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Törzsbeli segédmunkások: 

a Begédtiszti irodában: Lukáts Tivadar; Törzsök Pál, Gesz
tesi András ől'mesterek és Farkas lilés cz, őrm, 

a csendőrbi1'ósági Í7'odában: Csapó László őrm, és Nyusál 

Ambrus cz, őrmester. 
a Bzámvivőségnél: Kuhn Ottó vizsg, számv. őrmester és Polák 

Ferencz őrmester, 

az 1. 
a 2. 
a 3. 
a 4. 
az 5. 
a 6. 
a 7. 

' 'l sZa?'nyna : 

* 
« 

« 
I 

« 
« 

Szárny.számvivők: 

Horváth Gyula őrmester; 
Rosenauer Péter őrmester; 
Erdélyi Sándor őrmester; 
Szigeti Kálmán cz. őrmester; 
FeIlmer Henrik őrmester; 
Moncsek Ágoston őrmester; 
Baver József őrmester . 

• 

* 
A tanosztálynál segédoktatói minőségben beosztva: Babcsák 

István őrmester, Vörös István, Oláh Ferencz cz. őrmes · 
terek, Fellai Imre örsvezető. 

11 csendőr-kerület állománya: 3 törzs-, ~9 főtiszt; 49 őrmester, 
199 örsvezető ; 946 csendőr; 7 szárny; 18 szakasz; ~15 örs 
és 1 állandó különítmény Breunbergen. 

A kerület telülete: 40510'43 D kilométer; lakosainak 
száma : ~.599,05~. 

Egy csendőrre átlag 34'33 D km. és ~~O~ lakos esik. 
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Magyar királyi 
horvát-szja von csendőrparancsnokság I 

Tm'zs : Zá(/1Yroban. 

Parancsnok: pobjeniki Bedekovié Károly ezredes. 
Par. hely.: Golubovié Ká1'oly alezredes. 
Másod törzstiszt: Dudukovié Tódor őrnagy. 
Segéd tiszt : Lovinéié Sándor százados. 
Oktatótiszt : Kunst Ferencz százados. 
Számvivő: Hammina JÓzs".f főhadnagy. 
Hadbiró : Dr. Radosadjevié Kosta százados hadbiró, a 

m. kh. zágrábi horv.-::;zlavon VIT. honv. ker. par. beosztva. 

l. szárny: Zágrábban. 
Parancsnok: Quinz Ká1'oly százados. 

1. szakasz: Zágrábban. 
~.arancsnok: Adiija Antal főhadnagy. 
01'sök: Zágráb (11), Sesvete (4), Brdovec (4), Samobor (5). 

Odra (4), Rakovpotok (4), Sy. Ivan Zelina (5), Podsu-sed 
(5), Sisak (5), Vel. Gorica (5), Gusée (4), Jaska (4), 
Pisarovina (5), Krasié (4), Poknpsko (5), Kostanjevac (lj), 
Lasinja (4), Bozjakovina (4), Kupinci (4). 

2. szakasz: Belovárt. 
Parancsnok:. . . . . . . . . . 
Önök: Belovár (7), Garesnica (5), Gru biSnopolje (5), Pito

maca (5), Gjurgjevac (5), GOl'. Kovacica (5), Ivanjska 
(4), Krizevac (5), Sy. Ivan Zabno (5), Vrbovec (5), Kriz 
(4), Popovaca (5), Kutinja (5), Uazma (5), Klostar Ivanié 
(4), Góla (5), Kapronca (5), Novigrod (4), Severin (5), Soko
lovac (4). 

3. szakasz: Varasdon. 
:f.arancsnok: JltIizkr Emil főhadnagy. 
Orsök: Varasd (7), Vinica (5), Ivanec (5), Novimarov (4), 

Bednja (4), Stubica (5), Zlatar (5), Marija Bistrica (4), 
Zabok (5), Krapina (5), Pregrada (5), Klanjec (4), Desinic 
(4), Ludbreg (5), Rieka gor. (4), Zajezdo (4). 

2. szárny: Eszélcen. 
Parancsnok: JltIichl Pál százados. 



, . 
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1. szakasz: Eszéken. 

Parancsnok: LaV'/'nja János százados. . . 
Örsö/c: Eszék (13), Valpovo (4), Do~j. MiholJB:c (4), M?sla

vina (4), Koska (4), Öepin (4), TenJe (4), pálJa (4), Sl]lVO: 
sevci (5), Bizovac (4), Nasice (4), Or~hovlCa (?), J?~dgorac 
(4), Slatina (6), Sopje (5), SuhopolJe (~), VuovLtlCa (6), 
Vocin (5), Drenovac (4), TeresinovopolJe (5), Crnac (4). 

2. szakasz: Vukovárt. 

Parancsnok: Car István főhadnagy, . 
Ö/'~ö/c: Vukovár (6), St, Mikanovci (4), Ot<?k (4), Nem~l (4), 

Znpanja (5), BabinagI'e~a (4), Drenovcl (6)! VrpolJe (5), 
Lev, Varos (4), Djakovar (5), ,Vuka (4),1 Vlllkovc~ (?), 
Markusica (4) Ilok (5), Cerevic (4), Erdovég (4), Sld ('l), 
Opatovac (4),Bobota (4), Moravié (4), Nustar (5), J amin a ( \) 

3. szakasz: Mitroviczán. • 
Parancsnok: Schwartz János százados. . 
Ö,.sök: Mitrovic (6), Martinci (5), Klena\ (4),. Hrtkov~l (4), 

I}upinovo (4), ~oljevci (4), Zimqny (5), SImanovcI (5), 
O-Pazua (5), O-Banovci (5), O-SIa~aID:en (4),. Kar
lócza (4), OaIma (4), Ruma (5), DobnnCl (4), Ing (4), 
Kamenica (4), Indjija (4), Gregurevci (4), Vrdmk (4), 

3. szárny: Petrindán. 
Parancsnok: 

1. szakasz: Pet,.inján. 

J'arancsnok: Petra.~ Balázs százados. 
Örsök: Petrinja (13), Bednik (4), Sunja (4), Meéencani (4), 

Orkvenibok (4), Dubictt (4), Kostajniclt (4), Jasenovac (4), 
Dvor (5), Rujevac (5), Zirovac (5), KIasnié (5), Maligra
dac (4), KraIjevcani (4), Glina (6), Oblaj (5), Novska (5), 
Lipovljáni (4), Divusa (5). 

2. szalcf.tsz: Puzsegán 

~.arancsnok: Car Péter hadnn.gy. 
Orsök : Pozsega (6), Begtez (5), Kamensko (6), Rusevo (4), 

Pleternica (4), Biskupec (5), Daru vár (5), Bl~gorodovac (4), 
Pakrac (5), Kukunjevac (4), Okucani (5), O-Grailiska. (4) , 
Uj-Gradiska (6), Oriovac (4), Sibinj (4), Gjulovac nj), Pet
l'ovoselo (5), Brod (5), Garcin (4), Uj Kapela (4). 
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3. szakasz: Károlyvárosban. 
Parancsnok: Bpoié Miklós százados. 
Örsiik: Károlyv~l'os (6), Dngaresa (4), Topusko (4), Pauno

vac (5), Vrginmost (4), Bovir (4), Vukmanir (4), Vnjnié 
(4), Perjasica (4·), Barilovic (41, Sluin (G), Valisselo (5), 
Krstillja (4), Veljun (5), PrimiRlje (4), Modruspotak (5)_ 
Mocila (4), Rakovica (5), Novo-Krslje (4). 

4. szárny: Ogulinban. 
Pal'ancsnok: BlalÍkolJié Márk százados. 

1. szakasz: Ogulinban. 

I:'.arancsnok: Flo/'schütz Nándo7' főhadnagy. 
OJ'.~iik: Ogulin (11 l, Genel'l.tlskistol (4),Jasel!ak (5l,Modrus (41, 

Josipdol (4), Plaski (5), Delnice (4), Cn.bar (4), Fuzine 
(4), Novi (4), Kraljevica (4), Susak (7), Severin (5}. 
Vl'bovsko (4), 

2. szakasz: Otocsáczon. 

Parancsnok:. . . . . . . . . , 
Örsök: Otocsácz (5), Dauar (4), Vrhovine (4\, Vratnik (4), 

Senj (4), Jezerane (4). Brinj (4), ZavaIje (4), Priboj (4), 
Korenicn (6), Bunié (5). Perusié (5), G. Kosinj (4), Janjée 
(4), Petrovoselo-licko (4). 

3. szakasz: Gospiéon. 

r:'.!trltllcsnok: Seir Győző hadnagy. 
()r.~Ök: GORpics (5), l\ledak (4), Brusani (4), Kula (5), KarIo

l1ago (4). Podlapac (4), Udbina (5), Doln. Lapac (6), Srb (5), 
Vrelo (4), Grflcac (61. Bruvno (5), Lovinac (6), v. Popina 
(4), Neblue (4), Ploca (4). 

il. magyar királyi horvát-sz/avon csendő7'ség állománya: 
B törzs-, 19 főtiszt, S6 őrmester, 203 örsvezető, 792 csendőr; 
4. szárny, 1 ~ szakasz, 2~1 örs. 

A paranCflllokság területe: 42'531 O km.; a lakosok 
SI': !Í ma : 2.374,~4 t. 

Egy csendőrre átlag 41'25 O km. és 2302 lakos esik. 
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Császári királyi osendőrség. 

Horrák János, 
lvg., k é. k. 

Felügyelő: 
altábornagy. L. r. k k, 3 oszt. V. k. r. 

Segédtiszt: 
Grzywa Emil, százados. K. é. k. K. é. é. 

A cs. kU'. honvédelmi. ministerium csendőrségi ügy
osztályának főnöke: Gleicherwieseni bá1'Ó Bibra 
Alfréd, 3. o. V. k. 1'. l vg. osztály tanácsos. 

Szolgálattételre beosztva: Rehn Ottó, alezredes, k. 
é. é. létszá.mfelett a 6. orsz. csend. par.-nál; Payer 
Henrik, százarlos, k. é. é.; Tilzer Károly, százados, 
k. é. é. és Kolsky Wenczel, főhadnagy. 

1. sz. o?'8zágos csendőrparancsnoksag. 
TÖ1'ZS: Bécs. 

'Parancsnok: Kislinge?' Albin, ezredes, ~. o. V. k r. 
és F. J. r. lvg. 

Osztagparancsnokságok: 1. B&cs, 2. Bécs, 3. Kre[)1~. 
4. St.-Pölten, 5. Bécs-Ujhely, 6. Korneuburg, 7. 
Mistelbach. 

2. sz. 01'szlÍgos csendő?']JarancsnoKság. 

TÖ1'ZS: P1·ága. 

Par.: Weitenhonti Weitenweber Ede, F. J. r. lvg. 
alezredes; 
helyettese: Jellinek Wenzel őrnagy, F. J. 1'. Iv g., 
másudtörzstiszt; PÚ'inger Tivadar őrnagy, P. J.r.lvg. 

Oszt.-par.: 1. Prága, 2. Leitmeritz, 3. Budweis, 4. Jiéin, 
5. Pilsen, 6. Csasziau, 7. Eger, 8. Reichenbel'g, 9.König
gratz, 10. Chl'udim, 11. Tábor, 12. Pi sek, 13 Komotau, 
14. Kladno, 15. Cseh-Leipa, 16. Klattau, 17. PHbram, 
18. Trautenau. 
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3. sz. országos csendőrpa?·ancsnokság. 
Tö1'zs: Innsbruck. 

Par.: Schuschnigg Alajos, ezredes. 3. o. V. k r. lvg. 
F. J. r. lvg. 

Oszt.-par.: 1. Innsbruck, 2. Trient, 3. Bozen, 4. Inns
bruck, 5. Bregenz, 6. Bruneck, 7. Rovereto. 

4. sz. országos csendő?']Jarancsnokság. 
Tm'zs: BMlnn. 

Par.: Polak Ferencz ezredes. F. J. r. lvg., ké.k. (hd). 
Oszt.-par.: 1. Brünn, 2. Olmütz, 3. Znaim, 4. Brünn, 

5. Iglau, 6. Morva-Schönberg, 7. Morva-Ostrau. 
8. Magyar-Hradisch. 

5. sz. országos csendőrparancsnokság. 
Törzs: Le-mberg. 

Par.: Janai Manowarda Eberha?'d, alezredes F. J. r. 
lvg.: helyettese: Konschegg l!ambert őr?agy, 
Oh?'istoph Ignác őrnagy, kikülömtve Przemyslben, 
Koschak Fülóp őrnagy, kikülönitve Krakkóban, 
Epp1:ch Lajos százados. 

Oszt.-par. : 1. Lemberg, 2. Krak.kó, 3,:. Rzeszó~, 
4. Pdemysl, 5. Tarnopol, 6. St.amslau, I. SamoboI, 
8. Tarnow, 9. Uj-Sandec, 10. Buczacz, 11. Kol~
mea, 12. Wadovice, 13. Jaroslau, 14. Zaleszczykl, 
15. Bawa rmka, 16. Stryj, 17 .Tarnobrzeg, 18. Brody, 
19. Brzezany, 20. Biala, 21. Bochnia, 22. J aslo, 
23. Kolbuszova, 24. Sanok, 25. Sokal, 26. Huslatyn. 

6. sz. Q?'szágos csendő?']Jarancsnokság. 
Törzs: (fj·ácz. 

Par.: Smole Adolf, alezredes, F. J. 1'. lvg., k. é. é. 
Oszt.-par.: 1. Grácz, 2. Grácz, 3. Leibni tz, 4. Leoben, 

5. Marburg, 6. eilli. 

7. sz. országos csendő?']J(t?·ancsnokság. 
TÖ1'zs: T-I'iest. 

Par.: Múller Ede alezredes, F. J. r. lvg. 
Oszt.-par.: 1. Triest, 2. Görz, 3. Pola. 
Különítmény a tengerészeti szertárnál Polában. 
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8. sz. orszagos csendőrparancsnokság. 
TÖ'l'zs: Linz. 

rar.: Riegge?' Zdenko őrnagy, F. J. r. lvg. 
0 3zt.-par.: 1. Linz, 2. Linz, 3. Ried. 

9. sz. országos csendőr parancsnokság. 
TÖ1'ZS: Zwra. 

J 'a.r. : Krói8ena~bÍ Supanéié József alezredes, F. J. r.lvg. 
oszt.-par.: 1. Zara, 2. Spalat.o, 3. Cattaro, 4. Sebe

nico, 5. Ragusa, 6. Castelnuovo. 

10. sz. OT8Zágos csendőrparancsnokság. 
Törzs: Tl'oppau, 

Par.: Haidseú Rawel HenTik ezredes, F, J. r. lvg. 
Oszt.-par.: 1. Troppau, 2. Troppau. 

ll. sz. országos csendőrpaTancsnokság. 
Tm'zs: Salzburg. 

Par.: Adam Ernő alezredes, F. J. r. lvg. 
uszt.-par.: l, Salzburg. 

12. sz, országos csendő1'pa?'ancsnokság, 
TÖ1'ZS: Lwibach. 

Par.: Rit3dlinger Rudolf őrnagy, F. J. r. lov. k. é. é 
Oszt.-par.: 1. Laibach, 2. Laibach, 3. Rudolfswerth. 

13. sz. O?'szágos csendőrparancsnokság. 
Tm'zs: Czel"novitz. 

Par.: Cata'l'gi GyÖTgy, alezredes, F. J. r. lvg. k. é. k. 
Oszt.-par.: 1. Czernovitz, 2_ Radautz, 3. Suczawa, 

4. Kimpolung, 5. Wiznitz. 

14. sz. országos csendő?·parancsnokság. 
Törzs: Klagenfurt. 

Par.: Midelburg Lipót ezredes, F. J. r. lvg., k. é. k. 
Oszt.-par.: 1. Klagenfurt, 2 Villach. 
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Csendőrség Bosznia és Herczegovinában. 

Törzs: Sarajevo. 
Parancsnok: Cvjeticanin Manó, vezérőrnagy. F. J. r. k. k. 

3. oszt. V. k. r. lvg. k. é. k. (hd.) k. é. é. - Helyettese: 
Ecker József alezredes, F. J. r. lov., k. é. k., k. é. é. 
(a k. é. k. szalagján), k. é. é. (piros szalagon). 
Másodtörzstiszt: Deskúvié Dénes őrnagy, F. J. r.lov. 
és Merl1'éek Kúroly őrnagy, F. J. r. lvg. k. é. k. 
k. é. é. (a k. é. k. szalagján). Segédtiszt : Ce1'anió 
Józse!, százados. Oktatótiszt : Markovió Antal, 
százados. 

SzárnypaTancsnokságok: Sarajevo. Travnik, Banja
Iuka, Bihaé, D.-Tuzla, Mostar, Bilek és Gorazda. 

Szakaszpa?'ancsnokságok: Sarajevo, Visoko, Rogatica; 
Travnik, Bugojno, Livno; - Banjaluka, Dervent., 
Bosn.-Dubica, Tesanj; - Bihaé, Petrovac, Krupa; -
D.-Tuzla, Brcka, Bjelina, Srebrenica, Zwornik; -
Mostar,Konjica, N evesinje ; - Bilek, Stolac, Gacko, 
Trebinje; - Gorazda, Poca, Visegrád. 

Rendszeresített állomány: 1 vezérőrnagy, 3 törzRtiszt, 
11 r. és 1 II. oszt. százados, 21 főhadnagy és 5 had
nagy, 1 százados- és 9 hadnagy-kezelőtiszt, 13 szám
vivő őrmester, 51 kerületi őrmester, 2 őrmester, 214 
örsvezető, 2030 r. és II. oszt. csendőr és próba
csendől'.Összesen 52 tiszt, és2310 legénység, 8 szárny, 
28 szakasz és 262 örs. 

A felügyeleti körlet területe: 510' 27411 D Myria
meter, a lakossiíg száma 1,568.092. - Egy csendőrre 
átlag 22'089 D kilométer és 678 lakos esik. 
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A cs. kir. csendőrség állomány-átné~ete. 

Országos Osztag Járás Törzstisztek Fötisztek L egé n ység 

csendör- I. I II. I ~ ~ I 
."I 

'o ll) ::: 'o 6l ::: '" I> 
..., 

'" os bO '" ... 
'" "" ~ ::: os '" . ~ ..., 

" 'o . '" '" parancs- parancsnok- "" '" '" S cll 

"" ole!> 
<Il 

."I '" "" ::: Q) Q) Q) Q) 

' 0 Q) 

" '" osztályu ol "" " S I> ::: ""~ " nokság <Il ... Q) ::: ..<: <Il -ol ll) '" o ;:J ll) 

ságok ... " - ... századosok 
os <Il " ... ... ll) ol 

>o ~ ~ 'o 'o ~ '0 'o -o O 
... ol -o ~ ul H 

1 8 ~O 232 1 - - ~ 1 3 1 3 10 3 ~6 163 541 2 732 
2 19 93 65t - 1 ~ 6 3 7 6 ~5 11 \)8 39~ 1473 2 1965 
3 9 ~4 158 1 - - 3 1 3 2 10 1 33 150 467 1 651 
4 9 34 274 1 - - 3 2 2 ~ 10 5 40 243 680 . ~ 965 
5 ~7 77 525 - 1 3 II 6 11 8 40 12 86 473 2099 2 2660 
6 7 20 160 - 2 - 4 - 1 3 10 1 26 163 472 1 662 
7 4 12 8~ 1 - - 1 1 1 1 5 1 13 75 277 1 366 
8 4 1~ 110 - - 1 1 - 1 1 4, 1 15 72 ~51 1 339 
9 7 13 117 - 1 - ~ 2 5 - 10 1 18 121 463 1 603 

10 3 8 68 1 - - 1 - 2 - 4 1 10 55 174 1 MO 
11 2 5 43 - 1 - - - - ~ 3 1 7 ~7 104 1 139 
1~ 4 11 78 - - 1 1 - 2 1 5 1 15 73 215 1 304 
13 6 9 85 - 1 - 1 - 5 1 8 1 12 88 ~49 1 350 
14 3 7 62 1 1 - - 1 - - 2 4 1 10 63 161 1 235 

Különítmény 
I . 

, 

Pó!4ban . . . . . 1 . . . 1 . 1 7 80 . 88 

Összesen 1121345 1264516 1 7 1 7 1 38 1 16 143 132 1 149 141 / 410 /2165 / 7706 / 18 /109199 

Me.gjeg!l",és: Ehhez egy r. oSl tá!yu százados, mint segédtiszt a cs. kir. csenclöl'ség fe!ügyeliij énél. 
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Történeti és statisztikai adatok 
az 1899. évről. 

Lejárt tehát ismét egy év s most már tizennegyed
szer nyilik alkalom arra, hogy intézményünk tör
ténelméhez fűzzük ezen időnek is eseményeit . 

Az utóbbi éveknek országos j elentőségüvé vált 
azon társadalmi mozgalma, melyet az arató mun
kások idéztek elő s amely mozgalomnak leküzdése 
főleg az 1898-ik évben oly nagy erőkifejtést igé
nyelt; a mult 1899. évben nem mutatkozott. 1li
ként azt már mult évi zsebkönyvünkben reméltük, az 
1899-ik évnek jobb termési viszonyai gyógyítólag 
hatottak ezen káros irányzatra, de ezzel kapcsolat
ban főleg a kormánynak bölcs előrelátáRával és a 
viszonyok igazságos, méltányos mérlegelésével, a 
mezei munkásokra vonatkozólag alkotott törvény
hozási intézkedések elejét vették annak, hogy a 
mult évekhez hasonló - úgy társadalmilag, mint 
nemzetgazdaságilag tagadhatatlanul nagy károkat 
okozott - mozgalmak újból veszélyeztessék a köz
jólétet. Nem is került tehát arra a sor, hogy tes
tületünk ily mozgalommal újból szembeszálljon s az
általunk kifejthető nagy erőt és bef.olyást az ese
mények alakulására érvényesítsük. ürömmel szem
léljük mi ezen fontos kérdésnek ilyetén alakulását, 
mivel végel'edrnényben azon sikel't, t_ i. személy
és vagyonbiztonságot jelzi, a melynek megterem
tése és fentartása - ha nem yolna meg - nekünk 
hiyatásos feladatunk s a mennyiben ezen czél békés 
úton is elérhető volt: felmentve lett az intézmény 
azon nehéz kötelesség alól, hogy kényszereszközök
kel állitsa helyre s tartsa fenn a feltétlenül szüksé
ges, nyugodt belállapotokat. 
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lA. közbiztonsági szolgálatn~k más irán~aiban sem 
t tk t t a mult 1899. evben oly lenyegesebb mua ozo , .. "k't' , 

l a m elv e helyen valo megoro l esre sza-mozga om, J "á b '1 
mot tarthatna. Hogy azonban al.talanoss. g a,n ml y 
üdvös és szép tevékenységet feJtet,tek k,I szamosan 
a testületből : alTa nézve a legm~rva.~o?b ~elyel1, 
a honvédség és csendőrség ~endeletI Kozl~ny~ben
.és pedig jóformán annak m.mden e,gye~ szamaba~ -, 
,olvasható honvédt>lmi mimszter .ur 0, Nagymelto
sácrának dicsérő elismerése. Az Igaz erc1emnek ~u-
t alma ez melyről ily módon öryendetes tudomast 
" , " d ", mely szerez az egész hOl1vedseg es csen ,or~eg ~ a 

követésre méltó jeles tényeknek meltanylas,a, .e&,y; 
szersmind serkentése a törekvőknek, hasonlo kIvalo 

tettekre. , ' . 'k' . t ' 
Az orsztÍcrnak főleg dunamellekI vIde em lflm e~y 

futó-árny ké~t lezajlott őszi ~rvize~ alkalmaval tag 
tere nyílott ott műköc1ött bajtársamknak alTa, h,ogy 
az ezen szokatlan időben jött közves,zél:ynél az ,ele~
és vagyonmentés, nemkülönb~n a~ arVlZ ell~n~ ve
dekezések alkalmával régi erenykent ragyogo onfel
áldozásukkal és kimagasló kötelességhűségökkel a 
közelismerést és hálát maguknak kivívják. . 

A folyó éy első napján életbeléptetet.t ~j 1.JűnvádI 
pelTendtartás osztályrészünkül oly úJ fel~(~atokat 
és új terheket ró reánk, a melyeknek eddIgI mul~ 
tunkhoz méltóan kötelességhűséggel megfele1l1l 
ipaTkodni fogunk' mert hisz hazánk fejlődésének 
ez is egyik mozz~nata s így az a~nak létesítés~vel 
járó feladatok terheiből nekünk Juttatott ?s.~t~l~
részt becsülettel elvállalva, a nagy feladat kItuz~se
nél a kormányzat részéről belénk is fektetet~ bIza
lomnak, remélhetőleg, megnyugvástkeltően fog~nk 
megfelelni. Az új rend életbeléptetése, alkalmaval 
elkerülhetlenül uekövetkező kezdetnehezségek csak 
serkentésül szolgáljanak a tökély mielőbbi eléréséTe. 

A mennyire sajnálattal kellett lemonc1anun~ a 
mult 1899. évben arról, hogy az intézmény úJabb 
Jelállítások és szaporítások által erősböc1jék; oly-
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annyiTa örvendve köszöntjük a törvényhozásilag 
is elhatározott azon intézkedéseket, a melyekből 
kifolyólag a folyó évben ha nem is lényeges, de 
mégis oly szaporítás következik be, a mely a szol
gálatnak minden körülmények között fejlőc1ését és 
tökéletesbedését idézi elő, c1e erősbítést is jelent a 
jövő feladatainak sulyosbodó terheivel szemben is. 

Az intézmény beléletében ugyancsak a testület 
belső fejlőc1ését szolgálja az «Illeték-szabályzat a ma
gyar királyi csendőrség számára», a « Gazdászat
kezelési utasitás a magyar k1'rályi csendőr-szá?'nyak, 
valamint a csendőr-kerúleti tih'zsek szűmá?"a» , - a 
«Gazdászat-kezelési ~ttasitás a magyar királyi csend
őrönök, valanúnt a csendőrségi pótlókeret és tan
osztályok számá?"a» , a "Pénztárkezelési utasitas (/ 
magya?' ki?"úlyi csendőrség számára)) és az « Utasitu8 
a magya?" királyi csendőr-8zámvivőséyek szúmúra»). 
czimű szolgálati könyveknek 1899. évi újabb kiadása. 
Az 1895-ben kiadott hasonló szolgálati könyvekkel 
szemben a lefolyt négy év alatt szerzett tapasztalatok 
elől az intéző felsőbb körök el nem zárkózva, az 
állam pénzügyi helyzete által megengedett határig 
ismét oly kedvezményekkel bővítették az eddigelé 
érvényes illetékeket és ellátást, hogya testület tag
jai háláyal és elismeréssel tekinthetnek felsőbbsé
gükhöz, a mely a testület tagjairól gonc1oskodni 
nemcsak hogy meg nem szünik, de nehéz viszo
nyok között is irányehnek tudja és akként is kö
veti a testület fejlődése és erősítése érdekében kivá
natos intézkedések létesítését. - Nem kívánjuk e 
helyen hővebben tárgyalni e kérdést, csak reá mu
tatunk főleg az ét kezési pótlékok és az utazásokra 
vonatkozólag, az előbbi viszonyokkal szemben, jó
val keüvezőbben alakult renc1elkezésekre és mindenki 
érezni fogja azon halac1ásszerű nagy lépést, a me
lyet előre tettünk. De ezen új szabályzatok nem 
csupán anyagi irtÍnyban teremtettek kedvezőbb hely
zetet, hanem alaki tekintetben is, mert fejlődöt
tebb Ylszonyainkhcz alkalmazkoc1ya" a.z egyszerü-

8 



114 

sítés által a belgazdászat terén, a munkakifejtést 
illetőleg főleg a tiszti alosztály és az őrsparancs
nokságok által érezhető munka-megtakarítást te
remtettek s az ügymenet megkönynyítését idéz-
ték elő_ 

V égül meg kell még említenünk a « Szervi hatá-
?'ozvCtnyok és szolgálati utasítás a cs. és kir. hadsereg, 
tt~bori csell dőrsége számára» czímű szolgálati könyv
nek 1898. évi, de tényleg csupán a mult 1899. év
ben megjelent új kiadását is, mely a tábori csendőr
ségi szolgálatnak minden ágazatára szabályozólag 
kiterjed. 

* 
Mindezek után áttérünk a mult év változásainak 

részletes ismertetéséhez. 
A csendőrségi alapok jelen állása a mult évben 

ismertetett vagyoni mérleggel szemben, az ala
pítványszerű kiadások eszközlése mellett, a kö
vetkező: 

1897, 1898. 
év végén 

1. Csendőrségi jelvény-pótdíj- frt frt 
alap ___ _ ________ 59303'94 59509-9~ 

~t Csendőrségi jutalmazási 
a.lap ___ ___ ___ ___ ~Ol!18' 78 ~0~30' 56 

1898. 1899. 
3. Dombrádi NagyGyulaés neje év végén 

szül. Bemdt Ilonka alapít- frt frt 
ványa ___ ___ ___ 306~'19 3068'93 

4. Török Ferencz-féle alapit-
vány (1899 szept. végén.) 19751'95 ~1761'17 

gyarapodás 
frt 

~05'98 

11'78 

gyarapodás 
frt 

6'74 

~009'~~ 

Az 1893/9. év folyamán ujonan a következő ó"rsök 
á.1littattak fel, és pedig: 

a ll. számu csendőrkeJ'ülelben: 
Torontál-Szigeten _~ 6fővel,1899 augusztus hó l-vel 

a II r. szám,u csendő1'ke1'ületben: 

Hajdu-Dorogon ____ 6 fővel, 1899 augusztus hó l-vel 
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a IV. számu csendőrkerülelben: 
Mező-Váriban ____ __ __ 6 fővel, 1898 deczember hó l-vej 
Gáton ___ _~ ____ 5 « « « ft 1-vel 
Szolyán ____ ____ _ ___ 5 « 1899 január ft lO-vel 
Maczonkán -___ ____ 6 « « ft « 17 -vel 
N agy -Lucskán.___ ___ 5« « márczi us « 1-vel 

az V. számu csendőrkm'ületben: 
Felső-Gallán___ ____ 6 fővel, 1899 szeptember hó l-vel 

a Vl. számu csendőrkerületben . 
Báttán __ __ --- ---- ___ 6 fővel, 1899 április hó l6-val 

Örsiik létszáma felemeltetett : 
a II. számu csendőrkerületben : 

Hódság } 
Pivnicza ---- ---- ---- --__ ____ 2-2 fővel 

a III. számu csendőrkerületben: 
Erzsébetfal va --__ ____ ____ ____ ____ ____ 2 fővel 

a IV. számu csendő1'keritletben: 
Szerencs --- ___ ____ ____ 3 fővel 

~:;~~er.,n.) ------ ---- 2-2 fővel 
GálSZéCS) 
Sztavna Szolyva ---- --- ---- ---- ---- --- --- ---- 1-1 fővel 

Bazin __ _ 
az V. számu csendő'rkm'ületben: 

Ö1'8ó'k létszáma leszállittatott: 
a VI. számu, csendő-rkerületben: 

Nagy-Perkáta .. ,.... ..,.... ........ .......... ........ ........ .. ........ 

2 fővel 

l fővel 

l fővel 

8* 
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Athelyeztettek : 

az I. számu csendőrkerűletben : 

:alándori örs Magya,,.·Biikkös?·e 18~9 április hó 25-vel 

a II. számu csendő1·ket·ülef.ben: 

akörpai örs Vercse?'ovára 1898 november hó l-vel 

a III. számu csendőrke?'ületben: 

a tisza-várkonyi örs Tisza- VezsenY1'e 1899jan,hó 30-val 
a tasnádi « Tasnád·Szántóra1899 j ul. « 31-vel 

a IV. számu, csendőrkerületben : 

a szomolnoki örs Szepes·Remetére1898 decz,hó l-vel 
a vásáros-náményi« Ge?'gelyibe 1899 szept,«. 9-vel 

a VI. számu csendőrkerúletben: 

a szederkényi örs Német-Bolyra 
a tényőhegyi örs KaJ'árra } 
a zurányi «Gátára 

1898 nov. hó l-vel 

1899 jun. hó l,vel 

Osendőr-kül(jnitmények mííkijdtek: 

az I. szúmu, csendő1'kerűletben: 

Meregyon 4 fővel 1898 deczember 22-től kezdve 
Gyaláron 5 « 1899 « « « 

Tusnádon 2 « 

Előpatak on 3 « 

Málnáson 1 « a fürdőidőszak tartamán át 
Bálványoson 1 « 
Zajzonban 2 « 

a II. számu csendőr'kerületben: 

Marillavölgyben 5 fővel 1899. évi máj. 7 -től okt. 5·ig 

a III. számu csendőrkeriiletben:] 
Czikón 5 fővel 1898 nov. 15-től 1899 szept. 15-ig 
Szt-László-Fürc1őn 4 fővel a fürc1őidőszak tartamán át 
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Bihar-Füreden 4 fővel} 
Me~yházán 2 « a fürdőidőszak tartamán át-
HaJdu-Dorogon 6 fővel 1899 jun. l-től jul. 31-ig 

a I V. számu csendő1'Ke?'úletben: 

a ránk· füredi ... .. 
a bártfai . __ __ 
a szobránczi . 
az erdőbényei 

fürdő és nyaraló telepeken 
2-2 fővel a fürdő évadon át 

a virágosvölgyi ___ __ __ 
SZ,omolnok Huttán 3 fővel 1899 szept, 15-től kezdve 
N adasdon 6 fővel 1899 ' Ballán 6 ' ?,pr. 25-től 1899 jun. 30-ig 
Terpesen 5 « « Jan. 3-tól « febr. 20-ig 
Recsken 6;; ;; ;; ~~~~i :: aug. 9-ig 
N áduJ,' faluban 3 « « febr. 21-to"l jul. lO-ig H b « aug. 20-ig 

avaJ an 4 fővel 1898 okt. l-től 1899 febr. 18-ig 

az V. számu csendőrke'riiletben: 

Ab~~ov~n .. ö fővel 1899 április '20-tól kezdve 
Szhacsl fUl'dőn ) 
a cs.o]'~ai tónál 2-2 fővel a f" -d"'dő k 
Kor t ' f" d" ul Ol sza l mczal ur on tartamá 't 
T - 't l' 'f n a lencsen- ep 1CZl ürdőn 

Szent-Antalon 3 fővel eO'ész éven át 
Bl'ezov~n 3 ~?vel 1899 ,:ugusztus hó 2-ig 
N émetm 2 fo vel 1898 Julius 17 -től kezdve 
lVIodoron 2 fővel 1899 julius l-től október l-ig 

a VI. számu csendő1'kerúletben: 

Báttán 
Riba-Patonán 
Almádin 
Hévizen 
Tarcsán 

6 fővel 189S szept. 25·tő11899 ápr. l5-ig 
3 « 1899márcz.24-től « jul.3I-ig. 

Balaton -Füreden 
Fonyódon 

P-2 fővel a fürdőic1őszak tar
tamán át 

• 
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A ar kir csendőrség rendszeresitett magy. _ 

Szá.mvivő Örmester Örsvezető 

1 1 1 8 1 74. 74 212 • 212 

n. 1 1 1 6 

m. 1 1 1 8 

"27 

18 

19 

"23 

18 

1 

1 

1 

1 

1 

1 29 19 48 152 25 177 

2 42 19' 61 134 53 187 

IV. 

V. 

1 1 1 

1 1 1 

8 

6 

VI. 1 1 1 7 20 1 

1 

1 

1 

69 3 72 200 

50 . 50 156 

49 • 49 199 

13 213 

• 156\ 

. 199 

Összesen 1 6 1 61 6 128115 1631621 alal 3 1 41313 411~10531 9,: 1 11~ 
Ehhez a m. kir. horv.-szlav. csendors~ 

Horvá.t-Il 1 1 4 14 1. . ./36 • 36 "203 • 203

1 

szlavon 

Megjegyzés. Létszám felett: 

aj a m_ kir. honv. ministerium XVI. ügyosztályában : 
1 ezredes, 
2-I. oszt. Fzázados és 
1 főhadnagy j 

Tisztikar. 

A testület kebelében ez évben előfordult egyéb 
változások röviden a következők: 

Ö császári és apostoli királyi Felsége, leg
magasabb had urunk és királyunk 1898. évi deczell1-
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állománya 1899. évi november hó l-vel. -Csendőr Főösszeg É Ö r s .., 
'il I Legénység őr- -o 'o .., 

~ ;::; <Il 
$:I '" $:I <Il Q) mestertől lefo :ol ~ N -'" -'" Q) 

eo 
UJ eo CD 

$:I o! .~ 

-6 UJ 
o CD Q) .., 

"" ..., o 00 Q) 
~ o! N N ~ o! '" . I 00 I ,~ "ö ~ N ::; 

~I~ 
N 

o! ~ 00 UJ o! ~ od UJ 

I UJ to .~ to .8 N N N 
E::i -o o UJ 

~ UJ ~ 'o ul ul ul ~ 'o 

1324 . 1324 40 1610 . 1610 . 8 25 · 238 238 
836 184 1020 29 1017 228 1245 2:118 6 16 • 156 36 1 !}q 

754 302 1056 33 930 374 1304369 6 16 1 1 152 59 Ul 
1092 17 1169 36 1361 93 1454 93 8 21 232 14 246 · · 
800 · 800 29 1006 . 1006 . 6 16 · · 176 . 176 
946 946 32,11941 

. 1194 7 18 216 216 · . · · . 

5752/563/6315/199/7118/695/78131690/41 /112/ 1/ 111 t 70/~9/12791 -
ideiglenesen rendszeresített állománya . 

794 · 794 22 1033 . 1033 
. , 41 121 . 1 . 221 

• 1 221 

6546/563 7109 221/IU51/695/88M/6!lO 45/12t/1/ 111391 109/1500 

b) (1 m. kir. cseudőrségi felügyelőségnél : 
1 althbornagy, 
1 vezérőrnagy és 
l-I oszt. száz ado!'. 

Polgári 
alkalm . 

ci 
"ö 
N 
UJ 

.!od o! o '1:f 
$:I o 
'" '" H H 

1 2 

• 2 

• 2, 
1 2 

· 2 

1 2 

3 /12 

. 2 

3/14 

ber hó 2-án legdicsőségesebb uralkodásának ötvene
dik évét betöltvén, ez alkalomból ugyanazon évi 
november hó :30-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatá
rozásával legkegyelmesebben adomanyozni ll1éltóz
tatott ; 
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a 3. osztályu vasko?'ona-1'enclet : 

Pobjeniki Bedekovié Iiároly, ~. kir. horvát
szlavon csendőr-ezredesnek, a m. kIr. horv.-szlav. 
csendőrp arancsnokság parancsnokának, 

Panajott Sándor, m. kir. csendőr-ezredesnek, 
a m. kir. III. számu csendőr-kerület parancsno
kának, 

a Ferencz Józsej-1'end lovagkeresztjét : 

Babocsay Kál'oly, m. kir. csendőr-alezredes
nek, a m. kir. r. számu csendőr-kerület parancs
nokának, 

Zgórski László, m. kir. csendőr-alezredesnek, a 
nl. kir. m. számu csendőr-kerület parancsnok-he
lyettesének, 

a katonai érdemkm'eszlet : 

Du(luko,'ié Tódor, m. kir. horv.-szlav. csendőr
századosnak, petrinj ei szárnyparancsnoknak, 

Göttmann Bódog, m. kir. III. számu csendőr
kerületbeli századosnak, debreczeni szárnyparancs
noknak, 

Saymann József. m. kir. I. számu csendőr
kerületbeli századosnak, nagy-enyedi szárnyparancs
noknak, 

Szabó József, m. kir. V. számn csendőr
kerületbeli századosnak, esztergomi szárnyparancs
noknak, 

továbbá legkegyelmesebbell elrendelni méltóztatott, 
hogy a le~;jelsőbb megelégedes kifejez/se tudtul 
adassék: 
)\latékovic .~ Lajos, m. kir. VI. számu csendőr

kerületbeli századosnak, szombathelyi szárnypa
rancsnoknak, 

Petrás Balázs, m. kir. hon.-szJay. csendőr
-;z{Lzadosnak, petrinjai szakasz-parancsnoknak, 

t 
I 
I 

I 

Tyrnlan 
ministerium 
dosnak, 
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József: a magyar 
XVI. ügyosztályába 

kir. honyédelmi 
beosztott száza-

Spalla Aurél, m. kir. I. számu csendőr-kerület
beli fŐ,had~a~ynak, balázsfalvai szakasz-parancsnok
nak; es vegullegkegyelmesebben adományozni mél
tóztatott: 

a koronás arany é1'demke1'flsztet .

Stolzenberg János, m. kir. II. számu csendőr
kerületbeli százados- szárnyi vőnek. 

,Ő c~. és, aposto kir. Fel",ége 1899. éyi május 
ho 22-~n Becsben kelt legfelsőbb elhatározásával: 
Borbely Ferencz százados-számviyőnek hosszu 
~.dőn át, tanusított, felette kötelességhű, 'kiválóan 
u~ybuz90 .~s eredmenY,dus miíködésének legfelsőbb
ehsmereseul, a koronas arany él'demkeresztet a 
leg 4egye lm ese b ben adományozni méltóztatott 

O ~s .. é~ aposto kir. Felsége 1899. évi a~gusz
tus ho 26-an Ischlben kelt legfelsőb b elhatározásá
val l~g~~~~yel?1esebhen, elrendelni méltóztatott, hogy 
LovlnClC Sand or szazadosllak, a m. kir. horvát
szlavoll csendőr-parancsnokságnál, seO'éc1tiszti minő
ség!)en teljesített igen jó szolgálatai :lismeréseül _ 
tekl11tettel meg-szakitás nélküli 20 éven felüli összes 
szolgálati idejére is, a lef!'felsőbb meO'eléO'ec1és kife-. 'td ,~ b b Jezese u tul adassek. 
E~v~i Illés Béla főhadnagynak az észak-magyar

orszagl kőszénbánya-társulat kárára elkövetett vak
m.el:? ral)lá~ három tettesének, nehéz körülmények 
kozott tortent lunyomozása és letartóztatása körűl 
tanusitott ügyes intézkedései, körültekintése és ki
váló üg:vbuzgósá,gáért, a m. kir. hOllvédelmi minis
ter ur, ~licsél:ő elismerését nyilvánította. 

Ballo La.Jos hadnagynak az aninai bányatele
pen 1898. é\hen előfordult zendülés alkalmával ta-
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l1usitott kiválóan kötelességhű, ~imag:asló. é.s példás 
t t , 'e'l·t a m kir honvedelml mmlster ur maga ar asa, . . . . 

dicsérő elismel'ését feJezte kl. ,. 
Ambrózy Gyula hadnagy, oktato tls,ztnek, az 

1898. év folyamán az altiszt~ tanonczo~ es proba; 
csendőröknek - rendkiyüh nagy. szamba~ val~ 

d ' dus kl'ke'pze' seért a m kIr. honvedelml ere meny .".',,'. ~ . 
miniszter ur dlCserő ehsmereset feJezte. kl. 

postupici Kostka Pál és szakolcza& KOI'esk,a 
Vilmos őrnagyoknak, továbbá László ,~lbeI·t os 
Göttmann Hódog századosoknak, vegul neme8~ 
szeghi Nemesszeglly László és S~,ol~~~bc:rg 
János százados~számvivőknek, a csendorsegl ,s~am~ 
,iteli és gazdászat-kezelési uta;sitás?k 1899., ~VI UJ 
badásának szerkesztési munkalatal?an v~lo s.l~eres 
közreműködése ért a m. kir. honvedelml mInIster , . 
ur dicsérő elismerését fejezte kI. . 

Florschütz Nándor főhadnagy, a m. kIr. hor~ 
yát-szlavon csendőrség részére ujonnan r~ndsze~e-
Hett ismétlő kurtálynak a tisz~ekkel ,:alo. TI?:egls~ 

mertetése és az ehhez tartozó ket szolgalatI kOJ?-Yv~ 
nek horvát nyelyre való fordítása körül t.~n~s~t,ott 
igen ügybuzgó, szakértő és eredmén.ye~ ~IJa~'asaer:, 
a m. kir. honvéc1elmi minister Ul' c11C'sero ehsmere, 
sét fejezte ki. 

Előléptetések: 

1899. évi május hó 1-ével. 

l. A m. kir. c.~endőrségnél: 

főhadnagygyá : G01'eczky Gyula, II. sz. csendőr-
kerületbeli hadnagy; . _ 

hadnagyokká : Stenszky Lajos, VI., F~8Che?·.J0zse.(, 
I., Hubafly Mihaly, III., Herkély Gyula, IV. e~ Gaal 
Jenő II. sz. csendőr-kerületbeli hadapród tIszthe
lyettesek. 

123 

II. A m. kir. horvát-szlavon csendőrségnél : 
!őha.d~agy~számvivővé: Haramina Józsefhadnagy-

8zamVlVO. 

1899. évi november hó 1-ével. 

I. A m. ki?'. csendő1'ségnél: 

. alezredesekké : Ziegler Károly őrnagy, a m. 
kIr. V. sz. csendőr-kerület parancsnoka és Hau
senblasz Károly őrnagy, a m. kir. II. sz. csendőr~ 
kerületi parancsnok helyettese; 
őrnagygyá: tolcsvai Nagy Gábor, a m. kir. VI. 

sz. csendőr~kerületnél II~od törzstiszti teendőkkel 
megbizott I. oszt. százados; 

I. oszt. századosokká: Várady Ede, a m. kir. II. és 
Ozakó,Diósgyőri Barnabás, a m. kir. VI. sz. csendőr
kerület állományába tartozó II. osztályu századosok; 

II. osztályu századosokká: Mó?'icz GyiJ?'gy IV. és 
Kiss László III. sz. csendőr-kerületbeli főhadnagyok; 
főhadnagyokká : Raith E1'nő, I., Vrablik Mátyás, 

III., és L,pcsey András, VI. sz. csendőr-kerületbeli 
hadnagyok; 

hadnagy,okká: Kukányi István, VI., Henzeg Gyula 
I., EibeZ A1'pád, III. és Lénm't József II. sz. csendőr
kerületbeli hadapród -tiszthelyettesek ; 
hadnagy-számvivővé: Binder Fr1:gyes I. sz. csendőr

kerületbeli vizsgázott számvivő-őrmester. 

II. A m. kir. h01'vát-szlrtvon csendő1'ségnéZ: 

alezredessé: Golubovié Károly őrnagy, csendőr
parancsnok-helyettes; 
őrnagygyá : Dudukovié Tódor, a II-od törzs

tiszti teendőkkel megbizott I. oszt. százados' 
I. oszt. századossá: Schwarz Janos II. o~ztályu 

százados. 

* 
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Nyugdijaztattak 1898/9. évben: Edvy Istvú,n had
nagy, Schwarzleitne1' Hugó százados, Molnár József 
főhadnagy, Mihellye8 Károly hadnagy, BaJsó János 
százados-számvivő, Sertié GYÓ'Tgy százados, Madje-
1'ié Antal százados, kézdivásárhelyi Papp Mihúly 
ezredes, kinek ez alkalomból a legfelsőbb megelé
gedés kifejezése tudtul adatott, Polyánszky Dénes 
százados, Bach Alajos alezredes, mely alkalommal 
Ö cs. és ap. kir. Felsége 1899. évi augusztus hó 
19-én Isehlben kelt legfelsőbb elhatározásával a 
cz imzetes eZ1'eilesi jelleget dijmentesen adományozni 
és legkegyelmesebb en megpm'anesolní méltóztatott, 
hogy neki a legfelsőbb megelégedés kifejezése tud
tul adassék, és Pa'/,~eT Béla főhadnagy. 

Áthelyeztetett : 1895. évi augusztus hó l-ei l'ang
gal; Vaskó I.~tván V. sz. csendőr-kerületi hadnagy 
a beszterczebányai honvéd gyalogezredhez. 

lf 

Meghalt: Láczay-Szabó Gyula nyug. ez. százados, 
báró Fiildvá1'y Lajos nyug. ezredes, Lukács Mózes 
nyug. ezredes, R7LSZ Illés nyug. őrnagy, Pa'/,~c1' B éla 
nyug. főhadnagy és CSe1'szky LaJ'os százados. 

Legénység. 

A. csendőrlegénységi -állomány kiegészítési viszo
nyaI az 1898/99. évben megfelelőek voltak, a mennyi
ben a fogyaték ugymondva teljesen fedeztetett. 

A beállott hiány fedezését, mint minden évben, 
nagyban elősegítette, hogy a cs. és kir. közös hadügy
miniszter úr ez évben is a közös hadsereg gyalog és 
lovas magyar ezrec1eitől ápr. hó l-vel ezr edenkint 4, 
összesen 260 tényleg szolgáló önként jelentkezőt 
engedett át a csendőrségnek. 
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A fogyaték ,olt: 

Év és hó 
Csendőr kerületnél és pedig 

I. sz. I II. sz. m. sz. IV. sz.1 v. sz. I VI. sz.1 ~~~; 
18\)8. évi 

I ~I Október ... ... 20 21 65 17 55 213 
November ... 40 26 46 19 53 207 
Deczember ... ... 20 12 33 16 33 17 II 131 

1899. évi 
Január ... ... +51 5 37 15 12 I 12 1 76 
Február ... . .. 7 13 6 16 2 11 1 55 
l.\'1árczius ... '" 1 16 8 13 4 8 'I 50 
Aprilis ~_ .. .. 10 33 +2 23 · 8 72 
Má.jus ... '" .. 16 15 +19 12 · 1~ 1 

28 
Junius '" ... 42 14 +39 18 54 · Julius ... ... ... 52 14 +25 ~2 2 25 90 
Augusztu,; ... 60 8 . 11 4 3 86 
Szeptember ... 54 24 2 ~4 9 2 115 

Azon fogyaték, mely a legénység állományában 1898. okt. 
1-től 1899. szept. 30-ig előfordult, számszerint a következő: 

Csendőr· 

kerület 

száma 

I. 
II. 
m. 
IV. 
V. 
VI. 

Összesen 

II ~ 1 : 5142/63 
. 15 47 

7 
11 
3 
6 

li 36 I 

1 22 13 
• 2 18 23 
• /22234 
. 4 18 23 

1 I 14 /137 1203 1 

~ / ~~l ~/: 
l 12 17 9 1 
. 2 24 5 • 
• 2 / 17 5 • I . 
2 4 15 10 . . 

7 1 30 1 1~8 1 37 1 . 1 1 
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Szolgálati kötelezettségének betöltése után kilépett: 

Év és l!ó 1--rl----:I,--c-se,ln-d-őr-k-eTrl ü-le-t-n-e'lr~--r;11 .;-__ 1 

I. sz. II. sz. III. sz. IV. sz. V. sz. VI. sz. ~ Osszesen 

1898. évi II I I ~ 
, 15 1~ 1 lD 11 1 11 9 /I 77 Oktober ... "' 11 17 16 14 10 19 ~H 99 

November... 7 4 17 11 11 ~ 73 Deczem ber oo. '" 

1899. évi 4 4 5 5 4 15 37 
. Január ... '" ~ ~ 7 4 5 16 36 
Február oo. oo. 7 4 4 34 
Márczius ···.oo 4 3 1~ 19 18 8 98 ( '1' 13 115 15 ö.~~! IS... oo. 9 8 5 . 4 30 
Majus... oo·oo. 1~ 6 11 4 2 8 43 
JJunl,ius oo.oo. 8 5 8 11 4/ 1~ 48 
u ms... oo. oo. 1 5 7 ~ 6 29 

Auguszt.oo. '" ~ I 4 7 20 5 4 47 
Szeptember ''' II-~+-;.:~~~rm-+-'""1iM-''''''''';;+-=:-i O· 101 1 91 1 12H 1 114 I 85 I 132 II 651 sszesen '" 

A magyar ki1'ályi csendő1'ség legénységi egyéneinél : 

1899. évi szeptember hó 30·án volt: 

'EO ~ ,~ ,~ .. 'EO "-o <::o ~ 'o '<ll '<1) 
'<ll ,'" '" ."" '<ll <lJ 

00 00 • <lJ 
~s:l 

... 
S 00 

'" S I>-. .... ~ Csendőr· UJ 00 ... 

'" ' <ll 1>-.- ;::0; 'o ~ 'o <ll o : ::S N 
~S .~ S '" s:l <ll p,~ Pom '" UJ <ll S .. ep .~ "<1) .,..., <> 

h 
0)0)"" ,~ o) I> <ll ,~ 

"-O.~ <::O,~ • .... .. 0 ~ .. o kerület ,@ .... .... 
I> " " <ll S 0)'" <ll ... ~.~ ~.~ 

00 lU 'Q) ~ 
• ,O) "';"(1) " ~ol ~ol I> .. ~ ..!4 N .., ".., ,O) p .- ...;- .:ö3..c ,ol ..o száma - s:l S ... cn "'- <ll "' , 01 ",'al 

~""; .!:.DC; /j o 00 O) m '" '" <lJ .~ :;:;S "'''-O 00"-0 o ,::> "" 00 
~ QJ :=' M o ,p 

..00) "'~ 0- o'~ O·~ ,<> O't.1~C1) '" · " ol 
P " 

00 .0 N.:;:::;a '" '~ ~,~ fil'" HO) i:l" ~ ..., ,O) . '" ...... '" 00'1:1 00;0 Z ...... '" ...... '" 
- -I. 71/ 11 ~ 

2/ 
1 11 1311 11 1961 ~76 587 136 II. 1~ 4 1 1 7 1~~9 7 104. ~69 ~t6 79 m. 139 6 1 · 9 1~27 13 139 280 31fi 89 . 

IV. 7~ ~ 4 1 10 (5~ 4 17~ 401 230 133 · v. ~ ~ 4 · 6 906 4 97 ~4,5 15~ 68 • 
IQ!! 

VI. 50 7 6 · 1 to 11~4 3 V31 35t 200 
Ósszesen It 3iö 3~ t 17 1 3 1 4 1 53 1694,9/ 42 I 839118~~117001 514 
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Kitüntetések 
az 1898. október 1·sejétől 1899. szeptember 30.áig terjedő 

időszakban. 

I. Jelvényes kitüntetést nyertek: 

Az 1898-1899. időszakban a jelvé!:yes kitünteté. 
sek nagyobb mérvüek voltak, a mi O császári és 
arwstoli királyi Felsége legmagasabb uralko. 
disának 50 évi jubileumi ünnepével is szorosalJb 
összefüggésben ál}. Ezen örvendetes eseményalkal. 
mából ugyanis Ö cs. és ap. kir. Felsége 1898. 
évi november hó 20· án Bécsben kelt legfelsőbb el . 
határozásával, legfelsőbb kegyelmének és elismeré. 
sének kitüntető jelei gyanánt, a csendőrségnél ré. 
gebben szolgáló, alább felsorolt 7 őrmesternek :1, 

koronás ezüst érdemkeresztet, 7 'csendőrnek pedi!; 
az ezüst érdemkeresztet legkegyelmesebben adomá. 
nyozni méltóztatott, még pedig; 

a) a koronás ezüst érdemkeresztet ; 
r. Borbély Ignácz __ oo r. 

II. Hayn János II. számu 
rII. Goldhammer Ede .;; IIr. csendőr· őrmeste l' -
IV. Vona József ~ rv. kerület. n ek 
V. Soós Ferencz SI V. beli 

VI. Kiss József és __ oo vr . 
VII. Hecimovié Márk __ oo horvát·szlav. csendőr. 

bJ az ezüst érdemkel'esztet; őrmesternek 
Vilr. Bedners J ánas __ oo r. 

IX. Dajbukat Lukács il . 
X. Tamási Zsigmond .;; IIr. 

Xl. Tóth Ferencz oooo ~ rv . 
XU. Lőrinez Gábor _oo_ S v. 

, I szamu 
csendőr· " 
k "l t csendol'-eru e . k 

beli ne xru. Förster Antal és VI. I 
XIV. Popovié Sebő horvát.szlav. 
Mellőzhetőnek tartjuk a fent nevezettek 

désének sikerdús eredményeit külön· külön műkö
részle-
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-tezni hanem elégséges lesz csupán annak a kieme
lése 'hoay valamennyien a kötelességtudó és kitünő 
min'ősi.lltséaű egyének legjobbjai közül lettek - szol
O'álati idejJ'kre való tekintettel i§ - előljáróik ré
~zéről gondosan kiválasztva és ~ .~s. ~s al)· ki~" 
Felségének legkegyelmesebb lntuntetesre legala
.zatosabban javaslatba hozva és hogy mindnyájan, 
különböző alkalmaztatásukban, kötelmeiket folyton 
kiváló szorgalommal, buzgósággal és telj es oda
.adással teljesítették ; e mellett megbizhatóságukkal 
és rendszeretetükkel tüntek ki és egyébként is pél
dás és erkölcsös magaviseletet tanusítva, derekasan 
Tászolgáltak a legfelsőbb kitüntetésre. 

XV. Maurovics Gál m. kir. VI. sz. csendőrkerü· 
letbeli őrmesternek saját kérelme, folytán történt 
nyugalomba vonulása alkalmából Ö cs. és ap. ki ... 
~'elsége 1898. évi október hó 31-én, Schönbrunn· 
ban kelt legfelsőbb elhatározásával az arany érdem· 
keresztet legkegyelmesebben adományozni méltóz· 
tatott. 

Maurovics őrmester 40 év és 7 hónapon át volt 
a magyar csenc1őrségnek megbecsülhetlen tagja, mely 
idő alatt, az épen említett kitüntetésE}p kívül, ÖSZ· 

szesen 8 ízben lett megdicsérve ég O cs. és ap. 
kir. Felség'ének 1887. évi deczember hó 2-ikán, 
Schönbrunnban kelt legfelsőbb elhatározásával a 
km'onás ezii ~t érdem,ke1'cszttel kitüntehe. 

N evezett, a csendőrségnél vajmi ritkán elérhető, 
ezen hosszú szolgálati idő alatt, fáradhatlan kitar' 
tással és a legodaadóbb buzgalommal élt hivatásá· 
nak; a legfelsőbb szolgálat előnyére és a testület 
dicsőségére pedig kiváló szakértelemmel és legszebb 
eredmény nyel végezte mindenkor állásával járó kö
telmeit. , 

Aldásdús tevékenységét és a közbiztonsági szol· 
gálat terén szerzett kimagasló érdemeit az 1889. és 
1896. évi cscnc1őn;égi zsebkönyveinkben - utóbbi· 
ban arczképének bemutatásával és rövid életleírá· 
sának közlésével már méltattuk. Ujabbi. kima,gas1ó 

tény~~dé8~i közül most még csak azt az egyet 
emelJ~k ~l, hog~ legutób~, ,tehát hosszú, dicsteljes 
szol~alatanak .mmtegy melto befejezéseül, az állomás 
helyen: N?zslderben, nagy furfang gal elkövetett 
1?,~?0 formtos postalopást, nehéz körülmények 
k?zot~, rendkívüli ügyességgel és leleményességgel 
~ld~ntett! a tettest letartóztatta és az ellop ott pénzt 
es ertéktargyakat megszerezte. 
,Ny~lgO.?t lélekkel és önérzettel tekinthet tehát in

tezmenyunk ezen volt derék tagja a möaötte levő 
~oss.z~ szolgálati pálrájára vissza, mert

b 

valóban 
IgazI el'demek és rendkívüli eredmények dicsőítik azt. 

XVI. Egyed József őrmester, a m. kir. r. számú 
csendőr-kerület állományában. 
Egye~ József őrmester 1870. február hó 4-ikén a 

cs. és kIr. 2. sz. gyalogezredhez felavattatván onnan 
t873. év végével, mint szakaszvezető, a tartalékba 
h~lyezt,etett, de ~ár a köve~kező 1/:)74. év augusztus 
ho 10:en, a fennall~tt cs. kIr. 10. (erdélyi) országos 
cser;-dő.rpar~ncsn~ksaghoz átlép ett és ez idő óta -
~eh~t Immar 25 even telül - szakadatlanul a csend
őrsegnél szolgál. 

,Nevezett altiszt ezen hosszú fáradságteljes szol
I?alata al~tt fol~tono~an a legodaadóbb, köte'lességhfl 
e? ered~enytelJes muködésével, nemkülönben derék 
ferfi.as Jelle;nével tünt ki és ezen tulajdonságai, va: 
la?TI~nt ~el.tetlen meg.?iz~atósá,g~ folytán a király
h~gon tul! k~nyes kozblztonsagI és politikai szol
galat~a~ tapmt.attal párosult erélyével előljárói és 
a h~t~s~gol~, t~lJ~s ,meg,elél?edésére megfelelt. 

Kn:alo mukodes.et elegge jellemzi az, hogy eddigi 
szolgalata ala~t kozel 500 bűnesetet, ezek közül szá
~o~. ~z .. ember: élet ellen irányult büntettet is, rend
k~vul~ ugyesseggel és leleményességgel, személyesen 
kldentett és ezek tetteseiként több mint 200 t·· -

, Ut l ' or venyszego a( o~t at a:z igazságszolgáltatásnak, mint-
egy 500-at pedIg, felJelentett a biróságoknak. 

De, nem csupan a .. szorosan v~tt közbiztonsági 
szolgalatban érvényesultek Egyed órmester jeles tu-

9 



la;üon::;ágai, hanem abban is, hogya .l:ája bizott fon: 
to~s örskörletekben sok tapintatt,al elejet ~?-d~a ve~m 
a nemzeti torzsalkodásoknak es hogy ,~rset mlll
denkor példás l'endben tartotta, az alaJ, a re~de~t 
l ' séget valamint a szárny székhelyen rea bl-
egeny, ő t' h l oktatta tt számos próba-csend r IS, eyesen , 
~~v~lte és fegyelmezte; mint szakaszparancs~o~
helyettes pedig, fáradhatatlan szorgalom1?al .. ki~al
tással és értelemmel működve, helyét mlll~lg. ~l~O-

ástalanul tölté be, egy alkalomr;ta~ pedI/? Ja;or
g Igálat teljesítése közben az orszaguton, latszolag 
sz~ fagyva mindenki által holtnak vélt férfit talált, 
~t górákon' át nagy fáradtsággal végzett ügyes éle~z: 
tési kisérleteivel életre ébresztett, mely. emberb~ra~l 
szeretetre valló ténykedésével azt a bIztoS halaltol 
megmentette. ,. Fl' 

Mindezek alapján O, cs. e~ ap. kIr. e segc 
1898. deczember hó 5-en, Schonbrunnb~n kelt leg
:c l "bb elhatározásával Egyed József ormestert a 
;ö:~iztonsági szolgálatban, hO,~s~abb id?n át tan~
sított, mindenkor kötelesseghu ~s, példas ,magata~
tás áért valamint kivál6an buzgo es eredmen~es ~.u
ködése'legkegyelmesebb elismeréseüll!' ~orona.8 ezu;t 
érdemkereszttel legkegyelmesebben kltuntetm mel
tóztatott. 

XVII. Teutschlander Hugó őrm~ster a m. kir. 
IV. számú csendőrkerület állományaban. , . 

Szatmár vármegye Batiz közs.égében ;898. eVI 
április hó 18-án éjféltájt az ottam reformat,;s ~g~
ház tulaj donát képező tanítói lakhoz tartozo, fabol 
épült és száraz takarmánynyal megrakott, szalm~
födelű istálló kigyuladt és ettől csakhamar ~ k?
zelben álló, ugyancsak szalmafödelű lakóház IS tu
zet fogott. , 

A községben éppen portyázó Teutschlander ~ugo 
őrmester, a szatmár-németi-i ?rs paran?sn?,k~, e~:r? 
vevén a tüzet, Sütő Antal proba-cs~n~őr J~rőrta~,s~t 
és a kisbirót a lakosság felriasztasara es a t,UZI
fecskendő előhozatalára, az éjjeli őrt a harang felre-

• 

I 

I 

r 
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verés ére utasította, maga pedig a vész szinhelyére 
sietett. 

Itt a már teljesen lángban állott istállóban tehén
bőgést hallván, a zárt ajtót betörte és így özvegy 
Tóth Lászlóné tanítónőnek összes vagyonát képező 
tehenét és bornyuját az istállóból kitereIte, mi alig 
hogy sikerült, az istálló teteje már össze is omlott. 

E közben a rohamosan terjedő tűz már a lakó
ház tetejét is elhamvasztotta s mivel a nagy meny
nyiségben lehullott zsarátnoktól - mely az ajtót 
s az ablakokat is lángra lobbantotta, a ldjárás elzá
ratott, a házban rekedt Szabó János községi szolga 
és ennek felesége már nem birtak menekülni, de 
megmentésükre - a helyzet veszélyes voltára való 
tekintettel - a jelenlevők közül senki nem is mert 
vállalkozni. E válságos pillanatban Teutschlander 
őrmester - belátva azt, hogy csak egy percznyi 
késedelem is, a szerencsétlen házaspár halálát okoz
hatja, - köpenyét egy veder vízzel leöntötte és az 
így átnedvesedett köpenyt fejére húzva, gyors és 
határozott elszántsággal, vakmerően, az égő zsarát
nokon keresztül, a fojtó füsttel telt szobába hatolt, 
miközben köpenye és csizmája annyira összeégtek, 
hogy hasznavehetIenné váltak, és onnan a nagy hő
ség és füsttől már eszméletüket veszített és a pad
lón elterült házaspár közül előbb a férfit, majd 
valódi halálmegvetéssel másodszor is a lángokon át 
a házba hatolva, a nőt is ölbe kapta és így mind
kettőt kihozva, őket tényleg, saját élete veszélyez
tetésével, a biztos haláltól megmentette. 

A megmentett házaspár és több szemtanuval fel
vett jegyzőkönyvek szerint, minden kételyt kizáró
lag igazolva lévén, a fentiekben előadott tényállás 
valódisága és így 'l'eutschlander őrlllesternek azon 
érdeme is, hogy két emberéletet, valóban a leg
veszélyesebb körülmények közötp és saját életének 
koczkáztatásával megmentett, Ő cs. és ap. kir. 
Felsé~e 1898. évi deczember hó 4,.ikén, Schön
brunnban kelt legfelsőbb elhatározásával őt a koroná8 

9* 
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ezüst érdemkereszttel legkegyelmesebben kitüntetni 
méltóztatott. 

O cs. és ap. kir. Felsége 1898. évi október 
hó 4-én, Schönbrunnban kelt legfelsőb b elhatározá
sával legkegyelmesebben megenyedni méltóztatott, 
hogy am. kir. IV. számú csendőrkerület állomá
nyába tartozó: 

Markstein Bertalan örsvezető, a bolgár fejedelmi 
III. osztályú koronás bronzérmet; 

Vipó J 6zsef, 
Schneider György, 
Friedrich Gyula, 
Trubács Pál, 
Hudobka Albert és 
Boskovics Sándor csendőrök a bolgár fejedelmi 

III-ad o8ztályll bronzé?'met elfogadhassák és visel
hessék. 

BUBER J<'ERENCZ. 

őrmester, 

született a pestmegyei Tétény községben, 1852. év
ben. 1873. évben a m. kir. 63. honvéd zászlóaljhoz 
felavattatott, hol már a következő 1874. évben tizo
dessé és szakaszvezetővé s 1875-ben őrmesterré lép
tettetett elő. 

1877 -ben a csapattól közvetlenül az r. számu 
csendőr parancsnoksághoz lépett át, hol 1878-ban 
örsvezetővé s 1882. évben őrmesterré léptettetett elő. 
N evezett őrmester tehát a csendőrségnél a 23. évet 
szolgálja. 

Huber őrmester ügyességét, szolgálati buzgóságát, 
és rendkivüli használhatóságát mutatta már az, 
hogy már a csapatnál egy év lefolyása alatt három 
izben lett előléptetve, mig a csendől'séghez átlép
vén, már 6 havi próbaszolgálat után önálló örspa
rancsnoksággal bizatott meg. 

Külszolgálatot [) évig teljesített, m ely idő alatt 
folytonosan közbiztQPsági viszonyok tekintetében 

Hubel' Ferencz , 

m. kir. III. számu csendőr-kerületbeli őrmester, 
törzsbeli segédtiszti segédmunkás. 

, 
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fontos és terhes örs öknek volt parancsnoka. Ez idő 
alatt a nagyszebeni szárny székhelyén szolgálva

1 
szakaszparancsnokát ugy ennek szemleutazásai alatt, 
mint egyes fegyelmi ügyek kivizsgálásánál páratlan 
szorgalommal s odaadással támogatta. Fáradtságos 
és eredményes nyomozásai közül különös feltünést 
keltett egy a tett elkövetése után megszökött, hosszú 
ideig barangolt, s a vidék lakosságát rettegésben 
tartott apagyilkosnak letartóztatása s egy pénzha
misító szövetkezetnek, hosszas, leleményes és kiváló 
megfigyelő tehetségre valló nyomozás után a Oserna 
völgyében tetten kapása s elfogása. 

Előljáróinak bizaImát megnyerve, a m. kir. csend
őrség működésének az egész ország területére tör
tént kiterjesztése, jele~ül a II. számu csendőrkerü
leti parancsnokság felállítása alkalmából a szerve
zés körüli nagyszabásu munkálatoknál való segéd
kezés czéljából, mint segédtiszti segédmunkás a 
parancsnokság székhelyére Kolozsvárra, majd a II. 
számu csendőrkerület felállitása után, miután e pa
rancsnokságra a III. számu budapesti csendőrkerület 
felállításának kötelessége háramlott Szegedre, - a 
budapesti csendőrkerület felállitása után pedig Bu
dapestre helyeztetett. Ez utóbbi helyen, mint a szer
vezés munkálatainak minden ágában teljesen jártas 
segédmunkás a VI. sz. székesfejérvári csendőrkerü
let felállitásánál páratlan szorgalommal s szakava
tottsággal közreműködött. 

Mint segédtiszti segédmunkás s a törzs raktárá
nak kezelője, a valamennyi csendőrkerület részére 
beszerzendő mintatárgyak s a tábori csendőrség 
tartalék készletének biztosítása, nyilvántartása, el
osztása s szétküldése körül fáradtságot nem ismerő 
szorgalmával s különösen föltétlen megbízhatósága 
által szerzett kiváló érdemeket, melyeknek elisme
réséül Ö cs. és ap. kir. Felsége által 1897. évi 
május hó 6-án Lainzban kelt legfelsőbb elhatározá
sával a k01'onás ezüst érdemkeresztiel lett kitün
tetve. 
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MOLDOVÁN TIVADAR, 
örsvezető. 

Született 1841-ben Kolozs megye Mező-Szombat
telke községében. 186'2-hen a cs. és kiT. 51. gyalog
ezredhez soroztatott be és tényleges katonai szol
gálati ideje alatt az 1866. évi hadjáratban részt 
vett. Ezredétől 1871 január hó l-én mint szakasz
vezető szabadságoltatott. 1871 évi február hó 4-én 
belépett az akkori cs. és kir, 10. országos csendőr pa
Tancsnoksághoz. 1876·ban a magy. kiT. csendőrség
hez vétetett át. 1885· ben czimzetes örsvezetővé és 
1896·ban valóságos örsvezetővé léptettetett elő. Egy 
izben kerületi parancsnoksági dicséTő okiTattaI lát
tatott el és két izben nyilvánosan megdicsértetett. 

1882·ben egy puskákkal, pisztolyokkal, fejszékkel 
és vasvillákkal felfegyveTzett s a szolgabiró és jegyző 
ellen a tilosban legelt tehéncsorda behajtása miatt 
fellázadt közel 200 főnyi néptömeg ellen alkalmazott 
lőfegyverhasználat alkalmával tanusított higgadt, 
bátor és határozott magatartásáért Ö császári és 
apostoli királyi Felsége által a II. osztályu 
ezüst vitézségi éremmel tüntettetett ki. 

J elenleg másod altiszt a kolozsvári örsön. 

CZIRIÁK MmALY, 

őrmester, 

született Viborna községben, Szepes váTmegyében 
1857. évben. 1878. évben a cs. és kir. V. egészség· 
ügyi osztályhoz soroztatott be, hol három évig, 
majd szabadságoltatása után 1881. évben a cs. és 
kir. XVI. egészségügyi osztályhoz ujból bevonult s 
itt 1 évig teljesitett szolgálatot. 1882. évi deczembel' 
hó l-én a m. kir. II. számu csendőrkerülethez lé
pett be, s innen 1883. évben a VI. számu csendőr
kerületbe helyeztetett át, s azóta e csendőrkerület-

Moldován Tivadar , 
m. kir. 1. , 

szamu csendőT-keTületbeli 

másodaltiszt Kolozsváron. 
örsvezető, 



Cziriák Mihály, 

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

örspara,l1cRnok Balaton-Berényben. 
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ben szolgál. 1886. évben ez. örsvezeMvé, 1887. év
ben valóságos örsvezetővé, 1890. évben ez. őrmes
terré és 1898. évben valóságos őrmesterré léptette
tett elő. 

A közbiztonsági szolgálat terén tanusított fárad
hatatlan szorgalma és kitünő eredményeiért két 
izben kerületi parancsnoksági dicsérő okirattal lett 
ellátva, s négy izben részesült nyilvános megcliesé
résben. 

1880. évben a cs. és kir. V. egészségügyi osztály
nál tanusított kiváló szolgálataiért és előljáróinak 
felette kötelességhü és sikeres támogatásáért Ő cs. 
és apo~toli Jdrályi Felsége által az ezüst e1'

demkereszttel tüntettetett ki. 
Jelenleg örsparancsnok Balaton-Berényben. 

JENCSA GYÖUGY, 

ez. őrmester, 

szii.letett 1856. évben Kisvitéz községben, Sáros 
vármegyében. 1876. évben a cs. és kir. 67. gyalog
ezredhez lett besorozva, hol 1879. évi szeptember 
hó HJ-éig mint tizedes szolgált. 1883. évben a m. 
kir. IV. számu csendőr kerületi parancsnoksághoz 
önként belépett, honnan 1883. évben a m. kir. V. 
számu csendőrkerülethez helyeztetett át és azóta 
e parancsnokságnál szolgál. 

1891. évi deczember hó 16-án ez. örsvezetővé, 1893. 
évi április hó l-én valóságos örsvezetövé, 1896. évi 
szeptember hó HI-én ez. örmesterré léptettetett elő. 

1895. évben a Nyitra vármegyei Verbény közsé
gében p llsztított tüzvész alkalmával egy ember éle
tének saját élete koezkáztat~sával a biztos tüzha
láltól való megmentéseért Ő cs. é8 apostoli kir. 
Felsége által az ezüst érdemkereszttel hi.ntette
tett ki. 

Jelenleg örsparancsnok Füleken. 
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I. KOVÁCS JÁNOS, 

örsvezető, 

született 1862. évben Felső-Domonyán, Ung megyé
ben. 1884. évben a cs. és kir. 6. hadtest tüzérez
redhez avattatott fel, honnan 1887. évben mint ti
zedes szabadságoltatott. Szabadságoltatása után 1887. 
évi októbeT hó 27-én a m. kir. IV. számu csendőT
kerülethez lépett be s azóta ezen paTancsnokságnál 
szolgál. 

1896. évi április hó 26-án cz. örsvezetővé, 1897. 
évi augusztus hó l-én valóságos örsvezetővé léptet
tetett elő. 

Az 1890. évben Abauj.Torna megye Felső-Mislye 
községben dühöngött tűzvész alkalmával két ember 
életének saját élete koc?káztatásával a tilzhaláltól 
való megmentéséért Ő császári és apostoli 
királyi Felsége által az ezü8t érdernkere8zttel lett 
kitüntetve. 

Jelenleg örsparancsnok a ÍTidmani örsön. 

JESZENSZKY ANDRÁS 

czímzetes őrmester, 

súiletett 1868. évben Petrovácz községben Bács-Bod
rogmegyében. Felavattatott 1889. évben a cs. éH 
kir. 8. huszárezredhez, honnan 1892. évben a nl. 
kir. II. számu csendőrkerületi parancsnoksághoz 
lépett át, s azóta e parancsnokságnál szolgál. 

1895. évi deczembeT hó 21-én czimzetes ÖTsveze
tővé, 1897. évi junius hó l-ével valóságos örsvezo
tővé és 1899. évi augusztus hó l-ével czimzetes őr
mesterré léptettetett elő. 

1894. évben a HódmezővásáThelyen kitört szoczi
alista lázadás alkalmával tanusított bátor és elszánt 
magatartásáéTt Ő cs. és ap kb". Felsége által a 
II. o8ztályu vitézségi ezüst é'remrnel lett kitüntetve. 

OT elenjeg örspara..ncsnok Horgoson . 

•• 

Jencsa György, 

ill. kir. V. számu csendőr-kerületbeli őrmester, 

örspal'ancsnok Füleken. 



'I. Kovács János, 

m. kir. IV. számu csendŐl'-kerületbeli őrsvezető, 
őrsparancsnok Fridmanon. 

10 



J eszenszky András, 

lll. kir. II. E' ZálllU csendőr-kerületbeli czimz. őrmester, 
örsparancsnok Horgoson. 

10* 
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II. Jutalmazások. 

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

A m. kir. I. számu csendőrkerületnél : 
Kaufmesz Mihály őrmester ____ ____ ____ _ __ _ __ _ 
Kroner Mihály őrmester ___ ____ ____ _ __ 
Biró Mihály cz. őrm estel' ____ ____ ____ _ __ _ 
Adorján János cz. őrmester____ ____ _ __ _ 
Moldovai Demeter csendőr ____ ____ ___ _ __ _ 
Héjja Ferencz csendőr ____ _ __ _ 

A m. ki?,. II. számu csendőrkerületnél " 
Odri Dániel cz. őrmester ____ ___ ____ ____ _ __ _ 
Bálint József csendőr ____ ____ ____ _ __ _ 
Fischer Emil örsvezető ____ ____ ____ ____ ___ _ __ _ 
Mager Lukács csendőr ____ ____ ____ ____ _ __ 
N agy Laj 08 csendőr ____ ____ ____ ____ ____ _ __ _ 
U'h' . J' -. tn J aZl anos orsveze 0 ____ ____ ____ ____ ____ _ __ _ 

Marosi Fülöp cz. őrmester __ ____ ____ _ __ _ 
Vodenicsár Fel'enez csendőr ____ ____ _ __ _ 

20 írt 
20 « 

20 « 
15 « 
15 « 
10« 

20 frt 
20 « 
20 « 
15 « 
15 « 
10 « 
10« 
1 O « 

A m. kú·. III. számu csendőrke1'ületnél,' 
Marschall Frigyes őrmester ____ ____ 20 frt 
N agy András őrmester ____ ____ ____ ___ ___ ____ 20 « 
Kis Gergely őrmester____ ____ ____ ____ ____ ____ 20 « 
Fleischer György örsvezető___ ____ ____ _ .. _ 15 « 
K. Szabó Gábor örs vezető ____ ____ ____ ___ 15 « 
Németh Ferencz ez. őrmester _ _ ____ ____ ____ 10 « 
Flamm Bertalan őrmester ____ ____ ____ 10 II 

Mentő Ferenez cz. őrmester ___ ____ ____ ____ 10 « 

A m. kir. IV. számu csendő?'kerület1Iél,' 
Horváth Péter csendőr ____ ___ ____ _ 20 frt 
Hl'ubinka János csendőr _ ____ ____ ____ 20 « 

Batizai Péter ez. ől'mester .__ ____ ____ ____ ____ 20 (I 
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Hinczel Mihály ez. őrmester ---- - --
Zagyi Pál esendőr___ --- --- --- ---- ---- ----
Szabó György csendőr ---- -- o.-- --- ---- ----

Glodan Illés ez. örsvezető ---- ---
Miski Zsigmond cz. őrmester - ---- -- ----

15 frt 
15 cc 

10 « 
l O cc 

10 « 

.A m. kir. V. számu csendőrke1'iUelnél : 

Bakos Ferenez ez. őrmester ---- --- ---
Lőrincz Gábor esendőr___ ---- ---- -- -
Radványi Mihály örsvezető ----
Zádori Mihály ez. őrmester __ _ 
Balázs J 6zsef Ől'svezető 
Zatyk6 Győrgy őrmester ---- --
Bajk6 János őrsvezető---- - - ---- --
Zaditezky János őrsvezető ------ .- ---- --

____ 20 frt 
20 cc 

15 (C 

15 cc 

10 cc 

10 rr 

10 cc 

10 (C 

.A m. kir. VI. számu csendő1'ke?'ületnél: 

Horváth J 6zsef ez. őrmester ____ ----
Mikl6s Péter ez. őrmester - - ---- ----

_ 20 frt 
20 « 

Pajer J 6zsef ez. őrmester __ o ---- ---- ---

_ __O' 15 (C 

Simon Károly őrmester____ ----
Somogyi István cz. őrmester --
Szantner János ez. őrmester 
Szőes Mihály őrmester 
Szarka J 6zsef csendőr ___ _ 

15 cc 

1 i) « 
15 cr 

10 « 
10 c( 

.A m. kir. horvát-szlavon Gsendő?-paranr:snoksúgnál: 

Korotaj György ez. őrmester ___ 15 frt 
Biniéki Gergely örsvezető __ 15 cc 

Gadanae J 6zsef örsvezető ____ 10 cc 

Lambrecht János örs vezető 10 cc 

N agli é Simon ez. örsvezető _ _ ____ 10 cc 

N ovaéié Balázs örsvezető _ __ _ __ 10 cc 

Petolas Mihály örsvezető ___ ____ __o. 10 cc 

Krznarié János ez. örsvezető ____ ____ 10 cc 

Ceperak Marian csendőr __ o. 10 cc 

Odoba!hé István örs vezető ____ 10 cc 
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b) A Török Ferencz-féle csendőrségi jutalma
zá.si és segélyezési alapítvá.nyból jutalomban, 

illetve segélyben részesültek, 

1. J'utalom gyanánt: 

a m. kir. I. számu csendő?'kerületnél: 
Kreeza László őrmester ___ __ 20 írt 
Raduly J 6zsef őrmester____ ____ ___ ____ 15 cc 

Bitai Tamás ez. őrmester____ ____ 15 (C 

Bard6ez András ez. őrmester ____ ____ ____ 15 cc 

Molnár István csendőr ____ ____ ____ ___ ____ 15 « 
Márk Sándor csendőr ____ __ ____ ____ ____ 15 (c 

Hunyadi Mátyás csendőr __ ___ ____ ____ 15 (C 

a m. kir. Il. szá1?~U csendőrkerületnél : 
Kliseh J 6zsef őrmester ____ _ __ _ 
J esko István ez. őrmester ____ _ __ _ 
Berényi Dénes ez. őrmester ___ _ 
Szües János őrsvezető ___ _ 
Stopnel Simon őrsvezető ___ _ 
Burián Bihály ez. őrsvezető __ ____ _ __ _ 
Katona Béla csendőr __ ____ ___ _ __ 

a m. ki?', III. számu csendő?'kerületnél : 

15 frt 
15 cc 

15 c( 

20 cc 

15 (C 

15 «( 

15 « 

Kemény Soma őrmester ___ __o. ____ ____ ____ 20 írt 
Sárik J 6zsef ez. őrmester 20 cc 

Fájt Jakab ez. őrmester __ . __ __o 15 cc 

Sarkadi Sándor örs vezető 15 cc 

M6ra J 6zsef örsvezető____ ____ ____ ____ 15 (C 

Varga János örs vezető ____ ____ ____ ____ 15 « 

Lánezi Sándor örs vezető ____ ____ ____ ___ ____ 15 « 

a m. kir. IV. számu csendő?-kerületnél: 
Baum J 6zsef őrmester __ ____ 20 frt 
Ho1l6si Ignáez őrmester ____ ____ 15 « 
Lukács Gyula ez. őrmester ____ ____ ____ ____ 15 « 
Kerekes Laj os örsvezető____ __ ____ ____ ___ ___ 15 « 
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Goldner Jakab cz. örsvezető 
Boldizsár András csendőr 
Kotán Ferencz csendőr 

a m. ki1·. V. számu csendő1'ke?'ületnél: 

Bosenthal Ignácz őrmester 
Fükő Pál cz. őrmester --
Laurinecz Mihály örsvezető ----
Sprokk Mihály örsvezető ____ _ __ 
N agy J ános örsvezető____ --- - - ----
Kovács Elek csendőr ---- ---- - - ----- ---

a m. kir. VI. számu csendőrke?'ülefnél: 

15 írt 
20 « 
15 « 

15 frt 
15 « 

20 « 

15 , 
15 « 
20 « 

Bozsi Istvá.n cz. őrmesteL__ __ 
Ugray Lőrincz cz. őrmester__ __ __ __ 

___ 20 frt 
15 « 

Máthé Elek cz. őrmester __ __ ____ ____ 15 « 

Antalics József cz. őrmester..._ ---
Hauser J ános örsvezető _. 
N agy Károly örsvezető ____ -__ _ 
Wolf Rezső csendőr ____ __ _ 

II. Segély gyanánt : 
, 

Pápay Arpád nyugalmazott örsvezető cz. őr-
mester ____ ____ ____ ____ ____ ____ __ _ ____ __ __ 

Zam mer György nyugalmazott örsvezető ___ _ 
Makay József nyugalmazott csendőr 
Schmidt Gyula nyugalmazott örsvezető cz. 

őrmester .. __ ____ ____ ____ ____ ____ _ _ ____ _ __ _ 
Forgiarini Károly nyugalmazott örs vezető cz. 

őrmester____ ____ __ __ 

15 (\ 
15 « 

15 « 
15 « 

30 frt 
30 « 

35 « 

35 « 

35 « 

e) A dombrádi Nagy Gyula és neje született 
Ber ndt Ilonka-féle alapí tványból jutalomban 

részesültek. 
• 

A IV. 8zámu c8endőrke1"ületben: 

Milovan Mihály őrmester, örsparancsnok_ __ 40 frt 
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Az V. számu csendőr kerületben : 

Fazekas Lajos őrmester, örsparancsnok --- ___ 40 frt 

A VI. 8zámu c8endő1'kerületben: 

Spisak András őrmester, örsparancsnok ._ --- 40 frt 

" d ) A m. kir. belügyminiszter úr O Nagyméltó-
ságától. 

Az I. számu csendőrkerületben : 
Bardócz András őrmester____ ___ ____ ____ _ __ _ 
Ad . , J' " t _ orJan anos ormes e1'.___ ___ ____ ____ ____ __ __ 

50 frt 
50 « 
30 « 
30 « 

Bordás Lázár őrmester ____ ____ ____ _ _ _ __ _ 
Szentpétery Sándor őrmester ____ ____ __ __ 
Schwarcz Mózes őrmester 
Ambrus József őrmester 
Szász P éter őrmester ____ _ 
Schönstein Frigyes őrmester 
Dániel Adolf őrmester 
Koloszár József őrmester --

---- - - ---- .----Lukács Mihály őrmester ____ __ _ 
Barthesz János őrmester ---- --
Molnár István csendőr -
Csákány Mihály csendőr -
Ambms Péter csendőr 
II. Biró János csendőr ----
Dezső József csendőr __ __ 

A ll. 8zámu c8end6rkerületben: 
Ehrmann Mátyás őrmester 
Berényi Dénes ől'mester 
Balogh Imre őrmester 
Kovács Sándor őrmester 
Hefner Jakab őrmester 
Buday János őrmester 
Bohár Mihály őrmester - - ---
Rayn János őrmester 
Gaáli Gyula őrmester ____ ---- _ ----

.. " ' ...... 

_ __ 30 « 

30 « 

30 « 
30 « 

30 « 
30 « 

____ 30 « 

30 « 
40 « 

40 « 

40 « 

40 « 
__ _ 30 « 

- 55 frt 
100 « 

50 )) 
30 « 
30 « 

30 « 
30 « 

30 « 

30 « 
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Barabás Ignácz őrmester '-' .. _ .... .... 30 írt 
Péterfi József örsvezető .... .... .... .... .... ._. 50 (( 
N agy Vincze csendőr -" " .... .... .... .... 25 (C 

Katona János csendőr.... .-. .... .... .... .... . ... 25 (( 
Tardi József csendőr _. .... .... .... .... 25 « 

Balogh János csendőr.... '" .... .... .._ .... .... 20 ( 

a III. 8zámu csendőrkerületben : 
Margineán János őrmester "- .... ...... 100 írt 
Preidt Gábor őrmester .... .... .... .... 60 (C 

Halamka Ferencz őrmester.... .... .... 40 (C 

Viosz Bálint őrmester_ .... .... .... .... 40 (C 

Huber Ferencz őrmester _. .... ... .... BO (C 

Vekerdi Benj ámin őrmester ._. .... ... ... .... 30 (' 
Romhányi István őrmester.... .... .... . 30 (( 
Bodonyi Gábor őrmestel' .. .. . .... .... .... 30 ( 
Major János őrmester .... .... .. .... 30 (C 

Páljános Nándor őrmester . .... .... . .. 30 cc 

Kiss Péter őrmestec_ .... .... .... .... .... .... 30 cc 

Kupás Márton örs vezető .. ... .... .... .... ._ 50 cc 

(t I V. 8zám~t csendőrkeriiletben : 
Öl'dög Miklós őrmester .... .... .... .... .... .. 30 irt 
Mentsik Nándor őrmester .... .... .... .... 30 cc 

Horovitz Sámuel őrmester .... .... .... .... . ... 30 (C 

Katrenszky János őrmester.... .... ....... .... 30 (C 

Szandovics Jakab őrmester ........ .._ .... 30 cc 

Holics Laj os őrmester .... .... .... .... .... .... 30 (C 

Barta István őrmester.._ ..... .... . ... 30 (C 

Deák Mihály őrmester .... .... .... .... 30 « 
Kovács Fülöp őrmester .... . .... 30 (C 

az V. 8zámu csendő'rke'rületben: 
Chittil István őrmestel' .... .... .... .... .... ._. 30 frt 
K " J' ő t 30 (C arasz anos rmes er .... ._. .... .... .... . ... 
Wagner János őrmester .... ._ .... .... .... ._. 30 cc 

L , l' J ' ő t 30 « asz o anos rmes er ._. .... .... .... .... . ... 
Palatinusz András őrmester .... .... ._. ._. . ... 30 (( 
Fazekas Lajos őrmester ._. .... ._ .... .... 30 (C 
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St k J , őrmester ._. .... .... ..- 30 írt oc anos "- .... ..- 100 
°h'l 00 tő ( Radványi Ml a"!. orsve~e .... .... .... .... .... 40 ( 

Ladiczki János Ofsvezető .... .... .... .... .... .... 50 
Csebik Mihály csendőr.... .... .... .... .... .... 40: 
Kohn ~ór csendőr ;... .... .... ... .... .... "- 40 « 

PetrovlCS Péter csendőr.... .... .... .... .... .... 40 
dő ( Moldován János csen r .... .... .... .... .... . ... 15 

Oláh Dániel csendőr .... .... .... .... .... « 
, I' dő ._. 15 (C Szabo s tvan csen r .... .... .... - .... .... 5 

Kalina Pál csendőr... .... .... .... .... .... ._. 1 « 

a VI. 8zámu csendőrkerületben : 
N émet István őrmester.. ... .... .... .... 50 frt 
Somogyi Laj os csendőr .... .... .... .... .... 80 ( 
Rosenauer Péter őrmester .... .. .... ... 100 ( 
Gábriel Alaj os őrmester ... .... .... .... ._. . .. 300 « 
Lukács Tivadar őrmester .... .... .... .... .... 30 « 

Horváth Gyula őrmester .... .... ... .... .._ .... 30 « 
Rosenauer Péter őrmester ._. .... .... .... .... 30 « 
Erdélyi Sándor őrmester .... .... .... .... .... .... 3u ( 
Habstler Mihály őrmester .... .... .. . .... .... 30 « 
A uguszt Bán (lor őrmester.... .... '. .... .... .... 30 ( 
Gábriel Alajos őrmester_.. .... .... .... .... 30 « 
Bernschütz József őrmester .... .... . .... . .. 30 ( 
Hertelendy Lajos csendőr ... .... .... .. .... 100 ( 

Életmentési díjat nye'rlek: 
Bauer Antal őrmester 1 személy ntán ... . 25 írt 
Szentmártoni István őrsvezető 1 személy után 25 « 

In. A magyar királyi honvédelmi minister úr 
ŐNagyméltóságának diosérő elismerésében 

részesültek: 
1. K1'ecza Laszló m, kir, L sz, csendőrkerületbeli őr

mesternek, a közbiztonsági szolgálat t erén, több éven 
át, de különösen az utóbbi időben tanusított köte
lességhű, fáradhatatlan, kiválóan ügybuzgó és ered
ménydús működéseért, valamint példás magatadá-
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sáért, a m. kir. honvédelmi minister úr teljes elis
merését fejezte ki. 

2. Macsek István m. kir. V. sz. csendőrkerületbeli 
ő:me~ternek, ki a nyitrai szárnyhoz tartozó érsek
úJván örskörletben az utóbbi években előfordult 
2 gyilkosság, 1 rablás, 6 nagyobb szabású betöréses 
lo~ás és szá.~os egy~bféle bűncselekmények tette
s~lt, és~szen~en ~s cze~tudatosa;n eszközölt nyomo
zas soran, klderltette es letartoztatta a m. kir. hon
védelmi I?i~ist~r úr teljes. elismerését fejezte ki. 

3: flJ'rdely~ Sun da?' m. kIr. VI. sz. csendőrkerület
beh őrmesternek, 14 évi csendőrségi, e közül 11 évi 
szárnyszámvivői minőségben töltött szolgálata alatt 
ta~usít?tt ~.öt~le,sséphű, kivá.lóan buzgó és ered
menydus mukodeseert, valammt ezen eO'ész idő alatt 
büntetlen, példás magaviseleteért a m~ kir. honvé
delmi minister úr teljes elismeré~ét fejezte ki. 

4. Ka;,-dos Géza és 
5. !,odor Mihály őrmestel'eknek - mindketten a 

n:. kIr., v:r. sz . c,sendőr~erület állományában, a köz
bIztonsagI szolgalat teren hosszabb időn át tanusí
tO,tt kö~.el~ss,é~.h~, kiválóan ügybuzgó és eredmény
dus ~uk~desukert, va~a~int alárendelt jeik helyes 
befolyasolasa és vezeteseert, előbbinek szakaszpa
~ancsnok-h~~y~ttesi ,minőségb~n is kifejtett helyes és 
ertelmes mukodéseert, a m. kir. honvédelmi minister 
úr teljes elismerését fejezte ki. 

6. Lukúcs Mihály m. kir. I. sz. csendőrkerület 
beli számvivő-őrmesternek több évi csendőrségi 
szolgálata alatt, mint más~d-altiszt és mint örs
parancsnok, továbbá, mint segédoktató és hadbirói 
se9édU?-~n~ás, végül az utolsó öt évben mint szárny
szamvlvő-őrmester tanusított mindig egyaránt kö
tel,ességhű, kiválóan ügybuzgÓ, megbizható és ered
~.enyes működéseért, valamint ezen egész idő alatt 
buntetleu, példás magaviseleteért a m. kir. honvé
delmi mi_nis~er ~r teljes ~lismeré'sét fejezte ki. 

7. Be?·eny1. Denes m. kir. IV. sz. csendőrkerület
beli örsvezető czimz. őrmesternek, ki pénzhamisi-
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tás, illetve hamis pénzverésnek bűntette, pénzhami
sításra irányuló szövetség vétsége és nagy körmön
fontsággal elkövetett csalások tetteseiként, összesen 
40 egyént, nagy szakértelemmel, leleményességgel 
és fáradságot nem ismerő buzgalommal, 29 napon 
át folytatott erélyes nyomozás során kipuhatolt, le
tartóztatott és a bűnjelekkel együtt a kir. törvény
széknek átadott, a m. kir. honvédelmi minister úr 
teljes elismerését fejezte ki. 

8. BaUM' Antal, m. kir. V. sZ. csendőrkerületbeli 
őrmesternek, ki egy, már indulóban levő vasúti 
vonatra felkapaszkodó, de onnan leesett munkásnőt, 
gyors elhatározással a vonat kerekei alól - tehát 
a biztos elgázolástól - halálmegvetéssel párosult 
elszántsággal megmentvén, a hű kötelességteljesí
tés és emberbaráti szeretetnek kimagasló tanujeiét 
adta, a m. kir. honvédelmi minister úr teljes elis
merését fejezte ki. 

9. UgTay Lőrincz és 
10. Miklós Pétm' m. kir. VI. sZ. csendőrkerületbeli 

örsvezetők, czimzetes őrmestereknek, kik a lefolyt 
1898. évben a pécsi szárny területén kiderítetlen 
maradt bűnesetek kiderítése czéljából, a szárny
parancsnokság részéről kirendelt száguldó járőrök 
vezetésével megbizva, igen fámdtságos és ügyes 
nyomozással 134 bűncselekmény t - nagyobbrészt 
betöréses lopást - kiderítettek, 21 egyént, mint tet
test, letartóztattak és a biróságnak az összeRzedett 
729~ forint értékű bftnjelekkel átadtak, 72 egyént 
pe~lg, réRzint bűnrészesség, rés.zint orgazdaságért 
fe.~Jel~ntettek, mely ténykedésükkel a megzavaTt 
kozbl~tonsági állapotokat ismét helyreállították, a 
m. ku'. honvédelmi minister úr teljes elismerését 
fejezte ki. 

11. Oracs Antal m. kir. r. sz. csendőrkerületbeli 
őrmesternek, ki nehéz körülmények között, egy 
fe.~e~.te veszélyes, felfegyverkez ett rablót, a havasok 
kozott nyolcz napon át, fáradságot nem ismerő buz
galommal és leleményességgel folytatott nyomozás 
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során felkutatván, bátor és elszánt fellépéssel egy
maga letartóztatott és - az általa romániai la
kosoktól elrabolt 60 darab juhval - az igazság
szolgáltatás kezébe juttatott, a m. kir. honvédelmi 
miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 
. ,12. Kupá8 MáJ·ton m. kir. III. sz_ csendőrkerület
beli örsvezeMnek, egy lótolvaj-szövetkezetnek kipu
hatolás a és tagjainak, nemkülönben a lopott lovak
nak, valamint az orgazdáknak is 26 napon át lan
kadatlan buzgalommal és igen fáradtságo s és ügyes 
nyomozással eszközölt kézrekeritéseért, a m. ki
rályi honvédelmi miniszter úr teljes elismerését fe
jezte ki. 

13. Balogh Mihály, 
14. László János, 
15. Macsek István, 
16. Rhe1'n János, 
17. I stvanik Mihály, 
18. Kovács Albert, 
19. Bercsényi András és 
20. Péter János m. kir. V. számú csendőrkerület

beli őrme~tereknek, a közbiztonsági szolgálat terén, 
hosszabb ld~n át, mint örsparancsnokok, a legutóbb 
nevezett, mInt szakaszparancsnok-helyettes is tanu
sított, kiválóan kötelességhű, ügybuzgó és eredmé
nyes működésükért, a m. kir. honvédelmi minister 
úr teljes elism,erését fejezte ki. 

21. Heller Aron m. kir. V. sz. csendőrkerületbeli 
őrmesternek, a segédtiszti irodában, segédmunkási 
minőségben több éven át való alkalmazása alatt 
tanusított ügybuzgó, megbizható és eredményes mű
köcléseért, valamint példás magatartásáért a m. kir. 
honvédelmi minister úr teljes elismerését fejezte ki. 

22. Deák Józse! m. kir. V. sz. csendőrkerületbeli 
őrmesternek, 3 fegyveres egyén által az észak-ma
gyarországi kőszénbánya-társulat kárára elkövetett 
12'600 forint kárral járt rablásnak, nehéz körülmé
nyek között, fáradhatlan kitartással és buzgalom
mal történt felderítése és a tetteseknek - részint 
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önállóan, részint szakasz-parancsnoka vezetés~ al~tt 
való - kézrekerítése körül szerzett érdemel ehs
meréseül, a m. kir. honvédelmi minister úr teljes 
elismerését fejezte ki. 

23. Lepá't't Józse! m. kir. III. sz. csendőrkerület
beli őrmesternek, a közbiztonsági szolgálatban több 
éven át, különösen pedig, mint gödöllői örsparancs
nok tanusított kiválóan kötelességhű, fáradhatlan, 
ügybuzgó és eredményes működése, valamint alá
rendelt jeinek helyes befolyásolása és vezetéseért, a 
m. kir. honvédelmi minister úr teljes elismerését 
fejezte ki. 

24. Becse Józse! m. kir. I. csendőrkerületbeli örs
vezető, czimzetes őrmesternek, tűzvész alkalmával 
tanusított ép oly ügyes, mint gyors és helyes in
tézkedéseiért, melyeknek eredményeként egy virágzó 
községet a biztos pusztulástól megmentett, - továbbá 

25. Mátyás János ugyanazon csendőrkerületbeli 
csendőrnek, ki a jelzett alkalommal, egy magával 
tehetetlen öreg embert, bátor elszántsággal a tűz
haláltól megmentett, a m. kir. honvédelmi minister 
úr teljes elismerését fejezte ki. 

26. II. Balogh Józ8e! m. kir. III. sz. csendőr
kerület~el~ örsvezetőnek, az örs körletében terjesz
tett SOCIalIs tartalmu, lázító lapoknak és röpiratok
n~k - fáradhatlan szorgalom kifejtése mellett tör
te~t ,elko~zása,. ille~v~ ily sajtó-termékek becsempé
~zese~ek ~s terJes~tesenek megakadályozása; továbbá 
ugy: a~talaban, mInt különösen a vezérelemeknek a 
sO~la~smu~ ,téves tanáról és káros voltáról való meg
győző felvllagosítása és oktatása és a munkaadók
nl~k méltány.os, engedékenységre való buzdítása által 
e rt azo~ kiváló szo}gálati eredményeiért, hogy a 
~un.kaadok és munkasok között az egyetértést és 
JO hl~zonyt he.lyreállitotta és azzal a socialismusnak 
:sa:J~U~egyel bal.maz-újvárosi örs körletében, nem-
"It atart. szabm, de azt megszüntetnie is sike

rmuer'é a'tmf: ,kIr. ho.nvédelmi miniszter úr teljes elis
se eJezte kI. 
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27. Stojanel Simon m. kir. !I. �Z. csen?őr�erület
beli örsvezetőnek, egy soktag"?- pe�zh

,�
mlsfto-banda 

és egy elágazott veszélyes �otohraJ�zovetkezet ta9'
jainak, valamint az orgazd.akna� IS 10 nap�n at 
lankadatlan buzgalommal és Igen faradtságos s �gyes 
nyomozással eszközölt kézrekerítése, valammt a 
közbiztonság terén általában

, 
is �gen

. �redrn,ényes 
működéseért, a m. kir. honvedelmI mInIster ur tel
jes elismerését fejezte ki. 

28 . Lő'rinczy Ferencz őrmester! 
29. Nagy Sándor örsvezető, CZlmz. őrmester, 
30. Molnár Lajo8 örsvezető és . 
3 1. Drugoc8 GYÖ?'gy csendőrnek, valamennyIen a 

m. kir. r. számú csendőrkerület állományában, Sze
ben- és Hunya � vá;megye egész

. 
ter�letér� kiter

jedt, 49 napon at, faradhatatla� kItar�assal es na�! 
ügyességgel folytatott nyomoza

,
s s,oran, nehéz �o. 

rülmények között elért azon szep es eredmény telJes 
működésükért, melylyel 94 bűn

,
esetet -

, 
e kÖ

,
zül 

1 gyilkosságot, 5 rablást, �7 lopast, 6 gyuJtogatas�, 
2 okirathamisítást stb. kl derítettek, ezek tetteseIt 
részben letartóztatták, r Jszben feljelentették, a bűnjel
vények nagyobb rész�t ped�g ké�reker �tették

,' 
� m. 

kir. honvédelmi minIster ur teljes elIsmereset fe-
jezte ki. . ,

. , 32. Balazsit8 József m. ku. VI. sz. csendőrker",:
letbeli örsvezető czimzetes őrmesternek, az 1898. es 
1899. év folyam

'
án örskörletében előfordu}t 2 gYn

kosság, 1 rablás, 4 betör�ses lop��, ,
29 l

,
opas'

,
l gyuJ,: 

togatás, 5 csalás, 1 okIrathamlsItas 
,
es mas�em� 

biincselekményeknek is, ügyes, lelemenyes, kItarto 
és fáradhatatlan nyomozással történt kiderítése, az 
ellopott tárgyak nagyobb részének megkerftése és a 
tettesek letartóztatása által tanusított eredményes 
működéseért valamint alárendelt jeinek helyes be
folyásolásáért �s pé�dás

. �agavi
,
selete�rt is,

. 
a m�

gyal' kir. honvedelmI mInISzter ur teljes elIsmere-
sét fej ezte ki. . ' "  

33. Albert Júno8 m. kIr. VI. sz. csendőrkerulet-

\ 

, 
I 
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beli örsvezető, czimz. őrmesternek, egy több tagból 
álló kóbor czigány-tolvaj szövetkezet tagjainak, vala
mint az orgazdáknak is, 2 1  napon át lankadatlan 
buzgalommal, kitartással és igen fáradságos, ügyes 
nyomozással eszközölt kézrekerítése, illetve a szö
vetkezet tagj ai által és 1054 forintot tevő kárösz
szeggel járt 27 rendbeli betöréses lopás és 2 gyuj
togatás kiderítéseért, a m. kir. honvédelmi minister 
úr teljes elismerését fejezte ki. 

34. Bene Lajos m. kir. II. sz. csendőrkerületbeli 
őrmesternek, 20 évet meghaladó csendőrségi szolgá
lata alatt tanusított kötelességhű, kiválóan buzgó 
és eredmény telj es működéseért, valamint örsének 
mindig példás rendben tartásaért, a m. kir. hon
védelmi minister úr teljes elismerését fejezte ki. 

35. Huyn János m. kir. II. sz. csendőrkerületbeli 
őrmesternek, egy rejtélyes orgyilkosságnak, igen 
nehéz körülmények között, fáradtságot nem ismerő 
buzgalommal, kitartással és nagy leleményességgel 
történt kiderítése, illetve a tettesnek és bűnsegéd
nek letartóztatásáért, a m. kir. honvédelmi minister 
úr teljes elismerését fejezte ki. 

, 36. Tih'ók Dániel m. kir. r. sz. csendőrkerületbeh 
őrmesternek a közbiztonsági szolgálat terén hosszú 
időn át tan'usított, mindig kötelességhű, kiválóan 
ügybuzgó és eredm

,
ény�eljes m�kö�ése, 

"
alá

,
rendel�

jeinek helyes vezetese �s befolyas?las�, ors�nek �I
fogástalan rendben tartasa, valammt allandoan pel
dás magatartásáért, a m. kir. honvédelmi minister 
úr teljes elismerését fejezte �i. " ,' 

37. Radványi Mihály m. ku
:
- V. s;. c�:nc1orkeru

letbeli örsvezetőnek egy 30 even at tob b megye 
területén garázdálkodott vásári tolYaj�zöYetkezet s�á
mos tagjának, igen hosszú és fárads

,
agos 

,
nY01Il:0zas

sal történt kipuhatolása, letartóztatasa es fel] elen
tése valamint 4315 forint él·tékű lopott tárgyaknak 
is �egszerzéseért; továbbá az 1899. é 'i febru�r �ó 

14-én Guta község határában előfordult ra?log�ll
kossági esetnek felderítése és a tettes letartoztatasa 

11 
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körül, a nyomozást vezetett szakasz parancsnoká
nak lankadatlan buzgalom és odaadással párosult 
támogatásáért, a m. kir. honvédelmi minister úr 
telj es ~}ismerését fej ezte ki. 

38. Ordó'g Miklós m . kir. IV. sz. csendőrkerület
beli őrmesternek, több évi csendőrségi szolgálata 
alatt, mint örsparancsnok és szakaszparancsnok
helyett es, utóbb pedig, mint segédoktató, tanusított 
mindig egyaránt kötelességhű, kiválóan ügybuzgó 
és eredményes működése, valamint példás maga
tartásáért, a m. kir. honvédelmi minister úr teljes 
elismerését fejezte ki, 

39 . Bartha Pál m. kir. IV. sz. csendőrkerületbeli 
őrmesternek, a közbiztonsági szolgálat terén huza
mosb időn át, lpint örsparancsnok és mint szakasz
parancsnok-helyettes, legutóbb pedig - mint a ke
rület segédtiszti irodájában alkalmazott segédmun
kás - szintén tanusított kiválóan ügybuzgó, értel
mes, megbizhattS és eredményes működéseért a m. kir. 
honvédelmi minister úr teljes elismerését fejezte ki. 

40. Németh Imre m. kir. VI. sz. csendőrkerület· 
beli örsvezetőnek, egy - a nagy-kanizsai és mar
czali-i szakaszok terület én garázdálkodott - hir
hedt betörő és rabszökevénynek, nehéz körülmények 
között, fáradhatatlan buzgalommal és kitartással páro
RUlt leleményességgel történt kinyomozása és letar
tóztatása, nemkülönben az általa elkövetett 13 rend· 
beli betöréses lopásból származó, mintegy 400 frt 
értéket képviselő bűnjelnek - közte 268 frt kész
pénznek - kézrekerítéseért, a m. kir. honvédelmi 
minister úr teljes elismerését fejezte ki. 

41. Gábriel Alajos m. kir. VI. sz. csendőrkerü· 
letbeli őrmesternek, a 40. pont alatt leírt eredmény 
elérésében való igen tevékeny és ügyes közreműkö· 
c1éseért a m. kir. honvédelmi minister úr teljes el
ismerését fejezte ki. 

42. Gl'aova" Millin m. kir. horvát-szlavon csendőr 
parancsnokságbeli csendőrnek, két veszélyes gonosz
te-vő üldözése körül kifejtett kitartó tevékenysége 
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és ügybuzgalma, nemkülönben az azokkal felvett 
harcz közben tanusított bátor és elszánt magatar
tásáért, a m. kir. honvédelmi minister ur teljes el
ismerését fejezte ki. 

43. Olejka Janos m. kir. V. sz. csendőr kerület
be~i c~endő~nek" ki ~sesznek községben, 1899. évi 
marczlUS h? 26-an kIütött tűzvész alkalmával két 
e~~er~ a, bIztos tűzhaláltól, bátor elszántságg~l és 
saJa~ el~tenek, koc~káztatásával megmentett és így 
~ . hu kot~lesseg.tel~esítés és emberbaráti szeretetnek 
~magaslo ta:nuJel~t adta, a m. kir. honvédelmi mi

mster ur teljes elIsmerését fejezte ki. 
44. Rosenaue?' Péter k' VI " letb l' " . , m. Ir. . sz. csendül' kerü-

át t:~u~:~~st~~tel~~~~ngh~zt%1~őnekb' hO~S~ll id?n 
sen b' h t' " oan uzgo es telJe-

, ;neg IZ a o, eredmenyes műk" dé ' t . 
peldas magatarta' " t . o seer, valammt saer a m kn ho " d l . '. 
ter ur telj.es elismerését fej~zte ki me e ml mllllS-

45. Gahk Tamás mk'· V . 
őrmesternek azon d' J~' f" sz. csendőr kerületbeli 
eredményes 'működ ~ at o, aradhatlan buzgalma és 
váló ügyessé el e,se It, me,lylyel,16 napon át ki 
nyomozás sorf~ e es f ielemenyesseggel folytatott 
z~tt csavargó által g)k'~ ,e~te ves~élyes, felfegyverke
k~rral járt. 41 ren;be~v ~oet~s m~ntegy 2200 forint 
kis?rletet kl derített 13 p t, es e~y emberölési 
t.~ta~ kezébe juttatdtt és o:grzdat az, 19azságszolgál_ 
l eszet. megkerítette .opott t~rgyak nagyobb 
ur4~elJ es . e~ismerését ~e;~t:l~i honvedelmi minister 
b . ' Gfnnak Ignácz mk' . 
, el,l ,czim~etes őrmester~e ll'. I. s~: csendőr kerii.let
all;tasa korúl történt . k, h~dkoteles egyének elő-
~enyek között h vldsszaéleseknek nehéz kö "l 
es nyomoz ' , ., OSsza almas, kitart' ru -
kötelezetts:; l~t~fn eszközölt felderíté~e ~eg:figYhelés 
számba ' a o magokat kiv o t ' es a ad
tatlan , bu:al? ,kézrekerítése s á~a;f?ene.kne~ nagy
eredmén go es szakszerű körült k' a~ IS faradha -
Illinister y~: t Sf?]gál~taiért, a me ~~tesshel p~rosult 

e Jes elIsmerését I' . ' t Ir.. onvedelmi 
!eJez e kI • 

11* 
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47. GáLriel Lajos m. kir. VI. sz. csendőrkerület· 
beli őrmesternek, 40 kóbor czigánynak és 42 orgazda 
és bűnrészesnek, több vármegye területén, 100 napon 
át lankadatlan buzgalommal és kitartással m egejtett 
igen fárads~gos, ü7Y,es é~ szakszerű ~yomoz~s ,utján 
eszközölt kezrekentese, Illetve a kobor cZlganyok 
által elkövetett 8954 forintot tevő kárösszeggel járt 
84 rendbeli különféle bűncselekménynek 3625 forint 
értékü bűnjel beszerzésével történt kiderítése által 
elért kimagasló ténykedéseért, - továbbá 

48. Rózsi I stvún ez. őrmesternek, 
49. ]j okor Péter ez. örsvezetőnek, - végül 
50. H ertelendy Lajos, 
51. N émeth 1stvá /b és 
52. Takllcs Is tván csendőröknek, valamennyien a 

m. kir. VI. sz. csendőr kerület állományában, az 
ezen nyomozásban való er edmény teljes közreműkö· 
désükért, a m. kir. honvédelmi minister ur telj es 
elismerését fejezte ki. 

53. Ba'rdócz And7'ás és 
54. Adorján János czímzetes őrmestereknek, vala· 

mint 
55. Bordás Lá zá7' őrmesternek, mindhál'man a m. 

kir. I. sz . csendőr kerület állományában, három 
örskörlet területén, 1895. év óta garázdálkodott, fe· 
lette veszélyes tolvajszöyetkezet 8 tagjának, nem
különben 6 hűnrészes és bűnpártolónak felette ne
héz körülmények között eszl{özölt, igen fáradságo s, 
kitartó és ügyes nyomozás után történt kézrekel'Í
tése és ezzel kapcsolatosan számos lopásból eredő 
357 darab bűnjelvénynek - köztük 342 frt 10 kr. 
készpénznek - beszerzése által elért igen szép 
eredményért, a m. kir. honvédelmi minister ur tel
jes elismerését fejezte ki. 

56. Bé7'es Fe?'encz m. kir. VI. sz. csendőr kerület· 
beli czímzetes őrmesternek egy 23 tagból álló csaló
bandának, valamint számos egyéb bűnesetnek, u. m.: 
lopás, gyujtogatás, gyilkosság, erőszakos nenll 
közösülés, testi sértések stb. felderítése, illetve a 
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tetteseknek lankadatlan szorgalom, ügyes és fárad
ság0s nyomozással eszközölt kézrekerítéseért, a m. 
kir. honvédelmi minister ur teljes elismerését fe
jezte ki. 

57. Klisch Jó zse! m. kir. II. sz. csendőr kerület
heli őrmesternek, azon odaadá, fáradhatatlan buz
galma és eredményes működéseért, melylyel előbb 
60, - majd 159 árán át, kiváló ügyességgel és le
leményességgel 44 rendbeli lopást derített ki és ez
zel kapcsolatosan 6943 forint értékü 1:19 darab bűn
jellel, 20 egyént juttatott az igazságszolaMtatás 
ke~ébe, ~O e~'yé~t pedig részint mint orgazdát, ré
szmt' ml~t, bUDI'eszest feljelentett, a m, kir honvé
eleimi 1l1,lDIst,el' ur tel~es elismerését fejezte ki. 

58, "Gal Peter m. kIr. r. sz. csendőr kerületbeli 
c~enc1ol'Dek) egy 16 tagból álló tolvajszövetkezetnek 
2.: napon at lankadatlan buzgalommal kitartással 
~et var,megye teri~!etén me~ejtett igen' fáradságos, 
ng~e~ es ,szabzeru nyomozas utján eszközölt kézre
~el?tese, lll~tve, ~~ általuk elkövetett, mintegy 1390 
f?rmt~t tevo ka~osszeggel járt 26 rendbeli külön
fel~ buncseIekn;e~lynek, a bűnjelek leanao' obb ré
~~enek ~~sz~rzeseY?l ,történt kiderítésOe álral elért 

lmagas ° tenykedeseert a mk' h '1 l ' 
nister ur teljes elismeré~ét feiezt~r. ki onve( e ml mi-

59. Bakos Fercncz mk', V " 
heli örsvezető ,J t' ,~l. . sz. csendőr kerület-
l ' , CZlmze es ormesternek 1 t 
wbor czigány tolva'-szöv }_ ' . e,gy la tagu 
megye területe'll e' '~k e,t ... ez,et tagJaI aJtaI öt vár

, \ e soran at lk" t nak és 27 rendbeli k' bJ e Ove ett lálopás-
suIt lopásnak 42 lse ~-n~g.vobh betöréRsel páro-

, ' napon at lO'en fá' 1 ' 
ll~omozassal eszközölt lúd ,,0, , l ac sagos, ügyes 
mlllt anagyszámu 10 elltese es a tettesek))ek 
seért, a m. kir. honI' pott l,o\'a~n,ak is kézrekeríté~ 
lllerését fejezte ki. edeimi lllllllster ur teljes elis-

60. ,Szlaclek Miháll lU k" T 

lot?eh örsyezető, czí~z t 1~:",. sz. csendőr kerü
ad?, fáradhatatlan buz ":1 es ~rlllesternek, azon oda. 
seert, melylyel 46 g, ma es eredményes lUűl "d' 

napon át kivál'" ,{Q e-
o ugyesseggel és 



le,leményesség.~el ,folytatott r;yomozás során, egy 8 
Yarmegye teruleten nagy szamban elkövetett betö
~'ések, és egY,éb b,i:i.ntett~k ~ettesét kinyomozta és az 
19azs~gs~o~galtatas kezebe Juttatta, a m. kir. honvé
delmI lllllllster ur teljes elismerését fejezte ki, 

IV. A csendőrkeriileti parancsnokságok által 
dicsérő okirattalláttattak el: 

az I. számu csendő1-kerületben: 
Bitay Tamás őrmester és Szabó Máté csendőr 

hat drb sertéslopás tetiesének 102 órai fáradságos nyo
mozás folytán való kézrekerítéseért. 

Vaszi Im1-e és Gúlfi Dénes csendőrök egy köz
ártalmu csavargó által elkövetett 13 rendbeli be
töréses lopás kiderítéseért, 

Pere Lajos örsvezető számvivőségi segédmunkási 
minőségben tanusított kiváló szorgalma, megbizható
sáO'a és eredményes működéseért, 

10th Gergely csendőr két lólopás és egy betörÁses 
lopás tetteseinek három heti utánjárással való kézre
kerítéseért, 

Kasza Józse! örsvezető, Ve1'éb Józse!, Vas zi Im1'e, 
Kispál Józse!, Breckne1' Mihaly, p'ét~1' Fe1'en:cz, Va1'Fa 
János, Réti Péter, Fm'nengel M'lhaly, AlaJos Istv,an; 
Szabó József, Vm-es Dénes, Nagy Fe1'ellcz, ~~,,!:O 
Albe1't, Da;agus János, SZ,ász Is~ván" esen~ő~'o~, 
Győrfi András őrsvezető, M~klós Mozes, es K~?1 ean 
Fül(jp csendőrök Szeben és Hunyad var~egyek ~e
rületén 49 napon át folytatott nyom~zas, folyta,n 
94 törvénysértés kiderítéseért 35 letartoztatassal es 
Ga feljelentésseL , ' J ' A d1"l18 

Kőrösi Mihály örsvezető, Hanhu an08, n '. 
Antal és Fehér Józ!e! cse,n~őr?k tűzvésznél tannSl 
tott önfeláldozó tevekenys~gukelr~, G l ez Őrmes. 

M 'kZ' " estel' es K e~n yu a , 
Nagy l · os orm , l b' 'kból éveken 

ter a muszári és rudal 1 ~ apost~ a~:~tedei és bűn. 
: t 70 ezer forintot tevő banyalopasok 
a " , t részeseinek kézrekenteseer , • 
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Popiczka Kelemen őrmester a közbiztonsági szolgá
latban tanusított kiváló tevékenységeért és segét1okta
tói minőségében is tanusított dicséretes működéseért. 

Kiss Károly ez, őrmester három rendbeli rablógyil
kosság tetteseinek kézrekerítéseért, 

Imre Dénes, Kelemen István öl'svezetők, Nagy 
Dénes, Kovács Lajos, Jó zsa Sándo1', A rros Im're, 
Miklós Gm',qely, Barabrísi And1'ás csendőrök katona
szabadítási üzelmek leleplezése és a bií.nösök kézre
kerítéseért. , 

Agoston János csendőr egy embernek árvizveszély
kol' életveszélyes belyzetéből való kimentéseért, 

Molnúr István, Csákány Mihály. Ambrus Pétér, 
BiTó Júnos II. és Dezső Józse! csendőrök egy tolvaj
szövetkezet üzelmeinek kiderítése és a btínösök el
fogásáért, 

Sil1kler István, Amba1'us Súndo1' és ]J[árJ.- Sándor 
csenclőrök egy tolvajs7.övetkezet üzelmeinek leleplezése 
és a tettesek kézl'ekerí tése ért, 

A II, számu csendő1'km'iiletben ; 
D1'pgán SúJ/do1' örsvezető. Tamasits Miklós ls 

,Telisits SZ1'edoja csendörök egy tolvajbamla elfogásáért, 
Bornemisza Júnos (jrsvezetö egy veszélyes tolvaj

szövetkezet és Tóth bm'e II. csendőr egy pénz
hamisító-, csaló- és lótol vajszövetkezet elfogásáért. 

Katona János csendőr egy pénzhamisítóbancla 
elfogás áért. 

Ma1'OS'i Füli)1) ez, őrmester b1zvész alkalmával tn.
nusított tevékenységeért. 

Péte1ji József örsvezető és Nagy nncze csendőr 
egy pénzhamisítóbn.ndn. kinyomozásáért, illetőleg a 
tettesek letartóztatásáért. 

A III, számu csendőrAerúletben : 
Nagy Mih(/.1y csendőr, több vármegye területéu 

hosszabb ideig garázdálkodott és igen óvatosan buj
dosott, három tagból álló lótolvajszövetkezetnek és az 
orgazdáknak letartóztatása, valamint a lopott lovaknak 
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visszakerítése körül - 26 napig tartott nyomozás 
folyamán - kifejtett fáradhatatlan szorgalom és 
példás kitartásért. 

Mester János öl'svezető, több vármegye területén 
garázdálkodott és igen óvatosan bujdosott lótolvaj
szövetkezet öt tagjának 159 óráig tartott, igen ész
szerűen és tapintatosan vezetett nyomozás folytán 
történt kiderítése, letartóztatása és a lopott lovak 
visszakerÍ téseért. 

A I V. szám'lb csendőrkerületben : 
L énárt Józse! cz. őrmester, K opes Gyiirgy örs

vezető, Boros Ignáez, Vári János és Globics István 
csendőrök egy évek óta betöréses lopásokat üző 
czigány-csapatnak fáradhatatlan buzgalommal 24napon 
át folytatott nyomozás után történt letartóztatásáért. 

Szabó Fe1'encz örsvezetö egy égő házban benn
rekedt két gyermeknek a megfulladás veszélyétől 
bátor elszántsággal történt megmentéseért. 

Va1'ga Istvan és Czitrom Srindor ez. ő1'meste1'ek 
segédoktatói minőségben tanusítotL kiváló szorgalom, 
buzgó és eredményes működésért. 

Ga1-amszO'Cli Lúszló őrmester és Z Lbbo1' István 
csendőr a N"agy-Lac1na községben 1898 szept. 30-án 
dühöngött tűz oltása körül tanusított kiváló tevékeny-, , t segel' . 

Bm'sos Mihály és Mo is Gyd1'gy csendőrök egy 
nagyobbmérvű sertéslopás tetteseinek 241 órán át 
lankadatlan buzgalommal és ügyességgel történt ki 
derítéseért. 

Hol~'cs Lajos, T eutschliinder Hugó, T óth I stván 
őrmesterek, Szovérfi Lajus, P1'skolcz i János ez. 11': 
mesterek és Kovács Andrá.y örsvezető a legénysegl 
létszám kiegészítése körül jelentkezők gyűjtése által 
elért sikeres működésükért. 

Szenyey Á1púd őrmester a nagy mértékben el
harapódzott uzsora vétségeknek ügyes, észsze1'lí és 
buzgalommal folytatott nyomozások során nagy szám
Lan történt kiderítéseért. 

l , 
, 
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Glodán Illés ez. örsvezető a jolsvai vasuti állomás 
raktárából évek óta rendszeresen Ü7.ött lopások tettesei
nek kiváló ügyességgel történt kiderítéseért. 

Ke?'ekes Lajos ö1'svezetö a közbiztonsági szolgálat 
terén tanusított kiváló buzgalma, tevékenysége és 
eredményes működéseért. 

Miski Zsigmond ez. őrmester egy nagyobb mérvű. 
betöréses lopás tetteseinek kiváló buzgalommal s ki
tartással folytatott nyomozás folyamán történt kiderí
tése és letartóztatásáért. 

Elek Ben;"amin Örs vezető és Simanovszki Mihály 
csendőr számos lopási esetnek 197 órán folytatott kitartó 
és leleményes nyomozás után történt kiderítéseért. 

Az V számu csendő?'ke?'ületben : 
Radványi Mihály örsvezetö, Mittnyik István ez. 

örsvezető és Kolmán István csendőr 156 óráig ész
szerű és fárasztó nyomozás folyamán több gutai lakos 
kárára a legelőről történt 2125 forintot képviselő lúd
lopások tetteseinek kinyomozásáért. 

Szilasi Gydrgy örsvezető és Preda;"na Jáno8 
csendőr 200 órán át folytatott igen fáradságos, szak
értelemmel párosult nyomozás által 790 forint kárban 
elkövetett kilencz lopás tetteseinek kic1erítéseél't. 

Sipos Jó zsef őrmester 1898. évi szeptember hó 25-én 
Fard>\' József Esztergom városához tartozó kenyér
mezei pusztán lakó korcsmároson elkövetett rabló
gyilkosság tetteseinek kiderítéseért. 
Fúkő Pdl őrmester a kozárdi erdőben egy asszonyon. 

elkövetett rablógyilkosság tettes einek hosszas és fárad
hatlan buzgalommal történt kic1erítéseért. 

Glilik Tamris, Sipos József őrmesterek és Horváth 
Sándor cz. őrmester a ese~dőrjelentkezők gyüjtése 
körül kifej tett kiváló tevékenységükért. 

Mészáros Gyii?'gy örsvezető, Kulich Gyo'1'gfJ és 
Szamos Flórirín csendőrök Sumjáez községben dü
höngött tűzvész alkalmával fl, tűzoltás és vagyon
mentés körül tanusított kötelésséghű, bátor, elszánt: 
és férfias maguktartásáért. 
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Fiikő Pál örsvezető a mult évi november hó 30-án 
Lőrincz János héhalmi lakoson elkövetett rablás 
tetteseinek észszerű, fáradtságot nem ismerő, buzgó és 
ügyes nyomozás által Banyó József és Oláh Sebök 
flzemélyében történt kidel'Í tés éért. 

Nagy János örsvezető Kisbér község hat,árába~, 
Kiss J ános ottani lakoson elkövetett gyIlkossag 
tetteseinek hosszas, fárasztó és észszer-lí. nyomozás 
á.ltal a meggyilkoltnak felesége és szolgája személyé
ben történt kic1erítéseért, 

Ladiúzki János örs vezető, Csebik Mihály, Kohn 
Mó?' Petrovics Pite?' és Mold()ván János csendőrök, 
€gy '30 éven át több megye területén mií.ködé~ben 
volt naayszámu vásári tolvaj szövetkezet tagJamak 
igen ho~szú és fárac1t,ágos nyomozással történt fel
fedezésénél. valamint 4315 frt értékű biínjelek beszer
zésénél való hathatós közreműködésükért. 

Ladiczky János örsvezető folyó évi f~br\lá~: hó 
20-tól márczius hó 20-ig fárasztó nyomozas utJan a 
peredi örskörletben 1884. év óta garázdálkodott 21 
vásári tolvaJ'nak 1W oraazdának kiclerítésp.ért és " o 
1289 frt értékű lopott vásári tárgy kikutatásáért. , 
Fükő Púl örs vezető, czimz. őrmester többrendbelI 

rablás tetteseinek kidel·ítése körül tanusított lelemé
nyes buzgó és fáradtsáO'ot nem ismerő tevékenységeért. 
N~gy János csendő; 16 napon át folytatott nyo

mozás során egy felette veszélyes, felfeg;yverk~zett 
csavargó által elkövetett, mintegy :~200 fonnt karr~l 
járt 41 rendbeli lopás, egy emberölési kísérlet ki;' 
derítésénél és a lopott tárgyak megkerítésénél valo 
hathatós közreműködéseért. 

Lenovszky Istvan csendőr sok esőz~s következtébe~ 
11Z Ujbánya városon keresztú l folyó O-Huta pata~, kI
á.radása folytán beállott veszély alkalmával négy oreg 
asszonynak bátor, elszánt és önfeláldozó eljárása által 
az esetleges haláltól való megmentéseért. , 

Balkó Józse! örsvezető folyó évi május hó l?-ell 
Olmányfalván volt vízáradás alkalmával két orel? 
asszonynak víz által körülárasztott lakásukból valo 
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kimentéseért, valamint Élsd és Jakabfalva községben 
ez alkalommal a vagyonmentés körül tanusitott hatha
tós működésükért. 

Miklós Gergely csendőr a hosszúfalusi örskörletben 
a hadköteles egyének előállítása körül évek során át 
történt visszaéléseknek nehéz körülmények között 
eszközölt leleplezés, - valamint anagyszámu had
kötelesek és a katonaszabadítók kiderítéseért. 

Palatinu8z János örs vezető Mocsa községben folyó 
évben előforc1ult többrendbeli, 240 frt kárt okozó 
gyujtogatás tetteseinek 145 óráig tartott fárasztó, ügy
buzgó nyomozás által történt kíderítéseért.~ 

~ 

A VI. számll, csendő1'keriiletben: 
Fij?'ster Antal, Kercsmár Józse!, Toldi FeTenc,,', 

Sebők János és Csejkó Ala?'os csenclőrök Holczmanll 
I ' ..." 

stvan Vasm egye területén garázc1ál kodott h irhec1 t 
gonosztevő elfogása és az általa elkövetett bűncselek
mények kinyomozásánál tanusított kiváló szolo-ála-
t 'k' " al ert. 

Szalay Józse! II. cz. őrmester 16 rendbeli mint
egy 1200 forint értéket tevő lopás kíclerÍtése s n, 
tettesek és orgazdák kézrekerítéseért. 

Rozsi István ez. őrmester és Molná?' Flórián csendőr 
egy czigány tolvajszövetkezet által elkövetett 16 renel
beli lopásnak kiclerítése s a tettesek és orgazclák 
kézrekerí tése ért. 

Auguszt Sándo1' őrmester és S zalai Júnos ez. 
örsvezető három rendbeli nagyobbmérvií., mintegy 
9,50 forint értékű lopásnak és egy gyujtogatásnak 
faradhatatlan buzgalommal és szakértelemmel eszközölt 
kide rí téseért. 

Szarka GYÖ1'gy és Pap And?'ás csenclőrök, mivel 
nagyon ügyes és tapintatos eljárásuk által 164 órai 
fárasztó szolgálattal - mintegy 1100 forint értéket 
tevő - két Ízben elkövetett sertéslopást kiderítettek 
s a tetteseket és orgazdákat a bíróságnak átadták. 

Ba~tmholczf'1' Dávid cz. őrmester, Bacher Vendel, 
Be1'ényi István, Tompek Józse! örsvezetők, Kiss 
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István II., Léhn János, Wolf Rezső, Kersák József, 
Zsö'ks Mát1/ás, Sl1'opka Boldizsar, Lukács Lajos és 
Gyöpös Lajos csendőrök 134 rendbeli, nagyobbrészt 
betörései'> lopásnak fáradsáO"os és ügyes nyomozással '" , eszközölt kidel'Ítése, a bűnjelek megszerzese s a. 
tettesek és orgazdák kézrekerítése körül tanusított 
hathatós közreműködésükért. 

Moncsek Ágoston számvivő őrmester, a szárny 
szám viteli teendők ellátása körül tanusított kiváló 
szorgalma, megbizhatósága, pontos munkálkodása és 
kifogástalan magaviseleteért. 

Bernschiitz Jó zsef őrmester egy raktárbetörő tolvaj
szövetkezetnek s annak hosszabb idő óta üzött 
lopásainak igen ügyesen, nagy buzgalommal és ki
ta,rtással folytatott nyomozással eszközölt kiderítéseért. 

H erczeg Lőrincz 1. örsvezető és H eiszter I:stván 
csendőr egy több tagból álló czigány tol vaj szövet
kezetnek kézrekerítése és az általuk elkövetett 27 rend
beli, 1054 forintot tevő betöréses lopás és két gyujto
Gatásnak lankadatlan szorgalommal, 21 napon át 
folytatott nyomozással eszközölt kiderítése körül ta
nusított eredményes közreműködésükért. . 
Szőcs Mihaly. SimonKá1'oly őrmesterek, Pe1'eszt~gh~ 

Lajos, Somogyi Istvan 1.. S zautnel' János, lYIn~any~ 
Ignácz , MOglLj János, M ecserics Fe1'encz , N emeth 
Albe1·t, Máthé Elek, V(t1'ga Is/ván 1. cz. őrmesterek, 
Nagy Ká1'oly J. örsvezető, Bognár Bálint cz. örs
vezető, Menyhei István, Kolbe?' Jó zsef és S za,1'ka 
csennőrök a közbiztonsági szolgálat terén tanusItott 
kiváló szorgalmuk, buzgó tevékenységük és ered-
ményes míí.ködésükért. , 

Siskó Lúsz ló őrmester egy 1000 forintos pénzlopas 
tettesének ügyes lelemén~'es észszerií. és kitartással 

. , J , tt 
vezetett nyomozással eszközölt kiderítése ée az ellop o 
pénz megkerítéseért. 

H81·telendy Lajos csendőr és Vida Lajos próba
csendőr a nagy-kanizsai és marczalii szakaszok ,te
l'ületén garázdálkodott hirhedt betörő és rabszökeveny 
elfogása és az általa elkövetett lopások kiderítése s 
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mintegy 4,00 forintot tevő bűnjelek kézrekel'ítése 
által kifejtett eredményes tevékenységükél't. 

Vidák Alajos ez. őrmester, mivel egy hosszabb idú 
óta üzött pénzhamisítás tettesét és annak bűntársait 
f~radhatatlan ,buzgal~m.mal és ügyes lel~ményességgel 
klpuhatolta es a bunJelek nagy részevel együtt a. 
biróságnak átadta. o 

Schrédl Károly, Tarcsafalvi Lajos, Bernschiit-: 
József őrmesterek, Bé1'8s Ferencz, Lovas Dániel cz. 
őrmesterek, Hadi I8tvún, Szakony Ferencz, Szé/lási 
István örsvezetők és Tiboly István csendőr több 
vármegye területén garázdálkodott 40 kóborczigány 
által elkövetett 84 rendbeli, 8954 forint értéket kép
viselt bűncselekmény tetteseinek és org!1zdáinak kézre
kerítése körül tanusÍ10tt kiváló buzgalmuk és hat
hatós közreműködésükért. 

Gaál György cz. örsvezető, Ács István, Baksai 
Vilmos és Hantal József esendőrök egy 23 tagból 
álló esalószövetkezetnek, valamint egyéb bűncselek
ménynek felderítése, illetve a tetteseknek lankadatlau 
szorgalommal és fáradságos nyomozással eszközö: t 
kézrekedtése alkalmával tanusított hathatós közre
milködésükért. 

V. A csendőrkerületi parancsnokságok által 
nyilvánosan megdicsértettek : 

a m. kit,. 1. szám'u, csendőrkerúletben: 
Kovács Mát,ton, Bodorló Miklós, Soós Ign,ícz és 

Mátyá8 József csendőrök a bethleni örskörletben elő
fordult számos bűncselekmény kinyomozásában és a. 
tettesek kézrekerítésében tanusított tevékenységükért. 

Kov((cs B. Lajos ez. Öl'svezető és Krisán István 
csendőr több lopási eset kic1el'ítése és a tettesek el
fogásáél't. 

Kelemen A.ntal, Szabó Károly, Georgi Henrik, 
Fej",. Ferell cz és Bercczki Balázs csendőrök számos 
büntény kiderítésével járt hosszas és eredményes 
szolgálati tevékenységükért. 
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S zabó Lajos ez. őrmester, Henter Ferencz, Mülle?' 
A,nd?'ás, Dohos Jó zse!, S zabó Sámuel, M~mduka 
Amosz, OZUh-01' Imre és László Ba1'abás csendőrök 
nagymérvű bányalopások kiderítése és a tettes ek 
kézrekerítéseért. 

Szekeres Mihály, Nagy Sándor, Mülle?' Mihály, 
Varga Jó zse! és Imre Istvan csendőrök, régebbi 
gyilkosság felderítése és a tettesek elfogás a körül 
tanusított tevékenységükért. 

A II. számu csendő1'h-eriiletben : 
Kiss Tóth Jó zse! csendőr közbiztonsági szolgálat 

terén tanusított eredményes működéseért. 
Knlamá1' István és Ungvári M1'hály csendőrök, a 

közbiztonsági szolgálat terén tanusított eredményes 
működésükért. 

Marin Gyó'rgy és Füzesi Józse! csendőrök egy 
pénzhamisító banda elfogás áért. 

Szunamon Ignácz örsvezető és Ha'ragovics AndJrás, 
Veres Józse!, Hochst1'aszer János, Vadenicsá'r Ferencz, 
Füzesi Jó z8e! és Geiger M1'húly csendőrök egy rej
télyes gyilkossági eset igen nehéz körülmények között 
történt kinyomozásáért, illetve a tettesnek és bün· 
segédeknek letartóztatásáért. 

Berényi Dénes cz. őrmester egy rablógyilkosnak 
kinyomozása és letartóztatásáért. 

Tardi Józse! csendőr egy 40 tagból álló pénz, 
hamisító banda kinyomozásáért. 

Kalamár Istvún csendőr egy pénzhamisító banda 
kinyomozásáért. 

A III. számu csen dőr kerületben. 
Viola Márton, StM'n Hermann, Ba'rtha JJ1.Ó1·, Suri 

Istvún őrmesterek, Kokavecz János, Tanai Pál, 
lfe:ner Gábor czimz. őrmesterek, Lőrincz István, 
Amk János, Máthé Miklós, Szarka Lajos, Pesti 
Fe~'encz, Zeké Lajos örsvezetők, Derkovics Józse!, 
Olc:h. J,~re ~z. örsvezetők, Falb Fe1'encz, Stifter 
1Vh,haly es Nemeth ,Józse! csendőrök, az 1898. évben 
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megtartott hadgyakorlatok folyamán tábori csend, 
őrök ül alkalmaztatván, e minőségben tanusított kitünő 
alkalmazhatóságuk, körültekintés ük, ügybuzgalmuk 
és fáradhatatlanságukért. 

Stolcz Józse! cz. örsvezető, Pulya P éter, Barabás 
KlÍ1'oly, Fül~j.J.,Nfínd~r, ~zam~di Benjúmin és Lippert 
Béla csendÜl'ok a 10- es szalfegyvereknek utasitás
szerű megszámozása végett az örsökre kirendelve 
levén, e megbizatásuknak odaadó szorgalommal és 
kifogástalan pontossággal teljesítéseért. 

Szíir's István és Ke'reszturi Andrús csendőrök a 
Gyula-Varsánd községben éveken át üzletszerüen 
gyakorolt lopások hét tettesének 130 órán át fárad
hatatlan szorgalom-, lankadatlan ügybuzgalommal és 
észszerű tapintatossággal vezetett nyomozás folyamán 
történt kideritése és letart6ztatásáért. 

Kiss Ge'rgely, P éte?' Lajos és Ba1·th(/. KÚ1'oly 
őrmesterek, a legénységi állomány kiegészítése körül 
1898. évben kifejtett eredményes tevékenységért. 

A IV. szúmu, csendőrke1'ületben: 
Oso?'dlls FM'encz ez. őrmester, Galamb János ez, 

örsvezető, Kis P éte?' és Szahó István csendőrök, egy 
évek óta betöréses lopásokat űző kóbor czigány
csapatnak fáradhatatlan buzgalommal folytatott nyo
mozás után történt letartóztatásáért. 

Kontúr F erencz és Sánta Péter csenc1őrök, a Nagy
Ladna községben 1898 szeptember 30-án dühöngött 
tűzvész alkalmával tanusított hasznos szolgálatukért. 

Ma1'o zsún János csendőr, azon emberbaráti cse
lekedeteért. hogy egy magával tehetetlen nőt a vizbe
fulás veszélyétől bátor elszántsággal megmentett. 

K01'?1L1tny Lajos, P ál Péter őrmesterek, Kúdúr 
J~ín.0S és Ká 1'0 ly Elek And1'ús öl'svezetők a legény
~egl létszám kiegészítése körül jelentkezők gyi.í.jtése 
altal elért sikeres múköc1ésükért. 

Hoss J({nos őrmester, Kubún Júnos, K1'echlik 
M~hlíly, Agulfír I zidor, Janki János és Magdinecz 
Janos csendőrök, a nagy mértékben elharapódzott 
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uzsora vétségeknek ügyes, észszerű és buzgalommal 
folytatott nyomozások során nagy számban történt 
kiderítéseért, 

Bm'bély Menyhért csendőr egy több tagból álló 
közveszélyes orvvadász szövetkezetnek fáradságos nyo
mozás után történt kiderítéseért és hogy az ellen
szegülő népcsoportot tapintatos fellépésével vissza
vonulásra birta, 

MrJ.?'to'YIfi Andnís örsvezető és Falucska Fe?'encz 
csendőr egy betöréses lopás tetteseinek 144 órán át 
nagy buzgalommal folytatott nyomozás során történt 
letartóztatásáért. 

Matta János csendőr a jolsvai vas uti állomás rak
tárából évek óta rendszeresen üzött lopások tettesei
nek kiderítése körül tanusított eredményes szolgála
táért, 

Borda Balúzs csendőr, egy nagyobb mérvű be
töréses lopás kiderítése és a tettesek letartóztatása 
körül tanusított eredményes szolgálatáért. 

Kopolovlcs Kúroly cz, őrmester, H1'icz Mihály, 
R éti Józse!, Nagy Imre, és K1'aJnyák Fe?'encz csend
őrök tűzvész alkalmával a vagyonmentés körül ta
nusított kötelességhü és eredményes müködésükért. 

Az V, számu csendő?'kerületben " 
Brath Dezső cz, örs vezető, Nagy János és Barta 

Józse! csendőrök Farda József Esztergom városához 
tartozó kenyérmezei pusztán lakó kOl'csmároson el
követett rablógyilkosság tetteseinek kiderítésénél való 
hathatós közreműködésükért, 

MoJzsis Andrús csendőr, a kocsárdi erdőben egy 
öreg asszonyon elkövetett rablógyilkosság tettesének 
kidedtésénél való hat.hatós közreműködéseért, 

BebJrík Józse! cz, őrmester, Galgóczon kiütött tűz
vész alkalmával a mentési munkálatoknál saját élete 
veszélyeztetésével tanusított buzg6ságáért. 

Olaj I stván csendőr, Lőrincz János héhalmi la
koson elkövetett rablás tetteseinek hosszas és fárasztó 
kinyomozásánál való bnzgó közreműködéseért, 
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PomsÚ1' Ferencz Púvlovkin János és Vlf'ndronik 
J,ínos csendőrök Kisbér község határában Kiss János 
ottani lak080n elkövetett gyilkosság tetteseinek hosszas 
ér; fárasztó kinyomozásánál való hathatós közremükö
déseért. 

860s Fm'encz őrmester, Vincze János, Grigely 
Antal és Kollár Mihály örsvezetők, a csendőr je
lentkezők gyüjtése körül kifejtett kiváló tevékeny
ségükért. 

Oláh Dániel, Szabó István és Kolina púl csend
őrök 30 éven át t,öbb megye területén müködésben 
volt tolvajszövetkezet tagjainak igen hosszú és fárasztó 
nyomozással történt felfedezésénél, valamint 4315 frt 
értékű lopott tárgyak megszerzésénél való buzgó 
közreműködésükél't, 

Fö"ldes István, Gulúsi Jó zsef, Kolmún Istv/tn és 
Bedőcs Mihály csendőrök Guta község határán elő
fordult rablógyilkossági esetnek felderítésénél való 
hathatós közrem űködésükért, 

8p?'okk Mihály örsvezető, Vasvúri And?'ús és 
8asvú?'i Ignácz csendől'ök a Csetnek en dühöngött 
tilzvész alkalmával a vagyonmentés körül fárad
ha,~a~~a~ .?u~galommal és kitartással történt közre
mukodesukert. 
" !!et?:ovics ,Pétm', Kohn Mó?' és Noszkó Pal csend
orok faraszto nyomozás útján a peredi örskörletben 
1884, év óta garázdálkodó 21 vásári tolvajnak és 
1?0 orga~c1ának, továbbá 1289 frt értékü lopott vásári 
taél'~yak kIkutatása körül fejtett fáradhatatlan tevékeny
e gukért. 

T~th ,!stván őrmester, A~~sz Jó zse! Skultéti Andras 
~=~: ő~ok és G;ecző János pr, csendŐr Élesd, J akab
aIk t ~s tlmagyfalva községekben az árvéclekezés 
hat~s~~~'er:űk;!ls~~é~egmentéf>e körül való hat-

Osz7ray La?'os ' P t " 
D . .." es e ?'ov8zk~ Jo zsef csenclőrök 
szl~~~l:eá~f:lséf~~e~t kig~uladt sertés-ól közelében levő 
ségben nagy veszé1yt ~~u,rn::, mlely t]~,zet ~ogva a köz-

eze vo na e o, szetszaggatása 
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és alkatrészeinek messze elhajtása által a tüz tovább 
tel:iedésének történt meggátlásá~,rt. " , 

Ehleite1' Ferencz pr. csendor Mocsa kozsegben 
folyó évben előf?rdult tö?b rendb,el~. 24,009 Íl;t kár~ 
okozó gyujtogatas tettesemek 145 oralg tarto faraszto 
nyomozás által történt kiderítésénél való hathatós 
közrem ftködéE eért. 

Onet KÚ1'oly cz. örsvezető, Mraz Hen?'ik hadapród 
próba-csendőr, Kovács L ajos és Bm'za János csend
őrök, a nagyobb esőzések következtében beállott Vág 
áradas folytán veszélyeztetett községekben a renel 
fentartása és a védekezési munkálatok végrehajtása 
körül kifejtett buzgalmukért. 

A VI. szúmu csendő?'ke?'ületben : 
LWlk Júnos csendőr, mert 16 rendbeli, mintegy; 

1200 forint értéket tevő lopás kic1erítésénél örs
parancsnokát lelkiismeretesen támogatta. 

Patak Dúniel csendőr, egy czigány tolvaj szövetkezet 
által elkövetett lopások kiderítése s a tettesek és 01'

gazdák kézrekerítése körül tanusított eredményes 
működéseért. 

Tiún Antal, Múndli Istvún csendőrök és Csicskú1' 
Vendel próba-csendőr három rendbeli nagyobb lo
pásnak és egy gynjtogatásnak kiderítése körül ta
nusított hathatós közreműködésükért. 

S zabó Pete?' és Tóth 7'g. Darabos r endel csend
őrök Arács községben 1898 augusztus hó 15-én ki
ütött tftz,észnél, a ti'tz tovább terjedésének meg
akadályozása és a vagyonmentés körül kifejtett kö
telességhü s buzgó tevékenységükért és egy beteg 
nőnek a már meggyuladt házból történt kimentéseért. 

Bé1'es Fe1'encz cz. őrmester, Novcík Manó örs
vezető S Z1'imácz Vincze, Kiss Jri,nos, Tóth Gyula l., 
Csizsek János, Hantal Józse! Zónyi Jáno8, Mis zlai 
István, Berta István, S zeke1'es Gábor és Va'Íger 
Mihály csendőrök 134 rendbeli bi-íncselekménynek, 
nagyobbrészt betöréses lopásnak kideútésénél tanu
sit ott eredményes közremüködésükért. 
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Gelencsér Pál örsvezető, Szanyi István cz. örs
vezető, Va?'ga István Ill., Herczeg LŐ?'incz II., 
Moln á?' Sándm', Biczi Sándor, Molná?' Jó zse!, K e
czeli Vendel, Orbán And1'ás csendőrök, Hári Józse! 
és Huisz Józse! próba-csendőrök egy raktárbetörő 
tolvajszövetkezetnek és annak hosszabb idő óta üzött 
lopásainak kiderítése körül tanusított eredményes 
közrem űködésükért. 

Berta Jó zsef és Kntnyecz Fe'rencz csendőrök egy 
több tagból álló czigány tolvajszövetkezetnek s az 
általuk elkövetett 1054 forintot tevő kárösszeggel járt 
27 rendbeli lopásnak és két gyujtogatásnak kiderítés e 
körül tanusított eredményes közremüködésükért. 

Horváth Fm'encz I., Illés Gyó'rgy ez. őrmesterek, 
Kovücs S ándor Ill., Magyar András, Balogh 
János IT, S zénúsi István, Farkas Sándo'r örs
vezetők, Dénes Venczel, Farkas Pál, Komlósi Károly 
cz. örsvezetők, Kloó János, Tóth Vendel, Kubinyi 
Károly, Csapó Gyö'1'gy, Szúnfó Antal, Palkovics 
Gyó"rgy, KOTonczai Súnd01', Tófeji Józse!, Orbán 
An~rús, Degula Júnos, Gyópó's István, Koroncza'l. 
LaJos, Hm'váth Fm'encz IV. és Parrag Antal csend
őrök, a közbiztonsági szolgálatban tanusított kiváló 
szorgalmuk, tevékenységük és eredményes műkö
désükért. 

Heisz János csendőr, mivel egy 1000 fOl'Íntos pénz
lopás tettesének kinyomozásánál és az ellopott pénz 
kézrekerítésénél örsparanesnokát lelkiismeretesen tá
mogatta. 

Makúri Púl csendőr, mert egy hosszabb idő óta 
üzött pénzhamisítás tettesének és bűntársainak ki
nyomozásánál örsparanesnokát odaadó buzgalommal 
támogatta. 

Varga Jó zse! II. örsvezető és MészÚ1'OS Sándor I. 
csendőr, mivel egy pénzhamisító banda tagját fárad
hatlan tevékenységgel és ügyes eljárással kipuhatolták 
~etart?ztatták és a bűnjelekkel együtt a biróságnal~ 
atadtak. 
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