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Az 1892. szeptelubel' 6-án az új-palánkai kir. jái'ás
híróságtól egy vizsgáló birónak kirendelése kéretett 
~ helyszínén szintén megjelent Reschner György 
hadnagy úr által, de a birói kihallgatás folyam~n 
:semmi ujabb adat fel nem merült. 

Eme 174 órán keresztül folytatott nyomozás fényes 
.eredménye, melyet a nyomozásban részt vett összes 
legénység fáradhatatlan buzgalmával elért, első sorban 
Nagy Mihály Lajos ez. őrmester új-palánkai örspa· 
ranesnok, másod sorban pedig a nyomozásban őt hű· 
:ségesen és teljes odaadással támogató többi legény. 
ségnek az érdeme. · 

Nagy Mihály Lajos ez. őrmestert eme nyomozás 
.alkalmával tanusított fáradhatlan, ügybuzgó és ered
ményes müködéseért a m. kir. honvéclelmi minister 
úr dicsérő okirattal látta el, a m. kir. belügyminister 
-úr pedig őt 100 frtnyi jutalomdíjban részesítette. 

A többi e leirásban megnevezett csendőr a II. sz. 
-csendőrkerület által lett megfelelőleg megdicsérve, 
míg Peierle János, bukini jegyző a m. kir. belügy
minister ur részéről megfelelő elismerésben részesült. 

,t
',' 

:III. A m. kir, és a Jn. kir. horvát-szlavon csendőr
:ségi jutalmazási alapból jutalomdijat nyertek. 

A m. kir. I. számu csendőrkerületnél : 

Wasserer Róbert őrmester 
Kovátsi Géza ez. őrmester --
Xonya Sámuel örsvezető 
Madaras Sándor örsvezető --
:Bordás Lázár örsvezető ---
Widitseher Adolf örs vezető 
Moldován Olimp csendőr -- -

A Jn. ki'r. II. száJnu csendőrke1'illetnél: 
Márton Ferencz ez. őrmester 
Gaáli GYllla ez. őrmester 
Wass István ez. őrmester --- --- ---
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l\loldován Simon csendőr 
Nikolicsiu Pantelia csendőr 
Szabó János csendőr 
N esztin ger János csendőr 
Séra Dénes csendőr 

10 frt 
10 « 
10 cc 

10 » 
10 « 

A !Jn. kir. III. szárnu csendőrke'rületnél : 
Orbán Sándor ez. őrmester 
Goldhammer Ede ez. őrmester 
Madarassy Sándor ez. őrmester __ _ 
Forsthoffer Gyula örsvezető __ _ 
Szöcs Lajos örsvezető __ _ 
Albityir János csendőr __ _ 
Rabi József csendőr __ _ 
Tamási Zsigmond csendőr 

--- 15 frt 
15 « 
15 « 
10 « 
10 « 
10 cc 

10 « 
10 « 

A m. kir. IV. számu csendőrkerületnél : 
Bokor György ez. őrmester 15 frt 
Benn Márton ez. őrmester 15 « 
Zrupka Márton örsvezető -__ 10 « 
Kovács Lajos ez. örsvezető ___ 15 « 
Csöregi Ferencz csendőr ___ 10 « 
Jandrók Márk csendőr --_ 10 « 

Movacseszku Dávid csendőr 10 « 
fluat László csendőr 10 cc 

A m. kir. V. számu csendő1.kerületnél: 
Schiiffer Jakab őrmester 20 írt 
Kimpián Vazul őrmester 15 c( 

Sipos J ózseí őrmester -__ 15 « 
Deák József örsvezető ___ 10 « 
Kalmár Gábor örsvezető ___ 10 c( 

Konecsny György örsvezető ___ 10 « 

Svagerkó Lajos csendőr 1<:> « 

A m. kir. VI. számu; csendőrke1.ülelnél: 
Maurovits Gál őrmester 20 írt 
Szöcs Mihály ez. őrmester___ 15 ' ct 

Albert János örsvezető ___ 15 « 

Kozma János örsvezető 10 ({ 

14"> 
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Liszta József örsvezető __ _ 
Rónai Antal csendőr __ _ ---

Tischlarics Jakab csendőr 

--- ---
---

--- ---

10 írt 
10 « 
1 O « 

A m. kú-. horvát 8zlavon csendőrparancBnokBágnál: 
Juricié József cz. őrmester --- --_ ___ ___ 15 frt 
Pericié Antal cz. őrmester --- ___ ___ 15 CI 

Norancié György örsvezető --_ ___ ___ ___ .15 « 
Delac Máté örsvezető___ ___ ___ 10 « 

Sokolié József örsvezető___ __._ ___ 10 « v 

Zrvnar Mózes örsvezető ___ ___ 10 « 

Sajk6 Mihály csendőr ___ __~ 10 « 

" Tehát i893-ik évi augusztus hó iS-án, mint 
O császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb 
születése napján a jutalmllzási alap kamataiból 
52 altiszt és csendőr összesen 645 frtnyi jutalom
díjat nyert. 

IV. A csendőrkerületi parancsnokságok által 
dicsérő okirattal láttattak el. 

A ·m. kiJ-. I. sz. csendőrherületnél: 
Binder Frigyes őrmester (mivel 10 évet megha

ladó szárny-számvivői alkalmazása alatt, a legnagyobb 
odaadást és szorgalmat tanusitotta). 

Kovács Sándor örsvezető, Schö·nBtein Frigyes, Tor
dai István és Fried?nann Sámuel csendőrök (a bánfi
hunyadi képviselő választáskor előfordult lázadás el
nyomása és a rend helyreállítása körül tanusított 
férfias magatartásukért). 

PaBztor Mihály csendőr (a Magurán előfordult 
zendülés és ellenszegülés alkalmával tanusított fér
fias, elszánt magatartáE!aért). 

Konya Sámuel örsvezetö (számos betöl'éssel páro
sult lopás tetteseinek kiderítése és elfogásaért). 

Jákó János örsvezető (egy számos lopást véghez
vitt egyén és az orgazdák kiderítése és elfogásaért.). 

BOfrdáB Lázár örsvezető (pénzhamisítók kinyol11o
zása és elfogásaért). 
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Bac::,oni István őrlllester (a képviselő választáskor 
Csik-Csiesón előfordult támadás, illetve ellenszegülés 
alkalmával tanusított bátor, férfias magatartásaért). 

Marosi István és Mátri Tamás esendőrök (tűzvész
nél tanusított kiváló magatartásukért). 

Kovác8i Géza ez. őrmester (több betöréssel páro
sult lopás tetteseinek kiderítése és elfogásaért). 

Bi1·talan Lajos örsvezető és Poz8onyi János czts~ 
örsvezető (két gyilkosság tetteseinek kiderftése és 
elfogásaért) . 

Szó'cs Mihály örsvezető (egy kiterjedt tolvaj-szö
vetkezet tagjainak kinyomozása és kézrekerítéseért). 

Beder József ez. őrmester, K'l{;rkó József és Kovác8 
Sándor esendőrök (árvíz alkalmával az életmentés 
körül tanusított önfeláldozó müködésükért). 

Schenker János örsvezető (egy emberölés tettesei
seinek kideríté~e és elfogásaért). 

Varga H. Arpád ez. örsvezetö (ökörtolvajok ki
derítése és elfogatásaért). 

Tompo8 István és Tamá8 István esendörök (a eho
lera járvány elleni intézkedések foganatosítása alkal
mával tanusított önfeláldozó múködésükért). 

Fe1'encz Lajos és Tetrnoveán János esendőrök (tlíz
veszély alkalmával tanusított kivá.ló tevékenységükért). 

A m. kir. II. 8zámu c8endőrkcrületnél: 
Kővári Ferenez (árviz alkalmával tanusított kiváló 

működéseért). 
Oláh Mihály, Pál Ferenez és Va1°ga Ferenez örs

vezetők, Karác80nyi Mihály, Op'l'e Mihály, Peczka 
J6zsef, Pál Lajos Sámuel, Lődi Antal, Z8or8 János, 
Virágh István és László István esendőrök (templom 
rablás tetteseinek kézrekerítéseért). 

R08Z András örsvezető (lázadás alkalmával tanu
sított példás magatartásaért). 

A m. kir. III. számu c8endőrkerületnél: 
Hanas Zakariás és 08ák László esendőrök (egy 

embernek a megfagyás általi haláltól megmentéseért). 
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Bartha Mátyás ez. őrmester (a Békés vármegye 
területén 1891. évben lefolyt anarchista természetü 
munkásmozgalmak elfojtásánál kifejtett lelkiismere
tes pontosság, lankadatlan ügybuzgalom, kiváló 
ügyesség és tapintatosságért és egy pénzhamisító 
szövetkezet kézrekerítése körül kifejtett hathatós 
közreműködésért ). 

Blegye László őrmester (hosszas szolgálati ideje 
alatt ugy örsparancsnoki, valamint szakaszparancs
nok-helyettesi és szárnyszámvivői altiszti minőség
ben tanusított kifogástalan magaviselete, örsének jó 
rendben tartása, a fegyelem helyes kezelése és a 
közbiztonsági szolgálat terén folytonosan kiváló szor
galma és eredménydús tevékenységeért). 

Stern Hermann és Szőllősi István örs vezetők (az 
örskerületükben elkövetett több rendbeli lólopás tet
teseinek kiderítése körül kifejtett fáradhatatlan ügy
buzgalom, szakavatottság és észszerüséggel párosult 
erélyességél·t) . 

Bo'l'os Kálmán örsvezető (egy gyilkosság több tet
tes ének kézrekerítése körül kifejtett kiváló ügybuz
galom és lankadatlan szorgalomért). 

Wiederkehr Márk őrmester, Várhegyi Sándor örs
vezető, Ribic8 István és Tamássy Zsigmond csend
őrök (tűzvész alkalmával az oltás és vagyonmentés 
körül kifejtett kiváló ügybuzgalom, szakértelem és 
erélyességért). 

BaZlács József örsvezető (egy tiz tagból álló tol
vajszövetkezet kiderítés e és letartóztatása körül ki
fejtett kiváló szakértelem és leleményességért). 

Kapás Antal és Turi Lajos csendőrök (egy kis 
leánynak a megfagyás általi haláltól megmenté
seért). 

Lázá'l' Tivadar örsvezető (két rendbeli, nagyobb 
mérvü sertéslopás tetteseinek kiderítése és letartóz
tatása körül kifejtett kiváló ügybuzgalom és erélylyel 
párosult körültekintéseért). " 

Németh Ferencz ez. örsvezető és Wéber László 
csendőr (egy nagyobb értéket képviselő ékszerlopás 
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tetteseinek kiderítése és letartóztatása körül tanusí
tott ki váló ügyesség és szakszerüségért). 

B ékefi Jakab őrmester (a szárny-számviteli teendők 
több éven át kiváló ügybuzgalom, lellkiismeretes. 
pontosság és lankadatlan szorgalommal vezetéseért). 

Szőcs Lajos örsvezető, Tamássy Zsigmond, Ravasz 
József, K. Szabó Károly és Varga József csendőrök 
(egy működésében széles kiterjedéssel biró veszedel
mes tolvaj-szövetkezet kiderítése és letartóztatása 
körül kifejtett lankadatlan szorgalom, ésszel'ü körül
tekintés és fáradhatatlan ügybuzgalomért). 

H01'váth József ez. őrmester (egy tolvajszövet
kezetuek kiderítés e és letartóztatása körül tanusí
tott kiváló szakértelem és ernyedetlen ügybuzga
lomért). 

Tva1'usek Ferenez, Sere8 Pál, és Erdős István 
csendőrök (a Bogyiszló községben 1893. évben pusz
tított árvizek alkalmával az élet és vagyonmentés 
körül kifejtett fáradhatatlan tevékenység és ügybuz
galomért). 

A. m. kir. IV. szamu csendő1'kerülelnél: 
Balla János örsvezető (egy 5 rendbeli gyujtogatás

tettesének kiderítése és letartóztatása közül kifejtett 
észszerü, leleményes és buzgó szolgálataért). 

Bálint István és Juga Simon csendőrök (egy gyil
kosság tettesének és a felbujtónak letartóztatása al
kalmával tanusított igen ügyes, körültekintő és fárad
ha tlan tevékenységükért ). 

Tatár József ez. őrmester (kóbor czigányok által 
ellopott 7 ló megkerítése és egy tettes elfogása al
kalmával teJjesített, 8 napon át folytatott igen buzgó
és kitartó szolgálataért). 

Horváth László ez. őrmester és Nagy Ferenez 
csendőr (egy betörő tolvajszövetkezetnek odaadó igye
kezettel 10 napig tartó leleményes nyomozás után 
történt letartóztatásaért). 

Jandr ók Márk és Weisz Mór csendőrök (egy ló
tolvaj és orgazdának hosszas, fáradságos és nagy buz-



216 

~alommal folytatott nyomozás során eszközölt letar
tózta tásaért). 

Borsos Péter ez. őrmester (a Bártfán 1892. szep
tember 4-én kiütött tűzvész alkalmával tanusított 
-önfeláldozó magatartásáért és sikeres működéséért. 
Ezen alkalomból a belügyminister úrtól 30 forint 
jutalomban részesült). 

Nagy Sándor és Batizai Péter ez. őrmesterek, s 
Németh György örsvezető (a csendőr legénységi lét
szám kiegészítése körül az 1892. évben tanusított 
dicséretes buzgalmukért ). 

Graef Mihály és Lippai János csendőrök (egy 
nagyobb betörési lopás ügyében megejtett nyomozás 
alkalmával tanusított igen ügyes, körültekintő és 

-buzgó elj árásukért ). 
Huszá'1' Kristóf őrmester és Domonkos Gyula ez. 

örsvezető (egy postarablás tettes ének igen észszerű, 
-buzgó és leleményes nyomozás után történt letartóz-
-tatásaért) . 

Mencsik Nándor őrmester, (10 évet meghaladó 
-csendőrségi szolgálata alatt különösen abeszállított 
legénységi felszerelési czikkek kezelése körül tanu
sított hasznos tevékenységeért). 

Kat1'enszky János őrmester (szárny számvivői minő
:ségben éveken át tanusított ügybuzgó, megbízható és 
.~zorgalmas m unkálkodágaért). 

Ráduly András örsvezető és Kiss János csendőr 
(egy embernek a megfagyás általi haláltól történt 
-megmentéseért). 

Fáb1'y János, Huszár Kristóf, Baum József, 
Ma1'schalkó Gyula, Földvári Keresztély, Pántlik 
J ános, Deák Mihály és Vona József őrmesterek 
(szakaszparancsnok helyettesi minőségben több éven 

-át, odaadó buzgalommal teljesített hasznos mü
ködésükért) . 

Zavilla János örsvezető (egy rablógyilkosnak és a 
bünpártolónak letartóztatása körül kifejtett igen fá
~a9ztó, ügyes és kitartó nyomozásaért). 
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.A rn. kir. V. számu csendőrkerüleinél : 
Cseh Samu cz. őrmester (400 frtos zsebtolvajlás 

tettesének 80 órai nyomozás után kiderítése és le
tart6zta tásaért). 

Szente János örsvezető (egy orgyilkos kézrekerftése
ért). 

Szadoczky István csendőr és Molnár Géza pr6ba 
csendőr (egy 10 tagb61 á1l6 veszélyes tolvaj szövet
kezetnek kézrekerítésénél val6 buzg6 közreműködé
sükért). 

Osiirgei Vincze örsvezető (vízáradás alkalmával a 
mentési munkálatoknál személyesen és szép ered
ménnyel való közreműködéseél't). 

Nagy József örsvezető (egy nagyobb lopás tettesé
nek kiderítéseért) . 

.A m. kir. VI. sz. csendőr km"Ületnél: 
Berz8enyi János csendőr (tűzvész alkalmával az 

élet- és vagyonmentés körül tantlsÍtott buzgó és el
szánt magatartásaért). 

Hó'llisch János örsvezető (egy gyilkosság és egy 
betörés tetteseinek gyors kideritéseért, továbbá tűzvész 
alkalmával tanusított buzgó és fáradhatlan maga
tartásaért ). 

TverrWusy János cz. őrmester (egy rendkivüli fur
fanggal elkövetett gyilkosság ügyes, tapintatos és 
szakértelemmel val6 leleplezése és 2 tettesének 
kipuhatolásaért) . 

Oláh József és Sebó'k János csendőrök (képviselő
választás alkalmával tanusított tapintatos, higgadt és 
bátor fellépésükért, mely által komolyabb zavargá
soknak elejét vették). 

Lukácsi András csendőr (egy évek óta számtalan 
mezei lopást elkövetett 3 veszélyes egyént, köztük 
egy fizetett éjjeli őrt leleplez ett és a bünjelvényekkel 
a törvény kezére szolgáltatta és mert a közbiztonsági 
szolgálat terén egyáltalán fáradhatlan buzgalommal 
kivál 6 eredménynyel működik). 

Barta József cz. őrmester (mint a segédtiszti iro-
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dában alkalmazott segédmunkás, az irodai ügyködés, 
nevezetesen a létszám kiegészítése és nyilvántartása 
körül tanusított buzg6ságaért és eredményes mű
.ködéseért). , 

Várady János őrmester, Válint Márton, Németh 
István ez. őrmesterek és Schmidt Dániel Öl'svezető 
(jelentkezők gyüjtése körül és egyáltalán a szolgálat
ban tanusított buzgóságuk ért és az elért szép ered-
ményért). , 

Mi klós Péter ez. őrmester, Hetyei József örsvezetö 
és Szekér József ez. örsvezető (a közbiztonsági szolgá
latban a mult év folyamán tanusított kiválóan búz gó 
és eredménydús működésükért). 

Szó'cs Mihály ez. őrmester, Kozma János Öl'svezetö 
és Tislarics Jakab csendőr (egy furfangos és felette 
veszélyes 16kötőnek leleplezése és több lopott ló, kocsi 
és lószerszám lefoglalás a alkalmával tanusított lanka
datlan buzgóság és észszerü eljárással párosult tevé
kenységükért, előbbi nek még örsparancsnoki minőség
ben tanusított kötelességhií. és eredményes működé· 
seért is). 

Nagy Ferenez ez. örmester, Pinté?· József, Fábos 
Vendel és Borsos István csendőrök (több rendbeli 
betörési lopás, valamint a Vas és Veszprém várme
gyék területén hosszabb idő óta tervszerüleg űzött 
vásári tolvajlások 16 tettesének letartóztatása és a 
lopott tárgyak nagy részének megkerítése alkalmával 
tanusított igen ügyes, körültekintő és fáradságot nem 
ismerő buzgó magatartásukért). 

Szalai Ferenez örsvezető (a közbiztonsági szolgá
latban szakadatlanul tanusított kiváló és eredményes 

• 
működése és alárendelt legénységének helyes befolyá-
solásaért) . 

Haller András ez. örsvezetö (€Igy 7 tagból álló 
felette veszélyes betörő és vásári tolvajszövetkezetnek 
letartóztatása és mintegy 1300 frt értékü lopott tár
gyaknak megkerítése körül tanusított igen ügyes, 
leleményes és szolgálati buzgóságtól áthatott ered
ményteljes szolgálataért). 

Jlbert Ja , 
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Albe'rt János örsvezető (egy rablógyilkosság, egy 
ayilkosság és több betörési lopás tetteseinek kinyo .. 
~ozása és letartóztatása alkalmával tanusított buzgó 
és eredménydús szolgálataért). 

Liszta József örsvezető (a közbiztonsági szolgálat 
terén tanusított kiváló ügybuzgalma, erélye és ügyes
ségeért, miáltal kiváló eredményeket ért el, neveze
tesen több lopás tetteseit tette ártalmatlanná). 

Pécsi Imre csendőr (öt rendbeli betörési lopás tet
teseinek észszerü, erélyes és fáradhatlan buzgalommal 
teljesített nyomozás által való kiderítése és letartóz
tatásaért). 

Achel Bertalan őrmester (a közbi~tonsági szolgálat 
terén tanusított kötelességhű és fáradságteljes mükö
déReért, továbbá mert a nagykanizsai szakaszparancs
nokságot szakaszparancsnokának félévig tartott nyo-
mozó szolgálatban léte alatt igen ügyesen és odaadó 
buzgalommal kifogástalan ul vezette)*. 

Szalay József ez. örsvezető, Zsupanics Imre, Nernecz 
Ferencz, Tö'rzsijk Pál, Habetler ,Vincze, D1'ucker
Gáspár, Istenes József, Maráczi Agoston, Mátéffy 
Sándor, Mau1'er János, Szilvás János, Csizmadia Imre 
Kajsza Ferencz, Horváth István és Csicsics János 
csendőrök (a közbiztonsági szolgálat terén tanusított 
kötelességhű és fáradságteljes müködésért s jeles és 
közhasznu eredmények eléréseért ) *. 

Horvdth Márton csendőr (tűzvész alkalmával az 
élet- és vagyonmentés körül tanusított önfeláldozó
és bátor magatartásért). 

.v. A csendőrkerületi parancsnokságok által 
nyilvánosan Dlegdicsértettek. 

A m. kir. I. szdmu csendőrkerüleinél : 
Sándor István csendőr (a bánfi-hunyadi képviselő 

választás alkalmával kitört lázadás elnyomása és a. 
rend h~lyreállítása alkalmával tanusított dicséretes, 
magatartásaért). , 

* L. 118-147, 1. 
• 
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Nagy Béni, Torneveán János és Fall'kas J6zsef 
<csendőrök (számos, betöréssel párosult lopás tette
seinek k ézrekerí téseért ). 

Sebesi Aron csendőr ( egy veszélyes közártalmu 
egyén kézrekerítéseért). 

D01'nik Rudolf csendőr, (pénzhamisít6k kinyomo
zása és elfogásaért ). 

Szász Mihály, Bartha Ferencz, Stojka János és 
Opr;oa Lajos csendőrök (a képviselő választáskor esik
Csics6n előfordult ellenszegülés alkalmával tanusított 
bátor fe~lépésükért). 

Kiss Aron cz. őrmester (lopás kiderítése és a tet
tes elfogásaért). 

Loga György és Bucholczer Károly csendőrök /frene~ 
(egy tolvaj szövetkezet kézrekerítéseért). ~~~~rl 

Tö'ró'k Tamás örsvezető és Bálint Ferencz csendőr :ro~.~ 
(lopás kiderítés e és a tettes valamint az orgazdák ,til 

-elfogásaért). íO!a~ 
Ger;ogely Sándor örsvezető és Páska J'ános csendőr ~aJo 

(emberölés tetteseinek kipuhatolása és elfogásaért). De,z! 

Farkas István csendőr (több betöréssel párosult flor: 

lopás kiderítése és a tettesek elfogásaért). l~O\' 
Sóvágó János és Krisán Mihály csendőrök (egy nas 

-tolvaj szövetkezet tagjainak kézrekerítéseért) . 
Vlaszin János csendőr (árvíz alkalmával tanusított lCoe 

dicséretes tevékenységeért). 
Bodea Ilyés csendőr (emberölés tetteseinek kézre

keritéseért). 
Szilvási Vidor őrmester és Ozirják Ignácz örs

vezető (a létszám kiegészítése körül - jelentkezők ~1, 
fel vétele, által - tanusított kivál6 buzg6ságukért). ~l 

Vitos Agoston csendőr (ö kör tolvaj kézrekerftése- S 

ért). ' J 

A m. kir. II. számu csendőrkerülelnél: 

Mészáros Ferencz (tüzvész alkalmával tanusított 
.kivál6 müködésért). 

Lengyel József, Borhy Sándor és Virágh György cz • 
.,(Srmesterek, Reiner Lip6t és Kanyó Forgó J 6zsef 
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P~osultlka~ j~ örsvezetők, Osó'ke Mihály ez. örsvezető, Vincze 08ikos 
°pali János, Kocsi8 István, Balogh János, Ki88 György, 

VeazHyes k"' OSUpiC8 J~nos,' Meszár. ~1ihály" Laki ~á~os, Szop1'i 
oZat'( Gyula, KLSS Janos, Ka'Lbhnger J ozsef, Fabtan Albert, 

tJ'!lZhalll~it'k ,~ SZÜC8 Karajó8 János, Ugrai Antal , Daga1'us János" 
o hlnr Bencze István, Devecska Lajos, Márton András, Tóth, 

tt!encz St' Lajos, Stefrn Kálmán, Utvics Milán, Bodó István, 
'Pvis~li ~a~J~~ J~~ N euvirth Dávid, Eri János, Molnár Domokos, Gyó'rkei 

lka~ztas~or[! Laj os, Gravecz János, Milfai t Vendel, Lovas Laj os, . 
V~!rumL Szabó Ferenez, Tompa Barabás, Dajbukát Lukács, 

~~tt5 hl I I K ilburg Adám és Laza1'eszk Györgyesendőrök 
tJ~ Qen~!el!iJ. (árvizveszélynél tanusított kiváló működésért). 

I Sillinge1' Ferenez örsvezető, Stojanel Simon, Szilágyi ' 
r~:'IIUí{;m Kar l ' 
~~zn 'M I ,oJ cb~n~~ro: Ferenez, Vig János, Borza János, Jámbo1' László, 
-. t en, se ert j, Bugarin János, Brebenár Péter és Banai Lajos csend. · 

Baltnl ~eren~! ~~~t őrök (templom rablás tetteseinek elfogásaért ). 
val~rnml a!OI~~M Müller Mátyás ez. őrmester, Végh Bernát, Maro

sosán János, és Bán László ez. örsvezetők, Illés ' 
,es !á8);a Janoi~i!~i) Alajos, Hajd'ucsi lVfárton, Nikolicsin Pantilie, Bogyin 

llliatolasa 6s e~~~lirl), Dezső, Kovács Károly, Gavrilovics Dezső, Szilágyi 
'&bb newr/ilfl I~Oirul Flóra, Ifka Péter, Osejtei Béla, Kiss Lajos és F eiglmo

, 

P IWllI eUoga~aerl), Adolf (munkás mozgalom alkalmával tanusított pél.· 
Mihaly c~!n~iro\ I~ dás magatartásért ). 
rDkeri~ieerl), N esztinger János, Kele1nen László és Fischer l\iárton 
&llialrnav81~d~ csendőrök (templomrablás tetteseiuek kézrekerítéseért). 

CtirjáH ~n~ ~~ 
Ll0~""" körw- jfl!n!k~ 

lrirálO D~~~~,ln, 
I,..ór folfaj HlI!Kd~! 

'se11dórNetüldníl: 

rrs~ al~lmav~ !an~iroa 

".!laor fS Viraqn GJi~~! 
\' ~b Kanya 'Fur;i JI!% 

R~(;szka János, Ozó'ndör József és Dobranszki Ferencz', 
csendőrök (lázadás alkalmával tanusitott példás maga
tartáAért). 

Schmiedt Ferenez, Miklós István és Hohol József 
ez. őrlnesterek, Erdő, IAtván, Fürst l\ianó, Berger 
Mayer és Grünbaum Aron örsvezetök, Palágyi Péter~ 
Sudrigin Abrahám, Jonucza Demeter, Rakolcza 
József, K nefély János, Koppándi Zsigmond, E'rm . 
Antal, Kiss Albert, Mezin Mojsza, Koncsal György, . 
WeUh József, Piroska Cziprián, Popeszk~(; Sándor~ 
Frisch Henrik, Kolczu Demeter, 111.árto1t András,. 
Redeuc~ Imre, Séra DéneR és Kocsi8 Péter csendőrök. 
(munkásmozgalom alkahnával tanusított példás lnaga-. 
tartásért). 
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Ba'rabás Ignácz őrmester, Lavenka Gyula örsvezető, 
8árpán Péter és Thimoteus J oim csendőrök (közbizton
~sági szolgálatban tanusított eredményes működésért). 

A m. ki? .. III. sz. csendőrkerületnél : 
1vloldován Péter és Török Sándor csendőrök (több 

-rendbeli lólopás tettes einek kiderítése és letartózta
tása körül kifejtett kiváló szorgalom-, ügybuzgalom
,és leleményességért). 

Gulyás Sándor örsvezető, Szentkereszti Sándor, 
Bak Géza, Sin~on Márton, Hé}ja Lajos és Bock Miklós 
csendőrök (egy messzire szétágazó tolvaj szövetkezet 
kiderítése és letartóztatása körül tanusított ernyedet
len szorgalom- és ügybuzgalomért). 

Szabó Lajos, Jager Pál és Gottlieb Lipót csend
őrök (egy messzire szétágazó pénzhamisító szövet

]rezet kiderítése és letartóztatása körül tanusított 
lankadatlan ügybuzgalom- és kiváló erélyességért). 

K. Szabó Gábor csendőr (egy tűzvész alkalmával, 
az oltás és vagyonmentés körül kifejtett kiváló szor
galomért). 

Tóth József, Papp Illés és Szabó Károly csendőrök 
(egy gyilkosság tetteseinek kézrekerítése körül tanu
sított ernyedetlen szorgalom- és odaadásért). 

Nagy Antal csendőr (egy tolvaj szövetkezet kiderí
~ tése és letartóztatása körül kifejtett kiváló ügyesség
:és lankada,tlan szorgalomért). 

Weber Agoston csendőr (két rendbeli sertéslopás 
ietteseinek kiderítése körül kifejtett kiváló szorgalom-, 
ügyesség- és ügybuzgalomért). 

Szávoly Izsák Mihály és Lukács István csendőrök 
(egy nagyobb mérvü rablás tetteseinek kiderítése es 
letartóztatása körül kifejtett kitartó szorgalom- és 
kiváló leleményességért). 
. Szilágyi Zsigmond és Rákosi István csendőrök 

,· (a Bogyiszló községben, 1893. év tavaszán pusztított 
árvizek alkalmával az élet- és vagyonmentés körül 
kifejtett lankadatlan tevékenység- és kiváló ügybuz
,galomért). 
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A 'lJ1. kir. IV. szá1nu csendőrHerületnél: 
Győ1:t}y Károly őrmester és Szafc8ur Sándor 

csendőr (egy gynjtogatással párosult betöréses lopás 
tetteseinek és a bűnrészeseknek letartóztatása körül 
tanusitott észszerü, buzgó és eredményes szol
gálatukért). 

T ó'r ó's Zsigmond csendőr (kóbor czigányok által 
ellopott 7 ló megkerítése és az egyik tettes letar
tóztatása érdekében teljesített 8 napig tartó buzgó 
szolgálataért). 

Jung Dajos, Barabás Tatár Lajos és Hinczel 
Mihály örsvezetők (a csendőr legénységi létszám ki
egészitése körül az 1892. évben tanusított kiváló 
buzgalmukért). 

Kovács József csendőr (egy postarablás ügyében 
megejtett nyomozás alkalmával tanusított buzgó 
kitartó és hasznos szolgálaiaért). 

Vágási Mihály örsvezetö (huzamosabb időn át 
üzött betörési lopások tettes ének és az orgazdáknak 
kiderítésénél buzgalommal és észszerüen teljesített 
szolgálataért). 

Ferencz Lajos és Stecz János csendőrök (egy 
embernek a megfagyástól történt megmentéséért). 

Geczik János csendőr (azon önfeláldozó magatar
tásáért, hogy Jakab Mihály vÍzbefult csendőr bajtársát 
élete veszélyeztetésével megmenteni megkisérlette). 

Fehé1' István, Bered Illés és Pohl Ferencz csend
őrök (egy rablógyilkosság tettesének és a bűnpárto
lónak letartóztatása körül teljesített igen fárasztó és 
odaadó műkodésükért). 

A m. kir. V. szá1nn csendőrkerületnél : 
Ficze7)' István csendőr (nagyobb zsebtolvajlás tet

tesének kézrekerítése körül ügybuzgósággal és oda
adó szorgttlommal történt segélykezéseért) . 

De11'te László örsvezető, Gó'őz József, Széplaki 
László csendőrök és Guttmann Mór próbacsendőr 
(egy veszélyes fegyveres csavargó kiderítés e és elfo
gatásaért). 
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Rokn János őrmester, Kokn Bernát és Nemák 
Dezső cz. őrmesterek, Rosentkal Ignácz és Braci
nyik György örsvezetők Kaufmann Lévi Aschel 
őrsvezető cz. őrm. (a cholera veszély elleni óvó 
intézkedések foganatosítása alkalmával tanusított 
ügybuzgóságukért és a rendeletek pontos teljesíté
seért). 

Dezsőfy Antal őrsvezető és Heilig Sámuel csendőr 
(egy embernek a megfagyás általi haláltól való meg
mentéseért). 

Sinkovics János csendőr (egy embernek a meg
fagyás biztos halálától való megmentéseért). 

Nagy Imre cz. őrmester (egy tolvaj szövetkezet 
által elkövetett több rendbeli büneset kíderítésénél 
kifejtett ügybuzgalmáért és a tettesek letartózta
tásaért). 

Kö·teles György örsvezető, Jákus Pál, Tomaseck 
József és Novoczky János csendőrök (egy 600 ft-tra 
rugó betöréses lopás tettes ének kideritése és letar
tózta tásaért). 

Osváld Lajos őrmester és Kovács István csendőr 
(egy 10 tagból álló veszélyes tolvajszövetkezetnek 
kiderítése és tagjainak letartóztatásaért). 

Hautisch Ferencz cAendőr (vízáradás alkalmával 
a mentési munkálatoknál tanusított észszerü eljárá
sáért és eredményes közreműködéseért). 

Ko·mlós Mihály csendőr (nagyobb lopás tettesének 
kiderítésénél való hathatóA támogatásaért). 

Deák József örsvezető és Labát Pál csendőr (t.űz
vész alkalmával körültekint.éssel párosult önfeláldozó 
buzgalmáért a tűz tovább terjedésének meggátIása 
körül). 

Takács János örsvezető és Ganobcsik Pál csendőr 
(egy a lopás büntette miatt körözve volt veszélyes 
csavargónak kiderítéf:le és elfogatásaért ). 

Tóth József csendőr (több rendbeli betöréses lopás 
elkövet.ésével vádolt egyének kinyomozása és letar
tóztatásánál való hathatós közreműködéseért). 
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A 'Jn. ki,,·. VI. 8Z. csendőrkerületnél : 
Bodiczky Lajos cz. őrmester, továbbá Ki8 Gábor 

és Szabó Lajos csendőrök (egy 4 tagból álló czigány
bandának kinyomozása és az általuk lopott 8 drb. 
16 és 3 kocsi kézrekerítéseért). 

Baján Lajos csendőr (tűzvész alkalmával tanusított 
dicséretes tevékenységeért). 

KÓ8ÚJ Gábor csendőr (egy gyilkosság tettesének 
kézrekerítésénél való sikeres közremüködéseért, és 
tűzvésznél tanusított buzgó és fáradhatlan magatar
tásaért). 

Szabó József II. csendőr (egy gyilkosság tettesének 
kézrekerftésénél való sikeres közremüködéseért). 

Agoston László és Kovác8 János csendőrök (egy 
betörés tetteseinek kinyomozása és letart6ztatásánál 
való sikeres közremüködésükért). 

Krokker János csendőr (tüzvész alkalmával a vagyon
mentés és rendfentaltás körül tanusított erélyes, 
buzgó és fáradhatlan magatartásaért ). 

Bokor Sámuel csendőr (egy rendkivüli furfanggal 
elkövetett gyilkosság felderítésénél való tevékeny és 
ügyes közremüködéseért). 

Kovács János, Achel Bertalan, K /iss József, Gulyás 
József őrmesterek Németh Dávid, Simon Károly, 
Brüsztl Ferencz, Borsányi István, Schmidt Flórián, 
Tve,,·dusy János, Nagy Vilmos, Nagy Ferencz, Unger 
Lőrincz, Bernschütz József, Szilágyi Ferencz czimz. 
őrmesterek Schieder János, Kolozsi Mihály, Pap Lipót, 
Máthé Elek örsvezetők és Kohn Adolf czimz. örsvezető 
(jelentkezők gyüjtése körül tanusított buzgóságukért). 

Rónai Antal és C8ehi Ferencz csendőrök (árvíz
védelem alkalmával tanusított kötelességhű és buzgó 
magatartásukért ). 

Odo,,· Gyula csendőr (szolgálatban tanusított kitartó 
szorgalom és eredménydús miiködéseért). 

Puská8 Mihály csendőr (egy veszélyes l6kötőnek 
leleplezésénél és lopott lovak lefoglalásánál tanusított 
eredményes közremüködéseért) . 
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Geosits Ignáez, Goricsánecz Ignácz és Sijvegjá1'tt 
György rendőrök (egy rablás, több betörési lopás és 
egyéb büntényeknek kideritése és a tettesek letartóz
tatásánál való buzgó és sikeres közremüködé~ükért 
és egyébként is odaadó fáradhatlan és derék maga-
tartásukért ). 

Schieder János örsvezető, Szalaí József, M okán 
Galsa Todor és Michelhanz József csendőrök (egy 
szándékos emberölés tettesének gyors kinyomozága 
és letartóztatása alkalmával tanusított ügyes, körül
tekintő és buzgó magatartásukért). 

Sáska Miklós és Kótai Imre csendőrök (egy gabna
kereskedő megbizottj ának nagy furfanggal elkövetett 
bűnös üzelmeit (hűtlen kezelés) leleményes és fárad
ságot nem ismerő utánj árással való kiderítéseért, 
miáltal a kereskedőt nagyobb károsodástól megóvták). 

Szi vás János, Szli1Jnyek Ferencz és Németh Pál 
I. csendőrök (több rendbeli lopási eset kiderítésénél 
és a tettesek letartóztatásánál való sikeres közre-
müködésükért). 

Repkényi Mihály és Kovács Gyula II. csendőrök, 
(tűzvésznél tanusított bátor és fáradbatlan szolgála-
tukért). 
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