
III. A Dlagyar királyi honvédelmi Dlmister úr 
Ő Nagyntéltósá.gÁ.tól diosérő okira.tot nyertek: 

1. Hodolyi I8tván, II. sz. csendőrkerületbeli örs
vezető, az óbecsei örskörletben huzamosb időn át 
garázdálkodott s temérdek sulyos természetü bün
cselekményt elkövetett, felette veszélyes tolvaj szövet
kezetnek 27 napon át tartott fáradhatlan kitartás
sal párosult leleményes és szakavatott nyomozás 
utján történt leleplezése, a bünjelek kézrekeritése 
és a tettesek elfogásáért, miáltal a meglazult köz
biztonsági állapotot helyreállitotta ; -

2. Lukdc8 Tivadm', VI. sz. csendőrkerületbeli törzs
őrmester, 17 évi csendőrségi szolgálata alatt, ugya 
közbiztonsági szolgálat terén, főleg azonban irodai 
alkalmazásban 12 éven át tanusított ügybuzgó, pon
tos és minden tekintetben kielégitő eredményes 
tevékenységeórt; -

3. Grigely Antal, V. sz. csendőr-kerületbeli cz. 
őrmester, 1904. évi julius hó 19-én Vágbeszterczén 
kiütött tűzvész alkalmával, egy csecsemőnek és egy 
leánykának, a tűzhaláltól saját élete koczkáztatásá
val történt megmentéseért ; -

4. R08enthál Ignácz, őrmester és 
5. Benes János csendőr, mindkettő az V. számu 

csendőrkerület állományában, az 1904. év augusz
tus hó 17 -én Szomolány községben pusztított tűz· 
vész alkalmával özv. Augusztin Máriának a tűz· 
haláltól életök koczkáztatásával történt bátor meg
mentéseért, nemkülönben a tüzoltásnak ügyes és 
tapintatos irányításáért, valamint a vagyonmentés 
körül tanusított fáradhatlan ténykedésükért ; -

6. Bognár Jakab, VI. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmester, egy rablógyilkosság tettesének igen nehéz 
körülmények között, rendkivüli ügyességgel és lele
ményességgel történt kideritése és elfogásáért, vala
mint az elrablott pénz legnagyobb részének kézre
kerítéseért ; -
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7. Pongrdcz Jáno8, I. sz. csendőrkerületbeli örs
Y~~e~ő, a~. 1904. év julius hó l8-án OláhpéterIakon 
kIutott tuzvész alkalmával, 2 gyermeknek a tűz
haláltól, saját testi épségének veszélyeztetésével tör
tént megmentéseért és a tűz eloltása, valamint a 
vagyonmentés körül tanusított önfeláldozó buzg al
máért; -

8. Borsanyi István, VI. sz. csendőrkerületbeli 
II-od. ~szt: törzsőrmester, 22 évet meghaladó szol
gálatI .ldeJe alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
,:alammt szárnyszámvivői minőségben tanusított 
ugybuzgó s eredménydus működéseért. 
., 9. Hohol Józse!, VII. sz. csendőrkerületbeli járás
?rn;ester, 21 évet meghaladó csendőrsécri szolgálati 
1~.eJe alatt. a közbiztonsági szolgálat teré~ tanusított 
kotelességhű, ügybuzgó és kiválóa n eredménydus 
működéseért ; -

lD. Manczinge1' György, III. sz. csendőrkerület
beli ez. őrmester, az 1904. évi április hó 24-én Éles
den történt zava~gásoknál Ij,Z által tanusított hig
gadtságáért, lélekjelenléteért és bátorságáért, mely
lyel az osztag parancsnok lelövetése után a vezény
letet átvéve, daczára annak, hogy tettieg bántál· 
maztatva, ~gy kődobás következtében földre bukott, 
e~élyesen mtézkedett a rend helyreállitása, a sebe
sultek ápolása, az izgatók és főczinkosok kinyomoz
tatása iránt; -

11., Gibér Mihdly, V. sz. csendőrkerületbeli örs
vezető, egy gyermeknek saját testi épségének kocz
káztatásával a tűzhaláltól történt megmentéseért . -

12. Györi Zsigmond, VI. sz. csendörkerületbelJ 
cse~dőr ez. örsvezető, az 1904. évi augusztus hó 
13-an Tétszentkut községben pusztított tűzvész al
k.~lmával, özv. Török Józsefnének, az égő házból 
tortént ~a.tor .és férfias megmentéseért ; -

13. Bu'o Mthdly, VII. sz. csendőrkerületbeli őr
~est?r, a k?z~iztonsági szolgálat terén 18 éven át 
altalaban klfeJtett ügybuzgó és eredményes mükö
déseért, főleg azonban 25 rendbeli lopásnak hosz-
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szas, fáradtságo s és szakértelemmel folytatott nyo
mozás után történt kiderítése, az ellopott tárgyak 
és a tettesek kézrekerítéseért ; -

14. Gdl Péter, VII. sz. csendőrkerületbeli csendőr 
ez. örsvezető, 21 évet meghaladó csendőrségi szol
gálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén ki
fejtett kiváló ügybuzgalommal, fáradhatlan szorga
lommal és szakértelemmel párosult igen eredmé
nyes müködéséért;-

15. Skumdrié Simon, m. kir. horvát-szlavon csend
őrparancsnokságbeli csendőr, ez. örs vezető , az 1904. 
év julius hó 28-án Jezevanc községben kiütött tűz
vész alkalmával az · emberélet és vagyonmentés kö
rül kifejtett kötelességhü, kitartó és eredényes mű
ködéseért ; -

16. Domahidi András, IV. sz. csendőrkerületbeli 
j árásőrmest er, 18 éven felüli csendőrségi szolgálata 
alatt, a közbiztonság terén kifejtett ügybuzgó és 
igen eredményes tevékenységeért, alárendelt jeinek 
helyes és czéltudatos vezetéseért, valamint példás 
magatartásáért; -

17. Gyümölcsös Józse!, V. sz. csendőrkerületbelj 
cz. őrmester, az 1904. évi márczius hó 22-én Vár
nán pusztított tűzvész alkalmával, Haluska János 
asztalosmesternek egy égő házból saját élete veszé
lyeztetésével történt kimentésekor tanusitott bMor 
és elszánt magatartálláért; és 

18. Kama?'ás Pál, ugyanazon csendőrkerületbeli 
csendőr, azon hathatós támogatásért, melyet az 
előbb említett esetből kifolyólag, az emberélet meg
mentése érdekében kifejtett; -

19. Rácz PUe?', IV. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmester, ugy a közbiztonsági szolgálat terén, mint ' 
különböző alkalmazásaiban 16 éven át kifejtett ügy
buzgó és eredményes tevékenységeért, valamint alá
rendelt jeinek czéltudatos vezetése és helyes befolyá-
solásáért ; -

20. Molnár Lajos, VII. sz. csendőrkerületbeli örs-
vezető, Fratói Péter erdőőr gyilkosainak hosszas, 
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leleményes és rendkivüli körültekinté·st igénylő nyo
mozás után eszközölt kiderítés éért . -

21. Wilhelm István, VII. sz. c~endőrkerületbeli 
j~rásőrmester, 20 évet meghaladó csendőrségi szol
gala.t~ al~tt a közbiztonsági szolglÍ.lat terén rend
ki~uh vIszonyok ~ö:ött és igen fontos megbizatá
saIban tanusitott klvaló szorgalommal és szakszerü 
leleményessé~gel'párosult eredményes működéseért ; 
. 22. Szotyon LaJOS, VII. sz. ;sendőrkerületbelijárás
őrmester, 21 évet meghalado csendőrségi szolgálata 
alatt, a közbiztonsági szolgálat terén, nehéz körülmé
nyek között tanusított kiváló szorgalommal és észszerü 
leleményes~ég!l'ell?árosult eredményes működéseért ;-

23. Mohacs~ Ferencz, VI. sz. csendőrkerületbeli 
járásőrmester, 18 évet meghaladó csendőrségi szol
gálata. alatt a közbiztonsági szolgálat terén tanusi
tott kIváló szorgalommal s szakszerü leleményes
séggel párosult eredményes működéséért; -

24. Szautner János, VI. sz. csendőrkerületbeli já
rásőrmester, 19 évet meghaladó csendőrségi szolgá
lata alatt, a közbiztonsági szolgálat terén és sza
k~s~p,arancsnok helyettesi minőségben tanusított 
klvalo szorgalommal és leleményességgel párosult 
eredményes működéséért; -

25. Agotha Albm·t, L sz. csendőrkerületbeli járás
?rn;tester, 22 évet meghaladó csendőrségi szolgálati 
Ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett 
buzgal~~ért és ere,dmény~s tevékenységeért, alá
re~deltJelDek nevele se teren elért igen szép sike
relért, n~mkülönben mindig példás magaviseletéért ; 

26. Olah Ferencz, VI. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmester segédoktatói minőségben közel 8 éven át 
tanusitott il?en buzgó és sikeres működéseért ; -

27. Csordás Ferencz, III. sz. csendőrkerületbeli 
járásőrm~.ste~, 21 é~et meghaladó szolgálati ideje 
alatt a ko~blztonságl szolgálat terén tanusított ügy
buzgó és Jgen sikeres müködéseért; -
. 28. Léndrd ~ándor, V. sz. csendőrkerül~tbeli járás
őrmester, 16 evet meghaladó csendőrségI szolgálati 
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ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett 
ügybuzgalmáért és igen eredményes tevékenysé
geért, valamint alárendeltjeinek czéltudatos befolyá
sáért és példás magaviseleteért ; 

29_ Hantiu Jáno8, L sz. csendőrkerületbeli csendőr 
ez. örsvezető, a közbiztonsági szolgálat terén 21 
éven át tanusított kötelességhű, kiválóan ügybuzgó 
és eredményes tevékenységeért, nemkülönben örs
parancsnok helyettesi minőségben kifejtett sikeres 
működéseért, valamint példás magaviseletéért ; -

30. Kúdár János, II. sz. csendőrkerületbeli járás
őrmester, a közbiztonsági szolgálatban hosszu időn 
át kifejtett kiválóan ügybuzgó és eredményes mű
ködéseért, valamint örsének és járásának rendben 
tartásáért, nemkülönben alárendelt jeinek helyes ne
velése és vezetéseért; -

31. Tanai Púl, III. sz. csendőrkerületbeli járás
ől'mester, 21 évet meghaladó csendőrségi szolgálati 
ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén tanusított 
fáradhatatlan tevékenységeért, követésre méltó szor
galmáért, valamint példás magavi~elet,éért és alá
rendelt,legénységének helyes befolyas~lasáé~ i -

32. AC8 Géza, IV. sz. csendőr keruletbeh Járás 
őrmester, a közbiztonsági szolgálat terén hossz? 
időn át teljesített lankadatlan szorgalommal és kl
váló kötelességhűséggel párosult igen sikeres mű
ködéseért, nemkülönben példás magaviseletéért és 
alárendelt jeinek helyes befolyásolásáért ; 

33. Jóna Sdndor, cz. örsvezető és 
34. Mészer Júzse!, c.sendőr, a VI. sz. csendőrkerü

let állományában, az 1905. év junius hó 14-én 
Szakcs községben kiütött tűzvész alkalmával egy 
embernek a biztos tűzhalál tól, - saját életük kocz
káztatásával - történt megmentéseért; -

35. Zsigmond Ferencz, L sz. csendőrkerületbeli 
járásőrmester, a közbiztonsági szolgálatban 19 éven 
át tanusított ügybuzgó és eredményes tevék~n.ysé
geért, példás magaviseletéért és alárendeltJemek 
helyes befolyásolás áért ; 
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36. Lakic8 István, örsvezető és 
37. GullÍ8 Lajos, csendőr, mindkett!n a V.L .sz. 

esendőrkerület állományában, az 190;). év JulIus 
hó 26-án Püspöknádasd községben történt tűzvész 
alkalmával, a vagyonmentés és egy csecsemőnek az 
éa(5 házból történt kimentése körül tanusított fér
fi~s bátorságukért. 

IV. A csendőrkertileti paranosnokságok által 
diosérö okirattallá ttattak el : 

Az r. számu csend01'ke1'ületben: 

Palocsay Dániel és Banez Lajos járásőrmesterek, 
seaédoktatói minőségben évek során át kifejtett ki
váló szorgalmukért és eredményes működésükért. 

Lá8zló Elek csendőr és C8utak G1.Jula csendőr, 
ez. örsvezető, számos bűncselekmény kideritése és 
a tettesek elfogása körül tanusított tevékenysé
gükért .. 

K ovác8 Gyula járásőrmester, a közbiztonsági szol
gálat terén kifejtett igen eredményes tevékenysé
géért. 

Csiki Józse! cz. őJ:mester, a közbiztonsági szolgá
lat terén kifejtett igen eredményes tevékenysé.géért. 

Bálint Fe1'encz cz. őrmester, a közbiztonságI szol
gálat terén kifejtett kiváló műkö~éséér~ . . 

Szász Déne.~ örsvezető, a közblztonsagl szolgálat 
terén kifejtett eredményes működéséért.. ..' 

Almási Józse! csendőr, cz. örsvezető, a kozblz
tonsági szolgálat terén kifejtett eredményes mükö
déséért. 

Kere8ztély Mózes II. oszt. tö~zs~rIIl:e~ter, csendőr
birósáai segédmunkás, a mult ev aprilIS 24-én Éles
den elŐfordult fegyverhasználat kivizsgálása alkal
mával a jegyzőkönyvek leirása körül 14 napon át 
kifejtett fáradhatatlan munkásságáért és buzgal
máért. 

Ka8ztea Jakab csendőr, az 1905. évi képviselő-
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választás alkalmával a csikrákosi lakosok által kö
vekkel és karókkal megtámadott csikszépvizi vá
lasztó polgárok nagymérvben veszélyeztetett sze
mélybiztonságának - fegyverhasználat mellett -
bátor és férfias fellépésével való megóvásáért. 

Borsos Pál cz. őrmester, az örskörletében 10 éven 
át előfordult számos bűncselekmény kiderítése, nem
különben alárendelt jeinek oktatása és vezetése, vala
mint örsének jó rendben tartása által tanusított ki
váló tevékenységéért. 

Senker János járásőrmester, a közbiv.tonsági szol
gálat terén 18 éven át tanusított kiválqan ügybuzgó, 
kötelessé~~ű és eredményes szolgálatáért s mint 
határszél! Járásparancsnok körültekintő és tapinta
tos működéséért. 

Bárdocz Aron cz. őrmester, az örskörletében elő
fordult számos bűncselekmény leleményes kiderí
téséért és alárendelt jeinek helyes vezetéséért. 

Sánta Sámuel ez. örsvezető és Bogáti Péter 
csendőr, egy rablás és kilen ez lólopási esetnek 216 
órán át rendkívüli ügyességgel, leleményességgel és 
fáradságot nem ismerő buzgalomma.l teljesített nyo
mozás folytán történt kiderítés éért és a tetteseknek 
a bűnjelekkel együtt az igazságszolgáltatás kezébe 
való átadásáért. 

Albert János cz. őrmester, a közbiztonsági szol
gálatba.n tanusított kiválóan eredményes müködé
séért. 

A II. számu c8e?ldörkerűletben: 

Tánczos Lajos cz. őrmester, a közbiztonRági szol
gálat terén 20 évet meghaladó időn át tanusított 
ügybuzgó, kötelességhű és eredményes működéséért. 

István.tJy Péter cz. őrmester, a mezőhegyesi örs
körletben 27 bűnesetnek 30 órán át folytatott ész
szerü, leleményes nyomozás során eszközölt kiderí
tése s a tetteseknek az igazságszolgáltatás kezébe 
történt átadásáért, valalllint alárendelt jeinek hosszu 
időn át czélszerii. vezetéséért. 

t 
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Greminger Antal és 
Bakos András járásőrmesterek hosszu időn át 

örseiknek mintaszerü rendben tartása és alárendelt
jeiknek ezélszerü vezetéséért. 

Papp Lehel járásőrmester, egy lótolvajbanda tag
jainak 127 órán át tartó észszerü, leleményes é.s 
fáradságot nem ismerő nyomozással eszközölt ki
derítéseért és a tetteseknek az igazságszolgáltatás 
kezébe történt átadásáért. 

Hodolyi István örsvezető és 
Rozsnyai János csendőr, az óbecsei örskörletben 

elharapódzott gyakori lopások és más büntetendő 
cselekmények tetteseinek kiderítéseért és a ható
ságnak történt átadásáért. 

Erdélyi Lászl6 és . . _ " 
Római Lázá1' örsvezető és Fene8t Mthaly csendor, 

egy rablógyilkossági eset tetteseinek 12 napon át 
tartó, igen fárasztó, nagy ügyességre valló nyo~o
zással eszközölt kideritéséért, a tetteseknek és bun
jeleknek az igazságszolgáltatás kezébe történt át-
adásáért_ 

Pataki Ferencz cz. őrmester, Ba1'anyi Antal, Szu-
nyogh Lá8zló csendőr és Gayer Antal próbaesendőr 
1904. évi julius hó 29. és 30-án Bácsföldváron pusz
tított tűzvész alkalmával a vagyonmentés és a tűz 
tovaterjedésének meggátlása körül kifejtett bátor, 
önfeláldozó magatartásáért. 

Rozsnyai János csendőr, mivel az óbecsei örskör
letben huzamosb időn át garázdálkodott s tömérdek 
sulyos természetü bűncselekmény t elkövetett, felette 
veszélyes tolvajszövetkezet tagjainak 27 napon át 
tartott, fáradhatlan kitartással párosult nyomozás 
során eszközölt elfogása ' s a bünjelek kézrekerítése 
körül járőrtársát hathatósan támogatta. 

Fazekas Ferencz járásőrmester, a közbiztonsági 
szolgálat terén majdnem 22 éven át tanusitott ügy
buzgó, kötelességhü és eredményes szolgálataiért. 

Kupa Mihály cz. örsvezető, egy rablógyilkosság és 
egy betöréses lopás tetteseinek gyors kideritéséért. 
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Timár Kálmán csendőr, ez. örsvezető és SZÜC8 
László csendőr, mult év folyamán Székudvar köz
ségben garázdálkodott betörő banda tagjainak ki
derítés e és az igazságszolgáltatás kezébe történt 
átadás.áért, úgyszintén egy rablógyilkosság tettesei
nek kIderítése alkalmával örsparancsnokuknak be
ható támogatásáért. 

Ladi István csendőr egy tolvajszövetkezet ta,,")' ai-
nak kiderítés éért. ' 

A III. 8zámu c8endőrkerületben: 

Mál'ton István őrmester, mivel 12 évi esendőr
ségi szolgálati .ideje alatt magát minden tekintet
ben példásan vIselte, mint örsparancsnok a közbiz
tonság terén buzgalommal és szakértelemmel ered
ményes tev~~enységet fejtett ki, 6 évi szárnyirodai 
segédmunkasI alkalmaztatása folyamán kiváló szor
galomm,al és lelkiismeretességgel működött és min
den ~ekintetben feltétlen megbizhatósáO'ának adta 
tanu)elét. " 

Máthé Miklós II. oszt. törzsőrmester mivel az 
1904. évi április hó 24-én Élesden előfordult lő
fegyverhasználat kivizsgálására kirendelt bizottsá, 
got mi?t jegyzőkönyvvezető a 11 napon át reggel· 
től estIg .. tartott kihallgatások folyamán a 67 pél
d~nyt felul~~ló éS,el?yese~n~1 ivekre terjedő jegyző· 
konyvek lelrasa korul teljesItett munkásságával és 
buzg.a~mával hathatósan támogatta, 
,L~"/.ncz Istvan e~. őrmester, örsparancsnoki mi

nősegben hosszabb Idő óta kifejtett kiváló szorgalma 
és eredp:,:énydus tevékenységéért, nemkülönben alá
I'endeltJemek ezéltudatos .vezetése és befolyásolá
sáért. 

Szigeti Józse! járásőrmester, a Batta Barnabás 
és ~efkovi~s Dániel nyirbogdányi lakosok kárára 
betorés utján elkövetett szalonna, illetve ágy- és 
r?hanemü lopás tetteseinek buzgó, leleményes és 
faradságos nyomozás által történt kideritéseért, 
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Nagy Géza járásőrmester, a Molnár János hen
ezidai lakoson Pusztatold község határában elköve
tett gyilkosság tetteseinek kiderítésénél kifejtett 
leleményes és igen buzgó működéséért. 

Gál Ignácz ez. őrmester, úgy a közbiztonsáaj 
szolgálat terén, mint irodai alkalmazásban töb'h 
éven át tanusított kiválóan kötelességhű és ered
ményes működéséért, valamint példás magatartá
sáért. 

Tóth Márton örsvezető, Lakat08 János ez, örs
ve.zető, Korponai Lajos, Sándor László, He1'mann 
Janos csendőr, ez. örsvezetők, Katona István, La
dányi Márton, Hos8zu Mihály, Meszáros Ferencz, 
Farkas Imre, Fazekas Károly, Ki01'án Oktávián, 
Koválcaik Nándor, Gyó'ngyóiJz' Józse! és Kalló s Já
nos csendőrök, az 1904. évi április hó 24-én Éles
den történt zavargásoknál tanusított férfias hiO'
gadtságért, lélekjelenlétért és bátorságért, miált;l 
egy több ezer főnyi tömeg támadásának megfékezé
sében, a fegyverhasználat által megsebesültek ápo
lásában és az izgatók és főezinkosok kinyomozásá
ban osztagparancsnokukat hathatósan támogatták_ 

Szá~z Győző volt örsvezető, a gyanus körülmények 
kö~ött elhalt Márki András ráezkevei Jakos gyilko
samak nehéz körülmények között teljesitett lelemé
nyes, körültekintő nyomozása által történt kiderí
téséért. 

Somogyi Lajos, Hayn János járásőrmesterek, Os. 
Tóth Sándor, Gargya András és Szögyé'l'li Bálint 
ez. őrmesterek. mivel mint segédoktatók parancs
nokukat az oktatás és fegyelem kezelésében ered
ményesen és hathatósan támogatták s teendőikben 
mindenkor lankadatlan buzgalmat és lelkiibmeretes 
pontosságot tanusítottak. 

Jakó Lajos II. oszt. törzsőrmester, közel 16 évi 
csendőrségi szolgálata alatt úgy a közbiztonsági 
szolgálat terén, mint irodai alkalmazásban tanusí
tott kiváló szorgalma és tevékenységéért, nemkülön
ben példás magatartásáért. 
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Sziklai Árpád ez. őrmester, a hajduhadházai . örs 
körletében napirenden volt lopások, betörések és 
más büntetendő cselekmények tetteseinek fáradsá· 
got nem ismerő, odaadó tevékenységgel történt ki
.Ierítéséért, miáltal a megingott közbiztonsági álla· 
potokat ott teljesen helyreállította. 

Bagaru8 Józ8e! II. oszt. törzsőrmester, mivel 15 
évi csendőrségi szolgálata alatt a közbiztonsági szol
gálatban, de különösen mint szárnyszámvivő meg' 
bizhatóságot, kiváló szorgalmat és tevékenységet 
tanusított s magát mindenkor példásan viselte. 

Ke1'e8ztesi Mihaly járásőrmester, 22 évet meg
haladó esendőrségi szolgálata alatt a közbiztonság i 
szolgálat terén tanusitott kötelességhű és ügybuzgó 
működéséért, nemkülönben példás magatartásáért. 

Romhányi István II. oszt. törzsőrmester, mivel 
15 évet meghaladó csendőrségi szolgálati ideje alatt 
a közbiztonsági szolgálatban, de különösen mint 
szárnysegédmunkás és szárnyszámvivő megbizható
ságot, kiváló szorgalmat és tevékenységet tanusí
tott s magát mindenkor példásan viselte. 

Kovác8 Mátyás cz. őrmester, mivel Zádori Fekete 
József a kiskunhalasi határhoz tartozó Balota pusz
tai lakoson elkövetett rabláskisérlet, továbbá ugyan
ennek nején elkövetett gyilkosság tetteseit buzgó, 
leleményes, körültekintő és fáradságos nyomozás 
során kiderítette és az igazságszolgáltatás kezébe 
adta s általában a közbiztonsági szolgálat terén szép 
eredményeket ért el. 

Bogdán Mózes örsvezető, mivel egy nagyobb sza
básu pénzhamisító bandát, mely egy egész vidék 
lakosságának anyagi jólétét veszélyeztette, három 
vármegyére kiterjedő s 1131/9 óráig tartó, buzgó, 
leleményes és fáradságos nyomozás sorá.n lelep· 
lezett és bűnjelekkel együtt az igazságszolgáltatás· 
nak átadott. 

Gsire Sándo1' örsvezető, mivel mint ezinkotai s 
főleg mint rákosszentmihályi örsparanesnok a 
Rákos·Szent·Mihályon 1903. év folyamán előfordult 

189 

többrendbeli betöréses lopások elkövetőit f~radságot 
nem ismerő buzgalommal és ügyességgel kid.eritette 
s Rákos-Szent-1\>1ihályon az ekkor egyébként l!' meg
zavart közbiztonságot helyreállította_ 

A IV_ számu csendő1'ke1'iiletben: 

Angyal GyÖ1'gy örsvezető, cz, őrJ?ester, Pet~~ 
Mátyás ez. örsvezető, Berghaue1'. San~01' csendől , 
cz. örsvezető és Pék Antal csendőr, mIvel a Nagy
polena községben 1904_ évben elkövete~t több rend; 
beli lólopás 21 tettesét, 219 órán át és Igen fáraszt.o 
körülmények közt vezetett nyomozás folyamán kI-
derítették és elfogták. , .. 

Laboday Gyula ez. örsvezető, egy fo.golyszo,~~
vénynek, továbbá Homonna közs~g egylk utcz~Ja
ban elkövetett egy rablás tett.es~mek .. nyomoz~sa, 
kiderítése és elfogása körül kIfejtett ugybuzgo és 
kötelességhű szolgálati tevéken~ségéé~t.. . . 

Nyikora Józse! örsv.ezető" I'!llvel ~mt tlszau)laki 
örsparanesnok a közblztonsagl szolgalatban .kl."áló 
ügybuzgóságot és lankadatlan szorgalmat ,klfeJtv~, 
eredményesen működött, továbbá egy ló- eB.e~yeb 
lopás több tettesének 109 órán át példasze,ru ugy
buzgósággal és ügyességgel vezetett nyomozas folya
mán eszközölt kézrekeritéséért. .." 

Elek Benjámin őrmester, Papp Anta~ ors::e~eio 
és Mosolygó János csendőr, több .. rendbelI betor.es.es 
lopás tetteseinek, igen nehéz kor~lrnények kozott 
odaadó ügybuzgósággal, példaszeru ugyességgel ~s 
lankadatlan kitartással vezetett nyomozás folyaman 
eszközölt kiderítése és elfogásáért, 

Bodonovics István örsvezető és lov. Pileezkr Alct;d~r 
csendőr, cz. örsvezető, egy szakadat.lan~l, .. 216 ora~ 
át lankadatlan szorgalommal és kiválo ugy~JU,zgo
sáagal teljesített nyomozás fo~yamán. egy tesbsertés 
és "29 rendbeli lopás tettesemek kIderitése és el-
fogásáért. ..' ,. 

Szoboczky Józse! járásőrmester, a kozblz~o~sagl 
Rzolgálatban hosszabb idő óta folytonosan kifeJtett, 
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kiválóan ügybuzgó, kötelességhű és eredményes 
tevékenységéért. 

B"indza Józse! csendőr, ez. örsvezető, a közbiz. 
tonsági szolgálatban 1897. év óta folytonosan ki. 
fejtett, kiválóan ügybuzgó, kötelességhű és ered. 
ménydús tevékenységeért, valamint a fiatalabb baj. 
társaira is példaszerüen ható, kifogástalan erkölcsi 
magaviseletéért. 

Uhlár István csendőr, egy rablás menekülő tette. 
sének, felette nehéz és veszedelmes körülmények 
között, kiváló észszerűséggel, férfias elszántsággal 
és erélyességgel eszközölt kézrekerítése s az ez 
által tanusított kötelességhűségeért. 

Lebó István örsvezető, cz. Őrmester, az Olaszliszka 
községben egy, magyar és románajku munkások 
között történt, felette veszedelmes mérvű verekedés 
meggátlása, illetve az e végből alkalmazott fegyver. 
használat által kifejtett kiváló erélyesség, észszerű. 
séggel párosult tapintatosság és példaszerü köteles. 
séghűségeért. 

Menc8ik Emil törzsbeli törzsőrmester, mivel 13 
évi csendőrségi szolgálata alatt egyáltalában, de e 
közben különösen B csendőrbiróságnál hat éven ke. 
resztül segédmunkásként alkalmaztatva, szolgálati 
teendőiben mindenkor pontosságot, kiváló ügy
buzgalmat, szorgalmat, megbizhatóságot és példás 
erkölcsi magaviseletet tanusított. 

Uszkai Pál örsvezető, ez. őrmester, szárnysegéd
munkási minőségben több éven át - kifogástalan 
erkölcsi magaviselete mellett - az irodai ügykeze
lés rábizott ágazataiban folytonosan kifejtett kiváló 
szorgalma, pontossága, bajtársaira is példaszerüen 
hatott meg,?izhatósága és kötelességhűségeért. 

Lamos A?1)(id járásőrmester, Varga István és 
Kelemen Mihály örsvezető, ez. őrmesterek egy szán
dékos emberölés tetteseinek kideritése és elfogása 
körül kifejtett kiváló ügybuzgóság-, ügyesség- és 
leleményességükért. 

Harsa nyi Mátyás örsvezető, cz. őrmester, az 
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«Ecsedi láp.-on 1903. és 1904. éve.kben és külön?
sen az utóbbi évben előfordult talaJ égés megakada
lyozása körüli munkálatoknál kifejt?tt ~áradhatatla~ 
buzo-ósága erélyessége és a hasonlo eze Iból ott mű
ködÖtt és 'ez alkalomból neki alárendelve volt le
génység észszerű és czéltudat?s v?zet~seé!t... . 

Ternai Mikló8 és Szentgyorgy! Laszlo torzsbeh 
járásőrmesterek, a tanosztálynál segédoktatói minő
ségben előbb~ 51/2, utóbbi, 31/2 ~ven felüli alkalmaz
tatásukban, ugy az oktatas mmt a fegYfllem keze
lése körül kifejtett s telj es odaadással párosult 
buzgalmon, szakértelme~, valamint kiv~l~~n ~ör?l
tekintő éberségen alapulo eredményes műkodésukert, 
nemkülönben alárendelt jeiknek mintaképül szolgált 
dicséretes magukviseleteért. ,. 

Fülöp Gáspá?' csendőr, mivel egy mar ~aJdne~ 
megfagyott állapotban talált en;bert, neh?z és fa
rasztó körülmények között teljes odaadassal és 
ügyesen alkalmazott élesztési, ~isérl.etek ?tán életr~ 
térített, ezen úgy emberbarati, mmt kotelességhu 
tevékenységéért,. ... . 

Jakabovic8 Ab1'ahám cz. orsvezető, a szaplonczal 
örskörletben az 1904. év folyamán kifejtett ernye
detlen ügybuzgósága, példás kötelességhűsége és 
kiválóan eredményes működéseért. ., 

Justyálc Józse! és Felföldi Sdndor csendőrok, a 
Bodony községben 1904. évi julius hó U-én pusztí
tott tűzvész alkalmával az oltás, illetve élet- és 
vao-yonmentési munkálatok körül kifejtett fé.rfia~ 
els~ántságuk, fáradhatlan ügybuzgóst.guk és kiválo 
kötelességhűségükért. , ... 
Benkő Józ8e! járásőrmester, 20 even feluh ~s~nd

őrségi szolgálata alatt a közbiztonság terén kifejtett 
kiválóan ügybuzgó, kötelességhű és eredményes te-
,ékenységéért. ,. ., , . 

Ozuczor Andrú8 2. szarnybeh Jarasől'mester, 15 
éven felüli csendőrséo-i szolgálata alatt a közbizton
ság terén minden tekintetben kifejtett, kiválóa n oda
adó, kötelességhű és eredményes tevékenysége ért. 
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Bátori Fe,'encz járásőrmester, 12 évi csendőrséO'i 
B~olgálatB: alatt különféle alkalmaztatásában a kö~
bIztonságI sz~lg,á~at terén kifejtett lankadatlan ügy
buzgósága, kIvalo erélyessége és kötelességtudása 
révén el,ért eredményes tevékenységeért, 

Schrevner AmbruB járásőrmester 10 éven felüli 
csendőrség:i ~zolgálata alatt a közbiztonsági szolgá
lat t~rén .. kifeJtett s l~nka~atlan ügybuzgósága, példa
s~eru kotelességtudasa es akaratereje révén elért 
kiválóan eredményes mííködéseért. 

Ba1,tha István és Baum József járásőrmesterek 
a .közbiztonsági szolgálat terén számos éven át ki: 
feJtett lankadatlan ügybuzgósáoa és példaszerü 
kötelességhűsége révén elért e~edményes mükö
déseért, 

"Pálfy M?,'icz törzsőr~ester, szárnyszámvivői mi
n?ségben tj1f~ éven felülI alkalmaztatásában kifejtett 
kiváló szakértelme, lankadatlan ügybuzgósága szor
galma és példaszerü megbizhatósága révén' elért 
eredményes tevékenységeért. 

Ruzsbasán András őrmester, 23 évi csendőrségi 
szolgálata alatt a közbiztonság terén kifejtett űgy
buzgó és ~őtelességhű tevékenységéért, 

KOp'olov~?s Károly örsvezető, cz, őrmester, 18 évi 
csendőrségI szolgálata alatt a közbiztonság min
den ágazatában f~lytonosan kifejtett odaadó ügy
buzgóságán és kiváló kötelességtudásán alapuló 
eredményes tevékenységeért, 
, Jáv~rszki !Ji~ály csendőr, cz, örsvezető, 1896, év 
ot~ mIndez IdeIg a közbiztonsági szolgálat terén ki
feJtett s lankadatlan ügybuzgóságon, ernyedetlen 
s~o~galmon és példaszerű kötelességhűségen alapuló, 
~Ivalóan eredményes tevékenységeért valamint ki
fogástalan erkölcsi magaviseletéért. ' 

PopovicB . János 1. csendőr, cz, örsvezető, 7 évi 
csendőrségI . szolgál,ata alatt úgy a közbiztonsági 
~zol€f.álat mInden agazatában, valamint az irháczi 
orskorletben veszedelmesen lábra kapott uzsorásko
dás megszüntetése terén lankadatlan szol'galommal 
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és kiváló kötelességhűséggel kifejtett eredményes 
tevékenységéért, 

Oséke Lajos őrmester, mint segédtiszti irodai se
gédmunkás, hosszabb időn át a törzs raktárának 
kezelésével megbizva, ezen minőségében kiváló pon· 
t~sságga,l é~, s~orgalommal" odaadó ügybuzgósággal, 
kotelesseghuseggel és szakertelemmel végzett kitünő 
szolgálataiért, 

Házy János örsvezető, cz. őrmester, a Máramaros 
vármegye Irhácz községben veszedelmesen lábra
kapott uzsoráskodás megszüntetése s általában a 
k?zJ:>izton~ági szolgálat terén mint örsparancsnok 
kIfeJtett Igen buzgó, kötelességhű és eredményes 
működéseért, úgyszintén alárendelt jeinek czéltuda
tos vezetése és befolyásolás áért, 

Popovic8 Jáno8 örsvezető, egy halált okozott sú
lyos testisértés tetteseinek nehéz körülmények kö
zött (j napon át szakadatlanul vezetett nyomozás 
során eszközölt kideritése s elfogás áért s egyáltalá
ban a közbiztonsági szolgálat terén hosszabb idő 
óta kifejtett eredményes tevékenységeért. 

Széplaki Jáno8 örsvezető, cz, őrmester és Debre
czeni Gergely csendőr, cz. örs vezető a közbizton
sági szolgálat terén hosszabb idő óta kifejtett odaadó 
ügybuzgóság és példaszerű kötelességhűségeért, to
,".ábbá az utóbbi időben nagy mérvben lábrakapott 
titkos ki vándorlás felderítése és megakadályozása 
czélj ából teljesitett szolgálatoknál kitartó akarat
ereje és fáradhatatlan szorgalma révén elért dicsé· 
retre méltó eredményeiért. 

Szilágyi Józ8ef örsvezető, cz. őrmester, a köz
biztonsági szolgálat terén általában, főképen pedig 
a nyomozó· szolgálat terén több éven át kifejtett s 
lan~adatlan ü.gybuzgósága és kiváló kötelesség
tudasa, valamInt erélyessége és leleményes ügyes· 
sége révén elért eredményes működéseért, 

Fodor Sándor törzsőrmester, 12 éven felüli csend
őrsé~i s~olgá~ata alatt, részint a közbiztonság terén, 
részmt IrOdaI alkalmaztatásában, főleg pedig szárny-

13 



194 

számvivői minőségében kifejtett s lankadatlan ügy
buzg6sága, kiváló szakértelemmel párosult köteles
ségtudása és teljes megbizhat6sága által elért ered
ményes működéseért, valamint példaszerű erkölcsi 
magaviseleteért. 

Ligeti Jano8 örsvezető, cz. őrmester, a borsod
vármegyei Szendrő községben egy éven belül három 
izben pusztított nagy terjedelmű tűzvész alkalmá
val, úgy a tűz eloltása, valamint a vagyonmentés 
körül kifejtett odaadó akaratereje, férfias és bátor 
elszántsága, valamint példaszerű kötelességhűsé
geért. 

Laszló Jáno8 örsvezető, ez. őrmester, a közbizton
sági szolgálat terén hosszabb időn át kifejtett fárad
hatatlan ügybuzgósága, kitartó akaratereje és példa· 
szerű kötelességhűséggel párosult eredményes tevé
kenységeért. 

Bobula Péter örsvezető, cz. őrmester, aberegvár· 
megyei Nagylucska községben az 1903-1904. évek
ben megindult vallás· és államellenes mozgalmak 
megszüntetése körül kifejtett lankadatlan szorgalma, 
czéltudatos akaratereje és kivál6 kötelességhűsé
geért. 

Hornyak Jano8 I. örsvezető, cz. őrmester, 10 évi 
csendőrségi szolgálata alatt a közbiztonság terén 
kifejtett ügybuzgó, kötelességhű és eredményes mű
ködéseért. 

Varga Samuel járásőrmester, 16 éven felüli csend
őrségi szolgálata alatt általában, de különösen a. 
legutóbbi iQőben járás- és örsparancsnoki alkalmaz
tatásában a közbiztonság terén fáradságot nem is· 
merő ügybuzgósága, példaszerű kötelességtudása és 
kiváló akaratereje révén elért eredményes tevékeny
ségeért. 

Racz Isivan, örsvezető, cz. őrmester, 19 éven fe
lüli csendőrségi szolgálata alatt a közbiztonság terén 
kifejtett s lankadatlan szorgalma, kiváló kötelesség
tudása és akaratereje révén elért eredményes tevé
kenységeért. 
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Goldner Jakab örsvezető, cz. őrmester és 08épány 
Ferencz örsvezető, mivel egy gyilkosság tettesét 
hosszabb időn át és igen nehéz körülmények között 
lankadatlan szorgalommal és észszerüen vezetett 
nyomozás során kiderítették és elfogták. 

Bársony Imre örsvezető, a közbiztonsági szolgálat 
terén hosszabb időn át kifejtett fáradhatatlan ügy
buzgósága, kiváló akaratereje és kötelességhűsége 
által tanusitott eredménydús tevékenységeért. 

Pál Jenő cz. örsvezető, egy gyilkosság tettesei
nek kézrekerítése körül, igen nehéz körülmények 
között vezetett nyomozás folyamán kifejtett kiváló 
akaratereje, példaszerű kötelességtudása s egyáltalá
ban a közbiztonsági szolgálat terén hosszabb idő 
óta kifejtett kötelességhű és eredményes tevékeny
ségeért. 

Gurzó Panfil csendőr, cz. örsvezető, a közbizton
sági szolgálat terén több éven át kifejtett lankadat
lan szorgalma, kiváló akaratereje és kötelesség
hűsége által tanusitott eredménydús tevékenységeért. 

Kra8znai János örsvezető, cz. őrmester, egy rabló
gyilkosság tetteseinek, 150 órán át, felette nehéz 
körülmények között odaad ó ügybuzgósággal és lele

ményes észszerüséggel vezetett nyomozás során esz
közölt kideritése és elfogás áért. 

Nagy 18tván őrmester, 1011~ évi csendőrségi szol
gálata alatt a közbiztonság terén kifejtett lankadat
lan ügybuzgósága és példaszerű kötelességtudása 
révén elért eredményes tevékenységeért. 

Matuz György járásőrmester, 14 éven felüli csend
őrségi szolgálata alatt különböző alkalmaztatásaí
ban a közbiztonság minden ágazatában kifejtett 
li.gybuzgósága, odaadó akaretereje és kiváló köte
lességhűsége révén elért eredményes tevékenysé
geért. 

Kopolovics Karoly örsvezető, cz. őrmester, a sze
pesremetei csendőrlaktanya leégése alkalmával a 
kincstári felszerelési és berendezési tárgyak bizton
ságba helyezése körül igen veszedelmes körülmé-

13* 
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nyek között kifejtett férfias elszántsága és példa· 
szerű kötelességhüségéért. 

B1~brov8zky Károly csendőr, mivel egy tűzvész 
alkalmával az oltásnál közreműködve, fáradhatatlan 
ügybuzgósága és kiváló kötelességhűsége által a tűz 
tovaterjedését megakadályozta. 

Milován Mihály járásőrmester, 23 évi csendőr· 
ségi szolgálata alatt különböző alkalmaztatásában 
a közbiztonság terén kifejtett lankadatlan ügybuz· 
gósága és kiváló kötelességhűsége révén elért ered· 
ményes tevékenységeért, valamint a fegyelem helyes 
kezelése és alárendelt jeinek ezéltudatos vezetése s 
befolyásolásáért. 

Lukács Jáno8 örsvezető és Molnár Sámuel csendőr, 
mivel egy tűzvész alkalmával az oltás és vagyon· 
mentés körül kifejtett lankadatlan ügybuzgalmuk, 
kitartó akaraterejük, ügyesen és czéltudatosan alkalo 
mazott mentési eljárásuk révén a tűz tovaterjedé· 
sét megakadályozták. 

Holic8 Lajo8 járásőrmester, 17 éven felüli csend· 
őrségi szolgálata alatt a közbiztonság terén külön· 
böző alkalmaztatásaiban egyáltalában, de különösell 
Kassán örs·, járás· és helyettes szakaszparanesnok~ 
minőségben 9 éven felüli alkalmaztatásában kifej· 
tett lankadatlan szorgalma, ügybuzgósága, kiváló 
kötelességtudása és erélyessége, valamint a fegye· 
lem helyes kezelése és alárendelt jeinek czéltudatos 
vezetése és befolyásolásáért. 

Az V. 8zámu csendőrkeriiletben : 

Ondreak Vendel csendőr, mivel járőrvezetőjét két 
gyermeknek a biztos tüzhaláltól való megmentése 
körül hathatósan támogatta. 

Klega Pltt ez. őrmester, az anna\'ölgyi bányatele· 
pen lezajlott munkássztrájk alkalmával kirendelt 
nagyobb számu csendőrlegénység élén tanusított 
higgadt és tapintatos fellépéseért és az alárendelt 
legénység ezélszerü befolyásolásáért. 
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Szőke Sándo1' csendőr, 1904, évi augusztus hóban 
Kéménd községben történt tüzeset alkalmával a tűz · 
oltás, továbbá az élet· és vagyonmentés körül tanu· 
sított bátor, erélyes és fáradságot nem ismerő tevé· 
kenységeért, 

Molnú;l' Salamon IL oszt. törzsőrmester, a po· 
zsonyi szárnyirodában szárnyszámvivői minőségbe~ 
több éven át való alkalmazása alatt tanusitott, kl· 
váló an kötelességhű ügybuzgó és eredményes mű· 
ködéseért, valamint példás magatartás áért., , 

Gubicza Gyula ez. őrmester, a pozsonyl szarny· 
irodában mint segédmunkás több éven ,d való alkalo 
mazása alatt tanusitott kiválóan kötelességhű ügy' 
buzgó és eredményes működése ért, valamint példás 
magatartásáért, 

Szalai Mihály csendőr, ez. örsvezető és Vas Fe· 
rencz csendőr, egy nagyobb számu ezigány:kar~v,áll 
tagjai által elkövetett lopás tettesemek kIdentese 
és letartóztatása alkalmával tanusított buzgó, ügyes, 
fáradhatatlan és szakszerü ténykedéseért. 

Szabó Lajos járásőrmester és Sz((bó Gáb01' ez. 
őrmester, az Ivánoez községben történt tűzeset al· 
kalmával az élet· és vagyonmentés körül tanusított 

·buzaó üayes és fáradhatlan ténykedéseért. 
Z~uch~ István csendőr, ez. örsvezető, egy Yasuti 

munkásnak a robogó vonat által való biztos elgázo· 
lás veszélyétől saját életének koezkáztatásával tör· 
tént megmentése alkalmával tanusított bátor és 
ügyes ténykedéséért. _ . 

Bodony Jano8 örsvezető, Bucsek Jfmo8, KobL~a 
JÓZ8C! és Figedi Mihaly csendőr, az Arvapolhoran 
dühöngött tií.zvész alkalmával az élet· és vagyön· 
mentés körül tanusított bátor, ügyes és buzgó el· 
járásáért. , . , 
Benkő Lajo8 ez. őrmester egy rabI aSI, egy rablas-

kisérleti és több rendbeli lopási esetnek kiderítése 
és a tettesek letartóztatása alkalmával tanusított 
fáradhatlan, szakszerü és buzgó eljárásáért: 

Erdőfi Fe1'encz járásőrmester, az 1903. évbeIl 
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uralgott árvÍzveszedelem alkalmával a védekezési 
~unkálatok, valamint az élet- és vagyonmentés kö
rul tanusított ?uzgó, fáradságot nem ismerő és hasz
nos tevékenysegeért. 
Erdőfi Ferenc.z járásőrmester, Szabó I8tván ez_ 

örmeste:r, valammt Kovács Lajo8 és Málách Ferencz 
e~endőrok, a. Felsőboeza községben özv. Polonyi Ist
v~nnén elkovetett gyilkosság tettesének kinyomo
zasa alkalmával tanusított ügyes, ,leleményes és 
szakérte.lemre valló ténykedésükért. 

Molnar Sándor örsvezető, a véghlesszalatnai vál' 
~elle~t az országuton történt rablás i eset kinyomo
zasa ,es a tettesek kideritése alkalmával tanusított 
?,u~g~, fáradhatlan, kötelességtudó és szakszerü el
jarasaért_ 

.. Adám F~r~ncz örsvezető, a Losonczon történt be
toréses lopasI esetnek kinyomozása és a tetteseknek 
kézrekeritése alkalmával tanusított buzgó fáradhat-
lan és szakszerü eljárásáért. ' 
G~nda Ferencz IL oszt. törzsőrmester az eszter

gOmI szárnyirodában mint szárnyszádtvivő több 
év.en át való alkalmazása alatt tanusított kiválóan 
kotelességhű, ügybuzgó és eredményes müködéseért 
valamint példás magatartás áért. '. 

?léa;~k J?z8ef II. oszt. törzsőrmester, a trencséni 
szarnYlrodaban mint segédmunklis több éven át 
való alkalmazása alatt tanusított kiválóan köteles
séghii,. ügybuzgó és eredményes működéseért. 

Galtk Tam~8, Filtsch. I8tván és Sebény Ferencz 
II. ?szt. torzsőrmeser, mmt szárny és számvivőségi 
eegedmunká.s több éven át való alkalmazása alatt 
tanusított kiválóan kötelességhű ügybuzgó és ered-
ményes működéseért. ' 

~teif!e: Antal II. oszt. törzsőrmester, mint szárny· 
:zamvlvő és szá!llvivőségi segédmunkás több éven 
a.t való alkalmazasa alatt tanusított kiválóan köte
lességhű~ üg1buzgó és eredményes müködéseért. 
~ !fadon M~hály járásőrmester 1905. évi márezius 
b·en Debnár György sebői lakoson elkövetett gyil-
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koss:í.g tettes einek kiderítése alkalmával tanusított 
buzgó, észszerű, leleményes és szakértelemre valló 
eljárásáért. . . .. , 

Kovúcs Sándor ez. őrmester, a LIptótepla kozse-
get metsző teplai pataknak 1903. évben nagy esőzé
sek következtében történt megáradásakor az ember
élet és vagyonmentés körül tanusított buzgó, ki
tartó és fáradhatlan tevékenységeért. 

Bére8 GU8ztáv IL oszt. törzsőrmester, szárnyszám
vivői minőségben több éven át való alkalmazása 
alatt tanusított kiválóan kötelességhű, ügybuzgó és 
eredményes müködéseért. 

Bocsk~1' Jáno8 járásőrmester, a közbiztonsági szol· 
gálat terén, de különösen 1904. évben kifejtett tevé
kenysége, kiváló szorgalma, alárendelt örseinek he
lyes befolyásolása és példás viseleteért. 

08efay Géza ez. őrmester, a közbiztonsági szol
gálat terén hosszabb időn át tanusított ernyedetlen 
szoraalma, alárendelt jeinek helyes vezetése és be
folyKsolása, valamint kifogástalan és példás visele-
teért. 

Máhr KÚ'roly ez. őrmester, a közbiztonság terén 
ali utóbbi időben kifejtett tevékenysége, alárendelt

'jeinek helyes befolyásolása, nemkülönben kifogásta
lan viselkedéseért. 

Losonczi Má1·ton, Onet Károly ez. őrmester és Dán 
Ferencz ez. örsvezető, a közbiztonsági szolgálat te
rén kifejtett eredményes, buzgó, odaadó müködéseért 
és alárendelt jeik helyes vezetése és befolyásolásáért. 

Petrovics Péter ez. örsvezető, a közbiztonsági szol
gálat terén kifejtett eredményes és igen tevékeny 
müködéseért. 

Bohdálik Jáno8 ez. örsvezető, a közbiztonsági 
szolgálat terén kifejtett igen ~agy t.evékenysége és 
eredményes működése, valamInt mlllden alkalom
mal tanusított erélyes fellépéseért, bajtársai helyes 
befolyásolása és kifogástalan magaviseleteért. , 

Novánszki Ferencz csendőr, ez. orsvezető, szolga
lati ideje alatt a köz biztonság terén kifejtett igen 
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buzgó és eredményes működése ért, továbbá azért, 
mert ~ közelmultban egy halált okozó sulyos testi 
sértésI eset nyomozása alkalmával járőrvezetőjét 
hathatósan támogatta, a mi által ezen bonyolult és 
nagyon homályos eset leleményes, fárasztó és hosszú 
nyomozás után kiderítve lett, valamint kifogástalan 
magaviselete és bajtársai helyes befolyásolásáért. 

Máázi István járásőrmester, már közel 18 évi 
csendőrségi ideje alatt, de kűlönösen az utóbbi idő· 
ben tanusított kiváló eredményes működéseért és a 
közelmultban előfordult egy halált okozó sulyos 
~estisértés kiderítése körül tanusított leleményes és 
Igen ezéltudatos eljárásáért, a mi által ezen bonyo. 
lult esetet huzamos, ernyedetlen, szakszerü és fá. 
rasztó nyomozás után kiderítette ; továbbá aláren. 
deltjének minden tekintetbeni helyes befolyásoláBa 
és vezetése és kifogástalan magaviseleteért . 

. Vi~la L,ajo8 ez. őrmester, 14 évi csendőrségi szol. 
galatI Ideje alatt, de különösen az utóbbi időben 
tanusított kíváló eredményes müködéseért és a közel· 
multban. előfordult egy halált okozó sulyos testi. 
sértés kiderítése körül tanusított leleményes és igen 
czéltudatos elj árá sá ért, a mi által ez,:,n bonyolult 
esetet huzamos ernyedetlen szakszerű és fárasztó 
nyomozás után kiderítette. 

Soós I . István örsvezető, az utóbbi időben a köz· 
biz.to.~sági. szolgálat terén tanusított eredményes 
~ukodéseert és a kö~elmnltb~n előfordult egy ha· 
lalt .oko~ó. s,;1yos testisértés kIderftése körül, járőr. 
tárSI mmősegben a hosszadalmas és szövevényes 
nyomozás alatt kifejtett szorgalma és leleményes. 
ségeért, a mi által ezen bonyolult eset kideritéséhez' 
nagyban hozzájárult. 

Bodó Flóriún csendőr, ez. örsvezető, mivel egy halált 
okozó sulyos testi sértési eset kinyomozás a alkal. 
:nával járllrvezetőjét hathatósan támogatta, a mi 
aJtaI ezen bonyolult és nagyon homályos eset hosz. 
szadalmas, leleményes és fárasztó nyomozás után 
kiderittetett. 
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Varga Dániel járásőrmester a közbiztonság terén 
hosszabb időn át kifejtett eredményes tevékenysége, 
jó magaviselete és örsének szép rendben tartásáér~. 

Ment1l8 János örsvezető . a közbiztonság terén kl' 
fejtett igen ügybuzgó, le.leményes .~s igen eredmé· 
nyes müködése, jó magaVIselete és orsének rendben 
tartásáÁrt. 

Zsucha btván csendőr, ez. örsvezető, a közbiz· 
ton ság terén 1904. évben kifejtett kiváló szakérte· 
lemmel párosult tevékenységeért, melynek eredmé· 
nye 690 különböző bűntény és több kihágás kiderí
tése volt. 

Szúcs btván csendőr a közbiztonság terén 1904. 
évben kifejtett kiváló szakérte~emmel párosul.t te .. ~é: 
kenységeért, melynek eredmenye 684 kulonboző 
büntény és több kihágás kiderítése volt. . . 

Sipos István csendőr, ez. örsvezető, Alsóhpmeza 
községben dühöngött tűz továbbterjedésének me!?· 
gátlása körül tanusított hathatós és odaadó mu· 
ködéseért. 

Szúutne?' Nándm' ez. örsvezető, a közbiztonsági 
szolgálat terén általában és egy tűzesetnél a ,:agyo~· 
mentés körül kifejtett embererőt meghalado teve· 
kenységeért miáltal úay a polgári hatóságok mint 
egyesek eli~merő nyilatkozat át kiérdemelte. . 

Mitt Ká?'oly ez. őrmester, a közbIztonságI szol· 
aálat terén évek során át kifejtett igen buzgó és 
igen eredményes tevékenységeért, valamint egyéb· 
kénti kitünő magatartása és használJ;tatóságá.ért. 

Magyar Jáno8 járásőrmester, a közbIztonságI szol· 
aálat terén hosszabb időn át lsifejtett ügybuzgal· 
~áért és eredményes müködéseért, valamint alá· 
rendelt legénységének ezéltudatos vezetéséért és 
példás magaviseletéért. 

Gööz Józ8e! és Horváth Ferencz ez. őrmester, 
Rákóczi Gábor és Horváth Pál ez. örsvezető, a köz· 
biztonsági szolgálat terén hosszab b időn át ~ifejtett 
buzgó és eredményes müködésükért, valammt pél. 
dás magaviseletükért. 
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Katona László ez. őrmester, 16 lopási esetnek ki
deritése alkalmával tanusitott fáradhatlan észszerű 
és leleményes ténykedéseért. 

Fleíscher János járásőrmester , örskörletében a köz
biztonság zavartalan fentartása, az alárendelt legény
ségének helyeR vezetése, kiképzése, befolyásolása 
általi hasznos szolgálataiért. 

Paulik János, Molná?' Géza járásőrmester, Hidegh 
Józse! és Palkó Sándor ez. őrmester, örskörletében 
a közbiztonság zavartalan fentartása alárendelt le
génységének helyes vezetése, kiképzése, befolyáso
lása, példás magaviselete általi hasznos szolgá
lataiért. 

Thurzó Vilmos ez. őrmester, Antal Mihály örs
vezető és Mente Józse! ez. örsvezető, a közbizton
ság terén tapasztalt, igen ügybuzgó észszerű és 
igen eredményes működéseért. 

Hegyi Jakab járásőrmester, a közbiztonsági szol
gálat terén hosszabb időn át tanusitott igen köte
lességhű és eredményes működéseért, nemkülönbfijl1 
a mult évben örskörletében előfordult gyakori gyuj
togatások tetteseinek kideritése alkalmh:,al kifejtett 
rendkivüli buzgóságáért. 

Osomor Vendel csendőr, ez. örsvezető és Semmer 
Károly csendőr, több rendbeli gyujtogatás tettesei
nek kinyomozása alkalmával járőrvezetőjüknek hat
hatós támogatásáért és hosszu időn át tanusitott 
példás magaviseletükért. . 

Rosenthal Ignacz őrmester, a közbiztonságI szol
gálat terén hosszú időn át kifejtett eredményes te
vékenysége, jó magaviselete, alárendelt jeinek példás 
lelkiismeretes nevelése és fegyelmezéseért. 

Kis Simon Mihály ez. őrmester, Mátis Lajo8, 
Molnár Sámuel ös vezető, Buga Józse! és Bács Mi
hályez. örsvezető, a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett igen nagy buzgalma által elért szép és 
nagyszámu eredményéért. . . 

Mészáro8 Márton ez. őrmester, segédoktatói ml
lIőségben 4 éven keresztül tanusitott kiváló hasz-
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nálhatósága, szorgalma és megbizhatósága, valamint 
alárendelt jeinek helyes befolyásolása és nevelése, 
továbbá példás magaviseleteért. 

Stock Jáno8, Zádori Mihály, Pekála Mihály, Er
dőfi Ferencz járásőrmester, Kovács Sándor ez. őr
mester Banko János és Tihanyi Józ8e! örsvezető, 
a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett igen buzgó 
és eredményes tevékenysége a fegyelem helyes ke
zelése és hossl'ias szolgálati ideje alatt tanusitott 
kitünő magaviseleteért. 

Ráchel Pál járásőrmester, a közbiztonság terén 
általában különösen pedig Gyetva vidékén kifejtett 
iuen buzgó és eredményes tevékenységeért, a fegye· 
I~m helyes kezelése és hosszas szolgálati ideje alatt 
tanusitott kitünő magaviseleteért. 

Buday Mihály ez. őrmester, M.ag!!arics Mihály 
és Pillinger József örsvezető, ll; kozblZtonság. teré~ 
általában és mint szárny segedmunkás az IrodaI 
munkálatok körül kifejtett igen buzgó és eredmé
nyes tevékenysége és igen jó magaviselete~rt. 

Onet Ká?'oly ez. őrmester, a Pered kozségben 
1905. év augusztus hóba.n dühöngött tűzvész alkal
mával a vagyonmentés és tűzoltás körül tanusitott 
rendkivüli buzgalmáért. 

A VI. 8zámu c8endőrkerületben: 

Németh Mihály ez. örsvezető, egy rég~bb i~ő óta 
üzött pénzhamisitás tetteseinek és részesemek ugyes, 
leleményes és szakértelemmel vezetett nyomozással 
történt kézrekeritéseért. 

Mesze8 József ez. örsvezető, egy kóbor czigány
banda által elkövetett 9 rendbeli lopás és betöréses 
lopás tetteseinek nehéz körülmények között ügyes 
és szakértelemmel vezetett 60 órai fárasztó nyomo
zással történt kézrekeritéseért. 

Lukáts Tivadar II. oszt. törzsőrmester, 17 évi 
csendőrségi szolgálata alatt a közbiztonsági szolgá
lat terén, főleg azonban irodai alkalmazásában 12 
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é-:en át tanusított ugybuzgó, pontos és minden te
kmtetben kielégítő eredményes tevékenységéért. 

EberMrdt Sándor ez. örsvezető. 
BU8 Lajos eRendőr, ez. örsvezető. 
Bethlehem Vendel, Sárkány Dénes csendőrök T.a

kács József .. pórszomba~i !akos~n 1904. évi április 
hó 5-én elkovetett rablogyIlkossag tetteseinek hosz· 
szas és fárasztó nyomozás után történt kiderítése 
körül .kifejtett eredményes tevékenységükért. 

~le~n. József örsvezető, egy veszélyes 61 rend
beh, mmtegy 5000 korona kárértékű betöréses lo
pást elkövetett tolvajbanda tagjainak 197 órai fá
radságot s veszélyt nem ismerő nyomozással tör
tént kideritéséért. 
.. Antalfi J~z~~! j~rásőrm,este~, !"fester Józ<e! cz_ 
orsvezető, S~pocz Berencz es P~nter István csendőr 
az 1904. évi augusztus hó 13-án Tétszentkut közsé"': 
ben pusztított tűzvésznél a vagyonmentés, a tÜz 
tovább terjedésének meggátlása és a rend fentartása 
körül ~fejtett hasznos tevékenységükért. 

Vlas1 ts János járásőrmester, Szabó János 1., 
!remmel János, Komlósi Károly, Farkas Pál ez. 
őrmesterek, Hideg Antal, Katona Titusz Hű?"vath 
László 1., Lukácsi And1'ás örsvezetők, Mm';cza Gábor 
csendőr és Mészáros Mihály csendőr ez. örsvezető 
a közbiztonsági szolgálat terén 1904. év folyamá~ 
kifejtett kiváló szorgalmuk, buzgó tevékenységük 
és eredményes működésükért. 

Máté Sándor örsvezető, a Tamás Ferenez kere
csenyi lakos sérehnére 1904. évi november hó 25-én 
elkövetett gyilkosság tetteseinek ügyes, tapintatos 
és szakavatott eljárás sal párosult fárasztó nyomo
zással történt kiderítéseért. 

Borsányi István II. oszt. törzsőrmester, 22 évet 
n:eghaladó csendőrségi szolgálati ideje alatt a köz
bl~tonsági szolgálat terén, valamint szárnyszámvivői 
mmőségben tanusított ügybuzgó és eredményes 
működéséért. 
Győry Zsigmond csendőr ez. örsvezető, az 1904. évi 
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augusztus h6 16-án Tétszentkút községben pusztított 
tűzvész alkalmával özv. Török J 6zsefnének az égő 
házból történt bátor és férfias megmentéséért. 

Va1'ga István IV. őrmester, mint csendőrbirósági 
segédmunkás, ezen alkalmazásban 5 évet meghala
dott idő alatt tanusított lankadatlan szorgalma, buzgó 
tevékenysége kiváló ügyessége s minden irányú 
használhat6ságáért. 

Kiss .Janos J. ez. örsvezető, egy tolvajkulcs hasz
nálat mellett elkövetett 0762 korona kárértékű lo
pás tettesének igen ügyes, leleményes és szaké~te 
le mm el párosult buzg6 nyomozással történt kIde
rítéséért. 

Kumbor Józse! csendőr, az 1905. évi február hó 
19-én Szulok községben dühöngött tűzvésznél 
tanusított önfeláldoz6, bátor és férfias magatar
tásáért. 

Oláh Ferencz járásőrmester, segédoktatói minő
ségben közel 8 éven át úgy a próbacsendőrök, mint 
az altiszti tanonezok kiképzése körül tanusított 
igen buzgó és sikeres működéséért. 

llorváth Józse! II. járásőrmer,ter segédoktatói 
minőségben 4 éven át az altiszti tanonczak kikép
zése körűl kifejtett buzgó és eredményes tevékeny
ségéért. 

Takács Anta,l I. járásőrmester és Németh Mihály 
ez. örsvezető, a Szita Gábor cserszegtomaji lakoson 
1905 márezius hó 20-án elkövetett rabl6gyilkosság 
tettesének 20 napon át tartó buzg6 s fáradságot 
nem ismerő ügyes nyomozással történt kiderí
téséért. 

Máté. Sándor örsvezető, egy rejtélyes lopás bűn 
tettével párosult h alált okozó sulyos testi sértés 
tetteseinek 39 órai buzgó s szakértelemmel vezetett 
nyomozással történt kiderítéséért. 

Szalai János ez. őrmester, a tanosztálynál segéd
oktatói minőségben 4 éven át a próbacsendőrök 
kiképzése körűl kifejtett buzgó és eredményes tevé
kenységéért. 
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Eberhardt Sándor cz. örsvezető, egy több okirat
hamisítást és csalást elkövetett jól szervezett szövet
kezet tagjainak 219 órai igen ügyesen és szakérte
lemmel vezetett fárasztó nyomozással történt ki
derítéséért. 

Szirb Nikita csendőr cz_ örsvezető és Göncz Pál 
csendőr, az 1905. évben lefolyt arató-munkásmoz
galmak alkalmával mintegy 300 főből álló - bo
tokkal s vasvillákkal felfegyverkezett támadó tömeg
gel szeJ?ben fegyverhasználattal kapcsolatos, hig
gadt, kIméletes, de a mellett körültekintő bátor és 
katonás magatartásukért. 

A VII. 8zámu csendőrkerületben : 

Klein Gyula járásőrmester, Thieszke8 János cz_ 
örsvezető, IL altiszt, Orosz Sándor és Boros 
Gábor csendőr, ez. örsvezetők, egy bérgyilkossáa 
tetteseinek igen észszerű, szakértelemmel és fárad': 
ságot nem ismerő szorgalommal való kiderí-
téséért_ . 

Bereczki Sándor járásőrmester, Sáfrán Péter ez. 
őrmester, Molnár Lajos örsvezető, László Dávid és 
Kovác8 József csendőrök, egy széles körben műkö
dött pénzhamisító szövetkezet üzelmeinek leleplezé
séért, a pénzhamisító és a hamispénz kiadásával 
terhelt 13 társának elfogásáért, valamint a hamis
pénz gyártásához használt gépezetnek lefogla
lásáért. 

Farkas Jáno8 őrmester, Miklós Antal ez. őrmes
ter, László Antal, Szücs Péter, Súrkö'zi József és 
Biró Márton csendőrök, egy gyilkossági esetnek nyo
mozása folyamán a bűnjeleknek megszerzése, tette
seknek kideritése, elfogás a és az igazságszolgálta
tásnak történt átadásáért. 

Tóth István ez. őrmester, négy évi szárnyirodai 
segédmunkás minősége alatt kifejtett alapos szak
ismerete, pontossága, lankadatlan munkássága, Rzol
gálatkészsége és példás magaviseletéért. 
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Imre Dénes, Szabó István cz. őrmesterek, Buzo
gány Pál örsvezető, Kovács Károly cz. örsvezető, 
Vidd Ferencz, Ujfalvi Sánd01·, Borbáth Dénes, Biró 
Sándor csendőr, ez. örsvezető, Balog Lajos és Pre-idt 
György esendőrök, határszéli beutazás alkalmával 
fáradsággal, megerőltetéssel és nélkülözésekkel járt 
szolgálat lelkiismeretes teljesitéséért s a százados 
szárnyparanesnokuknak ez alkalommalodaadó igye
kezettel nyujtott támogatásáért. 

Hohol József járásőrmester, 21 évet meghaladó 
esendőrségi szolgálata alatt a közbiztonsági szolgá
lat terén tanusított kötelességhű, ügybuzgó és ki
váló eredményes működéséért_ 
Prőhle Gusztáv hadapród csendőr, cz_ örsvezető, 

a bölöni takarékpénztár kárára történt lopás tette
seinek nyomozása, kézrekerítése és a bűnjelek fel
találása körül, leleményes közreműködésével járőr
vezetőjének hathatós támogatásáért. 

Lukács János örsyezető és Halmágyi D,wia 
csendőr, 24 rendbeli betöréses lopás tetteseinek ki
deritése és azoknak a bűnjelekkel együtt való kézre
kerítéseért. 

Wilhelm István járásőrrnester és Antal Lajos cz. 
őrmester, a esendőrjelentkezők gyüjtésénél 1904. év 
folyamán kifejtett példás buzgalmáért. 

Fülöp Áron örsvezető, szándékos gyujtogatás által 
elkövetett nagymérvű csalás tettesének kiderítése, 
bünjelek biztosítása s a tűz eloltása körül kifejtett 
példás közreműködéséért_ 

Miklós Antal cz_ őrmester, romániai állatesempészet 
felfedezése és meggátlásáért, valamint az állategész
ségügyi rendőri szabályok intézkedéseinek megó;,ása. 
körül kifejtett buzgó és eredményes tevékenységeért. 

},folnár Lajos cz. őrmester, Urbún Ignácz ez, örs
vezető II-od' altiszt és LáRzló Dávid csendőr, ez_ 
örsvez~tő, a Fratói Péter erdőőr gyilkosainak ki
derítéséért és elfogásáért. 

Ta,más Elek járásőrmester, 16 évi csendőrségi szol
gálat alatt kifejtett buzgó tevékenységéért, továbbá 
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mivel mint örsparancsnok örsét mindig példás rend
ben tartotta, alárendeltjeit helyesen befolyá~olta, a 
testületnek jól használható csendőröket és altlszteket 
nevelt. 

Sas Ignácz cz. őrmester, az esztelneki örskörlet
ben a megzavart közbiztonsági viszonyok sikeres 
rendezése és fentartásáért. 

Bi1'ó Jano8 cz. őrmester, a közbiztonság terén ta
nusított kiváló tevékenységéért, örsének példás 
rendben való tartásáért és alárendelt jeinek helyes 
befolyásolásáért. 

Kurkó Józse! cz. őrmester, a közbiztonság terén 
kifejtett buzgó tevékenysége és igen eredményes 
működéséért, 

Ilyes Sándor és Kész Józse! csendőrök, Manuez 
Demeter - a nagy hó és hidegtől egy mellékúton 
teljesen megdermed ve talált polyáni, l~kosnak -
együttesen helyesen eszközölt élesztésl klsérletekkel 
történt megmentéséért. 

Busz Mihaly örsvezető és Nagy Fe1'encz csendőr, 
ez. örsvezető, az alsóvárosvizi és vulkáni örskörlet
ben nagy mérvben üzött romániai állat és élelmi
czikk csempészet korlátozása, a csempészek kidel'Í
tése és a csempészett állatok és élelmiczikkek el
kobzása körül kifejtett buzgó és lankadatlan műkő
désükért. 

Bruckne1' Gyula cz. őrmester, az orsovai szakasz. 
járás és örs teendőinek 10 hónapon át való. ala~os, 
pontos és lelkiismeretes végzéseért, valammt ors
parancsnoki minőségben örsének 7 éven át való 
mintaszerű rendben tartásáért. 

Szabó István cz. őrmester, Bm'dócz Karoly ez_ 
őrsvezető II-od altiszt és Miklós Imre csendőr, a 
közbiztonság terén kifejtett kiváló tevékenységükért 
é s nehéz körülmények között szép eredmények el-
éréséért. . 
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V. A csend5rkerü1eti parancsnokságok által 
nyilvá.nosan megdicsértettek : 

A I. számu caendőrkerűletben: 

Osibipdl Fel'encz csendőr, mivel a metesdi örs
körletben előfordult számos bűncselekmény kiderí
tésében s a tettesek elfogásában járőrvezetőit min
denkor dicséretes buzgósággal támogatta. 

Magya1'osi Imre cz. őrmester és Székely KlÍ1'oly 
csendőr, mivel egy nagyobbszabásu tűzvész alkal
mával, úgy a tűz tovább terjedésének meggátlása, 
mint a vagyonmentés körül kiváló tevékenységet 
tanusítottak. 

Macsá1' Mihríly és Antal Mihály csendőr, cz. örs
ve7.etők számos bűncselekménynek ószszerli.en és 
lelel.Oényesen folytatott nyomozások között történt 
kideritéséért és a teHesek elfogása, illetve feljelen
téséért. 

Dabo8 István csendőr, cz. örsvezető, több lopás 
tetteseinek kinyomozásáért és elfogásáért. 

A II. számu csendőrkerületben : 

Erdélyi Józse! csendőr, cz. örsvezető, Jakab An
tal, Petőfi Mihály és Bac8ó Mihály csendőr, egy 
rabló gyilkossági eset tetteseinek 12 napon át tartó 
igen fárasztó, nagy ügyességre és körültekintésre 
valló nyomozással eszközölt kiderítéséért és a tet
teseknek és bűnjeleknek a?, igazságszolgáltatás ke
zébe történt átadásáert. 

Kinta János csendőr, mert járőrvezetőjét a nyo
mozás keresztülvitelében hathatósan támogatta. 

A III. számu csendő1'ke1'ületben: 

Lep/trt Józse! járásőrmester, Sziklai Á1:pád cz. 
őrmester, Molnár Mihály, Lapu Antal csendőr cz. 
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örsvezetők, Pintér Józse!, Ozigler Lúszló, Balogh 
István és Ozinder János csendőrök, mivel Ő csá
szári és apostoli királyi Felségének itt tart6zkodása 
alkalmával Gödöllőn és vidékén teljesített külön
leges szolgálatok alkalmával fáradhatatlan tevé
kenységet, szorgalmat és kifogástalan katonai maga
tartást tanusitottak_ 

Oseke János őrmester, Nagy Bálint örsvezető, 
Szarvas Józse! czímz. őrsvezető és K?'izsán Péte?' 
csendőr cz. őrsvezető, mivel az 1904. évi augusztus h6 
8-án Vajda Jánosné zilahi lakos udvarán kiütött 
tűz alkalmával gyors megjelenés, erélyes és ügyes 
tevékenység által a tűz tovább terjedését megaka
dályozták. 

Gyurina István csendőr cz. örsvezető és Ha?'czi 
Fe?'encz csendőr mivel Molnár János henczidai 
lakoson Pusztatold község határában elkövetett 
gyilkosság tettesének kiderítése körül járőrvezető
jüket odaad6 buzgalommal támogatták. 

Fazekas Sándor csendőr cz. örsvezető, mivel 
Márki András ráczkevei lakos gyilkosainak nyo
mozásánál járőrvezető örsparancsnokát hathat6san 
támogatta. 

Balogh István cz. örsvezető, mivel a hajduhad
házi örskörletében napirenden volt lopások, betö
rések és más büntetendő cselekmények tetteseinek 
kiderítésénél járőrvezető örsparancsnokát hathat6san 
és odaad6an támogatta. 

Bodnár .tindlrás cz. őrmester, mivel a hajdu
szobosz16 községben és környékén garázdálkodott 
több tagb61 állott czigány tolvaj szövetkezet által 
elkövetett rablások és lopások tetteseit, buzg6, lele
ményes és fáradtságos nyomozás során kideri
tette s az igazságszolgáltatás kezébe adta, miáltal 
a tolvajszövetkezet fosztogatásait61 a lakosságot meg
mentette. 

Varga József, Sándor Gábor, Kinc8e8 Gergely 
csendőr cz. örsvezetők és Rónyai Ferencz csendőr, 
mivel a Hajduszobosz16 községben és környékén 
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garázdálkodott több tagb61 állott czigány tolvaj
szövetkezet által elkövetett rablások és lopások 
tetteseinek kinyomozásánál járőrvezető örsparancB
nokukat hathat6san támogatták. 

Binszki .István és Orosz GYÖ1'gy csendőrök, mivel 
Zádori Fekete J 6zsef a kiskunhalasi határhoz tar
toz6 Balota pusztai lakoson elkövetett rablási kisér
let és annak neje gyilkosainak kinyomozása és 
elfogása körűl járőrvezető örsparancsnokukat hat
hat6san támogatták. 

Paraj Ágoston csendőr cz. örsvezető és Strapecz 
István csendőr, mivel egy nagyobb szabásu pénz
hamisít6 bandának, mely egy egész vidék lakossága 
anyagi j6létét veszélyeztette, három vármegyére 
kiterjedő s 1131/~ 6ráig tart6 buzg 6, leleményes és 
fáradtságos nyomozás során történt kidtlrítése, el
fogása és a bünjelek megszerzése körűl, járőrvezető 
örsparancsnokukat hathat6san támogatták. 

Rudniczai József csendőr cz. örsvezető, 10 évet 
meghalad6 csendőrségi szolgálata alatt, a közbiz
tonsági szolgálat terén tanusított kötelességhű és 
eredményes működéséért, valamint példás maga
tartásáért. 

Tassi János csendőr, mivel a Rákosszentmihályon 
190&. év folyamán tömegesen előfordult többrend
beli betöréses lopások elkövetőinek kinyomozásánál 
s a Rákosszentmihályon ugyanekkor megrendült 
közbiztonság helyreállitásánál örsparancsnokát teljes 
odaadással tamogatta. 

.ti IV. számu csendőrkerületben : 

Széplaki János örsvezető, cz. őrmester, Szigeti 
György csendőr, cz. örsvezető, Deb1'eczeni Ge1'gely, 
Szél Karoly és Milcsevics Ignácz csendőrök, a köz
biztonsági szolgálatban hosszabb idő óta folytono
san kifejtett kivá16 ügybuzgóság és lankadatlan kö
telességtudásért. 

Székeliyhidi Géza próbacsendőr, egy fogolyszöke-

14* 
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vény és egy rablás tetteseinek nyomozása, kideri
tése és elfogása körül kifejtett ügybuzgó és odaadó 
szolgálati tevékenységéért. 

Szabó Sándor csendőr, mivel egy ló és egyéb lo
pás ügyében 109 órán át szakadatlanul vezetett nyo
mozás folyamán járőrvezetőjét kiváló szorgalommfll 
és ügybuzgósággal támogatta. 

Szorgel' Lőrincz csendőr, cz. örsvezető, egy tűz
vész alkalmával a vagyonmentés körül kifejtett ügy
buzgó és kötelességhű tevékenységeért. 

Gordner Jakab örsvezető, cz. őrmester, a kiván
dorlás ellenőrzése terén kifejtett lankadatlan ügy
buzgóságáért 

Je?'emiás Odán csendőr, egy rablás menekülő tet
tes ének, felette nehéz körülmények között, kiváló 
észszerűséggel, férfias elszántsággal és erélyességgel 
eszközölt üldözés során eszközölt kézrekeritéséért. 

Kopcsa János és Kocsis SármMl csendőrök, egy 
tűzvész alkalmával férfias és elszánt eljál'ásuk által 
három egyénnek a tüzhalál közeli veszélyéből es7.
közölt kimentéséért. 

Majercsik György, Sike Pál csendőr, cz. örsvezető, 
Saláta Ferencz, JU1'ás Miklós, Dogyún Miklós, Egi 
Ignácz, Vahály Péter, Gerics GYÖ1'gy, Taskó Fe· 
l'encs, Tóth Gáspár, Móza György, Nagy Lajos, 
Ruszanyuk Ferencz és Bordák János csendőrök, a7-
.Ecsedi lápJ-on 1904. év őszén előfordult talajégés 
tovaterjedésének megakadályozása körüli munkála
toknál kifejtett kiváló kötelességhűséggel párosult 
szolgálati ~evékenységükért. 

Lamos Arpád, Lukács Gyula járásőrmesterek és 
Orosz Pál örsvezető, a legénységi létszám kiegészí
tése, illetve a csendőrséghez való felvételre alkal
mas jelentkezők gyüjtése körül kifejtett szorgalmn
kon alapuló eredményes tevékenységükért. 

VU1'dea László örsvezető, Papp János és Mészá
j'08 Gábor csendőrök, a közbiztonsági szolgálat te
rén az utóbbi időben kifejtett kitartó szorgalmnk 
és eredményes tevékenységükért. 
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Mayer Ferencz csendőr, cz. örs vezető és Szteoz1~
nic8 László csendőr, egy már majdnem megfagyott 
állapotban talált embernek, teljes odaadással, ügye
sen és czéltudatosan alkalmazott élesztési eljárás 
utján eszközölt életretéritéséért. 

Pándy Gyula örsvezető, három éven felüli csend
őrségi ~zo~gálata alatt a közbiztonság terén folyto
nosan kIfejtett ernyedetlen szorgalma és példasz9n:i 
kötelességhűségéért. 

Kovács István örsvezető és Uj Is/ván csendőr, 
egy tűzvész alkalmával az oltás, illetve az élet és 
vagyonmentési munkálatok körül teljesített odaadá 
ügybuzgóság és kiváló kötelességhüségükért. 

Bimba András örsvezető és Faragó Józse! csendőr 
a. Sáros vármegyei Kavecsán községben 3 év óta 
tItokzatos leleményességgel elkövetett számos lopás 
tettesének fárasztó körülmények között észszerüen 
és tapintatosan vezetett nyomozás folyamán eszkö
zölt kideritése és elfogás áért. 

Kovács János örsvezető cz. őrmester 17 1/2 évi 
csendőrségi szolgálata alatt a közb iz ton ság terén 
kifejtett lankadatlan szorgalma révén elért eredmé
nyes müködéséért. 

Huzó János csendőr ez. örsvezető, mivel cgy 
halált okozott sulyos testi sértés ügyében nehélI 
körülmények között hat napon át szakadatlanul 
velletett nyomozás folyamán járőrvezetőjét lanka
datlan ügybuzgósággal és szorgalomma.l támogatva, 
a tettesek kideritéséhez és elfogásához jelentékeny 
részben hozzájárult s egyáltalában a. közbiztonsági 
szolgálat terén már hosszabb idő óta kifejtett ered
ményes müködéséért. 

Péterffy Lajos csendőr ez. örsvezető, mivel egy 
elszabadult és a piaczon levő vásári nép felé ira
modott lovat férfias, bátor és elszánt fellépése 
által, illetve saját testi épségének koczkáztatásával 
megfékezve, a vásári népet érhetett veRzélyt meg
akadályc,zta. 

Tamás Károly és Donka L,iszló cRendőrök, egy 



214 

magát felakaszt ott de más által levágott s igy már 
majdnem meghalt embert az orvosi segély meg
érkezéséig a körülményekhez képest igen ügyesen 
és odaad6 ügybuzg6sággal alkalmazott élesztési 
eljárás által életre térítvén, ezen úgy emberbaráti 
mint kötelességhű ténykedésükért. 

Nagy Istvdn csendőr, a közbiztonsági szolgálat 
terén hosszabb időn át kifejtett kivál6 ügybuzgalma 
és kötelességhűségeért. 

Szigeti Gyö'rgy, Kunfalvi Péte1' csendőr cz. örs
vezetők és Szél Károly esendőrnek úgy a közbiz
tonsági szolgálat terén hosszabb idő 6ta, valamint 
az utóbbi időben nagy mérvben lábra kapott titkos 
kivándorlás felderítése és megakadályozása czéljá
ból teljesített szolgálatoknál kifejtett eredményes 
tevékenységükért. 

Roszevák Vincze ez. örsvezető, az ut6bbi időben 
nagy mérvben lábrakapott titkos kivándorlás fel
derítése és megakadályozása czéljából teljesített 
szolgálatoknál kifejtett lankadatlan akaratereje és 
példaszerű ügybuzgóságáért. 

Sarkady Lajos őrmester 14 éven felüli csendőr
ségi szolgálata alatt úgy irodai alkalmaztatásá
ban mint a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett 
kiváló ügybuzgóságán alapult eredmény(\s tevékeny
ségeért. 

Goldner Jakab örsvezető cz. őrmester, Kubányi Pál, 
Osonka András örsvezetők, Brindza József csendőr 
cz. örsvezető, Kalóczki József, Obládányuk Lá8zló, Ku
hajda Péter, Sepa Mihály, KOBinBzky Kristóf, Oso
kalyi Gábor és Dukrédt Károly csendőrök a köz
biztonsági szolgálat terén hosszabb idő 6ta kifejtett 
lankadatlan ügybuzgóságuk és példaszerű kötelesség
hűségükért. 

Godza Mihály csendőr ez. örsvezető, Flóra Mihály, 
Ráczin László, Buftya György és Bongár József 
csendőrök, a közbiztonsági szolgálat terén 1904-1905. 
években kifejtett kivál6 ügybuzg6ságuk és köteles
séghii tevékenységükért. 
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Kádár György és Firczák LáBzló, csendőrök, 
mivel egy gyilkosság ügyében vezetett nyomozás 
folyamán járörvezetöjüket lankadatlan szorgalom
mal és odaadó kötelességhűséggel támogatták s 
ezáltal az eredményeléréséhez jelentékenyen hozzá
járultak. 

Derecskei DéneB, Reisznbüchle1' Engelbert, Kuli
mann Henrik cz. örsvezetők, Mayer Ferenez csendőr 
ez. örsvezetönek, Gagyó Ferenez és Demjén József 
csendőrök a közbiztonsági szolgálat terén példa
szerű szorgalmuk és lankadatlan akaraterejük révén 
elért kivál6an eredményes tevékenységük ért. 

DUBá1'i György cz. örsvezető az alsóhomor6di 
örskörletben 1905. év folyamán elkövetett több 
rendbeli erdei lopás, kihágás és egy rendbeli 
erdei gyújtogatás tetteseinek kideritése körül ki
fejtett lankadatlan ügybuzgósága és kitart6 akamt
erejéért. 

Leczó Illés és Farkas János csendőr, mivel 
egy rab16gyilkosság ügyében 150 órán át veze
tett nyomozás folyamán járörvezetőjüket lankadat
lan ügybuzg6sággal és szorgalommal támogatva, 
a tettesek kideritéséhez jelentékeny részben hozzá
járultak. 

Orbók Károly csendőr, egy tűzvész alkalmával az 
oltás és vagyonmentés körül kifejtett kiváló ügy
buzgalma és kitartó akaraterejéért. 

HegedÜ8 József örsvezető, cz. őrmester, 15 éven 
felüli csendőrségi szolgálata alatt a közbiztonság 
terén tanusított kiváló ügybuzgósága és kötelesség
hiiségeért, 

Petrás János örsvezető és Füleki Miklós csendőr, 
mivel egy közokirathamisitás tettes ét, egy sza
kadatlanul 3 napig és igen nehéz körülmények 
között kiváló ügybuzgósággal és fáradhatatlan szor
galommal vezetett nyomozás folyamán kiderí
tették. 
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Az V. számu csendő1'ke?'ületblJ-n: 

Amrik Béla ez. örsvezető és Kiss András csendőr, 
egy rablási, egy rablási kisérleti és több rendbeli 
lopási eset kinyomozása és a tettesek kézrekerí
tese alkalmával járőrvezetőjük hathatós támoga
tásáért. 

Devosa András és Bliszte1' András csendőrök 
valamint Mozer István próba csendőr a véghles
szalatnai vál' mellett az országuton történt rablási 
eset kideritése és a tettesek kézrekeritése alkalmá
val járőrvezetőjük hathatós támogatásáért. 

Glédura Sándo?', Devosa Andrlis, Szbáncsek Kri
toflik István csendőrök, a Losonczon történt betö
réses lopási esetnek kinyomozása és a tetteseknek 
kézrekeritése alkalmával járőrvezetőjük hathatós 
támogatásáért. 

Bzdusek György C:6_ örsvezető, Krajosi István 
csendőr, a Liptó-Szent-Miklóson álkulcs segélyévol 
történt nagyobb szabásu lopási esetnek kinyolllo
zása és a tetteseknek, valamint a lopott tárgyak
nak kézrekeritése alkalmával járőrvezetőjük hatha
tós támogatásáért. 

Máazi István járásőrmester és Osidei Józse! örs
vezető, Ludanyi Józse! járásőrmestel', Csorba Józse! 
ez. örsvezető, Tóth Gyö-rgy őrmester, Háris Józse! 
és Berkes Józse! cz. őrmester, a legénységi létszám 
kiegészítése körül jelentkezők gyüjtése által tanusi
tott buzgalmáért. 

Bartos Józse! csendőr, a Losonczon történt be
töréses, lopási esetnek kinyomozása és a tettesek
nek kézrekerítése alkalmával járőrvezetőjük hatha
tós támogatásáért. 

Kolozsváry Lajos ez_ örsvezető és Gonosz János 
csendőr, a Liptótepla. községet metsző teplai patak
nak 1903. évben nagy esőzések következtében tör
tént megáradásakor az emberélet és vagyonmentés 
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alkalmával tanusított buzgó, kitlu·tó és fáradhatlalI 
tevékenységeért. 

Tomek Gyula cz. őrmester, mint szárny és szám
vivőségi és Farkas Józse! cz. őrmester, mint szárny
és segédtiszti segédmunkás több éven át való alkal
mazása alatt tanusított kiválóan kötelességhii ügy
buzgó és eredményes működéséért. 

Harai Tamás cz. őrmester, a közbiztonság terén 
általában és mint örsparancsnok az oktatás és fe
gyelem kezelése körül kifejtett igen buzgó és ered
ményes tevékenysége, valamint jó magaviseletéért. 

Boszina László ez. örs vezető, a közbiztonsági 
szolgálat terén szakértelemmel párosult igen buzgó 
leleményes és eredményes miiködéseért. 

Dobrovodszky Ernő és Lancsin Janos csendőr, 
cz. örsvezető, a közbiztonsági szolgálat terén s7.ak
értelemmel párosult igen buzgó, leleményes és ered
ményes működéseért. 

Drajkó GYÖ1'gy és Korkesz Nándor cz. örsvezetők, 
Mészáros István, Szőllősi István és Pisánszky Tnml/8 
csendőrök, Beliczai Mihály és Hornyrík Pál csendőr, 
cz. örsvezetők, a közbiztonság terén szakértelemwel 
párosult igen buzgó leleményes és igen eredményes 
működéseért. 

Mentu8 János örsvezető, Zlatohlavek Józse! ós 
Osémi Lajos csendőrök, az Alsólipnicza községbon 
dühöngött tűzvész alkalmával a mentés körül tanu
sitott hathatós közreműködésükért. 

Takács Lá8zló örsvezető mint segédoktató, az 
alárendelt próbacsendőrök felett gyakarolt felügye
let, czéltudatos kezelése és azok helyes befolyásolá~a 
és vezetéseért. 

Dodoka Ferencz cz. öl'svezető, mint segédoktató 
az alárendelt próbacsendőrök felett gyakorolt fel
ügyelet, czéltudatos kezelése és azok helyes befolyá
solása és vezetéseért. 

Páln Lajos csendőr, Mészá1'os Janos cz. örsvezető, 
Fm'ró István, Németh MiklóB, Kővári István, Kol
tay Fe1'encz, Nagy Károly, Muzslai Meáá?'d csend-



218 

őrök, KOI'én Sámuel, Gl'eznerics István, B alga István, 
Horváth IBtván és Oitirika Mihály örsvezetők, Handl 
Ferencz, Énekes István és Zsigrai Zsigmond ez. örs
vezetők Holdos Ferencz, Szabó I. János, Petyovszky 
JanoB Kuzmics István és Barfó Mihály csendőr, 
ez. ö~'svezetők, Tóth I. Lajos és Halász Lajos 
csendőr S~tlan Géza, Szabó Mihály, Olay IBtván, 
Böjte András ez. örsvezető és Spanyur András 
csendőr, a közbiztonsági szolgálat terén, hosszabb 
időn át tanusított kiváló ügybuzgalmukért és ered
ményes működésükért, valamint példás magavise
letükért. 

Pogány Lajos, Kovács I~tv,án és ,Nagy, Má~.tcm 
ez. őrmesterek, Grman Mthaly, Racz Kal'oly ors
vezetők a közbiztonság terén általában és mint 
örspar~ncsnokok, az oktatás és fegyelem kezelése 
körül kifejtett igen buzgó és eredményes tevékeny
séCle valamint jó magaviseleteérl. 

"'Horváth Lajos csendőr czimzetes örsvezető, 
Farkas IBtván és Szentandl'ási Ferencz csendőr, 16 
lopási esetnek fárasztó nyomozás által történt 
kiderítés e alkalmával járőrvezetőjük hathatós támo-
gatásáért. . , 

Végh Pál örsvezető, és NlV~ld. Anta~ csen~őr, a 
Komját községben 1905. év Juhus hoban tortént 
tűzeset alkalmával a tűzoltás és vagyonmentés kö
rül tanusitott rendkivüli buzgalmáért. 

A VI. számu csendő?'kel'ületben: 

Németh Józse! III. csendőr, egy kóbor czigány
banda által elkövetett 9 rendbeli lopás és betöré
ses lopás tetteseinek fárasztó nyomozással tör
tént kideritése körül kifejtett eredményes tevékeny-
ségéért. ,." 

Lakatos Mihály csendőr, mIvel helyI szolgalata 
alkalmával éjjel, egy 427 korona ~árértékü. b~.töré
ses lopás tettesét a sötétben felismerve uldozőbe 
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vette, arra futásközben - bár eredmény nélkül -
egy lövést tett, minek következtében a tettes meg
rémülve lakására menekült, hol sikerült elfognia 
és az ellopott pénzt előkeritenie. 

Steinmacher Ká1'oly csendőr, egy veszélyes, 61 
rendbeli betöréses lopást elkövetett tolvajbanda tag
jainak fáradságot s veszélyt nem ismerő kinyomo
zásánál tanusftott eredményes közreműködéséért. 

Knpronczai Bálint czts. őrmester, Sánta Ferencz 
örsvezető, Fülöp István czts. örsvezető, Horváth 
István X. és Simon Lászlo csendőr czts. örsvezető, 
Pápai Mihály II., Novák Józse! Ill., Pál Józse!, 
Pandur Ferencz, Csepregi JánoB és Dörnyei János 
csendőr, a közbiztonsági szolgálat terén 1904. év 
folyamán kifejtett szorgalmuk, buzgó tevékenységük 
és eredményes működésükért. 

HOI'vlÍth József III. csendőr, egy gyilkosság tette
seinek kinyomozásánál kifejtett hasznos és ered
ményes tevékenységéért. 

Hahold Józse! csendőr, egy 5762 korona kárértékü 
lopás tetteseinek kinyomozása alkalmával tanusitott 
eredményes közreműködéséért. 

Gazdig József csendőr, egy rablógyilkosság tette
seinek kinyomozásánál kifejtett hasznos és ered
ményes tevékenységéért. 

Bekes János és Varga Flórián csendőrök egy 
lopás büntettével párosult halált okozó sulyos testi 
sértés tetteseinek kinyomozása alkalmával kifejtett 
eredményes tevékenységükért. 

Bus Lajos csendőr czts. örsvezető és Perger 
Konrád csendőr, egy jól szervezett okirathamisitó 
és csaló szövetkezet tagjainak kideritése alkalmával 
tanusított közhasznu szolgálataikért. 

Ohrisztián Ferencz csendőr, az 1905. évben lefolyt 
arató munkásmozgalmak alkalmával egy 300 főnyi 
botokkal és vasvillákkal felfegyverkezett tömeggel 
szemben történt fellépésnél, járőrvezetőjének hat
hatós támogatásáért s bátor és katonás magatar
tásáért. 
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A VII. szamu cscndő1"kerületben: 

Bognár I zidor és Janka Gyula csendőrök, mivel 
ogy pénzhamisító szövetkezet leleplezése és a tet" 
tasek elfogása alkalmával járőrvezetőjüket hathatósan 
támogatták. 

'Pőkés Mihály ez" őrmester, Thieszkes János ez" 
ör~ve~ető II-od altiszt, Kispál József, Bm"dás GYÖ"1"gy, 
M~k~o8 . Imre ~sendőr ez" örsvezetők, Fülöp Imre, 
BLTO JOIJ8ef, SLlló Baláz8, Fm"encz Lőrincz, Benkő 
Zoltán, Vitályo8 Gyö'rgy, Izsák János, és Ge1"endi 
Sándor csendőrök, a határszéli beutazás alkalmával 
fáradsággal, megerőltetéssel és nélkülözésekkel járt 
szolgálat lelkiismeretes teljesítéseért s a százados 
szárnyparanesnokuknak ez alkalommalodaadó 
igyekezettel nyujtott támogatásért. 

Prohászka Dezső örsvezető, és Butkovics Sándor 
c sellqőr, egy erdei tűzesetnél tanusított kiváló tevé
kenységéért" 

Laszló Antal és Winkler Mihályesendőrök, 
egy tűzvész alkalmával tanusított kíváló tevékeny
ségéért. 

Boko?' István és Szávuj Sándor csendőrök, 24 rend
oeli betöréses lopás tettes ein ek kideritése és azok
]lak a bűnjelekkel együtt való kézrekeritése körül 
kifejtett sikeres közreműködésükért . 
. Szamosi Lászl6 jár~sőrmester, Kizs János I. ez. 
őrmester, és Kovács Aron ez. örsvezető II·od altiszt 
a csendőr jelentkezők gyűjtésénél 1904. év folya: 
mán kifejtett példás buzgalmukért. 

Bara István csendőr ez. örsvezető, Incze Miklós 
és Nágy Mihályesendőrök, szándékos gyújtogatás 
alkalmával elkövetett nagymérvű csalás tettesének 
kiderítésénél Járőrvezetőjük hathatós támogatásáért 
a bűnjelek biztosítása és a tűz eloltása körül kifej: 
tett példás közreműködésükért. 

BaUó Sándor csendőr ez. örsvezető, Czinto8 
István és Lénárd Józsej csendőrök a közbiztonság 
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terén kifejtett buzgó tevékenységük és igen ered
ményes működésükért. 

Klein Gyula, Kovács Bálint járú,sőrmesterek, 
FarklÍs János őrmester, Kovács Fe1'encz ez. őrmes
ter, Kovács Fel'encz, Lórincz Lajos cz. örsvezetők, 
Markó Mihály, Bm·tha Miklós, Szakáos János, 
Farkas János, Péterfi Pétm', Albert, Józse! csendőr 
ez. örsvezetők, László Antal, Gyitrai János, Biró 
Márton, Szabó István és Mihály Károly csendőrök, 
az 1903. év folyamán a csempészet meggátláB!t 
körül tanusitott buzgó, ügyes és lankadatlan mil
ködésükért. 

Istvánfi András és Gönczi And1'ás csenuőrök, a 
közbiztonság terén 1904. év folyamán járörvezetö
jüknek lankadatlan kitartás, fáradságot nem ismerő 
tevékenység általi natha tó s támogatásáért éR igen 
széll eredmények eléréseért. 


