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lIt. A m. kir. és a in. kir. horvát-szlavon osenelőr. 
ségi jutalmazási alapból jutalomdijat Dyertek. 

A 1n. kir. 1. számu csendőrkerületnél : 
Baczoni István czÍmzetes őrmester 
-Török Dániel czÍmzetes őrmester · __ _ 
Krecza László örsvezető __ 
F leischer János csendőr 
Kari Imre örsvezető _ 
Beke Imre csendőr 
Jerosek Károly csendőr .. -_ 
Gergely József csendőr_ 

a m. kir. II. számu csendőrker'Ületnél: 

15 frt 
15 (I 

15 ( 
15 (I 

10 (I 

10 « 

10 (4 

10 (l 

Rusz János csendőr - ___ ___ 25 frt 
N oé Mátyás őrmester _ ~__ 20 « 

Fürst Manó csendőr _ ___ 15 (4 

Szücs Illés csendőr ___ ___ ___ ___ 15 (4 
, ~'.. .. Grünbaum Aron csendőr _ ___ _ ___ , __ ~ 15 (4 , 

Hajdú Gábor czÍmz. őrmester ___ _-:_ _ __ I 10 (f 

a m. kir. III. szá1]~t{; csendőrker"ületnél: 

Blegye László őrmester 15 frt 
Kis Gergely őrmester_ _ _ 15 « 

J\tlarginean János czÍmz. őrmester _ 15 « 

Dicker Salamon örsvezető _ _ 15 (I 

Szabó Ignácz csendőr ___ . ___ 15 (I 

Forgiárini Károly czÍmz. őrmester _~_ 10 :4 

Ballács József örsvezető 10 « 
Bődi János csendőr _ _ _ 1 O" II 

a m. kir. IV. számu 
Koroknai Pál csendőr 
Csordás .Ferenez ' csendőr __ _ 

csendőrkerületnél : 
___ __ _ 20 írt 

Papp Gergely mdmz. őrmester 
Trucza János « CI 

15 (I 

10 . « 

10 (I 

Miklós András (I (I 

~ agy Miklós « « 
Oszi Rezső (\ " 
Frink János csendőr 

- - - -- -

10 (t 

10 II 

10 (4 

10 " 

a lll. kil' 

Borve1y Imre o 
B~{ha JánoS c; 
Chovantsek ~aJ 
Beres Guszta v, 
Meszaros Istvaj 
SzabO Pal csen 

a 711, kir 
Rofer ~lihaly I 

Dann SI010n c 
Gav11el Ala j os 
Fodor Mihaly 
Nagy Ferencz 
Kovacs J anos 
Mikl6s peter I 

It m, kir, hOl 
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a 1Il. kir. V. szúmu csendó'rkel·ületnél: 
Borbély Imre őrmester __ _ 
Bartha János czÍmz. őrmester __ _ 
Chovantsek Lajos czÍmz. őrmester_ 
Béres Gusztáv örsvezető __ _ 
Mészáros István csendőr _ _ __ 
Szabó Pál csendőr __ _ 

a m. kir. VI. számu csendőrke'rűletnél: 
Hofer Mihály őrmester 
Dann Simon czÍmz. őrmester 
Gábriel Alaj os «( «( 

Fodor Mihály « fC 

Nagy Ferencz örsvezető __ _ 
K ' J' , " t ovacs anos CZlmz. ormes er ___ _ __ 
Miklós Péter örsvezető __ _ 

20 frt 
15 .« 
15 « 
15 « 

15 « 

10 « 

15 frt 
15 « 
15 « 
15 « 
Hi « 
10 « 

10 « 

a m. kir. horvát-szlavon cSendŐ1jJarancs1tokságnál: 

Corak Ferencz czÍmz. őrmester ___ 15 frt 
Vojvodié Lukács czÍmz. őrmester ___ 15 « 
Fister Milán örsvezető ___ 15 « 

Ivancevic János csendőr ___ 15 « 
Banjamin Simon csendőr 15 « 
Pesut Mátyás czÍmz. őrmester ___ 10 « 
Pintaric Imre örs vezető __ 10 « 

, Tehát 1892-ik évi augusztus hó i8·án, mint 
Ő császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb 
születése napján a jutalmazási alap kamataiból 
50 altiszt és csendőr összesen 680 frtnyi jutalom
díjat nyert. 

IV. A csendőr kerületi parancsnokságok által 
dicsérő okirattalláttattak el. 

A m. kir. I. szá'lnu csendő,,·kerületnél : 

Patakfalvi Mihály csendőr (ökörlopás tettes einek 
kipuhatolása és elfogásaért). 

Wasse'rer Róbert őrmester (egy rejtélyes gyilkos
ság felderítése és a tettes ek kinyomozásaél't). 

II 
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Ka'ri Imre örsvezető (egy marhalopás kiderítése 
és a tettesek kézrekel'ítéseért). 

Sze't'btpétery Sándor őrmester (a segédtiszti irodában 
tanusított hosszas és jeles működéseért). 

Bos'l,(;OCU János czímz" őrmester (rabI6gyilkos~ág 
felderitése és a tettes elfogásaért). . 

Szotyori Lajos czlmz. őrmester (pénzhamisít6 szö-
vetkezet tagjainak kézrekerÍtéseért). 

Szőcs Mihály örsvezető, Boér György és Krizbai 
:JIihály csendőr (egy vásári tolvajbanda kézrekerítése 
és elfogása,ért). 

Borbély Ignácz czímz. őrmester (gyilkosság kiderí-
tése és a tettes elfogásaért). 

Nagy Sándol" csendőr (pénzhamisít6 szövetkezet 
tagj ain ak kézrekerítéseért ). 

Bidiga György czímz. őrmester (gyilkosság fel-
derítése és a tettesek elfogásaért). 

Szabó Sándor örsvezető (2254 frtos lopás tettesei-
nek kinyomozása és elfogásaért ). 

A m. kir. II. szá?111iJ csendőrkerületnél : 
Nagy György örsvezető, Takács Vincze czímz. örs

vezető, Kocsis Péter és Todor Pál csendőrök (egy 
több tagból álló ló-tolvajbanda kiderítés e és elfogá-
saért). 

FOfrgó István, SteineT lVIi k sa, Schoblocher J 6zsef, 
Korpodean István, Keler;~en László, Juhás1 János II., 
RZiJ8Z János, Szűcs Illés és G'J"únbau'In Aron csen
dőrök (közbiztonsági szolgá,latban tanusított erednlé-
nyes működésért). ' ,j ~ -" 

A m. kir. III. számu csen dÖTke'J°ületnél : 
Szitha Gedeon, Hrablai Ede, Richter János, Ha'ris 

)Iihály, Kovác8 Zsigmond, Pa'l,(;lovic8 József, Dömötö''}" 
Gábor, Németh János, Czidik Károly, Gajáczki 
(~yörgy és Leitner Adolf csendőr.ök. (a Szabolcs vár
l II egye területén garázdálkodott fegyveres rabl6k 
kézrekerftése körül tanusított kiváló ügybuzgahnnkért). 

Algya.J ózsef számvivő-őrnlester (a szárny-számviteli 
teendökben több éven át tanusított lankadatlan szorga-
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lom, ügybuzgóság, lelkiismeretes pontosság és kifogás
talan magaviselete ért). 

Orr bán Sándor czÍmz. őrmester (egy hét tagból álló 
rejtélyes rablóbandának kézrekerítésénél tanusított. 
eszélyesség és fáradhatatlan ügybuzgalom ért). 

Komlov8zki Ferencz czÍmz. őrmester (a próba
csendőrök oktatása és kiképzése körül kifejtett el'
nyedetlen szorgalom és tevékenységért). 

Dicker SalalTIOn örs vezet ö (a közbiztonsági szol-
gálat terén éveken át kifejtett lankadatlan szol'galom, 
kiváló ügybuzgalom és eredménydús tevékp.nys~eért). 

Marusjak Ferencz csendőr (szolgálat közben a jéggel 
borított Berettyó folyóba lov~stul beesett bajtársának 
bátor és elszánt megmentéseért). 

Haris Mihály csendőr (egy ~yermeknek az égő 
házból önfeláldozó és halált megvető bátorsággal esz
közölt kihozataláért). 

Szit ár Mihály, Gudm· István czÍlnz. őrmesterek; 
Nagy Lajos czÍmz. örsvezető, Szabó Ignácz és Habi' 
József csendőrök (a begecsi pusztán elkövetett hat
szoros l'ablógyilkosság tetteseinek kiderítése körül ki
fejtett körültekintés, eszélyesség és kiváló ügybuzgal
mukért). 

Danesik Ferencz örsvezető (egy hat tagból álló 
fegyveres tolvajszövetkezetnek kinyomozása és Jetar
tóztatása körül kifejtett erélyesség, körültekintés és, 
kiváló kitartásért). 

Astellan Simon czÍmz. őrmester, Dömötö',,· Gábor 
és Paulovics József csendőrök (a Csege községben 
elkövetett több rendbeli gyujtogatás tettesének és a 
felbujtónak kinyomozása körül kifejtett fáradhatatlan 
buzgalom, kitartás és kiváló eszélyességért). 

Ballacs József örs vezető (egy tolvaj szövetkezet 
több tagjának kiderÍtése körül kifejtett eszélyesség 
és lankadatlan ügybuzgalomért). 

Soós Ferencz czÍmz. őrmester (mert ör3ét 5 éven 
át szakadatlanul jó rendben tartotta, továbbá R,. 

Zimándköz községben tervezett munkástüntetés el
fojtása körül kifejtett kiváló eljárásaért). 

11. ," ',' 
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N agy András, Nemes Sándor, Ma'rcha~ Frigye? é~ 
BokO?' Miklós őrmesterek (mert hosszu szolgalati 
idejük alatt magukat mindig kifogástalanul viselték, 
.(}t'süket mindig jó rendben tadották, a fegyelmet 
helyesen ~ezelték s a közb~ztonsági. szolgálatban 
.eredménydns tevékenységet fejtettek kl), 

Vágó György örsvezető (egy lopn.sokkal üzletszerüen 
foglalkozó czigánybandának igen nehéz körülmények 
.között eszközölt kiderítése és letartóztatásaért), 

Hanas Zakariás és Csák László csendőrök (egy 
.embernek a megfagyás általi haláltól eszközölt meg
mentése körül tanusított önfeláldozó buzgalomért), 

.A. 1n. ki1', IV, szdmu csendőrkerületnél : 
Balázs György, Ozikó Károly, Somogyi István, 

Bölönyi Zsigmond, Deaki Fel;encz, Osen'dás Ferencz 
.és Frank József csendőrök (az 1891. évben Szaboles
megye területén garázdálkodott fegyveres csavargók 
üldözése és letartóztatása körül tanusított fáradságos, 
észszerű és sikeres szolgálatért). 

Kocsis Kálmán örs vezető és Tulics András csendőr 
{több rendbeli betöréses lopás tetteseinek kinyomo
.zása és letartóztatása alkalmával tanusított tapintatos, 
ügybuzgó és leleményes eljárásért). 

Nagy Sándor, czímz, őrmester, Rácz Péter, Horváth 
l\iihály és Binder Gyula csendőrök (egy évek óta 
garázdálkodó, szervezett betörő tol vajbandának 100 órai 
fárasztó és ügyes nyomozás folytán történt letal'tóz
tatásaért). 

Szligdn lVlihály és Répúczki Péter csenclőrök (egy 
,a vagyonbiztonságot évek óta veszélyeztető tolvaj
szövetkezet letal'tóztatása körül tanusított 163 órL~ll 
,át folytatott, leleményes és fáradságot n~lll iSlllerő 
szolgála tért). 

Székcl.y István CZÍUIZ. őrmester és Naqll S{uHlol' 
csendőr (ellopott h6.1'Oln l() )uegkerítésA és 'a' tettesek 
valamint a felbujtó ldtlerítése alkalmával 237 órán á~ 
folytatott igen fárasztó, észszerü és körültekintő el-
járásért). 
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Steine1" József czÍmz. őrmester, Stej Simon György 
és Pántlik Károly csendőrök (egy 7 főből álló, számos 
betörést elkövetett czigánybandának 258 órai ügyes 
és ~uzgó nyomozás után történt letartóztatásaért). 
. Oszi Rezső czÍmz. őrmester, Gró'8chner Mihály,. 
Ransz Imre és Esztergomi János csendőrök (egy 
kilencz tagból álló felette veszélyes betörő tolvaj
szövetkezetnek rendkivüli fáradságos nyomozás után 
történt letartóztatásaért és az igazságszolgáltatás. 
kezébe történt átadásaért). 

H o1'váth László örsvezető és Koczai Mihály csendőr 
(egy több rendbeli betöréses lopást elkövetett tolvaj
szövetkezet tagj ainak igen ügyes és észszerű nyomozás. 
folytán történt kiderítéseért). 

Sponták Mihály és Baksa Lajos csendőrök (egy na
gyobb betöréses lopás tettesének kiderítése körül 75 órán 
át folytatott fárasztó, buzgó és kitartó szolgálatért) .. 

Pellády Jenő örsvezető, Bakk Antal, Tritean Simon, 
Schindler Mihály és Kotai Ferenc~ csendőrök (az; 
1889. év szeptember l3-án Tartolcz községben el
követett kettős rablógyilkosság tettes einek letartóz
tatása körül tanusított igen fárasztó, körültekintő és. 
eredményes szolgálatért). 

Koroknai Pál csendőr (egy kilencz tagból álló
szervezett tolvajszövetkezetnek, továbbá egy gyujto
gatónak észszerűen bevezetett és dicséretes buzgalom
mal teljesített, 104, illetve 247 órán át folytatott 
nyomozás után történt letartóztatásaért és 53 darab
juh megkerítéseért). 

Osordás Ferencz csendőr (egy hat tagb61 álló> 
veszélyeR betörő és vásári tolvaj szövetkezetnek, továbbá. 
tervszerűen űzött betöréses lopások tetteseinek le
tartóztatása körül tanusított jgen ügyes, buzgó és 
eredményes szolgálatért). 

Kö'vé1'lstván őrmester (a miskolczi vasuti állomásoD 
évtized óta garázdálkodó, 23 főből álló tolvajszövet
kezet kideritése körül 98 órán folytatott, igen ügyes,. 
körültekintő és szolgálati buzgóságtól áthatott ered
ményteljes szolgála.táért). 
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Horovicz Sámuel őrmester (a segédtiszti irodában 
hosszú időn át lankadatlan buzgalommal, kitartással 
.és értelemmel tanusított működéseért). ' 

A 'Jn. kirl'. V. számu csendő'rkerül(3tnél ' : 
, R-ont Mihály öl'svezető (egy rablógyilkosság tette
:seinek kézrekerítése alkahnával tanusított magatartá-
s aért). 

Bé'res Gusztáv örs vezető (egy rablógyilkos kézre-
kerítéseért ). 
. Nádasdy János és Vancsó Bálint csendőrök (több 
Tendbeli betöréses lopás öt teftesének kézrekerítéseért).. 

Balogh Mihály őrmester (11 különféle bűncselek
mény kiderítése és azok 14 tettesének letartóztatá-
.saért). 

Roh1i János őrmester (egy rablás tettesének rövid 
idő alatt történt kinyomozása és kézrekerítéseért). . 

A nt. kiJ·. VI. számu csendőrkerületnél : 
Jaksic8 János és Bernát Flóra csendőrök (árvíz

v eszély alkalmával az élet- és vagyonmentés körül 
tanusított buzgó és elszánt magatartásért). 

Simon Károly czímz. őrmester és Szilovics János 
.csendőr (egy gyilkosság tetteseinek gyors ,kiderítése 
-és letartóztatása alkalmával tanusított igen ügyes, 
körültekintő és kiváló buzgalomért). 

Greble Konstantin czÍmz. őrmester (egy hirhedt 
iolvajbandának kitartó és észszerű eljárás által tör
tént letartóztatása, mintegy 1000 frt értékű lopott 
tárgyaknak megkerítése és egyátalán buzgó és ered
ményes tevékenysége, valamint alárendelt jeinek helyes 
befolyásolásaél"t) . 
, MaJ'csa Dániel czÍmz. ,őrmester (a közbiztonsági 

.szolgálatban szakadatlanul tanusított kiváló és ered-
ménydús működéseért). , 

Nagy Ferencz örs vezető és C8Ó1' Ferencz csendőr 
{egy fegyveres csavargónak kinyomozása és letartóz
tatása 'körö.l kifejtett ügybuzgó, tapintatos erélyes és 
észszerű eljál·ásukért). ' ~ 

Kaba: 
nagyobl 
lopás te , 
nagy re 
ügyes, 1 
magatal 

Liszt4 
János c 
jos ' II., 
jól szer 
jának. ~ 
lopások 
tartó, . : 
lelemén 
kipuha1 

Szalc 

égyéb J'I 
sikeres 
magat 

Be'J'~ 
luesterE 
részes~ 
nlával, I 
tartáséJ 

Tak 
Bodás 
dőrök 
veszél~ 
nek nal • 
tatása 
ügyes, 

Erd 
(szárn 
ügybu2 
kálko 

Tót 
kinyo 
luegke , , 
segesr 



~bau 
',ssul 

~tit· 
atar!a· 

kezre. 

. (lőnn 
seed). 
l~eleK' 
lztata· 

rö~a 
Irt). 

I , 

~rvIZ' 

körül 

" 

anas 

cilese 
~e!, 

u'hea! 
J tör· 
lopo!1 

erea· 
lelre~ , 

, . 
ns&gl 

erea· 

eudár 
~rtoz' 

" ies el 

167 

Kabanicza György és Tó'lU Pál csendőrök (egy 
nagyobb, rendkivüli furfanggal elkövetett betörési 
lopás tetteseinek letartóztatása és a lopott tárgyak 
nagy részének megkerítése alkalmával tanusított igen 
ügyes, körültekintő és fáradsáO'ot nem ismerő buzgó , o 
magatartásert). ' 

Liszta József, czÍmz. örsvezető, továbbá Balázs 
János czÍmz. őrmester, Németh József, . Bozzay La
jos II., Tó'rzsó'k Pál és Nagy Péter csendőrök (egy 
jól szervezett sertéstolvajbanda nyolcz veszélyes tag
jának. az utóbbi két csendőr ezenkivül még vásár
lopásokat tervszerűleg űző négy gonosztevőnek ki
tart'ó, lankadatlan buzgalom, odaadó igyekezet és 
leleményes fáradságot nem ismerő utánjárással való 
kipuhatolása ' és letartóztatásaert). 

Szalay Sándor őrmester (a szárny-számviteli és 
egyéb irodai teendők körül tanusított igen buzgó és 
sikeres s'zolgálataiért és általában is odaad ó és derék 
maga tartásaért ) . . 

Be'rnschütz József és Horváth Kálmán czÍmz. őr
luesterek (egy rablógyilkosság tettesének és a bűn
részesnek gyors kinyomozása és letartóztatása alkal
nlával tanusított ügyes, körültekintő és buzgó maga-
tartásért). . 

Takács Antal örsvezető, továbbá Illián Mihály, 
Bodás Imre, Kapcsándi István és Kerék István csen
dőrök (egy betörő tolvajbandává alakult nyolcz igen 
veszélyes, lőfegyverekkel felfegyverkezett gonosztevő
nek' nagy fáradalmakkal való kinyomozása, letartóz
tatása és a bűnjelvények megkerítése körül tanusított 
ügyes, kitartó és buzgó magatartásért). 

Erdélyi Sándor és Fellmer Henrik őrlnesterek 
(szárny-számvivői működésükben éveken át tanusított 
ügybuzgó, megbizható, értelmes és szorgalmas mun-
kálkodásért). 

Tóth Ferencz örsvezető (egy rablás tettesének gyors 
kinyomozása letartóztatása és az elrabolt 108 frtnak 
megkerítése 'körül tanusított ügyessége és leleményes
ségeért, valanlint kiváló erélye és ügyhnzgóságaél't). 
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Kovács János örmeste:\', továbbá Nagy Vilmos, Kar
dos Géza, Tarcsafalvi Lajos, Balázs János, Unger 
Lőrincz, Palsovics János, Hunyady Sándor czímz. 
őrmesterek, Erdélyi Béla, Máthé EI~k és Pap Lipót 
örsvezetök (a csendőrlegénység létszámának kiegészí
tését előmozdító buzgó és eredmény teljes müködésért). 

Budahegyi Lajos, Wolf Mózes, T'a1'r István és 
Schö'll Károly csendőrök (kik á.rvÍz elleni intézkedés 
alkalmával nehéz viszonyok között szolgálatukat sok 
erélylyel, félelmet és veszélyt megvető elszántsággal 
és emberbaráti szeretettel ltötelességhüen végezték). 

Dob'l'ovics Gyula ,czímz. őrmester (egy veszélyes 
tolvaj szövetkezet négy tagjának .letartóztatása, vala

- mint a kál'osok kipuhatolásánál tanusított körül
tekintő, ügyes és buzgó magatartásaért). 

Wolf Mózes és K1"eme1' József csendőrök (kik nagy 
ügyességgel, higgadt megfontolás és szakértelemmel 
vezetett nyomozás ~olyamán két, felette veszélyes 
gonosztevőt kinyomoztak és le tartóztattak, 5 orgaz
dát feljelentettek és ~ betörésekből- származó mintegy 
2000 frtot érő tárgyakat megkerítettek). 
_ Miklós Péter és Farkas Ferencz örsvezetők (kik 
1891. év folyamán a közbiztonsági szolgálat _ iránt 
különös érdeklődést tanusítva; előbbi 13, utóbbi 
10 jelentékenyebb esetben igen szép eredményt ér-
tek el). ' 

Gáb1"iel Alajos czímz. őrmester, továbbá Szalay 
József, Illés György és Tóth Márton csendőrök (kik 
két, felette veszélyes, jól szervezett tolvajbandát ész
SZel"Ü és igen ügyes, rendkivül fáradságos nyomozás 
folytán kipuhatoltak, azoknak 20 tagját letartóztatták, 
25 orgazdát feljelentettek és a betörésekből származó 
számos bünjelt megkerítettek). 

Marc8a Dániel czimz. őrmester és Miklós Péter 
örsvezető (kik kitartó buzgalmuk és észszerü el
jár-ással párosult tevékenységük folytán egy fUI-fan
gos, felette veHzélyes lókötőt lelepleztek és a lopott 
lovakat ügyesen kézrekerítették). 

Gábriel Ala.jos czímz. őrmester és ,Tóth Márton 
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csendőr (kik rendkivüli ügyességgel, higgadt meg
fontol~ssal és tel'vszerűleg vezetett nyomozás folyamán 
egy öt tagból álló veszélyes tolvajbanc1át kinyomoz
tak és az igazságszolgáltatásnak átadtak). 

Pál1nai János és Kovác8 Károly csendőrök (egy 
rablás három tettesének igen ügyes, erélyes és fárad
hatlan kitartással folytatott nyomozás által való ki-
derítés e és letartóztatásaért). -

Kádá1' Lajos czÍmz. őrmester és Fábo8 Vendel 
csendőr, (kik egy letartóztatott csavargónak hosszú_ 
időn át folytatott bűnös üzelmeit 17 napon át eré
lyes, körültekintő és fáradságot nem ismerő buzga
lommal felderítették és számos betörésekből származó.
értékes bűnjel vényt megkerítettek). 

Dánn Simon czímz. őrmester (a közbiztonsági szol-
gálat terén tanusított kiváló buzgalom és az elért 
szép eredményekért, nevezetesen, b09:Y a közel mult
ban két, felette veszélyes tolvajbanda által elkövetett 
23, nagyrészt súlyosabb beszámítás alá eső lopási és. 
betörési esetet derített ki és 10 tettest 2 orgazdával 
a törvény kezére szolgáltatott). 

Béres Ferencz örsvezető és Pető Ferencz csendőr
(kóbor czigányoknak észszerű és fáradbatlan buzga
lommal keresztülvitt nyomozás folytán történt le
tartóztatása és az általuk nagy furfanggal lopott két lÓv 
megkerítéseért). 

Horváth Ferencz örsvezető (tűzvé~z alkalmával az 
élet- és vagyonmentés körül tanusított, veszélyt és~ 
fáradságot nem ismerő, buzgó szolgálatért). 

Nagy Ferencz örsvezető, továbbá Osor Ferencz és. 
Pu.ska -F'erencz csendőrök (kik észszerű és erélyes. 
nyomozás folytán, éveken á.t tel'vszerűleg űzött 
gabonalopás 18 tettesét, illetve bűnrészest kipuhatol
tak és részben letartóztattak, részben pedig illetékes 
helyen feljelentettek). 

Osiszár János czímz. örsveze'tő és Takács István 
csendőr (egy gyilkosság tettesének ügyes és leleménye& 
nyomozás által sikerült kipuhatolása és letartózta
tásaért). 
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Bálovic8 Ferencz czímz. örsvezető, továbbá Hm'
váth Antal és Vincze János csendőrök (tűzvésznél 
tanusított derék magatartásért, valamint egy három
szoros gyujtogatással terhelt egyénnek odaad6 igye
kezettel és leleményes utánjárással sikerült kipuha
-tolása és letartóztatásaért). 

Czike Sándor őrmester (a hadbiróságnál segéd
munkási minőségben, éveken át tanusított ügybuzgó, 
megbizható és szorgalmas munkálkodásaért, valamint 
.a , tÖl'zs-állomáshelyen levő legénység 'közgazdálkodá-', 
.sának lelkiismeretes és észszerű vezetéseért, mi által 
azt igen előnyös helyzetbe juttatta) . 

. Va/rga Sándor örsvezető (a közbiztonsági szolgálat
ban tanusított fáradhatlan buzgóságaért és eredményes 
működéseért) . 

V. A csendőrkerületi parancsnokságok által 
nyil vánosan megdicsértettek. 

Arn. ki1'. 1. 8zámu csendőrkerülelnél: 
Kompoti Antal örsvezető, Szend1'ei Sándor és Szrigeti 

J"ózsef csendőrök (rablógyilkosság felde.rítése és a tette
sek elfogasaért ). 

Fazakas Dénes csendőr (ökörlopás tetteseinek kézre
·kerítéseért). 

Kiss Károly, Dob'ri József és Pap József csendőrök 
(ököl'tolvajok kézrekerítése és elfogásaért). 
, Gm'gely J 6zsef csendőr (gyilkosság tettesének kézre
kerítéseért ). 

Schwarz János csendőr (marhalopás tetteseinek 
.kid~rítése és elfogásaért). 
. Tó'rök Dániel czímz. őrmester és Földvári Ignácz 
csendőr (tűzvész alkalmával tanusított kiváló műkö
désért). 

N agy Domokos örsvezető (egy vízbe esett leánynak 
:SJ megfulástól való megmentéseért). 

Ta/más János csendőr (pénzhamisítók kinvomozása 
és elfogásaért) . . " 

Nagy Elek csendőr (vásári tolvajok kézrekerítéseért). 
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. Gmnbás Dániel czímz. örsvezető (gyilkosság fel
derítése és a tettes elfogásaél~t). 

Mada'ras Sándor örsvezető, Incze Sámuel és Mis
linszkyRezső csendőrök (gyilkosság felderítése és a 
bűnösök elfogásaért). 

Péte1ji Dávid csendőr (pénzhamisítók kinyomozása 
és elfogásaért). 

Nikula László ' csendőr (gyilkosság tettesén~k ki-
nyomozása és letartóztatásaért). , 

Koncz Károly és Médán Aurél csendőrök (nagyobb 
lopás felderítése és a tettesek kézrekerítéseért). 

A m. kir. II. szánui csendőrkerületnél : 
Gaáli Gyula őrmester, Ehrlich Antal örsvezető, 

WOll11l,ann Jakab, Pétm' Mihály, Gáspár Lukács és 
E-isele Mátyás csendőrök (egy pénzhamisító banda 
kiderítése és elfogásaért). 

Gál Lajos, Eszéki Károly, Gyulai József, Fischer 
Márton, Demetrovics János, Thm'ma István, Juhász 
János I., Forgó István, Korpodean István, Zó'lde 
Imre, Bindm' Mihály, Puskás István, Pupis István 
és Polyák Károly csendőrök (egy lótolvajbanda kide
ritése és elfogásaért). 

Ivó Péter örsvezető és Tóth János csendőr (egy 
l'ablógyi~ko~ság tetteseinek kiderítése és elfogásaért). 

A m. kir. III. számu csendőrkm'ülelnél:: 
Falkay László czímz. örsvezető, Mátyás Simon, 

Orosz János és Pál Sándor csendőrök (mert járőr
vezetőjüket egy hét tagból álló rablószövetkezet ki
derítésében és letartóztatásában hathatósan támo-
gatták). 

Sá"'közi János, Dudás János, Tóth József, Vogel 
Ferencz, Mészáros József, Hancs Péter, Bekes János, 
Km'ékgyártó Sándor, Lőrincz István, Kokanecz János, 
Havjár József és Ne?nes István csendőrök (a begecsi 
pusztai rablógyilkos kideritése körül tanusított kiváló 
bllzgalomért) . 

Türök Gábol', Nagy Antal és Janovszki Tivadar 
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csendőrök (egy tolvltjszövetkezet kézrekeritése körül 
kifejtett kiváló tevékenységért). 

A m. kir. IV. számu csendörke'l'ületnél: 
K ónya János csendőr (tervszerűen űzött betöréses 

lopások hat tettes ének letartóztatása alkalmával tanu .. 
sított igen észszerű, buzgó és eredményes szolgálatért). 

Karfinger Ignácz csendőr (hosszú időn, át ü~ött 
betöl'éses lopások 4 tettesének letartóztatasa alkal
mával kifejtett leleményes és erélyes nYOJnozásaért). 

Gaál József örsvezető" Jakó Lajos, Koós János, 
Berki György, Zboró8zky Sándor, Valkó Sándor, 
Karflnge1' Ignácz és G'I"08Z József csend örök (a mis
kolczi vasuti állomáson egy évtized óta garázdálkQdó, 
23 főből álló tolvaj szövetkezet letartóztatása alkal
mával 98 óráig folytatott buzgó, ügyes és sikeres 
szolgálatért). . 

Kovác8 Pál, C8Ű1',i János czímz. öl'mesterek, Horváth 
László, Teut8chliinder Hugó és Bartha Gábor örs
vezetők, Vékony János, Kö·ves János, Ja8zter Mihály, 
Oro8z Mihály, Jandrrók Márk, Koczai Mihály, Wei8z 
~lór, Pap János, Hegedrii8 Károly, Vá"i István, Kovác8 
lVIárton, Bak8a Lajos, E~ztergorni János, Grö·8chner 
l\fihály, LŐ1·incz· Albert, Armo8 Sándor, Kincs Károly, 
Pazar Gyula, Nagy Sándor, Karfinger Ignácz, Rostá8 
János és Budai István csendörök (az ' 1891. évben 
Szabolcsmegye területén garázdálkodott fegyveres 
csavargók üldözése alkalmával tanusított kiváló buz
galomért). 

Mikló,lj András és Bokor György ez. ől'mesterek (a köz
biztonsági szolgálat terén tanusított eredmény teljes 
működésért és örseiknek példás rendben tartásaért). 

Fiildvári Keresztély őrmester, Kohut ~'erencz, 
R.épáczki Péter és Szligán Mihály csendőrök (a köz
bIztonságot veszélyeztető rabszökevény letartóztatása. 
körUl tanutdÁtott ,észszerii és fáradságos szolgálatért). 

Kalamá.,. dám örsvezetö és Terlecl6ki Péter csendőr 
gy' tolvaj szövetkezet kézrekerítése ajkaImával kifej-

1ett IPVON.. f"'vMB éa tapintatos magatartásért). 
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Boro8 Béni és Tm'leczki Péter csendőrök (egy ló
lopás tetteseinek kinyomozása és letartóztatása körül 
tanusított, 208 órán át tartott, igen észszerű és ered
ményes elj árásért ). 

Borso8 Péter czímz. őrmester, AnC8ó György és 
Kenyere8 József csendőrök (egy évek óta garázdál
kodó szervezett vásári tolvaj szövetkezet kideritése és 
letal·t6ztatása alkalmával kifejtett kivál6 buzgalomért). 

Jung Lajos örsvezető és Szeman János csendőr 
(egy embernek a vízbefulás veszélyétől való meg
mentéEe alkalmával tanusított gyors és sikeres el .. 
járásért). 

A 'In. kir. V. számu csendő1'kerületnél: 
Bohn János őrmester és PienC8ák Ignácz csendőr 

(két rendbeli betöréses lopás tetteseinek kinyomozása 
és kézrekerítéseért). 

Szivák Mihály örs vezető, Szakál István és Szuhác8 
István csendőrök (több rendbeli betörési lopás tettesei
nek kézrekerítése alkalmábó tanusított buzgalomért). 

Fazekas Laj os örsvezető és Tamásek Ferencz csen
dőr (egy nagyobb mérvű betörés hét tettesének 
kézrekerítéseért ). 

N agy Mihály csendőr (egy rablógyilkos kézrekerí· 
tése körül tanusított buzgalmaért). 

Mihalovje János csendőr (egy nőnek a tűzhalál· 
tól történt megmentéseért) . 

Bogner Ferencz őrrnester (egy nőnek a tűzhalál
tól történt megmentéseért) . 
.. Mikus Sámuel és Mohácsi István csendőrök (az 
Urményben 1892. év április hó 28-án dühöngött tűz
vésznél az élet és vagyon luegmentése körül teljesített ' 
jeles szolgálatukért). 

Cseh Samu őrmester és Jlfikus István csendőr 
(22 különféle bűnténynek rövid idő alatt történt ki
derítése, a tettesek kinyomozása és kézrekerítéseért). 

Dorcsinecz Péter és Osztrihon János csendőrök 
(tűzvész alkalmával az élet és vagyon megmentése 
körül teljesített hasznos szolgálatért). 
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JahUs Pál és Novoczky Jánori csendőrök (két rénd
beli betöréses lopás három tettes ének kinyo~ozása 
és kézrekerítéseért). 

Piencsák Ignácz csendőr (egy. rablás tettesének 
kézrekerítése köí'ül tanusított , buzgalmaért). 
. H1'ivnyák János, Jq,ncsó János, Halász Pál es Uj
laky Károly csendőrök (egy tűzvész alkalmával az 
élet és vagyon megmentése körül tanusított .maga .. 
tartás ért) . 

A rn. kir. VI. számu csendőrkeriiletnél: 
Szládek János csendőr (a közbiztonsági szolgálatban 

tanusított eredményes szolgálataért). 
Tóth, Ferencz és Z'Wikl József csendőrök ' (egy veszé

lyes tolvajbandának kézrekerítése és a bűnjelvények 
megszerzése alkalmával tanusított kiváló buzgalomért). 

Kovács János II. örsvezető, továbbá ' Szíjjartó Vil~ 
mos és B;"ezina Imre csendőrök (tűzvész alkalmával 
tanusított példás magatartásért). 

Lesnyik József czímz. örs vezető (egy sertés-tolvaj
banda kézrekerítésénél tanusított eredményes közre
nlűködéseért). 

Németh Mihály, Ve?'éb János és Tóth Ferencz 
csendőrök (egy gyilkosság tettesének és bűnrészes ének 
gyors kinyomozásánál való buzgó közreműködésért). 

Rumi János csendőr (egy rablás tettesének kinyo
mozása és letartóztatásánál való buzgó közreműkö
dése~l·t). 

Baán György csendőr (egy ve9zélyes tolvaj szövet
kezet 4 tagjának letartóztatása, valamint akárosok 
kipuhatolásánál való buzgó és sikeres közreműkö-
déseért). . 

Komjáthi István csendőr (két tolvajbandának ki· 
puhatolásánál való buzgó közreműködéseért). 

Faragó ,József II. czÍmz, örsvezető, továbbá Ho'l·· 
vfÍth Lajos, Pál János és Osarmasz István csendőrök 
~~gy c~avargó,nak hosszú időn át folytatott bűnös 
uzelmel feld.entésénél való tevékeny közreműködésért). 

Ho/e?' MIhály őrmeRter, továbbá HU8zá1' József, 
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Janka István, Arrgyelán Gábol', N'ltBzbaum · Farkas és 
Kröller Mátyás csendőrök (két veszélyes tolvajbanda. 
által elkövetett 23 lopás és betörési esetnek kiderí-. 
tése és a tettesekletartóztatásánál fáradságot nem 
kimélő buzgalommal való közreműködésért). 

Ragác8 Mihály és Kovács István II. csendőrök 
(tűzeset alkalmával tanusított dicséretes tevékeny
ségért). 

Balazsic8 József csendőr (egy éveken át tervszerűen 
űzött gabonalopás tettesejnek és bűnrészeseinek ki
puhatolása és letartóztatásánál való Luzgó és sikeres. 
közreműködése ért). . . 

Nhrteth József II. és R'lJJzsics Gábor csendőrök 
(tűzvész alkalmával a vagyonmentés, a rendfentartás. 
és a tűz továbbterjedésének meggátlása körül tanusított 
erélyes, buzgó és fáradhatlan lnagatartásért). 
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