárnyszámvivő Kaposváron. 

Czifra János, 

m. kir. lJ. számu csendőrkerületbeli őrme"ter, 
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Bajkó János, 
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ságról tanuskodnak. Így l890-ben egy veszedelmes 
lókötőbandát juttatott a biróság kezei közé_ 

l894-ben egy igen veszedelmes tolvajszövetkeze
tet fogott el orgazdákkal együtt. Ugyanezen évben 
egy kiterjedt pénzhamisitó bandát leplezett le, mely 
öt vármegye területét árasztotta el hamispénzzel. 

1897. év tavaszán a Duna áradása okozta árvíz
veszély alkalmával Kiskőszegen, ugyanaz év nyarán 
pedig Baranya vármegyében teljesített a védelmi 
munkálatok, de különösen a személy- és vagyon
mentés körül kiváló hasznos szolgálatokat. 

l897-ben Mink János mohácsi lakos sérelmére el
kö\-etett igen rejtélyes rablógyilkosságra deritett 
yi] ágosságot. 

1902-ben egy páratlan furfanggal és óvatossággal 
végrehajtott apa-, majd egyanyagyilkosságot derí
tett ki meglepő helyes módon. 

1898-ban egy hat tagból álló pénzhamisító ban
dát fogott el. 

A közbiztonsági szolgálat terén elért siker dús te
vékenységért, nemkülönben alétszámkiegészítés 
körül kifejtett eredményes müködéseért 12 ízben 
Jett megdicsérve ezen kitünő altiszt, ki 1893-ban 
a béllyei uradalomban megtartott udvari vadásza
tok alkalmával tanusított fáradhatlan és ügybuzgó 
szolgálataiért a porosz királyi harczos érdemérem· 
mel lett kitüntetve, 

Ezen négy példás magaviseletü altiszt azonban 
nemcsak a közbiztonsági szolgálatnak nagy körül
tekintéssel és szaktudással való kezelése és vezetése 
körül szerzett közelismerést, hanem a kivivott igazi 
érdemet az által is emelték, hogy alárendelt j eiket 
helyesen vezették, oktatták és fegyelmezték, továbbá 
hogy örs üket és járásukat mindig szép rendben 
tartották. 

Mindezek kegyes méltatásával Ö csász. és ap. 
kir. Felsége 1907. évi junius 29-én Bécsben kelt 
elhatározásával nekik a kóroná8 ezü8t érdomkel'eszfet 
]egkegyelmesebben adományozni mélt6ztatott. 

14-
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'26. Greminger Antal nyugállo~ányú járásőr· 
mester született 1863·ban Nagyvaradon. Felavat· 
tatott 1881·ben a cs. és kir. ?8. sz. gyal~gezredhez. 
honnan négy évi, három h,a':l és 12 napl tényleg~s 
szolgálati idő után 1886. eVl de~zember hó 13-.~n 
mint őrmester átlépett a m. kIr. II. sz. csend o r
kerületi parancsnokság állományába. Itt csakhamar 
az altiszti vizsga sikeres letétele után 1888-ban való
slÍgos örsvezetővé, 1889-ben czimz. és 189?·be~ való; 
ságos őrmesterré lett előléptetye, 1904. é-yl máJ~s ho 
1.én pedig járásőrmesterré neveztetett kl. Kulonféle 
alkalmazásában, mint örs- és szárnyparancsn.ok, ,de 
úgyis mint szakaszparan.csnok-hel:yettes hlvata~
szerii kötelmeit mindig teljes odaadassal, szivós kl· 
tartással és ernyedetlen szorgalommal ;égezt~: . 

Ezen igen derék altiszt teljes életé I?- ,at .110, k?zbl~' 
tODsági állapotok javitásán és megszlla~dltasan fa· 
radozott minden igyekezeté\'el, tehetsége,:el és lan
kaiiást és fáradságot nem ismerő tetterejével. Ész
szerű, nagy körültekintés~,e~, és tapa~ztal~tta~, páro
sult szaktudásával. nemkulonben sZlgoru .kovetke
zetességével és erélyével sikerü~t is .neki ~é~, a 
legrakonczMlanabb lakossággal bIró felugyeletl ko~
leteiben is oly törvénytiszteletet és,. reJ?-det ter~mteDl, 
hogy azokban rövid idő mulva kozblztonságl za'n~
rok csak nagy ritkán fordultak elő'"És ?a meg IS 

zavarta valami bűncselekmény. az orskorlet bék~s 
hangulatM, nem nyugodot~ addIg. m,ig annak elő
idézőjét a megtorló igazsagszol?álta,tas. ~ezébe ~em 
juttatta. Igen hasznos és sikerdus műkodesével t,obb
'rendbeli dicséreten kivül a lakoss~g ~s hatósagok 
osztatlan tiszteletét és becsülését IS kivivta. 

Miután ezenkivül alárendelt jeinek helyes ne~elése 
és fegyelmezése és ~z?kn,ak h,as.zn~lh~t~" ugyes 
csendőrökké történt klkepzese koru l IS kituJ?-Ő ere~
ménynyel érvényesitette tehetségét, méltó Jutalmat 
el is nyerte. Ugyanis nyugállományba helyezés~ 
alkalmából Ö csász. és ap. kir. Felsége 1907. é;l 
julins hó 14-én Ischlben kelt legfelsőbb elhatároz 110-
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sával őt a koronás ezüst érdemke1'eBzttel legkegyel
mesebben kitüntetni méltóztatott. 

27_ Deák József V., 
28. Ugray Lörincz, 
29. Tóth Ferencz, 
30. Béres Ferencz és 
31. Antalfi. József VI_ számú csendőrkerületbeli 

járásőrmesterek. 

Ezen öt kiváló járásőrmester hosszas csendőrségi 
szolgálatához rendkivüli ügyességüket dicsérő szebb
nél-szebb eredmények lánczolata fűződik. Tevékeny
ségük a legszebb katonai erényekről: a megalku
vást nem ismerő kötelességtudásról, nemes ön fel
á~dozásról és ~itka személyes bátorságról tanusko
dlk. Ezen kiváló tulajdonságok egyesülve nagy 
munkabirással, fáradságot nem ismerő buzgalommal 
és kitünő szaktudással, magyarázzák meg azokat a 
nagy sikereket, melyek főleg a közbiztonsági szol
gálat terén nevükhöz fontak. 

De nem kevesebb érdemet biztosítottak maguk
nak alárendeltjeiknek igazi katonai szellemben való 
nevelése s a csendőrségi szakismeretekben való 
alapos kiképzésével, nemkülönben örseiknek és já
rásuknak mintaszerű vezetése és rendben tartásá
val, ~iáltal lényegesen hozzájárultak a szolgálat ér
dekemek előmozditásához és a csendőrségi intéz
mény tekintélyének emeléséhez. 

Ezen okokból Deák József kétszer, Ugray Lőrincz 
ötször, Tóth Ferencz ötször, Béres Ferencz hatszor 
és Antaifi József ugyancsak hatszor lett okiratilag 
megdicsérve. 
Ő csász. és ap. kir. Felsége legmagasabb 

figyelmére méltatván ezen példás magaviseletű járás
őrmesterek hosszú és kötelességhű szolgálatát; őket 
az 1907. évi julius hó 29-én Ischlben kelt legfel
sőbb elhatározásával a koroná8 ezü8t érdemkereBzttel 
legkegyelmesebben kitüntetni méltóztatott. 

32. Buzina Ágoston örsvezető, ez. őrmester, a m. kir. 
horvát-szlavon csendőrparancsnokság állományában. 

14* 
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Buzina ez. őrmester a cs. és kir. 53. gyalogezred
nél teljesített 2 év, 11 hó és 10 napi ténylege~ 
szolgálat után, 1885. évi május hó l-én áthelyezte
tett a m. kir. horvát·szlavon csendőrséghez, a hol 
immár 23 éven felül, e közül 17 évig mint altis7.t 
szakadatlanul szolgál. 

Ezen derék altiszt hosszas csendőrségi szolgálati 
ideje alatt lankadatlan szorgalommal, fáradhatlan 
buzgalommal, rendkivüli éleslátással párosult hatá· 
rozottsággal és elszánt bátorsággal teljesítette hiva
tása és állásából folyó kötelmeit. 

A közbiztonsági szolgálat terén elért kimagasl ,) 
ténykedésének jellemzéséül a sok közül csak az 
alábbi eseteket emeljük ki: 

1892 ben Mitrovieza környék rémét: Simie Lukács 
szerfölött veszedelmes rablógyikost napokon keresz
tül addig üldözte, míg egy heves tűzharczban a 
mindenkitől rettegett rablót lelőhette. 

1902·ben igen ügyes és fáradságos nyomozás után 
elfogta Cernovie Antal és Gyurié György ilacai hir
hedt lókötőket. 

1904-ben pedig igen nehéz körülmények között 
kerítette kézre Vukovié Ferenez zenggi illetőségű 
vakmerő betörőt épp akkor, mikor az Boszniába 
akart szökni. 

Buzina ez. őrmesternek azonban nemcsak a köz
biztonsági szolgálatban érvényesültek kitünő szol · 
gálatai, melyekért két izben meg~értetett; hanem 
alárendelt jeinek kiképzésében is ~ebizonyította ki· 
váló használhatóságát, a mennyiben szolgálati ta
pasztalatait és leleményességét beléjük oltva, a 
csendőrintézménynek számos derék csend őrt nevelt. 

Mindezek alapján Ő csÁ sz. és ap. kir. Felsége 
1907. évi szeptember hó 10·én Bécsben kelt legfel· 
sőbb elhatározásával ezen példás magaviseletű s 
kitünően mmősített altisztnek a koronás esüst ér· 
demkereutet legkegyelmesebben adományozni mél· 
tóztatott. 

* 
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,Ő c~ász., és ap. kir. Felsége 1907. éd január 
ho 19·en Becsben kelt legfelsőbb elhatározásával a 
IV. sz. e~~ndőrkerület állományába tartozó Nemes 
Károly Jarásőrmesternek a bolgár katonai érdem. 
keresztnek, Bartos János és Cselovszki János örs
vezetőknek, továbbá Sülle Imre csendőr ez. örsveze
~őnek a bolgár katonai ezüst éremnek, Shnon György 
es Tót~ Andrá~ esendő~ .. ez. öl'svez,etőknek a bolgár 
katonat ko~ona8 br.~nzerem~ek, vegül Berger Sá. 
muel ~sendőr, ez. orsvezetőnek a bolgár katonai 
bronzeremnek elfogadhatását és viselhetését le"'-
kegy,elmesebben megengedni méltóztatott. " 

, Ő csá sz; és ap. kir. Felsége 1907. évi április 
ho 10-én Becsben kelt legfelsőbb elhatározásánl 
legkegyelmesebben Illege~gedn~ ~éltóztatott, hogy 
a yU. sz,. es?ndőrkerulet allomanyaba tartozó Grosz 
Fngyes Járasörmestel' a román III·ad o8ztalyú 
~i.tézségi és hűséu.i érmet,. ~ilhelm István járás. 
Ol mester a roman .Serutctu credincios. I. 08Z' 
túlYII érmét és végül Csáki Lőrinez örsvezető, Bed. 
ners János és Nussbaumer János ez. örsvezetők a 
román .Serviciu c1'edineio8» II·od o8ztdlyú érmét 
elfogadhassák és viselhessék. 

II. Jutahnazások. 

aj A Dl. kir. és a m. kir. horvát-szlavon csend. 
örségi jutahnazási alapból jutalomdíjat Dyertek: 

a m. kir. I. 8zámu c8endö1'kerületnél : 

Lőrinez István ez. őrmester ._ _ 
N agy Mihály ez. őrmester _ _ 
Gál Antal örsvezetö _ __ _ _ 
Arros Sándor ez. őrmester _ ~. 
Bedő Ferenez ez. örsvezető 
Nagy Vendel csendőr ez. örsv;~etŐ_ 

20 korona 
20 
30 
20 
25 
35 
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a m. kir. II. számu csendörkeriiletnél: 

Bauer Ádám csendőr cz. örsvezető 40 korona 
Pál Antal örsvezető _ _ 34 
Gábosi Benjamin őrmester ___ _ _ 25 
Branyicskán János csendőr cz. örsvezető 50 
Tamás József csendőr cz. örsvezető 30 
Fillmann Lajos cz. őrmester 25 

a m. kiJ,.. III. számu csendőrkerületnél : 

Öcsödi Gábor cz. örsvezető _ - __ 
Kovács Mátyás őrmester ___ __ _ 
Kőnig Károly csendőr _ ___ _. 
Kozma Illés csendőr cz. örs vezető 
Lang János csendőr _ _ 
Szabó Gábor cz. őrmester __ 

30 korona 
40 
50 
20 
20 
30 

a m. kir. IV. 8zámu c8endőrkerületnél: 

Végh Imre . örsvezető _ _ 60 korona 
Barna András cz. örsvezető __ 40 
Bereczki István cz. őrmester __ 50 
Kovács Mihály éz. örsvezető 40 
Kocsis József csendőr _ ___ __ _ 30 
Fejér András csendőr cz. örsvezető _ 20 

a m. kir. V. számu c8endőrkerületnél: 

Barta József cz. őrmester _ _ 30 korona 
Berkes József cz. őrmester _ _ _ 30 
György István csendőr cz. örs vezető _ 30 
Hőhne Vilmos örs vezető ____ __ __ 30 
KolIár Pál csendőr cz. örsvezető _._ _ 25 
Orsula István csendőr _ _ __ 25 
Szabó István III. csendőr _ _ _ __ 30 

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

Joachimsthal Károly járásőrmester 25 korona 
8ieinmacher Károly cz. örsvezető 30 
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Szitár József őrmester ._ --. - -
Ribarics Pál csendőr cz. örsvezető -
Sárkány Dénes csendőr _. -- -- -
Kovács Pál cz. örsvezető_ 

20 korona 
25 
20 
25 

a m. kir. VII. számu csendő1'ke1'ületnél: 

Cseh József csendőr __ . - - -
Radut Vazul csendőr cz. örsvezető 
Bartók István csendőr cz. örsvezető 
Magyari Ferencz csendőr __ 
Mészáros István csendőr 
Fejér András cz. örs vezető 

25 Korona 
25 
25 
20 
20 
20 

a m. kir. VIII. számu csendőrkerületnél : 

Szabó József c sendőr cz, örsvezető 
Gál Ignácz járásőrmester 
lllyés Sándor csendőr _ 
Lúgosán János csendőr cz_ örsveze tő 
Kiss Pál csenrlőr _ 
Gecse Imre örsvezető 

25 korona 
40 
20 
:35 
4) 
bO 

ct m. kir. hOrVo,t-8zlavon c8endő1paranc8noksúgnál: 

Sekulié Dániel cz. őrmester 20 lwroJla 
Vrkljan Miklós örsveg;ető 25 
Racié Tamás őrmester _ : 30 
Pecenko István cz. örsvezető 20 
Prazié Péter cz. őrmester _ ___ 25 
Podkonjak János cz. őrmester __ 20 

Tehát 1907. évi augusztus hó lS-án, mint Ő csíLsz:í.l'i 
és apostoli királyi Felsége legmagasabb születése 
napján a m. kir. és a m. kir. horv.-szlavon csenel
örségi jutalmazási alap kamataiból 55 altiszt és 
csendőr összesen 1614 korona jutalomdijat nyert. 
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hj A Török Ferenoz-féle osendőrségi jntahna
_ási alapítvány ból jutaloD1ban részesii.1tek: 

a m. kir. I. 8zámu c8endörkeroletnél: 

Ágoston János ez. őrmester __ _ 
Tamás László ez. őrmester _ _ _ 
Rebreári Péter örsvezető _ _ _ _ 
Tasnádi János ez. örsvezető_ 
Kósa Joáehim ez. örsvezető _ _ _ 
Bardoez Mózes ez. örsvezető___ _ _ 
Kobriesa I stván csendőr 
Kiss J ános csendőr __ _ _ __ 

ilO korona 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

a m. kir. II. 8zámu c8endörke7'ületnél: 

Birtalan J ózsef járásőrmester _ _ _ 
Fúlöp Ferenez csendőr ez. örs vezető _ 
Szabados Ignáez csendőr ez. örsvezető 
Novák Mihály csendőr _ _ _ _ 
Girling János ez. őrmester _ __ _.o_ 
Sztroja László ez. őrmester _ _ _ 
Sziminiu György csendőr ez. örsvezető 
Elniszky Demeter csendőr ez. örsvezető 
Csiszér András ez. őrmester __ _.o_ _ 
Thirjung Ferenez csendőr ez. örsvezető 

30 korona 
30 
30 
30 
60 
30 
30 
40 
30 
40 

a m. kú·. III. 8zámu cBendörkerületnél: 

Vattai Lajos csendőr __ 
Marzsin Tivadar csendőr _ _ _ 
P. Tóth Imre őrmester _ _ _ _ 
Kampler Sándor csendőr ez. örsvezető 
Markovics H. István ez. örsvezető 
Simokov István ez, őrmester 
Biró Sándor csendőr ez. örsvezető 
N agy János ez." örsvezető 
Piriezky Dénes csendőr __ _ _.o _ 

40 korona 
30 
45 
50 
30 
30 
40 
30 
50 

t 

, 
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a m. kir. IV. 8zámu c8endőrkerüJetnél: 

Artz Mihály ez. örs vezető _ 
Szilvási Gyula ez. őrmester _ _ 
Sehreiner Ambrus járásőrmester _ 
Tóth András csendőr ez. örsvezető __ _ 
Erőss Imre ez. örs"ezető __ _ __ 
Szőke László ez. örsvezető _ _ 
Bllnai Pál csendőr ez. örsvezető 
Popovics János ez. őrmester 
Hajas Mátyás csendőr ez. örsvezető 
Kosztrinás Simon csendőr ez. örsvezető 

85 korona 
55 
75 
65 
40 
30 
30 
30 
50 
30 

a m. kir. V. 8zámu c8endőrkerületnél .. 

Bellobrád István csendőr ez. örsvezető 
Cseke István csendőr __ _ __ _ _ 
Csunderlik József c sendőr 
Körmöezky ~ászló csendőr ez. örsvezető 
Kőrösligeti Adám csendőr ez. örsvezető 
Ladiezky János járásőrmester __ _ _ 
Molnár Károlyesendör _ _ 
Stadler József ez. őrmester 
Szües József örsvezető "_ __ _.o_ 

30 korona 
33 
40 
55 
30 

100 
40 
60 
55 

a m. kir. VI. Bzámu c8endől'kerületnél: 

Imre József örsvezető _ _ 60 korona 
Tremmel János ez. őrmester 30 
Tamás Mihály ez. őrmester 30 
J óna Sándor ez. örsvezető _ _ 30 
Kuzmies István csendőr ez. örsvezető _ 30 
Kovács József I. járás őrmester _ .. .o :l0 
Bedőes János ez. örs vezető 50 
Iby Mátyás ez. örsvezető 30 
Mányai István csendőr ez. örsvezető _ 30 

a m. kir. VII. 8zámu c8endörkeriiletnél: 

Csáki Lőrinez örsvezető __ __ _ _ 30 korona 
Márton Lajos örsvezető _ _ _ 30 
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Biró Bódog ez. őrmester _ __ _ __ 
Ferenez Lajos örsvezető _ _ 
Mére Ferenez ez. őrmester __ 
Kiss Károly örsvezető 
Tőkés Mihály ez. őrmester 
Kész József csendőr _ _ 

30 korona 
30 
30 
30 
30 
30 

a m. kiJ-. VIII. 8zámu csendőrkerületnél : 

Oláh János járásőrmester __ 30 korona 
J akab Pál csendőr _ _.. 40 
Vajdics György ez. örsvezető _. XO 
Rónyai Ferenez csendőr ez. örs vezető 30 
Bartha Mózes örsvezető 30 
Kovács István ez. őrmester .... 30 
Dancsházi Lajos ez. örsvezető 50 
N agy Péter csendőr _ _ __ 30 
Szabó Lajos örsvezető __ ,__ ._. 70 
Petrovies János csendőr _ _ .. 40 

Tehát 1907. évi augusztus hó 18·án, mint Ő csá· 
szári és apostoli királyi Felsége legmagasabb szü' 
letése napján 73 altiszt és csendőr 2798 korona jutn· 
lomban részesült. 

e) A Panajott Sándor-féle csendőrségi segélye
zési alapitványból segély ben részesültek: 

Szües János nyug. csendőr .. .... __ __ 
Rigó JÓjlsef nyug. csendőr ___ .... _ 
Herda Adám nyug. csendőr .. _ .... __ 
Makai József nyug. esendőr ._ .... .. .. 
Csörgei Vincze nyug. örsyezető ._. _ 
Kati Péter nyug. ez. örsvezető .... __ 
Soós Ferenez nyug. őrmester _ 
Forgiarini Károly nyug. ez, őrmester 
Gacs Ignáez nyug. ez. őrmester __ 
Mindszenti László volt csendőr __ .... 
Hegediis Jánosné, végkielegitéssel el-

bocsátott elmebeteg ez_ őrmester neje 

60 korona 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
70 
69 
60 

60 
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Sándor János nyug. csendőr ._ _ _ 
Hegedüs János nyug. örsvezető .... 
Florea Simon nyug. őrmester __ 

60 korona, 
60 
60 

Összesen tehát 14 egyén 859 korona segélyben 
részesült. 

d) A dombrádi Nagy Gyula és neje sztlletett 
Berndt Ilonka-féle alapítvány ból jutalomban 

részesültek: 

a m. ki1', III. 8zámu c8endőrkerületnél: 
Oláh János ez. őrmester _ _ _ _ 80 korona 

a m. ki?'. IV. számu csendőrkerületnél : 
Bokor György őrmester _ _ ._ _ 80 korona. 

a m. kir. V. 8zámu csendörke'T'Ületnél: 
l'ollák Benedek ez. őrmester _ _ _ 80 korona. 

a m. kir. VI. 8zám1t csendőrkerülelnél : 
Babcsák István járásőrmester __ _ _ 80 korona 

a m. kir, VIII. 8zámu c8endórkeTÜlelnél: 
Bagosi Ferencz örsvezető .... _ _ _ 80 korona 

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

a m. kir. I. 8zámu csendörkerületnél: 

Kiss Gergely járásőrmester _ _ _ 4UO korona 
Kreeza László járásőrmester_ 400 
Porumba József járásőrmester _ _ _ 400 
Dullay Sándor őrmester _ _ _ _ 200 
Hegedüs József ez, őrmester __ ~OO 
Varga József ez. őrmester _ _ 200 " 
Bába János örsvezető _ _ _ 200 
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Barta János ez. őrsvezető 
Hegedüs István cz. őrsvezető 
László Lőrincz csendőr __ _ 
Orbán Győrgy csendőr _ _ 
Gligor Győrgy csendőr __ __ 
(J ecse Imre csendőr 

100 korona 
100 
100 
IllO 
100 
100 

011. m. kir. II. 8sámu cBend6rkerüle{nél: 

Molnár Ferencz őrsvezető _ __ _ _ 
Dénes Mátyás csendőr cz. őrsvezető 
Garai Lajos csendőr _ _ _ 
Madarász István csendőr _ _ _ 
Megyesi Sándor csendőr _ __ _ 
Annus János csendőr 
Mihalyovics Ferencz csendőr _ _ 
Szabó Márton csendőr 
'l'ánczos Lajos őrmester _ __ _ _ 
Piroska László cz. őrmester _ _ _ 
Dimény József csendőr cz. őrsvezető _ 
Tálos János csendőr cz. őrsvezető 
Apatyán Demeter csendőr cz_ őrsvezető 
Papp Lehel járásőrmester __ 
Gál Lajos járásőrmester_ _ 
Brateán Ferencz járásőrmester 
Jeszenszky András járásőrmestel' __ 
Szakács Győrgy őrmester 
!-tőssler Ede őrmester __ _ 
Deák József őrsvezető _ _ __ _ 
llácz Imre őrsvezető _ _ __ 

200 korona 
150 
150 
150 
100 
100 
100 
100 

RO 
30 
30 
30 
30 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

a m. kir. III. 8zámu csendórkerületnél: 

Szoboczky József járásőrmester 
Varga Ferencz járásőrmester 
Mészáros Mihály cz. őrmester 
Darabánt Miklós csendőr cz. őrsvezető 
Gy. Szabó Sándor csendőr 
Vig János csendőr _ _ _ 
Tóth Kálmán csendőr _ _ 

100 korona 
80 
50 
40 
40 
40 
30 
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Nagy János csendőr __ 
Tóth Ferencz örsvezető _ _ __ 
Ősz Károly volt csendőr cz. őrsvezető 
Komanics János cz. őrmester _ 
Mályi Ignácz csendőr 

30 korona. 
100 
40 
50 
25 

a m. kir. IV. 8zámu csendörkerületllél : 

Keez Péter járásőrmester _ _ 
Bártfai József cz. őrmester _ 

_ 200 korona 
---_ 200 

Kiss János csendőr __ ___ _ _ _ 200 
Miski Zsigmond járásőrmester __ 
Keresztes József járásőrmester_._ 
László Antal cz. őrmester 
Lovász István cz. őrmester 
Kiss István csendőr cz. őrsvezető -'-
Béldeki Sándor csendőr cz. őrsvezető -
Ferencz Sándor csendőr_ 
Varga István őrmester 
Ujvárosi Lajos csendőr _ _ _ 

150 
150 
150 
150 
100 
100 
100 
50 
50 

a m. kir. V. 8zámu csendörkeriiletnél: 

Gergely János csendőr Oli. őrsvezető _ 50 korona 
Jankó Mór cz. őrmester _ _ _ 100 
Dobri Flórián csendőr _ __ _ 100 
Albert János járásőrmester __ ___ 50 
Belédi István csendőr ez. őrsvezető 30 
Horváth Ferencz I. őrmester 30 
Harai Tamás járásőrmester 50 
Hajzer János cz. őrmester _ _ _ 40 
Hári József 1. őrsvezető __ _ _. _ _ 40 
Hankó János őrsvezető __ _ ___ 30 
Hrivnák János csendőr cz. őrsvezető 30 
Hilák Ferencz csendőr _ _ _ _ 30 
Incze Zsigmond őrsvezető _ _ 50 
Kolozsvári Lajos őrsvezető _ _ 40 
Koroján Sándor csendőr cz. őrsvezető_ 200 
Klotz Károly csendőr ez. őrsvezető _ 30 
Koronczai József csendőr _ 30 
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Koltay Ferencz csendőr _ _ __ _ 
Losonczi Márton őrmester_ _ _ __ 
Lacza Adolf csendőr cz. örsvezető __ _ 
{)ndreák Vendel csendőr _ _ _ _ 
.Petrovics Péter csendőr cz. örsvezető 
.Pass János csendőr cz. örsvezető _ 
Pataki András őrmester _ _ _ _ 
Szalai Mihály örsvezető _ _ __ 
Simon János örsvezető ___ ___ ___ _ 
-Szabó István III. csendőr __ _ 
Szabó Géza csendőr ez. örsvezető 
.Juhász András I. járásőrmester 

30 korona 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
30 
30 
50 

a m. kir. VI. számu csendőrkerüleinél : 
Lukáts Tivadar törzsőrmester _ _ _ 100 korona 
Harsányi Gergely járásőrmester_ _ 50 
Németh István VII. cz. őrmester __ 50 
Szabó János L járásőrmester _ _ 50 
Nagy Sándor ez. örsvezető_ _ _ _ 50 
R ákosi Ferencz cz. őrmester_ _ _ 100 
.Pap György III. csendőr _ __ __ _. 50 
Vértesi István cz. örsvezető _ _ _ 100 
H orváth István VIII. cs. ez. örsvezető 80 
Cziráki Vendel csendőr cz. örsvezető 80 
:Miklós Péter járásőrmester 50 

a m. kir. VII. számu csendőrkerülefnél : 
Ooeth Károly őrmester _ _ _ _ 40 korona 

a m. kir. VIII. számu c8endő"kerületnél : 
G ecse Imre örsvezető _ _ _ 100 korona 

of) Au m. )dr. kereskedelem.iigyi m.inlszter úr 
O Nagym.éltóságától jutalm.at Dyertek : 

a m. kir. III. 8zámu csendörkerületnél: 

]i;" agy György csendőr ez. örsvezető 
Szentes Alajos csendőr __ _ _ _ 

200 korona 
150 
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Életm.entési díjat nyertek: 

a m. ki,·. III. számu csendőr kerületnél : 
Szőke József cs. ez. örsv. 1 személy után 50 korona 
Horváth·Istv. II. cS.cz. örsv.l személy után 50 
Zillich Pál őrmester 1 személy után _ 50 

a m. kir. V. számu c8endőrkerületnél: 

Szalai Imre csendőr 1 személy után _ 50 korona 
Klimó András cs. cz. örsv. 3 személy után 75 
Szitár András csendőr 3 személy után _ 75 
Bajkó János őrmester 1 személy után .__ 50 
Egry I stván cz. örsvezető 1 személy után 50 
Pisák Gábor csendőr 5 személy után _ 250 

m. A magyar királyi honvédelmi minister úr 
Ő Nagyméltósá.gától dicsérő okiratot nyertek: 

1. Juhá8z András j 'árásőrmester és 
2. Rosenthal Ignácz őrmester, mindketten az 

V. sz. csendőrkerület állományában, a közbiztonsági 
szolgálat terén 21, illetve 23 éven felüli kötelességhü 
buzgó és eredményes szolgálataikért. 

3. Németh Dávid, 
4. Auguszt Sándor VI. és 
5. Boros Kálmán III. sz. csendőrkerületbeli járás

őrmesterek, a közbiztonsági szolgálat terén hosszú 
időn át tanusított kötelességhű, buzgó és eredmé
nyes szolgálataikért. 

6. Tábor8zky István V. sz. csendőrkerületbeli j á 
r<Ísőrmester, 20 éven felüli időn át a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett kiváló szorgalommal páro
slllt eredményes tevékenységeért. 

7. Ohudy Tamás8Y András V. sz. csendőrkerület
beli csendőr czim. örsvezető, az 1904. évi augusztus 
hó 16·án Trencsén vármegye Kisuczaújhelyt pusz
tított tűzvész alkalmával két embernek a tűzhalál
tól saját élete veszélyeztetésével történt bátor meg
mentéseért, nemkülönben a vagyonmentés és a tilz 
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lokalizálása körül tanusított kiválóan eredményes 
tevékenységeért. 

8. Machala Vincze tartalékos tizedes, volt m. 
kir. V. sz. csendőrkerületbeli csendőr ugyanezen 
tűzvész alkalmával két ember életének a tüzhaláltól 
történt megmentéseért, nemkülönben a vagyonmen
tés és a tűz lokalizálása körül tanusított kiválóan 
eredményes tevékenységeért. 

9. Bakos Ferencz járásőrmester, az V. sz. csendőr
kerület állományában az előbb említett tűzvész 
alkalmával a vagyonmentés és a tÜll lokalizálása 
körül általában, de főleg a csendőrörs-irodának a 
kincstári butorzatnak, a legénység köz gazdálkodási 
vagyonának megmentése körül tanusított kiválóan 
eredményes tevékenysége ért. 

• 10. Varga Dániel V. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmester, 21 éven felüli időn át a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett kiváló szorgalommal páro
sult eredményes tevékenységeért. 

11. Bocsk01· János V. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmester, a közbiztonsági szolgálat terén 20 éven 
felül kifejtett odaadó és eredményes tevékeny
ségeért. 

12. Magya1· Janos, 
13. Matusek András, 
14. Ludányi Józse!, 
15. Paulik János, 
16. Rachel Pál és 
17. Jankó Károly járásőrmesterek, mindannyian 

az V. sz. csendőrkerület állományában, 20 éven 
felüli időn át, a közbiztonsági szolgálat terén ki
fejtett, kiváló szorgalommal párosult eredményes 
tevékenységükért. 

18. Gál Lajos II. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmester, a délvidéken garázdálkodott szerfölött 
veszedelmes 16kötő czigányoknak kiváló ügyes
séggel eszközölt elfogásáért és a bíinjelek kézre
keritéseért. 

19. Gergely János V. sz. csendőrkerületbeli csendőr 
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czim. örsvezető, egy veszélyes gonosztevőnek élet
veszélylyel járó nehéz körülmények között történt 
elfogásáért. 

:10. K1·nic Péter m. kir. horvát-szlavon csendőr
őrmester, nyugállományba helyezése alkalmából. 
sok éven át különböző alkalmazásban odaadó szor~ 
galommal teljesített kiváló szolgálataiért. 

21. Romosán Vazul I. sz. csendőrkerületbeli törzs
őrmester, sok éven át, különböző alkalmazásban 
odaadó szorgalommal teljesített szolgálataiért. 

22. Kovács József I. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmester, 18 éven felüli időn át a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett kiváló szorgalommal páro
sult igen eredményes tevékenységeért. 

23. Halász Mihály VI. sz. csendőrkerületbeli já
rásőrmester, 19 éven felüli időn át a közbiztonsági .. 
szolgálat terén kifejtett kiváló szorgalommal páro
sult igen eredményes tevékenységeért. 

24. Brafean Ferencz II. sz. csendőrkerületbeli 
járásőrmester, egy rablógyilkosság tettesének kide
ritésénél tanusított kiváló üO"yességeért és körül-
tekintő eljárásáért. ." 

25. Delik Józse! II. sz. csendőrkerületbeli örsve
zető, egy rablógyilkosság tetteseinek elfogásánál 
tanusított bátor és elszánt fellépéseért. 

26. Gonda Ferencz, 
27. Molnár Salamon, 
28. Steiger Antal, 
29. Béres Gusztáv, 
30. Chityil István, 
31. Földvári Károly, 
32. Gálik Tamás, 
33. Sebény Fe1·encz és 
34. Olexik Józse! törzsőrmesterek, mindannyian 

az V. sz. csendőrkerület állományában, sok évi, 
különböző alkalmazásban teljesített buzgó és sike
res szolgálataikért. 

35. Szakács György VI. sz. csendőrkerületbeli 
őrmester, apátfalvi örsparancsnok, a felügyeleti kör-

ló 
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letében elharapódzott lopások tetteseinek kiváló 
ügyességgel és körültekintő eljárással történt ki
deritéseért. 

36. Hideg József V. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmester, 18 éven felüli időn át a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett, kiváló szorgalommal páro
sult eredményes tevékenységeért. 

37. Harsányi Gergely VI. sz. csendőrkerületbeli 
járásőrmester, 20 éven felüli időn át a közbizton
sági szolgálat terén kifejtett, kiváló ~zorgalommal 
párosult eredményes tevékenységeért. 

38. Tánczos Lajos őrmester, járásőrmester jelölt 
a I~. sz. csendőrkerület állományában a közbizton
SágI szolgálat terén - különösen az utóbbi idő
ben - elért kiváló eredményes működéseért. 

• 39. Oacic György m. kir. horvát-szlavon csendőr
parancsnokságbeli törzsőrmester, több mint 20 éven 
át ,kül?n~öző. a~k~lmazásokban, de különösen szárny
szamvlvih mmősegben odaadó buzgalommal, kiváló 
szakértelemmel és pontossággal teljesített szol
gálataiért. 

40. Palkó Sándor V. sz. csendőrkerületbeli őr
mester, 19 éven át a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett kiváló szorgalommal párosult eredményes 
tevékenységeért. 

41. Miski Zsigmond és 
42. Keresztes József járásőrmesterek, 
43. Kecz Péter őrmester, 
44. Bártfai József, 
45. László Antal és 
46 , Lovász István czím. őrmesterek 
47. Ki8s István és ' 
48. Béldeki Sándor csendőr czím. örsvezetők, 

yégűl 

. 49. Kiss János és 
50. Ferencz Sándor csendőrök, valamennyien a 

IV. sz. cs~ndőrkerület állományában, Zemplén vár
megye délI részében garázdálkodott Szarvas Pestik 
Mihály hirhedt gonosztevőnek és czinkostársainak 
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hosszú és fáradságos nyomozás során történt el
fogásánál tanusított önfeláldozó és kötelességhü 
szolgálatteljesítésért. 

51. Albert János V. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmester, 19 éven felüli időn át a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett kiváló szorgalommal páro
sult eredményes tevékenységeért. 

52. F'Utnár Vazul II. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmester, a közbiztonsági szolgálat terén hosszú 
időn át fáradhatlan szorgalommal, kiváló szakérte
lemmel, odaadó hűséggel teljesített sikeres szolgá
lataiért, valamint példás magatartásáért. 

53. Papp Lehel járásőrmester a II. sz. csendőr
kerület állományában, több rendbeli lopás és or
gazdaság tetteseinek kiderítés e körül tanusított ki
váló ügyességeért és körültekintő eljárásáért. 

54. Vlaisavljevic Vladimir m. kir. horvát-szlavon 
csendőr parancsnokságbeli őrmester, a közbiztonsági 
szolgálat terén 20 éven át teljesített igen buzgó és 
eredményes müködéseért. 

55. Malezic Tamús m. kir. horvát-szlavon csendőr
parancsnokságbeli csendőr czfm. örsvezető, a köz
biztonsági szolgálat terén 20 éve t meghaladó időn 
át teljesített igenbuzgó és sikeres működéseért. 

56. Mencsik Emil IV. sz. csendőrkerületbeli törzs
őrmester, irodai alkalmazásában hosszú éveken át 
tanusított szorgalmáért, pontosságáért, igen jó hasz
nálhatóságáért és minden irányú megbizhatóságáért. 

57. Bózsing J6zsef és 
58. Szautner János VI. sz. csendőrkerületbeli 

járásőrmesterek, a közbiztonsági szolgálat terén 
több mint 20 éven át különböző alkalmazásban 
teljes odaadással, szorgalommal és jó eredménynyel 
teljesített szolgálataikért. 

59. Modróczki József őrmester és 
60. Lampert Lajo8 cz. őrmester az V. sz. csendőr

kerület állományában. 
Előbbi a közbiztonsági szolgálat terén 13 éven 

felüli fáradhatatlan buzgalommal s odaadással tel-

15* 



228 

jesÍ~e~t állandóan eredményes működéséért, aláren
deltJemek helyes vezetése és mintaszerű személ:ves 
~agat~rtásáért; utóbbi pedig ugyancsak a közbiz
tonságI s~olgálatban eltöltött 9 évi igen tevékeny 
bu~gó és.Jó er~dményű tevékenységeért. ' 

61. Hem Gyorgy III. sz. csendőrkerületbeli szám
vivő tiszthelyettes, a m. kir. honvédelmi ministerium 
16. osztályában huzamosabb időn át kifejtett példás és 
kiváló szorgalmáért és eredménydús működéseért. 

62. Szabó János I. járásőrmester és 
63. Nagy Sándor III. Cll:. örsvezető, VI. sz. 

csendőrkerület állományában. 
Mindketten az 1907. évi május hó 6·án Csornán 

pusztitott tűzvész alkalmával a vagyonmentés és 
rendfentartás körül kifejtett fáradhatlan és ered
mé~yes tevé~.enységért és kiváló buzgalomért, azon
kivul Nagy orsvezető az életmentés megkisérlése 
közül saját életének koczkáztatásával kifejtett hű 
kötelességteljesitéseért. 

64. TU1'zai József VIII. sz. csendőrkerületbeli 
csendőr cz. örsvezető, az 1907. évi május hó 20-án 
Sonkádon kiütött tűzvészkor özv. Nagy Györgyné
nek a tűzhaláltól saját testi épségének koczkázta
tásával történt bátor megmentéseért. 

65. Gesztesi And1"ás VI. sz. csendőrkerületbeli törzs
őr~ester 19 évet meghal~dó.szolgálati ideje alatt, főleg 
pedIg 10 éven át segédtIsztI segédmunkási minöség
ben kifejtett szorgalmáért, pontos és megbizható 
munkásságáért és példás magaviseleteért. 

66. Galaba József és 
67. Lóth Ferenez III. sz. csendőrkerületbeli csend

őrök, 1.?07. évi május hó 6·án a borsod megy ei 
Arló kozségben pusztított tűzvész alkalmával az 
életmentés körül saját testi épségük koczkáztatásá
val kifejtett hű kötelességteljesítésért. 

68. Zillieh Pdl III. sz. csendőrkerületbeli őrmester 
1907. évi február 2-án Bezdán községben ural gott tűz~ 
vész alkalmával, egy tűzoltónak, saját testi épségének 
veszélyeztetésével történt bátor megmentéseért. 
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69. Berkes Józ8ef V. sz. csendőrkerületbeli czim. 
őrmester, a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett 
eredményes tevékenységeért és örsének huzamosabb 
időn át való kifogástalan vezetéseért. 

70. Lukáts Tivadar VI. sz. csendőrkerületbeli 
törzsőrmester, hosszas csendőrségi, de különösen 
1 (j évi irodai szolgálata alatt tanusított kiváló szor
galmáért és kifogástalan magaviseleteért. 

71. Peeenko István m. kir. horvát·szlavon csendőr
parancsnokságbeli czÍm. örsvezető, egy közfeltünést 
keltett rablásnak és két betöréses lopásnak 28 na
pon át igen kitartó, buzgó, fáradságos, kiváló ügyes
séggel és szakértelemmel történt kideritéseért. 

72. Szemee Bálint m. kir. horvát-szlavon csendőr
~aran~snokságbeli czim. őrmester, az állandó nyug
allomanyba való helyezése alkalmából a közbizton
sági szolgálat terén 20 é,et meghaiadó időn át 
teljesített igen eredményes működéseért. 

73. Kolnree Andrá8 m. kir. horvát·szlavon csendőr
parancsnokságbeli őrmester, sok éven át különböző 
alkalmazásban, odaadó buzgalommal és kiváló buz
gósággal teljesített szolgálataiért. 

74. Vegh Pal V. sz. csendőrkerületbeli örsvezető, 
mivel mint komját! örsparancsnok az ottani örs
körletben előfordult tömeges és mindennapossá vált, 
az egész környék lakosságát rettegésbe ejtő 15 
rendbeli betöréses lopás tetteReit 1906. évi márczius 
hó 19-től április hó l-ig terjedő idő tartama alatt 
Konvicska Ferencz, veszélyes fegyveres csavargó 
rabszökevény és 12 társa személyében kideritette 
és őket a bűnjelekkel együtt az igazságszolgáltatás 
kezeibe juttatta. 

75. Katona László V. sz. csendőrkerületbeli czim. 
őrr;nester, nógrád.verőczei örsparancsnok, a felügye
letI körletében az utóbbi 3 éven át a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett eredménydús működéseért. 

76. Szalai Imre V. sz. csendőrkerületbeli csendőr. 
az 1906. évi augusztus hó 20-án Perhát községében 
dühöngött tűzvész alkalmával, Ivanics Teréz leány-
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gyermeknek egy égő házból saját életének veszé
lyeztetésével történt kimentése körül tanusított ön
feláldoz6 és bátor magatartásáért. 

77. Nagy Miklós 1., 
7R. Somogyi Antal II., 
79. Bodnár András és 
80. Oláh JánoB III., 
81. Krasznai János és 
82. Szabó Fe1'encz IV., 
83. Ttíbo1'szKY István V., 
84. Oláh Ferencz és 
85. Horváth JózBef VI. 
86. lllyé8 Jáno8 és 
87. Szabó Józse! VII. sz. csendőrkerületbeli járás

őrmesterek, 
88. Scherp Ká1'oly és 
89. Walther Győző II. sz. csendőrkerületbeli őr

mesterek; 
90. Staviczki Józ8e! IV. sz. csendőrkerületbeli 

czím. őrmester; 
91. Mandovic8 Imre II., 
92. Dtli Imre és 
93. Osorba, Jáno8 IV. sz. csendőrkerületbeli örs· 

vezető~, II. Rák6czi Ferencz és bujdos6 bajtársai 
hamv8111ak hazaszállítása és a magyar haza földjébe 
val6 eltemetése alkalmából lefolyt országos ünne· 
pélyen a közrend fentartása körül kifejtett odaai!6 
tevékenységükért. 

94. Asztalos Lá8zló örsvezető és 
95. Ferenoz Mózes csendőr czím. örsvezető a VlI. 

sz. csendőrkerület állományában, az 1906. évi juniuB 
h6 24·iki felhőszakadás alkalmával Lövéte közsé" 
között foly6 Homor6d patak megáradt vizéből, több 
egyénnek saját életük koczkáztatásával a vízbefulás
t61 történt megmentéseért. 

96. Karoján Sandor V. sz. csendőrkerületbeli 
pr6bacsendőr, egy fegyveres gonosztevő ártalmat
lanná tételénél tanusított hathat6s közreműködéseért. 
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IV. A csendőrkerületi parancsnokságok által 
dicsérő ckirattalláttattak el: 

Az J. 8zámú c8endIJrkerületben: 

Szigethi Józse! cz. őrmester, 17 évi csendőrségi 
szolgálata alatt tanusított, minden tekintetben elő
nyös magatartásáért. 

Tó h János örsvezető, SZŐCB Bertalan, Pozsonyi 
Jáno8 csendőrök, tűzvész alkalmával tanusított ki
vál6 magatartásukért. 

Moldvai Mihály őrmester, 10 évi szolgálati ideje 
alatt örsparancsnoki, továbbá szárny- és számvivő
s~gi irodai segédmunkási minőségben tanusított 
dIcséretes működéséért. 

Héjja DomokoB járásőrmester, 22 évi csendőrségi 
szolgálata alatt tanusított előnyös magatartásáért. 

Tóth Ferencz örsvezető, 10 évi csendőrségi szol· 
gálata alatt általánosságban tanusított előnyös ma
gatartásáért. 

F08ztÓ Gyula örsvezető, hat rendbeli 1610pás tet
teseinek 13 napi nyomozás során val6 kideritése és 
az ellop ott lovaknak, valamint 200 korona értékű 
egyéb lopott tárgyaknak a kézrekerítéséért. 

Dávid Ferencz őrmester, 15 évi csendőrségi szol
gálata alatt mindenkor tanusított előnyös magatar
tásáért. 

Rebrán Péter örsvezető, egy gyilkosság tettesei
nak kin~omozása és elfogásáért. 

Bodonyi Gábor törzsőrmester, 16 évi csendőrségi 
szolgálata alatt örsparancsnoki, valamint szárny
számvivői minőségben tanus1tott dicséretes műkö· 
déséért. 

Kroner Mihály járásőrmester, 25 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálata alatt mindenkor és minden 
irányban tanusított előnyös magatartásáért. 

Varga Józse! I. cz. őrmester, 10 évi csendőrségi 
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sZülgálata alatt a sZülgálat minden ágában tanusi
tütt előnyös magatartásáért. 

Bertalan György cz_ őrmester, mivel a naszód
vidé~i helyi érdekü vasútvünal építése alkalmával 
a felIzgatütt nepószi és földrai laküsság ellenséges 
magatartása közepette is a munkálatük zavartalan 
menetét biztüsítütta. 
.. Schu8zter .Mártün járásőrmester, Ba1'anyi Sándor 
orsv~zető, mIvel egy méhmagzat-elhajtással üzlet
szeruen foglalküzó asszony többrendbeli bünös üzel
mét felderített ék. 

Me'!"tő Ftrencz j~rásőr~ester, hárüm betörés, egy 
l ólüpas és egy halalüs sulyos testisértés tetteseinek 
kiderítés e és elfügásáért. 

,Dullay Sándor őrmester, hüsszú osendőrségi sZül
galata alatt úgy a közbiztünsági sZülgálat terén 
mmt a sZülgálat egyéb ágazataiban tanusítütt di~ 
cséretes tevékenységéért. 

Nagy Mihály oz. őrmester, hüsszú csendőrségi 
szolgálata alatt úgy a közbiztünsági sZülgálat terén 
mmt a sZülgálat egyéb ágazataiban tanusítütt dicsé~ 
retes tevékenységéért. 

Bugyi István csendőr, hárüm rendbeli betörés 
egy halálüs súlyüs testisértés és egy gyermekgyil~ 
küsság tettesein~k kiderítése és elfügásáért. 

KIs Gergely Járásőrmester, négy rendbeli gyil
küsság te~teseinek kinyümüzása és elfogásáért s ál
talában kIváló működéséért. 

Székely László, Ruttka,i János örsvezetők Lázár 
Mi.klós csendőr, cz. örsv., Szalay Józse! csendőr, egy 
gyIlküsság tetteseinek kinyümüzása és elfügásáért. 

Szdsz Péter törzsőrmester, a segédtiszti irüdában 
segédmunkási minőségben hüsszú időn át tanusítütt 
szürgalmas, püntüs és eredményes működéséért. 

Demény Antal cz. őrmester, 10 évet meghaladó 
csendőrségi sZülgálata alatt csendőri, örsparancs
nüki, szárnyirüdai és ruhakezelő bizüttsági segéd
munkási minőségben tanusítütt szürgalmas és ered
lllényes működéséért. 

Fekete György járásőrmester, mivel anaszódvidéki 
helyiérdekű vasútvünal építése alkalmával a kisrebrai 
laküsság ellenállása és ismételt támadása közepett 
.oly czélszerü intézkedseket tett, hügy a vasút építése 
minden akadály nélkül befejezhető vült. 

Marosi György örsvezető, 24 évet meghaladó 
csendőrségi sZülgálata alatt mindenkür tanusítütt 
jó magaviselete, teljes megbízhatósága, rendkivüli 
kitartása és eredményes működéséért. 

Nagy Sándor, Kovücs Sándor járásőrmesterek, 
Fuksz Kálmán őrmester, 15 éven felüli csendőrségi 
sZülgálatuk alatt általánüsságban tanusítütt előnyös 
magatartásukért. 

Magyari András örsvezető, két rendbeli betöréses 
lüpás tetteseinek kiderítése és elfügásáért. 

Dullay Sándo?' őrmester, Varga Józse!, Begedűs 
Józse! cz. őrmesterek, Bába János örsvezető, Barta 
János, Hegedűs István cz. örsvezetők, Gligo1' György, 
Gecse Imre, László Lőrincz, Orbán György csend
őrök, egy 16 főből álló betörő bíinszövetkezet ál
tal elkövetett 14 rendbeli nagyübb szabású betöré
ses lüpás felderítése és a tettesek elfügása körül ki
fejtett tevékenységük ért. 

Tamás László cz. őrmester, tűzeset alkalmával 
tanusitült dicséretes működéséért. 

Vass István járásőrruester, 19 évet meghaladó 
csendőrségi sZülgálata alatt minden irányban tanu
sítütt előnyös magatartásáért. 

Keresztes Sámuel járásőrmester, 18 éven felüli 
csendőrségi sZülgálata .alatt minden irányban tanu
sítütt dicséretes magatartásáért. 

Kis Mihály őrmester, 15 éven felüli csendőrségi 
sZülgálata alatt minden irányban tanusítütt dicsé
retes tevékenységéért. 
Gegő Im1'e örsvezető, egy nagyübbszabású ékszer

lüpás tetteseinek kideritése és elfügásáért. 
Barna Mihdly örsvezető, egy csendőrnek a vizbe

fulástól való megmentésénél tanusítütt férfias, el
szánt magatartásáért és bátürságáért. 
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Borbély Sámuel csendőr, cz. örsvezető, tűzvész 
alkalmával tanusított dicséretes működéséért. 

Vajasdi Sandor csendőr, tűzvész alkalmával ta
nusított dicséretes működéséért. 

A II. 8zamú csendő1'kerületben: 

Scheip Karoly, Tamá8 Andrá8, Dió8i Vazul, 
Győrfi András, Gerold Gergely, Somogyi Antal, 
Taborosi Sándor, Orban József, Szőcs Antal járás
őrmesterek, a közbiztonsági szolgálat terén évek 
hosszú során át tanusított mindig kötelességhű, 
ügybuzgó és eredményes működésükért, alárendelt
jeiknek helyes vezetése, befolyásolása, örs eiknek, 
illetve járásaiknak kifogástalan rendbentartása, va
lamint példás magatartásukért_ 

Illyés István őrmester, Olah Sándor örsvezető, 
Bartók Andras cz. örsvezető, egy kéjgyilkosság ki
deritése és a tettes elfogatásáért, valamint a köz
\liztonsági szolgálat terén egyébként iB kifejtett ki
váló tevékenységükért. 

Gáspár János őrmester, Báthori János, DU1'kó 
Gábor, Tóth Kó sa István, Sági János, cz. őrmeste
rek, a közbiztonsági szolgálat terén huzamosabb 
időn át kifejtett eredményes működésükért és alá
rendelt jeiknek helyes és czélirhnyos ·vezetéséért. 

Piroska László cz. őrmester, Di1nény József, Tá
los János, Apatyán Demeter csendőr, cz. örsvezető, 
kétrendbeli rablógyilkosság tetteseinek kézrekeríté
sénél tanusitott kIváló tevékenységükért. 

Halasy Mihály, törzsőrmester, huzamosabb időn 
át a Bzámviteli teendők pontos és lelkiismeretes el
látása körül kifejtett tevékenységéért. 

Fisr.her Jakab törzsőrmester, a közbiztonsági 
szolgálatban és mint szárnyszámvivő tanusított 
ügybuzgó és eredményes tevékenységéért. 

Tánczos Lajos őrmester, a közbiztonsági szolgálat 
terén, különösen az utóbbi időben elért kiváló ered
ményeiért. 
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Jeszenszky András járásőrmester, Rii8sler Ede 
őrmester, Rácz Imre, Molnár FerenCi!: örsvezetők, 
Dénes Mátyás cz. örsvezető, Garai Lajos, Mada?'úsz 
István, Szabó Márton csendőrök, több rendbelI ló
lopás és okirathamisításnak 400 6rán át folytatott 
nyomozása alkalmával tanusított ügybuzgó és fá
radhatatlan tevékenységükért. 

Pap Lehel járásőrmester, Megyeri Sándor, Annus 
Ján08 csendőrők, többrendbeli lopás és orgazdaság 
tetteseinek kideritése körül tanusított kiváló tevé
kenységükért és fáradhatatlan ügybuzgalmukért. 

Molnár Balázs cz. őrmester, aratóBztrájk alkal
mával teljesített buzg6 és eredményes szolgálataiért, 
nemkülönben a közbiztonsági szolgálat terén elért 
szép eredményéért_ 

Badics Györyy csendőr, elharapódzott 161opások 
tetteseinek kinyomozása körül tanusított kiváló te
vékenységéért s örsparancsnokának hathatós támo
gatásáért_ 

Kovács B. József, Bene Lajos, Kicsi János, Ba1·tha 
József, Szántó J6zsef, Sipos Antal járásőrmesterek, 
a mult évben lezajlott országgyűlési képviselővála sz
tás, arató és cséplési munkás strájk alkalmával tel
jesített buzgó és eredményes szolgálatukért, vala
mint alárendeltjeik kiképzése körül kifejtett ügy-
buzgalmukért. . , . 

Mayer Pál ez. őrmester, egy orvgYIlkossag-kIsér
let tettes einek kinyomozása köriil tanusított fárad
hatlan tevékenységéért, nemkülönben a közbizton
sá~ terén elért szép eredményeiért. 

Jlekete J6ssef cz. őrmester, Sáry János örsvezető, 
Lakn81' József ez. örsvezető, 12 rendbeli l610pás tet
teseinek kinyomozása körül tanusított kiváló tevé
kenységükért és ügybuzgalmukért_ 

Omorács Antal, Walther Győző járásőrmesterok. 
segédoktat6i minőségben az altiszti tanonczok ki
képzése körül kifejtett ügybuzgó és eredményes 
miíködésükért és alárendelt jeiknek helyes és czél
irányos vezetésükért_ 
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Székely Sándor törzsőrmester, a m. kir. ?elügy
mini~ztérjum számvevőségénél huzamosabb Időn át 
kifejtett kivá.ló szorgalmáért és eredményes mtíkö
{léséért. 

A III. 8zámu cBendőrkerületben: 

Szőke Józ8e!, Horváth 18tván II. csendőr, ez. örs
vezetők, mivel Gurány községben pusztított tűzvész 
~lkalmával egy lángban álló házból saját életök kocz
káztatásával egy gyermek életét megmentették s a 
vagyonmentés körül kötelességhű, bátor, elszánt 
fáradhatatlan és erélyes magatartást tanusítottak. 

Ró'kkert Sándor ez. örsvezető, Farkas Ignáez ved
resábrányi lakos kárára ellopott két darab 400 ko
rona értékű ló tetteseinek 486 órán át tartott nyo
mozás során történt igen ügyes és leleményes ki
{lerítéséért. 

Simon Józ8e! ez. őrmeester, 15 évi csendőrségi 
szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett ügybuzgó és eredményes tevékenységéért s 
alárendeltjeinek helyes vezetéséért, nemkülönben 
példás magatartásáért. 

Gubicza Gyula törzsőrmester, miután közel há
Iom év óta előljáró-segédtisztjét a sokszor ideg
bontó nehéz munkájában sokirányú és fontos teen
dőiben teljes szolgálati készséggel és odaadással 
tamogatja, minden munkájában nagy kötelesség
tudást, példás pontosságot és megbízhatóságot tanu
sított, kiváló katonai magatartása és előljáróihoz 
való hű ragaszkodása által bajtársainak mintaképül 
.szolgált. 

Vitál Gyula törzsőrmester, miután több mint há
.l-om év óta a törzs sokszor igen bonyodalmas szám
vitelét szakértelemmel, nagy szorgalommal és pél
dás pontossággal vezette, teendőiben mindenkor a 
legnagyobb szolgálatkészséget, odaadást és teljes 
megbí2hatóságot tanusította s előljáróihoz való hű 
ragaszkodása és kiváló katonai magatartása által 
blljtársainak mintaképül szolgált. 
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Tóth Ferencz örsvezető, az 1901. év óta a heves
megy ei Gyöngyöspata községben összesen 2174 _kor. 
20 fillér kár értékben elkövetett nyolcz rendbelI be
töréses lopás és 1906. évben a hevesmegJ.'ei Gyön
gyöstarján községben elkövetett pénzbamIsit,ás t~t
teseinek buzgó és leleményes nyomozás soran tor
tént kideritéséért. 

FényeB Bertalan járásőrmester, a közbiztonsági 
szolgálat terén teljesített eredményes működéséért, 
de különösen 1906. évben Herczeghalom és Bicske 
vasúti állomások között az államvasutak kárára 
több ezer korona értékű árúlopás tetteseinek kiváló 
szakértelemmel és leleményességgel történ kiderí
téséért és alárendelt örs einek és legénységének he
lyes befelyftsolásáért és vezetésé~rt. 

Lam08 Arpád járásőrmester, mivel 13 évi esendőr
ségi szolgálati ideje alatt úgy irodai, mint a köz,bIz
tonsági szolgálat terén lankadatlan szorgalmat, ugy
buzgóságot és ~ötele,sségh~séget tanusito,tt, aláren
deltjeire és ba]társaua mlDdenkor a legjobb befo
lyást gyakorolta, alárendelt legénységének helyes 
és czéltudatos nevelése és oktatása körül nagy buz
galmat fejtett ki. 

Szoboczky Józse! járásőrmester, Szab~ ~. S~muel, 
Csontos János és Csontos Sámuel volt atanyl lako
sokon elkövetett gyilkosság tetteseinek igen b'lZgÓ, 
leleményes és fáradságot nem ismerő hosszú nyo
mozás során történt kideritéséért. 

Varga Ferencz, járásőrmester, Mészá1'oB Mihály 
ez. őrmester mivel Szabó L. Sámuel, Csontos János 
és Csontos Sámuel volt átányi lakosokon elkövetett 
gyilkosság tetteseinek kideritésénél a nyomozást 
vezető Szoboczky József járásőrmestert 20 napon át 
teljesített nyomozásban kiváló buzgalom~al t~~o.
gatták s a nyomozás sikerét hathatós kozremuko
désükkel biztositották. 

Nagy Gyó'rgy csendőr. ez. örsvezet~? miv?l a hegyes
feketehegyi postahivatal postakocsIJa kuablásán~k 
tetteseit szakértelemmel párosult nyomozás sorun 
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aránylag nagyon rövid idő alatt kideritette és az 
eh'ablott 37,000 koronát mint bűnjelt megkeritette. 

SzenteB Alajos csendőr, mivel a hegyes· feketehegyi 
postahivatal postakocsija kirablásának tettesei nyo
mozásánál járőrvezetőjét fáradhatlan buzgalommal 
támogatta s hathatósan közreműködött, hogy a tet
tesek kiderittessenek s az elrablott 37,000 korona 
bűnjellel az igazságszolgáltatás kezeibe juttassanak. 

Nyíri Sándor ez. őrmester, mert mint péterrévei 
örsparancsnok a legutóbbi három év alatt fáradtságot 
nem ismerő, ügyes, leleményes és kitartó nyomozás 
során 103 nagyobbrészt fontos bűncselekmény t és 
vétséget kideritett, a körletében rendszeresen mű
ködött szervezett tolvajbandát kézrekeritette és az 
igazságszolgáltatásnak átadta s igy alakosság nyu· 
galmát helyreállitva, azok elismerését és bizaimát 
kiérdemelte. 

Nagy Ján0l!. ,ez. őrmester, mivel 12 évi csendőrégi 
szolgálati ideje alatt kiváló, eredménydús és buzgó 
működésével előljárói és a lakosság elismerését ki
érdemelte, ügyes, tapintatos, leleményes és fáradt
ságot nem ismerő kitartással vezetett nyomozás 
során a Zenta városában divó magzatelhajtás tet
teseit, valamint egy gyermekgyilkosság tettesét 
kézrekeritette. 

Szilágyi István csendőr, ez. örsvezető, hat évi 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 

. szolgálatban fáradtságot nem ismerő szorgalommal 
és kitartással működve, 110 bűncselekményt kinyo
mozott, ezenkívül 142 kihágásért280 egyént följe
lentett. 

Lénál'd Dez8ő csendőr, ez. örsvezető, mert hat évi 
csendőrségi szolgálata alatt fáradságot nem ismerő, 
ügyes és leleményes nyomozásaival 116 esetben kü
lönféle bűntettet és vétséget derített ki, kihágáso
kért 185 egyént jelentett fel s példás magaviseleté
vel és szorgalmával megbízhatósága és használha
tóságának tanujeiét adta. 
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A IV. számú c8endörkerületben: 

Barta Jáno8 csendőr, ez. örsvezető, 1903. évi feb
ruár hó 26-án a Tapolya folyóból gyors elhatározása 
folytán egy ember életének megmentéséért. 

Bodnár Józse! örsvezető, ez. őrmester, hét év óta 
a közbiztonság terén tanusított ügybuzgóságáért. 

Kalmár Ignácz törzsőrmester, számviteli teen
dőkben tanusított ügybuzgóságáért. 

Virág András, Magyar László járásőrmesterek, 
Mezei Péter, Simkó Jáno8 őrmesterek, Ssabó Ist
ván, Kullman Henrik, Cselov8zki Jáno8, Horváth 
Mihály örsvezető ez. őrmesterek, a közbiztonsági 
szolgálat terén elért eredményes működésük ért. 

Erdei Gyó'rgy örs vezető , ez. őrmester, a közbiz
tonsági szolgálat terén hosszabb időn át kifejtett 
kötelességhű és eredményes tevékenységéért, nem
különben örsp aranesn oki minőségben örsének ki· 
fogástalan vezetése, alárendelt jeinek helyes és ezél
tudatos befolyásolásáért. 

Csi8zá1' Elek örsvezető, ez. őrmester, AIsókaloesán 
örsparancsnoki alkalmaztatásának ideje alatt 1905-
1906. évben a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett 
kötelességhű és eredményes tevékenységéért. 

Illyé8 Mihály járásőrmester, az 1906. évi deezem
ber hó 22·én éjjel Visóvö!gyben a petrovai posta
kocsison és a postafedezet gyanánt kivezényelve 
volt Zauberer Jeremiás örsvezető, ez. őrmesteren el· 
követett rablógyilkosság ügyében felette nehéz kö· 
rülmények között és hosszabb időn át odaadó ügy
buzgósággal, kötelességtudásával, kiváló észszerűség
gel és leleményességgel vezetett nyomozások folya
mán a tettesek kiderítéséért. 

Radó Miklós törzsőrm3ster, a szárnyparancsnok
ságnál a gazdászatkezelési, illetve számviteli teen
dőknek hosszabb időn át ernyedetlen szorgalommal 
történt ellátásáért. 

Buc8i Józ8ej járásőrmester, 15 évi csendörségi 
szolgálatának egész ideje alatt különböző alkalmaz-
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tatásaiban a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett 
lankadatlan és eredményes ügybuzgóságárt. 

Steiner Ottó örsvezető, ez. őrmester, kilencz évi 
csendőrségi szolgálatának egész ideje alatt folyto
nosan, de különösen az utóbbi időben örsparancs
noki alkalmaztatásában a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett ügybuzgó és eredményes működéséért. 

Szilvási Gyula örsvezető, ez. őrmester, hét évi 
csendőrségi szolgálatának egész ideje alatt folyto
nosan, de különösen az utóbbi időben örsparancs
noki alkalmaztatásában a közbiztonsági szolgálat 
tl1rén kifejtett ügybuzgó és eredményes működéséért. 

Bokor György őrmester, a közbiztonsági szolgálat 
terén közel 24 éven át teljesített eredményes szol
gálatáért, de különösen 1906 julius 10-én PáJinkás 
Menyhértné, szül. Kurti Erzsébet, Békésmegye bé
kés-szentandrási lakosnőn elkövetett gyilkosság tet
teseinek kideritéséért. 

Kovác8 Mihaly ez. örsvezető és Kosztinás Simon 
csendőr, ez. örsvezető, hét éven felüli csendőrségi 
szolgálati idejüknek egész tartama alatt a közbizton
sági szolgálat terén folytonosan kifejtett fáradhatat
lan, szorgalmas és eredményes tevékenységükért, kü
lönösen pedig 1906. évben egy juhlopás tetteseinek 
felette nehéz körülmények között hosszabb ideig 
vezetett nyomozás során eszközölt kiderítése és el
fogása körül tanusított odaadó ügybuzgóságuk és 
leleményes eljárásukért. 

Miski Z8igmond, Kereszte8 Józ8ef, Kecz Péter 
járásőrmesterek, Varga István őrmester, Bá?·tfai 
József, László Antal, Lovász István örsvezető ez. 
őrmesterek Kiss István, Beldeki Sándor, Kiss János, 
Ujvárosi Lajos csendőr ez. örs vezetők és Ferencz 
Sándor csendőr, Zemplén vármegyében 1906. év 
folyamán garázdálkodott Szarvas Pestik Mihály ve
szélyes gonosztevő és bűntársai elfogása körül ki
fejtett tevékenységükért. 

Gyüjtö Józef csendőr, Sátoraljaujhelyen hosszabb 
időn át veszedelmesen garázdálkodott és titokzato-
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san rejtőzködött tolvajszövetkezet két tagjának 120 
órán át felette nehéz körülmények között történt 
kideritéséért. 

Szaucsuk László, Kipilla GYÖ?'gy, Fehér Mikló8, 
csendőr, ez. örsvezetők, Szél Karo/y, Tóth István és 
Szopkó Ká1'oly csendőrök, mivel az Amerikába való 
kivándorlási törekvések megakadályozása tekinteté
ben lankadatlan szorgalmat és kiváló kötelesség
hűséget kifejtve, több titkos kivándorlási ügynök öt 
kideritettek és az illető közigazgatási hatósághoz 
előállítottak. 

Az V. számü csendőrkerületben : 

Banos György járásőrmester, Pollák Benedek 
ez. őrmester, Sar ina Vendel örsvezető, Lauo8in Já
nos csendőr, ez. örsvezető, a közbiztonsági szolgá
lat terén kifejtett igen buzgó tevékenységükért. 

Bodony János ez. őrmester, mert egy tűzvész al 
kalmá val az égő házból eszméletlen állapotban ki· 
mentett egy nőt és három gyermekét szakszerű 
élesztési kisérletekkel eszméletre hozta. 

Kovác8 Elek, Szabó Gáb01' ez. őrmesterek, Varga 
László, Szűos József, Drajkó György örs vezető k, 
Mátyus Ká1'oly, MlfBzáros Gyula, KriBán Tivadar, 
Kolozsvári Lajos ez. örsvezetők, Beliczay Mihály, 
Chudy Tamássy András, Jánosi István, Pass Jáno8, 
Dedecsek Rezső csendőr, ez. őrsvezetők, a közbiz· 
tonsági szolgálat terén tanusított igen tevékeny 
működésükért. 

Balázs Pál ez. őrmester, egy erdőőrön elkövetett 
gyilkosság tettesének leleményes kinyomozás& és 
elfogásáért. 

RavasIiI Fe1'encz őrmester, mert egy hosszasabban 
garázdálkodó tolvajbandának hat tagját fárasztó 
nyomozás során kideritette és a tetteseket elfogta. 

Rendes Jáno8 ez. őrmester, az annavölgyi kőszén· 
bánya kárára elkövetett 18,000 korona készpénz
lopás tettes ének kideritéséért. 

16 
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NiC'fJald Antal, Szabó lRtván csendőrök, mért egy 
15 betöréses lopást elkövetett B 13 főből álló betörő
bandát hosszÚ" és fárasztó nyomozás után az igaz
ságszolgáltatás kezébe juttattak. 

C8vhay Géza örsvezető, a közbiztonság terén ki
fejtett igen ügybuzgó tevékenységéért. 

Majczik József, ez. őrmester, Hn8zágh Dénes, 
Cziglan János csendőrök, egy tűzvész alkalmával az 
élet- és vagyonmentés körül tanusított kiváló buz
galmukért. 

Va1'ga Dániel és Vankó Laios járásőrmesterek, 
hosszas csendőrségi szolgálati tevékenységükért. 

Albert János járás őrmester, jelentkezők gyüjtése 
körül tanusított kiváló buzgalmáért. 

Vidi János járásőrmester, hosszú csendőrségi 
szolgálata alatt kifejtett eredményes működéséért. 

Kasicska Andrá8 csendőr, Jenöfi Károly volt 
csendőr, egy nagyobb tűzvész alkalmával a vagyon
mentás és tűzoltás körül tanusított tevékenységükért. 

Karácsony József örsvezető, egy fagyási alélt
ságban talált kocsisnak szakszerű eszméletre hoza
t aláért. 

Pass János csendőr, cz. örsvezető, egy lopás tet
teseinek 110 órai fárasztó és ügyes nyomozás utáni 
kideritéséért. 

Hankó Jdnos örsvezető, egy járásbiróság fogdájá
ból ismételten megszökött rabnak fárasztó nyomo
zás során elfogása és a szökés alatt elkövetett két 
rendbeli betöréses lopásnak kideritéséért. 

Fleischer János járásőrmester, Losonczi Márton 
őrmester, a közbiztonság terén küejtett eredmé
nyes tevékenységükért és alárendelt jeik helyes veze
téséért. 

Virág József, Tomek Gyula, Farkas József I. 
törzsőrmesterek, törzsbeli segédmunkási minőség
ben hosszabb időn át tanusított gyors, pontos, buzgó 
és sikeres szolgálataikért. 

Pataki András őrmester, Horváth Ferencz I. 
ez. őrmester, nagymérvben garázdálkodott orvvadá-
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szok kézrekeritése körül kifejtett kiváló tevékeny
ségükért. ) 

Ladiczky János, Mikula István, Harai TamáS' 
járásőrmesterek, !::Jzalai Károly, Szalai Sándor I., 
Onet Ká1'oly, Ligacs István, Hajzer János, Poláko
vics Ádám cz. őrmesterek, Karkesz Nándor, Házi 
,rózsef I., Koloz8vári Lajos, Szalai Mihály, Bognár 
Izidor, Csölle Péter, Simon János örsvezetők, ~['óth 
Lajos 1., German Dezső, Petrovics Péter ez. örs ve
zetők, Kolozsvári József, KÖ1'ösligeti Ádám, Sámuel 
János, Hrivnák János, Richtárek János, Belédi Ist
ván, Lazistyán János, Beszeda Gyula, Bellobrúd 
István, Lacza Adolf csendőr, ezimz. örsvezetők, 
Mitana Márton, Szabó István III., Ondreák Ven· 
del, Cseke István, Koronczai József, Klotz Károly, 
HUák Ferencz, Sztretye Demeter csendörök, a köz
biztonsági szolgálat terén kifejtett, kiváló szorga
lommal párosult tevékenységükért. 

Jankó Mór cz. őrmester, Dobri Flórián csendőr, 
egy ezüst- és nickelpénz hamisitásá~al hosszabb időn 
át működött szövetkezet négy tagjának 11 napig 
tartott fárasztó és leleményes nyomozás általi ki
deritéséért. 

Radványi Mihály járásőrmester, Kalina Jánolt 
őrmester, Pál István, Szabó Sándor ez. őrmesterek, 
Dedenka Ferencz örsvezető, Szabó Imre II. ez. örs
vezető. Osunderlik József, Koltay Fe1'encz csendőrök, 
a közbiztonság terén utóbbi időben kifejtett buzgó 
és eredményes tevékenységükért. 

Halka István örsvezető, egy gőzfűrésztelepen ke
letkezett tűzvésznek gyors és bátor eljárással történt 
lokalizálásáért. 

Modródszki József őrmester, Nagy János I. ez. 
őrmester, Pozsonymegye terület én előfordult számos 
betöréses lopás tetteseinek kézrekeritáse körül ki· 
fejtett igen buzgó tevékenységükért. 

György I8tván örs vezető, tűzvész alkalmával az 
élet· és vagyonmentás körül tanusított bátor és ön
feláldozó magatartásáért. 

Hl* 

.1 
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Im/'e Zsigmond örsvezető, mintegy 2000 korona 
értékíi távbeszélő bronzhuzal lopás tettesének 207 
óráig tartó nyomozás utáni kideritéséért, 

A VI, számú csendő/'kerületben : 

Szekér József, Bernschütz JÓz.sef, NagY.,L,L,ajo! I., 
Németh István IV .. Németh Gabor II" ./!jn Janos, 
Horváth József I., Nieszl István járásőrmesterek, 
Steiner Pál, Fábos Mihály Marosi József, Gö'ndöl' 
Gyö/'gy őrmeserek, Hertelendy Lajos, Patkó János, 
Dömötö/' Sándor, ' Staudt Antal, König Gyula, Né
meth István V!., Németh István VII .. Galos JózBef, 
Orbán András, Rákosi Ferencz, Jakab Mihály, 
Kulcsár Karoly, Nemes János I!., Németh JóZS?! 1., 
Stier Béla, Mihály János, Nagy Ferencz I" Gyorgy· 
deák József, Soós Gyula, Nagy Vendel, Vámos Jó
zsef, Makaró Pál ez, őrmesterek, László Dániel, 
Buncsi József, Galló István, Huisz József, Iml'e 
.JÓzsef, Biró Iml'e, Novák Lajos, Túkai János, Ta
kács Ödön, Bezsán György, Böcs János, Mester Jó
zsef, Szél Mihály, örsvezetők, Pál József, An!al 
S,índor, Bögi Ignácz, Szekeres Gábor, Berk~s Nan
dOl' ez, örsvezetők, Cseregi János, Kuzmws Ist
van, Cziglrír Mátyás, Stropka Boldizsár, Kálmán 
József 1., Patak Dániel, Mészáros János. III;, Ko
vács István V" Horváth Imre III" Szabo LaJOS I., 
K, Nagy Pál, Kovács János IV, csendőr e~, .örs
vezetők, a közbiztonsági szolgálat terén kIfejtett 
kiváló szorgalmuk, buzgó tevékenységük és ered-
ményes míiködésükért, , ., 

Horváth Sámuel őrmester, Kapronczat Baltnt ez, 
őrmester PáluB Józse! Janzsó István csendőrök, 
e"y öt t~gból álló kóbdr czigánybanda által négy 
é~en át íizött 26 rendbeli, mintegy J 300 korona kál' 
értékíi lopás és betöréses lopásnak ügyes és szak
értelemmel vezetett hosszas és fárasztó nyomozás
sal történt kideritéséért, 

Szife1'ling János csendőr, mivel járőrtársával 
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együtt egy korcsmai záróra ellenőrzése közben több 
mulató egyén által megtámadtatván, lefegyverezésük 
megkiséreltetett, de e kÖ,zben gyors~n kardot rántva~ , 
a támadókra több csapast mért, mue azok a táma
dással felhagyva, szétugrottak s mert ezen bátor és 
férfias fellépésével a fegyver becsületét megóvta. 

Nagy Péter örsvezető, Mernye községben 19~6 
november 8-án kiütött tíizesetnél avagyonmentes 
és a tíiz továbbterjedésének meggátlása körül kifej
tett buzgó és hasznos működéséért, 

Horváth József I!., Oláh Fp,rencz járásőrmesterek. 
a II, Rákóczy Ferencz és bujdosó társ~i hamvainak 
hazaszállitása és a magyal' haza földjébe való el
temetése alkalmával lefolyt országos ünnepélyen a 
közbiztonság és közrend fentartása körül kifejtett 
buzgó és sikeres tevékenységéért,.., " 

Zalavári István őrmester, a kozblztonsagI szol
gálat terén több éven át tanusított eredményes te
vékenységéért, valamint az 19?6, évben l~f?lyt ?1~
zei munkásmozgalmak megszuntetése korul kifeJ
tett, ügyes, buzgó és sikeres szolgála~aiért. 

Bernschütz Jozsef járásőrmester,. H~pp :1ntal .. cz. 
őrmester, Németh György Ill., !'tnter S,andor ~rs· 
vezetők az 1906. évben a közbIztonságI szolgalat 
igen fo~tos érdekét képező lé.tszámkiegészítés körül 
tanusított odaadó és eredményes tevékenységükért. 

Varga latván 1., Németh Albert járásőrmeste
rek Nagy Gábor örsvezető, Takács Jenő csendőr. 
Né~eth István és neje, Miszori Anna bösöndi lako: 
sok sérelmére, utóbbinak halálával végződött tes.h 
sértéssel párosult rablás tettesének nyolcz napIg 
tartó ügyes, fáradságot nem ismerő nyomozással 
történt kideritéséért. , 

O)neisz Gyula, Bacher Vendel,. Kar~os LajOS, 
Vittnyédi István törzsőrmesterek, IrodaI a.lkalma
zásban hosszabb időn át tanusított odaadó szorgal
muk, buzgó tevékenységük, jól használhatóságuk 
és kifogástalan magaviseletükért. 

Liebentritt Adolf ez, őrmester, Ilo próba.csendőrök 
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kiképzése körül öt éven át tanusított kiváló szor
ga}ma és .b',lzgóságával elért eredményért, valamint 
alarendeltJemek helyes befolyása és jó magavisele
téért. 

1r(árkus János ez. őrmester, Elek Ferenez velen
czel lakoson 1906. évi deezember hó 12-én nag'y 
J:~vaszsággal és .. kegyetlenséggel elkövetett gyilkos
sag tettesének ugyes, buzgó és szakszerü eljárással 
történt kiderítéséért. 

A!észároB János ez. őrmester, egy betöréses lopást 
elkovetett templompersely-fosztogatónak kiváló ügy
buzgalma és szakavatott nyomo7.ása folytán történt 
elfogás áért. 

Váradi Ferencz járásőrmester, Zsilavecz Miklós 
cs.endőr, ez. ö~svezető, egy többrendbeli lopást el
k.0vetett tolvaJ banda tagjaina.k 159, illetve t 70 órai 
ugyes, leleményes és szakértelemmel vezetett fá
ras~tó n!omozással történt kiderítése, elfogása és 
a z 19azsagszolgáltatás kezébe juttatásáért. 

Ta~ác8 Ferencz János örsvezető, Nagy Kálmán 
csendőr, egy 6000 korona kárértékü ékszerlopás tet
tesének s részesének 243 órán át teljesített ügyes, 
leleményes, buzgó s fáradságot nem ismerő nyomo
zással történt elfogása és a bünjelek nagyrészének 
1llegszerzéséért. 

. Szabó Józ8e! V. ez.' ~rmester, egy testisértéssel 
parosult erőszakos nemI közösülési kisérlet tette

, /Jének és egy 600 korona kárértékü, álkulcshaszná
lat mellett elkövetett lopás tetteseinek kiváló ügy
buzgalma s szakavatott eljárása folytán történt ki. 
deritéséért. 
. Vértesi István ez. örsvezető, Horváth Is/ván VIII. 
<Jziráki Vendel esendőr ez. örsvezetők, azon ki: 
váló, ügyes, buzgó és szakavatott ténykedésükért, 
hogy az 1906, év második felében kilencz rendbeli 
1p.íntegy 5855 korona kárértékii lopást és betőréses 
lopást kideritettek és a tetteseket a bűnjelekkel 
együtt az igazságszolgáltatás k(lzébe juttatták. 

Geszte8i András törzsőrmester, segédmunkási mi-
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nŐRégben a segédtiszti irodában 10 éven át tanusi
tott szorgalma, pontossága, megbfzhatósága és jó 
magaviseletéért. 

Szabó János I. járásőrmester, Kovács Gyula 
próbaesendőr, Csorna községben 1907. évi május hó 
6-án pusztított tüzv:ész alkalmával a vagyonmentés 
és rendfentartás körül kifejtett fáradhatlan és ered
ményes tevékenységükért. 

Nagy Sándor III. cz. örsvezető, Csorna község. 
ben 1907. évi május hó 6-án pusztított tűzvész al
kalmával a vagyonmentés és rendfentartás körül 
kifejtett buzgalmáért, valamint az életmentés meg
kisérlése körül saját testi épségének veszélyezteté
sével kifejtett hű kötelességteljesitésért. 

Joachimsthal Károly járásőrmester, Sümegi Józse! 
ez. őrmester, Sznopek Józse! ez. örsvezető, Takács 
Antal és neje, Csizmadia Borbála jánoshegyi lako
sok sérelmére 1907. évi márezius hó 5-én elkövetett 
rablógyilkosság tettesének és részesének nagy buz
galommal, kitartással s szakavatott eljárással pá
rosult hosszas és fárasztó nyomozással eszközölt 
kiderítéséért. 

Garábi János csendőr, mivel 1907. évi julius hó 
7-én a csáktornyai vasútállomáson - hol csak 
egyedül volt szolgálatban - egy tüntetőcsoporttal 
szemben katonás bátorsággal és erélylyel kellő pile 

lanatban fellépett s körü.ltek~ntő, higgadt eljárásá
val a tüntető ket őrizet alá vette és a hatóság elé 
állította. 

A VII. számú c8endórkeT'Ületben: 

Marto~ Antal törzsőrmester, 14 éven felüli cs~nd
örségi szolgálati idejéből legutóbb közel 10 éven át 
szárny-, majd segédtiszti segédmunkási minőségben 
való alkalmaztatásában tanusított lankadatlan szor
galma, kiváló ügybuzgalma, szakértelme és feltétlen 
megbízhatósága -által tanusított hasznos tevékenysé
géért. 

Bartók István csendőr, ez. örsvezető, 10 évi csend-
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örségi szol~ál.ati ideje alatt a közbiztonsági szolgá
lat terén kIfejtett eredményes működéséért. 

Oseh Józse! csendőr, egy egyénnek a megfagyás- I 
tól való megmentésénél tanusított ügyességéért, va
lamint a közbiztonsági szolgálat terén eddig kifej-
tett eredményes működéséért. 

Pap János örsvezető, a közbiztonság terén kifej
tett eredményes működéséért és alárendelt jeinek 
helyes, czéltudatos vezetése és befolyásolásáért. 

Lénárd Józse! csendőr, ez. örsvezető, hat évi 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett eredményes működéséért. 

Szilveszter József csendőr, ez. örsvllzető, nyolcz 
évi csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett eredményes működéséért. 

Tóth Fm'encz örsvezető, 10 évi csendőrségi szol
gálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén ta
nusított eredményes működéséért. 

I/;yéB Sándor csendőr, ez. örsvezető, a szolgálat 
terén kifejtett lankadatlan buzgalma, példás szor
galma és kötelességének teljesítéséért. 

A VIII. számú c8endőrkerületben: 

Lingvai . Tamá8 járásőrmester, a közbiztonsági l 
szolgálat terén hosszabb idő óta kifejtett buzgósá
gáért és egy gyilkosság tettes einek kiderítéséért. 

Sarkadi Sándor örsvezető, ez. őrmester, egy 
rablógyilkosság tetteseinek és orgazdáinak kideríté
sénél eszközölt eljárásáért. 

Nagy László örsvezető, cz. őrmester, egy külföl
dön magyar honos által elkövetett gyilkósság tet 
tesének - hazájába visszatérése után - eszközölt 
kiderítéséért. 

Gecse Imre örsvezető, egy 16 főből álló betörő 
bűnszövetkezet által az ország különböző helyén el
követett lopás tetteseinek kiderítése és a tettesek 
kézrekeritéséért. 
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V. A csendörkerületi parancsnokságok által 
nyilvánosan megdicsértettek : 

Az I. 8f<ámú c8endőrkerületben: 

Pecurár János, Simon János csendőr cz. örs
vezetők, nyolcz évet meghaladó csendőrségi szolgála
tuk alatt tanusított példás magaviseletükért, hasz· 
nálhatóságukért és a közbiztonság terén kifejtett 
buzgó és eredményes működésükért. 

Waller Ká1'oly cz. őrmester, kilencz évi csendőr
ségi szolgálata alatt örsparancsnoki és szárnyirodai 
segédmunkási minőségben tanusított példás maga
viseletéért és szorgalmas működéséért. 

Major Mihály, ez. őrmester, Á.brahám J6z8ef 
csendőr, egy sertéslopás tetteseinek fáradhatlan ki
tartással folytatott nyomozásáért. 

Hosszú Sándor csendőr, hat rendbeli lólopás tet
teseinek hosszas nyomozás során való kideritése és 
elfogása körül tanusitott dicséretes tevékenységéért. 

Pap Gyula próbacsendőr, egy gyilkosság tettesei
nek kinyomozása alkalmával tanusított dicséretes 
tevékenységéért. 

Lóla László ez. örsvezető, Pálosi István, SzokoslÍn 
János, csendőr cz. örsvezetők, Loz8onczi Sámuel. 
Orbán Jáno8!., Butyka Sándor, Kálai Fm'e1lCz 
csendőrök, a naszódvidéki helyiérdekű vasútvonal 
építése alkalmával a felizgatott neposzi és foldrai 
lakosság ellenséges magatartása daczára a munká
latok zavartalan menetének biztosításáért. 

Márk Mi.kló8, Bumbuj Ferencz csendőr cz. Öl'S

vezetők, szőlőojtvány, gabona, boroshordó és ürmél'
téklopás tetteseinek kiderítése és elfogásáért. 

Oziko Józse!, cz. örsvezető, Má1"k lt/ikló8 csendőr, 
ez. örsvezető, Kalló András, Soós Kolozs csendőrök. 
egy gyilkosság tetteseinek kiderítése és elfogásáél't. 

Kálnoki Móze8 cz. őrmester, Gal Lajo8 csendőr, 
ez. örsvezető, Korodi Ferencz csendőr, egy 16lopás 
tettes einek kideritése és elfogásáért. 
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Kis András, Menyhárt Jáno8 ez. őrmesterek, 12 
~vi csendőrségi szolgálati idejük alatt minden irány
ban tanusított dicséretes magatartásukért. 

Varga Z~igmond ez. őrmester, 10 évi eselldőrségi 
szolgálati ideje alatt minden irányban tanusított 
-dicséretes magatartásáért. 

Vakarc8 Imre ez. őrmester, Szalay Józse! csendőr, 
.egy gyermekgyilkossági eset felderítése és a tettes 
.kézre.kerítéséért. 

Rácz Péter csendőr, ez. örsvezető, Hegedü8 18tván, 
Hegyi András, Dinyés GábO?' csendőrök, egy méh
magzatelhajtással üzletszerűen foglalkozó asszony 
többrendbel~ bűnös üzelmének felderitéséért és a 
-tettes elfogásáért. 

Boros Imre, Kovdcs Zsigmond ez. örsvezetők, 
Vigh István, Bába Jáno8 csendőr ez. örsvezetők, 
Jakab II. Józse!, Mdté István, Vágási Dene8, Bács 
János csendőrök, mivel a naszódvidéki helyiérdekű 
vasútvonal építése alkalmával a kisebrai lakosság 
.ellenállása és ismételt támadásai közepett a vasút 
.zavartalan kiépítését biztosították. 

Patucsek Be1·talan ez. őrmester, Steiner Béni 
.(irsvezető, Harangozó János csendőr, ez. örsvezető, 
10 éven felüli csendőrségi szolgálatuk alatt a köz
hiztonsági szolgálat terén kifejtett eredményes mű
ködésükért és általában előnyös magatartásukért. 

Dullay Sándor őrmester, Szalay Józ8e! ez. örs
vezető, Pál István I. csendőr, ez. örsvezető, László 
Gergely, Biró Józse!, LorlÍnt Józse!, Borfik Ferencz 
{Jsendőrök, egy tűzeset alkalmával tanusított diesé-

, .retes működésükért. 
Ké1'i János csendőr, egy nagyobbszabású ékszer

lopás tettesének kidetítése és elfogása körül tanu
sított dicséretes tevékenységéért. 

Kelemen Sámuel, Szabó Józse! VI. örsvezetők, 
KovlÍcs Mikló8 csendőr, ez. örsvezető, 10 éven felüli 
csendőrségi szolgálata alatt minden irányban tanu
sított előnyös- magatartásukért. 
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A II. uáwu csendőrkerilletben: 

Diósi Vazul járásőrmester, Adorjdn Lajos ez. őr
mester, Kristóf János ez. örsvezető, Biró Imre 
csendőr, ez. örsvezető, Kovác8 Jdnos, DimitruGyörgy, 
Ozoguj Mihály esendőrö~, egy kettős rablógyilkos
ság tetteseinek kézrekeritése körül tanusított tevé
kenységükért. 

Szimim:u Gyijrgy' csendőr, ez. örsvezeto, Torma 
Vilmos, Bedő János csendőrök, a közbiztonsági szol
gálat terén tanusított kötelességhű, ügybuzgó és 
eredményes működésükért. 

Somagyi Antal, Scheip Károly, Walther Győző 
járásőrmesterek, Mondovics Imre örsvezető, II. Rá
kóczy Ferenez fejedelem és bujdosó társai hamvai
nak hazaszál1ftása alkalmáyal a rend fentart ása kö
rül kifejtett odaadó tevékenységükért. 

Galicza Mihály csendőr, ez. örsvezető, Osép Sdn
dor csendőr, egy kéjgyilkosság kiderítése körül ki
fejtett tevékenységükért és a közbiztonsági szolgálat 
terén egyébként is dicséretes tevékenységükért • 

Mihályovits Ferencz csendőr, többrendbeli lopás 
és orgazdaság tetteseinek kideritése körül tannsított 
kiváló tevékenységéért. 

Juhász Kdlmán czimz. őrmester, a Bzárnyszám
vivői teendők pontos és lelkiismeretes vezetése 
körül tanusított rendkivüli szorgalma és tevékeny
ségéért. 

Osiszér .JÓzse! törzsőrmester, a szárnyszámviteli 
teendők pontos és lelkiismeretes vezetése körül ta
nusított rendkívüli szorgalma és tevékenységéért. 

Oso1'ba Imre ez. őrmester, segédoktatói minőség
b9n a próbacsendőrök kiképzése körül kifejtett iigy
buzgalmáért és eredményes működéséért. 

A III. számu csendőrkerűletben: 

Bodnár AndrlÍ8, Oláh Jáno8 járásőrmesterek, n. 
Rákóczy Ferencz fejedelem és ,bujdosó társai haIII-
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vainak il magyal' haza földjébe való eltemotése al
kalmáb61 Kassán lefolyt országos ünnepélyen a rend 
fentartása körül szerzett érdemeikért. 

Botos József csendőr, mivel Farkas Ignácz vedres
bányai lakos kárára ellopott ~ét darab 400 korona 
értékű ~? :ettes~inek 486 óráJ?- át tartott nyomozás 
során tortent kiderítésénél jarőrvezetőjét hatható
san támogatta. 

Simon. Lajos járásőrmester, Bircsány István duna
egyházaI lakos, mezőőr gyilkosainak buzgó lele
ményes és észszerű nyomozás során történt kide
rítéséért. 
Fo~or IstVán:, csendőr, cz. őrmester, Németh György 

csendőr, ez. orsvezető, Schubert István Groman 
József, Pálfi l!álint csendőrök, mivel Bires~ny István 
d~nae~!~áz.aI lakos, ~ezőőr gyilkosainak kinyomo
zasa koru,l Jár~rvezetőJ~ket hathatósan támogatták. 
~Omantc8 Jano8 cz. őrmester, Kiss Ignácz sajó-

ládI és J akubecz Pál felsősztel'egovai lakosok ká- _' r 
rára ellopot~ két-két darab ló tetteseinek buzgó. 
leleményes es fárasztó nyomozás során történt ki
derítéséért. 
, Mályi Ignticz cse~dőr, mivel Kiss Ignácz sajóládi 
es J akubeez Pál felsőszteregovai lakosok kárára ello
pot,t két-k~~ darab 16 tetteseinek kinyomozásánál 
Járőrvezető}ét hathatósan támogatta. ' 
Koc~ Karoly cs~ndőr, cz. örsvezető, hét évet meg

halado. csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiz
tonságI szolgálat terén tanusitott eredményes mű
ködéséért, feltétlen megbizhatóságáért és példás 
magatartásáért. 

parabán:t Miklós csendőr, cz. őrsvezető, Gy. Szabó 
~a.!"dor, .V'/,g János, Tóth Kálmán, Nagy Jáno8 csend
örok, mIvel Sza.b6 L. Sámuel, Csontos János és Cson
tos Sámuel v~lt átál?-yi lakosokon elkövetett gyil
kosság tettesemek kIderitésénél a nyomozást vezető 
Szoboezky J6zsef járásőrmestert 20 napon át telje
Bitet~ nyomozásban nagy szorgalommal, odaadással 
és kItartással támogatták s a siker biztositásához 
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te,'ékeny közreműködésükkel hathatósan hozzá
járp,.ltak. 

Osz Károly volt csendőr, cz. örsvezető, mert az 
1901. év óta a hevesmegyei Gyöngyöspata községben 
összesen 2174 kor. 20 :fil. kár értékben elkövetett 
nyolc.zrendbeli lopás tetteseinek kinyomozásánál és 
kézrekeritésénéljárőrvezetőjét hathatósan támogatta. 

Kiss József örsvezető, Kapusi György csendőr, 
cz. örsvezető, Ékes Sándor csendőr, mivel 7"2 órán 
át tartott fáradtságot nem ismerő, kitartó, ügyes és 
leleményes nyomozás során egy rejtélyes gyilkos
ság tettesét kézrekeritették és az igazságszolgáltatás
nak átadták. 

Tusa Géza ez. örsvezető, Tolnai Dávid, Müller 
Mihály csendőr cz. örs vezetők, Szőke Lajos, Kende-
1'esi Bernát, Bodócsi Pál csendőrök, Hernyák Gábor, 
Fábián Antal próbacsendőrök, mivel a Bácsföldvár 
községet veszélyeztetett árvíz alkalmával 16 napon 
át éjjel-nappal az árvizvédekezésnél fáradtságot nem 
ismerő szorgalommal és kitartással hathatósan 
közreműködtek. 

Horváth Istvdn II. csendőr, ez. örsvezető, Oláh 
Sándor, Ungi Mihály, Mathei8z János, Márton 
Vincze, Bóné Sándo7' csendőrök, a közbiztonsági 
szolgálatban tanusított kiválóan buzgó, eredményes 
és leleményes működésükért. 

A IV. 8zámu vsendőrkerületben : 

Szőke László örsvezető, mivel az eperjesi orson 
betegeskedett örsparancsnokot hosszabb ideig he
lyettesítette s a különben is mozgalmas örsön a 
bel- és külszolgálati teendőket példás szorgalommal 
telj esHette. 

Osaknádi János csendőr, mivel egy elszabadult 
tenyészbikát - midőn az a községbe visszahajtását 
megkiséreIt mezőőrt maga alá teperte s már m1!.jd
nem megölte - egy j6l irányzott lövéssel leteritette 
s ezáltal a mezőőrt a biztos halált6l megmentette. 
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Hübel Pál ez. őrmester, Mec8éri Berialan örs· 
vezető, Mayer Ferencz, Vigh József ez. örsvezetők, 
csendőrségi szolgálatuk egész. ideje alatt a közbiz· 
tonsági szolgálat terén kifejtett ügybuzgó, köteles· 
séghú és eredményes tevékenységükért. 

Barkóczi János csendőr. a közbiztonsági szolgá. 
lat terén 1902-1906. években kifejtett lankadatlan 
szorgalom és példaszerű kötelességteljesitésért. 

Szolga Albert, Nagy I8tván járásőrmesterek, 'Ger
Hely Ignácz, Osonka András ez. őr:.;nesterek, Jako
bovíC8 Abrahám örsvezető, Kiss Aron, Gyo?'i Fe
rencz ez. örsvezetők, Dencsik József, Ferenczi Gyula, 
Papp János, Román János csendőr, ez. örsvezetők, 
Obledányuk László, Román Péter, Kós György, 
K?'eCsltn László, Iványuk György, Nagy József, 
Ivánovic8 Sándor, Guller János, Kormos László 
csendőrök, 1906. évi deczember hó 22-én éjjel Visó
völgyben a petrovai postakocsison és a postafede
z&tül kivezényelve volt csendőraltiszten elkövetett 
rablógyilkosság tetteseinek kideritése és elfogása 
körül kifejtett lankadatlan ügybuzgóság, odaadó és 
kötelességhű tevékenységükért. 

Pink Pál, Zaffncr István, Kiss János ez. örs
vezetők, Szabó József, Dosa István csendőr ez. 
örsvezetők, Bátori Isiván, Márton János, Gyiijtő 
József, Kállai Lajos, Barabási Albln't, Némedi Sán
dm', Rácz Ferencz, Lendvai Abel csendőrök, Ko
meskó János próbacsendőr, ez, örsvezető, a Zemplén 
vármegye területén 1906. év folyamán garázdálko
dott Szarvas Pestik Mihály veszélyes gonosztevő és 
bűntársainak üldözése és elfogása körül kifejtett 
tevékenységükért. 

Kome8kó János próbacsendőr, ez, örsvezető, egy 
veszedelmes tolvajszövetkezet kiderítése körül felette 
nehéz körülmények között vezetett nyomozás folya
mán járőrvezetőjének példás kötelességhűs6ggel tör· 
tént támogatás áért. 

Szugyiczky György törzsőrmester, mivel a szárny
parancsnokságnál a gazdászatkezelési, illetve szám-
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vivői teendők ellátása körül hosszabb időn át oaa
adó szorgalmat és kötelességhűséget fejtett ki. 

Az V. számu csendörkemletben: 

Ladiczky János járásőrmester, Ohmela Rezső, 
Füstös Ferencz ez. örsvezetők, Fürst Mór. Jangyel 
Polacsek József, Be8zeda Gyula csendőr ez. örs
vezetők, Je8zen8zky József csendőr, a közbiztonsági 
szolgálatban kifejtett eredményes tevékenységükérL 

Homor György csendőr, mert egy gyilkoFsági eset 
kiderítésénél járőrvezetőjét hathatósan támogatta. 

Bellé?' Mihály csendőr, ez. örsvezető, egy veszé
lyes betörőbanda kézrekerítésénél kifejtett hathatós 
közreműködéséért. ' 

Szélyes Mózes, Fazekas Lajos járásőrmesterek, 
Pollák Benedek, P01'ubcsán Gábo?', Bátorfi Vincze
ez. őrmesterek, a legénységi létszám kiegészítése 
körül jelentkezők gyüjtése által tanusított buzgal
mukért. 

Sándor Gábor, Németh Elek örsvezetők, Szabo 
Géza, Fodo?' Adám csendőr ez. örsvezetők, tűz
vész alkalmával a vagyonmentés és tűzoltás körül 
tanusított buzgó tevékenységükért. 

Kovács István II. csendőr, egy fagyási aléltság
ban talált . egyénnek eszméletre hozásánál tanusí
tott kiváló közreműködéséért. 

Juhá8z Árpád csendőr, ez. örsvezető, Zabojnik Jó
zsef csendőr, Klimkó Gusztáv próbacsendőr, egy 
járásbirósági fogdából ismételten megszökött rab
nak elfogása körül kifejtett hathatós közremúkö>
désükért. 

Szalai József csendőr, ez. örsvezető, Bonku8z Jú
nos, Nyuló István, Pusztai János csendőrök, orv
vadászok kézrekeritésénél kifejtett buzgó közremű
ködésükért. 

Dömölki JánolJ ez. őrmester, Szedlák Ferencz, 
Bandl Fe?'encz örsvezetők, Bujáki János, csendőr. 
ez. örsvezető, Gigla Mihály, Lengyel Károly, Ozicflllo 
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tJarek János, Trubinyi István, Felisz Józse! csend
őrök, Priusz János próbacsendőr, 8 közbiztonsági 
szolgálat terén utóbbi időben kifejtett eredményes 
tevékenységükért. 

Ihász István, csendőr, cz. örsvezető, Fábián Pál, 
Angyal La/os csendőrök, tűzvész alkalmával a va
gyonmentés és tűzoltás körül kifejtett buzgó tény
kedésükért. 

Viola Antal, Farkas Józse! V. csendőrök, egy 
pataknak rohamos kiáradása alkalmával a személy
és vagyonbiztonság érdekében kifejtett buzgó és 
Qdaadó tevékenységükért. 

Sarina Vendel örsvezető, Heiszer Józse! cz. örs
vezető, Rákóczi Márk, Markó Kálmán, Hollósi lNla 
csendőrök, számos Y!,etöréses lopás tetteseinek kézre
kerítése körűl tanusított buzgó és eredményes közre
működésükért. 

Tóth Zsigmond próbacsendőr, mert egy tűzeset 
alkalmával a vagyonmentésnél hathatósan közre
működött. 

Szabó Géza csendőr, cz. örsvezető, mintegy 2000 
korona értékű távbeszélő-bronzhuzal lopás tettesé
nek fárasztó nyomozással való kideritésénél kifej-
tett tevékenységéért. . 

A VI. számlÍ csendó1'ker'Ületben: 

Ba1'ok Józse!, Osáder Ferencz, Bük!a Józse!, So
mogyi István II., Ma1'osi Gyula, Kovács István III., 
Ho;v~th Pál III.,. Auer Józse! örsvezetők, Witáwszky 
K1'Istó!, K~ss LaJOS Kovács Ferencz II., Tóka Já-
11,08, Göcze Józse! I., Kalmá?' Imre, Kovác8 Ist
van !,I:, cz. örsvezetők, Ki.ls György, Lúbár János, 
Sa7'ko~t Antal, Komáromi Mihály, Tóth Kálmán, 
R/bartcs Púl, Szücs János II. Saslics Emil, Takács 
Mihál'[J, Kiss Osurgai Józse!, Németh Ferencz, 
Schretber Ferencz, Fitos János Molnár István I. 
Giczi György, Takács János IL, Németh János II.: 
Nagy Lajo, III., Váradi Pál, Szabó István III., 
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Szabó Ferencz I., Mózne1' Zsigmond, Beke Pál, 
Nagy Antal, Gazdag Balint, Soós Antal, csendőr 
czimzetes örsvezetök, Lozsán Antal, Bátori István 
II., Jónás Gyula, Zabrana Gyula Pál János, Hor
váth La/os VI., Németh István X., Tóth Józse! I., 
Tóth Józse! IV. csendőrök, a közbiztonsági szolgá
lat terén kifejtett szorgalmuk, buzgó tevékenységük 
és eredményes működésük ért. 

Nagy Sándor II. csendőr, cz. örsvezető, Lőrincz 
Józse! csendőr, egy öt tagból álló kóbor czigány
banda által négy éven át űzött 26 rendbeli lopás és 
betöréses lopásnak hosszas és fárasztó nyomozással 
történt kiderítésénél tanusított eredményes közre
működésükért. 

Bazsi7ra La/os csendőr, mivel egy korcsmai záróra 
ellenőrzése közben járőrtársával együtt több mulató 
egyén által megtámadtatván, lefegyverezésük meg
kiséreltetett, de járőrvezetője gyors elhatározással 
kardot rántva, a támadókra több csapást mért, mire 
azok szétugrottak s ő járörvezetöjét ezen eljárásában 
erélyesen támogatta és így a fegyver becsületét 
megóvták. 

Németh Zsigmond csendőr, Elek Ferenez velen
ezei lakoson 1906. évi deczember hó 12-én nagy 
ravaszsággal és kegyetlenséggel elkövetett gyilkos
ság tettesének ügyes és buzgó nyomozással történt 
kinyomozásánál tanusított hasznos közreműködésért. 

Va7'ga István, Auguszt Sándor, Németh Gábor, 
Horvdth Fel'encz I., járásőrmesterek, Szabó János I. 
Joachimsthal .Károly őrmesterek, Sch1'ancz Pál 
csendőr, ez. őrmester, az 1906. évben a közbizton
sági szolgálat igen fontos érdekét képező . létszám
kiegészítés körül tanusított buzgó és eredményes 
tevékenységéért. 

Varga Györgyesendör, ez. örsvezető, egy betö
réses lopást elkövetett templompersely-fosztogató
nak kiváló ügybuzgalommal és szakszerű nyomo
zással történt elfogásánál tanusított hathatós közre
miíködéséért. 

17 
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Dezső B'erencz csendőr, egy többrendbeli lop ást 
elkövetett tolvajbanda tagjainak hosszas és fárasztó 
nyomozással kifejtett eredményes közreműködéséért. 

Va"ga Ist~án csendőr, ~iy~l az 1906: év II. feléb,en 
elkövetett kIlenczrendbeh, mmtegy 58::>5 korona kar· 
értékű lopás és betöréses lopásokn.~k és .te~te~einek 
kideritésénél szép eredménynyel kozreműkodott. 

Pap György III. csendőr, mivel egy lólopási eset 
kinyomozásánál és a tettes kézrekeritésénél ered· 
ményesen közreműködött s járőrvezetőjét az ered· 
mény elérésében hathatósan támog,~tta.. ,. 

Szakács Józse! örsvezető, csendorségl szol~alat: 
ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén és l~odal 
alkalmazásában tanusított szorgalmas buzgo és 
eredményes tevékenységéért., ,. 

Goczan Gyula csendőr, rrakacs Antal es neje, 
Csizmadia Borbála jánoshegyi lakosok sére~mére 
1907. évi márczius hó 5·én elkövetett rablógyIlkos
ság tettesének s részesének kinyomozásánál tanu
sUott hathatós közreműködéséért. 

A VII. szá1nlí csendől'kel'ületben" : 

Illyés János, Szabó József, já~ásőrme~ter, a II. 
. Rákóczy Ferencz és bujdosó tarsal hamvamak haza

szállítása és a magyar haza földjébe való elteme
tése alkalmából lefolyt országos ünnepélyen a rend 
fentartása körül kifejtett tevékenységükért. 

Rusz Mihály cz. őrmester, egy gyilkossági bűn
esetnek fáradhatlan buzgalommal párosult kitartás
sal cszközölt. nyomozása, a tettes elfogás.a és a bűn
jelek megszerzése körül szerzett érdemeIért. 

A VIII. számú csendöl'kel'ülelben: 

Szabó Antal törzsőrmester, mivel a szárnypa
pancsnokságnál és ruhakezelőbizottságnál a gazdá
szat kezelési illetve számviteli teendők ellá,tása 
körül hosszabb időn át eredményesen működött. 
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Balogh Miklós törzsőrmester, mivel a kerületi 
parancsnokság számvivőségénél, továbbá a szárny
l>arancsnokságnál a gazdászat kezelési, illetve szám
viteli teendők ellátása körül hosszabb időn át ered
ményesen működött. 

Tóth Ferencz őrmester, Osenkey János, SZÜCB 
Baláz8 cz. örsvezetők, Szabó Józse!, Viski Gyula, 
Szegedi Gyö"gy csendőr cz. örsvezetök, Szabó Antal, 
Kádál' Lajo8. Pleskó Pál, Szlivka Mihály, Botos 
Józse!, Neuhoff Antal, Kiss Vilmo8, Bálint István 
csendőrök, II. Rákóczi Ferencz és bujdosó társai 
hamvainak a haza földjében való eltemetése alkal
mával Kassán lefolyt országos ünnepély alkalmából 
telj esített tevékeny szolgálatukért. 

Németh Mihály örsvezető, mert egy épülőfélben 
levő kút beomlása alkalmával eltemetett ember ki
mentésénél 57 órán át emberfeletti erőmegfeszités
sel közreműködött. 

Stibli Márton csendől', ez. örRvezető, a csendőr
ségnél három évet meghaladó szolgálati ideje alatt 
a közbiztonság terén folyto"nosan tanusított odaadó 
szorgalmán és kiváló kötelességhilségén alapuló 
eredményes tevékenységéért. 
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