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K'Ítwnteté�ek 
az 1907. év október hó 1·től1908. év szeptember hó 30-áig 

terjedő időszakban. 

I. Jelvényes kitüntetést nyertek : 

1. Kis Gergely r. számú csendőrkerületbeli járás
őrmester. 

Kis járásőrmester 1 850-ben született Csenger köz
ségben. A m. kir. honvédségnél eltöltött három évi 
és  kilencz hónapi szolgálat után 1 876 julius hó 
2·án átlép ett a csendőrséghez s ezen idő óta meg
szakítás nélkül szolgál a testületben. 

Ezen idő alatt mint örs· és járásparancsnok to
vábbá mint szakaszparancsnok helyettes lankadatlan 
szorgalommal, teljes odaadással és páratlan eredmény
nyel működött. 

A közbiztonssági szolgálatban kifejtett rendkivüli 
tevékenységét legjobban bizonyítja azon körülmény, 
hogy hosszú szolgálati ideje alatt 2!:184 bűntettest 
fogott el, 8465 törvénysértőt jelentett fel s az általa 
kiderített jelentékenyebb bűnesetek alkalmával oko
zott és nagyrészt általa megkerített kárösszeg hozzá
yetőleg 1. 1 1 7,866 koronára rug. 

Az általa kiderftett jelentékenyebb bűnesetek : 
7 rablógyilkosság, 8 gyilkosság, 12 rablás, 39 betö· 
réses lopás, 28 lopás, 2 gyujtogatás, 1 pénzhamisitás, 
1 halált okozó súlyos testi sértés, 1 csalás, 1 rab
szökevény elfogása, 1 vagyonrongálás. 

Kiváló szolgálatainak elismeréséülŐ csász. és ap. 
kir. Felsége 1884. évi julius hó 3 1-én legfelsőbb el· 
határozásával a koronú8 ezüst é1'demkeresztet, 1907. 
évi november hó ll-én Bécsben kelt legfelsőbb el
határozásával pedig az arany é1'dHmkereBztet leg· 
kegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

2. Jónás András csendőr, czimzete8 örsvezető a 
III. 8zámú csendőrkerület állományáLan. 
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Edelény községben 1907. évi április hó ll-én or· 
szágos vásár tartatott, melyen Szepesi Károly gaz
dálkodó szendrői lakos 13  éves, Károly nevű fiával 
oly czélzattal jelent meg, hogy ott lovat vásároljon, 
a mi meg is történt. Szepesi a vá�árolt két lovat 
fia őrizetére bizta, ő maga pedig eltávozott, széjjel· 
nézni a vásárban. A fiú látva, hogy más emberek 
is a közeli Boldva vizére terelik állat jaikat itatni, 
a két lovat összekötve, egyikre felült és a Boldva 
vizére ment itatni. A folyó a legnagyobb áradásban 
volt, s hatalmas jégtáblák hömpölyögtek hátán. Ita· 
tás közben az egyik ló beljebb lépett s mivel a két 
ló össze volt kötve, a másik is utána ment, és csak· 
hamar mindkét lónak uszni kellett. 

A sebes folyású víz lesodorta a ló hátáról és a 
folyó árjába vitte a fiút, a ki, miután úszni nem 
tudott, csakhamar a víz alá merült. A jelenvolt nép 
látta ugyan az esetet, azonban senki sem vállalkozott 
a fiú megmentésére, csak jajgatott a parton. 

A sajókazai örsnek egy járőre, mely Csinka József 
és Jónás András csendőr cz. örs vezetők ből állott, a 
lármára figyelmessé téve, a helyszínére sietett, hol 
Jónás András csendőr cz. örsvezető látva a vergődő 
fiúnak kétségbeejtő helyzetét, pusztán csak lőfegyve · 
rét visszahagyva, teljes ruházatban a folyóba ugrott. 
Mint gyakorlott uszó csakhamar elérte a fiut s azt 
hajánál megkapva, a part felé igyekezett. 

E közben a fiú kétszer is kisiklott kezéből, mert 
a torlódó jégtáblák elválasztották őket egymástól s 
Jónás csendőr cz. örsvezető csak óriási megfeszí. 
téssel volt képes az átázott téli ruházat és csizmá· 
val sulyosbított önönterhét valamint a fiú terhét a 
jéghideg víz felszinén fenntartani és lassa-n a par
tot elérni, hol az eszméletét vesztet fiút ápolásba 
vettEík és életre keltették. 

A jelenvoltak egybehangzó tanusága szerint a fiú 
Jónás András csendőr ez. örsvezetőnek halálm-eg
vető és kiváló bátorságra valló eljárása nélkül biz
tosan a hullámokban lelte volna korai sírját. 
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Ő csász. és aI>. kir. Felsége 1907. évi október 
hó 5·én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával Jónás 
András csendőr cz. örsvezetőnek ezen kiválóan bátor 
magatartásáért az ezüst érdemkere8ziet legkegyel
mesebben adományoz ni méltóztatott. 

3. Bene Lajos II. és 
4. Kovács Bálint VII. számú csendőrkerületbeli 

járásőrmesterek. 
Bene Lajos járásőrmester a cs. és kir. közös had

seregben eltöltött három évi tényleges csapatszol
gálat után 1878. évi szeptember hó l -én a m. kir. 
erdélyi csendőr ség hez átlépett, hol ezen idő óta 
előljáróinak teljes Il1egelégedésére megszakitás nél
kül szolgál. 

1898-ban Torda községben (Torontál megye) kö
rülbelül 3-40U főnyi késekkel és botokkal felfegy
yerkezett szocziálista néptömeg megrohanta a köz
ségházát oly czélból, hogy a Bene járásőrmester 
által elfogott és a községházán őrizet alatt tartott 
szocziálista czimboráit kiszabadítsa. Bene járás
őrmester erélyes fellépéRével és bátor magatartásá
val nemcsak hogy megakadályozta szándékukban, 
hanem meg is mentette a szorongatott néptömeget 
egy véres fegyverhasználattól. 

Rendkívül sikerrel működött nevezett járásőrmes
ter 1887-ben a Beztava folyó kiáradásakor az élet 
és vaí!yonmentés terén. 

Ko,'ács Bálint járásőrmester a honvédségnél el
töltött 81/2 haü szolgálat után 1883 julius hó 1 7-én 
átlépett a m. kir. csendőrséghez, hol ezen idő óta 
megRzakítás nélkül szolgál. 

Mint örs- és járásparancsnok hivatásszerű teen
dőit mindenkor a legnagyobb odaadással és nagy 
szorgalommal végezte. 

Különösen kitünt az 189 1 -ben Hunyad vármegyé
ben garázdálkodott, számos rablást, betöréseslopást 
és emberölést elkövetett fegyveres, öt főből állott 
romániai banda utolsó, életben maradt tagjának 
heves ellenállás után történt elfogás a, továbbá az 
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1896-ban Fint6ág községben és végül az 1 906-ban 
Herisor község határában elkövetett gyilkossáo-ok 
tetteseinek kiváló szakértelemmel és leleményes�ég
gel vezetett nyomozás után történt felderítése és 
elfogása által. 

Ő csász. és ap. kir. Felsége mindkét altiszt 
érdem�it

. 
legmagasabb figyelmére méltatva, nekik 

1 907. eVI november hó 12-én Bécsben kelt legfelsőbb 
elhatározásával a h01-onás ezü8t érdemkereBztet leg
kegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

5. Baumholczer Dávid VI. 
6. Táborosi Sándor és 

' 

7. Kovács Buna József II. számú csendőrkerület
beli járásőrmesterek. 

Baumholczer Dávid a honvédEégnél eltöltött egy 
év és két havi csapatbeli szolgálat után 1 884. évi
deczember hó l-én átlépett a magy. kir. csendőr
séghez. 

Kiváló működését számos és szép eredmény bizo
ny�tja. 

Igy a többi között 1898-ban egy héten át folyta
tott fárasztó nyomozás után kideritett és a biró
ságnak átadott egy igen veszedelmes és hirhodt 
lókötő bandát. 

1 889-ben a mecsekszabolcsi, somogyi és vasasi 
bányászok között kiütött sztrájk alkalmával tanusí
tott tapintatos, hidegvérű és czélszerű magatartásá
val és intézkedéseivel tünt ki. 

Az 1895 és 1t>97. évek tavaszán a Duna áradása 
okozta árvizveszély alkalmával Darázs, Herczeg
márok és Kölked községekben teljesített a védelmi 
munkálatok, de különösen a személy- és vagyon
mentés terén hasznos munkálatokat. 

1 893-ban Gyuksits Máté issépi lakos sérelmére 
boszúból elkövetett gyilkosságot, majd 1 895-ben 
Vinykovics Dobrán lipovai lakoson hitvesgyilkossá
got derített sok leleményességgel és szakavatottság
gal végrehatott nyomozás során. 

Táborosi Sándor járásőrmester a cs. és kir. had-
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seregben eltöltött három évi tényleges csapatszolgá
lat után 1885. évi szeptember h6 20-án átlép ett a 
lll. kir. csendőrséghez, hol az6ta megszakitás nél
kül szolgál. 

Szolgálati működéséhez füződő szép eredmények 
közül különösen megemlítésre mélt6nak találjuk az 
alábbiakat: 

1888-ban Lugoson Fischer Ignácz és Vedelk6 
J ános ottani lakosok kárára rendkivül furfangos 
m6don 5000 korona értékű ékszer és készpénz lopa
tott el. Táborosi járásőrmesternek hosszas nyomo
zás után sikerült a tetteseket Bott János és társai 
személyében kideriteni, kik a törvényszék- által 5-5 
évi fegyházra itéltettek el. 

188\J-ben Wolf János istvánfalvi lakos nyomtala
nul eltünt. Táborosi járásőrmester igen ügyes és 
észszerű nyomozás utján kiderítette, hogy Wolfot 
saját fia forg6pisztollyal lelőtte, husát a sertésekkel 
megetette, csontjait pedig a hombárban elrejtette. 
A fiú 15 évi fegyházra lett elitélve. Megszakitások
kal három h6napig tart6, ritka leleményességgel 
megejtett nyomozás után sikerült neki 1905-ben 
Ba.garia Pál brostyáni 82 éves juhpásztornak gyil
kosait Csok György és Fara János brostyáni lako
sok személyében kideriteni, kik 12-12 évi fegyház
zal lakoltak bűnükért. 

Kovács Buna J 6zsef mint póttartalékos lépett át 
1886 deczember 28-án a csendőrséghez, 1889-ben 
ez. örsvezetővé, 1891-ben öl'svezetővé, 1895-ben ez. 
és 1898 ban val6ságos őrmesterré léptettetett elő és 
1904-ben járásőrmesterré neveztett ki. 

Hosszas szolgálata alatt sz�mos szép és elisme
résre mélt6 eredményt ért el. Igy különösen kitünt 
az 1891-ben Krassó-Szörény megyében garázdálko
dott rabl6k üldözésekor, mely alkalommal midőn a 
főczinkost, Rák6czi Pápai Mihályt, el akarta fogni, ez 
rálőtt és csak lélekjelenlétének köszönhette, hogy a 
lövést elháritotta magár61 s azután Rák6czi Pápait 
tette egy lövéssel ártalmatlanná. Kitünt még az 
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1894. évben Baracsházán elkövetett szövevényes 
hitvesgyilkosság, valamint az 1893 ban Knézen el
követett gyermekgyilkosság kideritése körül. 

Igen tevékeny részt vett azonkivül az 1895-ben a 
Duna, Tisza, és Temes foly6k áradásakor az élet- és 
yal!',J'onmentési munkálatoknál is. 

O csász. és ap. kir. Felsége legmagasabb 
figyelmére méltatván ezen kiválóan használható, idős 
altisztek hosszú és kötelességhű szolgálatát, nekik 
az 1907. évi deczember hó 16-án Bécsben kelt leg
felsőbb elhatározással a koroná8 ezüst érdem
keresztet legkegyelmesebben adományozni mélt6z
tatott. 

8. Baum József IV. és 
9. Schmidt Henrik VIII. számú csendőrkerület

beli járásőrmesterek és 
10. Horovitz Sámuel IV. számú csendőrkerület

beli törzsőrmester. 
Baum járásőrmester a cs. és kir. közös hadsereg

ben eltöltött három évi tényleges szolgálat után 
1881. évi okt6ber h6 7-én átlép ett a m. kir. csend
őrséghez, hol az6ta megszakítás nélkül szolgál. 

A közbiztonsági s201gálat terén elért számos szép 
eredményei közül kelyszüke miatt csak az alábbia
kat ismertetjük: 

1888. évi mál'czius h6 14-én éjjel a Bacsava és 
Ignécz közötti utvonalon ismeretlen tettes ek az 
ungvári vásárr6l hazafelé igyekvő Lábon Mihály és 
Lábon Vaszily iványi lakosokat forgópisztolylyal 
agyonlőtték, 500 koronájukat elrabolták és holttes
teiket a bacsavai patakba dobták. 

Baum járásőrmesternek több mint egy hétig tart6 
ügyes és fáradhatatlan nyomozással sikerült a tet
teseket Halpert Márkus, Halpert József és Gold
mann Ignácz személyében kézrekeríteni és a bün
tető igazságszolgáltatásnak átadni. Az első tettes a 
fogság ideje alatt megőrült és meghalt; Halpert 
J6zsef kötél általi halálra itéltetett, mely kegyelem
ből életfogytig tart6 fegyházra változtattatott, Gold-
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mann József pedig szintén életfogytig tartó fegy
b ázra itéltetett 

1892_ évi április hó 1 4-én este Samunovicd Her
man radvánczi lakos Ignácz nevű fiával a bolotinai 
utvonalon megtámadtatott 40uO korona készpénze 
-elraboltatott, fejszével agyonveretett, míg fia sulyosan 
megsebesíttetett_ 

Baum járásőrmester a tetteseket hosszas és kö
l:ülményes nyomozás után Markovics Juda, Jankel, 
Aron és Móricz nagylázi lakosok személyében ki
deritette s őket 13 bűntársukkal egyetemben az 
igazságszolgáltatásnak átadta. 

Schmidt Henrik jJÍrásőrmester született 1 860· ban 
NákMalván. A magyar királyi honvédlovasságnál 
eltöltött két évi tényleges szolgálat után 1884. évi 
október hó 27-én közvetlenül átlépett a magy. kir. 
-csendőrséghez. 

Szolgálati működéséhez füződő szép és sikeres 
-eredmények közül a következőket említjük: 

1898 j unius hó 25-én a nagyvadasi pusztán Turi 
István szalkszentmártoni lakost meggyilkolva és ki
l·abolva találták. Schmidt járásőrmester a tettest 
3uhász Lajos dunavecsei lakos személyében kinyo
mozta, elfogta és a biróságnak átadta. Juhász élet
fogytiglani fegyházbüntetésre itéltetett. 

1904 j ulius 29·én Orosházán Fehér András 81 éves 
gazdag orosházai földész lakásán meggyilkolva ta
láltatott. Pénzes ládája fel volt törve s ab ból 2000 
korona készpénz hiányzott. Schmidt járásőrmester 
két héten át folytatott igen ügyes és leleményes 
nyomozással a tetteseket, névszerint: Popovics J á
nost, Dumbrász Jánost és Fiteró Miklóst elfogta s 
.a biróságnak átadta. Mindhárman kötél általi halálra 
itéltettek, mely azonban kegyelemből életfogytiglani 
iegyházra lett átváltoztat va_ 

1906-ban az orosházai tanyákon lakott özv. Tóth 
Mihályné szül. Szolák Julianna sérelmére elkövetett 
gyilkosság tettesét nyomozta ki meglepően ügyes 
-és észszerű eljárással. 

KISS GERGELY 
�iá1·ásö1·mesle1·. 

BAUM JÓZSE F  

jál-ásőrmestcl". 

FÉNYE S BERTALAN G: 
iárásŐl-mest"-. 

MAGYAR JÁNOS 

jlÍl-á_�öl"mestC1-_ 



BÓZsrNG JÓZSEF 
já,'ásó,'mest81', 

BENE LAJOS 
já,'ásó,'mpste,', 

IIAMBACH ERNŐ 
já,'úsórmester, 

HALÁSZ MII-rALY 
já1'á,�67'j'n(>steJ't 

NÉMETI! D,ícYlD 
já,'ásó,'rllestc,', 

BEDER JÓZSEF 
já,'ásó,'mest81', 

DARÓCZY ENDIUl 
já,'ásó,'mcste, .. 

BOGNAR JAI\AIl 
já,'ásórmester, 

r* 



ILLYÉS JÁNOS 
jtirásó"meste,', 

BA LOG H JÓZSEF 
.id,·ás6,·mestel·, 

KÓSA IMRE 
já"ásó"meste,', 

SZINICZ FERENCZ 
já,'ásó1'HlcMel', 

l 

NÉMETH ISTVÁN I. 
já,·ásó,.,neste1·, 

ZINGAY GYULA 
já1'ású"HleSle1', 

BALLÁC JÓZSEF 
já"ás6nneste,', 

AUGUSZT SJíNOOR 
jÚ1'ÚSÚ"IIICSlN', 



JANKÓ KÁROLY 
ját'áSót'mestct', 

KOYÁCS-BUNA ,JÓZSEF 
jál'ásól'me,�tel', 

CSIBI (SOMB!) TAMÁS 
ja1�ású1·rne8te1·. 

JUHÁSZ ANDRÁS 
jrwásúl'mestet', 

M1LOVÁN MIHÁLY 
járásót'meste", 

SCII VARCZ MÁTYÁS 
já,'áSót'lllestCI', 

TAKÁCS ANTAL 
ját'ásót'mestc,', 

ÁGOTIIA ALIlEHT 
jÚ1'ás61'IHNH/'1', 



TABOROSI SANDOR 
,iá,·cisó1'mester. 

PAP MIKLÓS 
jlÍ1'ású1'meste1'. 

KovAcs BALI NT 

jál'ásól'mestel'. 

AGOSTON JÓZSEF 
jál'ÚBÚ)'HU'S(('I'. 

Horovitz Sámuel törzsőrmester a es. és kir. közös 
badseregnél eltöltött három évi és két havi tény
leges szolgálat után 1 882. évi november h6 9-én 
átlépett a m. kir. csendőrséghez, a hol az6ta meg
szakítás nélkül szolgál. 

Irodai alkalmazhat6sága mindjárt szolgálati ide
jének legelején felismertetvén, már 1883·ban a nagy
szebeni szárnynál számvivői minőségben teljesített 
szolgálatot; ugyanazon évben a IV_ számú csendőr. 
kerülethez helyeztetett át, hol a törzsnél az akkor 
felá�litás alatt állott pozsonyi szárny szervezésével, 
mint oda kijelölt számvivő - volt foglalkoztatva, 
azonban a változott viszonyok következtében 1 883 
október h6 l-én az uj onnan fl'lállitott miskolczi 
szárnyhoz számvivőként helyeztetett át, majd 1886 
február 1 3.án a IV. számú csendőrkerület eegéd. 
tiszti irodájába lett vezényel ve, hol azóta mint segéd. 
munkás megszakltás nélkül alkalmaztatik. 

Horovitz törzsőrmester ugyis mint szárnyszám . 
vivő, de különösen mint segédtiszti segédmunkás 
minden tekintetben kiváló szakértelemmel, pontos-' 
sággal és teljes odaadással működött; úgy a köz
biztonsági szolgálat, mint az irodai ügykezelés min
den ágazatában igen széleskörii ismeretekkel birván, 
azokat a legfelsőbb szolgálat javára mindenkor ered
ményesen értékesítette, miáltal előljáróinak folyto
nosan kötelességhii támasza és minden irányban 
megbízható munkatársa volt. 

A fent elősorolt érdemeik kegyes elismeréseiíl 
Ő csász. és ap. kir. Felsége 1908_ évi február 
h6 22·én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával 
nevezett altiszteknek a koronás ezü8t érdemkere8111tet 
legkegyelmesebben adományozni mélt6ztatott. 

1 1 .  Székely Dénes cz_ örs vezető II. altiszt a II. 
számú csendőrkerület állományában_ 

1907. évi augusztus hó ll-én délután négy 6ra 
tájban a temesmegyei németszentpéteri örshöz tar
tozó Székely Dénes ez. örsvezető és Lukács Mihály 
csendőrből állott járőr portyázás közben a nagy-

13 
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falusi határban a Maros folyón lévő Hik Vazul·féle 

vizimalomhoz érkezett s ott pihenőt to.l"tott. Ugyan

akkor a malomtól körülbelül 200 lépésnyire felfelé 

Varga Mihály és Nagy György József szinai kis

pusztai béresek fürödtek. Az uszásban, gyakor�ott 

Nagy György az 5-6 méter �ély folyoban a vIze� 
taposva a folyó közepe felé Igyekezett. Az USZlll 
nem tudó Varga M ihály azon hiszemben, hogy társa 

szilárd talajon jár, utána ment; alig ért azonban .110 
folyó sodrához, hirtelen elvesztette lába alól a talajt 

és a viz alá mel"ült. A sebesen l'ohanó ár Vargát a 

malom kel"eke felé sodorta. A parton állók kiálto

zó,sára a járőr figyelmessé téve, Varga segélyére 

sietett. Futás közben fegyverzetet és zubbony t le

vetve, csupán csizmában és nadrágban az időközben 

a partra kiuszott Nagy Györgygyel együtt egy, a 

malom mellett kikötött csolnakba ugrottak s a ful

dokló felé eveztek. Ezalatt az ár nagy sebességgel 

ragadta a félig eszméletlen Vargát a forgó malom· 

kerék felé. Az uszásban kevésbbé gyakorlott Székely 
cz. örsvezető a rendkívül veszéll.es helyzet daczára 
haláltmegvető bátorsággal ugrott a rohanó árba, 
hogy a csolnaktól mintegy 10-15 lépésnyire fel

bukkant Vargát a biztos haláltól megmentse s épp 

abban a pillanatban érte utól és ragadta meg, midőn 
azt az ár a malomhid alá és a kerék elé sodorta. 
Á fuldokló Varga e pillanatbán görcsösen kapasz
kodott Székely cz. örsvezető jobb karjába és nya
kába s már· már úgy látszott, hogy mindkettő a 
halál martaléka lesz, midőn Székely cz. örsvezető 
elszántan és hidegvérrel szabadon maradt balkarjá
val egy éppen lecsapódó malomkeréklapátba kapasz
kodott; a következő pillanatban azonban a gyorsan 
tova foraó kerék mindkettejüket a vízbe maga alá 
nyomta � a YÍz alatt mintegy 4-5 méterre vonszolta. 
Itt azonban ujabb veszély várt reájuk; nevezetesen 
az, hogy a forgó kerék a vízből kiemdkedvén, a bal· 
kezével rajta csüngő Székely t és a belé görcsösen 
kapaszkod,\ Vargát forgás közben a malom hidjához 
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csapja s uj ból a víz alá nyomja. E válságos pillanatban 
azonban, midőn a kerék mindkettőjüket a tetőpontra 
emelte, a kétségbeesett zajra figyelmessé tett molnár 
a kereket megállította, mire azután Lukács csendőr 
gyorsan odaevezett, mindkettejüket lesegítette s a par
ton a

. 
teljesen eszméletlen Vargát eszméletre téritette. 

Az osszes .. szemta�u� bemondása szerint Varga, 
Sz.ékely c�. orsvezető onfeláldozó magatartása nélkül 
mll�den bIzonynyal a hullámok martaléka lett ,·olna. Ö csász. és ap kir. Felsége Székely Dénes 
�z .. ?rsyezetőnek eme szép és bátor tettéért 1908. 
en aprIlIs hó t·én Bécsben kelt legfelsőbb elhatá
rozásával az ezü8t érdemkereszfet legkegyelmeseb
ben adományozni méltóztatott. 

12. Takács Ernil csendőr ez. örsvezető a VI. számt'! 
csendőrkerület állományában. 

Takács csendőr cz. öl·svezető 1907. évi novembe}' 
hó 20·án reggel öt óra tájban Gönyü községben eay 
petörés,es lopás m�att keresett felfegyverzett betöI% ' 
�'el talalkozot�. MIdőn azt a törvény nevében meg' 
allásra fe�szóhtotta, a betörő forgópisztoly t rántott 
elő s abbol nevezett csendőr ez. örsvezetőre két lö
vést tett, melyek egyike mellé be furódott mlo a 
másik golyó a dolmányának zsebében volt j�gyzék
könyv?eskében akadt meg. 

Takaes csendőr ez. örsvezető daczára megsebesü
léséne

.
k,

. 
balált megvető bá�or8ággal rávetette magát 

a betorőre, foldre teperte es lefegyverezni igyeke
zett. A dulakodás közben a betörő egy 17 cm hosszú 
pengéjű kést rántott elő s azzal akarta a csendőrt 
leszúrni

, 
8 .dolmányát több belyen át is szúrta, maj d  

a 
,
cs�ndőr �obb �ezét elkapta s az ujját kezdte harap?alm. Takaes latva, hogy támadójúval igy nem bir 

Jobb kezét kiszabad.ftva gyorsan felugrott, kardot 
rántott s azzal a szmtén felugrott s uj ból lőni szán· 
dé�ozott b ,etörőre gyors egymásutánban il-4 erő. 
t�IJes vágast mért, .mire az a kezében volt forgó. 
plsztolyt és kést eleJtve a földre bukott és kevés 
időre rá megbalt. 

13* 
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Hogy Takács csendőr cz. örsve�ető ,:a�óban bátor 
és vitéz magatartást tanusított, bizonyitja az, ho�? 
bár sulyosan megsebesült, a ve,szélyes gonos�tevot 
kézi tusában tette ártalmatlanna. Hogl pe�l.g az 
illető val6ban veszélyes egyén volt, bizonyitja az, 
hogy megmotozásakor nála 1 darab 7 mm forg6-
pisztoly, 38 darab hozzával6 éles tölt�ny, 1 dar�b 
17 cm hOSRZÚ pengéjű kés, és sz�mos alkulc. � tala!
tatott. Az illetö, mint a nala talalt munka�o�yvbol 
megállapittatott, J ahril Hermann poroszorszagl Cott
busi illetőségű 38 éves csavarg6 téglamunkás volt.: Ő csász. és ap. kir. Felsége T,akács E�no 
csendőr cz. örsvezetőnek eme val6ban bator és VItéz 
tettéért 1\108. évi áprllis h6 6-án Bécsben k�l� le_go. felsőbb elhatározásával a málJodiik o8ztályu vttezseg� 
el1Ü8t érmet legkegyelmesebb en adományozni mél-
t6ztatott. .. . 13. Schmid Máté nyug. csendőr cz. , or�veze.tö. 

1907. évi szeptember h6 21·én délutan /2 � ora�or 
Frigyes főherczeg úr � Fenségétöl S.chmld Maté 
csendőr cz. örsvezető, kl akkor a bédal erdősiaknál 
teljesített szolgálatot, azon telefonparan�sot vette, 
hogy azonnal induljon az I�abella-pusztal (Baranya 
megye) kukoriczásban megjelent orvvadászok el
fogására. Schmid c sendőr ez. örsve�ető B:. par!ln�,s 
vétele után Stropka Boldizsár csendőr c�. orsve.�eto? Bauer Sándor pr6bacsendőr cz. örsvezető és GorCSI 
István pr6bacsendőrrel, továbbá . Schmidt Ist�án 
erdővéddel, Kántor János uradalmI gazd�val, Fold
vári József Schmidt Ferencz és KnezovlCs József 
mezőőrökk�l azonnal a helyszinére sietett. Midőn a 
kukoriczásba annak felkutatása végett behatolt, az 
előtte mintegy 3-4 lépés távolságra lel�pulva volt 
Vlasics Ádám izsépi lakos orvvadász hIrtelen fel
ugrott és fegyverét Schmid csendőr ez. örsvezetőre 
sütötte a kit a lövés balkarján ért. 

Sch�id csendőr cz. örsvezető a karjában érzett 
éles fájdalomtól fegyverét nem használhatván této
vázás nélkül halált megvető bátorsággal a merény-
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lőre vetette magát, épen maradt jobbjával a földre gyürte s mindaddig fogva tar�olta, míg a lövés zajára odafutott társai Vlasics Adámot ártalmatlanná. nem tették. 
Schmidt csendőr cz. örsvezető a kapott lövés következtében hosszas gyógykezelés daczára sem nyerte vissza teljesen egészségét s felülvizsgálat utján aa állandó nyugállományba helyeztetett. 
Ő csás7.. és ap. kir. Fel8é�e 1 908. évi április 

hó 6-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával 
Schmid Máté csendőr cz. örsvezetőnek eme férfias és bátor magatartásának elismeréséül az dllüst é'/'
demkerelJzfet legkegyelmesebben adományozni mél
t6ztatott. 

14. Stoié Miklós magyar királyi horvát-szlavon 
csendőrparancsnokságbeli csendőr. 

1907. évi április h6 1 7-én a horvátországi eDuml> 
nevű erdőrész véres összeütközésnek lett szinhelye. 
Ugyanis Matijevié Duje és Stoié Mikl6s petrinjai 
örsbeli csendőrök portyázás közben a Dum nevű. 
erdőben rábukkantak Hrastovski István jamai illető,
ségű veszélyes gonosztevőre a ki a csendőrök fel
szólítására forg6pisztollyal válaszolt. A kölcsönös 
tüzelés közben a gonosztevő, egyik golyója halálosan 
megsebesítette Matijevié csendőrt. Matijevié nem 
törődve sebével, a gonoBztevőre rohant, mire ez 
futásnak eredt, Matijevié csendőr pedig nyomá
ban. Stoié csendőr, a ki a fut 6 gazembert fegy
verével kisérte, nem merte ezt elsütni, attól tartva. 
hogy bajtáraát eltalálhatja. Elhatározta tehát, hogy 
szuronynyal támadja meg ellenfelét, a ki időköz
ben megállt s forgópisztolyával Stoiéot czélba 
vette. Ez egy hirtelen ugrással a gonosztevőnél ter
mett, baljával annak fegyveres jobb karját felütötte. 
úgy, hogy a lövés feje felett süvített el, kardot rán
tott s azzal két oly hatalmas vágást mért Hra
stovski fejére, hogy az vértől elbodtva a földre ro
gyott, a csendőr kardja pedig markolatban ketté
törött. 
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Stoié csendőr ezután bajtársához sietett, a ki 
azonban időközben meghalt. Hrastovski felocsudv9 
aléltságából s látva, hogy Stöié csendőr bajtársával 
van elfoglalva, feltápászkodott, néhány lépésnyire 
egy fa mögé huzódott s addig kabát jában elrejtve 
tartott második forgópisztolyából Stoié csendől'l'e 
tüzeini kezdett. Stoié csendőr erre két jól irányzott 
lövéssel leterítette a gonosztevőt. ,;-

Ha Stoié csendőr csak egy pillanatra elveszíti 
hidegvérét, könnyen megeshetett volna, hogy ő is 
ezerencsétlen bajtársa sorsában osztozkodott volna 
s az az emberbőrbe bujtatott fenevad továbbra is 
garázdálkodott volna -és rettegésben tartotta volna a 
környék l akosságát. 

Ö csász. és ap. kir. Felsége 1 908. évi áprili s  
h ó  3-án Bécsben . kelt legfelsőbb elhatározásával 
Stoié Miklós csendőrnek bátor és vitéz magatartá
sáért a má80dik o8ztályú vítézségi ei/Ü8t érmet leg
l;:egyelmesebben adományozni méltóztatott. 

15. KraJnyák Ferencz cz. őrmester a IV. számú 
csendőrkerület állományában. 

1907. évi szeptember hó 2·án d,lután 4 órakor 
Frigyesvágása községben Lej ovo. Bálint fából épült 
istállójában az ott felügyelet nélkül gyufával játsza· 
dozó apró gyermekek gondatlanságából tűz támadt. 

Rrajnyák Ferencz ez. örsvezető ezen időpontban 
az arra nyiló örsiroda ablakán véletlenül kitekintve, 
az emlitett istálló tetőzete alól füstfelhőt látott elő· 
gomolyogni. Miután tudta, hogy az istálló lakatlan, 
balsejtelePltől üzetve a mintegy 150 lépésnyire fekvő 
istállóhoz futott. Midőn a helyszin közelébe ért, két 
gyermeket látott az istállóból kiszaladni s nyomban 
rá a nyitott ajtón át hatalmas füstoszlop tört elő, 
mig az istálló belsejében tüzárként lobogott a be· 
l'aktározott apróbb értéktelen lim-lomon kivül felhal
mozott szalma és száraz kender, melytől a magasba 
törő lángnyelvek hihetetlen gyorsasággal a szalml\. tetőzet belsejét is láng ba borították. Mialatt a tuz 
mohó pattogással emésztette fel a gyulékony anya-
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got, néha·néha gyermeksfrás hallatszott ki az istálló 
?elsejéből. Krajnyák cz. őrmester egy pillanat alatt 
atérezye, hogy egy percznyi késedelem halálthozó 
lehet a szerencsétlen gyermekre, gyors elhatározás
sal ugrott a türhetetlen forrósá .... ú és fojtó füsttel 
telített égő istállóba. KörülbelÜl 4-5 lépésnyire 
le�.etett az ajtótól, mikor egy kas alól, mely körül 
é.g? szalma és lenkévék hevertek, hörgésszerű hang 
utotte. meg füleit. Erre hirtelen felrugta a kast és 
m�gpIllant�a ala�.ta /1, már lobogó lánggal égő szal. 
man eszmeletlenul heverő Lejovo. Bálint három éves 
Ján?s nevű fiúgyermek ét, kiragadta az őt körülnyal
doso lángnyelvek közül s kirohant vele a..szabadba �o! Dvo�?sák tan!tó seg�lyével eloltá a gyermek 
ego ruh8.lt s azuta� egy Jelenlévő asszony gondo
zásá�a bizta, mig Ő. maga - a szerzett égési sebek 
daczara, melyek .mlatt 1,9 papon át ágyban fekvő 
beteg volt - a tűz eloltas8.lg a helyszinén maradt 
és csak később részesíttetett a Szepesófalváról meg. 
j ele,nt orvos által az első segélyben. 

Ö csász. és ap. kir. Felsége folyó évi julius hó 
17  -én Bad Ischlbén kelt legfelsőbb elhatározásával 
Krajnyák Ferencz cz. őrmesternek eme önfeláldozó 
tettéért a koronás ezüst érdemkel'e8ztet legkegyel
m esebben adományozni méltÓztatott. 

16. Zovar József csendőr cz. örsvezető és 
17. BldÍncié József csendőr a m. kir. horvát

szlavon �sendőrparancsnokság állományában. 
A fentl csendőrökből állott járőr 1906. évi decz. 

hó 31·én a verőczei járáshoz tartozó Szt.-György 
n�vez�tii erdő s�élén portyázva, a mintegy 500 lé. 
pesnyIre fekvő volgykatlanból hatalmas füstoszlopot 
látott felgomolyogni. A völgykatlanban csupán Ko
vá�s � ános szalmafe�eles agyaggal tapasztott kuny
hÓJa allott. A helyszmére érve a járőr megtudta 
hogy Kovács János és Vilma nevii leánya az égŐ 
kunyhóba szorultak és nem képesek kijönni. 

E�kor már az egész ház lángban állott; a ház 
teteje bedőlt s a padlás itt· ott tüzet fogott; a le-
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hullott gerendák teljesen eltorlaszolták a kijárást, szó
val menekülésre majdnem lehetetlen volt gondolni is_ 

Zovar csendőr cz. örsvezető és Blazinőié csendőr 
' nem törődve a nagy veszéllyel behatoltak a lángoló , 

konyhába, honnét Blazincié csendőr a szobába 
tovább hatolva a teljesen eszméletlen Kovács Jánost 
48 leányát kivonszolta a konyhába, a honnét azután 
Zovarral együtt a szabadba kivitték és így a. biz", 
tOB haláltól megmentették őket. 

Ó csász. és ap. kir. Felsége folyó évi junius 
l}ó 23-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával 
Zovar József csendőr cz. örsvezetőnek és BlaZinéíé 
József csendőrnek az ezü8t ér:demker68ztet legkegyel
mssebben adományozni méltóztatott. 

18, Szl1cs János II. cz. örsvezető a VI. számú 
csendőrkerülst állományában. 

Vas vármegye Mérem községében 1907. évi szep
tember hó 24 én nagy tűzvész pusztított, melynek 
46 lakóház és számos melléképület esett áldozatul. 

Szücs János cz, őrsvezető Prach János csendőr 
cz. örsvezetővel rendes szolgálatban állván, csak
hamar a vész színhelyére érkezett és mivel a tűz 
több oldalról pusztított: a járőr két tagja külön
válva dolgozott. 

Ezenközben Krammer Péterné szül. Vukics Mária 
észrevette, hogy négy éves Ferdinánd nevű fia 
hiányzik; odarohant a közelben foglalatoskodó Szücs 
ez. örsvezetőhöz és esdve kérte, hogy mentse ki fiát 
az égő h-ázból, 

Szücs cz. örsvezetlí, miután a ház ajtaja és teteje 
is lángokban állott, fegyverével az ablakot beverve, 
azon behatolt a szobában, Miután a gyermeket nem 
találta, visszasz80ladt az ablakhoz a hol megtudta, 
hogy az a másik szobában van; ujból behatolt a 
másik szobába, hol a füsttől már eszméletlen gyer
meket megtalálván, az ablakon át kiadta és maga 
is sietve menekült. 

A ház néhány pillanat mulva irtózatos robajjal 
összeomlott. 

BAUMIlOLCZEH D.lvlD 
Járásó,'meste/', 

KAnI KÁnOLY 
iá/'ásó,'meste/', 

KÁDÁR ,IÁNOS I 
já,'ásó,'mestel', 

VANKÓ LAJOS 
já,'úsú,.m,cstc1', 

JI 



SCUMlDT HENRI K 

járásörmeste1'. 

LUOÁNYJ JÓZSEF 
já1'ásörmeste1'. 

nusz LIPÓT 
já1'ásó1'rne,Qle1', 

TÁBORSZKY ISTVAi\" 
járásörm este1'. 

ÁCS GÉZA 

já1·á.�ü,·}neRle1·. 

\"ARCA OÁNTE L 

iá,'ásÓ1'rneSler. 

HARStlNYI GERGELY 

já7'ású1'r;lNUe1', 

EROŐFJ FERENC7. 

já1'ásürnwstel', 

II" 

t 



NÉMETH IMRE 

iú,'ásó,'n1este1', 

RACIlEL Pl\L 

já,'ásörmestm', 

PAULIK .JtÍNOS 
já,'ásű,'meSlIJ1', 

'" I ESZ L l STV,\ N 
jú'rásó1'HUSl(',', 

t 

I 

J 
, • 

t 

PAPP LEHEL 

járásó,'meBte,', 

SZAUTi\'ER JJÍ.NOS 
jtÍ1'ású,'m,eSlC1', 

BOCSKOR JANOS 
já,'áBú,'meslel', 

Bonos KtÍL�1J\N 
jrl'ráf�Ó1·n1eSlC1'. 



PREISZ JÁNOS 

.iá1'ásÓ1'nwstm'. 

i\IOUÁCSI FERENCZ 

járásórmeste,', 

FAZEKAS FERENCZ 

já,'ásó"JneSlcl'. 

DIÓSI VAZUL 

já,'ásórmestel', 

SZIGETI JÓZSEF 

járásó,'mcste,', 

ADORJ'\i\" Ji\ 'OS 
já,'ásó,'meste'I', 

TÖVISSI GyönGY 

já,.ásórmcsw', 

SZEKÉR JÓZSEF 

járásó,'mestcl', 



BRATEÁN FERENCZ 
já,'ásörmeste,', 

GRIGELY ANTAL 
járá,�ó,'meste,', , 

PACHMAYER RÓBERT 
já,'ásórmestC1', 

SIMON MÁ RTON 
iá,'ásó,'meste,', 
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Ő csász. és ap. ki!'. Felsége 1908. évi julius 
hó 27·én Bad Isehlben kelt legfelsőbb elhatározásá. 
val Szües János II. ez. örsvezetőnek ezen bátor és 
elszánt tettéért az ezü8t erdemkere8ztet legkegyel
mesebben adományozni méltóztatott. 

Ó CSMZ. és ap. kir. Felsége 1908. évi aug. 
hó 12-én Bad Isehlben kelt legfelsőbb elhatározásá
val hosszú időn át teljesített kitünő szolgálataik 
elismeréseül legkegyelmesebben adományozni méI. 
tóztatott; 

A koronás ezüst érdemkeresatet: 
Az 1. 8zdmú c8end6rkeriil,UJen:, 

19. Beder József, 
20. Ágotha Albert, 
21. Kádár János, 
22. Kari Károly, 
23. Tövissi György, 
!4. Ambrus József járásőrmestereknek éll' 
25. Sehwarez Mózes törzsőrmesternek ; 

a II. uám1Í c8endörkertiletben : 

26. Hambach Ernő, 
27. Pusz Lipót, 
28. Di6si Vazul, 
29. Tratean Ferencz, 
30. Bap Miklós, 
31. Papp Lehel, 
32. Ramás András, 
33. TánclOs Lajos járásőrmestereknek, 
34. Winter Antal és 
35. Jaroch Vilmos törzsörmestereknek éR 
36. Palk6 Sándor örmesternek; 

a Ill. 8zámú csendöl'ke1.ületben.' 

37. Simon Márton, 
38. Fazekas Ferencz, 
39. Vank6 Lajos, 
&0, Magyar János, 
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41. Daróczy Endre, 
42. Zingay Gyula és 
43. Hegedüs János járásőrmestereknek ; 

a IV. számú' csendörkerületben : 

44. Balogh J6zsef járásőrmesternek és 
45. Szabó Sándor őrmesternek ; 

az V. szlÍmú csendő1'kerületben: 

46. Bocskor .rános, 
47. Rachel Pál, 
48. Erdőfi Ferenez, 
49. Varga Dániel, 
M. Grigely Antal, 
{il. Albert János, 
52. Pachmayer R6bert, 
53. Bózsing J 6zsef, 
M. Ludányi J 6zsef, 
-55. Táborszky István, 
56. Jankó Károly, 
57. Juhász András és 
:58. Paulik János járásőrmestereknek, 
59. Chytyil István törzsőrmesternek és 
60. Rosenthal Ignáez őrmesternek; 

a VI. számú csendörkerületben: 
til. Halász Mihály, 
132. Szekér J 6zsef, 
63. Németh Dávid, 
.,4. Bognár Jakab, 
65. Auguszt Sándor, 
66. Ágoston József, 
67. Máthé Elek, 
68. Szabó János, L, 
69. Farkas József L, 
70. Mohácsi Ferencz, 
71. Preisz János, 
'72. Nieszl István, 
73. Németh Imre, 

74. Vincze J6zsef, 
75. Harsányi Gergely, 
'76. Szautner János, 
77. Takács Antal és 
78. Németh István L járásőrmestereknek, 
79. Borsányi István törzsőrmesternek, 
SO. Spi sák András és 
81. Grubics János őrmestereknek és 
82. Murányi Ignácz ez. őrmesternek; 

a VII. 8 zámú csendőrkerületben : 
83. Biró Mihály, 
84. Illyés János, 
85. Csibi (Dombi) Tamás, 
86. Nagy J 6zsef és 
87. Adorján János járásőrmestereknek ; 

a VII I. számIÍ csendörkerületben : 

88. Ács Géza, 
89. Boross Kálmán, 
90. Ballács J 6zsef, 
91. Fényes Bertalan, 
92. Kósa Imre, 
93. Schwarcz Mátyás, 
94. Szigeti József, 
95. Szinicz Ferenez, 
96. Milován Mihály és 
97. Bodor István járásőrmestereknek ; 

a m. kir. hortJdt·szlavon cserulörparancsnohdgnál: 
98. Belobrajdié Pál, 
99. Kralj János, 

100. Racié Ta.más, 
101 .  Radosevié János n., 
102. Radmanovié István, 
1 03. Seketa János , 
104. ZaJganié Mikl6s, 
105. Javor Tamás, 
106. Peterlié Pál és 
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1 07. Bukovac József őrmestereknek, 
1 08. Stakié Rade, 
109. Knesevié Emilian, 
1 1 0. Dolenac Péter és 
111. Sautek György cz. őrmestereknek ; végül : 

Az ezü.t érdemkereaztet : 
1 12. Marosi György 1. számú csendőrkerületbeli örs

vezetőnek, 
113. Arlov Pál m. kir. horvát-szlavon csendörparancs

nokságbeli cz. örsvezető másodaltisztnek és 
1 14. Gusié Stanko ugyanazon parancsDokságbeli 

csend'őr cz. örsvezetőnék. 
Ő csász. és ap. kir. Felsége 1908. évi április 

hó 16·án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával 
legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy: 

Pelle Imre, III. sz. csendőrkerftletbeli cz. őrmester, 
lIolcsán János, IV. sz. csendőrkerületbeli őrmester 
és Szalay Sándor, ugyanazon csendőrkertiletbeli 
cz. őrmester a bolgá" katonai érdemrend ezüst ke· 
re8l8tjét, Marosi Illés, IV. sz. csendőrkerületbeli 
csendőr cz. örsvezető és Bratyinka János, ugyan
azon csendőrkerületbeli csendőr a bolgár katonai 
ezüst érmet, Tövisi Domonkos, 1. sz. cse·ndőrkerület. 
beli csendőr, Májlinger Ferencz és S. Nagy Gyula, 
III. sz, csendőrkerületbeli csendőrök, Varga János, 
Kopik János, Demeter János, Szlinka Pál IV. sz. 
csendőrkerülptbeli csendőrök és Zsigmond József, 
V. sz. csendőrkerületbeli csendőr a bolgár katlmai 
bronzérmet a koronával, végül Fekete Gábor, IV. sz. 
csendőrkerületbeli csendőr a bolgár katonai bronz· 
érmet elfogadhassák és viselhessék. 
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II. Jutalmazások. 

aj A m. kir. és a m. kir. horvát-ulavoD oseDd
/Srségi jutalmazási alapból jutalomdijat D7ertek: 

a m. kir. I.  818ámu csendö,·keTÜletnél: 

Pozsonyi János csendőr_ _ __ .... _ 
Kosza József csendőr .. __ _ _ __ _ 

30 korona 
21  

Pál István I .  csendőr czimz. örsvezető _ 25 
Orbán János 1. csendőr, ezimz. örsv. 20 
Szilágyi János csendőr.... __ _ ___ _ 20 
Máthé Sándor csendőr, ez. örsvezető 20 
Ötvös Gábor csendőr _ _ _ _ _ 20 
Székely László csendőr, ez. örsvezető 20 

a m. kir. II. számu csendörkeriUetnél : 

Torma Vilmos csendőr cz. örsvezető _ 

Szabados Ignácz 
Majer Pál 
Guseilla Miklós 
Simon Péter csendőr 
Gyukits Ferencz ez. őrmester 
Szabó Zsigmond csendőr _ _.o _ _ 

Kilyén Ferencz cz. őrmester_ _ _ 

40 korona 
30 
25 
20 
20 
20 
20 
30 

a m. kin·. III. 8zámu csenitörkerületnél: 

Dékány Benedek őrmester_ _ _ _ 35 korona 
Nyerges Bognár György csendőr cz. örsv. 30 
Barabás István csendőr' cz. örs vezető _ 25 
Mlinárics György csendőr _ _ _ 25 
Niekreisz Károly csendőr cz. örsvezető 20 
Fehér I. József csendőr _ _ _ _ 20 
Kőnig Károly csendőr _ __ _ _ _ 20 

a m. kir. IV. számu csendörkerületnél: 

Kosinszky János örs vezető_ _ _ _ 35 korona 
Hübel Pál ez. őrmester _ _ 30 
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Lendvai Ábel csendőr ez. őrsvezető 
Papp János csendőr ez. őrsvezető 
Bohunyák Demeter csendőr ez. örsv. 
Józsa István ez. őrmester._ _ -

25 korona 
20 
20 
20 

a m. kir. V. számu caendö1'keriiletnil: 

Ladiezky János járásőrmester __ __ 35 korona 
Matyus Károly örsvezető_. _ __ _ 25 
Szalai Károly ez. őrmester 20 
Chmela Rezső ez. őrsvezető __ 30 
Vida Antal esendőL_ _ 20 
Horváth Ferenez I.  őrmester 20 
Mrva Ferenez esendői __ __ __ _ 25 

a m. kir. VI. számu csendŐ1'ke1'ületnil: 

Kovács Ferenez II. ez. őrsv. II. altiszt 25 korona 
Herbek János örsvezető __ __ _ __ 25 
Koma József csendőr ez. őrsvezeiő_ _ 20 
Bognár János III. csendőr _ .... _ 20 
Sebők Lajos ez. őrsvezető II. altislIi 20 
Szél Mihály őrsvezető 20 
Kardos Károly ez. őrmester _ 20 .. 
Bandli Károly ez. őrsvezető II. altiszt 20 " 
Berényi Péter 50 

a m. kir. VII. számu csendő,·ke'l"ületnil: 

Kalló János ez. őrsvezető II. altiszt 
Ferenez József csendőr ez. őrsvezető 
Szekér József « « 
Erős Antal ez. őrmester ._ _ 

Ádám János csendőr __ _ 

Sárkőzi József csendőr ez. őrsvezetö 
Radut Vazul csendőr ez. őrsvezető _ 
Berei Gábor esendőr_ _ _ - -
Jakab Miklós I. csendőr ez. őrsvezető 
J áni Tivadar ez. őrsvezető II. altiszt _, 

30 korona 
25 
20 
20 
20 • 
20 
20 
20 
20 
20 • 

207 

a m. kir. VIII. számu csendö�·kel·ületnil : 

Vig vári Imre ez. őrmester._ __ _ 

Papolezi Lajos ez. őrmester __ 

Hentz Lajos őrsvezető _ _ __ .. 

Boda Miklós ez. őrsvezető II. altiszt 
Tőrők József csendőr ez. őrsvezető __ _ 

Simkó Sándor csendőr _ _ 
Kerekes Mihály csendőr _ _ .. 

30 korona 
40 
20 
20 

.. 20 
25 
25 

a m. kir. hO'l"vát·szlavon csendőrpI.J7ancsnokságnál.· 

Junkovié Márk őrmester _ _  20 korona 
Drakulié Péter ez. őrmester __ 25 
Handl Károly ez. őrmester_ . _ __ . __ 25 
Drazié Mihály ez. őrmester _ 40 
Bukovaé József őrmester _ _ _ __ 20 
Sasi é János ez. őrmester_ _ 20 « 

Tehát 1 908. évi augusztus hó 18-án, mint Ö császári> 
és apostoli királyi Felsége legmagasabb születési!' 
napján a m. kir. és a m. kir. horv.-szlavon esend
őrségi jutalmazási alap kamataiból 68 altiszt és 
csendőr ősszesen 1 646 korona jutalomdijat nyert. -

b) A Török Ferenoz-féle osendörségi jutahna
.ási alapítvány ból jutalomban részesültek : 

a m. kir. I. számu csendörkerületnél : 

Magyari András ez. őrmester ___ 

Forika Péter ez. őrsvezető II. altiszt 
Bokor Mózes őrsvezető._ .... _ _ 

Sztojka Demeter csendőr ez. örsve�ető 
Lugosan István csendőr 
Kibédi Sándor ez. őrmester _ 
Koleza Viktor őrsvezető 
Dobos István ez. őrsvezető II. altiszt 

80 korona.. 
60 
60 
40 
30 
30 
30 
30 

a m. kir. II. számu csendőrk61'ületnil: 

W oIf Péter csendőr ez. őrsvezető __ _ 60 korona 
Ördőg János esendőr__ __ _ _ _ 60 
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Papp József II. csendőr cz. örsvezető ._ 

Francz Mihály csendőr _ _ _ _. 

Csoszor József csendőr � ._ _ _ 

Oláh Lajos cz. őrmester _ _ ._ ._. 

Varga Ferencz örsvezető _ _ _. 

Berzsán Demeter csendőr 

50 korona 
40 
4 0  
50 
40 
:10 

a m. kir. Iti. 8zámu c8endörkerületnél : 

Takács Sándor csendőr_ 
13ztojka Károly örsvezető._. ._ _ .. 

Kustyán Mihály csendőr cz. örs vezető .... 
Lakatos Sámuel csendőr _. 

80 korona 
40 

Készit Y Vazul cz. örsvezető _ _ _ 

Somogyi Géza cz. őrmester _ _ ._ 

Farkas Gyula csendőr cz. örsvezető 
Némedi Bálint csendőr cz. örsvezető 
Leitem Henrik csendőr_ _ _ _ 

Balogh János cz. őrmester _ _ _ 

Fejes István járásőrmester_ _ _ _ 

4-0 
4-0 

30 

40 

30 
30 
30 
30 
50 

a m. kir. I V. Bzámu cBendőrkerüJetnél: 

Kádár István csendőr cz. örsvezető 50 korona 
Bányay János csendőr_ - .- - 40 
Krecsun László csendőr cz. örsvezető _ 40 
Maress János cz. őrmester 40 
Dovecz Sámuel csendőr cz. örsvezető _ 40 
Simon József csendőr 30 
Csaknády János csendőr - - -- - 30 
Molnár Sámuel csendőr _ - 30 c. 

a m. kir. V. számu cBendőrkerűletnél : 

Springenszeisz György cz. örsvezető 50 korona 
Komatinger Gyula csendőr _ _ _ 40 
Kozma János csendőr _ _ _ _ _ 30 
KarkeBz Nándor örsvezető ._. _ _ 40 
Höhne Vilmos cz. őrmester _ _ _ 30 
Borisz István cz. őrmester _ _ _ 30 
Tőke Lajos cz. örsvezető _ _ _ � 30 

BIRÓ M I IIÁLY 

já,'áslÍ!'mester. 

ALBERT .JÁI'OS 

já1·ásÖ1·JJ1.e.�ler. 

BODOR I ST\',\i\' 

já1·á.qÓ1�1neste1·. 

TAMÁS ANDRÁS 

járásórmestcl·. 

III 



NAGY JÓZSE F  
járásórmestm', 

SZABÓ JÁNOS l ,  
já1'ásó1'1neSle1', 

FARKAS JÓZSEF I .  
já,'ásó,'meste,', 

VINCZE JÓZSEF 
já,.ásó,'mestcr, 

TÁNCZOS LAJOS 
Já,'ásó,'meste,', 

J lOROVITZ SÁMUE L 
törzsó,'mester, 

SZABÓ ISTVÁN 
já,'ásó,'meste,', 

WINTER ANTAL 
!Ö,'zsó,'mestm', 

III" 



J.\ROCIl V I LMOS 

tö,'.:;só,'mcste,'. 

AMBHUS JÓZSEF 

Wrzsórmeste,'. 

SCH \\'ARCZ �IÓZES 

lÖ1'zSú,'rncSler. 

Cl/lTYIL I STVÁN 

tö" .:; .• /j,'meste,', 

BORSÁNYI ISTYÁN 

tör'zsór'mc,l:;teJ'. 

ROSE 'TJIAL lG N.í.CZ 

ó,'mester. 

PA LKÓ sÁNI)on 

Ú1'IJlCster. 

SZABÓ SÁNOOH 

Ó,'))wstc", 



SPJSÁK ANDRÁS 

órmeste,', 

MURÁNYI IGNÁCZ 

órmester, 

GRUBICS JÁNOS 

órmester, 

KISS SÁNDOR 

ez. őrmester, 

KRAJNYÁK FERENCZ 

CZ. Ó1'mestm'. 

SZ /�KELY D É N E S  

ez. ö,·s vezetó. 

MAROSI GYÖRGY 

ö,'svezetó. 

szűcs ,/Á OS l J ,  

ez. Öl'8ve::eló, 



TAK.\CS ERNŐ 
csendör, ez. öt's vczetii, 

SCIHIlD M.\TÉ 

ny. csen,zó,', ez. ö1'svczet/i, 
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a 'm. kit". VI. 8sám'lf caendőrkeTÜletltél : 

Szabó János I. járásőrmester ._ 50 korona 
Horváth Ferencz IX. cz. örsv. II. altiszt 40 
Stier Béla cz. őrmester ._ _ _ _ _ 40 
Stropka Boldizsár csendőr cz. örsvezető 40 
Kretti János cz. örs vezető II. altiszt _ 40 
Tóth Antal cz. örsvezető II. altiszt _ 30 
Mihálykovics István csendőr _ 30 
Somogyi István II. örsvezető 30 
Krivarics József cz. örsvezetll II. altiszt 30 

a m. kir. VII. 8zámu ca8ndőrkeriiletnél : 

Ruszán János cz. örsvezető II. altiszt ._ 

Nagy József járásőrmester_ __ _ 

Grécz Imre csendőr cz. örsvezető _ 
Szász András örsvezető _ __ __ 

Tóth Bálint csendőr cz. örsvezető _ 

Incze Dénes csendőr cz. örsvezető 
Kovács Simon csendőr cz. örsvezető 
Máthé Tamás cz. őrmester _ 

Ujvári Pál csendőr cz. örsvezető 
Horváth Vincze őrmester _ _ _ 

50 korona 
60 
40 
40 
30 
40 
30 
40 
30 
30 

a m. ,ki?·. VIII. asámu caendörkerületnél : 

Csordás Ferencz járásőrmester._ 60 korona 
Kiss Lajos őrmester _ .__ __ _ _ 50 
Balogh István cz. őrmester__ __ 40 
Takó Sándor cz. őrmester ' _ _ 40 
Szabó Antal cz. őrmester _ __ 30 
Sarkadi Sándor cz. őrmester _ _ _ 60 
Sarudi Benjamin örsvezető_ 40 
Erdélyi János cz. örsvezető II. altiszt 36 
Benedek József csendőr _ _ _ 30 
Turi Imre csendőr __ _ _ _ _ 30 

Tehát 1908. évi augusztus hó 18-án, mint Ö csá 
szári és apostoli királyi Felsége legmagasabb szü
letése napján 71 altiszt és csendőr 2856 korona juta
lomban részesült. 

1 4  
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e) A Panajott Sándor-féle csendőrség! segélye-
zési alapítVÁnyból segélyben részesültek : 

Horváth Kálmán nyug. őr�ester _ ._ 60 korona 
Tanitó Gyula végk. elb. csendőr_ 60 
Sere st er Lajos nyug. csendőr _. _ 60 
Orosz János volt csendőr 78 
Szelicsán István nyug. csendőr 60 
Gacs Tgnácz nyug. őrmester_ ._ _ 60 
Nazer József nyug. cz. őrmester 60 
Rigó József nyug. csendőr .... _. 60 
Fekete Ferenez nyug. csendőr ._ 60 
Pál Ignáez nyug. járá.sőrmester _ .... 60 
Forgiarini Károly nyug. ez. őrmester .. _ 60 
Kéry Sándor nyug. járásőrmester 77 
Hartmann Ignáezné, őrmester özvegye ... 60 
Nagy József nyug. örsvezető _ _ 60 
Kalauz József nyug. csendőr _ ._ 60 
Makay József nyug. csendőr_ _ _ 60 
Bugarin László nyug. esendőr_ _ 60 
Bartha Istvánné, törzsőrmester özvegye 60 
Páljános Nándorné, törzsőrm. özvegye 60 
Roska Jakab nyug. csendőr .. _ .... 60 
Losonczi Frigyes nyug. csendőr.... 60 
Zana Pál nyug. csendőr 60 
Florea Simon nyug. őrmester 60 
Thiesz János nyug. örsvezető . 80 
Herda Ádám nyug. csendőr .... 60 
Füredi József nyug. csendőr _.. _ ._ 60 
Lajos Géza id. ny. csendőr ez. örsvezető 60 

Összesen tehát 27 egyén 1 675 korona segélyben 
részesült. 

d) A dombrádi Nagy Gyula-féle alapítványbóJ 
jutalomban rés.esöltek : 

a m. kir. 1. számu csendőrkerületllél : 

Ferenez András őrmester .... ._ _ .. 45 korona 

2 1 1  

a m. kir. II. számu csendórke?'ületnél : 

Győrfy András járásőrmester _ . __ . _ 45 korona 

a m. kir. III. 8zámu csendőrkerülefnél : 

Vajda Gyula őrmester __ .. _ _ 45 korona 

a m. ki?'. IV. Bzdmu cBendőrkeriiletnél : 

l\Iarkstein Bertalan járásőrmester ._ ._ 45 korona 

a m. kú·. V. számu c8endórkeriiletnél : 

Mezey Péter őrmester _ _ _ _. .... 45 koronlh 

a '/11. kir. VI. 8zám1t csendőrkerületnél : 

Molnár Ferenez L ez. őrmester . .. 45 korona 

a m. kir. VI!. számu csendőrkeriilelnél : 

Dobrián Péter járásőrmester _ __.. _ 45 korona 

a m. kú·. VIII. számu c8endórkerületnél :  

Kovács István ez. őrmester _ .... 45 korona 

e) A m. kir. belügyminiszter úr Ő Nagyméltó. 
sÁgától jutalmat nyertek : 

a nt. kir. I. számu csendörkerületnél : 

Tamás András ez. őrmester 
Ivácson József csendőr ez. örsvezető 
Vida Albert őrmester ._. 

Bartos Zsigmond csendőr .. _ _. ._. 

Hunyadi Mátyás ez. őrmester __ 

Kiss Domokos ez. őrmester ._. ._ 

Kaufmesz Mihály járás őrmester 
Incze Sándor ez. örsvezető ._ ._ 

Doba Mihály ez. örsvezető.... _ ._ 

Mózes Albert csendőr 

100 korona 
1 00  
50 
50 

200 
100 
200 • 
100 
1 50 
1 50 • 

14* 
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& m. ki1·. II. 811ámu c8endőrkerületnél : 

Eke István esendőr_ - -
Lázár Sándor csendőr ez. örs vezető -

Diósi Vazul járásőrmester - - -

Kilyén Ferenez ez. őrmester._ -- -

Gábosi Benjámin őrmester_ --
O1oós Keresztély csendőr - - -
Török József csendőr - - -

-
- ---

Kiss Vásárhelyi János csendőr ---- -
Szegi PlÍ.l csendőr - -- - -
Barabás József csendőr - -- --

Boár László csendőr - --

lionnert János csendŐr - -

13ertleff János csendőr - - - --- ---

50 korona 
60 

100 
100 
200 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

a m. kir. III. 8zámu csendörkerületnél : 
Nyiri Sándor ez. őrmester -- - --

N agy J ános ez. őrmester_ - -
Schneider Gáspár járásőrmester 

___ 100 korona 

Rácz Károly őrmester 
Kovács Mátyás őrmester --
Kele József ez. őrmester_ --
Simon József cz. őrmester _ 
Devánszki János cz. őrmester 
Fodor István ez. őrmester _' 
Bliszter András csendőr - ----

Márton István örsvezető 
Molnár Mihály csendőr ez. örsvezető --

Tarkó Lajos csendőr cz. örsvezető --

Baráth Károly csendőr -- - - - 

Gémesi Márton cz. őrmester._ -

Csete Lajos csendőr cz. örsvezető -
Lajos Géza csendőr cz. örsvezető 
Szücs József csendőr ez. örsvezető -
Váncsa Sándor csendőr ez. örsvezető 
Pintér JlÍ.nos csendőr ez. örsvezető 
Horváth József III. csendőr -- -

Pimpedli Gyula csendőr 

100 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
60 
öD 
60 
60 

100 
100 
100 
60 
60 
60 
60 
60 
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Pethő Elek csendőr _ _ _ _ _ 
Binszki IstvlÍ.n csendőr 
Szenet János csendőr_ 

-
___ -_ 

-

_ 

-
_ 

. -
60 korona 
60 
60 

Megyeri Antal csendőr cz. örsvezető öD 
Balla József csendőr _ _ _ _ __ _ 60 
Herbszt József járásőrmester _ 80 

50 Szili János ez. őrmester __ _ _ __ 

Novák István járásőrmesteL_ __ _ _ 
Tarcsi Gyula csendőr _ _ 

40 • 
40 
30 Pardi Sándor cz. őrmester __ _ _ _ 

Fodor István csendőr cz. örsvezető _ 30 .. 
Ticz József csendőr ___ _ 30 
Hasur István csendőr 
Balla József csendőr 

30 .. 
30 

150 Margineán János járásfu.m;;;te;-
_ -

Huszár József örs vezető cz. őrmester _ 
Nagy Mihály Lajos járásőrmester 
Szilágyi István csendőr cz. örsvezető _ 

100 .. 
60 
50 .. 

Biró Károly csendőr ._ ___ _ __ _ 

KovlÍ.cs János II. csendőr 
Koós János csendőr --

- -

-
30 

100 
50 

150 Földes László ez. őr�est-;r 
- -

Lamos Árpád jlÍ.rásőrmester
-
_ -

--
__ 150 ,. 

Szalay Pál ez. őrmester __ _ 100 
Oláh József őrmester_ ___ __ _ _ 200 

a m. kir. V. számu csendőrkerületnél : 
�ovlÍ.es Sándor járásőrmester _ __ 50 koroll!l. 
Ersek Dezső csendőr ez. örs vezető _ 30 
Sesasz:qy Ferenez csendőr _ _ 30 
Rácz András csendőr 30 
Balogh Gyula próbae-;endőr 

--- _ 
-

_ ._ 30 
Szekeres András próbacsendőr _ 30 
Fürst' Mór csendőr ez. örsvezető _ 30 
Hranyai Iatván cz. őrmester_ _ _ 50 
Ksinszky András csendőr __ _ _. 40 
Chmela Rezső ez. őrsvezető _ _ _ 60 
Mrva Ferenez csendőr :l() 
Szalai Károly ez. őrm;;;te; _ 

--

_ 

- .- 1 00 • 
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50 korona 

30 
Imre Zsigmond örsvezető �. 

Szabó Géza csendőr ez. örsvezető 
Drajkó György ez. őrmester ._.. 25 
Csémi Lajos csendőr _ _ _ 25 

N agy Ambrus esendőr ._ 50 
.Beke Lajos próbacsendőL. 30 

Imre Zsigmond örsvezető _ 80 
Deák Flórián csendőr .... . _ __ 60 

Katona László ez. őrmester 1 50 

Krikker Gyula csendőr ._ _ "" l OD 
'Stadler József őrmester_ _. .... .. .. 100 

Szabó Gábor őrmester _ _ _ .� 100 

.Bodori János ez. őrmester .__ 100 

Illés József ez. őrmester 1 20 

Kolonits Károly örs vezető _ ._ 90 
Kovács János Il. örsvezető _ . _ 90 
Ondreák Vendel csendőr 80 

Hulik János esendőr_ _ ._ 80 

Kőrösligeti Ádám csendőr ez. örsvezető 80 
Tóth Béla. csendőr ez. örsvezető .. _ 80 

Csuka László csendőr _ 80 

Tőke Lajos csendőr ez. örsvezető 70 

Kiss József csendőr _ .... 70 

Ladányi József járásörmester 80 

Reekert János járásőrmester 100 

Modródszki József járásőrmester._ - 80 

Ravasz Ferenez járásőrmester _ 80 

Pollák Mátyás ez. örsvezető _ _.. 80 
Nagy Károly 1. ez. örsvezető .... 100 

Belédi István csendőr ez. örsvezető ._ 60 

'Beiber János csendőr ez. örsvezető 60 
Dudás Károly csendőr 60 
Rácz János csendőr.. 60 
Görcs László csendőr.... __ .. _ 60 
]3orsiezki István csendőr .... _ 60 

Kopeezki József csendőr .... .... _ .... 60 
Kokaveez Lajos csendőr .. , . .. ._ - 60 
Palatinusz János járásőrmester ._ _ 100 

Earáth István járásőrmester _ .. 100 
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Nagy István 1. őrmesteL. .. .. 
Nagy János I. ez. őrmester 
Lády Gyula ez. őrmester 
Barta József I. ez. őrmester 
Rendes János ez. őrmester _ 

Dán Ferenez örsvezető_. 
Buehta István örs vezető 
Tóth József I. örsvezető 

-

Tandli János ez. örsvezető .... _. 

Fürst Mór csendőr ez. örsyezető 
Szórád Rezső csendőr 

.... 

Fábián Ágoston csendőr 
Fördős József csendőr _ _  _ __ 

S zolesánRzki Antal örs\-ezetö ... . ... 
Koroján Sándor csendőr ez. örsvezető 

100 korona 
100 

80 

80 
80 
60 
(lD 
60 

60 

60 
50 
50 
jO 

150 

100 

a m. kir. VI. számu c8endörkeriilelnél : 
Baumholezer Dávid járás őrmester 50 korona 
Cserni Lajos esendőL. _ _. 30 

Standera János csendőr an 
Lakics István ez. őrmester .. . :)0 
Bodlak Lajos csendőr _ _ 40 

J oaehimstahl Károly járásőrmester 60 
Sümegi József ez. őrmester 60 

Sznopek József ez. örsvezető_ 40 
Goezán Gyula csendőr _ 40 
Márkus János ez. őrmester _ 60 
Csiby István ez. őrmester _.. 60 

Krispenz András ez. őrmester _ _ 60 

Németh István \'1. ez. őrmester 60 

N agy Vendel ez. őrmester _ 60 

Bersán Győrgy őrsvezető .... 60 

Bögi Ignáez ez. örs vezető _ 50 
Sehwarez Ferenez ez. őrsvezető 50 
Berényi Péter ez. örs vezető .. 50 
Paitli István ez. örsvezető 50 
Magyar István ez. örsvezető ._ .. 50 

Györik Gergely esendől' ez. örsvezető .. 40 
Balázsovits József csendőr ez. örsvezetö 40 
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Takács Jenő csendőr_ ----
Csizi Henrik csendőr - -� - -
Tóth Ferenez II. járásőrmester - -
Cziriák Mihály járásőrmester -
Szekér József járásőrmester -- -
Nagy Péter ez. őrmester - -
Horváth József V. ez. őrmester -
Hantal József őrsvezető 
Takács János I. őrsvezető _ .. - �- -� 

Kulcsár Károly ez. őrmester -- -- ---

Mózner Zsigmond csendőr ---- ---- - 

Pál József ez. őrsvezető.� 
Kiss József I. járásől'mester --- .. 
Molnár János I. őrsvezető ---- -
Pongrácz Pál őrsvezető - --- -- ---

Kiss István L csendőr ez. őrsvezető 
Gyenese József csendőr -� .. -

Barasies Kálmán ez. őrmester 
Ádámeez Gábor ez. őrmester 
Aradi Győrgy csendőr _� 

40 korona 
50 
80 

100 
1 00 
60 
60 

60 
60 
50 
50 
50 
80 
60 
60 
40 
40 
60 
60 
40 

a m. kil'. VII. számu csendörkeriiletnél : 
Csibi Tamás járásőrmester _ _ __ _ .. - 100 korona 

Illyés János járásőrmester _ _ 100 
Bajka Sándor őrmester- ____ _ _ 100 
Miklós Antal őrmester ___ 40 
Campeán Győrgy ez. őrmester___ ____ 80 

Kleiseh Gottfried ez. őrmester ____ .� 40 
Paál András ez. őrmester 40 
Tóth Ferenez ez. őrmester _ _ . -- 60 
Pál Dávid örsvezető 50 
Fancsali Elek ez. őrsvezető _ 50 
Halász István ez. őrsvezető 30 
Nagy Izsák ez. őrsvezető_ _ _ _ 30 
Rend Lajos ez. őrsvezető _� _ _ - 30 
Sipos József ez. őrsvezető _ __ - 30 
Ferencz Mózes csendőr ez. őrsvezető 30 
Szilveszter J 6zsef csendőr ez. őrsvezető 30 
Péterfi István csendőr ez. őrsvezetö - SO 

t 
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Kiss József csendőr ez. őrsvezető _ 

Mihueza Demeter csendőr ez. őrsvezető 
Zugschvert Rezső csendőr ez. őrsvezető 
Sárkőzi József csendőr ez. őrsvezető .. _ 

László Lajos csendőr .ez. őrsvezető _ 

Jubák Márton csendőr _ .. _ _ _ __ .. 

Bitai Mózes csendőr _ _ __ _ 

Hermetzi Károly csendőr ___ _ 

László Ferenez csendőr _ _. 

30 korona 
30 
30 
20 
50 
30 & 
30 
30 
30 

a m. kir. VIII. számu c8endörkel'iiletnél : 
Dózsa József őrsvezető ez. őrmester 
Lázai Ferenez őrsvezető ez. őrmester 
Katona István őrsvezető 
Réjkó József őrsvezető _ ___ _ _ 

Pleskó Pál csendőr _ _ ._ _ 

Viski Gyula csendőr ez. őrsvezető ___ _ 
Pálos Péter csendőr ez. őrsvezetö _ _ 

Szeleezki János csendőr ez. őrsvezető 
Ferenez István csendőr ez. őrsvezető 
Fogarassi Gyula* őrsvezető _ _ 

Sasi László* csendőr _ _ 

Csordás Ferenez* járásőrmester __ 

Sarudi Benjamin* őrsvezető ___ __ __ 

Biró Balázs* volt csendőr ez_ őrsvezető 

60 korona 
60 
(jO 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

350 
1 50 
100 If 
100 " 
1 00 

f) A :mo kir. kereskedelemügyi miniszter úr 
Ő Nag;v:méltóságá.tól jutalmat nyertek : 

a m. kir. IV. Bzámu csendörkeríiletnél : 
lllyés Mihály járlÍ,sőrmester _ ' 

-'" 1::: 200 korona 
Szolga Alber,t járásőrmester _ -� � S ·" 150 
Jakabovies Abrahám ez. őrm. __ g�)-* 1 00 
Nagy István járásőrmester _ Q) �� 'E  80 
Sulán Géza Andor ez őrm. "'":o .s � 80 
Csonka András ez. őrmester dl � .::f:.;;l 60 <xl 

* A dánosi rabl6gyilkosok elfogása körül teljesitett ki
vltl6 szolgálatél·t. 
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IGergely Ignáez ez. őrmester .... .. 
IGyőri . Ferenez ez. örsvezető .!4 

60 korona 
80 
60 Kiss Aron ez. örs vezető - - .e 

Denesikjózsef ez. örsvezető � 15  
Papp János ez .  örsvezető ._. � 1 5  
Román János ez. örsvezető � 15  
Kós György ez. örsvezető - '- bO 1 5  
Román Péter csendőr _ ._ _ _ ·05 "; 1 5 
{)bladányuk László csendőr_ � 1l 15 
lYányuk György csendőr .. � � 15 
Nagy József csendőr._ . .  _ _ ';;'� 15 
Ferenezi Gyula cs. ez. örsv. � � 1 0  
Kreesun László cs. cz. örsv. ::o ]  1 0  
Hajdu József csendór _ _.. � 10 
Ivánovics Sándor csendőr _ - 'dl 10 
Ouller János csendőr _ _ _ ._ :; 10 
Kormos László csendőc.. _ _ !l 10 
Valki András esendőr ._ ._ .... _ � 10 
Tordai János csendőr _ ._ 05 10 
Puskás János csendőr _ _ _ 10 

a m. kú·. V. Bzámu cBendörheTÜletnél : 

Imre Zsigmond örsvezető .. _ _ _ _ 30 korona 
Szabó Géza csendőr ez. örsvezető 30 

a m. kir. VII. Bzámü cBendörkerületnél : 

Csáki Lőrinez cz. őrmester_ _ _ ._ 80 korona 

Életm.entési díjat nyertek : 

<tó m. kir. II. 8zámu c8cndőrkcrűletnél : 
!(elemen Mihály ez. őrm. 1 személy után 50 Korona 

a m. kir. III. Bzámu cBcndörker'Ületnél : 
Jónás András ez. örsv. 1 személy után 50 korona 

a m. kir. I V. Bzámü c8cndŐ1'kerületnél : 

Krajnyák Ferenez ez. őrm. 1 személy után 50 korona 

: H ll 

a m. kir. V. 8zámü cBendörkeriiletnél : 

Pollák Benedek ez. ormo 1 személy után 50 korona 

a m. kir. VIII. 8zámú c8endörkerületnél : 

Zsivits Mihály csendőr 1 személy után flO korona 
Turzai József ez. örsv. 1 személy után 50 

III. A m.agyar királyi honvédelmi m.inis&ter úr 
Ő Nagym.éltósáCától dic.érő okiratot nyertek. 

Az 1. számú csendőrkel'ületben : 

1. Porumba József járásőrmester, a zilahi, nagy
károlyi és huszti adóhivatalok kárára mintegy 700000 
korona értékben elkövetett betöréses lopások tette
seinek páratlan buzgalommal és szakértelemmel fo
ganatosított kiderítés e és elfogás a körüli hathatós 
közremüködéseért. 

2. Hunyadi Mátyás eúmzetes őrmester, egx nagy
szabású pénzhamisitás tetteseinek kiválóan ügyes 
és körültekintő eljárással eszközölt kideritése és el
fogásáért. 

3. MaTOsi Gyöl',q,Il örsvezető, a közbiztonsági szol
gálat terén 25 évet meghaladó csendőrségi szolgá
lati időn át kifejtett igen eredményes és buzgó mü
ködéseért. 

A Il. számú csendörkerületben : 

4. Bezdán Kálmán törzsőrmester, a segédtiszti 
irodában éveken át teljesített ki váló szolgálatáért. 

b. Rusz Lipót járásőrmester. 21 évet meghaladó 
szolgálati ideje alatt kifejtett eredményes működé· 
seért. 

6. Diósi Va;;ul járásőrmester és 1l.ilyén Ferenc:: ez. 
őrmester, Tölgyesy József és ennek gaz,lasszonya 
Hegedüs liona és cselédje Molnár Róza füzesi la
�osokon elkövetett rablógyilkosság tettesének, Zajka 
Adám füzesi lakos személyében történt kiderités8 
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és elfogásáért, valamint az elrablott 3266 korona 
pénz megkeritéseért. 

8. Szöcs Antal járásőrmester, a közbi�ton�ági szol
gálat terén huzamosabb időn át kifejtett kiválóan 
eredményes tevékenysége és megbizhatóságáért. 

A Ill. számú csendőrkerületben : 
9. Pazekas Ferencz járásőrmester, 24 évet meg

haladó időn át, a közbiztonság i szolgálat terén ki
fejtett kiváló ügybuzgalommal, fá�adhatatlan szor
galommal és szakértelemmel párosult eredményes 
működéseért. 

10. Nagy Mihály .Lajos járásőrmester, az 1 907. 
évben Palánka községét és környékét fenyegető ár
vizveszélynek fáradságot nem ismerő buzgalommal, 
leleményes és körültekintő intézkedésekkel eszkö
zölt elháritásáért. 

1 1. Margineán János járásőrmester és  
1 2. Huszár J6zsef örsv. cz. őrm., a közbiztonsági 

szolgálat terén legutóbbi három év alatt kifejtett 
igen buzgó és eredményes működésükért. 

13. Oláh J6zs�f őrmester, a közbiztonsági szol
gálat terén kifejtett igen buzgó és eredményes tevé-
kenységéért. . 

14. Máté Mikl6s törzsőrmester, 1 7  évi csendőr
ségi szolgálati ideje alatt, de különösen a csendőr
biróságnál töltött kilencz évi segédmunkási alkal
mazásban kifejtett igen eredményes, tevékeny é s  
szorgalmas működéséért. 

1 5. Schneider Gáspár járásőrmester, a közbizton
sági .szolgálat terén hosszabb időn át kifejtett buzgó 
és eredményes tevékenységéért. 

A I V. számú csendőrkerületben : 
16. Te/nai Mikl6s j árásőrmester, segédoktatói mi

nőségben huzamosabb időn át kifejtett eredményes 
működéséért. 

17. Lénárd Sándor és 
1 8. Kázmér BmtJ járásőrmasterek, a. közbiz!on-

221 

sági szolgálat terén hosszabb időn át kifejtett ered· 
ményes tevékenységükért. 

19. Török István II m. kir. belügyminiszterium 
csendőrségi osztályába tartósan vezenyelt törzsőr
mester buzgó és eredményes működéséért. 

Az V. számú csendifrkeriiletben : 
20. SaTÍna Vendel örsvezető és 
� 1 .  &68 istván Il. ezts. örs vezető, egy, a földom

lástól eltemetett. élettelennek látszott gyermeknek 
élesztési kisérletekkel történt életre keltéséért. 

22. Pollák Benedek ez. őrmester, egy ember életé
nek a vizbefulás veszélyétől saját élete koczkázta
tásával történt megmentéséért. 

23. Katona Lászl6 ez. őrmester, hosszabb időn át 
előfordult nagyszámú lopások tetteseinek kiderité
séért. 

24. Osambál Péter csendőr és 
25. Osel'veny Károly prb. csendőr, tűzvész alkal

mával egy ember életének a tüzhaláltól történt meg
mentéséért. 

26. Nemák De:.;ső járásőrmester, két emberölési 
eset ismeretlen tetteseinek szakértelemmel párosult 
kiderítéséért. 

27. Bal'áth Istvár> j árásőrmester, egy nagyobb 
tolvajszövetkezetnek 241 órán át tartó észszerű és 
leleményes kiderítéséért. 

28. Erdöfi Ferencz járásőrmester, az utóbbi időben 
kifejtett buzgó és eredményes tevékenységéért. 

29. T6th J6zsef I. őrsvezető, tiizvész alkalmával 
egy gyermek él

'
etének megmentése körűl tanúsított 

bátor és önfeláldozó eljárásáért. 

A V l. szállllí csendőrkeriiletben : 
30. SpiYtik And1'ás őrmester, 28 évet meghaladó 

c sendőrségi szolgálati ideje alatt kiváló szorgalom
mal és odaadó buzg8.lommal teljesített eredményes 
szolgálataiért. 

31.  Vlasits János járásőrmester, a közbiztonsági 
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Ilzolgálat eredményes kezelése, alárendelt jeinek . h� 
ly es vezetése, valamint irodai ténykedésében kIfeJ
tett dicséretes ügybuzgalmáért. 

32. Pongrácz Pál örsvezető, egy árvizveszély által 
fenyegetett község lakosságának és vagyonának meg
mentése körül tanusított önfeláldozó és bátor maga
tartásáért. 

33. Kárpáti Sámuel törzsőrmester, a m. kir. hon
·védelmi miniszterium 16. osztályában való beosztása 
alatt irodai teendőinek ,égzése körül hosszabb időn 
át kifejtett ügybuzgó és eredményes tevékenységéért. 

34. Varga ütván 1., 
35. Baiel' J6zsef, . 
36. Marlm/, G1Jula, 
37. Jakab Máté járásőrmesterek és 
38. Kiss J6zsef JI. őrmester hosszabb csendőrségi 

szolgálati idejük �la�t a köz�ztonsági szolg�l�t 
,
te

rén kifejtett buzgo es eredmenyes tevékenysegukert_ 

A I  'II. számú csend()rkerüll'tben : 

39. &6;; (JYÖI:qy, 
40. Gothárd János, 
41. Klein Gyula és 
42. Tarná.� Elek járásőrmesterek, a közbiztonsági 

szolgálat terén hosszú időn át kifejtett buzgó tevé
kenységükért. 

43. Csi/ri Tamás és 
44. HOlTát Pál járásőrmesterek, a közbiztonsági 

szolgálat terén 24 évet meghaladó időn át kifejtett 
lankadatlan szorgalommal párosult eredményes te
vékenységükért. 

45. KÍlJs Károly járásőrmester, 231/� évet me�h�
ladó időn át a közbiztonsági szolgálat terén kIfeJ
tett igen eredményes működéséért. 

46. IUyés János járásőrmester, 21 évet megha
ladó csendőrségi szolgálati ideje alait, a közbizton
sági szolgálat terén kifejtett eredményes tevékeny
ségéért, alárendelt jeinek gyakorlatias, hel�es és ka
tonás kiképzéséért, valamint példás magavlseletéérl. 
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47_ Dobribán Péter járásőrmester, a közbiztonsági 
szolgálat terén 20 évet meghaladó időn át kifejtett 
lankadatlan szorgalommal párosult eredményes te
vékenységéért. 

48. Borsos Pál őrmester, a közbiztonsági szolgálat 
terén hosszú időn át kifejtett buzgó tevékenysé
géért. 

49. Bajka Sándor őrmester, a branyicskai \ asúti 
hid felrobbantásával elkövetett merénylet tettesei
nek nagy körültekintéssel és odaadó buzgalommall 
foganatosított kideritése és elfogás áért. 

A VJll. száImi esendő/'kerületben : 

50. K6sa Jmre járásőrmester, a közbiztonsági szol
gálatban hosszú időn át kifejtett buzgó és eredmé
nyes szolgálatáért. 

5 1 .  Zsivit.s Mihály csendőr cz. örsvezető, egy em
bernek a vizbefulástól történt megmentéséért. 

52. TÚI'zai J6zsef csendőr cz. őrsvezető, egy asz
szonynak saját testi épsége koczkáztatásával a tűz
halálból történt megmentéséért. 

A m. kir. hOlTát-szlavon esendöl'pamncsnoks(ffJ dUo
mányában : 

53. Praiic Péter ez. őrmester, egy rejtélyes gyil
kosság tettesének fáradhatatlan szorgalommal, ki
váló leleményességgel és szakértelemmel eszközölt 
kideritéseért. 

54. Kajganié Mikl6s őrmester, 1 71/2 évet megha
ladó közbiztonsági szolghlata alatt kifejtett kivál() 
ügybuzgalommal, fáradhatatlan szorgalommal és 
szakértelemmel párosult igen eredményes mliködé
séért. 

55. &keta János és 
56. Dl'agiée'/;ié Bozo cz. őrmesterek, a közbizton

sági szolgálat terén 18 éven át tanúsított ügybuz
galmukért, fáradhatatlan tevéltenységükért és ki
\'álóan eredménydús müködésükért. 
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IV. A csendőrkerületi parancsnokságok által 
dicsérő okirattal látta ttak el : 

A� J. s�ámú csendőrkerület állományában : 
Glaviczki Ferenc?, c. őrmester, 10 évi csendőrségi 

szolgálata alatt úgy a közbizton ság terén kifejtett 
eredményes működése, mint általában minden irány. 
ban tanusított előnyös magatartásáért. 

&bestyén Imre csendőr, egy véletlenségből a kútba 
esett nőnek a vízbe fulástól való megmentésénél 
tanusított odaadó és elszánt magatartásáért. 

Tulics Kálmán ől'mester és Kóka András cz. őr· 
mester, mivel a tordai szárny felállítása alkalmával 
több mint két hónapon át nappal és az éj egy 
részén keresztül munkálkodva oly rendkivüli buz· 
góságot és tevékenységet fejtettek ki, hogy a szárny 
ügyködése fennakadás nélkül folyt és a kezdet 
nehézségei érezhetők nem voltak. 

Borso� Pál őrmester és Brmc::e János csendőr, 
Kolozsborsa községben 1 907. évben kiütött tűzvész 
.alkalmával úgy az oltás, mint a tűz lokalizálása s 
a kincstári· és magánvagyon mentése körül kifej · 
tett önfeláldozó és eredményes működéseért. 

1lovács Ferencz őrmester, több évi csendőrségi 
ll�olgálati ideje alatt különféle alkalmazásban, de 
kIvált szárny·, valamint segédtiszti·irodai és pót· 
szárnybeli segédmunkási minőségben tanusitott szor· 
galma, po�tossága és megbízhaMságáért. 

Dobct M�hál,y cz. örsvezető és Mó?,es Albert csendőr, 
1 907. évben 5 1 1  órai erélyes és szakavatott nyomo
.zás során két v-akmerő nemzetközi betörőnek kide· 
ritése és elfogásáért. 

Tamás Andrá� cz. őrmester, lvácson J6zsef csendőr 
-ez. örsvezető és &mogyi András cz. örsvezető, 1907. 
�,. f�lyamán a közbiztonsági szolgálat terén kifej · 
tett Igen buzgó és eredményes működésükért vala· 
Illint minden tekintetbeni előnyös magatartásukért. 

Beder József járásőrmester, hosszú csendőrségi 
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s zolgálata alatt tanusitott kifogástalan magavise. 
lete és eredményes működéseért 

Vil�o8 .G!/Öl"!!!! járásőrmester, hosszú csendőrségi 
szolgalatI Ideje alatt tanusított jó magaviseleteért 
továbbá kiválóan buzgó és eredményes működéseért : 

Gombá� pd,!,-iel járásőrmester, hosszú csendőrségi 
s �olgálatI IdeJe alatt tanusított kifogástalan maga. 
Ylseleteért, továbbá örs· és járáaparancsnoki alkal· 
m�z�.sban kifejtett �ivá16 .buzgósága és eredményes 
mukodéseér�, yalammt a Jelentkezők gyűjtésc által 
tanu.sitott dICséretes tevékenységeért. 

.Vida A�bert őrmester és Bal·tos Z8'i!IIIIOnd csendőr, 
�mvel VaJda

, 
György közártalmú egyénre a mult 

€vben fáradsagos nyomozás során 14 lopást és 18 
orgazdaságot derített ki. 

Borcsa Mihály, Csősz Sándor örs vezetők és Osinddi 
1lároly csendőr, mivel a Fenyvesi kolozsyári kő
nyo�dász által 1 907. évben elkövetett naln'arányú 
bankjegy hamisítási ügyben meaejtett nyomozás 
során a szép eredmény kivh-ásXbal1 hathatósan 
közreműködtek. 

Szabó Áron őrmester, közel 15 évi csendőrséai 
�zolgálati i�eje alatt úgy a közbi�tonság terén, mi�t 
altalában mmden irányban kifejtett eredményes és 
buzgó tevékenységeért . 

Gerrlely Sándor járásőrmester, 1 9  évi csendőrséai 
�zolgála�i �deje alatt úgy a közbiztonság terén, mi�t 
ors· é� J.árasparancsnoki minőségében általánosság· 
ban kIfejtett buzgó és eredményes mííködéseért. 

Péter József járásőrmester, 18 évi csendőrséai 
�zolgála�a 

,
alatt úgy a közbiztonság terén, mi�t 

o�s·  és Járasp�rancsnoki minőségben általában ki
feJtett buzgó es eredményes mllködéseért. 

Ger.qd!! Sán�or járásőrmester, e"y gyilkosság tet
tesének gyors kinyomozása és elf�gá8áért. 

Amb1"U8 Jó;:gej törzsőrmester, a segédti szti irodá· 
ban segédmunkási minőségben 16 éven felüli alkal· 
ma:zása alatt mindenkor tanusított nagy szorgalma, 
telJ es megbízhatósága és pontos működéseért. 

1 5  
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Lukács Mihcíly törzsőí'mester, kerületi számvivő
ségi segédmunkási minőségben hosszú i dőn át tanu
sított szorgalmáért, pontosságáért és teljes meg
bízhatóságáért. 

Kádál' JálWS járásőrmester, miyel a naszódvidéki 
helyi érdekű· és az Ilva és Lesvölgyi iparvasut 
felépítése alkalmával oly helyes intézkedések et tett, 
hogy az érdekelt községi lakosságnak ellentálhí sa 
daczára a munkálatok minden komolyabb követ
kezmények nélkül akadálytalanul végezhetők voltak. 

Boné Andl'ás járásőrmester, 24 éven felüli csend
őrségi szolgálata alatt a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett eredményes működéseért és aláren
deltjeinek kiképzésében, buzdításában és a szolgá· 
latra előnyös il'ányításában tanusított tevékeny
ségeért. 

Moór Mihály őrmester, hosszú csendőrségi szol-
gálata alatt tanusított jó magaviselete, szorgalma, 
buzgósága, valamint eredményes működéseért. 

Kaba Márton törzsőrmester, szárnyszámvivő mi
nőségben 5 éven át kifejtett nagy szorgalma, meg
bízhatósága és példás magaviseleteért. 

KarancS'i Elemér ez. őrmester, hét évi esendőrségi 
szolgálata alatt általában, de különösen a kerület 
Bzámvivőségénél segédmunkási minőségben három 
éven át tanusított szorgalmas, pontos működéseért 
és megbízhatóságáért. Gyarmati Lajos ez. örsvezető, a kolozsvári határ
ban folyó évben több oláhlegény által kolozsvári 
tanulók sérelmére elköyetett bántalmazás és rablás 
tetteseinek 55 órán át kitartással, erélylyel és lele
ményességgel keresztül vitt nyomozás során való 
kiderítéseért s általában 1 1  évi esendőrségi szolgá
lata. alatt a közbiztonság érdekében kifejtett erecl
ményes működéseért. 

H(tthá�i Lajos ez. őrmester, az Abrudán Anna 
csucsai lakoson . elkövetett gyilkosság tettesének 
minden nyom vagy bűnjel hiányában nehéz körül
mények között 96 órán át fáraelhatlan buzgalom-

'2'1.7 
mal, kö:ültekintéssel és szakértelemmel meO'ejtett nyomozas során eszközölt kiderítéseért és �lfoO'á-aáért. ,, ' 

A
, 

ll. .száll/JÍ c.�endü/'kerület állomdn!Jában : 
,Fel�el' Nando� és. M(ttu.�z�·a Antal ez. őrmesterek, 

előbbI a. se�é�t) SztI-, utóbbI a sMtrnyirodában segédmunkásI mmőségben huzamosabb időn át tanusított s�orgal�a és 
.
üg

.
ybuzgósága és minden irány ú meg� 

bIzatásltban kI fejtett tevékenységeért. . , 8,ch,erer Ede, Bel,!/cr Ma!Jer és Kelemen lt'el'eno� Jarasőrmesterek, örs és járásuknak kifogástalan rendb�f;1tartásáért, ,alá,rendeltjeiknek helyes befolyásolá· 8�ert és vezeteseert, valamint a közbiztonsági szol· galat ter�n hu�amosabb időn át kifejtett ügybuzO'ó, hasznos es eredményes tevékenységükért. " 
Varf/a GU"':;t�c, G!lIII'ei István és Nagy Illés ör· mesterek, Kum� József, Zsinka I.,t('ál� Ö/dh Gábor 

Kámán An,tal, Kulcsál' JHártan, j),ió" ic::, Ferenc;;; Mayer �tkao.�, Rab Z'iÍgmond, Gyltldos l?enmc::, Boros Istran, .JHés�áros . Károly, HOI'váth istván Ill., Krausz LaJOS es Ftl/man Lajos ez. őrmesterek Lakf!'to� Istvdn. és H�l'vdth István ll. örs vezetők: a k�zb�ztonságl szolgalat terén huzamosabb időn át k.If�Jtett .. 
bu�gó, has�nos és eredményes tevékenysé�ükert, �rselknek kIfogástalan rendlJentartása és alarendelteIk helyes befolyásolásáért 

Csanádi (�!liir!/y .örsye
,
zető, .&.abad�8 Jf/míoz, Varga Anta:1, Gusm;llct Mtklós es Th1frJltng Fer('noz csendőr c�. ors\'e�etők, és Dumitru G!Jijrgy csendőr, a köz· bl�tonságl szolgálat terén huzamosabb időn át kife�te�t buzgó, hasznos és eredményes tevékenységukert. 

Istvál�(fy Péter és T'éber Sdndor ez. őrmesterek, egy betorő banda tagjainak ügyes buzgó nyomo· 
zással eszközölt kiderítéseért. 

' 

If.iefl'l' Péter járásőrmester, Lita1w:lri JálWS és 
Z�tnka István ez. őrmesterek, Nllben Sándor BUl'q!tardt Jakab és Bardi Józse/, csendőr ez. Örsl'eze-

1 5* 
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tők és S;;ép Lajos csendőr. 1 907. év maIus hÓ
,
ban 

Rudolfsgnad községben pusztított árvíz alkalmaval 
az emberélet és vao-yonmentés körül tanusított ön
feláldozó és köteles�éghű szolgálataikért. 

Galambos Márton ez. őrmester, egy szándékos 
emberölés és egy szándékos emberölés kísérlet tet
tesoinek nagy leleményességgel és körültekintő el
járással az igazságszolgáltatásnak történt átac1ásáért. 

Kicsi Já1ws járásőrmester, ]lIa!!l'r Pál ez. őrmes
ter, Varya F'crencz örsvezető, egy gyilkosság tette
seinek kinyomozása ós elfogásáért. 

S::lán:i DOII/okos örs"ezető, egy tűzeset alkalmával 
tanusított dicséretes működéseért. 

LlIkdl>-' Mihálll csendőr, egy életmentés alkalmá
val j'trőnezetöjének bátor és férfias támogatásáért. Májn' Pál. rOp(l Emánuel ez. őrmesterek é s  
Fmnc:: Mihállj csendőr, egy többrendbeli betöréses 
lopás tetteséo

'
ek kinyomozása és elfogásáért. 

Kdeml"l� Ferr'nc:: járásőrmester, Haász István 
örsvezető, egy gyilkosság tetteseinek kinyomozása 
és elfogásáért. 

Gábosi Renjdm'in őrmester, a magyar-román ha
társzélen garázdálkodott rablóbandának kideritése 
és elfogásáért. 

Gloós Kere.,�tély, Török Józsl'/, Kis Vásárhelyi Já
nos. Szefli Peí/, H(lrabds Józse!. Boár Ldszló, Konnert 
János, Bertlllf János és Ekl' htván csenitőrök, Töl
gyesi József, ennek gazdasszonya Hegedűs Ilona és 
cselédje l\lolnár Róza füzesi lakosokon elkövetett 
rllblógyilkoss{tg tettesének kiderítése és elfogásáért, 
yalamint az elrabolt 3266 korona pénz megkeri
téseért. 

A lll. 8�álll'Ú c8endörkel'iilet állománydban : 
Jakabos I.�tván cz_ őrmester, Ro�snyai "llihdly 

örsvezető és Zsigmond Sándor csendőr, mivel az 
1 9U7. év tavaszán Bács-Bodrog vármegyében fekvő 
Palánka és Ó -Palánka községek, yalamint ezeknek 
határait fenyegető árvízveszély elleni ,-édekezésnél 
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a szolgálatban levő és részben a védekezési mun
kálatokat is vezető Nagy Mihály Lajos járásőrmes
tert 126 órán át igen buzgó és fáradságot nem 
ismerő kitartással odaadóan támogatták. 

Piric;;.1cy Déru's és Gács LdszhJ csendőrök, miyel 
1 907. évi márczius hó 29-én Gyöngyösön kiütött 
tü:-:vész alkalmával Juhász Antal ottani lakosnak 
három gyermekét a füsttel telt égő házból kihozták s 
így azokat a biztosnak vélt tüzhaláltól a legvégső 
pillanatban megmentették, tekintve, hogy ezen cse
lekményükkel bátor, elszánt és katonás magatartá· 
suknak tanujeIét adták. 

Vajda Gyula őrlllester, 13 évi csendőrségi szol
gálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett ügybuzgó és eredményes működéseért, 
örsének minden körülmények közötti példás rend
bentartásáért, alárenc1eltjeinek helyes és czélirányos 
vezetéseért, nemkülönben póldás magatartásáért. 

Ottó Sdndol' cz. őrmester, mh-el hét évi csendőr
ségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat 
terén kiválóan buzgó és eredményes működésé
vel a hatóság és lakosság bizaImát megszerezte, 
mint örsparancsnok örsét mindenkor mintaszerű 
állapotban tartotta, példás magatartásával aláren
deltjeinek mintaképül szolgált, mi által megbízha. 
tóságának tanujeIét adta. 

Sztojka Ká1'ol,!/ örs vezető, miyel közel 1 0  évi csend
őrségi szolgálatI ideje alatt a közbiztonsági szolgá
lat terén n agy szorgalommal és eredményes tevé
kenységgel müködött, miáltal megbízhatóságának és  
jól  használhatóságának tanujeIét adta, példás maga
tartásával alárendeltjeinek mintaképül szolgált. 

Sas Károly örsvezető, mivel a közbiztonsági szol
gálat terén általában, de különösen 1 906_ évi ápri
lis havában Szolnokon öt napig tartó fáradságos, 
buzgó, leleményes és körültekintő nyomozás során 
34 lopási és orgazdasági, az 1907. év február hUYÍt
ban pedig ugyancsak Szolnokon három napig tartó 
nyomozás során egy rablási, négy zsarolási és 1 8  
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lopási esetet kideritett és a tetteseket az igazság
szolaáltatás kezébe juttatta. 

TVinkler Kdroly örsvezető, mivel hét évi csendőrségi 
szolgálati ideje,

' 
de különösen a szolnoki városi és 

vasuti örsön léte alatt a közbi:6tonsági szolgálat terén 
kifejtett eredményes működése ért, mint örs parancsnok 
örsének példaszerű rendbentartásáért, valamint alá
rendelt jeinek helyes és czélirányos yezetéseért. 

Winkler Adolf cz. őrmestel', mivel a Heves v{,r
megy ei Sirok község határában 1 905. évi augusztus 
14-én meggyilkolva talált Török István ottani lakos 
mezőőr gyilkosait 149 és J/! órán át tartó buzgó, 
leleményes, körültekjntő, fáradságos nyomozás so
rán kiderítette és az igazságszolgáltatásnak átadta. 

Szab6 Józse! V. csendőr cz. örsvezető, mivel a 
Heves vármegyei Sirok község határában 1905. évi 
augusztus hó 14-én meggyilkoha talált Török Ist
ván ottani lakos mezőőr gyilkosainak 151 órán át 
tartott kinyomozásánál járőrvezető örsparancsnokát 
hathatósan támogatta és fáradságot nem ismerő 

. buzgalmával az eredmény biztosításához nagyban 
hozzáj árult. 

Dutkon Lajos törzsőrmester, mert közel 1 5  évi 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén és irodai alkalmazásban, de különö
sen mint szárnyszámvi\'ő és mint pótszárnyraktár
kezelő mindenkor kiváló buzgalmat, lelkiismeretes 
pontosságot és megbízhatóságot tanusitott, példás 
magatartásával alárendelt jeinek és bajtársainak 
mintaképül szolgált. 

Gd/fi Illés őrmester, mert az 1 907. évi augusztus 
hó lD-én a Borsodmegyei Harsány községhez tar
tozó Bombászó szőllőtelepen meggyilkolva talált 
Molnár Ferencz harsányi lakos hegyőr gyilkosait 
ügyességgel és szakértelemmel párosult buzgó, lele
ményes és körültekintő nyomozás során aránylag 
rövid idő alatt kiderÍtette és az igazságszolgál
tatásnak átadta. 

"Sarl!l János 1. örsvezetö, mert az 1 907. évi 
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augusztus hó lO · én a borsodmegyei Harsánr köz
séghez tartozó Gombászó szőllőtelepen meggyJlkolva 
talált ]\[olnár Ferencz harsányi lakos hegyőr gyil
kosainak kinyomozás a és elfogás a körül járőnezető 
járásparancsnokát hathatósan támogatta, buzgó, lele
ményes és körültekintő eljá.rásával az eredmény 
biztositásához nagyban hozzá.1árult. , . 

Bovács Jáno.� Il. csendőr, mert az 1 907. en ok
tóber hó 1 5-16-ika közötti éjjelen a borsodmegyei 
Sajókazinczon Schwarcz Sándor ottani lakos kárára 
betörés útján elkövetett 280 korona értékű 20 darab 
birkalopás tetteseit buzgó, leleményes és 131  órán 
át tartott fárasztó nyomozás során kid�ritett�, 18  
darab birkát bittosított, a tetteseket pedig az  Igaz
ságszolgáltatásnak átadta. . . , Koós Jdnos csendőr, mert az 1 907. én oktober ho 
15-16-ika közötti éjjelen a Borsodmegyei Sajó
kazinczon Schwllrcz Sándor ottani Jakos kárára be· 
törés útján elkövetett 280 korona értékű ' 20 darab 
birkalopás tetteseinek 131  órán át tartott kinyomozásá
nál járőrvezetőjét hathatósan támogat�a,. buzgó! lel�
ményes és körültekintő eljárásá\'al a bűnjelek blztosl
tásához és a tettesek elfogásához nagy�an h?zzáj.árult: 

Kovács Györ[l)/ 1. örsvezető, mert mmt szarnyll'odal 
segédmunkás előljáró szárnypara!lOsnok�t hosszabb 
idő óta a legnagyobb szolgálati készseggel, nagy 
szoraalommal'és odaadóan támogatta, minden mun
kájában nagy kötelességtudást és lelkiismeretes 
pontosságot tanusított, példás magatartásával alá
l'endeltjeinek mintaképül szolgált. . .. . 

Kukla }erencz cz. örsvezető, mert mmt torzsbelt 
segédtiszti se"édmunkás a parancsnokság telefon
j ának éveken o át való kezelés��él na�y szorgalmat 
és lelkiismeretes pontosságot fejtett kl, a reá bízott 
teendőket mindenkor a legnagyobb készséggel és 
odaadó buzgalommal teljesítette, példás magatar· 
tásával és előljáróihoz való hű ragaszkodásával baj
társainak mintaképül szolgált. 

fle/'bszt J6::.s�f járásől'mester, mert 18 évi csend-
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őrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szol
gálat terén általában, de különösen az 1906. évi 
november hó 26 án Sipos Ignácz akolhátpusztai 
lakos sérelmére elkövetett rabló gyilkosság tettesé· 
nek kinyomozásánál buzgó, leleményes, körültekintö 
és fáradságot nem ismerő kitartással működött, 
mint járásparancsnok örseit helyesen vezette és 
és alárendeltjeit jól befolyásolta. 

Bamnyí András őrmester, mert 1 3  évi csendőr
ségi szolgálati ideje, de különösen az utóbbi két év 
alatt a közbiztonsági szolgálat terén fáradságot nem 
ismerő szorgalommal és eredményes tevékenység
gel működött, örsét példás rendben tartotta. 

Erdifs Mihál!) járáiiÖrmester, mert 13 évet meg
haladó csendőrségi szolgálati ideje alatt, de külö
nösen mint a mezőturi városi örs parancsnoka a 
közbiztonsági szolgálat terén lankadatlan szorgalom
mal és igen eredményesen működött, II nagy körül· 
tekintést igénylő s nagy létszámmal rendszeresített 
mezőtúri városi örs ön úgy a szolgálat vezetesc, 
mint a nyomozások helyes irányitása által elől
járóinak bizalmát, a hatóságok és lakosság becsü ' 
lését teljes mérvben megszerezte, továbbá, mert 
örs ét mintaszerű rendben tartotta, és alárendeHjeit 
helyesen és czélirányosan vezette, 

Csicsa!) János őrmester, mert 1 3  évet meghaladt> 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági 
szolgálat tel'én nagy szorgalommal és igen ered
ményesen működött, örsét mindenkor példaszerfl 
rendben tartotta, alárendelt jeinek oktatása és veze· 
tése körül nagy ,buzgalmat fejtett ki, példás maga· 
tartását'al alárendelt jeinek és bajtársainak minta
kéI>iH szolgált. 

Balogh János ez. őrmester, 1 1  évi esendőrségi szol
gálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett igen eredményes és fáradhatlan tevékenysé
geért, örsének mintaszerű rendbentartásáért, nem
különben alárendelt jeinek helyes és czélirányos 
befolyásolásáért. 

l 
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Szabó Sándor 1 V. ez. őrmester, mert közel 1 4  évi 
csendőrségi szolgálati ideje, de különösen az utóbbi 
évek alatt a közbiztonsági szolgálat terén fáradsá
got nem ismerő szorgalommal és eredményes tevé· 
kenységgel működött, örsét mindenkor példaszerii 
rendben tartotta, alárendeltjeit helyesen és czélirá
nyosan vezette. 

Gál Istuán ez. őrmester, közel 1 \  évi esendőrségi' 
szolgálati ideje, de különösen a szolnoki városi 
örsön léte alatt mint nyomozó altiszt a közbizton
sági szolgálat terén kifejtett igen buzgó és eredmé
nyes működéseért. 

Pálffy Ger!le/y járásőrmester, mivel a Torontál·, 
megyei Rudolfsgnad községet az 1 907. év folyamán 
fenyegetett :í.rdzveszély alkalmával a vpdekezési 
munkálatokn:í.l, valamint az élet- és vagyonmentés 
körül 463 ó rán át fáradságot nem ismerő tevékeny
séggel és oly nagy odaadással működött, hogy 
ezáltal a hatóságok dicsérő elismel'ését és a lakos
ság bizalmát is megnyerte. 

Békefi Jakab törzsőrmester, mivel 26 éve t meg
haladó csendőrségi szolgálati ideje, de különösen 
az utóbbi négy év alatt, mint szám.\Ívőségi segéd
munkás szolgálati teendőit mindenkor legnagyob]:) 
szorgalommal és kötelességtudással teljesítette, a. 
tiszti és legénységi alos7.tályok feí,llitnsával, továbbá. 
a tiszti és legénységi alosztályoknak átcsatolásával. 
nemkülönben a létszámemeléssel járó munkálatokat 
és általában a számviteli teendőket teljes odaadó 
szakértelemmel és lankadatlan szorgalommal \'é
gezte. példás magatartással és szorgalmával fiata
labb bajtársainak mintaképül szolgált. 

Zsír/mond Lő/inc:: törzsőrmester, miyel három 
évet meghaladó szárnyiroclai és öt évi számvivőségi 
segédmunkásként való alkalmaztatása, de különö
sen az utóbbi évek alatt keresztül vitt tiszti és 
legénységi alosztályok felállításával, továbbá a tiszti 
és legénységi alosztályoknak átcsatolásával, nem· 
különben a létszámemeléssel járó munkálatokat és 
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általában a számviteli teendőket teljes odaadó szak
értelemmel és lankadatlan szorgalommal teljesítette 
és }?éldás magaviseletet tanusított. 

JI rolyó .Td1W8 őrmester, mert négy évet meghaladó 
időn át számvivőségi segédmunkásként való alkal· 
maztatása alatt kiváló szorgalmat, ügybuzgóságot, 
kötelességtudást és példás ' magaviseletet tanusított. 

Zar;yva István őrmester, 18 évi esendőrségi szol
gálati ' ideje alatt különféle alkalmazásokban, de k�, 
lönösen mint szárnyszámdvő nagy buzgalmat, lelkI
Ismeretes pontosságo: ,és mOl?bízható.s�got t,anus� 
tott, példás magatartasavaI alarendelt]emek es baJ
társainak mintaképül szolgált. 

Wolf Gyula cz. , őr��st�r, nyolcz .. é.�et meghaladó 
(Jsendőrséai szolgalati Ideje alatt kulonféle alkalma
zásokban "'de különösen mint szárnyirodai segéd
munkás �agy szorgalmat, lelkiismeretes pontosságot 
és megbízhatóságot tanusított. .. ' Földes Ldszló cz. őrmester, mert kozel kIlencz 
évi csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbizt�n: sáai szolaálat terén általában, de különösen SerkedI 
L�os öc:ödi lakoson 1 907_ évben Tiszaföl�vár �s 
Öcsöd közötti útvonalon elkövetett rablógYIlkossag 
és egyéb bűncselekmények tetteseinek több száz 
<Srán át tartott kinyomozásánál oly fokú buzgalmat 
és eredményes tevékenységet fejtett ki, hogy ezáltal 
a lakosság és' hatóságok elismerését is kiérdemelte. 

Géme.si ]JIártan ez. őrmester, mert mmt pót
I.óidomitó altiszt hosszabb időn át való alkalmaz
tatása alatt nagy szorgalmat és eredményes teyé
kenységet fejtett ki, alárendaltjeit helyesen és ezél-
irányosan befolyásolta és vezette. , , Kosztolá!tyi Lstcán, ?z.  őrn;est.eI:. �ert het, ey�t 
meahalado cSlÍndőrsegI szolgalati Ideje alatt altala
ban" de különösen mint a palicsi fürdő különítmény 
I>ar�ncsnoka oly fokú buzgalmat é� eredmén�es 
te,-ékenységet fejtett ki, ho%y a . hatoságok és /ur,dőző közönség elismerését vlvta kl mag�na�, to;,abba 
mert a kerület törzséhez segédmunkásI mmősegben 
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való vezényeltetése alatt is szorgalmának és jól 
használhatóságának adta tanujeIét 

Benedek Miháll! ez. örsvezető, 1 1  évi csendőrségi 
szolgálati ideje álatt a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett eredményes működ�seért, de kiilö�?se.n a� 1 907. évi október hó 1 4-en PolIák BenJammne, 
Ruczkai György, Bajta János, Frindik György és 
Hermos János kuczorai lakosok kárára elkövetett 
betöréses lopások tetteseinek buzgó, leleményes és 
körültekintő nyomozás során történt kiderítéseért 
és az igazsá gszolgáltatás kezébe "aló juttatásáért: 

Stepnic::l.-.'1 Fpl'i'1tc:; törzsőrmester, mert l? én 
esendőrségi szolgálati ideje, ele különösen kIlencz 
éd időn át szárnyszámvi\-ői minőségben \'aló alkal
maztatása alatt kiváló szakértelemmel párosult ügy
buzO'óságot, lankadatlan szorgalmat és megbízható
ság�t tan usitott, magatartásával alárendelt jeinek és 
bajtársainak mintaképül szolgá�t. 

NW!I! Emlí törzsőrmester, mIvel négy é \'ot meg
balad6 időn át szárnyirodai és öt é l'en át szám
YivősélYi selYédmunkásként val6 alkalmaztatása, de 
különö"sen �z utóbbi évek alatt keresztül vitt tiszti 
és legénységi alosztályok felállításával, továbbá a 
tiszti és legénységi alosztályoknak átesatolásával, 
nemkülönben a létszámomeléssel járó munkálatokat 
és általában a s7-ámviteli ' teenrlőket teljesen odaadó 
szakértelemmel és lankaelatlan szorgalommal telje
sítette. 

Bánóc::i Mihály csendőr, cz. örsvezető, mert az 
1 908. évi julius hó 14 én Gyöngyösön dühöngött 
tűzvész alkalmával a Yagyonmentés és egy ember
n ek úgyszólván a tűzhalálból "aló megmentése kö
l'ül bátor, férfias és önfeláldozó magatartást tanu
sított. 

Rác::: Károly őrmester, mert közel 14 él"i csend
örségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgál�t 
terén általában, de különösen az 1907. évben Feher 
István és gróf Pálffy Pálné tiszaujfalui , Czin ege 
József alpári lakosok kárára 1572 korona kár-
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értékben elkövetett ló és egyéb tnrgyak lopásá
�ak tetteseit fáradságos és nagy körültekintést 
Igénylő hosszas nyomozás során kiclerítette a bűn
j elek. nagyobb részét biztosította, a tettesek�t pedig 
az Igazságszolgáltatásnak átadta továbbá mert 
örsét kifogástala!l , rendben tartott� és alnre�deJtjeit 
helyesen �s ezélir!l'�yosa� vez?t�e, példás magatar
tásaval alarendeltJemek es bajtarsainak mintaképül 
szolgált. 

Grinralszky Károly ez. örsyezető mert a köz
biztonsági szol�álllt t�rén általáb�n eredményes 
tev�kenységet fejtett kl, különösen az 1906. évben 
a kIskunmajsai vasuti állomáson a m. kir. állam· 
vasutak knrál a betöl:és útján elkövetett 332 korona 
�rú lopá.s tetteseit, �e�különben ugyancsak 1 906. 
evben Iüskunfélegyha,zan és környékén crarázdálko
dott 19 tagból álló tolvajszövetkezet:t hosszas 
fnra;dsng.os, leleménye� . és körültekintő nyomozá� 
s?ran kideritette, a bunJe�ek nagyobb részét bizto
sItotta a tetteseket pedIg az igazságszolgáltatás 
kezébe juttatta. 

A l V. számú csendőrlcel'ület dllomdnyában : 
l D?lák 111.árton járásőrl!;lester, Sztavic::ki Józse;: 

OS01ba JárwR, Posc1tner ];erencz ez. őrmesterek a 
tanosztálynál az altiszti tanonczok és próbaese�d
őrök kiképzése körül kifejtett tevékenységükért. 

,Bal·tos . János, &tlán Géza ez. őrmesterek és Hor
L·�th !Í?aJ�.�. 

ez. örsvezető, hosszas csendőrségi szol
galatl ldeJuk alatt a közbiztonsági szolcrálat terén 
tannsit?tt folytonosan fáradhatatlan szor�almukért. 

Szabo Sámuel csendőr ez. örsvezető, tűzvész alkal
mával tanu sit ott férfias elszántsácráért . 

. V �.�z(Jr Járw.� járásőrmester, a közbiztonság terén 
kIfejtett eredmenyes tevékenységeért. 

Hiibel PeU, Göllncr Károly, Ki� László, Volf Já
rws .. ez. őrn;testere�, Majer . Ferencz, Hajas Mátyás, ez. orsvezetők, li.ohntus M�klós cs . ez. örsvezető és 
Sopronyi János csendőr, hosszas esendőrBégi !zl)lgá-
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lati idejük alatt kifejtett eredményes te\'ékenysé
gükért. 

Rácz Péter járásőrmester és Mecséri Bertalan örs· 
vezető, mivel egy gyilkosság tetteseit nehéz körül· 
mények között leleményes észszerüséggel elfogták. 

Csonka András ez. őrmester, hosszas csendőrségi 
szolgálati ideje alatt kifejtett eredményes működé· 
séért. 

Reisenbüchler Engelbert ez. őrmester, mivel egy 
fegy,:eres csavargót egy katonaszökevény személyé· 
ben l�en vesze�elmes körülmények között elfogott. 

J(o�ns�ky Kn,stój ez. örsvezető és Zseliznyák Illés 
e�. .ez. örsvezető, � közbiztonsági szolgálat terén 
klfeJ�ett . eredménydus tevékenységükért. 

S�tgett Györ!lY ez. örsvezető, mivel egy tűzvész 
alkalmával egy gyermeket egy égő házból kihozott 
s a tűz tovaterjedését megakadályozta. 

Hutira Lajo8 ez. őrmester, a szaplonczai örsön 
mint parancsnok két éven át a közbiztonságot j6 
karban tartotta. 

Sare::senyic::ky lÁszló őrmester, hosszas esendörségi 
szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
és egyéb tekintetekben is kifejtett eredményes tevé· 
kenységéért. 

Kovác8 Mihály őrmester, Marozsán József, Hu· 
nyadi Járws; A1alaj György, Osik Mikltls, Vári Sán· 
dor, I/m'e Jozsef ez. őrmesterek, Boka László, Huszti 
András, Arcz Mihály, Hoó Fcre1w;; ez. örs vezető k, 
a közbiztonság terén hosszabb időn át kifejtett s 
lanka�atlan szorgalmuk révén elért tevékenység ért. 

Kosms::/'-y Jdrws örsvezető, hosszas csendőrségi 
szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett lankadatlan szorgalmáért. 

&ilágyi Jó:;se( és Petii Mátyá.� ez. őrmesterek, 
hosszabb esendőrségi szolgálati idejük alatt a köz
biztonsági szolgálat terén kifejtett szorgalmukért. 

Deli Imre, Nagy Ambrus, Boross Miltdly, Laboday 
Gyula ez. örmesterek, Szit/eti Gyiir[JY, Bm'na András 
(lZ. örsvezetők és Fekete Sándor, Bán!lai Járw.� 
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csendőrök, hosszabb csendőrségi szolgálati idejök 
alatt a közbiztonsngi szolgálat terén kifejtett szor
galmukért. 

JUl'c8uk Jrhse!, Ol'o.�;;: Pál, Szabó ll1lrt·, Ld.dó 
Antal, Lorász l.�t('án ez. őrmesterek, IMznel' Sámud, 
Pink Pál ez . örsvezetők -és S�óllű8Í Andl'ás cs. ez. 
örs vezető, hosszabb esen dőrségi szolgálati idejük 
alatt a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett teyé· 
kenységükért. 

reMI' Mikl68 cs. ez. örsvezető, egy pénzlJamisitó 
sv.övetkezet tagjainak kiderftése és elfogásáért. 

Poporics JdrlO8 ez. őrmester, a közbiztonság szol
gálata terén hosszú idő óta tanusított lankadatlan 
tevékenységéél't, valamint több rendbeli betöl'éses lo
pást elkövetett s czigányokból álló szövetkezetnek 
és az orgazdáknak hosszas nyomozás folytán tÖl,tént 
kidel'ítéséért. 

A::: V. számti csendl)l'kel'iill't dllOludnyában : 
' ·«88 FeI'l'1W7. cs. ez. örsvezető és Havasi Jáno.v 

csendőr, mívél egy a földomlástól eltemetett gyel'
meknek életrekoltésénél hathatósan kÖzl'emüködtek. 

.Fükő Pál járásőrmestel', egy rablási eset tettesei
nek hosszas, észszerü és leleményes nyomozás utáni 
kideritéséért. 

Hmnyai Istcán ez. őrmester, mert 1030 kOl'ona 
él'tékű lólopás tettes eit, leleményes és körültekintő 
nyomozás által kiderítetto. 

Chmela Rezső ez. örsyezető és M1Ta Fel'encz 
csendőr, az 1907. év folyamán tanusított kiváló 
eredményes tevékenységükél·t. 

Baráth István őrmester, mert egy rablógyilkosság 
tetteseit 1 56 órán át tartó leleményes nyomozás 
során kiderítette. 

Drajkó GyöI:qy ez. őrmester és Csél'ni Lajos 
csendőr, tűzvész alkalmával tanusított bátor, ügyes 
és fáradhatatlan tevékenységükért. 

lJigac8 Istl'án ez. őrmester, Fedor Adám cs. ez. 
örsvezető és Hu/a/a htl'án csendőr, tűzvész alkal-
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mával a tüzoltás és vagyonmentés körül tanu
sított körültekintő, ügyes és bátor ténykedésükért. 

Bognár I::idor örsvezető, tűzvész alkalmával az élet
és vagyonmentés körül tanusított ki váló buz�almáért. 

Csepi Kálmán ez. örs vezető, egy a Dunl1ból der
medt áU"potban kimentett egyén újbóli életrekelté
sével tanusított szakszerű eljárásáért. 

Komlós Mihál!!, Palati1tus� Jáno." RI'!'litska ren
cul, Juhá8z István járásőrmesterek, Hliá" Fernwz, 
S::abó Gábo!', Stadlel' .Józse!; Nagy istván I., Rai'as:: 
l;prencz őrmesterek, Csernyicska Ferenc::: Tóth Ba
/ázs, Báto/fi Vincze, Nagy Jáno8 1., Pombcsán 
Gábor, BOI·is� .btL'án, Illés Jó::sej, Rendes Já1WIJ, 
Barta Józsej L, Matyasotszky Lá,dó, Na.fJ.y �árt01l 
ez. őrmesterek, Lajter Hen/ili és Ko/mtws Károly 
örsvezetők, a közbiztonsági szolgálat terén legutóbb 
kifejtett, kháló szorgalommal párosult eredménye!> 
tevékenységükért. . _ 

Szabó IlII/'(' I., Mihály .lstaín örsvezetők, ll Ovács 
János Il., Xa!lY Káro/y L, Szabó Béla ez . örsveze
tők, Tóth Bila, Fürst Mól', Nay!! lst,ván, II. c.s. ez. 
örsvezetők, llIo/ná,' Gyula, Csuka Lasz/o, Hubk Já· 
nos, Potrok József, Huszár János és KOl'ác�k Jáno� csendőrök, a közbiztonsági szolgálat terén utóbbl 
időben kifejtett, kivú.ló szorgalommal l) áro sult ered-
ményes tevékenységükél't. , Buday Mihály törzFőrmester, irodai alkalmazása
ban hosszabb időn át tanusított credményes tevé
kenységeéJ't. 

Kut/ik r mdel ez. őrmester, száruyirodába való 
többízbelli yezénylése alatt lanusitott ki\"l\ló szor
galmáél't. 

Pollák Mátyás ez. örsvezető, Be/Jai [,tván, Reibm" 
János Giirc8 'Lá�::ló cs. ez. örsvezetők. Rácz János, 
Dl/dá.; Kdl'uly Borsiczki István, KO]Jfczki JÓ�

.
811 ?S 

Kokaucz Lajos csendőrök, a Hontmegye teruleten 
hosszabb időn át előfordult nagyszámú lopások tet
teseil1ek kideritése körül tanusított fáradhatlan te
vékenységükért. 
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Pál István ez.  őrmester és  Gott.lll'isl'i Gyü/'f/Y örs
-vezető, mivel két emberölési eset tettesének kézre
.kerítése körül szakszerű eljárásukkal eredményesen 
közreműködtek. 

Borka GI/lIla örs vezető, ](osztolánJ/i }i'crencz és 
Fjundtner János csendőrök, tűzoltás es vagyonmen
-tés körül tanusított körültekintő, bátor és fáradhat
lan tevékenységükért. 

A r!. s,uímú csendőrkel'ület állománydban : 
Bánfi István, Barasits Kálmán, Oserpán János, 

Fábián Péter, Gelencsé1' Pál, HOl'fáth .J6zsef V., 
Krisl)en� András, Nagy János 1., Nagy Péter ez. őr
mesterek, Hantal József, Takács Já1ws 1., örsvezetők, 
Kálmán Mihály, Kal'dos J6�.�ef és Stahl J6zsef ez. 
�rsvezetők, hosszas csendőrségi szolgálati idejük 
.alatt a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett buzgó 
�s eredményes tevékenységükért. 

Bayer J6zsef, Farkas Illés, HOI'Váth Károly, Kaus:: 
.(]yöző és Szigeti Kálmán törzsőrmesterek, hosszas 
-<lsendőrségi szolgálati idejük alatt úgy a közbizton
:sági szolgálat terén, mint különböző irodai alkal
.mazásukban tanusitott buzgó, szorgalmas és ered
ményes működésükért. 

S::itár József járásőrmester, Nyers Antal balaton
berényi lakos sérelmére 1 905. é l'i deczember liii-án 
-elkövetett orvgyilkosság tettesének és részesének 
:nagy buzgalommal és szakértelemmel vezetett hosz
szas és fárasztó nyomozással történt kiderítéséért. 

Polgár J6zsef ez. őrmester, 1 1  évet meghaladott 
-<lsendőrségi szolgálata alatt különböző alkalmazá
aaiban tanusított szorgalma, megbízhatósága és jó 
magaviseletéért. 

Bawnholczer DáL'id járásőrmester, Nagy Ferencz J. 
.(írmester, Kiss Gyula örsvezető, Konczos József, Ba
J.ag Antal és BÓl'öczk József ez. örsvezetök, az 1 907. 
�vben lefolyt pécsi országos kiállitásnál, a közrend, 
!IIzemély- és vagyonbiztonság fenntartása körül ki
lejtett hasznos működésükért és a kiállitáshoz ve-
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zényelt legénység helyes vezetése és ezélil'ányos 
befolyásolás áért. 

Seres János ez. őrmester, Réde községben 1 907 . 
évi augusztus hó 6-án dühöngött tűzvésznél a va
gyonmentés, a személy- és vagyonbiztonság feletti 
ébel' őrködés, yalamint a tűz tovább terjedésének 
meggátlása körül kifejtett buzgó s fáradságos tevé
kenységéért. 

Vlasits János, Szabó János 1. és Szekér J6zs�fjárás
őrmesterek, az 1 907. évben a közbiztonsági szol
gálat igen fontos érdekét képező legénységi létszám 
kiegészítése körül, a jelentkezők szorgalmas gyűj 
tése által tanusított buzgó és eredményes tevékeny-
ségükért. . 

Huber János ez. őrmester, hosszas csendőrségi 
szolgálata alatt a közbiztonsági szolgálat terén elért 
eredményekért, de különösen segédoktatói minőség
ben a próbacsendőrök kiképzése körül kifejtett 
eredményes tevékenysége és példás magaviseleteért. 

Szabó János Il. ez. őrmester, hosszas csendőrségi 
szolgálati ideje alatt R közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett- eredményes tevékenységéért, de különösen 
segédoktatói és csendőrbirósági segédmunkási lhi
nőségben tanusított szorgalmas, buzgó működése és 
kifogástalan magaviseletéért. 

Kátai István ez. örsvezető, egy gabona-tolvaj 
szövetkezet tagjainak 248 óráig tartott igen ezél
szerűen vezetett hosszas és fárasztó nyomozással 
történt kiderítése és az igazságszolgáltatás kezébe 
juttatásáért. 

Kiss István J. cs. ez. örsyezető és Gyenese József 
csendőr, egy árvízveszély által fenyegetett község 
lakosságának és vagyonának megmentése körül ta
nusitott önfeláldozó és bátor magatartásukért. 

Fodor János örsvezető, egy szándékos emberölés 
tettesének nagy buzgalommal, ügyes és szakavatott 
eljárással párosult nyomozással történt kiderítéséért. 

HOI'váth Ferencz 1. járásőrmester, mivel Jakaties 
Ferdinánd nyuli lakos sérelmére 1907. évi novem-

16 
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ber hó 18·án elkövetett halált okozó súlyos testi· 
sértés tettesét nagy körültekintéssel s fáradhatlan 
buzgalommal teljesített nyomozással kiderítette é s  
elfogta. 

}'iészál'oS Józse! J. járásőrmester, 2 1  évi csendőr· 
ségi szolgálati ideje alatt úgy a közbiztonsági szol· 
gálat terén, mint különböző alkalmazásaiban tanu
sított eredmónyes tevékenységéért. 

Ada1llecz Gábor ez. őrmester, egy nagy furfanggal 
és ravaszsággal elkövetett lólopás tettesének és ré
szesének nagy buzgalommal és kitartlÍssal párosult 
328 órai hosszas és fárasztó nyomozással eszközölt 
kiderítéséért. 

Temlin Józse! örsvezető és Villányi fmre ez. örs· 
vezető, csendőrségi szolgálati idejük alatt tanuBított 
buzgó és eredményes tevékenységükért, valamint 
jó magaviseletük és alárendelt jeik helyes befolyáso
lásáért. 

Bognár 19nácz és Horváth Ferencz, őrmesterek, 1 5  
évi csendőrl<égi szolgálati idejük alatt a közbizton· 
sági szolgálat terén tanusított buzgó és eredményes 
tevékenységükért, valamint öl'seiknek minden irány
ban való rendben tartása, alárendelt jeinek ezélszel'ű 
vezetése és helyes befolyásolásáért 

A V 1 f. szám ú csendő1'keriilet állományában : 
Gros:;: Fri,fJyes járásőrmester, a predeáli nemzet

közi belépő állomáson huzamosabb időn át teljesí
tett szolgálatáért, mely fokozottabb tevékenységet 
s különleges képzettséget igényel, tekintettel arra, 
hogy tevékenységével nem csupán előljárói és fel
jebbvalói megelégedését, hanem a vele érintkező 
bel· és külföldi hatóságok teljes elismerését is ki
vívta, továbbá örsének mintaszerű vezetése, az alá
rendelt legénység oktatása és befolyásolásában ki
fejtett buzgalmáért. 
. Horváth Pál, &ós György és Balog And1'ás 
J árásőrmesterek, a közbiztonsági szolgálat terén 
tanusított kötelességhű, ügybuzgó és eredményes 
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műkö,déseért, alárendelt j einek helyes czéltudatos 
veze te se és befolyásolásáért, valamint örsének I'end. 
bentartásáért. 

, rt:iirí1U'r Gyöl,!/Y törzsőrmester, mint esendőrbiró
�agI segédmunkás teendőinek szakértelemmel lelki. 
Ismeretes kötelességtudással és szorgalomm�l "aIé 
teljesítéseért. 

Jim·ton Antal tö!zsőrmestel', mint segédtiszti 
segédmunkás teen,lőIDek szakértelemmel lelkiisme. 
retes kötelességtudással és fáradsáO'ot nem ismerő 
szorgalommal val ó teljesítéseért. o 

S.chl�.al'r Mihál.'/ törzsőrmester 20 évet, Gros:: Jó
�sl{t torzsőrmester 1 7  évet, Bartók Mihály törzs
?r:o:ester 14 éve t meghaladó csendőrségi szolgálati 
I�eJ� alatt egyrészt a közbiztonsági szolgálat terén 
ki!eJtett

, 
te\'éken;ysége és bnzgalmáért, másrészt, 

�I.nt szarn:y .. majd számvivőségi segédmunkás teen. 
dŐlll�k lel�llsmerete�, buzgó és alapos teljesítéseért. 

Wtld Robert torzsőrmester 1 3  évet Miklós Ferencz 
tör,zsőrmester 14 évet és Gyurka Já�08 ez. őrmester 
9 evet meg�ala�ó csendőrségi szolgálati ideje alatt 
e/Frészt mmt. o!sparane�nok II közbiztonsági szol
ga} at terén .lnfeJtett �eve

.
kenysége és buzgalmáért, 

masrészt mmt segédtIszh segédmunkás teendőinek 
s�akértelemmel, �elkiismeretes kötelességtudással és 
faradságot nem Ismerő s7.orgalommal való teljesí. 
téséért. 

!3?ér Sándor, �1dthé Tctlllás ez. őrmosterek, Páli 
.7)aVld, r:odor Z�lfJlI�ond, rsökÖ1t!li fil/re és Koós Jó::se! 
?rsvezetők, Hereczh Balázs és Györgyi András ez. 
orsvez.etők, a közbiztonsági szolgálat terén tanusí. 
tott kIváló tevékenységük és buzgalmukért aláren
r�eltjeiknek helyes, czéltudatos vezetése és b�folyáso. 
lasáé

.
rt, v.alamint örseiknek rendbentartásáért. 

SztfJ/'tht J(hs,,/ őrmester, egy lopási eset tetteseinek 
huzamosabb időn át fáradhatatlan kital·tással páro. 
sult nyomozása során eszközölt elfogása továbbá több 
�ás bű.ncselekmény tetteseinek kiderítése és a bűn· 
Jelek bI7.tosftása körül szerzett kiváló érdemeiért. 

16* 
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FJrős Antal ez. őrmester, Ditró községben 1907. é" i 
június 24-én kiütött tűzvész alkalmával a tűzoltás 
körül, valamint a személy. és yagyonbiztonság meg
védésénél kifejtett fáradságot nem ismerő példás és 
kiváló tevékenységeért. 

Miklós Antal őrmester, H.leisclt Gottfried, Paál 
András ez. őrmeterek, Halász istván ez. örs vezető, 
Mihucza Demeter, Kiss Jó��ef, Szil'veszter .JÓzse! és 
Péterfi István cs. ez. örsyezetők, a branyicskai Yas
úti hid felrobbantásával elkövetett merénylet tette· 
seinek nagy, körültekintéssel és odaadó buzgalom· 
IDal foganatositott kideritése és elfogásánál való 
közreműködéseért továbbá a közbiztonsági szolgálat 
terén is tanusított kötelességhű, ügybuzgó és ered
ményes működéseért. 

Lénárd József cs. ez. örsvezető, a közbiztonsági 
szolgálat terén tanusított kötelességhű ügybuzgó 
és eredményes működéseért. 

Klamer G!Jörgy e�. őrmester és Mi/w Gds}Jdl' 
csendőr, egy többszörös betörésért nyomozott egyén 
hossza" és fáradságos nyomozása során történt 
kézrekeritése, elfogása és a bűnjelek megszerzése 
körül kifejtett példás és kiváló tevékenységeért. 

Osáki Lőrincz ez. őrmester, Bereezk községben 
mult év augusztus havában a szarvasmarhák között 
kiütött száj - és körömfájás terjedésének meggátlá
sánál kifejtett buzgó és leleményes tevékenységeért, 
továbbá örsének példás rendbentartásáért, aláren
deltjeinek . helyes és czéltudatos befolyásolásáért. 

Fancsal� Elek ez. örsvezető, és Bihari László cs. 
ez. örsvezető, egy pénzhamisit6 bandának rendkivüli 
buzgó, leleményes és fáradságos nyomozása után 
való kideritése, elfogása és a bűnjelek biztosítása 
körül kifejtett tevékenységeért. 

Incze József cs. ez. örs vezető, SzáSilhermány köz
ségben kiütött tűzvész alkalmával a tűzoltás körül, 
valamint a személy· és vagyonbiztonság megvédé
sénél kifejtett példás és kiváló tevékenysége és buzo 
galmáért. 
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Kovács Simon cs. ez. örsvezető. Popláka község· 
ben kiütött tűzvész alkalmával a tűzoltás körül, 
v alamint a személy- és vagyon biztonság megvédé· 
sénél kifejtett buzgalmáért. 

Csibipál F'erencz ez. örsvezető, két megvadult s 
elragadt lónak megfogása s ez által a szekérben ült 
két egyénnek életveszélyes helyzetükböl való meg' 
mentéseért. 

Dézsi Gyül'!/!/ és Weiss Albert csenuőrök, Hunyad 
és Szeben vármegye területén elkövetett 16 lopási 
bűnesetnek hosszas és fáradságos nyomozás során 
történt kiderítéseért. 

Honáth Vincze őrmester 13 évet, Incze Sándo/', 
Boér Mikló8, Kolumbán József és Vere.y Lajos ez. őr
mesterek 1 1  évet, FerencJlí.i Péter ez. őrmester 9 évet, 
Ilyés János ez. őrmester 10 évet, Janc,�ó Istrán ez. 
őrmester 8 évet, Gergely Lukács és Tóth FermJ,Cz 
örsvezetők 10  évet meghaladó csendőrségi szolgálati 
idejük alatt a közbiztonsági szolgálat terén tanusí· 
tott kiváló tevékenységük és buzgalmukért, aláren· 
deltjeiknek helyes és czéltudatos vezetése·, valamint 
örsének példás rendbentartásáért. 

Szécsi Sámuel örs vezető, J )emeter Péter ez. örs· 
v�zető, C.�orol)ár János, ROli/án János, f!/á!fa Ana
nidsz cs_ ez. örsvezetők, &őcs György és Adám Jánus 
csendőrök, a közbiztonsági szolgálat terén tanusított 
kötelességhű, ügybuzgó és eredményes működésük· 
ért, valamint példás magatartásukért. 

A VlIl. 8zámú csendö/'1ceriilet állomán.l/ában : 
Anik Já'tW8 járásőrmester és Erdélyi Jáno8 ez. 

örsvezető, csendőrjelentkezők gyűjtés e körül kifej
tett buzgalmukért. 

So6s Mátyás ez. örsvezető. a közbiztonsági szolgá· 
latban hosszabb időn át teljesített hasznos szolgá
l atáért. 

Kozák János ez. őrmester, hosszabb időn át foly
tatott lopás, rablás és orgazdaság tetteseinek nehéz 
körülmények között történt kideritéseért. 
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Papp János örsvezető, csendőrjelentke:.lŐk gyűjtése 
körül kifejtett buzgalmáért. 

Kotán F'erertcz, örsvezető, Mili Mihály nyiregyházai 
határbeli lakoson 1 907. évi június 26·án elkövetett 
halált okozó súlyos testi sértés tettesének kiderí
téseért. 

Varga József örsvezető, egy tolvajsl':övetkezet Mta l 
hosszabb időn át elkövetett 10 rendbelI lopás tette
seinek 102 órán át folytatott nyomozás során történt 
kideritéseért. 

Csordás FerertCz járásőrmester és Sctrud'i Bmjámin 
örs vezető, a közfeltünést keltett s országra szóló 
dánosi rablógyilkosok elfogásáért. 

Pé.er J,ajo8 és Gargya GeI:l/ely járásőrmesterek, 
csendőrjelentkezők gyűjtése körül elért eredmó
nvekért. . 

Szl'lezsán Dp/I/efa csendőr, egy tűzeset alkalmával 
kifejtett buzgalmáért és bátor fellépéseért valamint 
egy kocsi elé fogott s megbokrosodott lovaknak 
megfékezéseért, mi által két embert rendkivüli két
séges helyzetéből szabadított ki. 

Szabó Lajos örs\-ezető, Lugosán János, Bokor I-'t
t'án cs. ez. örsvezetők és Barati j}Iiklós csendőr, egy 
55 főből álló yeszélyes tolvaj szövetkezetnek hosszabb 
időn át folytatott nyomozás során történt kideríté
seért és elfogáshért. 

&abó Lajos 1. járásőrmester, csendőrjelentkezűk 
gyűjtésénél elért eredményért. 

Baranyi Bálint járásőrmester, Boehlitz Dávid és 
fia mándoki lakosok kárára elkövetett ürü lopás 
tetteseinek kideritéseért. 

Scltlcal'CZ l11átyás járásőrmestor, esendőrjolentke
zők gyűjtésénél elért eredményért. 

Na.rm Mihály örsvezető, egy gyilkosság és több lopás 
tetteseinek hosszabb időn át leleményességgel és kitar
tással folytatott nyomozás során történt kiderítéseért. 

Móza G!liil:rty ez. örsvezető, kóbor czig-ányokból 
állott hirhedt tolvajbanda által elkövetott többszörös 
betöréses lopás tetteseinek kiderítéseért. 
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Sipos J(ároly őrmest�r, egy ombo�'öléRt, több lop
,
ást 

és egyéb bűneselekmenyeket elkove�ett bűnszo\ et-
kezet tagjainak kideritéseért és elfogasá�rt. , 

DrJ::sa Józ.�l'j ez. őrmester,_ két gyll�ossagl1ak nebez 
viszonyok között történt kIderitéseert és a tettes ek 
elfogás áért. .. Kilinczdn ,János ez. őrmester, egy nagyobbmérvu 
gyújtogatás és betöréses lop:�s . tetteseinek �ézre
kerítéseért, elfogá�áért és a bUI1J�lek beszerz;séér�. 

EtCS Géza járásőrmester, c.��"ztn J�nos Rak ][1-
hály cs. ez. örsvezetők és Ru.�z Teofil csendőr, a 
Szamos tolyó kiáradásakor ft személy- és va.gyo�
biztonság érdekében kifejtett buzgó, bátor és teve
kenv működéseért . 

Harsányi Mát!lás őrmester, 1 6  �ve.t meghalad� 
esendőrségi szolgálati ideje alatt klfeJtett e�edme
nyes működéseért és egy nagyobb sertéslopas tet
tesének kiderítése és elfogásáért. 

JIájercsik Gyiil�(y e�. ez. ?rsv.ez�tő! nyolcz é"et 
meghaladó esendorségl szolgalatI Ideje alatt ta�u
sított eredményes működéseért és példás magavIse
leteél·t. 

dő é . Papolczi Lajos ez. őrmester, hosszabb csen r� ,�l 
szolgálati ideje alatt tanusított eredmén,Yes mű�o
déseért, valamint több lopás tettesének klderitéséert 
és elfogásáért. 

Gaál l,qnácz járásőrmester, ]Jal·tos Md1"�o� és 
NéJ/lfth József örsvezetők, egy na gyobb �zabasu 10-
IJási eset tettesének észszerű és körültekllltő módon 
történt kiderítéseért. 

V. A csendőrkerületi parancsnokságok által 
nyilvánosan megdicsértettek : 

Az I. 8zámü caendörkeriilelben .-
Gál Sándor, Szabó Józ8ej, Ki88 Domoko.s .. Incze 

Márton ezimzetes őrmesterek, 10 éven felulI esen
dőrségi szolgálatuk alatt úgy a közbiztonság terén 
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mint a szolgálat minden ágazatában kifejtett tevé
kenységükért, eredményes működésükért és jó ma
gaviseletükért. 

Siloiyi Mihály, csendőr, ez. őrsvezető, Danka 
Andrá8, HU8zá1· Sándor, Nagy Gergely Pe rtÍn Ger
gely próbaesendőr, ez. örsvezető, mivel a Fenyvesi 
kolozsvári kőnyomdász által mult évben elkövetett 
nagyarányú bankjegyhamisitási ügyben megejtett 
nyomozás során járőrvezetőiket hathatósan támo
gatták. 

Hunyadi Mátyás, Gatkázi Laj08, Szente Ján08 ez_ 
őrmesterek, tíz évet meghaladó esendőrségi szolgá
lati idejük alatt úgy a közbiztonság terén, mint 
minden irányban tanusított buzgó és eredményes 
működésükért. 

Pálfi Lőrincz ez. örs vezető, tíz éven felüli csendőr
ségi szolgálata alatt, úgy a közbiztonság terén, mint 
általában kifejtett dicséretes és eredményes teve
kenységéert. 

Simon Andrá8 őrmester, S1·gmond Andrá8, Fa1·
kas Sándor, Koncsag Ján08, Szász Imre, Pálmai 
Antal cz. őrmesterek, Mező Mihály csendőr cz. őrs
vezető, tíz évet meghaladó csendőrségi szolgálati 
idejük alatt úgy a közbiztonság terén, mint minden 
irányban tanusított buzgó és eredményes tevékeny
ségükért. 

Gá8prír József, cz. őrmester, Gál Antal örsvezető, 
tíz éven felüli csendőrségi szolgálati idejük alatt 
minden irányban mindenkor tanusított dicséretes 
tevékenységükért. 

Kalló Andrá8 csendőr cz. örsvezető, Kéri Ján 08, 
Bálint Anw·á8 csendőrök, mivel egy 1 907. évben 
Szekerestörpény községben előfordult gyilkosság tet
teseinek kinyomozásában és elfogásában hathatósan 
közremüködtek. 

Jerom08 Ignácz őrmester, 13 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálata alatt a közbiztonsági szolgá
latban kifejtett eredményes működé,eért s általában 
minden irányban tanusított előnyös magatartásáért. 

I 

Va/rga József cz. őrmester, Felei Mihály, Bencze 
Ján08 csendőr cz. örsvezetők, Szabó Ignácz, Simon. 
Mihály esendőrök, mivel az 1907. és 1 908. évek fo
lyamán Szék községben előfordult négy ízbeni tűz
veszély alkalmával az oltás és vagyonmentés körül 
dicséretes működést fejtettek ki. 

Fábián An drás, Benkő András csendőrök, a Mold
vai Gyula verespataki kereskedő kárára üzleti al
kalmazottjai által éveken át elkövetett éR több ezer
koronára menő pénzlopás tetteseinek és bűnrésze
seinek erélyes és kitartó nyomozás során val6 kézre
kerítéseért. 

Miklós Gyiirgy ez. örsvezető, Kosch JlÍn08 csendőr 
ez. örsvezető, mivel az Abrudán Anna csucsai lako
son elkövetett gyilkosság tettesének nehéz körül
mények között 9fi órai nyomozás során való kide
rítésében és elfogásában örsparancsnokukat az ered
mény elérését elősegítő hathatós támogatásban ré
szesitették. 

A II. 8zámú csendőrkerületben : 
Kelemen Mihály ez. őrmester, egy ember életének 

a vízbefulástól történt megmentéseért. 
Timár Vazul, Bako8 András járásőrmesterek, Gy1t

rik Lajowz. őrmester és Barát István örsvezető, a lét
szám kiegészítése körül jelentkezők gyi.ijtése álta} 
tanusitott eredményes tevékenységüké rt. 

Kis8 Józse! II. cz. örsvezető, Molnár Sándor, Ger
gely Pál cRendőr cz. örsvezetők, Rádai Lázár,. He
gedüs Imre, Biliczki János csendőrök, egy gYllkos
ság tetteseinek kinyomozása és elfogásáért. 

Pál Sánd01' cz. őrmester, a közbiztonsági szolgá
lat terén, valamint szárnyirodai segédmunkási mi
nőségben huzamosabb időn át kifejtett buzgó és ered
ményes működéseért. 

Luttmann György, Kovác8 József, Fori Fere1lcz� 
Pál Antal, Vú·ág Sofian cz. őrmesterek, Korek Si
mon. Rétyi György, Bube8 Petkó, Hermann Ján08� 
Bükkös Ján08 őrsvezetők, Tóth Ferencz, Pósa Ján08. 
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.székely Dénes, Joszt János, Bikit János, Kriva,rics 
.József, Runne1' Zsigmond ez, örsvezetők, Szakács 
.József, Görög János, Argyelán . Gyö:gy, B",:rgha1'.d 
,Jakab, Németh Sándor Ill. , Ban Pete1', Getger Jo· 
zsef, Móra Mátyás, Pataki Gábor, Gergity Pál, Ta
mas József, Pilbát György csendőr ez. örsvezet�k� Német László, Hatos András, Blázs Abmhám, Ny tn 
.Imre Simon Péte?', Török Imre, Ol/ih István, Fo
dor Gyula, Kóka Gyárfás csendőr.ök, a köz�iz�on
sági szolgálat terén huzamosabb Időn át kIfejtett 
üO"vbuzO"ó és eredményes müködésükért, 

"''!ra1-a'" Mihály, Gál Lajos járásőrmesterek, Czifra .János őrmester, Tóth Lajos, Fekete József ez. őr
mesterek, Kovács Lajos, Brasov8zky Péter, Lakner 
Antal, Tóth Ferencz ez, örsvezetők, Németh Sán· 
·dor Ill., Sz/ojic8 Gyijrgy, Gyenese Károly, Avramov 
.István, Mokus János, Szalai Lajos, Hamnr László, 
Szabó János, Remete Mátyás, Fülöp Fe1'encz, Sza
bádos An tal, Engel Mihály, Manúl Dávid, Varga 
.János, Csosl8or József, Kőrösi János, Suba. Meny'
,hát, Szabó Márton, Dörnyei János, Suhálda MI
.ht.íly, Szénási Mihály, JaM Vincze, Vla,sztity. Ores�
tin, Vida Miklós, Balla Zsigmon d, Snmendtty Ja
nos, Strekfúsz József, Horváth István, T'tL1'nov8zky 

.sándor Schmidt Ká1'oly, Koch János csendőr ez, ,öl's\lezető, Nagy Kálmán, Dósa Ferencz, �imon 
.
Jó: 

.z.�ef II., Mihalyovits Feren,cz, Zelle1' !stvan, Mathe 
Odön, Bancsi Ferencz, Cztbulya Gyurgy, .Magy.a1' 

.János, Meste1' Ferencz, Sipos Szvetozá1', Halasz Mar
ton Hauser Rezsó, Kiss Magyar György, Sankó Jó

.zsej, Be1'nert Lajos, Adám József, Királ!l János, 
Négyesi Gy�tla, Kádár .JÓzsef, Kö'dmön �óz8ef, p'al 
Imre, Kárehlín János, Soós János, Prohaszka ,Mar

.ton, Slivka Sámuel, MészároR János, Retyi M1 haly, 
.Szenti János, Tóth Mihály, Budai János, Veréb La
Jos, Annu8 János, BunáclI Mózes, D�zs� Imre, .H.e
czócze István, Szánthó Imre, Kőván Sandor, Gm'og 
Mihály, Ferencz Tamás, Pruscha Szaniszló, Stinta 
.János, Be1'kó Márton, Bek Márton, Nagy Gyorgy, 
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Nagy Dániel, Kollúr Jrtnos, Szőggé1-nyi Fcrencz, Racskó György, Kolek Márton, Jegyinák btván, Pi . lisi Sándor, Meste1' János, Moós l<erencz, Csóregi Ferencz, Miklós /lntal, Kiss László, Kiss .János, Sztojkov Milán, Oracz László, Martonosi l )úl, Zsellé1' Pál, Kulcsár András, Angel József, Jandó IBtván, Horváth Antal, Szabó Albert, Nagy Im1'e, Maj01' Miklós, Penzes Elek, Székely Albert, Czakó Lajos, Dávid Jozsof, Lázi A ntal, Fa1'kas János I, csendőrök, Podhorszki Fe1'encz, Bekési And1'US, Illés Luj08, Mtithé József és Székely Mihaly próbaesendőrök, az 1907, év 
május havában Rudolfsgnad községben pu sztított 
árvízyeszély alkalmával a védekezési és mentési munkálatoknál tanusított eredményes és önfeláldozó 
működésükórt, 

A III. 8zlÍmií csendőrkeriiletben : 
Pál Péter járásőrmester, Szabó Gábor és Házy 

János ez_ őrmestorek, Rigó Imre és Dezső Antal ez, 
örs vezetők, Roóz József és Tóth KálmlÍn csendőrök, 
Hegedüs Sándor próbacsendőr, mivel az egri orszá
gos dalünnep és Dobó szobor leleplezése alkalmá
val a renu és biztonság fenntartáslÍnál öt napon át 
éjjel-llapP.ll1 fáradságot nem ismerő szorgalommal 
és kitartással hathatósan közreműködtek. 

Oláh bm'e, Hancz Albe1't, Pataki István, Fl'ind 
A lbert, Péczeli János csendőr ez, örsvezetők, Palvik 
Gy�tla, Grencze1' Jdn08, Szopkó And1,ti8, Fehé?' Jó 
zsef, Papp György esendórök, mivel az egá orszá
gos dalilnnep és Dobó-szobor leleplezése allmlmá
ból öt napon át éjjel-nappal, nemkillönbeJ;1 az 1907, 
évi szeptember hó 5·én József főherezeg Ő Fensége 
jelenlétében Hatvan köz sÁg ben megtartott lóver
senynél a rend és biztonság fenntartása körül fá
radságot nem ismerő szorgalommal és kitartással 
hathatósan közreműködtek, 

Lukács Gyula járásőrmester, Suhai József és Lé
de1'maye1' Nándor csendőr ez, örsvezetők, Lakatos 
Sá1n·ztel, Tóth And1'as, Egedi János, Catanzirró Ká-
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roly csendörök, esik Imre próbacsendőr, mivel a 
Hatvan község környékén tartott hadgyakorlatoknál 
József főherezeg Ő Fenségének Hatvan községben 
való tartózkodása alatt, nemkülönben az ugyanott 
megtartott lóversenynél a rend és biztonság fenn
tartása körül fáradságot nem ismerő szorgalommal 
és kitartással hathatósan közreműködtek. 

Rajner Károly ez. örsvezető, mivel az egri orszá
gos dalünnep és Dobó-szobor leleplezésénél öt na
pon át éjjel-nappal, továbbá a Hatvan község kör
nyékéJ;! megtartott hadgyakorlatoknál József főher
ezeg Ő Fenségének Hatvan községben való tartóz
kod ása alatt, nemkülönben ugyanott megtartott 
lóversenynél a rend és biztonság fenntartása körül 
fáradságot nem ismerő szorgalommal és kitartással 
hathatósan közreműködött. 

Winkler 4dolf, Hatal Mihály, Rozgonyi Gyó'rgy, 
Boldizsár Ag08ton, Szénási Károly ez. őrmesterek, 
Ignáth László, Szabó József, Molnár János csendőr 
ez. örsvezetők; Gyö7'fi Imre, Balogh György, F�Ltó 
GYÖ7'gy, Hafron Albert, Lengyel Ignáez, Székely Jó
zsef csendőrök, mivel az 1907. évi szept�,mber hó 
5-én Hatvan községben József főherczeg O Fensége 
jelenlétében megtartott lóverseny alkalmá,val a rend 
és biztonság fenntartása körül fáradságot nem is
merő szorgalommal és kitartással hathatósan közre-
működtek_ 

' 

Zagyva István őrmester, mivel mint szárnyszám
vivő az egri szárny felállitása alkalmával előljáró 
szárnyparancsnokát fáradságot nem ismerő szorga
lommal és kitartással hathatósan támogatta, a szárny 
felállitásával járó munkálatokat a rendes napi ügy
menetnek fennakadás nélkül való elintézése mellett 
éjjelekbe átmenőleg nagy odaatlással végezte. 

Wolf Gy�Lla ez. őrmester, mivel mint szárnyse
gédmunkás az egri szárny felállítása alkalmával 
előljáró szárnyparancsnokát fáradságot nem ismerő 
szorgalommal és kitartással hathatósan támogatta, 
ft szárny felállításával járó munkálatokat a rendes 

napi ügy,�enetne,k fennakadás nélkül való elintézése 
mellett éjjelekbe �tmenő,�eg nagy odaadással végezte. 

!lyerges Bogr:a,r G,!!orgy csendőr ez. örsvezető, 
mIvel az 1 907 . eVl máJUS hó l ti-án Baján a Ferencz
c�atorna vízébe esett Vuics János ottani lakost pél
dat mutató, gyors és ügyes fellépésével a vizbefu
lástól megmentenie sikerült, 

Nagy István és Madaras Elek csendőrök mel·t 
a,z �907. �v tavas,zán Bácsbodrog vármegyébe� fekvő 
l alan�a �s Ópalanka községeket, valamint ezeknek 
határait, fenyegető árvizveszMy elleni védekezésnél 
a ,  szolgalat.ban levő és részben a védekezési mun
kalatok�t IS v�ze�ő Nagy Mihály Lajos járásőrmes
tert 126 órán at Igen buzO'ó és fáradságot nem is
merő kitart�ssal odaadóan" támogatták. 

Szalay Pal ez. őrmester, mert közel 1 1  évi esend
őrség,i szolgálati ideje alatt, de különösen az utóbbi 
e�y es, fél év óta. a közbiztonsági szolgálat terén 
faradsagot nem Ismerő szorgalommal és eredmé
n�esen m��ödött, örs ét példás rendben tartotta és 
alarendeltjelt czéltlldatosan vezette. 

Szabó !mre III., LŐ7'incz Mikló8, Ta1'kó Lajo8 
Ju�o� X,aroly csend�r ez. örs vezetők, a szolnoki Yá: 
rOSI orson ���s�a�b ,Időn á: kifejtett ügybuzgó, ered
mé�yes műkodesukert, illlaltal megbizhaMsáI'Tuknak 
és J�lhasz�álhatóságuknak tanujeiét adták. " 

. 
K�88 ,!Iaroly e�endőr, mert a Heves vármegye 

Snok �ozség hatarában 1905. évi auguEztus hó 14-én 
��ggyll�olva . talált Török István ottani lakos me
z�őr. gYllkosamak 101 órán át tartott kinyomozásá
nal J árőrvozető örsparancsnokát hathatósan támo
gatta és fá�adságot nem ismerő buzgalmáyal az 
eredm�ny bl�tositásához nagyban hozzájárult. 

Ba,rl!'th 
,
Karoly csendőr, mel't a budapesti és kecs

k�metl �z.arnya� te�ületén garázc;lálkodott tolvajban
d�k ,tag)amak kIdentésénél és a biinjelek biztositásá
nal Járör;rezető j árásparancsnokát nagy szorgalom
mal é,s faradságot nem ismorő kitartással hatható
san tamogatta, 
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Kolozsi Károly csendőr ez. örsvezető, Talált Jó
z8ef és Szabó I81ván eSImdőrök, mert az 1907. évi 
augusztus hó ID-én a borsodmegyei Harsány köz
séghez tarsozó Gombászó szőllőtelepen meggyilkolva 
talált Molnár Ferenez harsányi l akos hegyőr gyi l
kosainak kinyomozása és elfogása körül járőrvezetö 
járásparancsnokukat hathatósan támogatták, buzgó, 
lelemónyes és körültekintő eljál'ámkl<al az ereilmény 
bj�tosításához nngyban hozzájánlltalL 

Hudács GYÖ1'gy őrmester, mert mint örspanmes
nok az utóbbi két év alatt a kö�biztonsági szolgálat 
terén s�orgalommal és eredményes tovékenységgel 
működött, örsét jó rendben tartotta és alárendelt
jeit helye Ren vezette. 

Nagy Ambrus ez. iírmester, 1'1 évi esendőrségi 
szolgálati ideje alatt a közbiztollsági szolgálat terén 
kifejtett eredményes működéséért. 

Lábodi And1'áa ez. őrmester, mert tíz évi csend
őrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgá
lat terén buzgalommal és eredményesen működött, 
örsét mindenkor példaszerű rendben tartotta , pél
dás lllagatartásáml alárendelt jeinek és bajtársainak 
mintaképül Rzolgált. 

Szel(ely Herman járásőrmestel', az 1 907. év folya
lllán a csendőr jelentkezők gyüjtése körül kifejtett 
Rzorgalmáért. 

Szigethi Imre ez. örsvezető, Baranyi Sándor csendőr 
ez. örsvezető, Siklován Tivadar csendőr, a báes
bodrogmegyei Herczegszántó községben kiütött tűz
vész alkalmával a vagyonmentés körül kifejtett te
vékenységükért, nemkülönben a lakosságnak a tüz
oltásra való buzdításáért, miáltal nagyobb veszély
nek elejét vették, 

A I V, számú csendőrke1'ületben : 
Ivánkievics Béla ez. őrmester, a törzsbeli szám

vivőségnél hosszabb időn át a gazdászat kezelési, 
illetve szÍ\mviteli teendők ellátása körül tanusitott 
tevékenységéért. 
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Szabó István csendőr ez. örsvezető, több rendbeli lopás tettesének és orgazdáinak kiderftése körül kifejtett eredményes működéséért. 
Oberbüchler Fe1'encz ez. őrmester, SZÜC8 András Vigh J()z8ef, Rogozsán Cy7'ill ez. örsyezetők, Rednik Péter, lJlarosdn Llrliklús, Obladdnyuk László ('sen dőr ez. örs:,e�etők, közbiztonsági szolgálatuk egész ideje  al att kIfeJtett lankadatlan szorgalmuk ós  eredményes tevékenységükért. 
DB1ján Janos, Holló Sándor ez. őrmesterek Szőke Janos ez. örs vezető, Lendvay Abel Frink Sándo1' Márto, József csendőr ez. örs vezetők, Molnár Sá: muel, GlÍl Imre, Pál Imre esendől'ök, Ka1'czagi Károly ez, örsvezető, a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett tevékenységükért. 
Lukác8 Jenő ez. örs\'ezető, pótszárnyirodai se"'éd. lllunkási minőségben kifejtett minden tekintetben. pontos és lelkiismeretes kötelességteljesité�éért. 

Az V. számú csendőrkerületben : 
Ksinszky Andrús csendőr, mert egy nagyobbszabású lólopás tetteseinck kiderítésénél járőrvezetöjét hathatósan támogatta. 
MéBzá7'os Mihaly, LoJ..-ó Géza csendőr ez. örsvezetők, .Nagy Gábor csendőr, mert egy rablási eset tettesemek kiderftése körül, hosszabb időn át hathatósan közreműködtek, �ZÜC8 Józse} örsvezető, DinyéB .4ndras, Ratajszky MI hrily esendőrök, egy tűzvész alkalmával tanusított bátor, odaadó és fáradhatatlan tevékenységükért. 
Benkő Lajos ez. őrmester, H1'ebic8 Vilmo8, Lancsin János, Takác8 Mihály csendőr ez. örsvezetők. Kengye1'a E1'nő csendőr, mert egy rablógyilkosság tetteseinek kinyomozásánál járörsvezetőjükot lankadatlan tevékenységgel támogatták. 
Cséfay G8za j árásőrmester, Pollák Benedek ez. őrmester, Sarina Vendel örsvezető, Péle1'vári IsivlÍ7/> 
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ez. őrmester, Albert Jáno8, Fazeka8 Lajo8, .. Boc8kor 
Jáno8, PalatinuBz János járá.�őrmesterek, O�olle �-nd· 
1'ás és Gyümölc8ö8 Józ8e! őrmesterek, HaJZo1' Jano8 
ez őrmester Fanc8ali Déne8 ez. őrsvezető, Mod· 
ród8zki JÓZ8�! és Herlit8ka Venczel járásőrmesterek, 
Lamperth Lajos ez. , őr�este�', lfiháfY J��O.8 örs,:,e
zető, a legénységi letszam kIegeszitese korul - Je
lentkezők gyüjtése által - tanusított buzgalmukért. 

Fükő Páljárásőrmester, mivel tűzvész alkalmával az 
élet és vagyon mentésnél hat�atósan közrem�ködö.t

,
t. 

Krikker Gyula esendőr, mIvel hoss.zabb I�őn at 
előfordult nagyszámú lopábok tetteselDek kIderité-
sén él járőrvezetőjét liathatósan támogatta. . _ 

Bondor bnre csendőr, ez. örsvezető, Stredl Janos 
csendőr, mert a Dunaágból dermedt állapotban ki· 
mentett egyén újból életrekeltésénél hathatósan 
közreműködtek. 

Lády Gyula, KŐ1'ösi Jáno8! K1'o8lák MiklóB, !!odon 
Jáno8, Dragula Jáno8, Karac8ony. Joz8e! ez . . ormes
terek, Dán Ferencz, Buchia Iatvan, Tot�� JozBef I., 
Mé8záros Gyl�la r. örsvezetők, Tőke LaJos, Buc�ek 
Jáno8 Tandli János ez. örsvezetők, a közbiztonsági 
szolg�lat terén utóbbi időben kifejtett buzgó és 
eredményes tevékenységükért. 

Weszerle Ignácz ez. örsvezető, Richt�r !.óz8ej, Fa,,:
ka8 József IV., Jáno8ka P�l, Pap'

.
p GY01'gy, G�b�k 

János Domin Mlttyás csendor ez. orsvezetők, Szorad 
Rez8ő: Fábián Ágo8ton, Fördő8 Józ8e!, Ki88. Józse!, 
István Mihály, T{ankó Lénárd, Takács Zstgmond, 
Tornor Gábor, Dlhi Lajos, Kollár Mih.ály II., Mo�� 
nár JánoB, Janicza Jakab. Halász LaJo8 II., BOQ� 
Ferencz Deák Fe1'encz, Zabojnik Józ8e!, Be1'cBényt 
János, Lapin ZBilik György, Kornatinger Ggula 
esendőrök és HarasztovicB t::Jándor próbacsendőr, a 
közbiztonsági szolgálat terén utóbbi időben kifejtett 
buzgó és eredményes tevékenységükért. 

, Matis Lajo8 ez. őrmester, tűzvész alkal�ava
,
l a 

tűzoltás és vagyonmentés körül tanusitott, kIváloan 
buzgó ténykedéséért. 
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Polgár Jáno8 csendőr és Kollár GYÖ1'gy csendőr ez. 
örsvezető, mert egy fagyási aléltság ban talált egyént 
buzgó és lelkiismeretes eljárásukkal a biztos halál
tól megmentettek. 
. Pásztor Ferencz ez. örsvezető, Szagát JózBe!, [(e-

8zeli Mátyá8 és Klimek J(in08 csendőrök, mivel két 
emberölési eset tetteseinek kideritése és elfogása körül 
járőrvezetőjüket hathatósan támogatták. 

Vincze JanoB járásőrmester, és 'l'oth J.mo8 I. 
csendőr, mivel egy öngyilkossági szándékkal magát 
felakasztott egyént, gyors és szak zerű élesztési 
kisérlettel ismét életre keltettek. 

K01'oján Sándor csendőr ez. örsvezető, mivel egy 
8000 koronás lopás tetteseinek kinyomozásánál jár· 
őrvezetőjét hathatósan támogatta. 

A VI: Bzámú cBendő1'ker'Ületben : 
Hajdinák Ferencz, Szakál János, Talla i  Imre ez. 

őrmesterek, Farkas Ferencz 1., Pap Junos 1., Seml. 
Fm'encz örsvezetők, Bandli Károly, Farkas Istvan I., 
Fliszár Józ8e!, Vib81'úl Pal, Viszhoffer András, Zsi· 
borácB Istvün ez. örsvezetők, Kapai Pál, Kelecsenyi 
Gyö'rgy csendőr ez. örsyezetők, Nemeth Gubor 1., 
Székely SándO?' csendőrök, a közbiztonsági szolgálat 
terén tanusított szorgalmuk, buzgó tevékenységül, 
és eredményes működésükért. 

Varga Ferencz próbacsendőr. mivel ogy több rend· 
beli lopás és rablás elkövetéséyel gyanu&itott és kODok 
tagadásban volt egyént ügyes, tapintatos, ezélszerű 
beszélgetés, illetve kikérdezés közben beismerő val
lomásra birt s igy az eredmény teljes sikerét biz
tositotta. 

Farkas Lőrincz ez. örsvezető, tűzvésznél a \'agyon· 
mentés, a személy- és vagyon biztonság feletti éber 
őrködés és a tiíz továbbterjedé.ének meO'gátlása kö· 
rül , kifejtett hasznos tevékenységéért. b 

Ago8ton János I., Bedő Jáno8 Il., Ol4igllir Mátyúp, 
Fekete István II., Hermann Istvan, Kovucs István 11., 
Vas8 Lajo8 ez. örsvezetők, Árvai Janos, Osillag Fe . 
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1'encz, Nagy Lajos V" Németh Islvm1 X" Sárkány 

Dénes, &lwilecz Ján os, csendőr ez, örs"ezetők, Ba· 
zsika Fe1'encz, Bodvi Istvún. Kóbor Istvan, Kocsis Ja· 
nos, Kövi Pal, Krisztyan ].,Ivún, Pete1' J(/n os II" 

Pócza István, Rücz Púl, Rá�h JI/ nos, Simon József 1., 
Takács Fe1'encz, TöriJk SÚl/ dG?' csendőrök, a z  1907, év· 
ben Pécsen lefolyt országos kiálUtásnál a közrend, 
személy- és vagyon biztonság fenntartása körül k i ,  
fejtett hasznos szolgálataikért. 

Weinacht Mihály csendőr, egy szándékos ember· 
ölés tettesének kiderítése körül kifejtett eredményes 
tevékenységéért. 

Bernsrhütz Józse!, Kovács Józse! I" Varga István 1., 
Vincze Józse! j árásőrmes�erek, Blics János, K1'ispenz 

András, Mcszáros Jrtnos 1., ez, őrmesterek, Marosi, 

Gyula, Somogyi Is/ván ll. örsvezetők, Mészlú'os La· 

ios és Szalai Jenő ez, örsvezetők.  az 1 907, évben a 
közbiztonsági szolgálat igen fontos érdekét képező 
legénységi lé�szám kiegészítése körül, a je l entkezők 
szorgalmas gyűjtése által tanusított buzgó és ered· 
ményes te\'ékenységükél't, 

Bognár János Ill. és De(lke1' Rezső csendőrök, 
többrendbeli gyujtogatás és lopás tetteseinek ügyes 
és  tapin tatos eljárással eszközölt kiderítéséért, 

Orbán Á n d1'us ez őrmester, Álma�'i Inl1'e örsve· 
7.ető és Va1'ga Istvim próbacsendőr, a Mura folyónak 
I \l08, évi  április havában történt k iáradása és Kotor 
községnek a víz áltfll történt elöntésénél, a vagy�n '  
mentés s rendfenntm'tás körül tanusított helyes m· 
tézkedés Ás hasznos tevékenységért. 

A1'u di Gyij1'gy csendőr, egy nagy furfanggal ós 
ravaszsággal elkövetett lól opás tettesének s része· 
sének 321) órai hosszas és fárasztó nyomozással esz' 
közölt kiderítése körül kifejtett eredményes tevé· 
kenységéért, 

A VII, 8zúmú csen dő1'kerületbm : 

Fark,ls JI/nos és ÁrU8 Joz8e!, járásőrmesterek, mert 
mint szakaszparancSDok.belyettesek előljáró szakasz· 

parancsnokaikat teendőikben odaadóan támo<Yatták 
távollétükbell fl szakaszt lüfoCYástalanul vezették to: 
vá,b b á  alárendoltjciknek hely:s befolyásolása és

' Öl" 
8clknek mmtaszerií ren dbentartásáért, 

BokO?' Jakab járúsőrillesLer és Kénesi Ge1'gely őr· 
�es�er:, a csend�r1egéll.ységi állománynak kiegészítése 
korul ] elentkezok felvetele által tanusított eredmé· 
nyes tevékenységükért, 

Lukác8 Fm'encz örs vezető és Fábián Ferencz csendőr 
mivel Ditró községben 1 907, junius hó 24·én kiütött 
tüzvész alk�lm;Í,v�1 az oltás körül, valamint a személy 
és vagyonblzton sag megvédésénél örsparancsnoku. 
hat odaadással támogatták. 

B,zász A.ndrfls örsvezető, Kovács Istvan V., üzlai 
L.aJ08 .?z. orsvezetők, Delllc Józse! csendőr, mivel Pop· 
l aka kozségben 1 !lOS, márezius hó 1 9·én kiütött tŰZ I· ész 
a l k almá�aL az oltád körül, valamint II személy· és 
vagyonbIztonság megvédésénél odaadással közremű· 
ködtek. 

. .. 
Fancsali B!lek C�: ö�s,ezető, n;ivel Szász hermány 

kozségben kmtott tuZ\"esz alkalmaval a tűzoltás körüL 
valami�t II személy és vagyonbiztonság megvédésé: 
nél teljes buzgalommal és odaadással működött 
közre. 

Farkas Ferencz csendőr ez, örsvezető mivel néCYy 
lopási b�mset j;.i�yomozásánál j árőrve�etőjét hl1�a 
mosabb Időn á t  faradhatatlan kitartással és buzga. 
lummal támogatta, 

, 
Nag

.p Izs'lk, Rend Lajos, Sipo8 Józse! CZ. örsveze· 
tök, It erencz ],!vzes, Zugschwe1't Rezső csendőr ez. 
orsve,zet,ők, Jnbl

.
ik MiJ1,ton, Bi/ai Mózes, Hemll't�i 

Karo /y es LIIszlo Ferencz csendőr a branyicskai vasuti 
bid fejrobbantásával elköl'etett merénylet tettesei· 
nek nagy körültekintéssel és odaad ó buzgalom· 
mal foganatosított kiderítése és eJfocyásánál \'aló 
],özreműködeseért, 

., 
Tóth Lajos csendőr, 1 6  lopási bűneset kiderítésé· 

nél j ár?rvezeWjének hathatós támogatás6.órt. 
Kovacs Fe1'encz és Bar/ok Lázár esenc1őrök, a köz· 
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biztonsági szolgálat terén kifejtett eredményes mű
ködés és egy tűzesetnél az oltásnál, szem

,
ély-

, 
és va

gyonbiztonság megvédésénel tanusított kivál o tevé-
kenységeért. , " LajoB Károly örsvezető, mmt esendőrbJróságI se
gédmunkás teendőinek lelkiismeretes kötelességtu
dással és szorgalommal való teljesítéseért. 

A VIII. Bzámú csendó1'kerületben : 
Singer András, Dobor ,Pál 

,
csendőr e�, ?r�vez

,
et�k, 

Sz, Szabó Gergely, Fakhs Janos és Kővart Mthaly 
csendőrök, mivel a hosszabb időn át folytatott lopás, 
rablás és orgazdaság "tetteseinek nehéz körülmények 
között történt kideritésénél és a tettesek elfogás á
nál hathat6san közreműködtek. 

Ba1·thaMóz8es, Béndek Andrá8 ez. örsvezetők, Mick 
Vilmos, Bonyai Ferencz és Hegyi András csendőr 
ez, örsvezetők, mivel a közfeltünést keltett és or
szágra szóló dánosi rabló gyilkosság tetteseinek elfo
gásánál hathatósan közreműködtek s igy az ered
mény biztosításában tevékeny részük volt. 

Nagy Józse! ez, őrmester, Kovács, Sándor, Botos 
Józse! és Bikit Is/ván csendőrök, mIvel az 1907. év
ben Oros községben dühöngött tűz alkalmával a 
személy és vagyonmentésben tevékeny részük volt 
és a lakosságnak jó példát mutat!�k. 

, , Kádár István csendőr, mivel a MIlI Mlhály nyIregy
házai határbeli lakoson elkövetett halált okozó sú
lyos testi sértés tetteseinek kideritésénél járőrve-
zetl:\jét hathatósan támogatta_

, ' .. Herbály Lajos csendőr, mIvel egy tolvaJszove,t
kezet tagjainak hosszú időn át ,folytatott , nlomozas 
folytán eszközölt kideritésénél JárőrvezetőJet hatha
tósan támogatta. 

Juhász JánoB csendőr, mivel egy tűzeset alkalmával 
mentésnél tevékenyen részt vett s igy a tűz el
oltására és a vagyonmentésre

, 
nézve hasznos szol

gálatot tett s a lakosságnak JÓ példát m utatott. 
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Szántó Á,,:on ö:svezető, Papp Gergely, Németh János, Petro�l,C8 Jano8, Gul'!fáB , Jttnos, B. Nagy Pál. Farkas ,!3a1z1!'t, Znor!J;!l8zh M�hály, és Váradi Józ8e! 
�sendőro�, mIvel 

,
egy 50 �őből álló veszélyes tolvajbanda a��al elkovetett Igen szaI?os betöréses lopás és egyéb buneselekmények tettesemek kinyomozásánál hathatósan közreműködtek s ez által az eredmény elérésében tevékenyen részt vettek. Má1,ton Sándor csendőr ez, örsvezető mivel a hoszszabb időn át folytatott lopás, rablás

' 
és orgazdaság tetteseinek kideritésénél és elfogásánál hathatósan közreműködött s igy az eredmény biztosításában tevékeny részt vett. Száva György próbacsendőr, egy meotámadtatása alkalmával tanusított férfias és bátor �agatartásáért és katonás fellépéséért. 

, . 


