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Cs. és kir. csendőrség 
Bosznia és Herczegovinában. 

Törz8: 8arajevo. 

Parancsnok: Snjarié Lukács ezredes, 3. o. V. k. r.lvg., 
k. é. k., ®, Sz~, 0, ~. 

Parancsnokhelyettes: Gjuran Mátyás alezredes, F. J. 
r. lvg., k. é. k., ®, Sz', 0, ~, b. h. e. é. 

Másodtörzstisztek: Prelogovié 18tván őrnagy, k. é. k. 
~,Szs, 0, ~, b. h. e. é. K1"émar Józs e! őrnagy, 
k. é. k., ~, szs, 0, ~, b. h. e. é. 

Segédtiszt : Balling Otfokdr főhadnagy, ~, b. h. e. é. 
Molz Hermann főhadnagy, ~, b. h. e. é. 

Oktat6tiszt: (Jimié 18tván százados, 0, ~, b. h. e. é. 

Szárnyparanc8nok8ágok: Sarajevo, Travnik, Banja
luka, Bihaé, Tuzla, Mostar, Bilek és Gorazcla. 

Bzakaazparanc8nokBágok: 8arajevo, Visoko, Rogatica; 
Travnik, Bugojno, Livno; - Banjaluka, Der· 
vent, Bosn.·Dubica, - Bihaé, Petrovac, Krupa; -
Tuzla, Brcka, Bjelina, Srebrenica, Zvornik; -
Mostar, Konjica, Nevesinje; - Bilek, 8tolac, Gacko, 
Trebinje; - Gorazda, Foca, Visegrád. 

Renduere8ített állomány: 1 ezredes, 1 alezredes 
4 őrnagy, li, százados, 18 főhadnagy, 4 hadnagy 
1 főhadnagy. és 8 hadnagy·kezelőtiszt, 66 őrmester 
218 örsvezető, 2026 csendőr. Összesen 51 tiszt és 
2310 legénység, 8 szárny, ~7 szakasz és 264 örs. 

A felügyeleti körlet területe: 510.274110 Myria· 
meter, a lakosság száma 1,591.036. - Egy csendörre 
átlag 22'089 O kilométer és 689 lakos esik. 
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Történelmi és statisztikai adatok 
1887-1911. 

Némi megilletődés tölti be lelkünket, midőn ebben 
az évben hozzáfogunk az év történelmének megirásá· 
hoz, mert ez alkalommal nemcsak a most lesuhant 
esztendőre t ekintünk vissza, hanem felvonul előt· 
tünk a mult története, a csendőrségi zsebkönyvnek 
25 éves mult ja. 

A most kezünkben lévő könyv a zsebkönyvnek 
25·ik évfolyama. 

Huszonöt év nem sok ugyan az idő végtelensé
géhez képest, ha az csak a természet örök törvé
nyét követve, egymás után nyomtalanul tünik el, 
de nagyon is jelentőségteljes és megörökitést érdemlő 
akkor, ha anna.k minden é,éhez a jótékonyság 
fakasztotta hála és a felvilágosodás érdekében foly
tatott nehéz, ue eredményesen gyümölcsöző küz
delem taps,d. 

Huszonöt év óta nyujtja a csendőrségi zsebkönyv 
az arra éruemeseknek a jutalmat, a reá szorult 
rokkantaknak, özvegyeknek és árváknak pedig a 
segélyt. Huszonöt év óta szántja a kultura ekéjével 
azt a nehéz, rögös talajt, a melyet mi általánosság
ban szakképzés és közszellemnek nevezünk. 

Vessünk egy pillantást vissza a zsebkönyv 25 
éves történelmére, megérdemli ez a 25 év. 

A magyar csendőrség felállitása idejében, bármily 
küzdelmes és az ország közbiztonságának tekinte· 
tében bármennyire páratlanul hasznos tevékenysé
get fejtett is ki, s jóllehet titáni küzdelemmel, szá
mos hősnek feláldozásával vetett véget az t'gész 
Európában nevezetessé vált betyárvilágnak, s da
czára annak, hogy már a felállitás idejében is a 
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testület .~in,den egyes tagja át volt hatva a közjó 
előmoz~l:asanak szellemétől s vasfegyelmezettség
gel, s~llard .aka,ratta~ csak az állampolgárok javá
nak előmozdltás~~a tor,ekedett; mégis, a lehető leg
nagyobb népszerutlenseg közepette egyedül állott 
ne~ ,táJ?ogatta azt senki, csak az Isten és saját 
előlJaról. 

A ne~éz fizi~ai harczban hamar megrokkantak 
emberem~, a kIk~t gyámolitani, segélyezni kellett. 

A,z előljárók felIsmerték a legénység segélyre szo
rulo helyzetét. de a körülmények okozta nehézsége
ket egyhamar leküzdeni bajosnak látszott s igy 
követték ~ közmon~ás sza,-ait: <segits magadon s 
az Isten IS megsegIt '. 

A közös érzés, a mely egyaránt áthatott tisztet 
és csen.dőrt,.~ vezetőséget a legnemesebb tevékeny. 
ségre _osztonozte_ Igy alapitották mea 18 7 -ben a 
IM. kIr. csendőrségi zsebkönyv •. et. o 

Az ,,18R8 évben közzétett első számadás szerint a 
zsebkonyv el~ő évi közrebocsátásából a tisztán meg
~a~'a~t 900 for~ntot, mint a m. kir. csennőrség 
klza;o~agos tUlaJdonát., a m. kir. csendőrségi jutal
mazaSI alap gyararJltásara fordították. 

Igy nÖ,·ekedett. ez évről-évre, mig a. zsebkönyv 
fennallásának 1Q-Ik évében_ lan-hen .(1' szerkesztő
bIZOttsá Törö'l{ Ferencz altáOornaD' 'nak, a m. kir. 
csendőrs g e s e ug ene, mm a ki a csen
dlír~égl zsebkönyv vállalat sikeres működésében is 
legfőbb. tényező vala, elévülhetetlen érdemei elis
meréséul és a személye iránt érzett raaaszkodás 
és n~gyrabecsülés kifejezéséül, az alapot, mint a 
m. ~ur. csendőr legénység jutalmazására és seaé-
l yezesére szolgáló T.--:;:öl; or" k"T!f.F~er,r,:e;n,:;c;.z . .:i.::.él;.;e~a:::.:l~a~D~il:.tv:.:á::.:~;:.vr.:t::...-
16,líO frt 23 krajczánal JetEl'S'rté tté. Ilo 

Az alapitvány kamataiból 80 00 az érdemes altisz
tek és .. csendőrök jutalmazására, 20% a megrokkant 
nyugdJJas csenilőr legénység segélyezésére fordit
tatott. 

Az 1907. évben, tehát a zsebkönyv fennállásának 
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20-ik évében a 85,300 korona törzsvagyonra szapo
rodott Török Ferencz-féle alapitványból 1\300 
korona kihasittatott s a • Vegyes közlemények> 
valamint a _H'Íven, becsülettel, vitézül. czimű, 
nemkülönben más művek kiadásából befolyt össze
gekkel együtt 49,004 kor. 42 fillérrel egy uj alapit
vány létesíttetett, a mely abból az alkalomból, hogy 
Panajott Sándor tábornok, csendőrségi felügyelő 40 
évi szolgálatát betöltötte, s hogy a csendőrség szer
vezése és fejlesztése körül kiváló DJunkásságával 
elévülhetetlen érdemeket szerzett, valamint azért 
is, mert több munkának sajtó alá való rendezésé
vel egy újabb alap létesitését is megvetette, az ő 
nevéről .Panajott Sándor-féle alapitvány.-nak ne\'ez
tetett el. 

Igy tehát a Török Ferencz-féle alapitv!my ketté
választatván, ez íO,OOO koronával megmaradt csu
pán jutalmazási alapnak, mig a másiknak kamatai 
a rokkant nyugdijas legénység, '-alamint ezek özve
gyei és árváinak segélyezésére fordittatott. 

Mindezekhez járul még az is, hogya .Csendőr
ségi Lapok» tulajdonjoga, a mely ez idő ~zerint 
100-150 ezer korona tőkének felel meg, szintén a 
zsebkönyv vállalat segitségével szereztetett meg. 

A vagyoni állapotról beszélve, nem lesz talán 
érdektelen az első és a mostani jubiláris esztendő 
között összehasonlitást tenni, hogy lássuk a minden 
irányban való fejlődést és változást is_ 

Az 1887. évben bevétel volt - kerekszámban 
he~zélve - 3,41\0 frt., kiadás 2,500 frt., tiszta ma
rad vány DOO frt. ]\J ost bevótcl 17,000 korona, kiadás 
10,000 korona, tiszta marad,-ány 7,000 korona. 

A két alapitványból megjutallllazottak és Regély
ben részesitettekről csak az 1897. év óta, tehát a 
midőn a Török Ferencz-féle alapitvány létesittetett, 
tudunk teljesen pontos kimutatást nyujtani, mivel 
a megelőző 10 évben a zsebkönyv jövedelme az 
általános jutalmazási alaphoz csatoltatott s a kamat 
annak kamataival osztatott ki. Tehát: 
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A TiJ"l'iJ"k li'e;'encz-Nle alapbdl kapott: 

1897. évben 22 egyén jutalmat és segélyt 810 K-t. 
1898. 3!J.. 1360 
189!). 46 1650 « 
1900. 53 1670 
1901. 52 2036 
1902. 61 2280 
1903. 62 2332 
1904. 67 
1905. 68 2782 
1906. 73 2930 
19 '7.* 73 B342 

2798 
1908. 71 2856 
1909. 77 2920 
1910. 83 « 2860 • 

összesen,-8R4A:7"-;e:::g:::y;:(én:-J:::' u:-';t:-::-a~lm---:-a-;-t -;é:-s-s-e"::g~él;"'y-t-3"':2::!6~2~6~K~--t. 

A l'anajott Sdndol'-féle alapitvdnybdl kapott: 

1907. évben 14 egyén segélyt 859 K-t 
1908. 27 167~' 
1909. • 29 245~ 
1910. (első fele) 15 1170 

összesen 85 egyén segélyt 6154 K-t. 

Büsz~én mondhatjuk tehát, hogy a már felsorolt 
vn,g;Y01ll .. alapok mellett a zsebkönyv a 25 év alatt 
~orulbel.ul 1,000 egyént részesitett minteO'y 50 OOO 

oron.a Jutalmazásban és segélyben. " , 
?,~~Jede.lemre nézve az első években 300 oldallal 

eZHloszerlnt pedi" már 400 lappal J'el t ' 
zsebkönyv." en meg a 

. Ide fejlődött ez az alap, melynek ág át az elől-
Járók 2·) énel ezelőtt megvetették. y 

*élA slegély az 1907-ik évtől kezdve már a Panal'ott féle 
seg ya apbó!. -

1iá 

Ezek a sz{,mok mind en dicséreinél ékesebben 
beszélnek. 

A mi pedig a kulturális irányt illeti, a 25 év 
alatt a szolgálatnak minden ágát felölelő, oktató és 
szakismeretet terjesztő közlemények jelentek meg, 
melyek a szakllépzés terén hasznosan dolgoztattak 
fel, növelték a közszellemet, ápolták a bajtársiassá
got, szilárditották a fegyelmet. 

Megörökittettek benne azok a hőstettek és kiváló 
szolgálati cselekmények, a melyek a csendőrség 
történelmében egy-egy gyöngyszemet képeznek és 
mindenkor követendő példaképen állittattak oda. 
Megjelentek hangulatos novellák, a melyek kedves 
olvMmányul szolgáltak. 

Ezeken kivül számos közhasznu és általáno 3 isme
retet terjesztő közlemény adatott ki, a melyek 
mind ég termékeny talajra találtak legénységünknek 
a jóra fogékony lelkélJen. 

l\Ieosze kivilágit a nemes eszme s tündöklő fény
nyel fog végighuzódni a csendőrség egész törté
netén. 

És ha eloink azzal a szebb jövőbe vetett hittel 
kezdték meg az uttörő munkát, hogy az eszme 
diadalra fog jutni s nehéz munkájukat az utókor 
hálával fogja megjutalmazni, mi, egy negyedszázad 
mulva valöban hálatelt szivvel mondhatjuk, hogy 
az ige testté lőn, a megkezdett uton már bátran 
haladunk tovább, itt vagyunk mindnyájan a zászló 
alatt, tiszt és legénység yállvetve dolgozik a testü
leti sze!lem ápolásán s a nemes czélokat szolgáló 
intézmények létesitésén. Jelszavunk az hogy: előre t 

Megemlih'én azt, hogya zsebkönyv szerkesztő
bizottságnak elnöke a mindenkori csendőységi fel
ügyelő, ezuttal helyén valónak tartjuk, hogy ide 
iktasRuk azoknak neveit, a kik a szerkesztő-bizott
ság megbizásából a lefolyt 25 év alatt szerkesztet
ték a zsebkönyyet Ezek: szakolczai KOl'eska Vilmos 
és postupiczi Kostka Pál ezredesek, Nyisztor Sán
dor és Lázár Jenő századosok. 
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N em mulaszthatjuk el, hogy anagy évfordulón 
köszönetet ne mondjunk mindazoknak, a kik a 
zsebkönyyet szellemi munkájukkal a 25 év alatt 
támogatták. Köszönet a tisztikarnak és legénység
nek a lelkes anyagi áldozatokért, a melyekkel ennek 
a yállalatnak fenntartásához, ily hatalmas kiterjesz
téséhez és igy a jótékony alapok létesitéséhez hozzá
járultak. 

Emlékezzünk meg még a zsebkönyv müszaki elő
állitásáról is. Huszonöt év óta a "Franklin·Társulah 
nyomdájában készül a zsebkönyv, s mind az az 
irodalmi kiadvány, a melyek az elősorolt alapitvá· 
ny(?k vagyonát emellék. 

Oszintén be kell vallanunk, hogy k':zel 400 
oldalra terjedő disz es kiállitásu s fénykéllekkel ellá
tott zsebkönyvünket csakis a társulat előzékeny és 
jóindulatu eljárása következtében adhat juk ki, a 
mai drága és igen nehéz nyomdai viszonyok között 
is, az aránylag olcsó árakon. 

A társulatnak czégvezetője Darvas Adolf, a nagy 
csendőrbarát, ott volt a zsebkönyv bölcsőjénél · B 

azóta lelkes harczosa annak. Az ő rendező kezén 
megy át a nyomdafesték alá s ő továbbit ja rendel
tetésük helyére is. De ott volt és ott van minde
nütt, a hol a csendőrségről, a hol jócselekedetről, 
a hol a testület szellemi táplálásat szolgáló irodalmi 
kiadványokról van szó. 

Darvas bácsi a mi jó emberünk. 
Most pedig vessünk egy visszapillantást az 1910. 

évre. 
A csendőrség történetében az 1910. év korszakot 

alkotó. A nemes czélokat szolgáló intézményeknek 
hatalmaA alkotásai irják be kitörölhetetlen betükkel 
a csendőrség történelmébe azokat az érdemeket, a 
melyeket vezetőink ezeknek a humánus, sőt ma
ga~,ztos cz.élu alkotásoknak létrehozásával szereznek. 

Oröm tölti el szi\'ünket, hogy ezekről a nagy-
8zabásu s II csendőrség életére mélyen kiható inté~
ményeket épen most, a csenc1őrségi zsebkönyv jubi-
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láris kiadása alkalmáml tehetjük közzó, mintegy 
bizonyitékául annak, hogy yezet?ink ~e~ nem 
szünő munkássággal és gondoskodassal VISZIk előre 
üoyeinket s fel<tetik mind szélesebb alapokra tes
tJ'letünk fennállásának biztositását. 

Ezek az intézmények: a nagyváradi csendőrségi 
továbbképző és altiszti iskola; a csendőrspgi nyug
dijpótló és a csendőrségi internátus. . , 

A nagyvárac1i csendőrségi továbbképző és al~lszh 
iskolának, a csenc1őr legénység magasabb SZ1DYO
naIn kiképzése tekintetében való f~ntosságát, m~r 
a mult évi zsebkönyvben méltattuk, Itt tehút csuIMn 
annak a kijelentésére szoritkozunk, hogy a lefolyt 
esztendőben alkalmunk volt meggyőződést szerezni 
a felől, ho"y az iskola Várady Ede alezredes ki\'ál6 
vezetése ~iatt és a tanári minőségben beosztott 
tiszte k szélesköl'ü szakképzettsége és lelkiismeretes 
munkássága mellett, magas és fontos hi\'atásának 
minden tekintetben a legnagyobb megelégedésre 
megfelelt. 

Épen a próbaidő alatt felmutatott s a legmaga
sabb igényeket is teljesen kielégitő eredmény arra 
inditotta a m. kir. belügyminister urat, hogy az 
iskolát vécrlegesitse s majdan fokozatosan s~élesebb 
alapok ra fuktesse, Hálás szivel fogadjuk O Nagy
méltósúO'ának e kegyes elhatározását, mert igy 
nyugodtan nézhttünk ~ tekintetben is a jö\'~ elé, 
legénységünk meg fO~JB: .k,apI;1l azt a ne\'elest és 
kiképzést, a mely eddIgi JD .hlrneyét, és becsulteté
sét még magasabb fokra fOgja emelD! .. 

Körner Károly alezredes, a honv. mm. csendőr
séO'i osztályának vezetője az év folyamán régen 
tá;lált szép eszméj ének megyaló~itásá)'a tette meg 
a kezdeményező lépéseket. Ez ,"0Ina a csendőrségi 
nyugdijpótló. . 

Eunek a nagyszabásu intézménynek czélJa, az, 
hogy a, ny}~gc1ija.zott cseJ?dőr ,el?~ének, azo~ ~zve
gyei és arvaJ a mmdenkorl haYldlJ (zsold) 4o-a~a~ 
befizetése ellenében, a legut6bb élvezett havl(11J 
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(zsoIJ) WOo -át kapják meg nyugdijpótl{>k czimén 
arra az esetre, ha az illető legalá.bb 10 évi járulé
kot befi~etett 

A ki a 10 éd tagsági dij befiztése előtt yálik 
me" a csentlőrség kötelékéből, .-égkielégitésben 
ré~~sül. 

Teljes részletesEé,,:gel e helyütt nem nyilatkozha
tunk, <lo előre is jelezhetjük, hogya nyngdijpótló -
ha léh'e jön - rendki"üli nag.y előnyöket fog biz
tositani tagjainak, ezek özvegyei és án'áinak, a kik
nek. anyagi helyzete a pótlék által meg fog javulni. 

ürömmel közöljük, hogy az alapszámitásoknak, 
melyeket H 'in György hadnagy-számyivő a legna
gyobb elismerésre méltó buzgalommal, széles és 
abpoA szaktudással állitott össze, szakszerü felül
birálata megtörtént és beigazolást nyert, hogy az 
ogyesület ha minden testületi tag köteJezőleg 
részt vesz - ~aját erejéből fenntartja magát. 

Ez a ked,-ező szakértői vélemény n8"yban előse-
giti az e~zrne meg,-alósitását • ..... 

UIl), tudjuk, hogy vezető egyéneink ugy a bon
,édelrni, mint a belügyministeriumban . az élet.re 
való eszm,\, el melegen szimpatiálnak, s így jogo
san remélj ük és hiszszük, hogy már annyiszor 
tapasztalt .ióindulatukkal és áldozatkészségükkel, ezt 
a "aló ban hézagpótló intézményt is, a mi javunkra, 
minél előbb létesitik. 

Harmadik alkotás a csendőrségi internátus. 
Midőn Körnel' Károly alezredes 1910. év nyarán 

az internátus eszméjét' kiröpitette, mint a futótüz 
terjedt el az ország csendőrsége között, s élénk 
yisszbungot l,eltett annak minden eg-:vEs tagjÁ ban. 

Felismene az eszmének val,'ban emberbaráti és 
nemes intentióit, tisztek és legénység ,ersenyezve 
sorakoztak a kibontott zászló alá s hozták szivük 
meleg érzelme mellett. tehetségükhöz mért anyagi 
áldozataikat is. 

Mennyire megkapta az eszme a testület tagjainak 
még hozzátartozóit is, mutatja az a számos le-vél, 
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melyE:t a családtag-ok, elragac1fatásuJmak kifejezést. 
adandó, a Csendőrségi Lapok szerkesztőségének 
beküldiittelL 

De nem is ok nélkül! Az a tudat, hogy a csen
dőraltiszt, ki különben tehetséges g-.yermekét az 
aránytalanul nagy költségek, v8gy más sulyos körül
mények miatt nem volna képeR sem a magasabb 
ipari v8gy kereskedelmi, sem a tudományos pályára 
bocsátani, vag'~' kénytelen volna magát a gyermek 
neveltetése végett költséges és terhes áthelyeztetés
nek kitenni, ezentul nyugodt lélekkel fogja' a gyer
mekét ldbc~sátani sziilői karjai közül, mert tu(Jja, 
hogy az ahg figyelembe vehető csekély költség 
ellenében gyermeke gondos nevel«,st, felücryeletet és 
kifogástalan ellátást kap s majdan é"ek m~~lya mint 
teljesen kész embert kapja vissza. 

E két eszme megteremtőjének, Körner Károly 
alezredesnek novét méltán örökithetjük meg azok
nak nevei között, a kik a testület javára nagyot, 
szépet és nemeset alkottak. 

Azonban a jótékonyság terén Y811 még más fel
jegyezni "alónk is. 

NeYezetesen a csendőrség felügyelője a tisztikar
tól és,regénység: ől már előzőleg egy tel'Yezett csend
őrségl üdülő ottholll'a összegyüjtött összeget, mint
egy 21,500 koronát, miután változott viszonyok 
miatt az ott bon létesitésérőlle kellett mondani. e"y 
uj alapitvány létesítésére ajánlotta fel, a mely Ö ~8. 
és ap. kir. Felségének legmagasabb 8<:üll'tése 80-ik 
éyfonlulójának emlékére, lpgfelsőbb engedély folytán 
.r. FereIlcz József-alapityány' nevet nyerte. 

Ennek az alnpihánynak kamataiból a lll. kir. 
csendől'ségnél tén~'leg('s szolgálatban le,ö a:wk az 
iidiilésl'e szoruló legrnyspgi egyének fognak Regély
be~l részesit tetni, n J,ik beteg~égejket vDg~- sérüJé
selket ki, áló i"zolgáJati ténykedés kö, etklztl'uen 
kapták. 

A másik nemesezéln alal ib-ány a .Bernfeld Mór
féle alapib-ánp. A 41,9t O kOl'onát kiteyő tőkének 
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kamat jai oly tényleges "agy nyugállományu c~en(~: 
őrségi tisztek és törzsőrmeste~ek ÖZYogyeI és an'al 
seaélvezésére fordittatnak, kIk ~em az államtó~, 
se~ az özye"yek és án-ák ellátási intézetétől semmI
féle segélyt "nem nyernek, sem pedig nyugdijat nem 
élveznek. 

Ruházat 6s felszerelés tekintetében lényegesebb 
felje"yezni valónk nincs, csupán az, hogya csendőr
tiszt~k részére a lábszánódőnek, a hsztek és 
legényséa részére a szürke keztyünek szolgál.atba 
való has~nálata, télen pedig a szürke nyakra\'alonak 
a zubbony, illetve dolmány nyaka körül való alkalo 
mazása megengedtetett. 

Az örsfelállitások és lovasitások a mult éy folya
mán tekintettel a ked,'ezőt1en pém.ügyi helyzetre, 
nag;obb mél'\'ot nem öltöttek, igy a csen?őr.s,~g 
elhelyezését csak a szakaszok deczentrahzaczlOJa 
érinti. 

Ugyanis a szárnyak székbelyéll eddig központo
sitva yolt 2- 3 szakasz közül csak egy hagyatott 
me" a szárny mellptt, a többi a szakaszparancsnokok 
öná"Ílósitásának érdekében alkalmas külállomásokra 
kihelyeztetett. . , 

A közbiztonsági szolgálat terén a junius hó elejen 
lefolyt képyiselő\'álasztások ;ették . igénybe test,üle
tünk teljesitő k6pességét. Hala a tlsz~ek 6s .1e(Seny
sé" tapintata és buzgalmának. valammt az Idejében 
m~gtett felsőbb intézkedéseknek, az igen vehemens
nek igérkezett választási küzdelem, a helyenként 
előfordult nehány összeütközéstől eltekintve, a leg-
nagyobb rendben folyt. le. , 

Másik kevesebb erőt, de hasonló nagy fárad sa
"ot i"én'ylő összpontositás volt a dunamenti egyes 
közsé~ekben kiütött koleraján'ány miatt. Legény
ségünk, a mindenfelől ólálko~ó fekete h8.I~Jl~1 szembe 
nézve fáradhatatlanul buzgolkodott a Janany meg
gátlá~ára életbeléptetett hatósági óyjntéz~edé~ek 
vé!ITehnjtásának ellenőrzésében s ez által aJánany 
ko~látozásában magának elvitázhatatlan érdemeket 
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szerzett. Mindannak daczára, hogy az általános kép
yiselő,'álasztáson és a kolerajáryányon kivül fonto
sabb s nagyobb erő összpontositását kh'ánó mozgal
mak és események nem yoltak: m~gis ez évben 
hat derék bajtársunk esett áldozatul hh-en teljesi
tett szolgálatának, kik részint ellenszegülők, részint 
on-vul támadó egyének fegyyereitől, szolgálatielje-. 
siMs közben estek el. A bajtársi kegyelet fogja 
őrizni emléküket. 

Kapcsolatban a mult évi zsebkönyvben már emli
tett azokkal a szolgálati tényhdésekkel, hogy az 
1908/9_ éyi szerb háborus lllozgalmak a mi embe
reinket is sorompóba állitották, itt feljegyezzük, 
hogyamozgalomból kifolyólag a szerb határszélen 
szolgálatot teljesitett csendőrt.~8ztek és legénységi 
eg~'éneknek az ott töltött illő O cs. és ap. kir. Fel
ségének legfelsőbb engedélye alapján kótszeresen 
számithat<',. Ez a felemelten számitott szolgálati idő 
a nyugdijazáRnál is figyelembe yétetik, a \'égkielé
gitéssel elbocsátott legénységnél azonban elesik. 

Meg kell emlékeznün)r arrról a magasztos ünne
péJyről is, a melyben Ö cs. és ap. kir. Felségének 
80·ik legmagasabb születésnapja alkalmából a 
többi csapatokkal együtt a m. kir. csendőrségnek is 
része volt. N em mulasztotta el amonarchiának 
egyetlen katonája sem, hogy ezen a napon tem
plomban, vagy az Isten szabad ege alatt, a népek 
millióival együtt lelkéből fakadó fohászt ne bocsá
tott volna az egek urához, hogy a legnemesebb 
uralkodót, népeinek jóságos atyját, a mi legfelsőbb 
haclurunkat, Felséges családjának, nemzetünknek és 
hazánknak dicsőségére s javára, tartsa meg az 
emberi kor legvégső határáig. 

Ezek után pedig térjünk át az elmult e,ztendő 
alatt előfordult ,áltozások részletes ismertetésére_ 

A csendőrségi alapok jelen állása a mult évben 
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ismertetett vagyoni mérle u 17el szemben, az alapit
ványszerü kiadások eszkö::rJse mellett, a kö\'etkező : 

1908 190!J 
év végén gyarapodb 

K f K f, K f 

1 Csendörségi jelvény·pótdij-
, alap ,__ ._, ._ , ,__ HOilO'fO 1 ~376'05 355'45 

~ Csendörségi jutalmaZHsl 10669'~6 119'13 . alap ___ ,. . 40550 13 
3. DowbráUiNagyGyulaulapIt-

ványa ___ __ _ ___ __, 9'i!77'H 9~ö98l! 

1909 1910 
szept végén 

4. TörökFerenc-félealflpitvány 70:180'-
A7Spt. \'ógén 
70:11~ ' 15 38'15 

5 Panajott Sándor-féle ala- _ 
'pitvlmy oo _ Oo_ ___ _oo 6:33,0'- 71~70' - 8000'-

1910 
év "égén 

(j, I. Ferenc József alapitv~ny 'iJ~~6:58 
7. Bernfeld Mór-féle alapitvany 436/6-

Az 1909 1!11O. év folyamán a kö\'etkező alo8ztdlyok 
<ílUttatta" fel: 

Ö r.'pa /anc.<7lok"á,rl : 
A 1 r. RZáll/1I cRendö,.kerületbcn: Erl\sznahorka· 

"áralján és rrarczalon 5 - 5 fővel., _ 
Az' 1'. száll/U csmdőrkerületl)(!n: PanYlC1ar6czon () 

fővel. S 'lb - f" l A FI. szá/ilU csendrJrkl'1'ülftlil11: Zl ~}j , ;) o,:e. 
A T'n. száll/ll CSMu/őrkerüll'liJm: ADlnoszaban~a

telepen, Wekerl etf'!epen és Csikszentgyorgy kozseg
ben 5- 5 fö\'el. 

Orsók léts~á/l1a felell/ eltetett : 
Az 1. száll/II cRl'1uliirkel'ületbm: ;\rarosh~vizen ,l fővel. 
A ll. számIl CSi'ncltJrkeriiletben: Rndnan I fo\'e,1. 
A III. SZdll1/i csrndiírkerületben: T,telbe~ : f?,vel. 
Az r, Rzál/Ill csendlirkeriiletben: ::\lalaczkan ~,fov~l. 
A VlIi, szá/ilU csendőrkeriiletlHn: Csomon s 

Ópécs];án 1 1 föyel. 
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Örsők létszdma- leszállittatott : 
Az 1. számu csendőrkerületbm: Metesclell 1 főYel. 
A ll. ,qzdmn csendórkerületben : Tordán l fővel. 
A Ill. számu csendórkerületben : Csantavéren 1 fővel. 
At: V . 8Zamu. csendőrkeriiletben: Peredmél'en és 

Tatabányán l-l fővel. 
A VIII. 8zámn c8endőrkerületbcn: Borosjenön és 

Mátészalkán 1-1 fő\'e1. 

Áthelyeztettek : 

az I. 8zu)nu c8endő1'keriileLben: 

a kolozsvári 2,ik szakasz Bánffyhullyaclra; a dési 
2-ik ~zakasz SzamosIljvárra ; a neposzi örs I~isilvára. 

a II. 8zumu c8endő1'kerületben: 
a temesvári 2-ik szakasz Verseezre, a lngosi 2,ik 

szakasz Hesiczabányára, a bruckenaui örs ::\ émet
bencsekre. 

fl Ill. számu c8endőrke1'ületben: 
a szolnoki !:1-ik szakasz Kisujszállásra, a kömlői 

örs Pélybe, a ludasi örs Karácsondra és agalga. 
mácsai örs l'üspökbahanba. 

a I V. számu. c8endőrkeriiletben : 
az eperjesi :Z,ik szakasz Dártfára, az uug\'ál'i 2.ik 

szakasz Nagybereznárll, a máramarosszigeti :!.ik 
szakasz Husztra, a sátoraljaujheJyi :!,ik szakasz 
Szerencsre, a vámoslucskai örs lS agyszalaeskára 
és a vajd:í.cskai örs Bodrogszerdahelyre. 

az V. szál/lU csendórkeiületben: 
a nyitrai 2-ik szakasz Miavára, a pozsonyi 2,ik 

szakasz lS agyszornbatba, a trencséni :! ik szakasz 
Zsolnára, a laksárujfalusi örs RurszentJniklósra, a 
hőlaki örs 'l'rencséntepliczre, az oszlányi örs Dadra, 
a nógrádszakáli örs Rákosmulyadra és az ulsólóczi 
örs ~ ' agyszombatba. 
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a VI. számu csendőrkerületben : 

a szombathelyi 2-ik szakasz Körmendre, a kapos
vári 2-ik szakasz Marczaliba, a kaposvári 3-ik 
szakasz Szigetvárra, a székesfehérvári 2-ik szakasz 
Sárbogárdra, a hajmáskéri örs Balatonalmádiba~ 
a székesfehél"'ári örs Lendvavásárhelyre, a sóskuÍl 
örs E!yekre és a mikei örs Somogysárd ra. 

a VII. száml~ csendőrkerűletben : 

a nagysz ebeni 2-ik szakasz Szászsebesre, a brassói 
örs Illyefalvára. a bodolai örs l\eresztván-a, a magyar 
bodza~zitai örs Magyarbodzafordulóra, az alkenyéri 
örs 13enczenczre, a tekerői örs Nagyalmásba. 

(, VIII. számu csendőrkerületben : 

a debreczeni 2-ik szakasz Orosházára, a nyir
e"yházai 2-ik szakasz Kisvárdára, a nagyváradi 
2~ik szakasz Berettyóujfaluba, a nagY\'áradi 3-ik 
szakasz Székely hidra, az aradi 2-ik szakasz Kis
jenőbe, az aradi 3-ik szakasz Borosjenőbe és a 
nagY\'áradi örs Kányaházára. 

Csendör-különitmények működtek : 

az J. számu c8endő1-kerületben: 

Örményszékesen. 

a II. számu csendőrkeTÜletben: 

Hosszuaszón, Banán és Marillavölgyön. 

a III. számu csendörkeriiletben: 

Pesthidegkuton, Palicson, ParMon és Nádalján. 

a IV. Bzámu cse"dőrkerületben : 

Stószfürdőn, Ránkfüreden, Csizfürdöben, Dobsina 
jégbarlangnál, Bártfafürdön, Legyesbényén, TapolJ:
izsép en, Erdőbényén, Szepesjakabfai ván, TátralomOl-
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czon, Iglófüreden, Gánóczon, Lubl{.fürdőn, Virág
völgyön, Tátl'llszéplakon, Felsőhlí gin és Szobráncz
fürdőn. 

az V. számu csendőrkerületben : 

Koroson, Szliácson, CsorbaMn, Korytniczán, Közép
palojtán, Mátraszőllősön, Zebegényben, Vihnyefür
dőn, Vágsellyén, Krajnán, Neczpálon, Budaszálláson 
és Kosdon_ 

a VI. számu csendő1-kerülelben: 

Szászhalombattán, Etyeken, Hévizen, Balfon, Sava
nyukuton, Harkányon, Tarcsán és Balatonfüreden. 

a VII. sZlÍmu cBendő1·kerületben.' 

Előpatakon, Krecsunesden, Bokajalfalun, Homoród
fürdőn és Székpataki fürésztelepen. 

a VIII. Bzámu c8endőrkerületben : 

Szt. Lászl<;-fürdőn, Berekböszörményen, Bihar
füred-fürdőn, Menyháza·fürdön és Szintyén_ 

Lovasittattak : 

a II. 8zúmu csendőrke1'ülelben: 

a tordai ós beodrai örs ök. 

a III. 8zámu csendőrkerületben : 

a kókai, lajozsmizsei, dömsödi, besenyszögi, kő
teleki, jászfónyszarui, dáyodi, bácsalmási és hódsági 
örsök. 

a VIII. számu csendő1'kerületben: 

az öcsödi, szeghalomi, ópécskai, kurticsi, nagy
ecsedi és szatmárcsekei örsök. 
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Tisztika r. 

A testület kebelében előfordult egyéb változások 
a kö"etkezők: 

Ö cs. és al>. kir. Felsége kitünő szolgálataik 
olismoréséül legkegyelmesebben adományozni mél
tóztatott: 

besenyei László Albert ezredesnek, a m. kir. 
VII. sz. csendőrkorület paTancsnokának a 3. oszt. 
Vaskorona-l'endet díjmentesen, 

verebélyi Mal'só György alezTedesnek, a m. kiT. 
III. sz. csendőrkerület parancsnokának és 

Pfeift'el' Károl~' m. kir. I. számú csendőr
kerületbeli, 

Milo"adje\'ié György és 
lUizlet· EUlil m. kir. horvát-szla\'on csendőr

parancsnokságbeli századosoknak a l ;'erencz J6zsef
rend lovagkeresztjét. To\·ábbá legkegyelmesebben él
r endelD! méltóztatott, hogy: 

Czékus László m. kir. VII. számú csendőr
kel:iil.etbeli, 

Sek Győző m. kir. ho yát-szlavon csendőr
paran csnokságbeli, 

muzsaji és vittnyédi Vittnyédy József m. kir. 
VII. számú csendőrkerül"tbeli és 

Schill Fel'encz m. kir. V. számú csendőr
keTületbeli főhadnagyoknak a legfelsőbb megeléoe-
dés kifejezése tudtul adassék. o 

Ö c!". é!< ap. }{il'. Felsége legkegyeJmesebben 
megengedni méltóztatott, hogy: 

postupiczi I{ostka Pál eZTedes, a m. kir.'V. sz. 
csendőTkerület rarancsnoka, a bolgár katonai érdem
t'end középkeresz/jét, 

\ ál'ady Ede alezredes, a m. kir. VI. számú 
csendőrkerülot parancsnoka, a 1'omán kOl'onarend 
középkeresztjét, 
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SzőI<e Béla m. kiT. vn. számú csondőrkerület
beli százados a román koronarend tiszti keresztjét éH 

Somog'yi Mihály m. kir. V. számú csendőr
kerületbeli h adnagy a bol,qár katonai érdemrend 
lomgkeresztjét elfogadhassák és viselhessék. 

* 
A lll. ldl'. honvédelmi' miniszter úr által 

okiratilag meg'dicsél'tettek: 

Szőcs l\lihály ezredes, a m. lúr. II. Rzámú 
csendőrkerület parancsnoka, 40 évi csendőrséai 
szolgálati éyének betöltése alkalm ából, a csendőrspgi 
i~ tézm6ny érdekében a közbiztonsági szolgálat terén 
klt eJtett különösen kimagasló, igen eredményes és 
érdemdús t evékenységéért. . 
,S lOlzenbeJ'g János, a m. kir. belligyminiszté 

num V,b . osztályába beosztott II. oszt. c emlőr
főszámtanácsos, 40 évi csendőrségi szolgálati é\'ének 
betöltése alkalmából. a csenc1őrspgi gazdászatkeze
lés reforrnálása és szervezése terén kifejtett joen 
eredményes és érdemdús tevékenységéért: o 

Jencs A"pád, m. kir. nl. számú csendőrkerület
beli százados, pótl hret parancsnoki minősÉ'gben, 
apótlovak idomítása, valamint a tisztek- és harl
apródoknak loyaglásbani oktatása körül tanusított 
szorgalmáért, nemkülönben a közbiztonsági szolgá
lat terén az előző években kifejtett buzgó és erod
ményes müködéséért. 

Gt!l'óé Milán m . kir. horvát-szlavon csendőr
parancsnokságbeli főhadnagy, lovas tábori csendőr
tanfolyam parancsnoki minőségben fl éven át kI
fejtett igen buzgó és eredményes müködéséért. 

Hein György, a m. kir. III. sz. csendőrkerület 
állományába tartozó, a m. kir. honvédelmi minisz
térium 16. osztályába beosztott hadnagyszámvivő, 
jelen alkalmazásában közel 10 éven át kiváló szak
értelemmel, fáradhatlan kitartással és szor galommal 
t elj esitett igen eredményes szolgálataiért. 
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A mag'yllr szent korona or'''zág·aihoz tartozó 
cselldiirség felügyelője általokiratilag meg

(licsértetlek : 

GümőJ';y LáfiZló L sz, csendőrkerületbeli százados 
hosszas cseudőrségi szolgá.lati idrje alatt kifejtett igen 
jó szolgálataiért. 

Silllonyi .JÓz~ef, \'al'~n Gusztáv, 'agy Héla, 
Fllxhoft'cr Gyula, .1 u .. th AudI'ás és A llllHózy 
Gyula V. sz. cseudörkerületbeli szá7.adosok, az UJ 10. 
évben lezajlott országg) ülési képviselőválasztási mozo 
galmak alatt kifejtett kivál6 tevéken) ség, a hat6sá· 
gokkal való helyes és tapintatos érintkezés és ezél· 
tudatos intézkedésért. - továbbá 

SchiJl Fm'eucz V. sz. csendőrkerületbeli főhad· 
nagy, az 1910. évben lezajlott országgyiilé-i kép viselő 
,á'asztási mozgAlmak alatt. segéd tiszti minőségben 
teljesített szolgalataiért, végül 

SoJtés7. Imrc· ~z(itsy Inu'e főhadn' gyok és 
Brett:-cJltIcid('r Bl'Ja hadnagy az V. sz. csendőr· 
kerületben nz 1910. évben lezajlott ol sZlÍg/Zyülési kép· 
viselő"álasztasi mozgalmak III att, tanusított bmgó 
szolgálataiért. 

Czékns • á:-zlú V. sz. cenc1őrkerüleibeli főbad
nagy. Sz ,kllszparuncsnoki minőségben kifejtett eréd
ményes t ", ékenységeért. 

Soltész Sáudor VI, sz. csendörkerületbeli főhad
nagy. A köv.biztcnsági szolgálat terén l3 évet ID! g
haladó i(lő ll át, szakaszpa] ancFlloki minőségben tel
jesített eredmé nJ ea tevékenységeért. 

Sehill Fereuc;,; V. sz. cRendőrkerületueli főbad
nagy. Különböző alkalmazasban ]'if~jtett dics hetes 
tevékenységeért. 
~emess:leg'hi Nt"llu'sszeglty Y_á!lzló III. sz. 

csendörkel'ületbeli főhadnagy. Segécltiszti minőségben 
hosszu időn át tanusított munkás8!Íg!Íért. 

Balogh Emil V. ~z. eEendŐl'k"rületbeli főhadnagy
számvivő. A p6tszátny raktár ának kezelése és a 
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szám VlVOSPg vezetőjének helyette~itéséb€n tanusított 
tevékenységeért. 

Hajual Alad:'tl' YII. sz. esenc1őrkeriiletbeli szám
vivő tiszthelyetteR. l~ évet meghalad6 esendőrségi 
szolgálati ideje .alatt általában, de kij]öl1ösen a p6t
szárnYl1ál teljesített ere,lménye3 mŰkÖJéseél't. 

Előléptetésez 

HJ 10. óvi m:ijus hó l-vol. 

Ó cs. "s ~W. kit'. Felsége 
folyó évi április hó 20·én Béesben kelt legfelsőbb 

elhatározásá\'a l legkegyelmesebben kinevezni mél
tóztatott: 

Ve2érörnagyg.1lá: altorjai Altorjay JnlJ'e ezre
dest, amagyor szentliOrona orszÁgaihoz tartozó 
csenclőrRég felügyelőj~.nek helyettesét. 

EZ1·.;de88é: Oláh O(!ön alezl'ellest a magy. kil'_ 
belügyministeril1l11 V· b oszt:ilyának vezetőjét. 

Alezl'edesRé: }{iiI'ner T{ál'O ly Öl'TIllgyot, a m. ki,'. 
hon\'édelmi ministerium 16. osztál vána k vezetőj é t. 

Sz{tzad08S«(: verbói ~lIlul a [mre főhadnagyot . 
l'őhadllagygya: Kosztka Ago,",toll harlnagyot. 
HI/dll aity(lkkf/: Flie~z GYől'gy és Rutkon.zky 

Gyöző zászlósokat. 

1910. évi november hó l-vel 

Alez1'edesek\'é: felsőbányai BllD'yui Albert őr
nagyot, a m. kir. I., SlIathmáry Jó,-scf őrnagyot, 
a m. hir. II. és lórántházi és zágorhirlai LÓI'ántJt 
Déllf"S őrnagyot, a ID. kir. VIII. számú csendőr· 
keritlet állomnnyában. 
Őrnaquokká: 'Bariss Árpád századost a m. kir. 

V. és Pfeiffcr I\:ároly századost, az I. számú 
csendőrkerület állomnnyában, másodtörzstisztekké 
yal6 kinevez ps mellett. 

Szdzado8okkfl: BaJ'ssy Gusztáv és Szentmi
bályi J.ajos III. sz!Ímú csendőrkerületbeli főhad
nagyokat. 
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Fohad,tagygy,i: B tr{lIlyi Fel'cllrz II. számú 
<:sendőrkerűletbeli hadnagyot. 

HadnaJyoHá: N .lgy LajoS 1. és Huszár 
Ágoston V. számú c3endőrkerületbeli zászlósokat, 

H tl,nagy. 8zámvivové: Fodor Emil I. számú 
csendőrkerűletbeli számvivő tiszthelyettest. 

Nyugdíjaztattak : 

l\'Iatékovits Lajos és SCJ'é(ly Géza alezrede· 
sek, egyházpakai Alldl'ássy Józscf főhadnagy és 
Binder Frigyes főhadnagy.szám~ivő . 

Meghalt: 

lUichl Pál m. kir. horvát szlavon parancsnok. 
ságbeli nyug. cz. ezredes. 

Tisztirangj ,ról leköR,önt: 

Tomaschek József hadnagy. 

Legénység, 

A legénységi állomány kiegészitése az 1910. év· 
ben igen ked vező volt. 

un 

A magyar királyi c8endó1'8ég legény8égi egyéneinél : 

1910. évi szeptember h6 30-án volt: 

I. 43 H l ~I H181 86~1 ~6 179 371 350 !9!i 
n. 30 20 4 1 ~I ~:; 11 ilS ~ 23l 4U 385 !!ö9 
ill. 70 !U ~ ~ 1 a47/118'1 30 ~ 4U ~80 i65 
IV. 87 11 4 4 '9:11041 2~ ~6:1 247 362 ~ 
V. 80 U 7 . 'tI '!771oo5 31 217 fUS :166

1 
'!~~ 

VI. 5~ 2 39 6 1 31 1 4 2'l6115l 41 , 2.')7 CI58 446 '!9. 
VII.!!ö 16 11 . / ' l/ lil!l 86.">1 31 I '!OO 295 3301 '!!~ 

VIU 32 19... . 'i!U 96' U 207 361 ~68 ~lo 

Össz. ~3261 '11160:251 1 I 6 1 l 1 161'i!OöO ,9~ISI '!35 1 1813:'!906I~~ 

Szolgálati kötelezettségének letelte után kilépett: 

I É ' h' I. I II. I ill. I IV. I v. j VI. I VIL I vm.I ÖS8ze-v es o 1---' 
számu csendörkerületnél sen 

1909. évi 
Október ... 3 6 7 6 8 11 3 11 55 
November ~ 9 6 3 5 6 I 4 36 
Deczember 6 4 2 4 8 1 4 '19 

1910, évi 
Január _. 7 H 10 13 1! l!il 4. 7 77 
Február I 9 !il 6 4 4 

~ 
10 36 

MárcziuB 3 2 3 1 7 5 23 
Április _. 8 7 II 3 S 1 S 41 
Május_ 

'1 
1 3 8 8 U 

i 
l 33 

Junius -. l :l !i! 5 4 !il 19 
Julius __ !! l 4 , '! 13 3 5 34 
Augusztus 

'1 4-
II 6 4 ~ '! 16 

Szel!lMlbeT II 4. 1 9 7 3~ 

Összesen . !ilO I 57 I 56 I 63 I 57 I 96 I 16 I 66 i 431 I 
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Azon fogyaték, mely a legénység állományában 1909 okt. 

t-től t910 szept. 3O-ig előfordult, számszerint a következő: 

~ ~ I~~ 
~ 

.::.~ :a~ i ~.~ 4104)' -
~ 'L ~~ ~!: '~~ s,fr a = "'11) . r~ o 

A Qsendör .., ... E:;j li ~ ~ js ~~.;;~ ~.~~:; N N 

~i ~' I! 
... m W 

" ~ ' ",.5 " ... kerülot o " ~~.~~-"~.":l 
~i .., 

i 
,,~ 

i.s] :; ].~ ~ ~ -al-cO ;a..:.§;: I~.o .;::~ 
szá.ma .~ .. ~~ ... !! G) ~ ~ ~ qj .~~ ~.~ ö:! af7) lEo 

" 'g ... :.8 :g;o",~~~ö:il "'~ ~.!;;;;!~::t!.E :0 CD Z > "Q; O.c~Ql=_~!tl i>o~ 

I. 20 !il 1 
: I 

110 39/ !il 8 19 
U. 57 !il I 913 'tO 5 II 3 6 'lll 
IH. 56 5 1 'll !il 26 14 5 13 10 3~ 
IV. 

~ I 
!il 1 !il ~O 'il3 6 15 2 l CiJ.7 

V. 57 5 1 

~ I 
'2 

lit !ill 3 !il 7 5 27 
VI. 96 4, 1 111 29 !! 1 1 3 3;; 
vu. I 16 5 1 I 4,!! 39 ~ I !il R 3 13 
VTIL 66 7 1 1 29 't4 8 13 6 eu 

O ..... en 14.31 32. t 6 t 10 I 6 . 2o~ 1 209 t 20 I ö8 50 33 1196 

A rendszeresitett á.llományr8 hiányzott: 

É • , 1_ J. I II. 1m.IIv·1 v. f VI. I VII. J VIII. 088Z08 
l' es ho --

számu csendörkerűletnél hiány ._- --
27 1 

1909. évi 

16 1 17 I 48 ! 11 Október ... I~ 6 23 161 
November 8 

'tI I 3 13 17 'l3 9 11 105 
Deczember 5 31 7 t.I 11 3 9 8 85 

1910. évi 
Január 8 31 l !il 12 2't 8 18 19 130 
Február .. _ 14 49 II I~ 19 il 9 14, 136 
~át.CZiu8 28 4-0 11 18 8 10 11 9 135 
Április .. 13 27 1 13 ti 10 

I 
16 86 

Május._ 28 12 11 17 'ilO 11 6 105 
.Tunius _. 3-t, IS IS 13 19 9 10 121 
Julius._ 52 17 11 ~S 15 25 19 18 185 
AuguF1.ztutf 55 15 19 ~~ I 9 2:1 19 9 177 
Szl1{Jtember 39 20 I 31 I 7 27 I 6 11 I 174 

. ~ 
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Kitüntetések 
1910 október SO-ig terjedő időszakban. 

1. Pavlov Demeter csendőr, a m . kir. II. számú 
csendővkerület állományában. 

Ferenc21 Tamás ez. örsvezeiő és Pavlov Demeter 
csendőrből állott járőr mult évi szeptember hó 27-én 
a torontálmegyei sztarcs o "I" ai őrsről ~gy lólopási 
ügyben nyomozva, 80 horvátországi Oszlankamen 
községbe érkezett. Mivel a nyomozás szálai a ma·' 
gyar olda,]ra vissza yezettek, járőr a Dunán egy 
kölcsön kapott cs6nakon iparkodott az utat meg
tenni. A cs6nakba ülve, a kormánylapátot Ferencz 
örsvezető kezelte, Pavlov csendőr pedig evezett. 

A szél által meglehetős erősen felkorbácsolt hul
lámokon minden baj nélkül haladtak s a magyar 
partot is már miJ1tegy 150 lépésnyire megközelítet
ték, a. midőn egy lefelé halad6 és uszályokat von
tató ismeretlen nevű gőzhaj6 által előidézett hullám 
cs6naktlXat vizzel egészen megtöltötte és 8Z a viz 
alá merült. Feren6Z örsvezető és Pa~lov csendőr is 
egyensulyt vesztve, a vizbe borult. Ezen a helyen 
a Duna mintegy 10 m mély és fol.tási sebessége 
körülbelül 6u cm másodperczenként. 

Az elmerülés pillanatában az uszni j6l tnc16 Pavlov 
csendőr egyik kezével megkapta a cs6nak fonekén 
levő kót lőfegyvert, má~ik kezévol pedig a vi21zel 
színültig megiJelt és a vizen usz6 csónakba kapasz
kodott. Az uszni nem tud6 Ferencz cz. örs vezető 80 

yjzből felbukkat1\"án, ő is önkpntelenül a cs6nakba 
l<!lpaszkodott, de szintén azon az oldalon, a hol 
Pavlov csendőr. Ennek tulajdonithat6, hogyavizzel 
telt cs6nak fenékkel felfelé fordult s a~ ijedtségtől 
kábult Ferencz ör8ve~ető kezéből kicsuszott, mire 
ő teljesen elmerüh-e, a hullámzó dz által tova 
sodortatott. 

Pavlov csendőr litván előljár6ja elmeri't1éRét és 
életveszélyes helyzetét, a kezé ben tali ott fegyvert 

13 ' 



196 

el~ngedte, saját életének koczkáztatásával, úgy a 
mint volt, teljes felszereléssel az elmerült Ferencz 
cz: örs vezető ut~n u~zott, kit az elmerülési helytől 
mintegy 8 m tavolsagra bal felső karjánál éppen 
akkor ragadott meg, midőn az fuldokolva és ön
kivületi állapotban a viz felszinére felbukkant. 

Pavlov csendőr ekkor emberfeletti erővel e"y 
kézzel való uszással a felbornIt csónakhoz ~sz;tt 
s abba eg}~ kézzel belekapaszkod va, az elalélt Ferenm?; 
örsvezetőt a cs/,nak oldalához szorította s mind
ad.dig a viz szinén tartotta, mig segélykiáltásaira 
mmtegy fél óra mulva az oda érkező halászok ki 
nem mentették. 

A felvett tényleirás és hatósági jegyzőkönyvek 
kétségtelenül igazolják, hogy Pavlov csendőr ön
feláldozó, elszánt és bátor magatartása nélkül 
Ferencz cz. örsvezető menthetetlenül a Dunába 
fuIt volna. 

Tekintve azt, hogy Pavlov csendőr teljesen fel
szerelve és váll gallérral ellátva volt, az életmentés 
emberfeletti erőt, bátorságot és kitartást igényelt. 
E mellett Pavlovelőljárójához való ragaszkodá~ának 
is kimagasló tallujelét adta. 

6 cs. és ap. kir. Fel"ége legmagasabb figyel
mére méltatva Pavlov Demeter csendőr emberbaráti 
érzéstől is áthatott nemes cselekedetét, 1909. évi 
deczember hó 30-án Bécsben kelt legfelsőbb el
határozásával előljárójának a vizbefullástól saját 
élete veszélyeztetésével történt megmentéséért az 
ezüst érdemkereszt tel legkegyelmesebben kitüntetni 
méltóztatott. 

2. Mo)nlir Román csendőr, a m. kir. Ill. számú 
csendőrkerület ál1omállyában. 

1910. évi márczius hó 21-én éjjeli órakor Galga. 
macsa községben lakó özv. Gast Pálné lakóháza 
kigyuladt s az amugy is rozoga épület néhány 
percz alatt lángokban állott. 

A községben épp akkor helyi járőr-szolgálatot 
teljesítő Molnár Román csendőr volt az elsők 

• 
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egyike, a ki a helyszinén megjelent. Alig ért azon
ban az égő ház udvarára, Gast Pálné máris jaj
veszékelve és kétségbeesve közölte vele, hogy 
11/! éves unokája az égő házban van. 

Molnár Román csendőr látva azt, hogy a leg
csekélyebb késedelem is a bentszorult gyermek 
halálát okozhatja, minden habozás nélkül. nemes 
emberbaráti és szolgálati kötelességérzetétől át
hatva, bátor elszántsággal a már teljesen lángokban 
álló épület egyetlen bejáratához rohant s a füst és 
lángtengeren és az aláhulló zsarátnokon keresztül 
saját életének veszélyeztetés év el a már belülről i~ 
teljesen égő szobába hatolt. A mlÍr önkivületi álla
potban levő gyermeket rövid keresés után feltaJáh'u, 
ölbe kapta és szerencsésen megmentette. A mint 
Molnár csendőr a gyermekkel a szabadba ért, a 
szoba és konyha egész mennyezete beszakadt, muO"a 
alá temetve u szoba és konyha egész berendezés~t. 
Tehát egy p.illanatnyi késedelem és a bátor élet
mentő élete is a gyilkos elem martaléka. Igy is 
nyakán könnyebb ég~si sebeket szenvedett. 
.6 cs. és ap. kir. Felsége legkegyelmesebben 

méltányolvl1 Molnár Román csendőrnek ezen bátor, 
önfeláldozó és emberbaráti cselekedetét, 191 U. évi 
julius hó 28·án Bad Ischlben kelt legfe'sőbb el
határozásával az tzüst érdemkereszttel kitüntetni mél
tóztatott. 

3. Purgely József ez. örsvezető a m. kir. III. sz. 
csendőrkerület állományában. 

1909. évi augusztus hó 20-án délelőtt 10 órukor 
Kátay István tiszaujfalui lakos, bérlő az alpári örs ön 
a,zon panaszt tette, hogy aznap virradóra a tisza. 
ujfalui tanyája közelében levő szabad legelőről 
3 _drb lovát ismeretlen tettesek 600 korona értékben 
ellopták. 

Az eset nyomozására még aznap délután 2 órakor 
Purgely József ez. örsvezető, ll· od altiszt és fl orváth 
J ózsef IV. csendőr, ez. örsvezető vezényeltettek ki. 
A járőr káros sal együtt annak kocsiján elinduh'a és 
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a nyoIDokat kÖI'et\ e. 22 én elélelőtt !) órakor a bócsai 
határba érkezett. a 1101 Cs. Szab6 And.rásnél61 annak 
rossz hir ben áll6 fia holléte után tudakoz6dott és 
mivel arr61 értesültek, hogy hazulról távol van. 
gyalog átmentek Babák Péter, ugyancsak a bócsai 
határban lakó csősz házához. Alig hogy odaérkeztek, 
a Cs. Szab6 Andrásné tanyáján tőlük visszamaradt 
káros utánuk futott s egy bOO-600 lépésnyi távol
ságban feléjük közeledő s két férfit vivő koosira 

.-IDuíatv.a, Jelkendezve kíal:iálta, hogy a kocsiba fogott 
lovak az ő ellopo.tt lovai. Purgely örsvezető utasítá
sára káros az országuton gyors ütemben az emlitett 
kocsi után hajtott, mig az örsvezető járőrtá-rsával a 
feléjük közeledő kocsi elé iparkodott kerülni. 

A mint azonban a lótolv.ajok a járőrt észrevették, 
kocsijukllt hirtelen megfordították és ellenkező irány
ban sebesen elhajtottak. Eközben az egyik lGtolvaj, 
Kanizsai Is.tván a kocsir61leugrott s It mintegy 80-90 
lépésnyi tál'olságra levő knkóriczásban akart eltÜllni, 
de Hurváth csenci!őr, cz. ÖTSI'el'lető uMna iramodott 
és hosszas üldözés után elfogta. 

Ez alatt Kátay István Purgely örs\'eze.tőt - ki a 
lótolvaj kocsija után futott - kocsijával utolérte s 
azt arra felvéve, a vágtató Cs. Szab6 János lótolvaj 
után hajtott. Az őrületes bajsza nem sokáig tartott, 
IDert .Kátay pihent lovJl.i r.iivid idő alatt csaknem 
beért. k Cs. Szab6 kocsiját. Midőn pedig azt 8-10() 
lápé3I.yi távolságra megközelítették, Purgely örs
vezett a 16tolYajt isméte1ten felhivta a megadásra. 
A. felez6lítáua Cs. Szab-.6 nem csak hogy meg nem 
állt, hanem lovait még erősebben megkOl'b9.Llsolta 
és a gyeplőt közibök dobta s utoLsó kisérjetképen 
az örsvezetőre a vágtat6 kocsir61 söréttel töltött 
16'08 Lankaster fegyveréből kettő, majd folytatólag 
forg6pisztolyb61, körülbelül hat.nyolcz lépés távol
ságr61 hat lövést tett, de szerencsére egy lövése 
nem talált. Pnrgely örsvezető veszedelmes helyzeté
vel mit sem törőd ,e, köte1ességtudástól vezéreltetve, 
katonához illően, vitézül helyt áUott és II lövöldöző 
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zsivánYl'a kM:abélyából egymásután négy löY~st tett, 
melyek közül az első talált ugyan, de az ellensl'l8' 
gülőt harczképtelenné nem tette. A negyedik lövés(l 
azonhan Cs. Szab6t fején találva, rögtÖ'Di halálát 
idézte elő. 

• Purgely örs vezető fent vázolt cselekedetével fé
nyes tan uj eIét adta lélekjele'Illétének és halált meg
vető vitéz bátorságának, valamint annak is kima
gasló példáját szolgáltatta, hogy miként kell It hű 
kötelességteljesitést a katona legszebb erényErivel 
egyesíteni. • 

Ó. cs. és ap. kir. Fels('g~ méltatva Purgely 
J ózsef ez. örsvezető vitéz és kötelességhű, lJátor 
magatartását 19lU. évi április hó 1 én Bécsben kelt 
legfelsőbb elhatározásával a 2. osztálYll vitézségi ezüst 
éI'emmel legkegyelmesebben kitüntetni mélt6ztatott. 

4. Székely Hermann III. számu csendörkerület
beli járásőrmester. 1882. évi okt6ber hó l-től 188G. 
évi deczember h6 31·ig, mint huszár, tizedes, sza
kaszvezető és Cll.. őrmester 4 év, 3 hónapig a cs. és 
kir. 12. huszárezred állományában sl'lolgált. 1887. 
évi j,llius h6 19-én a m. kir. csendőrséghez lépett 
át, tehát immár 24·ik évét szolgálja a m. kir. 
csendőrségnél. 

Ezen derék altiszt hosszu szolgálati ideje alatt 
egyaránt fáradhatlan buzgalommal, teljes odaadás· 
Bal és kitartással szentelte életét a közbiztonsági 
szolgálatnak B e téren elismerésre mélt6 tevékeny
séget fejtett ki. Eredményes működéséért 4 ízben 
lett dicsérő okirattal ellátva és 5 izben nyilvánosan 
megdicsérve. 

Ezenkivül alárendelt jeinek helyes befolyá.solása, 
vezetése és oktatása, nemkülönben mint szakasz
parancsnok-helyettes, ebbeli kötelességének pontos 
és lelkiismeretes elvégzése által hathatósan hozzá
járult a szolgálat érdekeinek előmozditásához és az 
intézmény tekintélyének emeléséhez. 

Ö cs. és ap. kir. Felsége ezen jeles járás
őrmeskr hosszu és eredményes szolgálatát leg ke-
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gyeimesebben méltányolva, 1910. évi május hó 3-án, 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával, koronás 
eziist érdemkereszttel kitüntetni méltóztat:!>tt. 

5. Scbrédl Károly m. kir. VI. számu csendőr
kerületbeli járásőrmester. 

A m. kir. honvédségnél eltöltött 7 év és 3 havj 
szolgálat után 1877. évi február hó l-én közvetle
nül lépett át a m. kir. csendőrségbez s az óta, 
tehát immár 40 éven felül, megszakitás nélkül 
szolgál. 

Ezen, a legénységi állományban csak nagyon 
elvétve előforduló hosszu szolgálati idő alatt, hiva
tásszerü kötelmeit mindig a legnagyobb odaadással, 
kiváló jó eredménynyel és eJőljárói teljes megelége· 
désére végezte és végzi. Erdemei elismeréséül 7 
izben dicsértetett meg és 2 izben részesült pénz
jutalomban, 1901. évi márczius hó L-án keli leg
felsőbb elhatározással pedig a koronás ezüst érdem
kereszttel tüntettetett ki. 

Kimagasló tevékenységei jellemzéséül a sok közül 
szolgáljanak a következők: 

1882. évi januá.r hó l-vel, midőn a II. számu 
csendőrkerület felállíttatott és működését megkez
dette Schrédl járásőrmester, akkor még őrmester, a 
karánsebesi örsre osztatott be, mint örsparancsnok. 
Ezen időben a közbiztonsági viszonyok a lehető 
legrosszabbak voltak és különösen a szarvasmarha· 
lopások és rablások voltak gyakoriak, melyeket a 
tettesek lőfegyverrel hajtottak végre. Schrédl őrmes
ter, örsparancsnoknak - bár a viszonyokkal még 
teljesen ismeretlen volt - a szerzett tapasztabtok 
alapján mégis sikerült hamarosan 4 veszélyes 
gonosztevőt kézrekeriteni. Az ezen egyénekkel le
folytatott hosszas és fárasztó nyomozás alatt 1500 
drb különböző lőfegyvert kobozott el és 1~0 bűn
tettest f.:Jgott el és adott át a hatóságnak a terhükre 
rótt rablások és betöréses lopások ból származó, 
mintegy 40,000 korona értékü bűnjeJekkel együtt. 

1884. évben a m. kir. VI. számu csendőrkerület· 

Pavlov Demeter, 

m. kir. II. számu csendőrkerületbeli csendőr. 



Molnár Román, 
Porgely József, 

ill. kir. III. szúmu csendörkel'ületbeli csendőr. 
m . kir. III. számu csendőrk\rü]etbeli ez. örsvezető. 



Székely Hermann, . Schrédl Károly, 

m. kir. III. számu csendőrkerületbeli járásőrmester. m. kir. VI. számu csendőrkerületbeli jál·ásőrmester. 



Kövi Pál, Zsiga Ferencz, 

m. kir. VI. számu csendőrkerületbeli ez. örsvezető. lli. kir. VI. számu csendőrkerületbeli ez. örsvezető. 
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hez, Baranyasellyére helyeztetett át, mint örspa
rancsnok. Ezen örskörletben a lólopások annyira 
elharapództak, hogy rövid idő alatt 84 drb ló lopa
tott el ismeretlen tettesek által. 

Schrédl őrmester örsparancsnok ezen örskörletben 
is hamarosan tájékozta magát és hozzáfogott a 
lótolvajok nyomozásához. Bár a lovak nagy része 
Szlavoniában és Somogy megyében lettek értéke
sitve, ügyes és leleményes nyomozásával rövid idő 
alatt 64 drb, 14,000 korona értékü .lovat valamint 
35 egy~nt-;reszmt mm tettest, részint mint orgaz
dát keritett kézre és adott át az illetékes biró
ságnak. 

Az 1899. évben, mint felsősegesdi örsparancsnok, 
a több vármegye területén garázdálkodó kóbor
czigányok által elkövetett 84 rendbeli különböző 
büncselekményt deritett ki, szintén nem csekély 
fáradsággal. Ez alkalommal mintegy 18,000 korona 
értékü bűnjel, 40 tette~, 42 bűnrészes és orgazda. 
került kézre. 

1902. évben Szatler Ferencz légrádi korcsmáros 
Felsősegesden keresztül utazva, az ottani korcs
mában meghált. Szatler a napi fáradalmaktól csak
hamar elaludt, miközben ismeretlen tettes vagyo
nának jó részét - 2000 koronát - mellényzsebé
ből kilopott. 

Schrédl őrmester, örsparancsnok három napi 
fáradságos nyomozás után a tettest a böhönyei 
szöllőhegyen egy présházban elbuj va felfedezte és 
elfogta j az ellop ott pénz is 10 korona hijáyal meg
került. 

A most leirtakon kivül azonban legjobban jel
lemzi Schrédl járásőrmester kimagasló érdemeit és 
eredménydus tevékenységét az, hogy szolgálati 
ideje alatt 570 bűntettest fogott el s mintegy 166() 
egyént jelentett fel. Az általa megszerzett bűnjelek 
értéke meghaladja a 2CO,OOO koronát. 

Ö cs. és al). ki ... Felsége 1910. éYi február 
hó 27-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározás{wal 
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chré dl Károly járá.sőrmes.tert, a közbiztonsági szol
,gálatban 40 éven át tanusitott, :trlÍndenkor köteles
séghü és példás magratartása, valamin:!; ki,álóan 
v uzgó és r endkivúl eredményes működése legfel
sőbb elismeréséül az arany él'iUmke/,e,~::;ttel legke-
,gyelmesebben kitün l méltóztatott. 

6. Kövi Pál ez. örsvezető II-od altiszt ós 
7. Zsiga Ferencz csendőr ce. örsvezető a ro. .kir. 

VI. s.r.ámu -csendő:rkerület állományá.ban. 
N evezettek az állományilletékes somogyszentmik-

1ósi öl1srol mult é':i október hó 9 én délelőtt öt 
(Írakor rendes Bzolgál'&tba vezényeltet vén, N emes
pátró községben Szakáll Ferenrz Istók ottani lakos
tól azon panaszt vették, hogy kárára nyilt udvará
r ól egy 10 korona értékü boros hordc' ja ismeretlen 
tettes által ellopatott. Miután a gyanu ifj. D.axner 
.József nemespátrói lakos, szokásos bÜDtettesre irá
nyult, a járőr azns;p d. u. két órakor, a káros, 
továbbá Szakáll JÓll:sef esküdt társas.á.gában gyanu
aitott lakására indult. A lakást azonban zárva talál
ták s egy szomszédos kis lánytól arról értesültek, 
hogy a hiÍlióbeliek mezei munkában távol vaDnak. 

Kövi .Pál .ez. örsvez:ető az udv-aron ennek daczára 
E égis körülnézett 8 a pajtában felhalmozott szé
Dára is felmászva, megnézte, hogy a széna egés.zen 
a tetőig van-e rak,·a. Ebbeli megfigyelése eredmé
Dyeként azt a felfedezést tette, hogy a ]lajta ezen 
résr.é:ben mintegy egy méter széles és három méter 
hosszu fülke van, melynek kert felőli részén z,sup-
zalmával és kukoriczaszárral, a pajtában pedig egy 

méter szélességben és Jr -St méter magasságban s:ué
mLval van eUorlaszolva és felismerheLetleIlné téve. 
A mint az örsvezető ezen fülkébe jobban betekin
tett, észrevet.be azt is, hogy ott, az általa sze
mélyesen is ismert, többrendbeli bűncselekmény 
miatt 21 évi fegyház büntetést elszenvedett somogy
szentmiklósi lakos, Kolnyek József, van elbujva.és 
térdelő helyzetében egy kétcsövű vadászfegyvert 
tart lőkészen. Kövi örBYezető a szén áról rögtön 
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leugrott s járőrtársát is figyelmeztet,e a veszélyre, 
Kotnyeket a tÖl'Vény nevében felszólitotúa, hogy 
tegye le a fegyvert és adja meg magát. A felszó
litásra azonban Kotnyek választ nem auott, hanem 
a helyett a szénán át a jál'őrre irányzott lö é6t 
tett, melynek lövedékei nem találtak. Ene a járőr 
mindk-ét tagja abban az irányban, hol Kövi örsve
zető Kotnyeket megplllantotta, a se:énán keresztül 
több lö' ést intézett, de szintén eredlnény nélkül, 
mert belülről semmi Desz nem hallatszott. Ekkor 
Kövi örsvezető járőrtársának meghagyta, kogy 
kerüljön a pajta mögé s a eSl:I]l és kukoric:zaszár 
között igyekezzék az ellenszegiilőt ·, .kü,ém1elni s 
ártalmatlanná .tenni. Alig, hogy Zsiga csendőr cz. 
örsvezető a ]lajta háta mög~ ért, ő reá is tétetett 
egy eredménytelen lövés, mire Kövi és Zsiga örs
vezető most már két oldalról, de óvatosan, nehogy 
egymást megsértsék, a lövés irányában fegyverüket 
többször elsütötték. 

Számos lövés leadás.a után kiáltotta el csak magát 
Kotnyek, hogy bal keze meglövetett, magát meg
adja. Kövi örsvezető felszólitására mindkét karját fel
emelve - mutatta, hogy ~ál!\ fegyver már nincs -
rejtekhelyéről azután elő is jött. 

Bár Kövi örsvezető kérdésére Kotnyek azt a 
válas2t adta, hogy a fülkében rajta kivül más nem 
volt és nincs is, mégis erről meggyőződendő, Kövi 
örsvezető l1t'asitá~ára Zsiga csendőr C2. örsvezető a 
széna tetejére mászott s az eltorlaRzolt helyre bepil
lant{}tt. Meglepetve vette -észre, hogya fülkében 
még egy ember tartózkodik, a ki a nála lévő fegy
veIből reá. irányozva, tett is egy lövést, de Zsiga 
a szén.a tetejéről hirtelen leugorván a lövedékek 
nem érték. 

Minthogy a járőr előtt ismeretlen volt azon körül
mény, hogy a fülkében még hányan vannak, mind
k~tten arra irányitva ujabban több lövést tettek, 
egy hörgésszerü kiáltás hallatára azonban a tüzeléBt 
beszüntették. 
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Ezután a fiHk~ körüli szénát egy tűz horoggal 
óvatosan. el.tá~olitva, a fülkében Török György 
nagykalllzsai illetőségü többszörösen ~).intetett és 
körözött gonosztevőt találták holtan. Ovében egy 
hatlövetü forgópisztoly és élesre fent vadásztőr 
volt, melJette pedig egy kétesövü lankaszter vadász
fegyver hevert, benne két, kilőtt töltényhüvelylyel. 

A leirt esetnél Kövi Pál ez. örsvezető és Zsiga. 
Ferencz csendőr ez. örsvezotő kiválóan bátor , elszánt 
~s vitéz magatartást tanusitott. Higgadt és katonás 
fellépésük, lőfegyyerüknek ezélszerü és eredményes 
alkalmazásával a Horvátországban, de különösen 
Somogy vármegyében veszélyeztetett közbiztonságot 
helyre állitották s a lakosság nyugalmát is vissza
szerezték, miáltal ugy maguknak, mint a testület
nek is becsülést és elismerést szereztek. 
Ő c s . és a p. kir. Felség e legmagasabb figyel

mére méltatya Kövi Pál ez. örsvezető és Zsiga 
Ferenez csendőr ez. örsvezetőnek fegyveres e11e11-
szegülőkkel folytatott harczban tanusitott bátor, 
elszánt és vitéz magatartását, 1910. évi julius hó 
20·án Bad !sehIben kelt leglelsőbb elhatározásával 
mindkettőjüket a 2·ik osztdlyu ~itézségi ezüst érelmnel 
legkegyelmesebben kitüntetni méltóztatott. 

8. Vlaisavlj evié Vladimir őrmester. a magy. kir. 
horv. szlavon csendőrparancsnokság állományában. 

N el-ezett őrmester 1887. évi április hó 13-án a. 
magyar királyi honvédségnél telj esített csapatszol 
gálat után lépett a m. kir. horv. szlavon csendőr
parancsnoksághoz s azóta megszakítás nélkül -
19 év óta, mint örsparancsnok - szolgál. 

VlaisasJjel"iLörmester ezen hosszu csendőrségi 
szo gálaíi ideje alatt az annyira terhes csendőrségi 
szolgálatnak egyaránt fáradhatatlan buzgalommal 
te!jes odaadással és kitartással szentelte magát. 
Dicséretes tevékenysége, kil"áló ügyessége és szak
ismeretei révén, számos, igen bonyolult és súlyos 
beszámitás alá eső büncselekményt deritett ki. 

Különösen kitűnt higgadt és bátor magatartásá-
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val a kőrösi járás lakosságának 1903. évi zendüléskor, 
a. mlkor is magatartásával nag-yban hozzájárult 
ahhoz, hogy a közrend hamarosan ismét helyre 
állittatott. 

De nem csupán a közbiztonsági szolgálatban tünt 
ki ezen der ék altiszt, hanem alárendelt jeinek neye· 
lése, oktatása és fegyelmezésében is, ugy hogy 
elöljáróinak te ljes megelégedéRét és bizaimát érde· 
melte ki. 

N evezett őrmester szolgálaton kivül is példás 
magaviseletet t anusított és tanusit ugy, hogy alá
rendelt jeinek valóságos mintaképe. 
Ő cs. és al). kk Felség e méltányolva ezen 

kiváló altiszt hosszu kötelesség hü szolgálatát, 1910. 
évi május hó 3-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatá· 
rozásával a..koronás ezii!;t érdem kereszttel legkegyel
meRelíben kitüntetni méltóztatott. 
Ő cs. és a p . kir. Felsége f. él'i julius hó 22·én 

kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben 
megengedni méltóztatott, hogy 

Zambó P ál és Gléga Pál őrmesterek a bolgár 
katonai ezii8t érdemkeresztet, 

Guttmann Fer encz csendőr ez. örsvezető a bolgdr 
katonai ezüst én/tet, 

Takács József ez. őrmester. Futák Ber talan és 
Kelemen J ános cz. örs\-ezetők, Árva Pál, Léhi Béla 
és Kamodi Gáspár csendőr ez . örsyezetök, valamint 
Kastal Péter, Oszkai Károly és Knueskó Vincze 
csendőrök a bolgdr katonai koronds ezüst érmet, 

Nekanovics S imon csendőr ez. örsvezető, valamint 
Fodor István, .Schály János, Horváth ,Tózsef, Bocsa 
Károly, Hrot ek Mihály, Gáspárik János és J ankó 
J ózsef, eseodőrök a bolgár katIInai bronz érmet, 
végre 

Miklós Dénes örsvezető a 7'omán Servicilll Credin
eius éI'em l·ső osztálydt elfogad hassák és viselhessék. 
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n. Jutalmazások. 

a) A m . kir. é s a m. kir. horvát-sdavon csend. 
őrségijutalmazási alapbóljutalomdíjat Dyertek : 

a m. kir. 1. sz. csmdőrkerületnél: 
Mózes Albert ez. örsyezető II. alt." _ 40 korona 
Forika Péter.« ;;0 
'róth János e~. őrmester 20 
Erőss ImrEl örsvezető__ _ _ __ 20 
Kiss Benjamin ez. őrsvezető II. alt. 20 
Zsoldos József. « «. 20 
Rákosi Gyerkó Zsigmond ez. örs\'- II. alt. 20 
Laez József csendőr ez. őrsv. _ __ _ 20 
Pap József • __ _ _ 20 

a m. kú·. II. sz. cSI!'Iu/őrkerületnél: 
Demeter Ferenez ez. örsvezető 40 korona 

. Piró Emilián csendőr 30 
Kosztin Vazul __ _ ._ 20 
Kővál'i Sándor« _ _ __ 20 
Németh Sándor III. ez. örsv _ 20 
Tok Pál ez. örsvezető __ ____ _ _ 20 
Szakál András csendőr 20 

a m. kir. III. sz. csenclórkeriiletnJI: 
Nyiri Sándor őrmester ___ 31 I korona 
Herke József ez. őrmester 20 
Szili János • _ _. _ ~O 

Kasó Ferenez • !tO 
Rozsnyai János ez. örsv. _ _. _ .__ 20 
Szentey Istyán « ( 20 
Kovács Károly csend. ez. örs\'. 20 
1IJ ayer Mihály " 20 
Békési József csendőr _ _ _ 20 

a m. kir. IV. 8Z. csendörkeriiletnél: 
Biró LáRzló ez. örsv._ _ __ ~O korona 
Brindza József csend. ez. örsv. _ _ 20 
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Pándy Gyula örsv. ez. őrm. _ 20 korona. 
Rozman János ez. ÖrRV. _ __ _ 20 
Lobodai G'.'ula örsv. ez. őrmester _ 30 
Sarmaság Döme ez . örsvezető 40 

a m. kir. V. sz. csendőrkerületnél : 
Cs~rnyiesl(!lo F erencz ez. őrmester _ _ 20 koron~ 
Cseke I stván ez. örsvezető _ 20 
Cflerveny Károly csendőr _ 20 
H or,,:'Ith Ferencz I. őrmester 311 
Hőhue Vilmos es_ őrmester 20 
Adamik Gáspár ez. örsvezető 2u 
PalI ag Károly csendőr ez . örsvezető 2U 
Kovács János II. örsvezető __ __ 20 

a m. kir. 1'1. sz. csenclőrkeriiletnél: 
Marton Gyula jál'. őrmester _ _ __ 30 korona. 
Gelencsér Pál ez. őrmester _ _ _ 20 
Gábriel Gyula őrsvezető 20 
Tóka J á nos • _ _ _ 20 
Harang Dénos ez. örsvezető 20 
Vas Lajos 20 
Fekete István I I. ez. örsvezető ._ __ __ ~O 

Viszhoffer András ez. 20 

a m. /til'. VII. 8Z. csendórkerületnél: 
Kutaj László csendőr ez. örsvezető 20 korona 
Kiss J Ózsof. 21) 
Szabó Ferencz II. « 20 
Farkas Ferenez • 20 
Szabó András 1. csendőr_ 20 
Galieza János. 20 
Karaján János ez. örsvezető _ _ 30 
Kovács Mihály «« 20 
LukácR János ez. őrmester _ __ _ 20 
Horváth Péter cs. ez. örs vezető 20 . • 

a 111 . kir. VII I. S~ . cserulőrkeriilet",d: 
Csáki Lajob ez. őrmester _ --7' . 30 koron 
J ók Lajos ez. örs \'ezető -/ - 20. 
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Szabó József ez. őrsvezető _ _ _ __ 20 korona 
Radácsi Imre cs. ez. őrsvezető _" _ 20 
Kiss IstYán 20 
Józsa Győrgy« • 20 
P,\'pp Mihály csendőr �O 
-Garabúczi József csendőr .... �.o . 

Tehát 1910. évi augusztus hó 18· án, mint O császári 
-és apostoli királyi Felsége legmagasabb születése 
napján, a m. kir. és m. kir. horvátszlavon csendőrségi 
jutalmazási alap kamataiból 65 altiszt és csendőr 
összesen 1420 K jutalomdijat nyert. 

b) A Török Ferencz-féle csendőrségi jutalmazási 
alapíhállylJóI jutalomban részesültek: 

a 111. kir. 1. S<:. c-S<"itdiírkerületnél: 

hl irton Ernő csendőr _ .... _. _.. _ 50 korona 
Arros Sándor ez. őrmester 40 
Buttyka Dénes ez. örS\'ezető __ 40 
CSOIllOS Mfl.tyás csendőr ez. örsvezető ... 40 
J abb J �'zsef 40 
Jeromos Ignácz őrmester 30 
György József ez. őrmester _ :._ 30 
G. Biró István ez. őrsvezető U. altiszt 30 
Hegyesi Al1lhó.s ff 30 
Csulak Lajos « a . «  30 
Balázsi László csendőr ez. őrsvezető 30 
Sebestyén lIme 30 
Molnár :6sigmond « 30 
Suvelyán Mózes 30 

a m. kir. II. sz. cselulJrkeriiletnél: 

Kftrászi Gyula ez. őrsvezető _ _ _ 50 korona 
Németh !l:iózes örsvezető .. _ 40 
Gáspár János II. csendőr ez. őrsvezető 40 
Kern Vilmos ez. örs vezető ._ .. _ _ 30 
Darvas Jeremiás csendőr .... ._. ._ ::>0 
Csoszot' József ez. örsvezető ._. 30 
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Balázsi Lajos csendőr ez. őrsvezető 
Mike Ferencz csendőr ._ _ _ _ 
Berszán Demeter « _ _ ._. _ 

30 korona 
30 
30 

a m. ki?'. III. sz. csendöl'keriiletnél: 

Horváth István II. ez. örsvezető _ _ 50 korona 
Kovács Mátyás őrmester _ _ _ _ 40 
Tóth András őrsvezető _ _ _ _ .... 40 
Barizs Lajos csendőr ez. örsvezetö __ 40 
Huszár József ez. őrmester_ _ _ _ 30 
Galamb József « 30 
Marinkás József « « _ ,_ __ 30 
Vass József cz. őrsvezető_ _ _ _ 30 
PurO'eJy József ez. örsvezető _ 30 
Berta János csendőr ez. örsvezető 30 
Farkas Mátyás csendőr _ _ _ _ 30 

a m. kir. IV. sz. csendőrkeriil etnél : 

Csáthi Lajos ez. örsvezető _ 
Juhász András csendőr _. _ _. 
Oberbüehlel' Fel'enez örsvezető ez. őrm. 
Zsadon Benjamin ez. örs vezető _ 
Lengyel István II. ez. örsvezető 
Bandura József « 
Dunka István « 
Istók István csendőr_ 
Pofók János 

40 korona 
30 
40 
50 
30 
30 
30 
30· 
30 

a m. kir. V. n csendőrkel'iiletnél: 

Jeles Ferenez csendőr _. ._ _ _ ._ :l0 korona 
Fábián Ágoston « .... _ _ 30 
Szabó István UI. ez. őrsvezető__ _ ._ 30 
Farkas József IV. « «  30 
Batár Antal cs. cz. öl'svezető _ _ ._ 50 
Pallag János « • .  « _ _ _ 4LJ 
Békési György ez. őrmester _ 30 
Szabó János VI. cs. ez. örsvezető 30 
Tóth Zsigmond csendőr 40 
Vitéz Miklós ez. őrsvezető ilo' 

14 
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II III. kiJ'. ri. s::. cscndiirkc/'ület!l':I: l'a'I' '.fikh·.s cz. őrmester __ 5U korona SerlÍk Ferencz cz. őrmester _ 30 Ya.'5 l'erencz II. cz. őrmester._ 411 "] �at"� (;,61'''1' őrsyezetö 40 Seből, T.,ajo"s ez. örsvezető _.. :3() I'icJllel' Tino, '" 30 :r'IolJko; Ill1re r. ez. örs'\'ezetö .... Ro HQ::;zt81' Istv:ín cs. ez. örsyezető _ 4ü :::i,HlJl1 Gyula " 30 I'aE'lur Ferencz csendőr .... 3u 
(( III. ki/'. rI!. 8·;. c8l'1uZűrlieriiletnél: 

Ké�z József ez. örsvezető ll-od altiszt._ 3U korona Koráes Ish·ím Y. ez. örsv. II-od altiszt :30 Mílrtou .J (lzsaf cs. ez. örsvezető._. 30 
T'-.i:!t L"jos csendőr .... 01) T:lt,,!, :lIihily ez. örsvezető II-od alliszt 40 
De"k Vazul csendőr ez. örsvezető 30 F';,lE'r Heurik , « 31l Pap·Tyirfl, J tÍnos csendül' cz. örsvez-e'tö 30 Ki-s Eúlllláll • 30 
A",;a1"" SlulJnel cz. öl'sYezető 4(1 Har:, Ferencz csendőr ez. örsvezető .4.0 G.\";r;::·�· János csendőr . 30 

a l/l. kir. rIIl. sz. c8<,ndőrl .. "r'iilctn/l: RiLgy Géza j. őrlllester ... 30 korona Tihanyi Imre cz. őrmester .... .... 40 
Ba lo(:·1t B:ntha Anc1rJÍs ez. éirmester iiO Bok,;j· I;;tvílll ez. örsyezc;tü ;::() 
FarLl� Gerzson csendőr ez. (;rsyezetü 40 Hege,1iis Jáno� csendőr ;:)0 
l\líne�e József :30 ri:l'C'CZ János " ,.. _ _ ._ 30 • Tehát If/l n. é, i [lllgl1�ztns 1 S·án, mint Ő esá�z:íl 'i és 
ap(l�t,)li h ir;í.lyi Felsége legmagasabb születése n:t]>jAn, s:·: rdtii;zt és c8enclür 2SljO Ii: jutalomban réEzesiilt. 

I 
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ej A Panajott Sálldor-féle segélyezési alapból 
segélybell l·észesiUt: 

P:í.ljánc's Nándorné törzsörm. öZlegye 60 korona 
Csibi István nyug. csendőr őrmester _ 60 

) 
I 
j 
l 

I 
I 

I 
I 

Forgial'ini Kil'oly uyug. cs. 60 
Makay József nyug. csendőr .: .. 60 
Horyáth Ferenez VI. nyug. orsvezetu (jO 
Fürecli József nyng. csen0őr fjO 
Lázár Dénes nyug. örsvezetö 70 
Özv. Hollál' Béláné nyug. Ől'lll. ÖZ\'E'g�'e (j() 
Özv. CZilllcrer Istnín11é ny. őrm. özvegye 60 
IliesÍll Liszló nYllg. csendőr 10 
Tóth Ábrahálll . « (ja 
ÖZ\'. Lődi Istníul1é nyllg. őrm. özvegye 60 
ÖZ\'. Eisler Istvánné ,, « 60 
Horvith Kálmán nyug. őrmester _ 60 
Takács Yendel « «  60 
Pál Ignicz nyng. j:í.risőrlll. ._ 60 
Yuity Szaniszló nYllg. csendőr liO 
Balá�s S:í.ndor nyug. őrlUester liO 
Özv. Balikó Sándorné ny. Őrlll. özvegye liO 
SOÓB Ferencz nyug. őrmester_o 70 
W 'inlich Engelbert kegyc1ijas ez. őrm. (jO 
Kén Sindor' nyug. jár'.sől'm. _.. .. ha 
Özv'. Graef Vilmosné ny. törzsőrlll. öZ\'. {iQ 
N aUI' József nY. őrlllester 611 
Öz�: Borsos P�lné ny. űrm. öz\'egy<: ._. (íU 
Hziics J :\110S volt csellClől' 61) 
Gacs I�náúz nyug. cz. őrm. 60 
Kiní.ly 'József. 'i1Y�lg. esenclöl' (iO 
1'heis Jáno;: nyllg. örsvezető 6fJ 

s' 

d) A dombrádi Nagy Gyula-féle alapítványból 
jutaloD1ball részesült: 

a m. kil'. !. S�. csem/őrkerii/,·tn,l/: 

Mentii Fereucz járás(Jrlllestel' ·ti) koruua 
H* 
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(t 111. kir. II. sz. clIl!'ndőrkeriiletnél: 

.Juhos László ez. őrmester _ _ _ _ 45 korona 

ct m. Jei?'. IiI. sz. csendörkeriiletnél: 

Csaba Ákos e�. őrmester _ _ __ . .  _ 45 korona 
Oláh József őrmester _ _ _ _. .... 45 korona 

a m. kir. IV. sz. csendőrkeriiletnél: 

Bátori Ferenez j. őrmester _ ._ .... _ 45 korona 
ct m. kir. V. sz. csend,Jrkeriiletnél: 

Pollák Benedek ez. őrmester _ ._ ._. 45 korona Porubesán Gábor « 45 
ct m. kir. VI. s::. csendorkeriiletnél: 

Hal:í.sz Mihály jál'ásőrmester .... ._ _ 45 korona 

a 111. kir. ViI. sz. csmdörk";'ületnél: 
Szász András ez. őrmester .... .... _ 45 korona 

(t m. kil'. T'iII. s·,. CSt1ulörke/'ii{ctn,ll: 

Kis P. Károly örsvezető ._. _ _. 45 korona 

• .') A m. kir. beliigyminister ÍlrŐ Nagyméltóságá
tól jutalmat nyertek: 

ct m. kir. I. 8::. cSL'1lchírkeriiletJ/(ll: 
n..ováes Mihály csendőr _ _ 100 korona Bándi Benjamin !.iQ Paskán Leó 6,) 
Tamás János ez. örs vezető II. alt . .  _ 50 Miklós György ez. « « « ._ 50 Koseh J inos cs. ez. őrsvezető F-O Vass István j. őrmester :30 Poz:;onyi János csendőr .... _ '_" _ :3D Venter Demeter' « 30 
Cziklédi Imre ez. örsvezetŐ'" .... . _. :10 N egrea Auclrás csendőr �O 

« 

:] 
Kopaez József cs. ez. örsvezető 10 korona. 
Bokia János csendőr _ _ __ ._. _ 10 
Fenies György ez. örsvezető _ __ _ 200 
Hatházi Lajos ez. őrmester 100 
Gyurka Mihály ez. öl'svezető ll. alt. 100 
Balog Vilmos . « . «  100 

PáHi Gáspár cs. ez. örsvezető _ _ 100 
a m. kir. II. sz. csendöl'keriiletnél : 

Posztó s György ez. örsvezető ._ ._ _ 
M6ráx Demeter csendőr ._. _. _ _ 
Fábián Ferenez 

20 korona 
20 
20 
20 Tóth Lajos III. 

Lepsy Ferenez « _ __ . _ _  20 

Mii.rez Pinezán János csendőr 
Biaesi Bálint Sándor 
Mészáros Sándor 

20 
. _ _  ._ 20 

50 

Magyari János _ . . _. _ 30 

Buszlai András 
Révész Mór ez. őrmester 
Lázár Sándor ez. őrsvezető _ _ _ 
Bata Bálint « • _.. ._ .-
Teleki Lajos esendőr .. _ ... 
Oláh János cs. ez. örsyezető . _ _ 
Kovács Buna József j. őrmester .. _ _ 
Mayer Pál ez. őrmester 
Lévay Mihály ez. őrmester _. __ _ 
Ozsvár Kálmán ez. örsyezető _ _ .. _ 
Hatházi Ferenez csendőr.. _. __ -
Németh József j. őrmester_ -
Rab Zsigmond ez. őrmester._ _ _ 
Varga Pál _ _  .. -
Puese György _ _ _. 
Baróthi J!Í.UOl> 
Tamás József « 
Fakesch Mihály" « 
Szelejin János cs. ez. örsyezető _ ._ 
Rikker Adolf (( 
Ábrahám József (( 

�O 
50 
50 
50 
60 

100 
1:'0 
100 

50 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 

30 

'20 

�O 
20 

4 



II l/l. kir. Ill. sz. t,;,wmd/Jrkcriih,tllét: 

I Rnber F(';l'«ll':Z törzsűI'm. 400 korona 
Bnc1ay Ft'reuez " 100 
Veka:dy Benj'1l11in • 3il 

\ 'Pn tz Gottfried 3 .. i 
Fodor Lh'án II. ez. örsvezető lUO 
Pintér J áll os I. 100 
Pető Elek H JOn 
Bnrucz1.üi i\lárton r, 100 
Hor\';íth Józs. III. « « 100 
,3zeloczki Jinos cs. o .. örSHzető 100 

'TáJa,' P.:'tür 100 
KOWSll J{1l10S « « 100 
Konyári ;Uirton e58lldől' 100 
('sete Lajos cs. ez, ürlllestm'___ 60 
Erd<éh'i László cs, ez, örsvezető fiO 
G,Uti 'fllé.; járúsörlllestel'._ ._. 50 
GéulPsi nIirton ez. l>rlll8ster 100 
Juhász Gábor tÖl'zsöl'wester.._ 150 
VitáI Gyula 150 
G ubicza G"ulit J 50 
Staub Fel'�nez. cs. ez. őrmester 100 
Piriczki Déne, cz. öl'sYezető. _ _  . .... 100 
O::zepessy Jenő " 100 

ct 11/.. kir. r. 8.:;. csendr.)rheriiletnét: 

Nngy Károly I. örsvezetö 100 korona 
Herezeg György « oo_ __ _ 100 
Szabó Béla ez. öl'syezetéí 100 
Pál István ez. őrmester 100 
Bráth Dezső l>l'Westel' 100 
F�"rk:,s LajOE. csendűl' �,I) 
'\'o2"h Pál ez őrmester 4.0 
Szt�'et:re D8�letel' ez. öl:;ve;'-�tö 

.
... ··n ... --__ BO 

Kozma. Dávid csendőr .... . .  ._ _ :20 
Blllej·Z"jec3 Yillcze eSGllcl&r ___ _. __ :10 
' .. !stille :\'·o(h·ás éjrlllester.._ __ . .... Íi)(l 

·.hó L:íszlr.·, cs. Ch. örs';ezeté; . . .... GO 

!:!15 

Ka.rácson Lajos csendőr._ _ 
F,ildvári I{ároly tÖl'zSŐl'lnester 
Tomek Gyula . 

P:1,rkas József I. « 
Fel ber Elek ez. őrmester _ ._. __ 
I�ertész János örs vezető _ ___ _ _ 
Molnár Salamon törzsőrmester._. _. _ .. 
Gonda Ferenc3 • 
Bakos Ferenez járásőrlllester 
Fazekas Lajos « 
Stadler József őrmester._ __.. .... ._ _ 
Éliás Antal cs. Cll. örsvezető ._. ._. _ 
Filák József csendőr ._ ._ ._ 
Tárnok Benő « .... _ .. _ _ 
Szolcs>Í.nszky Antal cz. őrmester 
Huszka Jé,z8ef cs. ez. őrsvezető .. _ ._ 
Svoha István csendőr _. ._ ._. ' .. _ ._ 
Török István 

60 kOl'on& 
50 

50 

50 
40 
40 

100 
100 
100 
400 
100 

60 
40 
40 

100 
50 
5U 
50 

a 1/1. kir. l' J. s·::. csend,j'l'kerü l etn/l : 

Szabó József ez. ől'mester __ o 25 korun:.. 
HorvÁth Ist .... án III. csendőr. . :lb 
Almási József örs .... ezető 50 

Gesztesi András törzsőrmester _. 50 
FÓobián Péter cz. őnnester .. __ _. _ ._. 100 

Cóizi H emik csendőr 50 
Tóth György II. eFendőr .. _ 50 

Németh Dávid járás őrmester 200 
Berényi Dénes !ZOO 
Kovács ,J ózsef r. 50 

Hilolász Mihály _.. ._ oo . 100 

Tokaji .l inos ez. őrmester 30 
Csa.hók Ferencz ez. őrmester ._ 150 

l\lóriez József ez. örs vezető 40 
Schreiber Mór ff «  :l0 
l\Iolnár KÓoroly cs. ez. örsvezetü . ... _ 30 
V árbelvi Jenő csendül' ._. 23 
Kiitély . Antal 40 

G aál J ó�sef 50 

2 
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D'\I"ÓCzi Sándor csendőr __ __ 
ÉcHer Kálmán « __ _ _ 
NeuIlla,un Károly Pál eseudőr 
N a,gy János csendőr __ _ _ ___ _ 
Bn.rna Imre ___ __ ___ _ __ 
Horváth György csendőr __ , 
Takács János II. 
Kreidenitsch József « 
Horváth Flórián _ _ __ _ 
N émeth József II. « __ _ __ . __ 
l:)zabó Imre pr. csendőr _ ___ _. 
Horv:í.th Pál « « __ __ _ _. _ 
Lukács Ti,-adar törzsőrmester 
Gesztesi András 
S,;abó János II. ez. őrIllester___ _ _. 
P{tlfi István " « 
Dornbach Gáspár irodaszolga 
A nerbach János 

30 korona 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
�O 
SO 
50 

150 
120 
1�0 
100 

50 
50 

a 111. kir. rI!. sz. csendöl'kel'ületnél; 

'I'atár Mihály ez. örsvezető _ _ _ 60 korona 
Anbl János csendőr _ _ _ _ _ 30 
KihS Gyula « __ _ _ _ 30 
Bn.rtók Fel'enez őrmester 300 
TUIllás Elek járásőrmester ._ __ 100 

a. m. liiI'. ViII. s�. cselldöl'kerületnél: 

D:trkadi Sándor ez. őrmester _ _ ___ 120 koro ua 
Fsrsncz Istvá n  ez. öl'svezető_ __ _ 100 
N ,\gy József « _ _ ___ 100 
Csépks István csendőr _ .__ _ _ 100 

f, A Dl, ki'r. földmivelésügyi miniszter úr Ő Nagy
méltóságától jutalmat nyertek: 

(L lll. kil'. III. sz. esencZr'irkeriiletnél: 

I';;ü'acs Sándor cssnclőr 
'rald.cs Béla 
S7.lavik József 

20 korona 
20 
20 

, 

, 

217 
Szabó Albert csendőr 
Oláh Sándor II. _ __ ___ _ ._ 
N agy Márton « __ __ __ _. 
Horváth János II. esendőr_ _ _ _ 
Novák István járásőrmester _ _ _ 
Kóka Sándor cs. ez. őrmester _ __ 
Biró István örsvezető _ _ _ __ 
Keserű István « __ _ _ 
Hegedűs Mihály ez. örs\'ezető 
Békési Mihály cs. ez. örsvezető 
Nagy Péter 
Sorbán J 6zsef 
Lajtos Vendel 

20 korona 
20 
20 
20 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
�O 
�O 
20 

(t m. leü'. IT'. sz. csendörkeriiletnél: 

Lénárd Sándor járásőrmester _ _ _ 1 00 korona 

gJ A m. kir. pénzügyminister úr Ő Nagyméltó
ságától jutalmat nyertek: 

a m. kir. VII. S�. C8endörkeriilet'1lél: 

Inokai József ez. őrmestel'_ _ .... 
Deák János ez. örsv. II·od altiszt 
Bartos J 6zsef cs. ez. örsvezető�_ __ _ 
Szűcs Albert esendőr___ _ __ . _ __ 

80 korona 
80 
80 
SO 

h) Életmentési díjat nyertek: 

a 1/1. kir. II. sz. csendIYrkerületbtm: 

Székely Dénes örsyezető 1 személy után 50 korona 
Pavlov Demeter csendőr 1 50 

a III. kir. Ill. sz. esendrJrkel'ületben: 

Patka Sindor cs. ez. örsv. 1 személy utáu 
Molnár Román csendőr 1 

50 korona 
50 
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III. A D1agyar kirá.lyi honvéde .... mi n1Ínist" r {tr 
lŐ Nagynléltósá.gá.tól dicsérő okiratot nyer'"ek: 

a m. kir. II. ,�Z. c,w'nrl'írl .. eriiletllPll: 
Jún'ács Bl/na J/be/ júr:Í,sűrmester. ki encz rabló· 

'''yilkossá<yj eset tetté�éllek kirleritéseél't. 
"" Ylmetl/'" JÓ�8d jímísőrmester. egy rablás é� gyil
liosság kisérletének kider itéseért. 

a III. kir. IV. sz. csendörk/!/'iilr'tben: 
T"arga Sá muel j. őrmester, 20 é"en fel üli csendőr

.,�gi 5zo!ct:í,lata alatt !'\ közbiztonsági szolg,í1atban 
mi'ndenko�' kiv:íló ügybnzgósággal és kötelesség
hilséggel ldfejtett eredményes ten\kenységeért. 

a 111. kir. r. 8�. c8I!'1uliírkerül�tben: 

lJráth Dezső őrmester, a közbiztonRági szolg,ílat 
terén hosszabb időn át kifpjtett igen buzg" és erer1-
ruényes tevékenységeért. 

a m. /;il'. T-ll. sz. cSeHdőrkt'riiletbcn: 
Farkas jl.Jiilály csel�r1őr, ('gy ember életének ';f�be- l 

inlástól történt megmentése alkalmáyal trmnsltott 
,elszánt és bátor magatartásáél't. 

IV. A ma.gyar szent k01-ona orszá.gaihoz tartozó 
csendőrség felügyelője' á.lta.l (licsérő okirattal 

láttattak el: 

(t m. kir. J. s,:;. csendőrl,eriilt'tbm: 
Jlolrll"{ti Mihá/lj tÖl'zsőrmester. 1:3 évet meghalnd,', 

c�en,lőrsé<7i szol gálati ideje alatt úgy a ];üzbizton
-úgi, mint'" az irodai �zolgálat t<'l"én l;ifejtett i1gybuzgl> 
f:S eredményes te\'ékellységeért. 

Sr'hl/szter' .1fdrtoJl járisörmester. 23 éy�t m�g: 
hn.lad:, csendörségi szolgálata al att a küzblztollsngl 
,őzolgibt terén 'kifpitett eredményes m iiküclése<?rt. 

219 

Szenf!l!Jör(lyi Ld"�zl<í j:í.rn.sörmegter, segél1oktat(',i 
minőségben 81/� é, et meghaladó ülő n át nagy 8zor" 
galommal kifejtett eredmé nyes te\'ékenyspgeért. 

(ful/lbá� Dániel j:írásőrmester, a kö>biztonsú.gi szol
gálat 1erén 2:3 éve t meghaladó időn át nagy szor
galnmmal kifejtett igen ereLlményes tevékenységc�rt, 

Fekete &yÖ1"f/!J járásőrmester, a közhiztonsági �zol-
gálat terén 22 évet megha.ladó időn át nagy szor
galommal kifejtett igen eredményes te .... ékeny8égeél't. 

Demcter SáncZor törzsőrmester, majdnem 19 éven 
.it úgy n. közbiztonsági mint az irodai szolgálat 
terén kifejtett eredményes teyékenységeért . 

Hathá::i Lajos cz. őrmester, hosszas ,csendőrségi 
szolgMuti ideje alatt, éle különösen a mult évben 
a közbiztonsági sz .. lgálat terén kifejtett s általában 
igen eredményes tevékenységeért. 

Be/ule Lajos őrmester, 1\ közbiztomági szolgálat, 
terén 15 éyet meghaladó csendőrségi szolgálati ideje 
alrttt mindenkor lankadatlan buzgalommal teljesí
tett eredményes teyékenységeé,l't, 

].redflye�t'alri Józs�f őrmester, �1 éyet meghaladó 
csent1őrségi szolg:íJati ideje alatt a kÖ7.biztonsÍtgi 
szolgálat terén kifejtett eredményes teyékenységeért . 

ROli/asán Vazul törzsőrmester, 25 é\"9t meghaladó 
csendörségi szolgálati ideje alatt mindenkor nagy 
szorgalommilol teljesített eredményes tevékenységeért. 

Trí/h ImJ'e járásőrmestel', a közbiztonsági szolgá
lat terén csaknem 30 éü csemlörségi szolgálati 
ideje alatt kifejtett eredményes teyékenységeért. 

A 1/1. IciJ'. Il. .n. cserulőJ'keriilptbm: 
Mayer Pál cz. őrmester, egy orgyilkossági ltisérlet 

tet1esének és részesének elfogásáért. 
')[({/'Osi Fülöp jílorásőrmester és B(U'!Jthi .MIIIJ� cz. 

őrmester, egy rabló gyilkossági eset, kiderítéseél"t és 
a tettes eknek elfogásáért. 

SOlllo.'l!/i Antal jár:í.sőrmester, 18 é, et megbnlac1ó 
szolgálati ideje alatt kötelmeinek 0<1 aadó teljesíté
seért. 
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A m. kil·. III. sz. csenclőrkeriiletben: 
Kántor Géza őrmester, közel 19 évi csendőrségi 

szolgálati ideje alatt, a közbiztonslÍgi szolgálat terén 
kifejtett eredményes teyékenységeért, de különösen 
száruysegédmunkási és száruyszámvivői minőség
ben tanúsított lankadatlan szorgalma és lelkiisme
l·etes pontosságáért, nemkülönben alárendelt jeinek 
helyes befolyásolásáért. 

T'itál Gyula törzsőrmester, úgy a közbiztonsági, mint 
az irodai szolgálatban és kiváltképen segédtiszti 
seoédmunkási minőségben majdnem hat éven át ki
feJtett kiváló buzgalmáért, lankadtlan szorgalmáért. 

Keresztesi György járásőrmester, 24 évet megbalad� 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonságl 
szolgálat terén kifejtett buzgó és eredményes mü
köc1éseért. 

Lamos AI7Jád járásőrmester, a közbiztonsági szol
gilat terén 15 éyet meghaladó csendőrségi szolgá
lati ideje alatt, mindenkor la.nkadatlan szorgalom
mal teljesített eredményes müködéseért. 

Gá/fi lllés járásőrmester, az 1909. éyi február hó 
14-én Mezőcsáton öz\'. Szücs Kiss Lajosné és öz,·. 
Ádám Mihályné mezőcsáti lakosok sérelmére elkö
vetett rablógyilkosság tettesének hosszas és igen 
leleményes nyomozis utáni kiderítés e és elfogásáért. 

Osala Ferenc'! cz. őrmoster, egy hamispénz igére
thel kapcsolatos és a károsultak egyikének öngyil
ko�ságát is maga után vont nagyszabású csalási 
eset tetteseinek hosszas, körültekintő és igen lele
ményes nyomozás utáni ki derít é s e és elfogasaél't. 

Sc.ltneider Gáspdr járásőrmester, hosszas csendőr
sé<>i szol.O"áJati ideje aln.tt mindenkor, de különösen 
já;áspal"u�csnoki minőségben kifejtett kiváló tevé
kenységeért. 

A 111. kir. IT'. sz. csend()rkerii/d;ben: 
Fodor Sándor é" S:'19.lJic�ky Gyiil:(I!1 törzsÖl·rnes: 

terek, B('rc�ik F'r!r(,J!c�, Dál'id Ferencz, Hun!ladi JÚ�s�/. 
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Kovács Mihály, Virá.q András és Szabó Mihál" 1. 
járásőrmesterek, Simkó János őrmester és Molnár 
Sámuel 1. cz. őrmester, hosszu 8znlgálatuk alatt a közbiztonság terén, illetve különböző irodai 
alkalmaztatásukban mindenkor odaadó ügybuzgalom
mal és kötelességhíiséggel teljesített eredményes 
tevékenység és alárende"Itjeiknek célirányos Yezeté. se ért. 

A 111. kir. V_ sz. csendőrkel'iUetben: 
Kajsza F'ercncz, Szab6 Lajos és Szé/'ljes Mó:;es 

járásőrmesterek, Bráth Dez.ső. Kinn Jáiws, Nagy 
Oyó·rqy, Stadler Józse! és Szabó Gábor őrmestereIt 
és For'ltbcsán Gábor ez. őrmester, hosszas csendőr
sági szolgálati idejük alatt, a közbiztonsági szolgá
lat terén kifejtett eredményes ténykedésükért. 

Szolcsánszky Antal ez. őrmester, tűzvész alkalmá
val a kincstári vagyon megmentése és a tűzo�tás 
körül tanusított eredményes te\·ékenységeért. 

Banos György, }I'ükő Pát, Hollár Mihály és Mod
I"ód.'zki Jó:w./ járásőrmesterek az 1 !-l lU. évben le
folyt országgyűlési képviselő vó.lasztási mozgal
mak alatt tanusított ki \ áló buzgalom ért és eredmé
nyes tevékenységért. 

A. 111.. kir. rl. sz, csend'lrkerületben: 
Omeisz Gyula törzsől'mester, 21 évet meghaladó 

csendőrségi szolgálati ideje alatt, úgy a közbizton
sági szolgálat terén, mint szárnyirodai segédmun
kási és szárnyszámvivői minőségben tanusított ered
ményes tevékenység, ernyeeletlen szorgalma és lelki
ismeretes pontosságáért_ 

Fábián Péter ez. őrmester,Dobronak község hatá
rában 1908. éd október hó Hl-én Rózsás Imre zala
�gerszegi illetőségű kintornás sérelmére elkövetett 
rll.blógyilkosság tettesének hosszas utánjárással esz
közölt szakavatott és leleményes nyomozással tör
tént kiderítéseért. 

Németh Dd'vid járisőrmester, egy pénzhamisitó 



s:(övetkezetnek nagy körültekintéssel és kitart:ts sal 
folytatott igen leleményes nyomozlÍs után tÖl'tJut 
lel�p l el.ése. elfogása é" a bÜlljelek biztosításáért. 

Ilur/ks Jdz.�ef T . .iaró.sörlllester, egy n agyobb sza
bágu és több Yúrmegye kÖl.b i ztonság:1t yeszélyez�ető 
lJünszi.iye,kezet tagj ailJak kinyomozása. azoknak az 
igaz�(lg&zolg áltatás kezébe juttatása és a bünj elek 
biztosít:í.sa körül 2 1  napon át kifE'j tett igen eredmé
nves mül, ödéseért. . Ber/IPfi Dénes j nn1sőrmester, a németujvAri vasut
állom{,s' kézipénztárlÍn ak 1 !IO!I. mnrezius hó 2!1·�n 
törl�nt fellörése alk,-tlmúból b e vezetett nyomozas 
során a "vőnári erdöben elfogott két kóborezigány· 
n�'al íS "'napig folytatott és több vármegye . terüle
térE' kiterje�z tett szélesköl'ü és mgy körültelnntésse! 
YezelE'tt llYOmoz{ts alkalm{,yal számos büneselek· 
mél1Yll ek kit1erítése, ?)9 bűntettes elfoglÍsa, 3G bün
ré,z �s feljelentése és miutegy 5úDO korona értékü 
biinj el biztosí',ásáérL , 

('.,al,,;k FCJ'e1lc: ez. őrmester, egy nagyobb s zn.b:\.su 
�S több Yármegye közbiztonság:í.t YeszélyE'ztető bún · 
szöYetkezet t:lgjninak kin�'omc)zása, azoknak al. 
igazs:"g,zob':iltt1,t ,�s l, ez�be juttatn.sa és a bünjelek 
biztosÚása 'körül liifejtett igen eredményes k özrE'
múkódéSfért, ynhmint ''z l H.l9, é.ü november hayá· 
ban R,:í.tl\tüll pl1sztíto�t túzyész alkalm{wal a nlg�·on· 
lJJl'utlé" kc,rü! tanusított bú.tor lllagatartúsáért. 

Hurrát" FC/'eH('.� 1. j:'lrásől'm0ster, it Janl,HI'ich
Blésó,lI Endre !;iczhntlHllomi földbirtokos liÍn;-u':l 
1 \I(YI.  én ü0czcmber hó 5 - ti. köz ötti é,ijdcn betörl;s 
nt jún ('Ikön,tett. lf.,4.HJ koronn. kftrértékü él,szer-
10] 'lb f zökésb8n leyő tette",einek tübb n:lpi kiirill
tel,inté, lés f,í.rar,ztú lJYvllloZtÍ,s után történt elfog,'lsa, 
a lC'I).;,tt él,szf:rek legnagyobb részének felkutll.tt,sa 
l'� ,': Z Ol'C:-:\Zd'lk feljdentéséért. 

,':';twuit" Anta/ ez. őrme�ter, a .Lmkoyich·Bl-s,ín 
:EllI1rr; giczh athalomi földl ,irtokos kúní,ra H)( J!,) évi 
lh" '7 1'1ll ] , VJ' O- f i .  ]; i.',zö t!-. ,"ijelell l>rtÖl és utján el kö
n' l l? t l  I f :,  í ,l !  l,ur,n"l k'l!'ert0kü ék szorl" l ás kil1:,OU10-
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zá�lí,nál tnutlsÍtott ügybuzgó és sikeres működéseért. 
lJlartun Antal é.5 (jt'8zieS'i Andl'á8 törzsőrmester"k, 

l i  éyet meghabdó ielön át, ugy 30 közbiztonsági, 
valamint az iro dai szol g:í.1 at terén, főként pedig 
segéd tisztlsegúl munkási ulkahuaztat{�suk b !Ill kifejtett 
szorgalmas teyékenységükért. 

Jiin!/lh1fl lJIát!llÍ8 ez. ől'mestt'r, 16 (Í"et meghaladó 
cso lldöl'ségi szo lgálati ideje alatt ugy a közbizton· 
s:í.gi szolg:í.ll1.t terén, mil1t :\lúrendeltj einek vezetésé
I,en é� oktat:í.sában kifej tett ldváló b llzgalmáél't é� 
ern�'edet l e n  szorgRlmáért. 

ral'!lt� istván 1 r. őrmester, :t közbiztonsági szol
gálat terén hosszabb időn át, de különösen birósági 
.segédmulJkási all(fi.lmaztatá�áball 10 tiv Cta nagy 
lmzga,loJlllllal kifejtett buzgó és eredményes tevé
kenys"ge és telj es megbizhaMságáért. 

Dac/wI' T'l'Ildd törzsőrmester, 15 é \'et meghaladó 
csendiirségi szolgú,lati ideje alatt úgy a közbiztonsílgi, mint nz irod,ú szolgálat terén kifejtett szor· 
galllla és példó,ti lllaga\ ÍseJ etéél't, 

St/f/f/ Lajos 1. jál':1sől'mester. Szakonyi Dániel, il'oI/IIII" j Xá!'u/y, (já/us JÚ,? ·I�( Ől'mest erek és Bara" ic.� A,íll/,dn C-Y.. örUl ester, II köz biztonsági szolgálat 
terpll !lilSSZU időn (,t szakszcrii.en (;� ügy bnzg!t!om· 
ill al ki fej tutt eredm{'uyes teyél\ eny�égért alárendelt· jeiknek l lelycs vc'ze/ése. őr�eilmek rend b!'n tartás:íért. 

.:I. III. !.-il', rI l. sz. cSI'11dllJ'keJ'iiletlJell. 
Eál/!f<ti Sil/I I/cl, (jÖJ'íllt'l' Uyö1f/Y, Grr;sz JI;;:.�I:t. Jl[tÍr/l!/I .:1.1Ital, Wi/d I:irilJert törzbőrlllesterek, hossznbj , 

csendörségi s�c)lg,i.lati idejük alatt különböző alkal· 
lllaztlltn�:\Íb:lll, d l' főleg irodai ;;egél111111nkási minő · 
.égbeu kitc,jtetJ. l:nzg6 teyékenyst'giiliérl. 

i BIII'si J':;:;SI:! ,  l l('urcr�i .!ó;m:t; Jú/c"ó J/';:,wf járás· I öl'ille�t.erek, Han/uc;;; .:1./'1171, lJ-il d János, Füzi Andl'<ÍN. 
""-<lS 1:l'IlIí,.;: őnllesterek, Eni." Antal, (jrosz Hermann, :1 ,I,í:, '{/ Sá'l/(/,,! ,. ( Ir<Íri lJri1.'l,ís, Szá .• z 1Ilnes, rt/!'I/fI 

1 J';'I't 1:,.� o:. CJ webterek IH)b5zubb cscndörségi sz;,l· 

I ,� ,dat i  id('j ii k alatt a közl.>lz tOllS,ígi szolgálat t e rél'. 

l 
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kifejtett buzgó és exedményes mií.ködésééxt és példás 
mag atartás!Íért. 

Bartók Ferencz őrmester, a xuc1ai 12 alJ ostól arany
bánya társulat tulaj donát kélJező ipal'vágányu vas
pál��án egy vonat ellen, a sinei�varok felszedése 
által elkövetett merénylet tettesemek hosszas és 
körültekintő nyomozás utáni kidexitése, és a bün
jelek biztosításáért. 

Tatd1' Mil/(íl,/ ez. örsvezető, a f. évben több örs
köxletben cad.zdálkodott betöxőnek elfogásáért és 
393 óran át folytatott nyomozás során 41 rendbeli 
lopásnak, 1 2  rendbeli .lop�s , k��érletének és 54 rend
beli orgazdaságnak kIdenteseert. 

A m. ki/'. T'JII. sz. c8endőrkerületben. 
Sa1'kadi Sándol' ez. őrmester, egy rablógyilkosság 

t(·ttessénok nehéz viszonyok között, kitartó nyomo
zás után töxtéllt kiclerítéséért, továbbá örsének 
11éldás ren dben tartás áért és a közbiztonsági szol gá
lat terén csaknem 15 éven át tanusított szorgahuáért._ 

V. A cse ndőrkerületi parancsnokságok által 

dicsérő okirattal láttattak el: 

A '/Il. kil'. 1. s;;;_ (;Be'}/diJl'kerületb,'r� : 

raBs Istcán járásőnuester, Tamás ,lános ez. örsv., 
fíos;:tect G!Jörq!J csendőr, egy tolvajszövetkezet által 
az 1 9U6 -- 1908_ évek folyamán különböző országos 
vásárokon elkövetett lopások tettes einek kideritése 
és elfogás áért. 

8.-dkel!Jhidi János ez. őrl1lest., Mózes Albert ez. örs
vezetö Jeromos If/nác;;; őrmester, Vakarcs 11111'8 ez. 
őrmester, a közb lztousigi szolgálat terén kif�jtett �ge� 
buzgó és eredményes miiköelésükért, valamlllt dIese
l'etes magntartásukért. 

Eiss Ferencz 111. ez. őrmester, ](al.ló András, 1u/'c.lu 
Lukács, Korodi FerlmC'z ez. örsvezetők, Orbán János 
cs. ez. örsvezető, Biró JÓ�8el csen elŐl' a mult év folya
mán a közbiztonsági szolg�l;ttban k ifejtet t és számos 
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büntett, vétség és kihágási eset kiderítésében nyilvá
nult rendkivüli buzgó és eredményes müködésükél't. 

Magyari András, Hunl/ad-i István, HunYlUli Mátyás 
és &ente Já1ws ez. őrmesterek, Csere János örsvezető, 
Milclós G!JikglJ ez. i)rsvezető, LÖl'inczi Mihály ez. 
őrmester, Ii.oncsa,q János, örsvezető. 11'Iajor l.1.iMly 
ez. őrmester, Biró János Ill. ez. örsve·,etö a közbiz
tonsági szolgálat. terén kifejtett igen buzgó és ered
ménves működésükért és minden tekintetbeni dicsé 
retes magat artásukért _ 

Kardos Laios törz6crmester, 15 évi esendöri'égi 
szolgálata a l att mindenkor ta.nusitott előnyös maga
tartásáért é� használhat6�ágáért, különösen pedig 
beszterczei szárny irodai segédmllnkási miuőségben 
tapa�ztalt nagy szorgalma 1'\8 megbizhatóságáél't. 

li.át(d FereJwz csendőr ez. örsvezető, Rrnrich JÓZ81:r 
csendőr, Nustiun Larion nagyih-ai illetőségü fegy
veres csavargó és veszélyes közádalmu egyénnek 
2 �9 órai nyomozása és elfogása alkalmával tanusitott 
dicséretes tevékenységükél't. 

Gyurka Mihály ez. Öl'SV, Pálfi Gá�pá1' esen«ől' ez. 
örsvezető. Bándi Beniámin, Páskán Leó csendőr, a 
dicsőszentmártoni róm. kath. és az erzRébet"árosi 
örmény szertartá,u templomban elkövetett lop ások és 
rongálá�ok tetteseinek kinyomozása és elfogása körül 
kifejtett igen tevékeny és ereJményes működésükél't. 

Bede Barabás ez. örs vezető, Tö/'ök János csendőr, 
a M �ros folyóba véletlenségbő l beleesett Bálint István 
kompkezelönek a vizből való kimentése alkalmával 
tanusított derék magatartásukért. 

Steiner JÓz.�ef ez_ ől'mester, !I éven fel ti Ji csendől'ségi 
szolgálati ideje al att általáhan, de kivált a kolozsvári 
jlótszárnynál raktárke17.elő-segédmunkási minőségben 
tanusitott kiváló működéseért, telj es megloizható�ágáért 
és minden il ányu kifogástalan maga tar tásáé1't. 

Ell/bel' Zoltán ez- örsv., KiFrebra községben kiütölt 
tűz alkalmával a vagyonmentés körül kif. jtett dicsé
retes tevékenységeért és általában enrlményes szol
�áh\ti működéseért. 
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A m. I .. ir. ll. .• :<Í/11ll C8�lld";r�'crii ll'ti'e11 : 

JI,:� :dr',.' Sándo/' ez. őrmest er, fl rablógyilkos�igi 
eset ki deritéseért. 

Ti.crd;,·s Sándur (\rmester, egy tolvnjszö,etkezet 

1inY\)IllOZÚ�n körüli €l'€dmél1yél't. 
k'lIIete JJ(Ítllá.� C�, Cl':. öl'syezeté". a közbiztonsági és 

külöuösen a . vb.rosi szolgálat.bau II nyomozás terén 
kifejtett el'elll1léuyes teyéken:vsége�rt. 

. ' , 
B,JI/ a i  ,Jdnus őrmester , a ],özb1Ztonsngl szo]g,�ln.t 

1�réu de különösen mint szál'llyiroc1ai segédmunkás 

".z. ir�(hi teen,1ökben tnunsított szorgalma stb. által 
ümu,ított te\·ékeu�·ségéért. . , . . [,/1'((,1/ JIihd/!f ez. őrmester, egr orgyllkoss�gl

, 
,kl' 

sl'rlet kit1erítéseért, a tettesel, és reszesek elfogasael't, 
I\.1/.,tIjS 1,/11'8 ez, őrmester, egy tolvaj szövetkezet 

ü��.inil1ak l;ic1edtéseél't. 
., 

. ' 
Orsrár Ed/mán ez. örs\'ezető, egy betoreses lop',s 

tettesénel, kil1yomoz;Í,sáért. 
IJilta/an ,J,;;sd j éírmester, 8;;/kcl!l dndrd." Cúndel 

Sdl ",·.d, /', Sz,fl/,ilá I\.áru/!I, :-'-arl!! L(�jos és �';1l8tOS J'Jl re 
Cl .. (írmest erek, Pa]'  .l"trdn ez. örsvez"tő. SWlon LaJOS, 
:.-(/!/!l li/,I,� és 1:3<:lIdár JI,/ rin ől'mestel'ek. S�kllf)a Já'�!Ils 
és Girlinq Jcí1ll13 ez. öl'mesterek, Jo.�;;1 .Tano·' ars· 

Yezetö Dell/da FeNnI';; és li.e/'Jl. ri/mo·' ez. örsveze
tők, lJ. \özbiztonsági szolg:t1a.t terén kifejtett buzgó 

�s eredményes te\·ékenységül,ért. . Rar.. biq;1I0lHl, I'm'!/a Pál, FI/csc Györr/lj és Bct�'óth l 
János ez. 

'
őrmesl:ere1" Tali/á., ,J,J::s�f, F�tI;�'"ch Jlthál!f 

és lIca Si/llon ez. örs\'ezetők, egy l'a.bla.SI eset tette· 

seinek kiderítése alka.lmá\·nl kifejtett buzgó és ered· 

liléoyes teyékenységii.kért. 
r;/l'SC G,/örf/I/. HI.HTtÍth Istr(Í11 Ill. és J:.Iaro.,i Fe' 

l'<'1lc�, C'z.
· öl:l{lesterek, Tali/á" Jú;:"c/ ez. örsvezet ő , 

egy ralJlógyilkossngi eset tette.'eiuek kic1erítése és 

letal'tóztattÍ siért. 
Kainc� Fe"ellc::: örs\'ezetö, S�,)" ., btl'ál1 es. ez. örs\'., 

To/; Fái e�. ez. Örs\·ezef.ö, J</I;a/' Fen'llez esen(16r. Pgy 

nlblógyilkoss&gi esettet.teséneh kiüel·ítése és elfogl�'(lért. 

A III. kir. III. SZá/liII cSI?/ldőrkel'iiletben : 
]\.,'IIIt!I1!/ F,.rmcz ez, ől'luester, Szigethi .János ez. Öl'syezc:tó. rt közbiztonsligi szolgá lat terén kifejtett 

eredményes teníkenységeért, de különösen il bács· 1Jo,ll'ogrnegyei BlÍc , községben ga,l'ázdálkodott tolvaj·  
szöyet kezet leleplezéseért. 

' 

[J/kány Bmet"" .. őrm., Iíi.<8 ,Jó�Rd és IJiJ'ú ,Józse" 
j: örmesterek, O/áh j;'erencz, lnci:.e lll/rc, SUIIIOfJlj'i Uha, Llli/osán Silllon és Bulla Jó::,set' ez. őrmester

'
ek, 

a közbiztonsági szolgálat terén tauusított kiv{dó buzo 
galmlÍért., eredményes tevékenységeért, lankadatlan 
szol'galmiért, al:í.renc1eltjeillek helyes és ezélirányos 
neveléseért és példis magaviseleteért. 

( ':<Íl'kala lstrán törzsőrmester, mert l llint szárny· 
segédmunkás, ele kiHöuösen közel 4 év óta mint 
�zál'Dyszú.mviyö, előljáró szárnyparnnrsno1.át millllen· 
kol' szakértelemmel, teljes szolgálati kéczségg el és 
odaadással támogatta, minden munkájában l elkiis
meretes pontosslÍgot és megbizlw.tósDgot, nagy buzo 
galma.t

. �s eredményes te \'ékenységet fejtett ki, alá· 
l'elllleltJelnek vezetése és oktatása körül is naO'y nor· 
gnlmat tnnusított, példás és kifogá<talnn maO'at�rtlÍsá
vnl alárencleltjeinek és bajtásainak milünképiÜ szolgált. 

Gllttmctlln A/bert őrmester, mert közel 1 2  évi 
csendőr�égi szolgálati ideje alatt a közbi ztonsági szol· 
gnlnt t erén .  de különi'se� nz utóbbi 6 év alatt mi ut 
sZlÍl'nysegédnl11nkás előljáró s71hnypamnesnoliÍl.t mÍll' 
denkor a legnagyobb szolgálati készségO'el és oda· 
adússal tám�gatta, lllÍnden n�unkájában �agy SZOl'· 
galrnat, lelkll�meretes pontossagot és megbizhatóságot 
tunusÍtott, példás magavi�eletéyel bajt.á.l'sail1ak minta· 
képül szolgált. 

D,/ráll!li Sándo/' ez. őnnest' r, 'Strénycl' Fp/'<"11C� és 
S .. hadl'k JJIártoll esendőr ez. örsvE'zel éík 1\ közbiztOllEági 
szo'gilnt terén á.ltalúban, ele kül önösen Tóth Sándor, 
Szahó Ambrn� nagyl,örösi, Tóth Imre, Tóth József 
iz�:íki és Sarkadi Nagy 1111l e  szen lesi l akosok kárIÍm 
1 1 ,:l(j ( J  korom kár ért&klJel1 elkövetett lopás tetteseiuek, 



tovább:í. Ném eth I�tvin vasatlpusztai lakós gyilko
sainak az igazslÍgszolgáltatis kezébe val'> jnttatásáért. 

Fekete Gb:a ez. örsvezető , BW'ka Ferencz csendőr 
ez. örsvezető, N émeth I�tván va�arlpusztll.i lakós gyil
kosainak kinyomozásánál tanngitott 1 leményes, kÖl'iiI
t!:kintő és észszerű rnagatartásukért. 

Kupás Mdrton j. ő l'me3tel', Jurin István ez. őrill.,  
Fercncz Sándor csendőr cz. örs vezető, .Vagy Mik/6.s 
ez. örs vezető, Spisák MikZ,;s, Szalay FáZ és Balogh . /6::Fef ez. örmeste 'ek, Nagy Bálint őrmeRter. Rus:::nák 
Andrá", Fasz/arik Anch'ás, Farkas Jó:.spf ll., Bordás 
József, Gáspár Gyula, Schlecht J1[,hály, 'Gál Ferencz, •• 
S:.:ili JdIWS, Bator/h József 1., Varga János I. és 
Horváth Józs�l Il. cz. őrmeqterek, C.sanádi Jó�sel 
nyugálomáDyn cz. őrmester, Markot'ic.s Horváth Mi/uíly 
örsvezető, hosszaLb csendőrségi szolgálati idejük alatt 
a közbiztonsági szolgálat teré n  kifejtett igen ered
ményes. igen buzgó és lan kadatlan szorgalmukért 
alál'endeltjeiknek helyes és ezélirányos vezetéséért, 
nemKülönben pé ldás magatartásukért. 

Vaskó Antal ez. örs vezető., Kovdcs Káro/y II. és 
Braun Tamds eoenuőr ez. örsvezető, az 1909. évi 
február hó 14-én Mezőesiton özv. Szües Kiss Lajosné 
és özvegy Ádám Mih>í.lyné mezőcsáti lakosok sérel
mértl elkövetett rablógyilkosság tette�ének hosszas és 
igen lEIleményes nyom.)zás utáni külel'itése és elfo
gasa körül a nyomozást vpzető járásJlu.mnemokukat 
hathatósan támog;Ltt.í.k és az ere Imény biztositásá· 
hoz nagyban hozzÓ:iárnltak. 

KOlJlol'óczi Jlárton ez. ő rmester, az 1 909. évi február 
hó l ;) · é n  Bükkzsércz közsé� határában Flekáes János 
répáshll ' ai lakos sérelmérc elkövetett rabJógyilkosság 
tettesé� buzgó, l eleményes és szakértelemmel eszkö· 
zölt nyomozás során aránylag rö .,jd idő alatt kide
ritette és az igazságszolgáltatásnak átadta. 

o. •. Tóth Sárulol' .i őrmester, mert mint segéd ok· 
taM előljáró parancsnokát 9 éven át mindig a leg· 
nagyobb o.laaclással, na.gy szorgalommal és kitartás· 
sal telj es megelégedésre tálllogatta, ugy az altiszti 
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iskolás?k, mint a próbacsendőrök kiképzésénél szép �redme.n�·nyel ,műk?c�ött .s példas mngatartásával alálendeltJomek es baJtarsalllak miDta.képiil szolgáH D,utkon LaJOS törzsőrme�ter, mert mint pótszal'�YsegedmunktÍS, el őljál'ó paran�nokát sokirán II és fOl l��s trndölben a legnagyobb szolgálati b ész;éogel ��n: , rte em��l és odaad6an támogatta, minden �un� k�Jaban l el,kllsmeretes pontosság ot é� megbizható�a.got tanusI.tott, példás magaviselete által alál'{,ndeltJelDek é� u .1Jt�r�alDak követésre méltó IJéldául szol"ált H01'vath Jozsef csendőr ez. örsvezető mert 
"'

e 
. 

fegy�eres lótolva.i�zövetkezet elfogáqa. é� árLalm!l lanna. tét�le . al ka;l m ával járőrvezetőjét . fáradtságot nem ISmer? kttarta.R<al és teljes szolgálati k6szsé _ gel hathatosan támoO'atta és Pgy lótoJva 'nak 
g 

��radt�á.Jl' n tán törtéct elfog:í.Fa áltul az 
J
ered;:;!; 17.tosltasál}oz n�gyban hozzájú.rIlJt. � Lam.os AI']>átl j. őrmester, mert HZ 1 909. évi május h6 l - én VIrradóra Mezőnyék községben Reinflr Lázár és Mandula Mór kál'ára elkö I·etetl. pénzszekrény betörés te.ttes�lt JelemélJye�, hosszas és fára�zt6 nYomozás során kla�rrtette és nz igazslÍgszoJO'áltatás kezébe juttatta !�ercs:;t�.s }.!ihály ez. örl l ,este l', mert. AZ 1 909 évi ��J:1S lOM7-en virradóra Mezönyék l,özségben R�inel' b ���� St and:lla Mór kárára elkövetett pénzszekrény e Ol s e,tt�sel�ek leleményes, hosszas és fáraszt6 �yon� o z�a,nal es tettes ek fllfogásánál a n omozást ,ezető J arasparantlsnokát hathatósan tám;"atta és az eredmény biztosftásához n"gyban hozzájá�'ult 

• 
' l:l.��ta.l�s .  Sdndor őrmester, hosszas ('send6rséO'i �zolga. ad

I � eJe alatt a közbiztonsági s7.o1 <Tálat'" terén Fill en or hnusított igen eredményes és fáradhatau te�ékeDys�g�é.rt, �e külőnösen a legut6bb leza -. �ott fl s�!«�ulesl kejJviselő választásoknál kifejte{t �zga ma . r� s lankadll;tl an szorgalmáért, nemkülönben II r�en�('lt�elOek ok tatasa körül kifejtett szorgalmáért a·�z mnk András ez. őrmester, mert Barta KM� J��sef, . . Borsod megye Csermely községi lakoson 1909 én majllS hó 2:2-én elkövetett gyilkosság tetteseit � 
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meggyillwlt két fia szeruélyében aránylag röYJ,l ülő 
I\latt igen lC'leményes, észszeri.ten vezetett és körül
tekintő nyomozás ,ol·án ldderittete és a tetteseket az 

i"t'lzRúgszo]gálbltásnak átadtil,. 
'" 

St'lI/eth .lo ízsd 1. csendőr, mert egy h:1lUispénz 

igéreté l'el lmpesolatos és a kt'l1'oSllltak egyikének ön
gyilb.o�slÍ.glÍ.t is maga után yonL nagyobbsza��i.511 
csalási es,t tetteseinek, hosszus, körültekintő és 1gen 

leleményes nYOllloz{l.s utáni kiderítés!' és el fogása 
alkal má\'al a 'nyolllOzást vezető ől'Sjlar911esnokát hat

hatósan t>Í.mog ttta. 
OriJán b/ain ez. Ől'lllEster. mert I fl J i l. évi julius 

h6 1 9-éu Püspökhat\'an l,özség szélén a �séplés ezél 
jából összehordott gabona'llsztagok �gytkenek ktgyu
hí.s,t alkalmávl\l, fliraeltságot nem ismerő s meggon
l10ltsággal pál'ORUlt, h iggl\IHs:í.ggü ye:wt·ett oltás, nh
mint a j aj veszékelő l,.ko:,ság folyt onos lm. dít'lsa által 

az e" yruáshoz közelálló ut'zt:;gok közt II túz tovitbb
terj ed6sét llI egaka,1ályozta, s ez

.
áJtt11 nelll�sak ta 

<tal ona.aszta"ot ll1pntett llle� no blztosnak \'elt pusz

fnll�!;tól. han�lll egy�7ersll1illcl férfias ruafiatartásáuak 

és köteless�gtnclÍts[tllllk is igen szép taull,l e!ét atHa. 
A 'III. kir. 1 r. "",címu cS" lulőrkeriil('tbc?L : 

Bukul' J(;�.�et. JI/And/' Elei .. éB ( '::il; Ft'/,eJte;; ez. őrm., 
R. Sa!!!! .Jdll(l.� cz. ör,vezető. :1 közbiztolls:í.gi szol- ! 

"tHat terén lllimlenkor olhl�ll10 ügybm:gós:í.ggal és '1; ' 
l:luku,clatlan szoJ'g:\lolllmal kifejt!:tt te\-ékenységl1kért. 

Berc::..ik FCJ'i'llCZ j .  ÖL'lllester, az Uzsok községben � 

I 9()\). évi szeptember hó 16·án leztloj lott tÍ,ryiz"eszély- ! 
kol' az é let- és yagyonrnentés körül kifejt ett férfias !i 
el�z{llltFágd, és gyors clllatározásn. révén elért erel1-
mén.Hs tevékenységeért. 

llll!/.� Miháll! és Go i/IIHi8 Kárai!} j. őrlllesterek, 
raJlii/'Ct Kúru/li őrmester, 15 évet llleghaladó csendőr
ség i szolgAlattt alatt a közbiztoDF:í gi szolgálat terén 
folytonosan kiváló ügyln17gósl1ggal és kötelesség
hií.séggel teljesített el'edruénydns tevékeDységt�li.éd.

, 
Oher[,iicldcl' Ferenc:; ez. őrmester, egy gyllkossag 
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tetteseinek kidelÍtése és elfogtÍsn. körül tanusitott ki
váló ügybnzgóság�él't. 

Hl'!!l'(/'/S .Jó:;"ej' ez. őrmester, 15 éven felüli esendől 
sé�i szolgálata alatt a közbiztonstÍgi szolgálatban 
nundellha kifejtett kiv"ló szol'''alm:,- és eredményes 
tevékenységeért. 

o 
T'al'!!a. ].,trdl1 j. őrmester és Ii[llintll.� JIiklús ez. 

örsvezető, egy gyilko;:sig lettesének kiüel'ítése és el
fogtÍ�a körül kifej tett lankt\l1a,tlan ImzO',Jságukért. 

Ki., J,ds�lú ez. őrllle'1.er, a, városi Őrsön Iluí,sodal
tiszti miuőspgben a legénység lüképzése körül és a 
kÖ7.uiztons!Í.gi szolgálatban kifej tett erec1ményes mft
köd�seél·t. 

Balo!/h JÓ�Sl'/j .  ő rmes ter, egy emberölés tetteseill�k 
kic1elÍtése körül kifejtett odaadó buzgósága és ész
szeJ'ú elj árásMrt. 

R/ti Jó:set; . Zafill'l· btl'lín, :-"Tot'otny Jánus, HolúTr(/ 
Tirwlu/', /U/rás.11 Gyula, Bllz.:'I'<Íll.d .. i Lajo .• , [JáUl! 
1111/'1! és 110rách Jó:s�t' C7.. Ől'me8tereli., Va.I'!!<I I"tl'tÍu 1. 
őrmester, Bi/'ó J,ck;;/ú és l iéJl<'s R:tel' ez. orsvezetők, 
Ye�zll/'él/li [,trcín Ci'. ez. öl's l·ezettí. a közbiztonsági 
szolg,í.lttt terén kifl'j tett ii.gybl ;zgóságnk és eredményes 
teyékonysés:ükért. 

L'.'c\rba III/re ez. örs vezető, egy t.iiz\·észnél az élet
és ngyolllnentés körül kifejtett ügybuzgó és ereLl
ményes tel·ékenységeért. 

BI'I!,:ze JálIU.';, Tóth Js/edn éB T'cis�l'/' Jáno" j. (ll'
mesterek, örs- és jár!Í.spal'ancsDoki minőségü J,beu a 
közbiztonsági s701�álat terén odaadó szorgalommal 
és kötelességhiiBéggel kif .. j tett eredményes mií.Mdési.i.k
ért. további örseiknck és al:í.relllleltjeiknek h elyes és 
eéhuLlatos vezetése· és befolyí,solásáért. 

A. m. I;il' l' . .  '<záll/ I/. c.'<cl/(lt'/'kerii/etben : 

Macz F<,ren('�, JII//'cínyi Ernő, Balt!a I�tl'án és 
J\iillilfÍn JrJz",:" ez. örlllesterek, We.,zt'rle Jqnácz, 
S�ol('X(in.doi Antal, Gell'ta Laju8 és Eovdc.� JdilOs II. 
öl'syezetök , 1l.ÚS J(Ii;sl'j, BicsCI11ol'.'<zky l'amá8 és raBg 
.ltÍlIOS ez. örsvezetők, naMI' • .J.u trtl, Janka. G!ll/la, 
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Marosi I{álmdn. Takács Z�iglllond, Tanezer JÓz·�'f, 
PallafJ Károllj és Szabó Jáno.s rI. c'. cz. örsvezető k, 
IÚ'a[,�n.lJicza Józs�!; C.�I/ka Lá" zló, I!.udás De�ső,

. 
Tóth 

Zyi"lIIond és BaJl. Fel'encz csendIIrok, a �ozbJzton
sá"i szolgálat terén utóbi időb( . fejtett kIváló szor
"alma és eredményes tevéke�ységükért. " 

8tadlcr Józse! őrmester, Eliás Antal és HU8zka 
József cs. cz. örsvezetők, Seolra 18trán és Török lstl'án 
csendőrök, tiízvész alkalmával a tűzoltás és vagyon
men tésnél kifej tett gyors, bátor és fáradhatatlan tevé
kenységükért. 

TÚl/ ár Kálmdn örs\ ezető. vizáradás alkalmáyal az 
élet- és nLgyunbizton�ágba helyezé�e körül tanusított 
bátor és önfeláldozó szolgálatáért. 

Kelemen János cz. örsvezető, tií.zvész alkalmával 
tanusitott kid.ló tevékenységeért. 

Mé.szúros �11drton j. őrmester, Berkes Józse! őrm., 
segédoktatói lllinőségben több éven át tanusitott 
buzgó tevékeuységük6rr. 

Pullák B�lleclek ez. őrmester, jelentkezők gyiíjtése 
köriHi buzgó te\'ékeuységeért. . ,  Töró Sd'julor őrmes'er, örsparanesnokl és szal'uy
irodábaui allmlmazás[L alrttt hosszabb időn át tanu
sított kiváló te\-ékenYBégeél't. 

Júílmán Z'1'(jl1l0nc( ez. ől'm., segéc1tiszti iroc1ábani 
alkalll1[Lzása abtt tanusított kiváló ténykedéseért. 

Csö'lle András őrmester, az életbiztonság és testi 
épség elleni biíncselekmények kiderítése körül tanu-
sítot.t buzgó szoJg:í.lll.taiért. � . 

Joó László csendőr e7.. örsvezető, I\.CIrácson LaJOS 
esenc1őr, kincstári ruhanemülopá� tetteseinek kiclel'Í· 
tése kör d l  tanusitott buzgó és eredményes tevékeny-
ségü kért. . . . . , Bemos G ljÖN/lj, JJnnteáll Já1W.�, lt1eze� p'·ter, Ba!azs 
Pál. Sinc/le;' Ii/l I'e, Albprt János, Földi Pál és Pálka 
János j. örmesterek, Éliás Ferenc::, Pétervári lstt'án, 
Jank6 M6r T'/áel Szildrcl és Zámbó Pál őrmesterek, 
Hrehus ]fÚláhj. Németh Elei .. , Csorba Jó;:s�t; Tillil .. 
• János, Antal i.1ihály, C8(í.�zár Lajos, l11enyhárt ].�tt'á)l, 

t 
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Turi .jánm, Sil/lon Lajl)s, Béké.si G.'iir.fJY é:l &enlJák 
Jó::sef ez. ő l'l nesterek, a közblztClnsál{i szolgálat térén 
utóbbi iclőben kifejtett ki váló szorgalma és eredményes 
tevékenységükért. 

A lll. kir. Y I. SZáll/ll cS/3'Iuléír"cerületben : 
Györi Sáll/uel törzsőrmester sz.lmvivőségi segédmunk:í.si alka.lma�ásban tanusított kiváló Rzorgalma, feclrlhetlen maga\'lselete és pontos működéseért. 
Fildk Ferencz őrmester, lllivel örskörletében levő fÜl'dőtelepen a nagy körültekintést, buzgalmat és kiváló ta)iatatosságot igénylő kényes fiil'dőiigyeleti szuigálatot, fŰl'dőkü!önitmény felállitása nélkül éveken át a nagyszámn fürdőz'ő ki)zön�ég teljes megelégedésére kezelte és e ezéiból a' árendeltjeit helyesen befc:lvásolta. 
Csizi Henrik csendőr Dobrnnnk közsé" határában 1908. évi október hó 1 5-én Rózsás Imre �alll.egerszegi illetőségű kintornás sérelmére elkövetett rablógyilko.ság tettesének hosszas utánjárás és szakavlltott nyomozás.oa.l történt kicleritésénél kifej tett eredményes közremiíkÖdéséért. Hitbel' János ez. őrmester, négy év alatt a próbac 'enc1őrök kiképzése körül a sokoldl1111 Bzolgálatot nagy buzgalommal, fáradságot núm ismerő tevé. 

�euységgel és jó ererlménynyel telje�iti s mert igen 
JÓ m3gaviselete ált�l alál'endeltjeinek mintaképül szolgÁ.!. . 

Csontos Antal örsvezető, a pr6baesendörök kiképzése körli.l kifej tett. Szol'gH.lma és buzgó tevékeny
s Igéért, vala.mint al'árendeltjeinek helyes beflllyásolása és jó magR.viseletéért. 

Pintér Pál őrmester, Horváth Pál III., Horváth I,tt'Cín r:l" SomOmli ].�trán II, Barok JÓ�s�t. Hol'váth La10S IT, J.l(trosi G!JI/la, Tarc,�ai Nándor és 
Pintlr Sándor ez. őrmesterek, Flórea Gljiirljy, C.�eke Fm:llcz, Berényi Péter és Beel/Jes Jd1ws ' örd'l'ezetők Fitu" Jáno.� és' ... Yarm Sdnaor ]1. cz. �rs\'ezetők, hosz: 
SZ/IS esenclörségi szolgálati idejük alatt a közbizton-



»úgi szo!g"lat ter<Íu kif(>jtett 1J\lzgó és ere,hntÍuylls 

tE: .... él;euYs.;gi1\,<Í' t.  

E';l'dj'i J1í,:"f lírLuestel', S�((I" í JtÍilO' /I" Fdl{i 18tcdn 

�S l{/ Jó József' ez, önne�tere\" lloSSZI\S cseD ,lől's�gi szol

gíünt.i idej ük (\.h,tt a kö;,biztous',gi �zol�,í.1atb,Ul ümu

sitott creL1ményes t ('.I .íkenysfg\1kfl't ,  Ile kÜJÖui.iseu 

iroa" i  " l k,Ülllll,Zt1.sukb,m ki fejtett SZOl'galmuk és ki

fogt1.�tabu mngn\'isel�tükél't" 

L:l'illl Jdllll' C I. ,  Öl's\'ezető, kétl'cutlbeli gyilkosság 

és e",y elllberi'll ési kísérlet t etteséuek igen ügyeseJ1, 

llllg l' sZ'lk,wntottsággl1.l, fárll1lságot uem i Slul'l'Ő ntn.u 

járit,';(l,l �s ki d.lú bnzg,tlotll l l la1 te\.ie�itett uyomozáS-

sal történt k i deritéséért, 
Jl . .  ,tcl' Jlí�" d ez, őrm ester, Sz,h118 községben I uO(). 

1 é\'i augusztus bó IG-én !1ühől Igött tüz\'észuél az em

beúJet- és \'ngyonmeutés k" l'ül kifej tett éiufeláh1ozó, 

hátur és fé rlhs w n gatiJ.rtn.sl,ért éa a tM: to\'álJbterje 
déséuek llIegg ülti.,il.m tett hnsznos iut zke,lé!'ei�rt. 

Hin; lilI I '!' C�. őrll1e·t°\', n. I\ n.1'3u c,evics Iguácz 

10t.b:i.1',li bkos sé\'elmél'e l !Jon, é\'i októb�l' hú ';!I I -n.n 

elkövetett n,blógyilI>OSSl,g t, ttese inek ki,lel'itését:·rt. 

1{i"s tf!lllla cz. iír,l1c ,ter, :� Kolm ('[eién hal'o.uyn

kisülul1i b k,')s sérelll1éJ'& l \)Oli. éY angn�7.tns l �)-éu 
elkiivetett gyilkoscl.:tg tetteséuek kit1erit��éél'r. 

n,iko,i r, l'utG� Cl., önuesl el' Borhi E\'n J,ői  lakos 

s';l'Cllllét'a I \lO!J, éü jl1niuQ h6 l 'í <Ín vil't'll,t!óm elkö
vetet, gyilkoss.í.g tett.e.éuek elf(\g"siél't. 

Pil'lrl,'1' Jún'" ez. Örsve7.etö, Sövel!já.rtó Józsefné 

�y0UgY0�szölő�i hkos sérehuére f'lkö\'(�tett gyilkoSSl"!! 

tet,tp.�é\lek kiderité ,e és elf,'gá.sáért. 

D, 1'<'';;; (:;'UŐI'(I!/, ":<'';lIl l'th Pdl és ('zol/ nel' Lllju" ez. önnes

terek, cseu\lörsegi szolgált.ti i,lp,ii.'lk nbtt [l, közbizton
sági szolgli.bt ter?u kivál6 szorg .hunk és unzgó tevé- I 

keu�'s�gül, úl�nl elé rt er"llwéllyes lllükő,lésl'tké\'t öl'sük 

l'eu,lbelü,\l'ÜSl, és n.t:tl'euc1eltj eik helyes befo\yásohi.8iért, 

J.í!/CI' btnllt cz. ö\'svezelő, Magyal'killlle közönsége 

kárám ft.1kuleshaszun.lat és a l, éuzszekréuy luegfnrn.

"áY�J elkő\ etett 85 1 1,oroUn. l,éu1.101'n.s totteselllek 

!üdel'itéseél't" 
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H{t/ás� Mihá/II jlíráséll'lue t ' l' l " 

mester, ReiM' i�t/'án ' "
s e l ,  o 0lI11 Jdnos ez, őr-

vánnegye ](özbi;'tousá:?t ,-za{�1 .Im,; örsvezetők több 

tagjainak felknt�t:í..n és
a Vlf���? ���,tető búuszövetkezet 

c' l ' J 
' , e ogasael't 

",�(t. lU 111 /,,' cseudő\' több ' 
' 

veszélyeztető bilu<zo" ve ' ti' tvn.l'1�le!?ye közbiztonsá":í.t 
1909 . " eze taO') él.llln.k el� ' , "  

_ ,  eY no\'embel' h, \'! \ .  R':' " og.tslt �8 nz 

ft tt t "  
,� ,tunu ,�tot I-ör,sé"b 

,l o uz\'észuél a v&O'youn t '  I " ,,' ' , '" eu pusz-

ll0S, tevé�,enY$ég.iél't.
'" len es {Ornl klft'jtett hasz -

1:!1I1Wől JtÍ:;;",f ez, őrmest ' k" b' " , 
tereu kifejtett eredméu es 

er, ll;. �Z , lztousagl �zolg!\lat 

t.él,eu eJh�rll.pó(lzott ,� . l
mn k '1Clese és nz örskéi de

vn.l:tlUiut azért is ho�� \ \ n.1 u.s�ntn�k lll,egfék€:zéséért, 

fiiJ'dőtelepeu tfllli�t" t
"Y n

l
�

' 
o�.e al lo lllasllelyén leyő 

. l ' .• os e Jilol'llsa l}él lá ' I 
es n. arendeJtjeinek llel ' b ' '. � s ;uagavlRe ete 

kéiziiUtiég előtt a cReu,lő 
� �� el�?ly,;,o)a�n iJ.ltal n fl'irdő-

, I S�,., te ,mt!:!Iyet n',tgy ban e llleJte. 
A l/l. kil' T'Jl �� (" I l "  , 

r ,z . . ,
'

, 
: : ' ' N! I II CSI'l!c o/'h't'riiletul'/t : 

tI , 1111 n Jo�"" , ] iJ.l'ásönue.t . .J. I 
L(W!s, Hajlott i::/dm'Zu/' 1{':1I ,;/� , ,- �!I(/ /�/l I '�" A ntal 
LtJ/,l1lt' : btrán és �r(;'/jI P �I " < I (1' ,1; , H" ",IJ/OS 1., 
dol', Fiiló'/, 'Úall 

"H' ,t l �  or t l l '  sterek, !Jel 'ZI' Sán-
T." ' " " alllt/ntes rdll , I  , r '  
üomarulIl'i JJ" r-incz j " " 

'. ""', • neu l'J.(trton 
Lő:'i!!C�i Laju,', 11iih(t;:: aE, 'l: lruI�' JtoráG" ,Károl!!: 
lIal'ul, Pa/il' Jál/O', &(fsz J/ " " ,  a�tl ;�'.ld!,a�, ,PcfIl 
ez. őnnes tel'ek. ] )W'I'ft' 

r :  Ildul.; /8 1 "k .. , • •  11Ilm/l/ 
lz",ík, Sza/ló J,JZ$(' , . � . ��1�'1S, . /J 1 1 11/ Gá/io)', Na!,!, 

�ld/'k .1'111"", JIál:{an
C, J��: �I!iOI.l(/ ·tnt�tl ör�v�zetők, 

ol's\'�",etől- 'l k" b' " I t es J atar JUdlalll cz 
feJil! lank:�,l�tla� ��to

"
n�agl �zoJg:�,lo.t �el'éll l ll ' é\'e� 

hos�zas szolg:í.lntaib 
,ZOtn ommal, kltal'tll.sRal teljesitett 

I ' , el , 
Ja�al' Fel't'llt" c '  C7. Öl" tő 

tá\'snlat tnJaJ'do
�
ua' t

"
k :' °

ő
veze a rudulti !ll'anybimya-

. 
J 

" epez keskenY\'á ' , 

P'I yatesttuek ismeretl eu tet k
: g?-n�u !pal'VRsut 

1'01l!:i,tl!Í.s!\ nllmlmával tl. tett 
es� l�ltal tOl'teut ,meg- , 

fog,tsa, körül örsparaucsL1uká�s: , ' l�llyomozásn. es e�

otlaalbssal tiLUOO'n.lta.. 
lva o bnzgalolllllln.l es 

" G!liJI'!f.I/i AII(Z,�8 örsvez t.. , H ' , 
ol'svezető, Petrozsény 

k" ,e � e� aro Ferenl';;' ez. 
ozseg eu �gy felblIkkant tolvaj -
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szö,etkezetet 66 órai, fál'adsúgot nem ismerő és k ö

rültekintő nyomozás után leleplezett és az igazság-

szolgáltatáR kezébe juttatta. , ., 
AmruR Jáno,� éH Mdl"ko,� Albert eFendőrok, a be� 

ezenczi örskörletben az 1908. évben előfordult, es 

kideritetlen maradt négyrendbeli és az 
.
1909. é-:.ben 

uO'yanott elöfordnlt háromrendbeli sulyos,lll�tve k�ny

uyebb természetü lopási esetet 342 61'0.\ fara�zto és 

szakértelemre va1l6 nyomozás
. 
után kid�ritetté}t és 

a tetteseket az igazságszolgáltatas .. ke�ébe J�.lt�attak. , 
S::abó Józs�f járásörmester, a kozblztonsagl szolga

lat terén 1 0  éven felül lankadatlan ,b,
u7.galom�al, 

kitartással teljesített hosszas szolgálataert, va�an;unt 

hosszabb időn át Fegécloktatói minőségben kIfejtett 

buzg6 munkásságáért. .. " . 
j1Iolaller Gyöl:qy ez. örsvezető, a kozblztonsllg1 szol

O'ilat terén 10 éven felül L\nkadatlau �uzgalomm.al, 

kitartással teljesitett hosszas szolgálataé�t . . 
vala�lDt 

8zárnyiroclai segédmunkási minőségben klfeJtett Igen 

buzgÓ muukásságRért. 
Bardoc� Áron őrmester, k�t �,zolgál�tban �ló pénz

ügyőri közegnek nagyobb nepi ?mrg alta� tortén: ve

szélyes m egtáll1adtat<,í.sa �l.kab��Yal tanustlott ereiyes, 

higgadt és leleményes el.1arll.saert . 
, . " 

Ambrus Ant" l Bakó Károly, Bm"'l.cz Jozsef, Csel'go 

Balázs, Gergely János, I:/Ikác8 Ferencz é� Szőcs G!{u/::-
ez. őrmesterek. Fa1!c.�ah Elek, Rend LaJOS é� Tltus-
ke.�z János öl'svezetők, Ambrus István, Ballu, Sdn!lor, 

Erős Gábor, Gafl!/i Ferencz, J
�
)trdte p�mete,. �s Laszló 

Fe/'enez ez. örsvezetők, a közblz!onsagl szolg�at t�rén 

tíz éven felül lankadatlan bmgalommal, kltartassal 

teljesített hossz.as szolgálatukért . 
. , .

. 
Ilyés Já/W I ez: őrm?ster, Sep�\szentkll'aly k�.zsé�

ben tirtént orgytlkossag gyors es leleménres �lde.n

tése valamint Kökös községben foly6 éVl mal'e�lUS 

hó 
'
2 1 - én dühön17ött tűzvész alkalmával tanusltott 

fáradhata.tlan és buzg6 tevékenységéért. . 
Bokor Jakal, j. őrmester, ,a fol,{'6 �yben �ézchvúsár

helyen két izbe. tartott ol"szaggyulésl képvIselővá!'lsz-

t 
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tási mozgalmak alkalmával a kézdijárá.s tel"ületén 
teljesített hasznos Fzolgálataiért. 

A m. kir. 'VIII. szám u csendől'keriiletben : 

l}alo:qh István ez; őrmester" Hen'cz Lajos örsvezetl5, 
Band.h József és Sandor Lászlo cs. ez. örsve?etők mivel 
egy tlZ föből á1l6 tolvajszö l'etkezet által 1 !!06-HJ09. 
években Bihar vármegye hl'ületén elkövetett 35 rend
beli betöréses lopás tetteseit 19 napon át fáradsá170t 
D em ismerő kitartással folytatott nyomozás fol) a�án 
Lakatos János és kilencz td.l'sa. rzigányok személyé
ben kiderítették. 

VI. A c, e.ndörkeX'ületi parallClsllokságok á.ltal 

Dyilvállosan megdiosértettek : 

A m. kir. L sz,in11t esendő/'kerületben : 
Kot'dcs Sámuel ez. őrmester 11,  Bokor Miklós ez. 

örsv. g, Szélcely Domokos ez. örsv. 7 [(ercse Sándor 
ez . . ?rsv. 7, S�t<)'jka pem,eter ez. örs�. 7, Pap G;I/ŐZO 
e7.. Ol'SV. 6, Benedek JO�8ej csendőr ez. örsv. 9 és Adám 
János cS('Ldő�, 

ti 
.
éyet x,neghal�dó , csendőrségi szolgá

lat
,
a alatt �, l'

,?
zblztonsag

, 
teren Jgen buzgó és el'eu

menyes t;Uuko,déseért és )6 magaviseleteért. 
Sz�>ntJJnhdly� Igndcz csendőr ez. örs vezető mivel 

Ki srebra községben f. évi április hó 22.-én 
'
kiütött 

tűz alkalmával a vagyonmentés körül (lie�éretes mű-
hödést fejtett ki. . 

Geréb Mihály ez. őrm., Konnerth Lajus örsvezető 
Use!ill1e TamfÍl" Siklódi András, Pt'styán Istl'án, Har� 
t�l� András ez. �rsv�zelők, Tájai Sándor, Bartha 
l.fyorgy és Pap Juzsej II. csendőr ez. ör,v., m ivel 
ho�szabb csendőrségi szolgálati idejük alatt a közbiz
tonság terén igen buzg6 és eredményes �kődést 
fejtettek ki és j6 magavi�eletet tanusitottak. 

Lugos�n !stl'i-n esencl�r ez. ör�v., mivel Szilágy
bagos kozsegben az 1 906-1908. es Porcz községben 
az 19U4 - H J08. évek folyamán egy- egy tolvajszövet-



kezet :í.1h,l elli övHett lOl,ások tetteseillek lác1eütése 

és �lfogn.;nb(1,ll örsllumucsuoliM hathat,' sau tilmo-
gatt:l._ 

T,ít1, �11i;'d/!J ez őrmester és Jaka" Lajos csellLlő1'_ 
miyel uz H)U4-1 �IU ,- évek folyamltu egy toh uj 
szöyetkczet :illul P01'CZ községbeu elkö\ etett lOl'tÍsok 
t etteseinek kitleri téfe és elfogú&luau örsl",rnncsnoká
unk hathatósun segédkezett. 

(' Il lalii GO'ge/y csendőr, mivel egy \lZ'Ol'ltS zsidó 

lelketlen üzelmeinek kidentésében örsrumncsllokát 

l1icsértte8 bnzgó::-ággul t:huog:l.tta. 
TOJlf/rácz Já/w.' cz_ önnest'el', mivel tL l;ö<!:uizton;::igi 

szolgil.'iatban nz ntóbuj fi év folyumán igen buzgó és 

eredményes teyékenységet fe.itett ki. 

,":,'í,'., L'I/}/I,i .JÓz�ej' cz. Örsyezető. mi\'el 10 é \'eu 

feÚm cscnc1őrs�gi szoig:íhta (1,latt általábau 19En buzgó 
és él edményes mil ködést fejtett ki. 

8j/.-cl,/ Luliács C'L. őrmester �), S,�ild!/!/i Sándur IL. 

ez. ő1'niester 8, I IOUU$ J,í;;St:{ öl's\ezető �, Kádá/' 
FéI't'Il('� örsyezető 10, Uri Iú(r(l/'/ ez. örsvezető I;, 
Du}'(/ó János csender ez. örsvezetö '10. p'·tri"o/' G!/'-ir!/!! 

c�ellc1ör ez. örsyezető 9, X is Pá/ c; emlől' cz. Örs\-. l), 
S/'kM?!!n. IIII /'c CfeUÜŐl' ez. lil'svtzetö 6 éven felüli 

cseud6rségi Fzolgú,la.ti ideje alatt ugy a liözI...iztonsági 
�zoJgálat terén, nlint általánosságban bt17gó és ered· 

lllJnyes szolg:íJati múköüésilkért \"alam int j Ó magn.-

y[selet ükért. 
TaM/' Anta/ ez. őrmester, llliyel LO éH'n felüli 

csendől'ségi szolgálntu ahtt általában, ,Ie fole� D Z  

lhlibbi é\"ekbell núnt �eg6dtiszti jroclai segé(lul1111kás 
jó llJilga\ Íselet mellett nDl lki\'üli Azorg!llmn.t, llttgy 
11out osságot. éF. teljes lllegbizh�üósÍlgot tanusitott és  
k.:n nagy lllunIHl.lIil·.\snak tt.l bt biUl1jelét. _ 

l .siki Sándol'. ZSil/IIIIIU t !  Fe/'l )!/':;' és Iu'ss Sdllt/I/I" 

C'z. Öl'mestn-el;. Bir,í ÜI/t'il'l/t/ Öl'syczt'tő ,  Fii/cl(:, Fe/'(')l('� 

és [{irá/lj .lÓz" t·" ez. őrs,:eútök, B" ·,,�it,, Sándo/' és 
")�ufl" 'láil JM;:!'.; cse.nt1őr ez. Ö1'S\ ezető k, Hajdu Ferl')l('z 
és [{,út/o" Ld,,�ltí csendől'ök , nliye! hoss/aLb szolg:ilttti 

j,.le.i iik nlatt a közhÍ?:tonstÍ.g teréu erellményes lllÜ-
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k?üé�t f�.jtettek ki és áJtahibo.ll i� t1icsél'etes maua-
Ylselete,t es. magllt'Lrtást taullsitottn k,  

o 

, 1.11/(/(18 {'t,rl!1/('� ez. Ő mestel", mivel 10 �\'i csenc1őr
se�l

. 
s�.o:gnl�ta alatt ugy , a közLizton�ng terén, mint 

SZ<l.l
,
n� II odul , segé(hu�1ll kasl JlllllőségLeu dicséretes 

szo; g
.
alr;H1:t. e� el edmenyes ml1köc1ést fejtett ki. 

( �l�:'l('(h III/r/!. ez. örsvezető, Koparz JÓ�Nd volt �
.
endor ez. orsYezetö, PO�.'01t,lli János, rl'/lter De)))eter 

l '/'!//'t'(/ . .:l.·\tdl'á.� és Buki., Jáno .• csenrlőrök mivel ea,: 
balázst �lld to�.Yajszö\'e�k�z�t által az 1 !JOll":'190S. éT�k 
f?lJ a,man �lkoYetett Vfisau lopások tetteFeinek kide
l"lté�eben, es elfogásában hathatósan közremíí.köcltek. 

. 
I11I/:�dt ;.J.ndl'á., ez. örs\'czető és IlI'I'e1.es János 

es.endor, ml�el 1 909. évben !llezőLánllou portyázás 
kozben egy ,Istá1l6 kigyulását észlelvén, a tüzet 'gyor
san �loltott

.�
k, .m�IJ:lyel nagyobb tiizveszélYllek főt 

e:n: Igen 
,
k�7.e!I epületben vnlt t öbb hordó benzin 

fc,ltobblluasabol keletkezhetö nn"yobb �zel'encsétlell-
segnek vették elejét. 

" 
.Ott,) Lá.dú és Thies:;/'I' P/ter czenllélr ez. örsyezető 

l�lvel a mult é; november h6 1 7·én a Maros , fo� 
1)-6ba belees�t� é� életveszélybe j utol t Biró Mártonné 
illn.J:oSgZent�ll·a!�-.l lakost u. kompr6l kimentették. 

.r ".Ida Jo:;s�t ors\'ezető, Dalázs Ldsz/,í és Lakatos 
Sandal', csen

,
dőr ez. örsvezetők, mivel az 1 909. éy 

folY!lll':il.u Szamos bünteteUllő cselekm'Íuy kideritése 
ó,ltul 19�U bnzgó és eredményes tevékenyóéO'et feJ' -
tettek 1\1. " 

, CS/'I'[/,j' !)}II;e örsvezető, mert (1,' kolozsvári tuno1'Z
ta!ybn� � pro?ac.senclől'ök mell,ett mint Fegédoktntl) 
ko.zel c� .. e\'.�n at ll?en buzgó, szakayatott és ereIlmé
n) es III  II kodést fejtett ld. 
o' Eftljkó Fer�>l1cz őrmestel', mivel !) éven Ieliil,i csend
ol'�egl . szol�(1,lata alatt minden irányban. (re kiyált 
sza1'U:\'l.1'Odal E egéc1muDká�i minőségében }, ifogástnlan 
llla��Ylselet ll�ellett, l,an ka�1:tt1un s7ol'galmat, ]l0n
toSS.I"Ot és teljes megblzhu.tURngot tann�itott. 
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A m. kir. II. számu csendörkeriiletben: 
Aklán hm örs vezető és Tóth József ll. csendőr 

ez. örsvezető, a közbiztonsági szolgálat terén elért 
eredményért. 

Magya/'i János csendőr, egy orgyilkossági eset 
kinyomozásáért. 

Berei Lajos és Pusztai József ez. őrmesterek a 
közbiztonsági szolgálat terén elért eredményes tevé· 
kenységükért . 

Horcáth Jó~sef Il. ez. őrmester, jelentkezők gyüj· 
tése körül elért eredményért. 

Busz/ai An(!1'ás csendőr, egy rablógyilkossági eset 
kideritéseért. 
~Hczmayer Péter és Szabó János ez. őrmesterek, 

Biró István, Vm'ga ,Józse!, Heselbach Antal, Ligeti 
Alajos és Páska Adám örsvezetők, Pelle Pál és 
Borsi Lukács ez. örsvezetők, Heczig Tivadar, &tojics 
György, Kocsis Lázár, o,soszor Józse!. Máthé Lász/ó. 
Papíty Fmmcz, Suba Menyhért és Andrejka JIihály 
csendőr ez. örstezetők, Oláh György, K. Szah6 
István, Operál' Piter és Tóth Kalocsai János csend
őrök, a közbiztonsági szolgálat terén az utóbbi időben 
kifejtett közhasznu és eredményes tevékenységükért. 

Simon László csendőr ez. örsvezető, KiTelt .:-idám 
csendőr és Puskás János pr. csendőr, egy tolv\iszövet. 
ke7et kinyomozása körül kifejtett tevékenysegükért. 

Horváth Józse! J. örsvezető és Horváth Ferl'ncz III. 
csendőr ez. örs vezető a közbiztonsági szolgálat terén . 
kifejtett eredmónyes tevékenységeért. 

U;;svár Kálmán ez. örs\-ezető és Hatházi Ferencz 
csendőr, egy gyilkossági eset nyomozásánál kifejtett 
tevékenysógükért. . 

&öke Lajos csendőr egy betöréses lopás tettesei· 
nek kinyomozásáért. 

Szakács Károly örsvezető, a közbiztonsági szolgá. 
lat terén kifejtett igen bU7gÓ tevékenységeért, örsé
nek mintas2.erü rendbentartásáért és alárendeltjei. 
nek helyes vezetéseért. 
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Szeleján János, Rikke/~ Adolj, Abraltdm Jó~sef és 
Posztós Gyó·/·.qy csendőr ez. órsvezetők Morál' 
Dell1et~r, Fáb~án ~~re'l!c~, T~th Lajos., VpS.I; rerencz, 
Buzlat Andras, Marz Fmczan János es }jiácsi Bá/int 
Sándor csendőrök, egy rablási eset tetteseinek ki· 
deritése alkalmával kifejtett kiválóan buzgó és 
eredményes tevékenységükért. 

Balázs lstrán, Foale Miklós, Rikker Adolf és 
Jú~'sán György c~~ndőr ez. örs vezetők, };urlcas Ferencz 
Mátyus Lajos, Unnöói László, NaqlJ Károly. Katond 
Gyula, J(os~tin Vazul, Schweller' 'László és Török 
József. csendőrök, egy rabIógyilkossági eset tettesei· 
nek, ~Idel'ltése ,és letartóztatása alkalmával ld fej tett 
kIvaloan buzgo és eredményes tevékenységükért. 

A 117. kir. 111_ számú csendörkerületben: 
Deáky Ignácz járásőrmester, mert a Németh István 

vasadpusztai lakos gyilkosainak kideritéséhez és az 
ered~~ny. biz~ositásához nagyban hozzájárul t. 
, Szüa.l./yt LaJOS cs ez. örsvezető, Soós Gábor csendőr 
es Hod/?'r János volt csendőr, mert a Németh Ist,án 
~,as,ac1pusz~~~ lakos gyilkosaipa" kinyomozásánál 
Jarőrvezető.luket hathat, san tamogatták és az ered· 
mény biztosltásához nagyban hozzájárultak. 

Szenet János csendőr, mert Tóth Sándor Czirják 
János, Szabó Ambrus nagykőrösi, Tóth Irdre Tóth 
József izsáki és Sarkadi Nagy Imre szenteslIako
sok kárára 11,360 korona kárértékben elkövetett 
szarvasmarha-, ló·, kocsi·, ~ertéshus· és ruhanemű· 
lopás tetteseinek 10 napon át tartott kinyomozásánál 
járőrvezető örsparancsnokát hathatósan támogatta 
és az. eredmény biztositásához nagyban hozzáj árult. 

Bll~·gel'. j~á~yás örsvezető, mert 8 évi csendőrségi 
8zolgalatl Ideje alatt a közbiztonsági szolgáJat terén 
eredményesen működött, alárendelt legénységét he· 
lyesen vez~tte és befolyásolta, tO\ ábbá mert magát 
példásan vJselte. 

Kákonyi Gergely és II_ Nérnlth Mihály csendőrök, 
mert a bácsboclrogmegyei Bácsközségben garázdál· 
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kodott tolvajszövetkezet tagjainak leleplezése körül 
járörvezetőjüket hathatósan támogatták, buzgt>, lele
ményes és észszerű magatartásukkal az eredmény 
biztositásához nagyban hozzájárultak. 

Lollok Rezső ez. őrmester, mert 6 óI'et meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt úgy a közbizton
sáO' terén, mint irodai alkalmazásban mindenkor 
nagy buzgalmat, eredményes tel'ékenységet fejtett 
ki és megbizhat6ságot tanusított. 

G-olyán Jrfzsef ez. örs vezető, mert közel 7 évi 
csendőrségi szolgálati ideje alatt lLltalában, de külö
nösen az ut6bbi két évhen mint segedoktat6 a pl'4ba
csendőrök kiképzése körül nagy szorgalommal, 
fárac1hatlan buzgalommal, előljár6inak teljes meg
elégedésére működött, példás magaviselete által alá
rend ejt jeinek és bajtársainak mmtaképül szolgált. 

Po/únyi Dezső ez. őrmester, () évi csendőrségi szo~
gálati ideje alatt a közbiztonsági s7.0lgálat terén kI
fejtett eredményes működéséért, örsének minoenkor 
példaszerü rendbentartásáért és alárendelt jeinek he
IH.s és czélirányos ,ezetéséért. 

Okl'Ö8 József ez. őrmester, mert 8 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztons~gi 
szolgálat terén fáradhatlan buzgalommal, kitartas
sal és jó eredménynyel működött, alárendelt jeinek 
nevelése és vezetése körül is dicséretre méltó te\'é
bnységet fejtett ki, kivál '.l katonai magatattáE~val 
alárendelt jeinek és bajtársainak mintaképül szolgált. 

I<.u8tlján lllihállj ez. örsvezető, mert közel (j évi 
osendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén lankadatlan szorgalommal, nagy ki
tartá~sal és j6 eredménynyel működött és kiváló 
katonai magatartásával alárendelt jeinek és bajtársai
nak mintaképül szolgált. 

AlitiR~ János csendőr, ez. örsvezető, mert l) él"et 
meghaladó csendőrségi szolgála.ti ideje alatt a közhiz
tonsá:; terén fáradhatlan tevékenységgel, odaadással 
és jó €redménynyel működött, továbbá mert úgy szol
gálatban, mint azonkivül, megbizhatóságottannsított. 
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Hubert lrIiklós csendőr. ez. örs,ozető, közel 9 évi 
esendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén kifej tett ügybuzgó és eredményes 
tevékenyspgéért, valamint megbizhatóságáért. 

Lali/os Al'pdd járásőrmester, az 1909. év folyamán 
a legénységi létszám kiegészítése körül - csendőr 
jelentkezők gyüjtése által - kifejt~tt szorgalmáért. 

Lac;:;;kó J6zsef ez. őrmester, 10 éyet meghaladó 
csendőrségi szolgála ti ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett eredményes tevékenységéért. 
örsének kifogástalan l'endbentarlásáért, alárendelt jei
nek helyes és czélirányos vezetéséért és példás ma"a-
viseletéért. " 

Szabó József III. ez. örsvezető, 7 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett eredményes tevékenységéért 
és odaadó buzgalmáért. 

Kovács Jdnos ll. csendőr, ez. örsvezető, 6 évet 
meghaladó cseI)dőrségi szolgálati ideje alatt a köz
biztonsági szolgálat terén kifejtett fáradhatlan buz
galmáért és eredményes tevékenységéért. 

Kovdcs Károl!} I. csendőr cz. örsvezető, közel 6 évi 
csendőrségi szolgálati idfje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett fáradhatlan buzO'almáért és 
eredményes tevékenységéért. " 

T'adadi Filep Károly cz. őrmester, 13 évi esendőr
ségi szolgálati ideje alatt a közbiztonság terén ki
~e~tett igen eredményes tevékenységéért, alárenoelt
JelDek helyes és ezélirányos vezetéséért, valamint 
példás magaviseletésrt. 

Kéki Jdnu8 oz. örsvezető, 7 évi csendőrségi szol
g~lll:ti ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
kifeJtett eredményes teyékenységéért, alárenoeltjei
nek helyes befolyásolásáért. 

T'~qh Lajos csendőr, mert a közbiztonsági szolgá
lat terén nagy buzgalommal, fáradtságot nem ismerő 
szorgalommal és jó eredménynyel működött és jó 
magaviseletet tanusított. 

Xtllles Dálid ez. örsl'ezető, Stepanol' Dobl'án ef< 
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Pajor Jlízsef csendőrök, mert Fodor J':zsef torna· 
leleszi Katona János, Kovács István és Szikszai 
J\Iihály szu esi lakosok, valamint az egercsehi kőszén· 
bánya társulat kárára összesen 343 korona 13 fillér 
kárértékben elkövetett rablás, illetve betöréses lopá
sük tetteseinek hüsszú és fáraszt6 kinyomüzásánát 
a nyümüzást vezető örsparanesnükukat hathatósan 
támügatták és az eredmény biztosításáhüz nagyban . 
hüzzájárultak. 

L Kiss Istcán ez. őrmester, a közbiztünsági SZül
gálatban 13 évet meghaladó csendőrségi szolgála,ti 
ideje alatt mindenkor lanJ;.adatlan szorgalümmal es 
kitartással teljesített eredményes működéséért. 

Pelle l1111'e ez. őrmester, mert 18 évi csendőrségi 
sZülgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálatban 
mindenkor lankadatlan buzgalommal és szép ered
mpnynyel müködött. 

Máyer János ez. őrmeste~, a kö~biztonsági ~zül: 
gálatban 14 évet meghalado. esendőrségi sZülgalah 
ideje alatt mindenkür fárad,ságüt n~m. ism?rő ~zo~
galümmal teljesített , eredmenyes műkodéséert, or.s~
nek kifügástalan rendbentartá~áért és alárendeltJeI
nek helves és ezélirányos vezetéséért és üktatásáért. 

Pakuiá,' János ez. őrmester, a közbiztünsági szol
gálat terén 14 éve t meghalat16 csendőrségi szo.lg~lati 
ideje alatt mindenkür nagy szorgalommal telJesltett 
eredményes tevékenységéért, örsének j6 rendben tar
tásáért, alárendelt legénységének helyes és ezélirá
nyos vezetéséért és befülyásülásáért. 

Pállji Sárulo,. ez. örsvezető, a közbiztünsági szol· 
gálat 'terén lU é\'i csendőrségi szolgálati ideje alatt 
tanusított szorgalmáért és eredmény~s tevéke~y
ségéért, megbizhatóságáért, valamint JÓ magavIse· 
letéért. 

Fazekas János ez. örsvezető, mert közel 9 évi 
csendőrségi sZüluálati ideje alatt a közbiztünsági 
szoluálat terén er~dményes tevékenységgel működött, 
megbizhatóságüt és j6 magavis~l~tet tanusított. . 

Gál ferencz ez. őrmester, Bu'ü István martünüSl 
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laküs sérelmére elkövetett gyilküsság tetteseinek 
leleményes és észszerüen vezetett nyomüzás során 
aránylag rövid idő alatt történt kideritéséérl és az 
igazságszolgáltatás kezébe yal6 juttatásáért. 

Németh Ede ez. őrmester, a közbiztünsági sZülgá
lat terén 11 évet meghaladó csendőrségi szülgálati 
ideje alatt mindenkül' tanusitott eredményes teyé
kenységéért, alárendelt legénységéne k helyes . és 
czélirányos neveléséért és vezetéséért, örsének mm
denkor példaszerű rendbentartásáért, nemkülönben 
példás mllgaviseletéért. . . 

Túth János l. ez. örsvezető, Szarka Elek és Deh 
Péter csendőrök, mert a Barta Kása J6zsef Borsüd 
megye Csermely községi lakosün 1909. éd május 
hó 22·én elkövetett gyilküsság tetteseinek kinyomo· 
zásánál jál'őrvezető örsparanesnükukat hathat6san 
támügatták, leleményes és körültekintő eljárásukkal 
az eredmény biztositásához nagyban hüzzájárultak. 

Gémesi Mál'ton ez. őrmester, a p6tl6idomitás terén 
hüoszÚ' időn át mindenkor tanusitütt kiváló szorgal
máért. fár.a~hatlan és, eredményes tevékeny~é~éér~, 
alárendeltJemek üktatasa és fegyelmezése kürul kl
fejtett buzgnlmáért, nemkülönben példás maga
tartás áért. 

JJfészá"08 Mihály ez. őrmester, hüsszas szü~gálati 
ideje alatt a közbiztonsági sZülgálat terén mlllden
kül' tanusitütt fáradhatlan és eredményes tevékeny· 
ségéért. 

Simokov 18tván ez. őrmester, hüsszas csendőrségi 
sZülgálati ideje alatt úgy a közbiztünsági szolgálat 
terén mint irüdai alkalmazásban tanusitütt kivál6· 
szürg'almáért, eredményes tevékenységéért és meg' 
bizhat6ságáért, nemkülönben példás magaviseletéért: 

He,llyi Ernő ez. őrmester, hüss~as esendőrségI 
szolgálati ideje alatt a közbIztonságI sZülgálat terén 
mindenkor tanusított szorgalmáért, eredményes tevé
kenységéért, alárendelt legénységének helyes és e~él. 
irányos yezetéséért, nemkülönben példás magaVlse
letéért. 
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Fildh T"azlll iirsvezető. mert hosszas esendői'ségi 

szolgálati ideje alatt a közbiztonsági ~zolgúlat terén 
szép eredménynyel és fáradságot nem ismerő ki· 
tartással működött és megbizha~óságot tanusitott, 
továbbá mert örsét állandóan jó rendben tartotta. 

Hunyadi GyÖI:qy, Dezső Bálint, Ti..irök Dáricl, Józsa 
J6zs~t; C.~dnyi Alajos. Llltkic.~ Elek, Erdélyi János, 
He,rf.llkijzi Györ.ll!! és Solti Sándo/' ez. örsyezetűk, J.lezei 
Zsíf/l/lond és Hllbprt János cs. ez. örsvezetők, mert 
hosszas csendőrségi szolgálati idejűk alatt a közbiz· 
tonsági szolgálat terén mindenkor fáradhntlan szor· 
galommal, kitartással és ereuményesen működtek, jól 
használhatóságuknak és megbizhatóságuknak tanu· 
eIét adt{\k. 

.1 11/. kir. ll'. 8zámú cSI'ndJrkerii/etben: 
KIJI'ó,cs József 1. ez. őrmester 15, Szif/di Gyöl~qy 

ez. őrmester 12, E.'Ire.~i György örsvezető ll. Usáthi 
Lajos ez. Öl'svezető g, Gá/lor I.<tL'lín ez. örsvezető 11, 
Sero Ge/'!le1y ez. örs vezető 8, liímba JIiklós ez. örs· 
vezető 6 és De(/ln.~zki Józse! ez. örS\'ezető J l éven 
felüli csendőrségi szolgálatuk ideje alatt a közbiz
tonsági szolgálatban folytonosan odaadó s~orgalom· 
mal és kötelességhűséggel kifejtett eredményes tevé· 
kenystÍgükért. 

E!Ve.si G.IjÖl'tIY örs "eze tő, Pak/lC8 Dénes csendőr, 
ez örs,ezető és Kil'ály JÓZ8~f' 1. csendőr, egyember· 
ölés ügyében \'ezetett nyomozás folytán járőrvezető
jüknek odaadó és kitartó támogatásáért 

G!JlIl'is Máté csendőr, egy tűzvész alkalLUával az 
élet· és yagyonmentés körül tanusitott gyors el· 
hatliJ.·ozása, férfias bátorsága és elszánt tevékeny· 
ségeért. 

Jínünyák Ferl'1lcz ez. őrmester és Klein Józse! 
·esendi>r ez. örsvezető, egy tűzvész alkalmáyal ki
fejtett Sl!emélyes bátorságuk és önfeláldozó tevé· 
kenységiikél7t. 

~l1a!lyar László j. őrmestel', hosszas csendőrségi 
szolg:'tlata alalt folytollosall kifejlett lankadatlan 
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szorgalommal és ügybuzgósággal a közbiztonság 
szolgálatban elért eredményes tevékenységeért. 

Szentlászl6i László, Xagy lstrán 11. és ]Jobos fil/re 
ez. őrmester ek, hosszas csendőrségi szolgálatuk alat~
a közbiztonsági szolgálat terén odaadó kötelesség. 
hüséggel kifejtett eredményes müködésükért, "ala· 
mint örseiknek kifogástalan Tendbentartá~áért. 

S::obu.'zlai János, l.adomérszk!f Gyö/:qy és Dllnka 
[stl'án ez. örsvezetők, Kivilla Gyöl'flY és Szildk János 
csendőr ez. örsyezetők, a közbiztollsági szolgálat 
terén hosszabb időn át folytonosan kifejtett lanka· 
datlan szorgalommal elért eredményes tevékenysé· 
gük· és jó magaviseletükért. 

GZ/ldik F,'okojJ, Román János csendőr ez. örs· 
vezetők és Reszeták Sándor csendőr, egy gyilkosság 
ügyében vezetett nyomozás folytán jirőrvezetőjük· 
nek lankadatlan buzgósággal történt támogatáRáért. 

Iiú Lászl6 ez. őrmester, a csendőrséghez jelent· 
kezök gyüjtése körül kifejtett szorgalmáért. 

/'sadun Benjámin ez. örsvezető, 3 és fél évi esen(li)r· 
ségi Rzolgálata alatt It közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett eredményes teyékenységéért. 

Kiss Bertalan csendőr ez. örsvezető, az Uzsok 
községben 1 rJ09 szeptember lb·án lezajlott ániz· 
veszély alkalmával az élet· és vagyonmentés köriH 
kife.itett eredményes tevékenységéért. 

UhIál' htván ez. öriwezető, az Uzsok községben 
1910 május 14·én villámcsapás folytán táma(lt ttíz· 
VéRZ eloltása körül kifejtett buzgó és eredménves 
tevél,enységéért. • 

rlÍ1uly GN/da örs vezető ez. őrmester. LC1l!l!lel 
Istrán Il. ez. örsvezető, PetriscRe T,ászló, Teleki 
Lásztd csendőr ez. örs vezetők, Ddcz(YI Jenő és 
Simonka József csendőrök, a vári-i örs ködetében 
1 \)09. é\' folyamán elkövetett többrendbeli betöréses 
és egyéb lopás tetteseinek kideritése körül hORszabb 
nyomozás folytán kifejtett ügybuzgó és kötelességhú 
te"ékellyspgiikrl't. 

,"'/'res Ger!/ely és Szahó 1Iihdly 1 fl. csendőr 
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ez. örsvezetők, a szikszói örs körletében 1909. évben 
történt gyilkosság és lólopás üg.yében vezetett nyo· 
mozások folyamán .iárőrvezetőjüknek odaad ó buzgó
sággal és fáradhatatlan kitartással történt támoga
tásáért. 

A lll. kir. V. számu r:sendőrkeriill'tben: 

Kvas~nyicza József csendőr, mert egy lopáson 
tetten ért tettes elfogása körüli kötelességteljesi· 
tésének és bátorságímRk fényes tanujelét adta. 

lJ1áthé Ferencz csendőr ez. örs"ezető és Sturma 
István csendőr, tüz\"ész alkalmával a tüzoltás és 
vagvonmenté~ körüli b.ítor és buzgó ténykedéseért. 

Bellér Mihály ez. örsvezető és Szabó János csendőr 
ez. örsvezető egy lopási eset kideritése alkalmával 
tanu~itott leleményes, kitartó és körültekintő nyo
mozásukért. 

Haras::tot'ics Sándor csendőr, mert egy lopás tet
tesének kinyomozása alkalmával járőnezetőjét hat
hatósan támogatta. 

Cseke István ez . örs vezető és JIrázik Mihály csendőr, 
egy, a hidegtől megdermedve talált egyénnek gyors 
és tapintatos élesztési kisérletekkel történt életre 
keltpseért. 

Zádori Mihály .iárásőrmester. Ma:ierc.sik lstrán 
őrmester. S~latky E"asmus, T'á/'helyi Márton, Ovári 
Lajos, BaronÍfs Józs~f és SZI'nticányi Jáno~ ez. őr
mesterek. Simon János I. és ValIIch } ,iptJt örsvezptők, 
Ujpál. Józ,,:f', Ac/amik Gáspár. ROl'1lyák Nihály, Éliás 
Antal, ~sák .lrí:;s~f. Ge/'[!!Je 1\.á/'0Iy. Molnár Károly, 
Szatmári Sándo/', Pal/a!! János, T,;/'ölc Fp/'e/!cz. T'idó 
András, Szecsiidi Miklós. Bocsa Ede é~ Szatai László 
ez. örs"ezetők, St"fankovicR Istrán, B.a.~zás István. 
É/iás Á!foston. T'iiJ'ös J6zsl'f, Deák JÚ~.;ef, Filák 
József és Szóke I.qnácz csendőrök a közbiztonsagi 
szolgálat terén utóbbi időben Jáfe)tett, ki váló szor
galommal párosult eredményes tevékenységükérI. 

hir,z Ferenc~, Almáói Simon és Sárközi János 
csendőrök a közbiztonsági szolgálat terén utóbbi 
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időben kifejtett, kivnJó szorgalommal párosult ered
ményes tevékenységükért. 

S::latky Era.lmlls ez. őrmester, Jantosik FeJlenez, 
Simon Józs~f és Domo"o.~ JózR~f e~endőrök tüzeset 
alkalmával tanusitott bátor. gyors és ügyesen foga
natositott eljárásukért. 

Borisz Ist~'án e7.. őrmester, .1Jé"zároR T'elldel és 
Roch I1/Ire csendőr ez. ör,vezetők. Fi/ák JóZSl'f, 
Tárnok Benő és Siró flpzsii esendől'ök tÜll vész alkal
mával tanusitott ügyes és fáradhatatlan tevékeny
ségükért. 

Danyi Gyula, Trebichavszky J1ihály éR Bondor 
Zsigmond csendőr ez. örsvezetők éR Bublos János 
csendőr vízáradás alkalmával az élet és vagyon 
biztonságba helyezése körül kifejtett bátor és ön
felál dozó szMgálataikért. 

Pridavka Istrán csendőr cz. örsvezető, mert egy 
tüzesetnél a tüzoltás, de különösen a vagyonmentés 
körül buzg:) és fáradhatlan tevékenységot fejtett ki_ 

A m. Icir, VI. számu cSC11dőr-kel'ü/etben: 

Molnár ~Mil.-/ó.~ őrmester. Gelencsér Ferenc::, Váll/OS 
Józs~f, Klllcsár Károly és Banf/ó Ferencz ez. őrmes
terek, G"ful'ácz istván, 'Yémeth János IV., Harang 
Dénes, (já'~l,ál' István, Z~oldos Bá/int, Sé/el GyöJ'!!Y, 
Biigi I.qnácz, l1ácz {'ál. BlljtoJ' Károly. Darabos 
János, Zsédeny Mihály, Csap'; János, Sostal'ic.~ Józs~f, 
Vas Lajos, Sebők La,joR, }úivi Pál, lJlucsics Mátyá~, 
Jankó Imre I.. Jfészál'o~ LajM, Piller Antal, Horváth 
Bertalan és Dancs btván ez . örsvezetök hObszabb 
csendőrségi szolgálati idpjük alatt a közbiztonsági 
szolgálatban kifejtett buzgó és eredményes tevé
kenységükért. 

FeMr József, Pap Ferencz, Bálint Já1ws és He.qe
düs Gyöl',qy II. ez. örsvezetők. Takács Ferenc:;,' 
ll10lnár Pál, Mihálkovics Istrán, esete Glför[IJf, Rác?: 
János, Pázmán István. Tóth Ferencz 1., Horváth 
István, Szabd János III. és Styassny János csendőr 



250 

cz. örs vezetők, Gá.lpár Járws Ill., Pocza Istl'Cín, 
Borsos Gyula és Fitos lJlihály csendőrök, hosszab b 
csendőrségi szolgálati idejük alatt a közbiztonsági 
szolgálatban kifej tett buzgó és eredményes tevé
kenységükért. 

Laki lJlihály csendőr azért, mivel buzgó és ta
pintatos múködésével nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy az örskörletükben levő fiirdőtelepen a kényes 
-és nagy körültekintést igénylő szolgálat, a fltrdőző 
közönség teljes megelégedésére kezeltetett. 

'l'óth Györrm II. csendőr, egy szándékos ember
öléssei párosult rablás tettesének hosszas után
járással és szakavatott leleményes nyomozással 
történt kideritése alkalmával tanusitott hasznos 
köueműködése,\rt 

Horváth Pál IV. és Sárdi Józsej csendőrök Magyar
kimle község kárára álkulcshasználat és a pénz
szekrény megflll'ása mellett elkövetett 851 korona 
pénzlopás tetteseinek nagy figyelemmel és kitar
tással történt kideritése alkalmával tanusitott ered
m ényes közreműködésükért. 

lff6ricz J6zse} és 8rhreiber Móricz ez. örsyezetők, 
Molnár Károllj és Édler Kálmán csendőr ez. örs
vezetők, Y árhelyi Jenő, Köté/y Antal, Gál JÓZ8~(, 
Neumann Káro/lj, Taká"s János ll., Ereidenitsch 
J<izsej, Borráth Fi6I'ián, S;wM líerencz, fIoJTáth Pál II. 
Németh János 1., Antal Sándor I. és Honáth Györ.fJY 
<Jsendőrök több vá.rmegye közbiztonságát yeszélyez
tetií biínszövet!wzet tagjainak hOSFzas és fárasztó 
szolgálattal esr.közö]t kinyomozásánál tanusitott 
eredményes közreműködésükért. 

Puc;:a Istrán espndőr a Jankodeh-Bésán Enclre 
giczhathalomi földbirtokos kárára I HO!). évi de
(!zember :1-15. közötti éjjelen betörés utján elkö\'etett 
16i-:11 korona kárértékii ékszorlopás szökésben yolt 
tctteseinek elfogása alkalmával tanusitott hasznos 
közremüköiléseért. 

};mila G':~a ez. őrmester ps Tavakz Imre ez. örs
nzetü, 7 ,hi esendür5égi swlgála.ti ül ej ük alatt ugy 

a közbiztonsági szolgálatban, mint különböző irodai 
alkalmazásukban tanusitott buzgó tevbkellységíik, 
használhatóságuk és jó magaviseletükért. 

:Mátyás János csendőr ez. örsvezető, .11e.lteri Istrán 
és Orbdn Pál csendőrök Szilvás községben 1909. évi 
augusztus hó lil-én dühöngött tiizvészllél ugy az 
emberélet, mint a ,·agyonmentés köriil kifejtett 
hasnnos és eredményes tevél,enységlikért. 

A m. kir. VII. számlí cSNulörkerületben: 
Tali/pa Ferencz ez. őrmester, Bajkuj Iltfán örs

vezető és Fiileki Józse! ez. örs vezető, hosszabb 
csendőrségi szolgálatuk alatt a kÖhhiztonsági s'ZOlgá
lat terén tanusitott kiváló teyékenységük és buzgal
mukért, alúrendeltjeiknek czéltndatos vezetése és 
befolyásolásáért, nlamint segédoktatói minőségb~n 
kifej tett igen szorgalmas 111unkásságukért 

('s. Szabó Ferencz, Kóka András, Lajos ilál'oly ez. 
őrlllesterek és Kurta JánOk örsvezető, hosszabb 
csendőrségi szolgálatuk alatt a közbiztonsági szol
gálat terén tanusitott kiváló tevékenységük és buz
·galumkért, alárend eltjeiknek ezéltudaíos vezetése 
és befolyásolásáért, valamint irodai segédmunkási 
miniíségben kifejtett igen szorgalmas lJlt1l1kássá
gu kért. 

Jakó Lajos és Botschnel' János törzsőrmesterek, 
hosszabb csendőrségi szolgálatuk alatt a közbizton
sági szolgálat terén tanusitott kiyál6 tevékenységük 
és bnzgalmukért, alárendelt jeiknek czéltudatos veze
tése és befolyásolásáért, yulamint sz:irnyszámvivői 
minőségben kifejtett igen szorgalmas illunkássá.
guliért. 

(fYllrkó János és Imecs JJárton ez. őrmesterek, 
hosszabb csendőrségi szolgálatuk alatt a közbizton
sá.gi szolgálat terén tanusitott kiv.í.ló tevékenységük 
és bllzgalmukért, alárendelt jeiknek czéltudatos veze
tése és befolyásolásúért, valamint irodai segédmun
kási minőségben kifejtett igen szorgalmas muuMs
ság nkért. 
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Po~,lJl'ácz ,Ál'on: VitályoH G//ÖI',IJ!!. Ity/~ Sándol', 
SzakacB '-'IJOs. S1pOS Józse/. Tama Zakal'iás, EI'rIHzt 
Ferencz, Karádi IstLán, Ké,z .JÓz,'e!, Deák János, 
l(O!'ác,~ István V, és Na(1l/ Lázár ez. örsvezetők 
Istlánfi Andl'ás, Márk ÁibpJ't. Nami Glza Vidd 
Fel'encz, ,Fehér [,ajos, Radut Faz//( 'Feleki 'Mik/ri.~, 
Pintye A,lJoston, Ya,rIY JÓZRP( n.. nprfl. Pál. Mike 
Gá,'pár. Horváth Pétel', Silló Balá::s, Biró József 1. 
éR S::ánfira Simon csendőr. ez. őrsvezető k, h'osz
szabb esendőrspgi szolgálati idejük alatt a köz
biztonsftgi szolgálat terén eUJ't eredményes műkö-
désükért. . 

Hakó T,ajo,~ és Gál Antal csendőrök. Petrozsény 
községben egy felbukkant toha.iszövetkezotnek 66 órai 
nyomozás uMn történt leleple7.ése alkalmával járőr
yezetőjüket bnzgó odaadással támogatták. 

Fel'enczi Pétel' éR [(arács DOlllok08 ez. őrmestprek. 
Ni?71~/h .fózsef:, Albe~'t ,Ferenez, Imecs Józs".!" Ityés 
lJl1haly eR J-PJel' Jhhaly örs'·ezetők. Pari Andl'ás, 
Kálmán Bálint, Biró Dénes, Koráes János 1111'Ó 
Benjámin és Swbó Ignácz ez. ör8"ezetűk,' }..emes 
Jó2SI!f és Román János esendől'ök, ez. örsvezetők, 
hosszabb csendőrségi szolgálatnk alatt a közbizton
sági szolgálat tr.rén tanusitott kivi\'-, tevékmységük 
és buzgalmnkért. yalamint alárendoJtjeiknek ezél
tudatos vezetése és bef"lyásolisáPJ't. 

Zölde Mihály őrmester, TOl'dai Sám//el. Ino':ai 
Józsl'j, Kalamál' Antal, Jctnl:ó GI/sztáv. Jakabos 
Antal, lo/h Ferencz. Tamá"i István, .-lmbl'lls István 
és Szakács Mózes ez. őrmcsterek, Balázsi &ándor, 
Albert Lázár, Demeter Péter, b::lai T,«jON, J(ízm Imre 
és IlIIre Ferenc:: örsvezetök. Genc~i .}óz"d ez, örs· 
vezető. hOFszabb esendől'~égi szolgálati i;]ejük alatt 
a közbiztonsÁgi szolgálat terén elért eredrnénves 
működésük ért. . 

l(oi'ács Gyula j:írásőrmester, AS2talos László Bucsa 
János, ErŐR Péter, Fm'kas Jáno", Incze Bándor, 
I(~II/mbán J,ózs~f, Málton tajvs, Xa.rry Fel'encz, Simon 
Sandol', &a8z Márton, Tóth Ferencz és Tőkés J()zs~f 
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ez. őrmegtel'ek, Erdős Andrá8, Gyöl'!!yi A~drás, K1istó 
Ká/Oly, l,aka/os Albert, i\lIiklós Dénes, Páli Jáno,~ Ill. 
és Rosonczi Mihály ör5vezetők, Asztalos Sáli/UP!, Bálint 
And/ás, Bálint Dénes, Barabás Izsák, Halász J.~tván, 
K</Vács lJ,Iihály, Jilészáros I tván, Sárközi Józse!, Sill/on 
János, &akdcs János, Szép János és Tóth Bálint 
ez örsvezetők, hosszabb csendőrségi szolgálatuk 
alatt a közbiztonsági szolgálat terén tanusitott ki
váló tevékenységük és buzgalmukért, valamint alá
l'enueltjeiknek czéltudatos vezetése és befolyásolá
sukért. 

Hokvl' .Jakab és Va1',qyas lJlál'ton j. örmesterek, 
Benedek Fülöp. Billes János és Salló lll/re örmesterek, 
Biró BlÍdo.r;, BU::Of/ány Pál, Bara Márton, Csökönyi 
IIIII'e, Horfállt István, H. Xa,qy Sánc/ol', Ityés János, 
Ityé8 Márto/!, Joó Bálint, lJlaf/!/arolii Mihá'ly, Oltam 
Sándor, Palottár Györf/y, Sándor l.stván, &ordd 
Dénes é~ S~őke János ez. őrmestorek, [(allú János és 
Miklós Béla örsvezetők, Ambrus Agoston, Bálint 
Mihál,ll, Bilcz János, Both Márton, Erdély L~trán, 
l(ató Bálint, Szőcs Gábor és Szőcs János ez.. örsve
zetők, hosszabb csendőrségi Fzolgálatuk alat1 a köz
biztonsági szolgálat terén tanusitott kiváló tevékeny
ségük és buzgalmukért, valamint alárendelt jeiknek 
czéltndfLtos vezetése és befo\yásolás:1ért. 

;"~IjÍl'ő Kál'oly és Bencző István csendőrök, a rud
nai ar ... nybánya·társulat tulajdonát képező keskeny-. 
vágányu ipal'vasut pályatestének ismeretlen tette
sek által történt megrongálása alkalmával a tettesek 
hinyomozásu és elfogás a körül járvezetőjüket ki
váló buzgalommal és lelkiismeretes odaadással támo
g!itták. 

Lovász Mihály cs. ez. örsvezető, két szolgálatban 
álló pénzügyőri közegnek nagyobb néptömeg által 
tö, tént veszélyes megtámadtatása alkalmával örs· 
parancsnokát hathatósan támogatta. 

Antal János csendőr, a folyó évben több örskörlet 
tHületén garázdálkodott betörőnek elfogása és 2U4 
órán át folytatott nyomozás során 41 rendbeli, rész-
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ben betöréses lopásnak, ynlamint 1 ~ rendbeli lopás 
kisérle.tének és 54 rendbeli orgazdaságnak kiderité
séné! járőrvezetőjét odaad ó buzgalommal és körül
tekintés~el támogatta. 

Kús Gyula csendőr, a folyó évben több örskörlet 
terruetén garáz~lálkodott betörőnek elfogt sa és 393 
6rán át folytatott nyomozás során 41 rendbeli, rész
ben betöréses lopásnak. valamint 1~ rendbeli lopás 
kisérletének kiderítésPllél júrőrvezetőjét odaad6 buz
galommal és körültekintéssel támoga.tta. 
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Vegyes közlemények. 

CsendŐ1'kézben. 

Irta: Barényi Ferencz csendőrfőhadnagy. 

r. 
Gombos Pistát, a falu legdaliásabb legényét el

,itták katonának. Szőke fején hetykén ül a piros 
katonasapka. Bütlzkén, örömtől sugárzó arczczal 
bucsuzik a falubeliektől, hiszen régi forró ,"ágya 
beteljesedett: a király katonája lett. De öröme el
áll, büszkesége megvujik, a mint egy kis muskátlis 
ablakh oz ér. 

- Zsuzsa! 
- lilit akarsz? 
Mosolygó arczu, barnahaju leányfej kandikál ki 

a muskátlik közül. 
- Bucsuzni jöttem, Zsuzsa ... 
- Hát aztán? 
- Nincs szavad hozzám? 
.- Mi volna? 
A leány kál"{]ően nézett a legényre, ki zavartan 

babrált a muskátlilevéllel. 
- Zsuzsa, mondanék yalamit ? 
- Nos? 
- De nem merem, hátha kinevetsz ... 
- Gondolod? Akkor jobb lesz, ha hallgatsz róla. 
- L6.sd, Zsuzsu, miért beBzél~z igy nlem .. . 

hiszen tudod, bár nem mondtam meg soha, tudod .. . 
hog~· . .. szeretlek .. _ 

Diadalmasan s talán gunyosan is ne,etett a leány 
szeme, de a legény csak folytatta: 

- Szeretlek és szeretni foglak mindig. Csak el
mulik valahogy uz a három esztendő s akkor ... 
eljövök érted. Jó lesz, Zsuzsa? 


