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jét és Pfeiffer Károlyt, az I. számu csendórkerület 
beosztott t!6rzstisztjét. 

Ornagyokká: Záray Ödön VII., AImássy Zsigmond 
V., peremartoni Virág László VIII., Czibere István II. 
és polyáni Boldizsár András IV. számu csendórkerület. 
beli 8záZl\dosokat. 

Századossá: Baszler János VIII. számu csendór· 
kerületbeli fóhadnagyot. 

Fóhadnagyokká : Pongrácz Aladár I., Hieronimy Lajos 
IV. és Móritz László VI. számu csendörkerületbeli had· 
nagyokat. 

Hadnagyokká : Szekeres Dezső 1., Juhász Ferencz 
VII., Riesz György III., Szepessy Árpád IV. és Csá
szár István VI. számu csendórkerületbeli zászlósokat. 

Hadnagy.számvivóvé: Molnár Károly III. számu 
csendórkerületbeli számvivó · tiszthelyettest. 

Nyugdiiaztattak : 

Altorjai A!torjay Imre cz. altábornagy, Szöcs Mihály 
cz. vezérórnagy, verebélyi Marsó György ezredes, továbbá 
Stolzenberg János és nemesszeghi Nemesszeghy László 
I. oszt. fószámtanácsosok. 

Várakozási illetékkel szabadságoltatott: 

Várady Ede ezredes és Szamosfalvi Panajott Sándor 
főhadnagy l évre. ' 

Meghaltak : 

Bezsilla K.álmán nyug. főhadnagy és Müller Béla 
hadnagy. 

Lamperth Lajos, 
m. kir. V. sz. ' cseneI. ker. őrmester. 



Kacsó József, 
m. kir. V ll. sz. cseneI. ker. 

járásőrme ster. 

. Romosán Vazul, 
m. kir . .L sz. csenel. ker. 

törzsőrmester. 

Lukács Mihály~ 
m. hir. r. sz. csend. kel'. 

törzsőrmester . 

Józsa Antal, 
m. ldl'. H. sz. cseneJ. ker. 

törzsőrmester . 



Székely Sándor, 
m. kir. II. sz. csenel. ker. 

törzsőrmester. 

Bartha Pál, 
m. kir. IV. sz. csenel. ker. 

törzsőrmester. 

Menesik Antal, 
m. kir. IV. sz. csend. kor. 

törzsőrmester. 

Filtsch István, 
m. kir. V. sz. csend. ker. 

törzsőrmester. 

Omeisz Gyula, 
m. kir. VI. sz. csenel. kel'. 

törzsőrmester. 

Pongrátz János, 
m. kir. r. sz. csend. ker. 

őrmester. 

Lukáts Tivadar, 
m. kir. VI. sz. csenel. kor.', 

tőrzsőrmester. 

Suba Béla, 
m. kir. II. sz. csend. ker. 

őrsv. c. őrmester. 



Galicza Mihály, 
m. kir. ll. sz. cseneI. kel'. 

örsv. c. őrmester. 

Bara Gábor, 
m. kir. II. sz. cseneI. ker. 

örsv. c. őrmester. 

Vadász Károly, 
m. kir. ll. sz. csene1. kel'. 

örsv. c. örmester. 

Kósa Ignáez, 
m. kir. r. sz. csend. ker. 

járásőrmester. 

Szöcs Antal, 
lli. kir. II. sz. csend. ker. 

járásörmester. 

Gál Lajos, 
m. kir. ll. sz. csend. ker. 

járásőrmester. 

Novák István. 
m. kir. ill. sz. csend. Kel'. 

járásörmester. 



Miski Zsigmond, 
lll. kir. IV. sz. cseneI. ker. 

járítsörmester. 

Radványi Mihály, 
m. kir. V. sz. csend. ker. 

járásörmester. 

Tóth György, 
m. kir. V. sz. esem!. ker. 

jítrásörmester. 

Baráth István, 
m. kir. V. sz. csend. ker. 

járásörmester. 

Tóth József n., 
m. kir. III sz. (,oenel. ker. 

jítrásörmester. 

Garamszögi László, 
m. kir. IV. sz. cseneI. ker. 

járásörmester. 

Rácz Péter, 
m. kir. IV. sz. csenel. ker. 

jítrásörmester. 

~ , . 

Papp Antal, 
m. kir. IV. sz, csend. kor. 

jítrásörmester. 



Banos György, 
m. kir. V. sz. csen(l. ker. 

járasőrmester. 

Schneider Gáspár, 
m. kir. V [. sz. cseml. ker. 

járásőrmester. 

Horváth József n., 
m. kir. VI. sz. csenfl. ker. 

járisörmester. 

Varga István I., 
m. kir. VI. sz. csenel. ker. 

járásörmester. 
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Kitii;ntetések. 

I. Jelvényes kitüntetések: 
1913. évi október hó 31-ig terjedő időszakban. 

1. Lamperth Lajos, V. számu csendőrkerületbeli őr
mester. 

A katonai erények legszebbikének : a vitézségnek és 
férfias bátorságnak adta igen szép tanujeIét Lamperth 
Lajos őrmester, tótmegyeri örsparancsnok, egy fegy
veres katonaszökevénynek lefegyverezése és elfogás&. 
alkalmával. 

A csendőrség történetében megörökitett kimagasló 
eSt'mények mellé Lamperth őrmester hőstette is mél
tán sorozható. Minden csendőrt büszkeséggel tölt el az. 
az önfeláldozással párosult hü kötelességtudás, a mely
lyel Lamperth őrmester veszélyes szolgálatát végrehaj
totta, a ki nem törődve sem életével, sem családjá
val, mindenekfölött az lebegett .szeme előtt, hogy a 
katonaszökevényt kézrekeritse. 

Maga az eset a következőképen folyt le: 1912_ évi 
deczember hó 13-án éjjel, Bárány Nagy Géza nyitrai 
J4. honvédgyalogezredbeli honvéd, 45 darab élestöltényt, 
továbbá szolgálati lőfegyveré t és Bzcrelékét magához 
véve, csapattestétöl megszökött. 

Szökését követő másnap azonnal polgári ruha után 
nézett, a mit sikerült is Nagysurányban a vasutasok 
elzárt laktanyájába való betörés mellett, némi élelmi
szerrel együtt beszereznie s igy polgári ruhába öltözve 
folytattá utját. Szökése közben az ut jába eső közsé
gekben polgári egyének által többször feltartóztatta
tott ugyan, de részben lőfegyverébiil tett riasztó lövései, 
"észben az illetőknek lelövéssel való megfenyegetése 
által sikerült mindannyiszor továbbmenekülnie, mig
nem deczember hó 17-én a nyitramegyei Lajoshalma. 
község határába érkezett. 

Lamperth Lajos őrmester, tótmegyeri örsparancsnok, 
a jelzett napon a tótmegyeri vasutállomáson teljesitett 
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szolgálata közben értesült az esetről és a szökevény 
hollétéről, kinek elfogása végett előbb vasuton, majd 
pedig egy alkalmi kocsin Vonesik Imre vadőrrel azon
nal a megjelölt helyre indult_ A mit sem sejtő katona
szökevény, midőn a tőle mintegy 40-50 lépés távol
ságra levő üldözőit megpillantotta, hirtelen egy kukoricza
kóró-rakás mögé ugrott s e fedezékéből üldözőire gyors 
egymásutánban több lövést tett_ Lövései közül egy 
a kocsiba fogott egyik lovat sulyosan megsebesitette, 
az őrmesterben és a vadőrben azonban kárt nem tettek. 

Erre Lamperth őrmester a vadőr által követve, gyor
san leugrott a kocsiról és a támadó lövéseit viszonozva, 
azt most már gyalog vette üldözöbe_ A menekülő egyik 
kórórakástól a másikhoz ugrott B ekként folyton fedett 
állásából, mintegy 50-120 lépéBnyiről, minden kóró
rakástól czélba vette az őt fedezék nélkül nyomon 
követő Lamperth őrmestert s rá összesen II lövést 
tett, de szerencsére eredménytelenüL 

Lamperth őrmester a katonaszökevényre, annak ugy 
fedett helyzetében, mint menekülése közben összesen 
9 lövést tett. Ezek közül azonban csak az utolsó jltrt 
azzal az eredménynyel, hogya szökevény mintegy 
400 lépés távolságból a medencze tájékán találtatott 
és életveszélyesen megse besittetett. Ezt követőleg a 
szökevény, - ki közben öngyilkossági kisérletet is 
követett el, - a lövés által okozott vérveszteség k.övet
keztében összeesett és kórházba szállittatott; felgyó
gyulása után pedig az ellene lefolytatott büntetőbiró
Bági rendes vizsgálat alapján hozott haditörvénYBzéki 
itélettel 4 évi Bulvos börtönre itéltetett_ 
Ő cs. és ap. ldl. Felsége legmagasabb figyelmére mől

tatván Lamperth Lajos őrmesternek kiválóan bátor 
és vitézséggel párosult eljárását, őt 1913. évi augusztus 
hó 26-án Bad-Ischlben kelt legfelsőbb elhatározásával 
az 1. 08ztályu vitézségi ezüstéremmel legkegyelmesebben 
kitüntetni méltóztatott. 

2. Pongrátz János I. számu csendőrkerületbeli ör~
vezető cz. őrmester. 

1912. évi október hó 17·én este II óra tájban a 

kolozsmegyei Jósikafalva községben Lőve Dezső keres
kedő háza kigyulladt és teljesen leégett. 

Pongrátz János örsvezetö cz. őrmester, jósikafalvai 
örsparancsnok, ki épen szolgálaton kivül Nagykalota 
községből tért haza, a tüzet észrevéve, gyorsan a hely
színére sietett s a házban alvó kereskedőt és családját 
felébresztendő, az egyik ablak betörése után azon ke
resztül a házba behatolt s azonnal a vagyonmentéshez 
fogott. A vagyonmentésben szintén résztvett Lőve 
Dezső eközben az üzletben a nagy füsttől elkábult és 
eszméletlenül összeesett. Pongrátz örsvezető cz. őr· 
mester látva azt, hogy Löve Dezső az üzletből még 
nem jött ki, oda utána ment. A nagy füstben tapo
gatózva, Lővét eszméletlen állapotban a földön fekve 
meg is találta, a kit a nála levő 20000 korona kész
pénz és 67000 korona értékpapirral együtt, a már tel· 
jesen lángban álló lakó- és hálószobán, konyhán és 
folyosón keresztül az udvarra vitt. Alig ért azonban 
terhével a szabadba, a teljesen fából épült és lángok
ban állott épület összeroskadt. Pongrátz örsvezető ez. 
őrmester eme önfeláldozó, emberbaráti cselekedete köz
ben 39 nap alatt gyógyult sérülést is szenvedett. 

A felvett tényleirás és jegyzőkönyvekkel minden 
kétséget kizárólag beigazolást nyert, hogy Lőve Dezső 
kereskedő Pongrátz örsvezető cz. őrmester önfeláldozó 
és saját életét koczkáztató tette nélkül a jelentékeny 
ér~kkel együtt bennégett volna. 

O cs. és ap. kir. Felsége legkegyelmesebben méltatva 
Pongrátz János örsvezető ez. őrmesternek leirt csele
kedetét, őt 1913. évi január hó 22-én Bécsben kelt 
legfelsőbb elhatározásával egy ember életének saját 
élete veszélyeztetésével történt megmentéseért a koro
nM ezüst érdemkereszttel legkegyelmesebben kitüntetni 
méltóztatott. 
Ő cs. és ap. kir. Felsége 1912. évi október hó 20-án, 

illetve 1913. évi április hó 14-én Béesben kelt legfel
sőbb elhatározásával, hosszu időn át teljesitett kitünő 
szolgálataik elismeréseüllegkegyelmesebben adományoz ni 
méltóztatott : 
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A koronás ezüst érdemkeresztet : 

Az 1. szátntL csendörkerületben : 

3. Kósa Ignácz j árásőrmesternek, valamint 
4. Lukács Mihály és 
5. Ramosán Vazul törzsőrmestereknek. 

A 11. számu csendörkerületben : 

6. Gál Lajos, 
7. Szőcs Antal járásőrmestereknek, 
S. Józsa Antal és 
9. Székely Sándor törzsőrmestereknek. 

A 111. számu csendörkerületben : 

10. Novák István és 
ll. Schneider Gáspár járásőrmestereknek. 

AlV. számu csendörkerületben : 

12. Rácz Péter, 
13. Garamszögi László, 
14. Papp Antal járásőrmestereknek, 
15. Menesik Emil Benedek és 
16. Bartha Pál törzsőrmestereknek. 

Az V. számu csendörkerületben : 

17. Tóth György, 
IS. Radványi Mihály, 
19. Baráth István, 
20. Banos György j árásőrmestereknek és 
21. FiItsch István törzsőrmesternek. 

A V I . számu csendörkerületben: 

22. Horváth II. József, 
23. Varga I. István járásőrmestereknek és 
24. Omeisz Gyula törzsőrmesternek. 
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A V 11. számu csendörkerületben : 

25. Kacsó József j árásőrmesternek. 

Ő cs. és ap. kir. Felsége 1913. évi a ugusztus hó 14·én 
Bad.lsehlben, illet ve 1913. évi szeptember hó 19·én 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával kitünö szolgá. 
lataik elismeréseüllegkegyelmesebben adományozni mél· 
tóztatot t : 

A koronás ezüst érdemkeresztet : 

26. Suba Béla örsvezető ez. őrmesternek a II., 
27. Tóth II. József járásőrmesternek a III. , 
2S. Miski Zsigmond járásőrmesternek a IV. és 
29. Lukáts Tivadar törzsőrmesternek a VI. számu 

csendőrkerületbeli parancsnol,ság állományában ; végül 

Az ezüst érdemkeresztet : 

30. Galicza Mihály, 
31. Bara Gábor és 
32. Vadász Károly örsvezető ez. őrmesternek, a II. 

szá.mu csendőrkerü l eti parancsnokság állományában. 

Ő cs. és ap, kir. Felsége 1913. évi április hó 19·én 
Bécsben kelt legfelsőbb elha tározásávallegkegyelme. 
sebben megengedni méltóztatott, hogy : 

Tompek József j árásőrmester a schaumburg.lippei 
ezüst érdem érmet elfogadhassa és viselhesse. 
Ő CS. és ap. kir. Felsége 1913. évi julius hó 19·én 

Bad·Ischlben kelt legfelsőbb elhatározásávallegkegyel. 
mesebben megengedni méltóztatott, hogy VIád Szilárd 
járásőrmester és Kakas Sándor csendőr ez. ő rmester 
a bolgár kU-ály i ezüst kat onai érdemkeresztet, Meluska 
István, Török Pál, Dlhi Lajos, Máté László, Herczeg 
Pál, Bakó István, Pauer István, Janó István éd Mark! 
Rezső csendőrök a bolgár királyi koronás bronz érdem· 
érmet elfogadhassá k és viselhessék. 
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II. Jutalmazások. 

aj A m. kir. és m. kir. horvát-szlavon csendörségi jutal
mazási alapból jutalomdijat nyertek. 

Az 1. számu csendörkerületnél: 

Doba Mihály örsvezető ez. őrmester 

A Il. számu csendőrkerületnél : 

Simon Lajos járásőrmester . . . . . . 
Salzer Adolf örs vezető ez. őrmester. . 
Mészáros Mihály csendőr ez. őrmester. 
Bauer Ádám csendőr . . . 
Keszöeze István csendőr. . 
Dombovári György csendőr 
Sorbán Ottó csendőr . 
Bera Illés csendőr 
Katona Gyula csendőr. 
Domány János csendőr 
Mester Ferenez csendőr 
Varnyú Sándor csendőr 

A Ill. számu csendörkerületnél: 

Palóezky József csendőr ez. őrmester . . 
Mészáros Mihály örsvezető ez. őrmester . 
Kustyán Mihály csendőr ez. őrmester. 
Dócs József csendőr ez. őrmester. . 
Sándor Ferenez csendőr ez. őrmester 
Batár Antal csendőr ez. őrmester. 
Kiss Albert örsvezető ez. őrmester . 
Hám Gyula örsvezető ez. őrmester . 
Pataki István örsvezető ez. őrmester 
Péezeli János örsvezető ez. őrmester 
Sebestyén Dávid csendőr 
Bruder József csendőr. . . . . . . 

20 kor. 

20 kor. 
50 
20 
60 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

50 kor. 
40 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 « 
20 « 
20 
20 
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AlV. számu csendőrkeriiletnél: 

Borogyi György csendőr ez. őrmester . 
Bellák Rezső csendőr . 
Pakues Dénes csendőr. . 
Hinez György csendőr. . 
Herczeg Károly csendőr . 
Németh József csendőr ..... . 
Weisz Mátyás örsvezető ez. őrmester 
Péter Péter örsvezető ez. őrmester . 

Az V. számu csendőrkerületnél : 

Pálmai Ferenez örsvezető ez. őrmester . . 
Timár Kálmán örsvezető ez. őrmester. . . 
Borák Lajos örs vezető ez. őrmester. . . . 
Springenszeisz György örsvezero ez. őrmester 
Kollár György csendőr ez. őrmester. 
Gyuraeska István csendőr 
Moró Pál csendőr. . . . 
Pitra Mihály csendőr . . 

A V 1. számu csendőrkerületnél : 

Bangó Ferenez örs vezető ez. őrmester. 
Bodlak Lajos örsvezető ez. őrmester 
Sipőez Ferenez csendőr . 
'Varga Ferenez V. csendőr 
Gyalókai Bálint csendőr. 
Szabó Lajos csendőr . . 
Jánossy Rudolf csendőr . 

A V 11. gzámu csendőrkerületnél : 

Gagyi .I!'erenez örsvezero ez. őrmester 
Bagyó Antal örsvezető ez. őrmester. 
Kalló János örs vezető ez. őrmester . 
Fehér András örsvezető ez. őrmester 
Szőke Zakariás csendőr ez. őrmester 

40 kor. 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 kor. 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 kor. 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 kor. 
20 
20 
20 
20 



Marti Ignácz csendőr . 
Elein Simon csendőr 
Tófalvi Sámuel csendőr 
Andone János csendőr. 
Bács Fereuez csendőr . 
Harangozó János csendőr 
Szabó András csendőr . 
Boldog József csendőr. 
Kovács György csendőr 

200 

A V III. számu csendőrke1'ületnél: 

Pelles János csendőr ez. őrmester. 
Lukács Gyula csendőr ez. őrmester 
Tóth Kovács István csendőr . 
Magó Pál csendőr. . . . .I 

Szilágyi Lajos csendőr. 
V. Kovács László csendőr 

20 kor. 
26 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 kor. 
20 
20 
20 
20 
20 

Mindössze 1540 kor. 

b J: A Török Ferencz-féle csendörségi jutalmazási alapit
ványból jutalomban részesültek: 

Az 1. számu csendörkerületnél: 

Péter Lajos örsvezető ez. őrmester . 
Iszlai Laj os örsvezew ez. őrmester . 
Csiszér Albert örsvezető: ez. őrmester 
Siklódi András csendőr ez. őrmester. 
Pap János csendőr . . 
Barta Miklós csendőr . 
Czenez László csendőr . 
Szakács Dániel csendőr 

A Il. számu csendőrkerületben : 

Né fl ,. Mózes örsvezető ez. őrmester. 
Torma Vilmos örsvezető ez. őrmester 
Péter Zsigmond csendőr ez. őrmester . 

40 kor. 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 kor. 
80 
90 
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Dóbai Ferenez csendőr ez. őrmester. 
Konnerth János csendőr ez. őrmester 
Papp Imre csendőr . . . 

40 kor. 
80 
30 

Tornai Mihály csendőr. . 
Moráriu Demeter csendőr 

30 
30 

Szák János csendőr . . . 30 
Áfra Ferenez csendőr . . 30 
Kopaez Gergely csendőr . 30 

A III. számu csendörkerületnél: 

Cserős Károly csendőr. . . . . . . 100 kor. 
Molner Gyula csendőr. . . . . . . .. 70 
Pályi Sándor örsvezető ez. őrmester. .. 70 
Szabó József III. örsvezető ez. őrmester. 50 
Tompai Ferenez csendőr. 40 
Batta József csendőr 30 
Petri Mihály csendőr . 30 
Csibrán Miklós csendőr 30 
Ta.kács Lajos csendőr . 30 
Mátyás PáL csendőr. . 30 
Szatmári Ferenez csendőr ez. őrmester 30 
M. Horváth Mihály örs vezető ez. őrmester. 30 

A IV. számu csendőrkerületnél: 

Bráz Károly csendőr 
Bencze Károly csendőr 
Rogozsán Cyrill örsvezető 
Csorba János csendőr . 
Huszti András csendőr. 
Strébeli János csendőr. 
Gál Imre csendőr. . 
Gábor István csendőr . 

ez. őrmester 

Az V. számu csendőrkerületnél : 

Hőhne Vilmos örsvezető ez. őrmester 
Diósi Rezső örsvezew ez. őrmester . . . . 

90 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 

40 
40 

kor. 

kor. 



Porubcsán Gábor őrmester. 
Noga István csendő~ .. 
Pobori Lőrinez csendőr . 
Barinka István csendőr . 
Mozsolics Sándor csendőr 
Kulbert János csendőr. . 

A V I. számu csendőrkerületnél : 

Nida István őrmester 
Szabó István L csendőr ez. őrmester 
Simon István csendőr 
Somogyi József csendőr 

A VII. számu c8endőrkerületnél: 

J\rkosi Gyula csendőr 
Oláh József csendőr. 
Toók Mózes csendőr. 
Bögőzi Mihály csendőr. 
Kupán György csendőr 
Opra Imre örsvezető ez. őrmester. 
Ilyés Mihály örs vezető ez. őrmester. 
Kereki Mihály örsvezető ez. őrmester 
Pap János örsvezető ez. őrmester. . 
Szász András örsvezető ez. őrmester 
Zakariás János csendőr ez. őrmester 
Kerekes J á'nos csendőr. 
Mike József csendőr. 
Incze Gyula csendőr. 

A VIII. 8zámu csendőrkerületnél: 

Papolci Lajos örsvezető ez. őrmester 
Deber Pál csendőr ez. őrmester 
Lahó István örs vezető ez. őrmester . 
Szikler Ferencz örsvezető ez. őrmester. 
Dézsi Bálint csendőr ez. őrmester. 
Takács i\Iárton csendőr 

30 ko r 
30 
30 
30 
30 
30 

30 kor 
30 
30 
30 

60 kor. 
50 
40 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

60 kor. 
40 
30 
30 
30 
30 

Ács László csendőr . . 
Szőllősi József csendőr. 
Kovács Mihály csendőr 
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30 kor. 
30 
30 

Mind:-::ö-ss-z-e --:2:-::870 kor. 

c) A Panaiott Sándor-féle segélyezési alapból segélyben 
részesült: 

Demeter Sándor volt csendőr. 
Roska Jakab nyugalmazott csendőr. 
Taloga Lőrinez nyugalmazott örsvezető 
Bara Imre nyug. ez. őrmester 
Nagy József ny ug. örsvezető . 
Szüts János nyug. őrmester 
Moldován Tivadar nyug. örsvezető 
Sehönstein Frigyesné törzsőrmester özvegye 
Paár Lajos nyug. őrmester. 
Bekő István nyug. örsvezetó . 
Nagy Béla. nyug. csendőr .... 
Kiss Györgyné örsv. ez. őrmester özvegye 
Wolf Lőrinezné csendőr özvegye 
Liebentritt Adolf nyug. őrmester 
Florea Simon ny ug. ez. őrmester 
Ferencz József nyug. örsvezető 
Dudás József ny ug. örsvezető 
Makai József nyug. csendőr . 
Nagy Gábor örsvezető ez. őrmester özvegye 
Marosán György nyug. csendőr, ez. örsvezető 
Szües János volt csendőr. 
Zsikieza Miklós volt csendőr 
Balika József volt csendőr . 
Bartha Istvánné törzsőrmester özvegye 
Biszak Ferenllz nyug. örsvezető . . 
Gyönös Jánosné, őrmester özvegye 
Ferbert János volt csendőr. 
Páljános Nándorné, törzsőrmester özvegye. 
Balog Sándor nyug. csendőr 

100 kor. 
60 
70 

100 
80 
60 
60 
60 
60 
80 
60 
60 
60 

150 
60 
60 

100 
60 
60 
80 

150 
100 
80 

100 
60 
60 
60 
60 « 
80 · • 
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Czieler Lipót nyug. csendőr . 
Szabó Gergely volt örsvezető. 
Molnár Ferenczné őrmester özvegye. 
Kuchta Mátyásné őrmester özvegye. 
Pecséri Gyula nyug. csendőr . . . 
Nitz Ádám nyug. csendőr . . . . 
Világi Jánosné, őrmester özvegye 
Németh Ferencz nyug. csendőr. 
Thiesz János nyug. örsvezető ' . . 
Pál Ignácz ny ug. járásőrmester . 
Kotrinecz Mihály nyug. csendőr 
V uity Szaniszló nyug. csendőr . 
Ulrich János nyug. csendőr 
Wolf Lőrinczné, csendőr özvegye 
Horváth József nyug. csendőr ez. örsvezew 
Bartos Pálné, őrmester özvegye. . . . 
Kéry Sándorné, j árásőrmester özvegye. 
Rácz Flórián nyug. őrmester. . . . . 
Tenczer Flórián nyug. őrmester. . . . 
Forgiarini Károly ny. örsvezető ez. őrmester 
Ilykó Péter volt csendőr. . . . . . . . 
Bedő Antalné járásőrmester özvegye 
Lázár Dénes nyug. csendőr ez. örsvezető . 
Goldhammer Edéné, járásőrmester özvegye. 

100 kor. 
150 
100 
100 

80 
100 
100 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
80 
80 
80 

140 
80 

100 
100 

60 
j !il ~ . Össze-se-n--:-::-:-::---;--4240 kor. 

dJ A dombrádi Nagy Gyula-féle alapitványból jutalomban 
részesült: 

Az 1. 8zámu c8endőrkerületnél: 

Gombás Dániel járásőrmester . . . . . . . 45 kor. 

A 11. 8zámu c8endőrkerületnél: 

Simon Lajos járásőrmester . . . . . . . . 45 kor. 

A lll. számu csendőrkerületnél: 

Biró István örsvezető ez. őrmester . . . . 45 kor. 
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A 1 V. számu c8endőrkerületnél: 

Kovács György II. járásőrmester . . . . . 45 kor. 

Az V. számu csendőrkerületnél : 

Odony János őrmester. . . . . . . . . . 45 kor. 

A VI. számu c8endőrkeriiletnél: 

Tonyek József járásőrmeste,!' ...... . 45 kor. 

A VII. 8~mu c8endőrkerülenél: 

Csiki Sándor örsvezető, ez. őrmester. . . . 45 kor. 

A V lll. számu c8endőrkerületnél: 

Steiner Ottó járásőrmester . . . . 45 kor. 

Összesen 360 kor. 

e J I. Ferencz József-féle csendőrségi alapitványból segé
lyeztetett: 

Ehleiter Ferenez törzsőrmester . 500 kor. 

I) A m. kir. belügyminiszter ur Ő Nagyméltóságától 
jutalmat nyertek: 

:Az 1. számu c8endőrkerületnél: 

Gáspár József csendőr, ez. őrmester. . . . 

A 11. számu c8endőrkerületnél: 

Apáthy Domokos járásőrmester . 
Szűcs János I. járásőrmester . 
Walther Győző járásőrmester . 
Antalfalvi János őrmester . . 
Suba Béla őrmester . . . 
Sági János örsvezető, cz. őrmester 

50 kor. 

100 kor. 
100 
100 
100 
100 

80 
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Korda Lajos örsvezetö ez. őrmester. 
Gál Imre örsvezl'tő ez. őrmester . . 
Demeter Ferencz örsvezetö ez. őrmester . 
Szekeres Gábor örs vezető ez. őrmester. 
Molnár János örsvezetö ez. őrmester . 
Kurucz Sándor örsvezető ez. őrmester. 
Kocsis Lázár csendőr ez. őrmester . . 
K. Szabó István csendőr ez. őrmester 
Pilbáth György csendőr ez. őrmester 
Kiss János II. csendőr ez. őrmester 
Telek János csendőr ez. őrmester. . 
Konnerth János csendőr ez. őrmester 
Eke István csendőr ez. őrmester . 
Zsarkó Imre csendőr ez. őrmester 
Gugán István csendőr . 
Varga Antal csendőr 
Csete Sándor csendőr . 
Balázs István csendőr . 
Darvas Jeremiás csendőr. 
Berkó Márton csendőr. 
Kiss M. István csendőr 
Ferenczi Péter csendőr. 
Németh Gyula csendőr 
Bagi István csendőr. . 
Kósa Gergely csendőr . 
Erdélyi Károly csendőr 
Tályai Sándor csendőr. . 
Berzsán Demeter csendőr 
Tóth Pál csendőr. . . . 
Gombos F. Lajos csendőr 

A 111. szám1b csendőrkerületnél: 

Bacsa István örsvezetö ez. őrmester 
Zillich Pál járásőrmester . . . . . 
Matuz György járásőrmester . . . 
Kiss József örsvezető ez. őrmester 
Laczikó Péter csendőr . 
Ligeti János őrmester . . . . . . 

80 kor. 
80 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

250 kor. 
200 
200 
200 
100 
100 
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PIattmann Ferencz főpatkolómester . 100 kor. 
Erdélyi János csendőr, ez. őrmester. 100 
Szilágyi László csendőr, ez. őrmester 100 
Márkus József csendőr. . 100 
Magyaries József csendőr. 100 
Czvitkó Péter csendőr. . 100 
Pallagi János csendőr . . 100 « 
Gémesi Márton őrmester 10 db 10 kor. arany 
Fodor István II. örsv., ez. őrm. 10« 10 
Pero Elek csendőr, ez. őrmester . 10 « 10 
Konyári Márton csendőr, ez. őrm. 10 « 10 
Tálas Péter csendőr, ez. őrmester 10 « 10 
Komsa János csendőr, ez. őrmester 10 « 10 
Erdélyi László csendőr ez. őrmester 10 « 10 
Kiss Ferencz csendőr, ez. őrmester 10 10 
Hevér Gergely csendőr, ez. őrmester 10 10 
Szeleczki János, csendőr, ez. őrm. 6 « 10 
Burka Vendel csendőr. . . 6 « 10 
Végh István csendőr . . . 6 « 10 
.Tankovich András csendőr. 6 « 10 
Benkő János csendőr . . . 6 «10 « 
Urbán Ignácz örsvezető, ez. őrmester 50 kor. 

A IV. 8zámu CBendőrkerületnél: 

Szugyiczky György törzsőrmester . . . 
Csordás András örsvezető ez. őrmester 

A V. 8zámu CBendórkerületnél: 

Olexik József t örzsörmester . . . . . 
Csuka Miklós örsvezető, ez. őrmester 
Czandt László csendőr. . . 
Kovács Szék József csendőr 
Kele János csendőr . . . 
Pomóthy István csendőr. 
Bo bek József csendőr . 
Nedbál János csendőr . 
Huvár Sándor csendőr. 

50 kor. 
50 

50 kor. 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
30 
30 
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Pitra Mihály csendőr . 
Stefkó Ferencz törzsőrmester . 
Földvári Károly törzsőrmester 
Glédura Sándor örsvezető, cz. őrmester 
Répás József örsvezetö, cz. őrmester . 

A V I. számu csendőr kerület nél : 

Szantner János járásőrmester . . . . . . . 
Horváth Ferencz IX. örsvezető cz. őrmester 
Németh Dávid járásőrmester . 
Lukács Tivadar törzsőrmester 
Gesztesi András törzsőrmester 
Szabó János II. őrmester 
Pálfi István őrmester . . . . 
Keszler Mátyás csendőr . . . 
Szalai Ignácz Jenő örsvezető, cz. őrmester. 
Kóbor István csendőr . . . . 
Kovács János csendőr. 
Molnár István csendőr. 
Teu bler Ádám csendőr 
Szigeti Gáspár csendőr. 
Vincze József járásőrmester 

A V II. számu csendőrkerületnél: 

Kénesi Gergely járásőrmester . . . . . 
Györgyi András örsvezető cz. őrmester 
Asztalos Sámuel örsvezető cz. örmester 
Szép János örsvezető cz. őrmester . 
Szőke János örsvezető cz. őrmester. 
Nagy Izsák örsvezetö cz. őrmester . 

. Tatár Gergely örsvezető cz. őrmester 
Gáspár József csendőr cz. őrmester. 
János Márton csendőr. 
Szigeti Gáspár csendőr. 
Tatár József csendőr . 
György János csendőr . 
Egyed Ignácz csendőr . 

30 kor. 
60 
50 
40 
30 

400 kor. 
100 
80 
60 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

300 kor. 
150 
100 
100 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

Szenkovics Antal csendőr 
Csutak Dénes csendőr 
Csiki József csendőr. . 
Tamás Imre csendőr. . 
Oltyán András csendőr 
Kiss József csendőr . . 
Burgus Zsigmond csendőr 
László Antal csendőr . 
Guzrány Antal csendőr 
MiklóB János csendőr 
Balló Sándor csendőr 
Pál István csendőr 

20!) 

A V II 1. számu csendőrkerületnél : 

Ács Géza járásőrmester . . . 
Földi Imre csendőr . . . . ' . 
Szirmai György volt csendőr . 

50 kor. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

200 kor. 
100 
80 

Elek László csendőr .. 6 darab 10 koronás arany 
Komlós Albert csendőr. . 6 10 « 

Összesen 9230 kor. 

g) A m. kir. pénzügyminiszter ur Ő Nagymélt6ságától 
jutalmat nyertek'; 

A z V. számu csendőrkerületnél: 

Mészáros Gyula I. örsvezető cz. őrmester. 100 kor. 

A VII. számu csendörkerületnél: 

Kovács János örsvezető cz. őrmester 
Barabás János csendőr. 
Luka Mihály csendőr 

140 kor. 
100 
100 

Tulit ~iklós csendőr 80 
- Összesen 520 kor. 

14 



h) Életmentési dijat nyertek: 

Az 1. számu csendőrkerületnél: 

Pongrátz János őrmester l személy után . 
Barta János örsvezető ez. őrmester l személy 

után ................ . 

A Il. 8zámu csendórkerüleinél: 

Nagy Kálmán csendőr l személy után 

A : V 1. számu csend6rkerüleinél: 

Sostareez János csendőr l személy után. . 

50 kor. 

50 kor. 

50 kor. 

50 kor. 

m. A magyar királyi honvédelmi miniszter ur 
Ő Nagymé1t6ságától dicsérő okiratot nyertek: 

Az 1. számu csendórkerületben : 

Gombás Dániel és Bálint Ferencz járásőrmesterek, 
hosszas csendőrségi szolgálati idejük alatt teljesitett 
igen eredményes szolgálataikért. 

A Il. számu csendórkerületben : 

Kicsi János járásőrmester és Benedek Márton törzs· 
őrmester hosszas csendőrségi szolgálati idejük alatt 
teljesitett igen buzgó 6s eredményes szolgálataikért. 

Szücs János I., Antalfalvi János járásőrmesterek, 
Demeter Ferencz örsvezető ez. őrmester, Konnerth Já· 
nos csendőr ez. őrmester, Balás István, Darvas Jere· 
miás, Berkó Márton és Kiss M. István csendőrök árvíz· 
veszély alkalmával a személy és vagyonmentés körül, 
valamint a védekezési munkálatoknál kifejtett bátor 
és önfeláldozó magatartásukért. 

Scherer Ede fos Kara ilfihály járásőrmesterek kitünó 
szolgálataikért. 

':lll 

A Ill. számu csendórkerületben : 

Matuz György, Zi/lich Pál járásőrmesterek és Kiss 
Józse! örsvezető ez. őrmester egy gyilkosság büntette· 
seinek kideritése alkalmával teljesitett kiválóan buzgó, 
szakavatott és eredményes szolgálataikért. 

A • .1 V. számu csendörkerületben : 

Illyés Mihály és Bongár János járásőrmesterek hosz· 
szas csendőrségi szolgálati idejük alatt teljesitett ered· 
ményes és buzgó szolgálataikért. 

Papp Antal járásőrmester egy büneset kideritése 
alkalmával teljesitett buzgó és eredményes szolgálataiért. 

Az V. számu csendörkerületben : 

Filtsch István törzsőrmester hosszas esenclőrségi szol· 
gálat alatt különféle alkalmazásokban teljesitett buzgó 
és eredményes szolgálataiért. 

György István őrsvezető ez. őrmester és Szabó Sándor 
próbacsendőr árvizvesz6ly alkalmával két ember életé· 
nek megmentése körül tanusitott önfeláldozó, bátor és 
elszánt magatartásukért. \ 

Szabó Gábor, Stadler Józse!, Nagy György, Bongár 
János, Nagy István I. járásőrmesterek és Borisz István 
őrmester hosszas csendőrségi szolgálati idejük alatt tel 
jesitett igen ereclménye~ szolgálataikért. 

A V 1. számu csendórkerületben : 

Omeisz Gyula törzsőrmester hosszas csendőrségi szol· 
gálata alatt teljesitett kiválóan buzgó és igen eredmé· 
nyes szolgálataiért. 

A V Il. számu csendóTkerületben: 

O1'oss Frigyes, járásőrmester sok évi jeles szolgálataiért. 
Kénesi Gergely járásőrmester és Györgyi András örs· 

vezető ez. őrmester, három rablógyilkossági eset kide. 
ritése alkalmával kifejtett kiválóan buzgó és igen ered· 
ményes tevékenységükért. 

14* 
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IV. A magyar szent korona országaihoz tartozó csendőrség 
felügyelője által dicsérő okirattal láttattak el: 

Az 1. számu csendörkerületben : 

Popiczka Kelemen járásőrmester, 31 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálati ideje alatt, a közbiztonsági szol· 
gálat terén nagy buzgalommal kifejtett kiválóan ered· 
ményes tevékenységeért. 

Kaba Márton törzsőrmester, a szárny-számviteli teen
dők ellátása körül nagy buzgalommal kifejtett ered
ményes tevékenységeért. 

Miklós Györgg örsvezew ez. őrmester, a közbizton
sági szolgálat terén igen nagy szorgalommal kifejtett 
eredményes tevékenysége ért, alárendelt jeinek helyes 
vezetése és neveléseért. 

Szolga Albert, GyőrfJy András, Keresztes Jóue! járás
őrmesterek és Gergely János 1. őrmester, hosszas csend
őrségi szolgálatuk alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
buzgalommal kifejtett eredményes tevékenységükért, 
alárendelt jeiknek ezélirányos neveléseért, továbbá pél
dás magatartásukért_ 

Kósza Józse! járásőrmester , hosszas csendőrségi szol
gálata alatt ugya közbiztonsági szolgálat terén, vala
mint az alár~deltek nevelése és vezetése körül kifej
tett eredményes tevékenységeért. 

Barta Ferencz járásőrmester, 18 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálata alatt a közbiztonsági szolgálat 
terén kötelességtudással párosult munkaszeretettel kifej
tett eredményes tevékenységeért. 

A 11_ számu csendőrkeriilet~tn: 

- Halasy Mihály törzsőrmester, 21 évet meghala.dó 
csendőrségi szolgálata alatt különböző alkalmazásban, 
főleg pedig szárny-számvivői minőségben teljesitett 
kiválóan buzgó és pontos tevékenységeért. 

Walther Győző, Onéth Károly járásőrmesterek, Pleti· 
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koszich Márton és Beslich Pál örsvezető ez. őrmeste
rek, a szerb határszélen teljesitett kiváló szolgálatukért_ 

Gaál Imre örsvezető ez. őrmester, Kósa Gergely és 
Erdélyi Károly csendőrök, árvizveszély alkalmával a 
személy és vagyonmentés körül tanusitott bátor maga
tartásukért. 

Krisztel György és Illyés István járásőrmesterek, a 
közbiz.tonsági szolgálat terén huzamosabb időn át kifej
tett ügybuzgó és eredményes tevékenységükért_ 

A lll. számu c8endőrkerületben: 

Fehér 19nácz járásőrmester és Nemes János örsvezető 
cz. őrmester, az 1912_ év tavaszán, a Duna áradása 
folytán, Dunabogdány községet és annak határát fenye
getett árvizveszély elhárítása czéljából, a meglazuIt 
védtöltésnek a múr kétségbeesett lako~ság buzditása 
folytán történt helyreállitásánál kifejtett igen erélyes 
és buzgó tevékenységükért_ 

Polgár György járásőrmester, hosszas csendőrségi szol
gálata alatt, a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett 
buzgó és eredményes tevékenységeért, alárendelt jeinek 
czélirányos vezetéseért és példás magatartásáért. 

Molnár Mihály 1. csendőr, 17 évet meghaladó esend
őrségi szolgálata alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett buzgó és eredményes tevékenységeért, nem
különben példás magatartásáért is. 

A l V. számu csendörkerületben : 

Kovác8 György 11_, Magyar Lá8zló, Hollósi Ignácz és 
Markatein Bertalan járásőrmesterek, hosszas esendőr
ségi szolgálatuk alatt a. közbiztonsági szolgálat terén 
általában, de különösen örs- és járásparancsnoki minő
ségben ernyedetlen szorgalommal kifejtett eredményes 
tevékenységükért. 

Az V. 8zámu c8endörkerületben: 

Földvári Károly törzsőrmester, hosszas csendőrségi 
szolgálata alatt a segédtisztségnél kifejtett buzgó tevé
kenységeért és példás magatartásáért. 



-----------~-14--------------------~~~----------~------~Jlnu--~--~--------------~ 

Berke8 Józse! őrmester, hoss7as csendőrségi szolgálata 
alatt különböző alkalmaztatásaiban kifejtett tevékeny. 
ségeért. 

Mé8záros Márton járásőrmester, segédoktatói minő· 
ségben hosszabb időn át tanusitott kiváló szorgalma 
és példás magaviseletéért. 

Szabó Zsigmond őrmester, egy nagyobbszabásu bűn· 
szövetkezet tagjainak hosszas és fárasztó nyomozás 
utáni kideritése és egyébként is küejtett állandó tevé· 
kenységeért. 

Sindler Imre járásörmester, kétrendbeli gyilkosság 
tetteseinek nagy leleményességgel vezetett nyomozás 
utáni kideritése és a bünjelek biztositásáért. 

A VI. számu csendórkerületben,' 

Magosi Antal, Marton Gyula, Baier Józse/, Vlasits 
János, Sámson László, Mohácsi Ferencz, Molnár Géza, 
Tóth Ferencz ll., Tremmel János, Deáky 19nácz, Tom· 
pek József, Baranyi András járásörmesterek, Gelencsér 
Pál, Lukácsi András, Jakab Mihály, Bognár Ern/) l. 
őrmesterek, Pongrácz Pál, Fülöp István, Takács JánosI., 
Horváth Pál lll. örsvezető ez. őrmesterek, Hei8zter 
István és Horváth Pál csendörök, hosszas csendörségi 
szolgálati idejük alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
általában küejtett buzgó és eredményes tevékenysé. 
gükért. 

Lukáts Tivadar, Kausz Győző, Horváth Károly, Buday 
Jlihály és Bayer József törzsörmesterek, az irodai szol· 
gálat terén hosszabb időn át mindenkor nagy szorga· 
lommaI és pontossággal teljesitett munkásságukért. 

A V lll. számu csendórkerületben " 

Bagarus Józse! törzsőrmester, hosszas csendőrségi 
szolgálati ideje alatt különböző alkalmaztatásaiban min· 
denkor kitartással és buzgalommal kifejtett tevékeny. 
ségeért, alárendelt jeinek ezélirányos nevelése és veze· 
téséért, valamint példás magatartásáért. 

Kárász János, Romhányi István, (}recu Dávid és FranIl 

.JIór törzsőrmesterek, hosszas csendőrségi szolgálati 
idejük alatt különböző alkalmaztatásaikban, valamint 
alárendelt j eiknek helyes és czélirányos neveléséért, de 
főként az irodai szolgálat terén küejtett tevékenysé. 
gükért. 

Szalai János járásőrmester, hosszas csendőrségi szol· 
gálata alatt a közbiztonsági szolgálatban, valamint segéd· 
oktl!-tói minőségben mindenkor nagy buzgalommal küej. 
tett eredményes tevékenységéért. 

Ács Géza járásőrmester, hosszas csendőrségi szolgá· 
lata alatt, ugy a közbiztonsági szolgálatban, mint a 
szakaszparancsnok helyettesitésében kifejtett tevékeny. 
ségéért, alárendelt jeinek helyes neveléséért és példás 
magaviseletéért. 

V. A csendőrkerületi parancsnokságok által dicsérő 
okirattal Iáttattak el: 

Az l. számu csendőr kerületben " 

Bandár Dávid csendőr, Jósikafalva községben 1912 ok· 
tóber hó 17·én kiütött tűz alkalmával a tűz lokalizá· 
lása és a vagyonmentés és biztositás körül küejtett 
kiváló müködéseért. 

Me8ter János őrmester, hosszas csendörségi szolgálati 
ideje alatt ugy a közbiztonsági szolgálat terén, vala· 
mint számvivőségi segédmunkási teendők végzésében 
küejtett kiválóan buzgó és eredményes tevékenységeért. 
nemkülönben mindenkori példás magaviseleteért. 

Menyhárt János őrmester, Szakács Józse! és Pongrátz 
János örsvezető ez. őrmesterek hosszas csendörségi szol· 
gálati idejük alatt a közbiztonság terén küejtett ered· 
ményes müködésükért, nemkülönben alárendelt jeiknek 
helyes vezetéséért és örsüknek jó rendben tartásáért. 

Demián János csendőr, 15 évet meghaladó csendőr· 
ségi szolgálati ideje alatt ugyaközbiztonság t;erén, 
mint minden irányban tanusitott buzgó és eredményes 
müködéseért és jó magaviseleteért. 
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Osergő Imre őrmester, 9 évet meghaladó csendőrségi 
szolgálati ideje alatt ugy a közbiztonsági szolgálat terén, 
valamint segédoktatói, szárny-számvivői és segédtiszti
segédmunkási teendők végzésében kifejtett kiválőan 
buzgó és eredményes tevékenységeért, nemkülönben pél
dás magaviseleteért. 

Gegő Imre örsvezető ez. őrmester, 12 évi csendőrségi 
szolgálati ideje alatt tanusitott kötelességhű és igen 
eredményes szolgálataiért. 

Vincze István őrmester, Kovács Mózes ll., Bartalis 
Péter, Koroján János és Biró Balázs örsvezető, ez. őr
mesterek, mint örsparancsnokok örsüknek éveken át 
kiváló jó vezetéseért, alárendelt jeiknek helyes és ezél
tudatos befolyásolásáért, valamint a közbiztonsági szol
gálat terén kifejtett ügybuzgó és eredményes tevékeny
ségükért. 

Pál István lll. örsvezető ez. őrmester, előbb mint 
örsparancsnok örsét éveken át jól vezette, alárendelt
jeit helyesen és ezéltudatosan befolyásolta, a közbizton
ság terén ügybuzgóan müködött, továbbá mint szárny
segédmunkás is az irodai teendőket pontosan, buzgón 
és szakértelemmel végzi. 

Doba Mihály örsvezető ez. őrmester, Kurulyfalva 
község több lakosa kárára különböző időben elkövetett 
B mintegy 620 kor. 80 filL értéket kitevő lopások és 
egy vagyonrongálás ismeretlen tetteseit, III órai fárad
ságot nem ismerő nagy leleményességet és kitartást 
igénylő nyomozás során kideritette és a lopott tárgyak 
nagy részét megkeritette. 

Hesdeczán Jakab csendőr, az 1912_ évi julius hó 22-éu 
Monora községben Hegedüs Imre 8 éves gyermeknek 
a Küküllő folyóba való fulástól saját életének koez
káztatáslÍval történt megmentése alkalmával tanusitott 
bátor és elszánt magatartásáért. 

Darcsi Sándor csendőr oz. őrmester, Orbán Mihály, 
Kinte Leó és Gál Sámuel osendőrök, az 1912_ évben 
.Alvinozen és környékén pusztitott árvizveszély alkal
mával az élet és vagyonmentés terén kifejtett igen 
buzgó, eredm~nyes és önfeláldozó tevékenységükért_ 

I 
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A ll. számu csendórkerületben .-

Apáthy Domokos járásőrmester, Kocsis Lázár és Sze
keres Gábor örsvezető oz. őrmesterek, Kiss Jáno& ll., 
X. Szabó István, Pilbáth György, Telek János, Molnár 
János, Eke István, Kurucz Sándor és Zsarkó Imre 
osendőr, ez. őrmesterek, Gugán István, Varga Antal, 
Ferenczi Péter, Osete Sándor, Bagi István, Németh Gyula, 
Tályai Sándor, Berszán Demeter, Tóth Pál és Gombos 
Ferencz Lajos csendőrök, a délvidéken uralgott árviz
veszély alkalmávál a személy és vagyonmentés, vala
mint a védekezési munkálatoknál kifejtett bátor és ön
feláldozó szolgálatukért. 

Hermann György törzsőrmester, hosszas osendőrségi 
ilzolgálati ideje alatt különböző alkalmazásban, de külö
nösen mint szárny-számvivő az irodai teendőkben tanu
sitott pontos és lelkiismeretes tevékenységeért. 

Nagy Kálmán osendőr, Battonyán 1913. évi márezius 
hó 4-én kiütött tűzvész alkalmával az élet és vagyon
mentés körül, de különösen Oroján Zsiváné battonyai 
lakos nőnek a tűzhalálból való megmentése körül tanu
sitott bátor és önfeláldozó magatartásáért_ 

V értesi István őrmester és H ettinger József örsvezető 
ez_ őrmester, szárnyirodai segédmunkási minőségben 
kifejtett eredményes tevékenységükért és ügybuzgal
mukért. 

Oeiczér András és Farkas János lll. őrmesterek, 
Oláh József l., Engel Mihály, Kárászi Gyula, Vass 
Lajos 1., Petőji Mózes, Gyukits Ferencz, Pálfi Károly, 
Pauli József és Torma Vilmos örsvezető oz. örmesterek, 
Biliczki János, Lovas János, Werli Márton, Tauka 
Bálint, Kovács Ferencz, Szántó János és Pataki Déne8 
csendőr ez_ őrmesterek, Plesia Tivadar, Kovács Józse! 
Lajos, Dancsu Miklós, Kopasz Gergely és Kovács István 11_ 
csendőrök, a közbiztonsági szolgálat terén huzamosabb 
időn át kifejtett ügybuzgó és eredmél!yes tevékeny
ségükért. 
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A lll. számu csendőrkerületben : 

Miklóst- György csendőr cz. őrmester, Mudris János 
csendőr és Dávid György volt csendőr, az 1912. év 
tavaszán Dunabogdány községet és határát fenyegetett 
árvizveszély alkalmával a meglazult védt?ltésnek. ~elyr~
állitásánál, a már kétségbeesett lakossag buzdltas~ es 
erélyes fellépésük által hathatósan közremük~dtek, ille
tőleg előljáró, járás- és ölsparancsnokukat Igen ered-
ményesen támogattR.k. .. , . 

Ligeti János őrmester, az 1912. év Julius ho .16-an 
Rudabánya községben kiütött tűzvész alkalmaval a 
vagyonmentés körül kifejtett odaadó tevé~~ny~égeért. 

Bereczki János csendőr, hosszu szolgálatI IdeJe alatt 
a közbiztonsági szolgálat terén mindenkor tanusitott 
kiválóan buzgó, kitartó és igen eredményes tevéke.ny
ségeért, ernyedetlen szorgalmáért, megbizhatóságáért 
és példás magatartásáért. . ' . 

Dégi Péter csendőr cz. őrmester, a szilbáCSI vasuti allo
más raktárából egy ládának feltörése után 107 kOJ:ona 
8 fillér értékben ellop ott vászonnemüek tettesemek 
és az orgazdáknak 122 órán át tartot~ fá7.asztó, i.gen 
leleményes és tapintatos nyomozás soran törté,nt. kJde 
ritéseért és az igazságszolgáltatás kezébe valo Jutta· 
tásáért. 

Erdélyi János, Szilágyi László csendőr ez. őrmesterek, 
Márkus József, OzvttTéO 2'eter"1ls Pallagi János csend· 
őrök, egy gyilkosság büntetteseinek kideritése s;lkal. 
mával a nyomozást vezető járásparancsnokuknak f~ra~. 
ságot nem ismerő buzgalommal történt hathatós es 
eredményes támogatásáért. . 

Oserős Károly csendőr, a közbiztonsági szolgá!at ~~~? 
általában kifejtett eredményes tevékeny:ségeért, de ku~o. 
nösen a gyöngyösi Szent Ferencz·rendl szerzetnek zar: 
dájában levő sírbolt és a Gyöngyösön állomásozo 
15. huszárezred anyagraktárába történt betörések ~t
teseinek, részben előljáró járásparancsnokának v~zetés~ 
alatt részben pedig önállóan fáradságot nem Ismero 
buzg~lommalfoganatositott kinyomozásáért és az igazság-
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szolgáltatás kezébe való juttatásáért, ~em~ülö~ben a:z: 
eltulajdonitott tárgyaknak nagyrészbem elokentéseért. 

Szabó Sándor 1. örsvezető ez. őrmester, hosszas esend
órségi szolgálati ideje alatt ugya közbiztonsági szol
gálat terén, mint irodai alkalmazásban mindenkor tanu· 
sitott lankadatlan szorgalmáért, igen eredményes tevé
kenységeért és megbizhatóságáért, nemkülönben előljáre> 
szárnyparancsnokának önzetlen és hathatós támogatá
sáért és mindenkor tanusitott példás magatartásáért. 

Grinvalszky Károly örsvezető ez. őrmester, hosszas 
csendőrségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szol
gálatban mindenkor kifejtett buzgalmáért, igen ered
ményes és fáradhatlan tevékenységeért, alárendelt jeinek 
helyes és czélirányos vezetéseért és oktatásáért, nem
különben példás magaviseleteért. 

Bóné Sándor örsvezető ez. őrmester, a közbiztonsági 
szolgálat terén hosszas csendőrségi szolgálati ~deje alatt 
mindenkor tanusitott ernyedetlen buzgalmaért, ered· 
ményes tevékenységeért, örsének példás rendben tartá
sáért alárendelt jeinek helyes befolyásolása, oktatása és 
fegy;lmezéseért, nemkülönben péld4s magat~rtás~~t. 

Okrös János örsvezető cz. őrmester és Pal Mthaly 
csendőr ez. őrmester, a közbiztonsági szolgálat terén, 
általában kifejtett eredményes tevékenység ükért, de 
kü!önösen Mihala István uj szászi lakos pályaőr kárára 
1000 korona kár értékben elkövetett szarvasmarhalopás 
tetteseinek igen fáradságos, hosszu időn át nagy lele
ményességgel és szakértelemmel vezetett nyomozás során 
történt kideritéseért és az igazságszolgáltatás kezébe vale> 
juttatásáért, nemkülönben az eltulajdonitott szarvas· 
marhák előkeritéseért. 

Kovács Mátyás j árásőrmes ter, a néhai Jaskó István 
volt dusnoki lakos sérelmére elkövetett rablógyilkosság 
tetteseinek fáradságot nem ismerő buzgalommal történt 
kideritéseért és az igazságszolgáltatás kezébe való jut
tatásáért. 

Szoboczky József járásőrmester, a gyöngyösi Szent 
Ferenez-rendi szerzetesek zárdájában levő sírbolt be
törése és más bűncselekmény elkövetőinek fáradságot. 
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nem ismerő buzgalommal és nagy körültekintéssel veze· 
tett nyomozás során történt kideritéseért és a tette· 
seknek az igazságszolgáltatás kezébe való juttatásáért. 

Lábady András és Baráth AndrM örsvezero ez. őrmes· 
terek, hosszas csendőrségi szolgálati idejük alatt a köz· 
biztonsági szolgálat terén mindenkor tanusitott igen 
buzgó és igen eredményes tevékenységükért, örs üknek 
példaszerü rendben tartásáért, alárendelt jeiknek helyes 
és czélirányos vezetéseért. 

Dankó 19nácz és Papp Tivadar csendőr ez. őrmeste· 
rek, a közbiztonsági szolgálatban hosszas csendőr· 
ségi szolgálati idejük alatt mindenkor tanusitott igen 
buzgó és igen eredményes tevékenységükért, örs parancs· 
nokuknak hathatós támogatásáért és példás magavisele. 
tükért. 

Ki8s István l. őrmester, hosszas csendőrségi szolgálati 
ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén mindenkor tanu· 
sitott kiválóan buzgó és igen eredményes tevékenysé· 
geért, de különösen Hack Adolf csehországi illetőségü 
vándorló sérelmére 1907. évben Baracs pusztán elkö· 
vatett rablógyilkosság tetteseinek kideritése és elfogása 
körül tanusitott fáradhatlan buzgalmáért, örsének állan· 
dóan való mintaszerü rendben tartásáért, alárendelt· 
jeinek helyes és czélirányos vezetéseért és oktatásáért, 
nemkülönben példás magatartásáért. 

Filák Vazul örsvezető ez. őrmester, Kustyán Mihály, 
Szőke Mihály és Bátori Józse! ll. csendőr ez. őrmes
terek, az 1912-1913. évek folyamán volt szerb nem
zetiségi mozgalmak alatt, a mozgalmak elnyomása, az 
lÍ.llamellenes cselekmények meggátlása és kideritése körül 
kifejtett igen buzgó, igen eredményes és fáradhatlan 
tevékenységükért. 

Varju István örsvezero ez. őrmester és Solti Sándor 
csendőr ez. őrmester, hosszas csendőrségi szolgálati ide· 
jük alatt a közbiztonsági szolgálat terén általában, de 
különösen az 1912-1913. évek folyamán volt szerb 
nemzetiségi mozgalmak alatt ugya mozgalmak elnyo. 
mása, mint az államellenes cselekmények meggátlása 
körül, nemkülönben a zombori szárnyirodában való 
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alkalmaztatásukkor kifejtett igen buzgó, igen eredmé· 
nyes és fáradhatlan tevékenységükért. 

Németh János 1., Kubányi Pál őrmesterek, ~zilám 
László és Soós Miklós csendőr ez. őrmesterek, az TIIT2-
19UCévek folyamán lezajlott szerb nemzetiségi mozgalo 
mak alatt, a mozgalmak elnyomása, az államellenes cselek
mények meggátlása és kideritése körül küejtett igen 
buzgó, igen eredményes és fáradhatlan tevékenységükért. 

Bereczki Márton, Molnár Gábor, Néb Mihály csendőr 
ez. őrmesterek, Mayer Mihály, Tóth Géza ll.; Tancsik 
János, Czvitkó Péter és Kovács Márton csendőrök, az 
1912-1913. évek folyamán lezajlott szerb nemzetiségi 
mozgalmak alatt a mozgalmak elnyomása, az államelle· 
nes cselekmények meggátIása és kideritése körül előljáró 
örsparancsnokuknak igen buzgó, igen eredményes és fárad· 
hatlan szorgalommal történt hathatós támogatásáért. 

Urbán 19nácz örsvezero ez. őrmester, a néhai Simon 
János dudari jakos sérelmére 1912. évi április hó ll·én 
a budakeszi határban elkövetett rabló gyilkosság tette· 
seinek tizenkét napon át való nyomozásánál tanusitott 
fáradságot nem ismerő, szorgalommal párosult kitartó 
eredményes tevékenységeért. 

Wol! Gyula őrmester, mert mint segédtiszti, ugyis 
mint egri szárnybeli segédmunkás az 1912-1913. évek 
folyamán lezajlott kül· és belpolitikai mozgalmak és 
a Budapesten előfordult zavargások következtében 
szükségessé vált vezénylések pontos lebonyolitása, vala· 
mint a kerület segédtisztségénél felszaporodott irodai 
munkálatoknak végzése és elintézése körül előljáró 
szárnyparancsnokát és segédtisztjét a legnagyobb buzo 
galommal, kitartással, lelkiismeretes pontossággal igen 
eredményesen és kiváló szorgalommal támogatta. 

Szentgyörgyi Albert örsvezero ez. őrmester és Pál 
Domokos csendőr ez. őrmester, az 1912-1913. évek 
folyamán lefolyt kül- és belpolitikai mozgalmak alatt 
a kerület segédtisztségénél felszaporodott, rendkivüli 
munkálatok végzése körül előljáró segédtisztjüknek nagy 
szorgalommal párosult kitartással és odaadással történt 
hathatós támogatásáért. 



Purgely Józse! és .MunklÚ;si Gábor csendőr ez. őrmes· 
terek, hosszas csendőrségi szolgálati idejük alatt a köz
biztonsági szolgálat terén mindenkor tanusitott kiválóan 
buzg6, igen eredményes és fáradságot nem ismerő tevé
kenységükért, alárendelt jeiknek helyes oktatása és be
folyásolásáért. 

Vatai Laios őrmester, hosszas csendőrségi szolgálati 
ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén mindenkor 
tanusitott kivál6an buzgó, igen eredményes és fárad
hatlan tevékenységeért, örsének igen j6 rendben tar
tásáért, alárendelt jeinek czélirányos befolyásolásáért és 
oktatás áért. 

A IV. számu csendőr kerületben: 

Sohaida Sándor örsvezető ez. őrmester és Dankó 
Győző csendőr, "'gy ékszerlopás tetteseinek több vár 
megye területén történt buzg6 és eredményes kinyomo
zásáért. 

Balogh Imre lovascsendőr, két felfegyverkezve volt 
gonosztevővel szemhen tanusitott bátor magatartásáért. 

Póczos Józse! és Faragó Józse! csendőrök, egy meg
á radt foly6ba esett embernek a vizbefulást61 veszedel
mes körülmények között történt megmentéseért. 

Antal Sándor csendőr, árvizveszedelem alkalmával 
az élet,mentes körül kifejtett kötelességhü szolgálataiért. 

Derecskei Dénes örsvezető ez. őrmester, a közbizton
sági szolgálatban általában, különösen egy okirathami
sitás büntette ügyében kifejtett igen eredményes szol
<rálataiért. 

Czauner Agoston csendőr, egy öngyilkossági szándék
ból a Tisza folyóba ugrott nőnek kimentése körül testi 
-épségének veszélyeztetése mellett kifejtett tevékeny
ségeért. 

Fehér Márton járásőrmester, Reikó J6zse!lovasőrmes· 
ter, .Miskech János, Galamba .Mihály, Szőke János, Ho
moki József, Péter Péter, Berencz József" Nyirán .Mikló .. 
-és Weser Adoll örs,ezero ez. őrmester ek, hosszabb 
csendőrségi szolgálatuk alatt a közbiztonsági szolgálat
ban kifejtett eredményes tevékenységükért. 

Az V. számu csendőrkerületben : 

J erzsabek Sándor csendőr ez. őrmester, egy tüzvész 
alkalmával tanusitott fáradhatatlan tevékenységeért. 

Baronits József örsvezető ez. őrmester, egy gyilkos
sági eset és egy nagyobb kárösszegü lopás tetteseinek 
kideritése körül kifejtett igen leleményes ténykedéseért. 

Rhein 'János, Paulik János, Banos György járás
örmesterek, Végh Pál őrmester, Czemeró Frigyes, Pa1J 
Mihály, Arva István, .Mátyás Sándor, Uhlyárik János, 

Cseke István, Egry István, Szalai .Mihály, Bebes István, 
Füstös Ferencz, Szabó András, Simánszky Adán, Uipál 
-J6zsef, örsvezető ez. őrmesterek, Deleta Albert, .Mark6 
Kálmán, Kicsindi János, Kucserka Pál, Solonyi János, 
Bondor Imre, Gergye Károly, Krascsenics Géza, Elek 
Lajos, Viola Antal, Szecsődi Miklós, Kollár György és 
Zsigmond Józ,~e! csendőr ez. őrmesterek, Geszti Sándor, 
Török Ferencz, Barinka István, Léhi Béla, Gunst IgnlÚ;z, 
Fülöp Lajos, Kulbert János és Pindes J6zse! csendőrök 
a közbiztonsági szolgálat terén, az ut6bbi időben ki
fejtett igen eredményes tevékenységeikért. 

Stetfk6 Ferencz törzsőrmester, mint esendőrbir6sági 
segédmunkás, hosszas időn át kifejtett igen buzg6 és 
szakszerü ténykedéseért. 

Glédura Sándor örsvezető ez. őrmester, irodábani 
alkalmazása alatt tanusitott buzg6 és eredményes tevé
kenysége és példás magaviseleteért. 

Kaszala Péter csendőr, hosszas csendőrségi szolgálata 
alatt tanusitott kifogástalan példás magaviseleteért. 

Németh Miklós, Figler András, Komatinger Gyula , 
Rákóczi Gábor örs vezető ez. őrmesterek, Dudás Dezső 
és Pallag Károly csendőr ez. őrmesterek, két rendbeli 
szándékos emberölési eset tetteseinek kideritése körül 
tanusitott fáradhatatlan buzgó és leleményes közre 
müködésükért. 

Pitra Mihály csendőr, tiltott kivándorlás megaka
dályozása körül kifejtett szorgalma és eredményes 
tevékenységeért. 

Pachmayer R6bert, .Mészáros Márton járásőrmesterek, 



~24 

és Pisovics Józse! örsvezető ez. őrmester, Pozsonyban 
dühöngött tűzvész alkalmával a rend és biztonság 
fenntartása és a tűzoltás vezetése terén kifejtett ezél· 
irány os buzgó tevékenységükért. 

BabJa (Szőlős) lstván órmester, két rendbeli szándé· 
kos emberölési eset tetteseinek kideritése körül tanu· 
sitott buzgó és leleményes közremüködéseért. 

Koó József őrmester, birósági segédmunkási alkalo 
ma.zásában tanusitott lankadatlan, buzgó és eredményes 
tevékenysége és példás magaviseleteért. 

Nagy Sándor járásórmester, egy nagyobb összegü 
jogtalan elsajátitási eset tettesének buzgó és lelemé· 
nyes kideritéseért. 

Thurzó Vilmos járásórmester, egy rablógyilkosság 
tetteseinek igen leleményes nyomozással kideritéseért. 

Karácson Lajos, Imre Ferencz és Joó Lászlő csend· 
őrök, egy rablógyilkosság tetteseinek kinyomozásánál 
tanusitott hathatós közremüködésükért. 

Barik Józse! örsvezetó ez. órmester, hosszas csend· 
őrségi szolgálata alatt állandóan tanusitott szorgalma, 
jó magaviselete és eredményes tevékenységeért. 

A V 1. számu csendörkerületben : 

Szigeti Gáspár csendór, a Huuyad megyében 1909. 
évben Kalinger Lipótné és társai guradobrai lakosok 
sérelmére elkövetett rablógyilkosság tetteseinek hosz· 
,;zas és fáradságos nyomozással történt kideritése körül 
kifejtett eredményes tevékenységeért. 

Horváth Ferencz IX. örsvezető ez. őrmester, az 1911. 
és 1912. évben Stájerország területén több ottani lakos 
kárára elkövetett nagyobb kárértékü betöréses lopások 
tetteseinek 7 napon át folytatott fára.dságos nyomo. 
zással történt kideritéseért. 

Németh Dávid járásórmester, az 1911. évben Fejér, 
Vas, Sopron és Komárom megyékben garázdálkodott 
kóbor czigányok által elkövetett többrendbeli lopások 
tetteseinek 15 napon át tartott fáradságos nyomozás· 
sal eszközölt kideritéseért. 

-
Németh Józse! V. örsvezető ez. őrmester és Kaponya 

Vendel csendőr, az 1911. évben a Balaton mentén 
garázdálkodott tolvajszövetkezetnek fáradságot nem 
ismerő észszerü és leleményes nyomozással és bátor 
magatartással történt kézrekeritéseért. 

Bálint János örsvezető ez. őrmester, Gyurasits András 
és Gyalog Boldizsár csendőrök, 1912. évi junius hó 28-án 
Kistima pusztán kiütött nagyobbmérvü tűzesetnél 

a vagyonmentés és a tűz továbbterjedésének meg
gátlása körül kifejtett buzgó tevékenységük és igen 
hasznos intézkedésükért. 

Szalai István lll., Farkas Jáno8 l., Tóth Kálmán, 
Fenyvesi Mihály, Kalmár Imre, Mucsics Mátyás, Megyesi 
János, Pandur Sándor, Roszkop! Ferencz, Páris Lajos, 
Kelemen Miklós, Bándli Károly, Kutasi Károly, Zsiborács 
István, Dancslstván, Krivarics Józse!, Németh János IV., 
Gelencsér Ferencz, Göcze Józse! 1., Hegedüs György ll" 
Plöhl János, Sostarics József, Gangler Ferencz, Zsédeny 
Mihály, Szücs János ll., ZsoldOB Bálint örsvezető ez. 
ormesterek, Komáromy Mihály, Marton Vincze, Pápai 
Mihály ll., Tóth Sándor csendőr ez. őrmesterek, Beke 
Pál és Nagy Antal csendőrök, hosszabb csendőrségi 
szolgálati idejük alatt a közbiztonsági szolgálat terén 
általában nagy szorgalommal kifejtett buzgó és ered
ményes tevékenységükért. 

Vincze József járásőrmester, a legénységi létszám 
kiegészitése körül a jelentkezők szorgalmas gyüjtése 
által 5 6ven át kifejtett buzgó és eredményes tevé
kenységeért. 

A V ll. számu csendórkerületben : 

Lajos Károly őrmester, mint a kerület segédtiszt
ségénél alkalmazott állományt vezeto segédml1nkás az 
1912. év folyamán a kerület kötelékében végbement 
szervi és szolgálati átalakl1lások következtében beállott 
nagymérvü és rendkivüli teendőinek a legnagyobb foku 
szorgalommal, kitartó ügybuzgósággal, kötelességérzet-
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től áthatott lelküsmeretes és dicséretes tevékenység 
kifejtése által történt kifogástalan elvégzéseért. 

Bajkó Ferencz törzsőrmester és Kiss János őrmester, 
8zárnyirodai segédmunkási minőségben hosszu időn át 
lankadatlan szorgalommal és ügybuzgósággal kifejtett 
pontos és megbizható müködéseért. 

Szabó Ignácz őrmester, a közbiztonsági szolgálat terén 
7 éven át kifejtett eredményes működéseért és az irodai 
szolgálatban tanusitott nagy szorgalommal párosult 
igen buzgó és lelküsmeretes tevékenységeért. 

Albert János járásőrmester, Tamás Gyula, Kató Bálint 
és Bodó Albert örsvezető ez. őrmesterek egy 9000 
korona értékü aranyércz rablás tetteseinek szakértelem
mel, leleményességgel és kiváló ügybuzgósággal történt 
gyors kideritéseért. 

Rebreán Péter örsvezető ez. őrmester, Papp Mihály 
és Szántó Antal csendőrök egy 13,100 korona értékü 
lopás tetteseinek fáradságot nem ismerő lankadatlan 
szorgalommal és kitartással teljesitett leleményes és 
körültekintő nyomozás során eszközölt kideritéseért. 
, Ujvári Tivadar örsvezető ez. őrmester egy 1500 
korona pénz és 986 korona 70 fillér értékü gépalkat
rész lopás tettesének kiváló szakértelemmel igen lele
ményes módon eszközölt kideritéseért. 

Egyed Ignácz csendőr egy öngyilkossági szándékkal 
a kutba ugrott egyénnek a kutból veszélyes körül· 
mények között történt kimentéseért. 

Bajka Sándor járásőrmester, Incze Márton, Szép 
János, Benkő Ferencz, Tatár Gergely, Nagy Izsák, 
A8zalos Sámuel örsvezetó ez. őrmesterek, Bordá8 Béla, 
Kasléder János, Bitai Mózes, Gáspár József, csendőr 
ez. őrmesterek, Szőke Jáno8 örsvezető ez. őrmester, 
Ki8s József, Osutak Dénes, György János, Egyed Ignácz, 
Tamás Imre, Páli István, Balló Sándor, Miklós János, 
Szenkovics Antal, Oltyán András, Guzrány Antal, Szabó 
János, Dávid János, Tamás Dénes, Boldizsár Antal, 
Ambrus István, Tánczos Mihály, Kósa Imre, János 
Márton, Tatár József és Szigeti Gáspár csendőrök 

nyad vármegyében 1909. évben Vesel Majer szaka-
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mási lakos sérelmére és az 1910. évbe"n Adler Antal 
batrinai lakos sérelmére elkövetett rablógyilkos3ág, 
valamint az 1909. évben Karlinger Lipótné és társai 
guradobrai lakosok sérelmére elkövetett háromszoros 
rablógyilkosság tetteseinek hosszu és fáradságos. ny0.m~
zás során eszközölt kideritése és elfogása korul klfeJ
tett buzgó és eredményes tevékenységükért. 

Antal Lajos, Kozma Dénes, Koncsag János, Albert 
János járásőrmesterek, Ambrus István őrmester, Szakác8 
János, llyés .Mihály, Jani Tivadar 'l'asnádi Jáno8, Kalló 
János, Müller Mihály és Szvoboda Antal örsvezető ez. 
őrmesterek a közbiztonsági szolgálat terén 1912. év 
folyamán kifejtett eredményes működésükért s alá
rendelt jeiknek helyes és ezéltudatos nevelése és be
folyásolásáért. 

Kovács János örsvezető ez. őrmester, Tulit Mikló8 
és Barabás János csendőrök az állatcsempészet meg
akadályozása körül kifejtett buzgó tevékenységükért. 

Biró István csendőr ez. őrmester egy rablógyilkos
sági esetnek 146 óráig tartó flÍradslÍgos, buzgó, lele
ményes és ügyes nyomozás során eszközölt kideritéseért. 

Imreh Ferencz, Bálint Dénes, Gyergyai József, Birf.alan 
istván, Rózsa Antal, László Imre, Tóth János, Farka8 
Sándor, Kegyes Gábor örsvezető ez. őrmesterek, Sár:ig 
Antal, Izsák János, Toók Mózes, Marti Ignácz, Lovasz 
Mihály, Turóczi József, Voda Simon, Gócza Demeter, 
Mike Gá8pár, Kovács Adám, Nagy József, Réti Károly, 
Andone János, Elciu Simon, Szegedi Márton, Mester 
Sándor, Opris József, Butyurka Sándor, Fazekas István, 
Hunyadi László, Bagosi imre és Biró Mihály esend
őrök a közbiztonsági szolgálat terén 1912. év folyamán 
kifejtett igen buzgó és eredményes tevékenységükért. 

Márk Sándo!' csendőr ez. őrmester hosszas esendőr
ségi szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett buzgó és eredményes működéseért. 

,Mózes Albert, Gagyi Ferencz, Simon -tános, Jakab 
Miklós, Kovács István V., Török .Ferencz, Algya András, 
Nagy József, Szentpéteri János, Pap Győző örsveze~ 
ez. őrmestelek, László Lajos, Négyesi Gyula, BarablU 
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Márton, Salamon Imre, Fodor ll/árton, Vass Áron, 
Ozifra István, Ilyés József, Székely Sámuel, Kele latván, 
Laczkó Sándor, Béres János, Haró Ferencz, Féder Hen. 
rik, Venczel János, Szabó Mihály, Mátyus János, TÖTölc 
János, Graur GyÖTgy, Lakatos Sándor, Szóke Zakariás 
esentJör ez. őrmesterek, Halmágyi Dávid, Fábián Sá· 
muel, Balázsi László, Osomós János, Osata Ferencz, 
Gyergyai Ignácz, Miess György, Tomsa György, Schnell 
János, Guzrány Antal, Mihály Ignác z, Koncsag Kálmán, 
Samu János, Magyar Károly, Biró Károly, Bács IBtván, 
Szekeres Sándor, Lakatos János, Tótfalvi Sámuel, Rá. 
k6czi Sándor, Rusz Gyula, Szekeres Ferencz, Bacs6 Fe· 
rencz, Harangoz6 János, Kimpán János, Kerekes János, 
Muntyán László, Kallós István, F~fér Béla, Magos Já. 
nos, Geréb János, Pap Józ8ef, Lányi András és ZölrI 
István csendőrök a közbiztonsági szolgálat terén kifej. 
tett buzgó és eredményes működés ük ért. 

Patakfalvi Mihály jMásőrmester, Pap István őrmes. 
ter, Vargyas Antal, Simon János, Bodó Boldizsár, Sikes 
Lázár, Kereki Mihály, Osiki Sándor, Biró Dénes, Szabó 
Laios, Kovács Sámuel, Szilágyi István, Kercs6 Sándor 
örsvezető ez. őrmesterek a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett eredményes működésükért, örsliknek példás 
rendben tartása PS alárendelt jeinek helyes és ezéltudatos 
nevelése és befolyásolás áért. 

Bardócz Áron, Bartók Ferenc~ járásől'mesterek, Kala
már Antal, Ernszt Ferencz, Bálint András és Simó 
János örs vezető ez. őrmesterek a közbiztonsági szol
gálat terén kifejtett eredményes működésükért. 

A V lll. számu csendőrkerületben ." 

Szöllösi Imre törzsőrmester, F. Tóth Imre, Weisz 
19nácz és Os. Szabó Ferencz őrmesterek hosszas csend· 
őrségi szolgálatuk alatt előbb a közbiztonsági szolgá. 
latban, majd pedig irodai alkalmaztatásukban minden 
alkalommal kifejtett tevékenységükért, alárendelt jeik
nek helyes és ezélirányos vezetéseért, valamint kifogás· 
talan magaviseletlikért. 

2ll!) 

Kis P. Károly örsvezető, ez. őrmester hosszas csend. 
őrségi szolgálata alatt különböző alkalmaztatásban kifej. 
tett eredményes tevékenységeért, alárendelt jeinek helyes 
és ezélirányos vezetéseért, valamint kifogástalan ma ""a· 
viseletéért. o 

Kovács Sándor örsv. ez. őrmester hosszas csendőrségi 
szolgálata alatt ugy a közbiztonsági, mint oktató altiszti 
minőségben minden alkalommal kifejtett eredményes műkö. 
déseért, alárendelt jeinek helyes és ezélirányos neveléseért 
és vezetéseért, valamint kifogástalan magaviseleteért. 

Szabó Laios örsvezető ez. őrmester 8 évet meghaladó 
csendőrségi szolgálata alatt előbb a közbiztonsági szol
gálatban, majd pedig irodai alkalmaztatásában minden 
alkalommal kifejtett eredményes szolgálatáért és kifo. 
gástalan ma ga viselete ért. 

Hrubi Ferencz csendőr hosszas csendőrségi szolgálata 
alatt a közbiztonsági szolgálatban minden alkalommal 
kifejtett eredményes szolgálatáért és kifogástalan maga
viseleteért. 

Kudor András és OI"OSZ János örs vezető ez. őrmeste· 
rek hosszas csendőrségi szolgálatuk alatt a közbizton
sági szolgálatban minden alkalommal kifejtett eredmé
nyes tevékenységükért, valamint örs parancsnoki minő· 
ségben alárendelt jeik helyes és ezélirányos vezetéseért 
és neveléseért, nemkülönben jó magaviseletükért. 

Szántó Tivadar örsvezető ez. őrmester hosszas csend
őrségi szolgálata alatt a közbiztonsági ezolgálatban min
den alkalommal kifejtett eredményes tevékenységeért 
és alárendelt jeinek helyes és ezélirányos nevelése ért és 
vezetéseért. 

Rozsnyai János és K iSB János csendőr ez. őrmesterek. 
Gál Laios, SZÜC8 György és Tihanyi Imre őrmesterek, 
Farkas János és Gulyás József örsvezető ez. őrmesterek 
és Kövesdi Mihály őrmester a közbiztonsági szolgá
latban minden alkalommal kifejtett eredményes műkö· 
déseért, alárendeltjei k helyes és ezélirányos vezetéseért 
és jó magaviseletükért. 

Hagymási Imre örsvezető ez. őrmester mult évi feb
ruár és szeptember havában a Tisza, Szamos és Tur 
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folyók megáradása alkalmával a személy és vagyon meg
mentése körül s általában hosszas csendőrségi szolgálata 
alatt minden alkalommal kifejtett eredményes szolgá
latáért, alárendelt jeinek helyes és czélirányos vezetéseért 
és kifogástalan ruagaviseleteért. 

Molnár Laios és Tanic8 Péter őrmestel'ek, Szilágyi 
Sándor, Szabó Antal, Parai Ágoston és Kerekes István örs
vezető cz. őrmesterek hosszabb csendőrségi szolgálati 
idejük alatt a közbiztonsági szolgálatban minden alka
lommal kifejtett eredményes működésükért, alárendelt
jeik helyes és czélirányos vezetéseért, nemkülönben 
jó magaviseletükért. 

Bölöni Balázs törzsőrmester huzamosabb csendőrségi 
szolgálata alatt különféle alkalmaztatásában minden 
alkalommal kifejtett eredményes működéseért, aláren
deltjeinek helyes és czélirányos vezetéseért és jó maga
viseleteért. 

Zeke Laios járásőrmester huzamosabb csendőrségi szol
gálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálatban minden 
alkalommal kifejtett eredményes szolgálatáért, alárendelt
jeinek helyes és czélirányos vezetéseért, szakaszparancs
nokának hathatós támogatásáért és jó magaviseleteért. 

Horváth Mihály járásőrmester huzamosabb csend
őrségi szolgálata alatt minden alkalommal kifejtett 
eredményes működéseért, alárendelt jeinek helyes és 
czélirányos vezetéseért és jó magaviseleteért. 

Beniczki Ferencz őrmester Seres János élesdszurdoki 
lakos sérelmére 1912. évi augusztus hó lS·án virradóra 
elkövetett gyilkosság tetteseinek észszerü és lelemé
nyes nyomozás során történt kidedtéseért és az igazság
szolgáltatás kezeibe juttatásáért. 

Láng Laio8 és Ágoston János járásőrmesterek, Kovács 
Ferencz és Bakó Károly örsvezető cz. őrmesterek huza
mosabb csendőrségi szolgálati idejük alatt a közbiz
tonsági szolgálatban minden alkalommal kifejtett ered
ményes szolgálatukért, alárendelt jeik helyes és czélirá
ny os vezetéseért, nemkülönben jó magaviseletükért. 

Kelemen Laios csendőr a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett eredményes szolgálatáért és jó magaviselet-eért. 

VI. A csendörkerületi parancsnokságok által nyil. 
vánosan megdicsértettek : 

Az 1. számu csendórkerületben : 

Lónyai István örsvezető cz. őrmester, mivel Kentelke 
községben 1912. évi julius hó 2S-án egy gémeskutba 
lezuhant ittas egyént, többek segitségével a vizbe· 
fulástól megóvta és a kutból kihuzta. 

Bányai József csendőr, mivel a Sajó-iolyónak 1912. évi 
szeptember IS-án Árokalja községben történt kiáradá
sakor, a viz által elsodort és életveszélybe jutott özvegy 
Krenyeczki árokaljai örsfőzőnőt kimentette. 

Vastag György próbacsendőr, mivel Jósikafalva község
ben 1912. évi október hó 17-én kiütött tűz alkalmával 
az oltás és vagyonmentés körül dicséretes tevékeny
séget fej tett ki. 

Puskás Sámuel, Vakarcs Imre, Hatházi Laios őrmes
terek, Bartalis Péter, Butyka Dénes, Bakó Károly, 
Bende Ferencz, Szász Imre, Székely János, Mikló8 Gy6rgy, 
Jánosi Ferencz és Kakuc8 Márton örsvezető cz. őrmes· 
terek az 1912. év folyamán a vezetésük alatt állott 
örs közgazdálkodásának a kedvezőtlen időjárás és 
létszámhiány daczára történt ésszerü és fáradhatat· 
lan utánjárás révén elért igen eredményes és igen 
szép hasszonnal járó vezetéseért. 

Stránczky Zsigmond csendőr cz. őrmester a tanosz
tály közgazdálkodásának az 1912. év folyamán ésszerü 
és fáradhatatlan utánjárás révén történt igen ered
ményes és igen szép haszonnal járó vezetéseért. 

Nagy Sándor 11. és Mentó Ferencz járásőrmesterek, 
mint örs- és járásparancsnokok ugya saját, mint alá
rendelt örseiknek éveken át való jó vezetéseért, alá
rendelt jeiknek helyes befolyásáért, nemkülönben a köz
biztonsági szolgálat terén kifejtett buzgó tevékeny
ségükért. 

Péter József és Ferencz András járásőrmesterek 
hosszas csendőrségi szolgálati idejük alatt általában, 
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de különösen mint örs· és járásparancsnokok és szakasz· 
parancsnokhelyettesek fáradhatatlan ügybuzgóság ot, 
kötelességtudást és eredményes tevékenységet fejtet· 
tek ki. 

Incze Ákos őrmester, Borcsa Mihály, Csösz Sándor, 
Gsulak Laios és llyés Lázár örsvezető ez. őrmesterek 
hosszas csendőrségi szolgálati idejük alatt általában, 
de különösen mint örsparancsnokok minden irányban 
tanusitott buzgó és eredményes tevékenységükért és 
jó magaviseletükért. 

Harai Antal, Csere György, Baláz! János csendőr 
ez. őrmesterek, Varga Károly, Nagy József l., Komán 
Tihamér, Horváth Márton, Tamás Tamás, Gergely Gyula 
és Szabó Mátyás csendőrök hosszas csendőrségi szol· 
gálati idejük alatt teljes megbizhatóságuk mellett a 
közbiztonsági szolgálat terén dicséretes szorgalmat és 
tevékenységet fejtettek ki. 

Baukó János, Venczel István, Máté Laios csendőr 
ez. őrmesterek, Csizi Henrik, Vargyas Antal, Lőrincz 
János, Antal János ll., Fábián Dénes, Pakucs Ferencz, 
Popeszku János, Remán György és Szabó Elek esendő· 

rök, csendőrségi szolgálati idejük alatt tanusitott min· 
den irányu kötelességhű működésükért. 

Szendrei Antal örsvezető ez. őrmester, mint örs· 
parancsnokhelyettes, minden irányban tanusitott buzgó 
és eredményes tevékenységeért. 

Hammozner Mihály örsvezető ez. őrmester. csendőr· 
ségi szolgálati ideje alatt egyrészt a közbiztonsági 
szolgálat terén, másrészt az irodai szolgálatban pót· 
szárny. és szárnysegédmunkási minőségben kifejtett 
igen buzgó és eredményes működéseért. 

Fülöp Ferencz és Bagi József örsvezető ez. őrmes· 
terek, a közbiztonsági szolgálat terén hosszas csendőr· 
ségi szolgálati idejük alatt kifejtett buzgó és eredmé· 
nyes tevékenységükért és mint örsparancsnokok, alá· 
rendelt jeiknek helyes és czéltudatos vezetéseért. 

Benedek Laios csendőr hosszabb csendőrségi szolgá. 
lata alatt minden téren, de kivált a közbiztonság érde· 
kében kifejtett igen buzgó és eredményes működéseért. 
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Kovács Béla, Sztupár Tivadar csendőr ez. őrmesterek, 
Szakács Dániel és Lovas Albert csendőrök hosszabb 
csendőrségi szolgálatuk alatt tanusitott példás maga· 
tartásukon kivül a gyakorlati közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett szakértelmes és dicséretes működésükért. 

Kardos Géza, Keller Nándor, Lukács János csendőr 
ez. őrmesterek, Komáromi János és Áron Fratilla csen· 
dőrök, csendőrségi szolgálati idejük alatt a közbizton· 
ság terén kifejtett eredményes működésükért, valamint 
minden irányu dicséretes magatartásukért. 

Balázs László csendőr, mivel Kurulyfalva község 
több lakosa kárára különböző időben elkövetett s 
mintegy 620 kor, 20 fillér értéket kitevő lopások és 
egy vagyonrongálás ismeretlen tetteseinek kideritésében 
és a bűnjelek biztositásában örsparancsnokát hatható· 
san támogatta. 

A ll. számu csendőrkerületben: 

Simon Laios, Nyiri Sándor, Jalcabos István, Somogyi 
Antal, Gál Laios, Bardőcz Salamon, Pétel'vári István és 
Szabó István IV. járásőrmesterek, Móra Mátyás, Bábel 
Imre, Simon József ll., Németh Károly, Kámán Antal, 
Jfailáth István, Oláh Gábor, Molnár Laios, Poór Laios, 
Paska Ádám, Popa Emánuel, Kiss József ll., Perényi 
Zsigmond, Val'ga Ferencz, Szláni Domokos, Hevesi Mi· 
hály örsvezető ez. őrmesterek, Szép Laios, Dörnyei 
János, Vámos István, Csoszor József, Faur Ezsiás, 
Jandó István, Biró Imre, Ferencz János, JIé8zár08 
Jfihály ll., Silnon Péter 1., Nyiri Imre, Balázs Ábra. 
hám, Kovács János ll., Jfészáros Mihály l., Boér János, 
Rusz János, Bogyor Sándo!', Dávid József, Tamás József, 
Pásku Miklós és Kovács Ferencz csendőr ez. őrmesterek, 
Pap Demeter, Uivári Pál, Hatházi Ferencz, Sánta Imre, 
Csen ki István, M1lCsi István, Mester János, Szűcs Mi· 
luíly 11., Kovács Albert, Szikszai István, Oláh János, 
Szabó Sándor lll., Balázs Péter I .. Pápai István, Urbán 
imre, Zsiri Flórián, Lung Géza, Vajda Sándor, MeLtinka 
György, Buciwneán And1'01!, Végh lIm'e, GUIJCsi Laios, 
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Sarnyai Miklós, Styaszni Péter, Balassa András, Máthé 
Zsupnond, Varga Sándor 1.. Miklós Pál, Nagy Ferencz, 
Kiss Sándor 11., Racoltia Sándor, Tóth Larincz, Szántó 
Sándor, Száva János, 6zé Lászli>, Király János, Honae 
Auxent, Remete Mátyás, Maczelka József, Siló András, 
Bóda István, Rusz Gábor, Schweitzer János, Tóth Lajo811., 
Zimmer Ferencz, Homonnai Miklós, Farkas Adolf. 
Szekeres István, Osarankó István, Béni Imre, Marlcovi/s 
István, Ozsváth István, Balázs Péter 11., Varga Sándor 1., 
Suba Menyhért, Rétyi Mihály, Bánszki Mátyás, Domokos 
Mihály, Lukács János, Németh János, Bécsi Imre, Szabó 
Gyargy, Boldoczky Pál, K. Szűcs Gábor, Szabó István 11., 
K. M"olnár Bálint, Izsák Dénes, Boros Tamás, Hegyesi 
Imre, Tiltanyi Laios, Kis G. Lajos, Pálfi Mihály, Osavar 
Salamon, Jereb István, Keller Péter, Bi?'ó Józse!, Buk
nicz Lajos, Karözsi Imre, Prekupás György, Vilics Ose
domér, Fülöp Péter, Hegyesi bnre, Kőszegi Ferencz, 
Mihály Mihály, Vojvoda Simon, Horváth István, Faza
kas Sándor, Kancsik István, Ohéva Pé/er, Simon László, 
Komlós Mihály, Rayer Gottfried, Olár Péter, Polcsán 
István, Streng Jakab, Tihanyi Lajos, Sinkó József, 
Tatár Józse!, Dombovári György, Papp Imre, Bagosi 
József, Kiss G. Lajos, Oserneszku János, Frank Szil
veszter, Puskás Józse! 11., Pálfi Mihály, Kovács Larincz, 
Tóth Lajos 11., Jiiger Antal, Gál Mihály, Király Józse!, 
G. Lengyel András, Zsellér Pál, Dicskó István, Nagy 
Ferencz 111., Bakos Andrá.~ ll., Farkas János 1., Vi
tályis Albert, Nyomtató Ferencz, Tudor Pál, Papp József 
11., PuskáR János, Bittmann János, Brezovszki Pál, 
Kovács Déne.~, Tornai Mihály, Moráriu Demeter, Bera 
Illés, Molnár Izidor, Huska József, Kriimmer Miklós, 
Farkas Adol!, Farkas Ferencz, Nagy István, Horváth 
József 111., Nagy Ferencz, B. Nagy Gyula, Rácz László, 
Piró Emilián, Lele Gusztáv, Berde 19nácz, Keller Péter 
és Polcsán ls/ván csendőrök, Gecser Kajos, Virág Péter, 
Adameszku János .. Toma György, Iván János, Pupos 
János és Szekeres ls/ván próbacsendőrök, árvizveszély 
alkalmával a vagyonmentés és védekezési munkálatok
nál kifejtett buzgó és eredményes tevékenységükért. 

• 
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Fekete Józse!, .Móra .llátyás örsvezető ez. őrmesterek. 
Orosz László csendőr ez. őrmester, Jencsa Miklós, Rusz 
Gábor, Horváth Antal l. és Gombos Lajos Józse! csend 
örök, a délvidéken huzamosabb időn át garázdálkodoti 
lótolvaj-szövetkezet 14 tagjának kide>'Ítése, letartóz
tatása s az igazságszolgáltatás kezébe történt átadása 
körül tanusitott buzgó tevékenységükért. 

Vértesi István őrmester, a közbiztonsági és irodai 
szolgálat terén kifejtett eredményes tevékenységeért. 

Csáki Sándor próbacsendőr. tűzvész alkalmával a 
vagyonmentés körül kifejtett tevékenységeért és járőr-
vezetőjének hathatós támogatásáért. . 

Molnár Ferencz, Lindner János és KMs András 1. 
örsvezető ez. őrmesterek, Spitze?' Adol!, Csoszor Józse}, 
Pi/báth György, Szász György és Nagy, Józse! .cs,endőr ?z. 
örmesterek Schmied György, Bata Jozsef, Vtrag Istvan, 
Szabó lstvdn 1., Bugyi István, Vigh György, Kota, Lajos. 
Balasa Vincze, Kincses György, Bakos Andras 11 .• 
Szalhi Imre, Mátis Miklós, Papp András, JJlike Ferencz, 
Bedő Lajos PS Barta Gábor csendőrök, a közbiztonsági 
szolgálat teré-n kifejtett buzgó és eredményes tevékeny. 
ségükért. 

Elek Sándor csendőr ez. őrmester, a próbacsendőrök 
kiképzése körül kifejtett buzgó és eredményes tevé
kenységeért. 

A 111. számu csendőrkerületben: 

Kollár Adám. Oláh István, Varga András 111., Deck~r 
Re?8ő. Jéki Fe~encz, Arany János, Pinta Ferencz. Né
meth 'János 111., Szalay Károly, _~lo1nár Román, Markó 
Lajos, Heinzelmann Gyula és Papp Jáno~ lll . .. osend
őrök, az 1912. év tavaszán Dunabogdany kozségei 
és határát fenyegetett árvízveszély alkalmával, a. meg· 
lazult védtöltésnek helyreállítását a. már kétségbeeset, 
lakossággal buzdítás és erplyes fellépés, személyes 
közremüködés mellett foganatosittatták. illetőleg elől· 
járó járás- 6s örsparancsnokukat hathatósan és ered· 
mpnyescn támogatták . 
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Baráti Pétpr és Korács Márlon csendőrök, a szilbácsi 
vasuti állomás raktárából egy ládának fdtörése utá" 
107 korona 8 fillér értékben ellopott yászonnemiick 
tetteseinek és az orgazdáknak 122 órán át tartott fá. 
rasztó, i gen Icieményes és tapintatos nyomozás során 
történt kideritéseért és az igazságszolgáltatás kezébe 
való juttatásáért. 

Magyaric8 Józse! csendőr, gyilko~ság büntette~einek 
kideritése alkalmával a nyomozást vezető járásparancs· 
nokának fáradtságot nem ismeri> buzgalommal történt 
hathatós és eredményes támogatá~áéJ't. 

Matus György, Tokarc8ik Józse! és llics Józ.se! csend· 
őrök, IL közbiztonsági szolgálat terén általáhan kiIpjtett 
eredményes tevékenységükél't, de különösen a gyön
gyösi Szent Ferencz-rendi szerzetesek zárdájában levő 
sirboltbetörés tetteseinek kinyomozásánál, a nyomozást 
vezető járásparancsnokuknak hathatós és eredményes 
támogatásáért. 

Molner Gyula csendőr, a közhiztonsági szolgálat 
terén általában kifejtett eredményeR tevékenységeért, 
de különösen a Gyöngyösön állomásozó cs. és kir. Hi. 
huszárezred anyagraktárába történt betörés tettesei
nek kinyomozásfÍnál és az eltulajdonitott tárgyak 
előkeritésénél járőrvezetőjének hathatós és eredményes 
támogatásáért. 

K. Sziic8 Gáspá1' volt csendőr, és Peczárs,ki A1.iladin 
csendőr, mert BácskNesztul' közsé"ben különböző 
időszakokban elkövetett 214 korona" értékű gahona
lopás tette,,,it, valamint azoknak orgaz<láit észszerüen 
és lelempnycsséggel vezetett nyom07ás során IddCl'i
tette és az igazságszolgáltatás kezébe juttatta. 

Mayel' l11iMly, _YaYlI lJliklós, König Károly, Loth 
Ferencz és Kiss Jliluily csendőrök, a közbiztonsági 
szolgálatban mindenkor tanusított kiválóan buzgó 
és eredményes tevékenységükért, megbízhatóságukér 
örsparancsnokuknak hathatós és önzetlen támogatá· 
sáért, nemkülönben példás magatal'tásukért. 

Mikus Pál csendőr, a közbiztonsági szolgálat trrén 
általában kifejtett eredményes tevékpnységeért, de 
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klilönösen egy 1000 korona kár értékben elkövetett 
szarvasmarha-lopás tetteseinek hosszu időn át tartott 
és igen ffÍradtságos nyomozás során történt ldderité
séllpl előljáró örsparancsnokának hathatós és eredmé
nyes tfÍmogatásáért. 

Kajtár Péter csendőr C7.. őrmester, Kovács Miklós és 
Roska Imre csendőrök, egy rablógyilkosság tetteseinek 
kinyomozásánál előljáró jfÍrásparancsnokuknak hat
hatós és eredményes támogatásáért. 

Almási Károly csendőr. hosszas csendőrségi szolgálati 
ideje alatt a közbiztonsági szolgálat. terén kifejtett 
buzgó és eredményes tevékenységeért, jó magavise
leteért, nemkülönben bajt.ársaival szemben mindenkor 
tanusitott jó példaadr.sáél't. 

Szili János és Fpkete Géza örsvezetií ez. őrmesterek, 
hosszas esendőrs6gi szolgálati i dej nk, L1e lüilönösen a~ 
utóbbi két év alatt a kiizbiztoustígi szolgálat han kifej· 
tett eredményes tevékenységükért, fáradhatlan SZOI'

galmukÉ'rt, alárendelt. legénységüknek czélirAnyos ve· 
zetéséért, ör3üknek pélrlaszel'ü l'''!ldben turtá.áért és 
jó magaviseletükért. 

Hegyesi Gábor, Szatmári Lajos és Apró SándO?' csendőr 
ez. őrmesterek, hosszas csendőrségi szolgálatuk, de 
kiilönösen az utóbbi két év alatt a közbiztonsligi szol
gálat terén kifejtett igen eredményes tevékenységükért, 
örsparancsnokuknak hathatós támogatá~áél't és példAs 
magatartásukért. 

]t'. Tóth András. JJolln&i Pál és Török Sándor csendől'ök, 
a közbiztonsági ~zolgfÍlat terén az utóbhi két év alatt 
kifojtett igen eredményes tevékenységükért és szolglÍ,]ati 
idejük alatt tanusitott példás magasviseletükért. 

Armallkó .János és Ulic zki Já"os csendőrök, az 1912-
1913. évi szertJ nemzetiségi mozgalmak alatt, a moz
galom elnyomása, az államellenes cselekmények meg
gátlása és kideritése körül tanusitott igen buzgó, i gen 
credményes és fáradhatlan tevékenysrgü kért. 

Bamnyi Sándor és Demeter Agoston csendőr ez. őr
mcsterek, Patkn Sándor, Várruli Jslván, SzkntoviC3 
J.;ll'án, .fC8 S zabó And1'ás, Terjéki T'. Js/ván, Kácsor 



József, Lehoczki Gábor, Tótok Pál, Végh Lajo.', Dpmeter 
István, Dobo,~ János, Kisbezdányi Mihály, Ács János, 
Kasza István és Sztaskó Károly csendőrök, az 1912-
1913. évi szerb nemzetí~égi mozgalmak alatt, a mozo 
galmak elnyomása, az államellenes cselekmények meg· 
gátlása és kideritése körül előljáró örsparancsnokuknak 
buzgó, eredményes és fáradtságot nemi~merő szorgalom· 
mal történt hathatós támogatásáórt. 

Simon Józ.~ef őrmcster, néhai Simon János, Veszprém 
megye dudari lakos sérelmén~ 19l2. évi április hó 
ll·én a budakeszi határban elkövetett rablógyilkosság 

tetteseinek hosszas és fáradságos kinyomozáRáuál, 
alárendelt jeinek helyes i l'línyítása által eltlrt eredményes 
tevékenységeért. 

Kalik József és Czigler László örsvezető ez. őrmesterek, 
a néhai Simon .János Veszprémmegye dudari lakos 
sérelmére 1912. évi április hó ll.én, a budakeszi határ· 
ban elkövetett rablógyilkosság tetteseinek eredmpnyes 
kinyomozás át elősegitő fárad hatlan tcvékenységükért. 

Győrfi bnre és SZÜC8 Júnos J. volt esendőrök, Deé8 
Kálmán, Sémet Gábor, Rllgy Józse! ll., Laczikó Péter 
Kis8 Józse/i., Bagó Ferencz esendőrök, Kulcsár 1st· 
ván és Juhász Sándor csendőr ez. őrmesterek, hosszas 
csendőrségi szolgálati idejük alatt a közbiztonsági 
szolgálatban mindenkor tanusított buzgó, eredményes 
és fáradhatJan tevékenységükél't, alárendelt jeiknek he· 
lyes oktatása és befolyásolás:í.ért, valamint példás 
magatartásukért. 

Dénes Jfihály és Kreis~ Pál csendőrök, a közbizton· 
ségi szolgálat terén hosszas esendőrségi szolgálati idejük 
alatt mindenkor tanusított szorgalm ukért és eredményes 
tevékenységükért, fiatalabb hajtársaiknak helyes be· 
folyásolásáért és példás magaviselet ükért. 

Asztalos István és Kovács Imre esendő rök , hosszas 
~sendórségi szolgálati idejük alatt a közbiztonsági 
szolgálat terén t.musitott buzgó, eredményes és fárad· 
hatlan tevékenységükért. 

Petri Mihály, Steiger Ferencz, Szántó Islván, Berán 
András, Vass IstlIán és Ivankó Ferencz csendórök, a 

közbiztonsági szolgálat terén tanusitott kiválóan buzgó, 
eredményes és fáradhatlan tevékenységükért, fiatalabb 
hajtársaiknak helyes befolyásolásáért és oktatásáért, 
nemkülönben példás magatartásukért. 

Váróczi Endre és Törjék Mihály csendőrök, a köz· 
biztonsági szolgálat terén és az 1912-1913. évi szerb 
nemzetiségi mozgalmak alatt a mozgalmak elnyomása, 
az ánamellenes cselekmények meggátlása körül kifej· 
tett igen bnzgó, eredményes és fáradhatJan tevékeny
ségükért és örsparancsnokuknak ez irányban való hat
hatós támogatásáért, fiatalabb bajtársaiknak helyes 
befolyásolásáél't és oktatásáért, nemkülönben példás 
lUagatartásukért. 

AlV. Bzámu c,~endórkerületben.-

Erdp.i György és OroBz Pál örsvezető ez. őrmesterek, 
esendőrjelentkezók gyűjtése körül kifejtett buzgal. 
mukért. 

Deme Bálint, Mozolán János, Koc8is J6zse/, Bankó 
Sándor örsvezető ez. őrmesterek, Kosiczky Jáno8, Pfeifer 
Fülöp csendőr C7. őrmesterek, Bujpál István, Danie· 
Iovtc8 Győző, Derecskei János, György Bertalan, Grappa 
Alajos, Istók István" Birtalan Lajos és Mészár Mihály 
csendőrök, hosszabb csendőrségi szolgálati idejük alatt 
u közbiztonsági szolgálatban kifejtett buzgó és eredj 
ményes működésükért. 

Az V. számu csendórkerületben: 

Kollár JJ[ihály 11. csendőr <Ss F"its Józse/ pl'óbaesendőr, 
egy szándékos gy uj togatásból eredő tüzet gyors oltási 
munkálattal azonnal lokalizálták és a tettenért gyuj. 
togatót elfogták. 

Farkas György 1. öl'svczető CZ. őrmester, Futák Ber· 
talan csendőr ez. őrmpster, BáTófi István, Garai Pál, 
Rabina Illés, Takó Károly, PallUk János, Ujvári István 
csendórök, Váradi Imre csendőr ez. őrmester, Csölle 
Kálmán, Bagócsi Mihály, Nagy Mihály és LibáT Jánoi 
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csendőrök, >t közbiztonsági szolgálat terén kifejtett 
buzgó és eredményes tevékenységükért,. 

Juhász István járásőrmester és l>.'yuli liSt ván örsve· 
zető cz. őr meste l·, egy egyént egy megvadult ökör 
általi agyontiprástól gyors, bátor és ügyes eljár'ásukkal 
megmentettek . 

Torma János csendőr cz. őrmester, Kovács Szék Jó
zsef, l'omothy István, Bobe/~ József, 1:>-edbál János, Pet
rov8zky József, Fekete József, Baranyai János és Soóki 
Antal csendőrök, a tiltott kivándorlás megakadályozása 
terén kifejtett buzgalmuk és eredményes tevékenysé
gük{'rt. 

Berki Lajos, Horváth Vincze, Lenthár András, Weisz 
József, Benes József és Holicza Pál csendőrök, két rend
beli szándékos emberölési eset tetteseinek kézrekeri
tése körül, buzgó eljárásukkal hathatósan közremű
ködtek. 

Olejka János örsvezető cz. őrmester, és Adamecz Fló
rián csendőr, orvvadászok üldözése és kézrekeritése 
körül kifejtett i gen buzgó és ereuményt's tevékeny
ségükért. 

Danis István, Zederlnann l nu-e, Rigó Ferencz, JlJrdi 
I,úszZó, Kovács Lajos l" Hock hm·e, Farkas János, 
Foltin János, Rabina Illés, Katzberger István, Elischer 
Ignácz, llfarosvári István, Almászki Lajos, Zsigó István, 
Oroszi János, Kucsem István, Bublos János, Krakovicz 
József, Hollendonner Orbán, RU1nlln József, Csukovics 
János, Cs idei JánoB, Török Pál, Markl Rezső, Németh 
István, Nagy János, Pa1ter János, "l1atejka Géz!, Béla, 
Hartvi(j Ferencz, Horváth llfátyás, Nafjy Antal, _lfojzes 
Imre, Máté!!!! Jgnácz, Kovács Szék Józse!, Hart József, 
8ip08 István, Grosch A ntal, H eI"Czey J ÓZSf!, llf olnár 
Jstván, NOuák Lajos, Pálfi Jakab és l1érinc8 Gé.:a csend
őrök, Nagy András, Bobis János, ()svaldet Ferencz, 
SZ(lrka Ferencz, Balala János, Caukct Ferencz, Belovics 
József, Kuha László, Mikolai Lajos, Jánoska József, 
.11arkovics Tádé, llfokos Józse!, Kóródi Józse!, Papp 
Andrá~, .fánó hnre, ZSllgovic8 Ferencz, Bene József, 
Kató Jó~sef és Soós János próhacsendől'ök, Pozsonyban 
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dühöngött tűzVÓ"Z all:almával, a rend· és vagyonbizton
ság fenntartása körül tanusított buzgó tevékenységükért. 

A V 1. számu csendőrkeriiletben: 

!lor,váth Gyula, Tör~8ök Pál, Ge8zte~i András, Szigeti 
Kalrr;an, Stocker. ~ngyes, I!acher Vendel, Vittnyédy 
Istvan, Buday j.f,haly, "1101nar Balázs és Győri Sámuel 
törzsőrm~sterek, Németh Józ8e! 1., Varga István IV., 
Szab,ó Ja1~~8, 11., Polg~r József, Kővári Józse!, Pálfi 
Istvan, P~lwan Imre es Kocsis Józse! l. örmesterek 
Lukács Lajos örsvezető C:.l. őrmester,irodai alkalmaz,í: 
suk ban hosszabh i dőn át kifejtett huzgó és 8zoraalmas 
tevékenységükért. " 

~eszler llfát~ás ~sendőr, az ,1911. évben több vármegye 
teruletén garazdalkodott kobor czigánybandának el
fogása ~örül tanusitott eredményes közremüködéséért. 

Szala~ Jenő 19nácz öl'svezető ez. őrmester, Kóbor 
István csendőr ez. őrmester, Kovács János llfolnár 
István 1. és 'l'e'Ubler Adám csendőr ök, az 19Í1. évben 
Stáierország teriiletén több ottani lakos kárára elkövo. 
tett többrendbeli betöréses lopás tetteseinek kézre. 
keritése körül kifejtett eredményes közremükÖdésükért. 

N a~,sz Kálmán csendőr C:.l. őrmester, II orváth J ázsef Xl J 
csendor és Hollendus Ferencz próbacsendőr, 1912. év 
augusztus havában Zirczen kiütött tűzv~sznél a vagyon
rr:ell:tés és a tűz továbbterjedésének meggátIása körül 
kIfejtett buzgó tevékenységük és hasznos intézkedé. 
sükért. 

Berkes István csendőr ez. őrmester, az 1911. év no
vember havában több budapesti lakos balatonalmádi 
viJlájának álkulcscsal történt felnyitása után elkövetett 
nagyobb kárértékű lopások tetteseinek kinyomozása. 
és kézrekerítése alkalmával tanusított eredményes 
közreműködéséért. 

.. Nagy ~.án08 lll . . esendőr, Temes és Fejérmegye te
ruletéll tobbrendhelt rablást és lopást elkövetett két 
veszélyes kóborczígánynak fáradtságot nem ismerő 
buzg>tlommal eszközölt elfogásáért. 
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Oláh Ferencz járásőrmester, hosszas csendőrségi 
szolgálata alatt a közbiztonsági szolgiUatban is, de 
főként 15 évet nu-ghaladott segédoktatói minőségben 
tanusított ernyedetlen szorgalma és buzgó tevékeny-

Raffai Ferencz }i'ábos Mihály, Patkó János, Szautner 
János, Horváth józsef 1., Nagy Lajos 1., Gálos Józs~f, 
Steiner Pál, Perényi György, Nagy Ferencz ~. , Ba:astls 
Kálmán járásörmesterek, Nagy János I ., Ho~vath La1~sl., 
Bzóke Is/ván Németh István VII. és Horvath Andras l. 
<lrmesterek 'Nagy Sándor III., Rácz György, Kovács 
Ferencz Ili., Béla Mózes, Artner Sándor,. Kardos József: 
Egyházi József, Berényi Péter" Pölö~ke~ Józse!. Gallo 
István Kovács János III.,Horvath Jozse! VII., Durucz 
János.' ~éJneth Pál I., Hatvanyi János, Sümeghi Ján?8, 
Böröc~k József, Berecz GYÖI'gy, Kiss ~y,!la, B,e~cs 
János Horváth László 1., Gelencsér M~hály, Barany 
MiháÍy, Gábriel Dénes, Staudt Antal, Jánossy Rud~l!, 
Kárpáti Józse!, Németh Mihály, Imr~ Józse!, Horvat,h 
Ferencz IX., Deák István, Kelemen -!anos 1., .Kercsrn.ar 
Lajos, .1Iolnár János 1., Garai LaJOS; T01mk, Istv,,;n, 
Nagy Péter, Barcsi János, Eberhar~t Sa11;do;, Jona" San;
dor Tarcsai Nándor, Kovács Pal, Os,szar Istvan es 
Né~wth István III. örsvezető ez. őrmesterek, qo~zto~ 
Ferencz Magyar István ll., Kovács !lnre II., Gos~ Pal, 
Zsiga F~rencz, Lang Péter, Nagy István, Farkas Jó~se! II!., 
Horváth Gyula, Varga Ferencz Ill., Döbrö8~ !stvan, 
Szabó Józse! 1., Berényi György I., Kardos Istvan .If·, 
Szúcs Imre, Kercza József, Kárpáti Józse! 1., K~ra.ly 
Sándor II. Kóbor István, Varga Jáno8, Demetrovtcs 
István és Szabó István l. csendőr ez. őrmeste;ek, Ifor. 
váth Józse! IV., Nagy Mihály, Kartai Nagy ~al, Ne~et 
Mihály I" Varga Józse!,. Osö~li Gábor: Herbaly Luk~cs, 
HOJnola Ferencz, Ozvikt~ LaJOS, Lukacs !I~re: Kos_to~ 
láncú Imre, Farkas János, Stropka Bold,z~ar, Sz~bo 
Lajos, Szabó István, Nagy Károly, Remer Janos, Pet~r 
Jó~sef, Marton Ferencz, ~Té?neth J?zse! II." G.ere Ist?an 
~s Nagy János II. csendórök, a kozbl~t~nsagl szol~al~t 
terén hosszabb időn át általában kifejtett buzgo es 
eredményes működéslikért. 
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A V ll. számu csendórkerületben : 

Pula Józse! csendőr, egy 1500 korona' pénz és 986 
korona 70 fillér érték li gépalkatrész. lopás tettesének 
leleményességgel, kiváló szakértelemmel eszközölt ki
deritésénél való közreműködéseért. 

Soós Péter és Osatlós János örsvezető ez, őrmesterek, 
egy árvízveszély alkalmával az élet- és vagyonmentés 
körlil kifejtett igen buzgó tevékenységlikért. 

Kovács Lázár csendőr, egy hullabonezoláshoz kiren
delt s a nagy erdőben a sötétség miatt eltévedt bizott
ság tagjait - magát is az eltévedésnek kitéve - fáradt· 
ságot nem ismerő éberséggel a helyes útra kalauzolta 
s a bizottság tagjaival szemben a legmesszebbmenő 
szolgálatkészséget tanusitotta. 

Benczó Jstván, Góga György, László Jgnácz, Vankó 
Jlihály és Préd(t György csendörök, a rudai 12 apostol, 
bányatársaság kárára elkövetett 9QOO korona értékü 
aranyércz-rablás tetteseinek kinyomozásánál való köz
reműködéslikért. 

Ádám Józse! őrmester, Ujvári Tivadar, Szá,~z JIárton 
és Osibi Ferencz örsvezető ez. örmesterek, és Bakó 
Dániel csendőr ez. őrmester, a közbiztonsági szolgálat 
terén kifejtett eredményes működéslikért, örseinek példás 
rendbentartása s alárendelt jeiknek helyes neveléseért. 

Orbán János csendőr, Teichmann József sóváradi 
lakos sérelmére elkövetett 13.100 korona érték ü lopás 
tetteseinek fáradtságot nem ismerő lankadatlan szor
galommal és kitartással teljesitett nyomozás során 
eszközölt kideritésénél való közrem űködéseért. 

Antal Lajos, Bokor Jakab, Nagy Miklós járásőrmeste
~ek, Támpa Sándor, Gál!i Ferencz, Osáki Lórincz és 
Bogyó Antal örsvezető ez. őrmesterek, a csendőrjelent
kezök gyűjtése kör lil 1912. évben kifejtett eredményes 
tevékenységükért. 

A V lll. számu csendórkerúletben: 

Dömötör Gyula őrmester, Németh Józse! és Jok Lajos 
őrsvezető ez. őrmesterek, csendőrségi szolgálatuk alatt 
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különböző alkalmaztatásukban minden alkalommal ki· 
fejtett eredményes szolgálatukért és jó magaviseletükért. 

Durkó Gábor járásőrmester, örs- és járásparancsnoki 
minőségben minden alkalommal kifejtett eredményes 
szolgálatáért. alárendelt jeinek helyes és czélirányos 
vezetéséért és j ó maga TIseletéért. 

Dén János csendőr ez. őrmester, csendőrségi szolgá
lata alatt a közbiztonsági szolgálatban minden alkalom
mal kifejtett eredményes szolgálatáért, alárendelt j ei
nek helyes és ezélirányos vezetéséért és j ó magavisele· 
téért. 

Nyikorucz János csendőr, mult évi február és szep· 
tember havában a Tisza, Szamos .és Tur folyók meg
áradása alkalmával a személy és vagyon megmentése 
körül kifejtett eredményes szolgálatáért. 

Szücs j}lihály, Gombos István, Kékel Rezső örsvezető 
ez. őrmesterek és Füzi György csendőr ez. őrmester, 
hosszas csendőrségi szolgálati idejük alatt a közbizton
sági szolgálatban' minden alkalommal kifejtett ered· 
ményes szolgálatukért, alárendelt jeik helyes és ezél
irányos vezetéséért és neveléséért éR j ó magaviseletükért. 

Polgár Józse! csendőr, Zajdon Vilmos, Varga István 
örsvezető ez. őrmesterek, Jónás Mihály csendőr ez. 
őrmester, Jurás jJliklós, Kiss Ferencz és Pregg György 
csendőrök, hosszas csendőrségi szolgálati idejük alatt 
a közbiztonsági szolgálatban minden alkalommal ki 
fejtett eredményes szolgálatukért és jó magaviseletükért. 

Galambosi Péler őrmester, hosszas csendőrségi szol· 
gálati ideje alatt különféle alkalmaztatásában minden 
alkalommal kifejtett eredményes szolgálatáért, alá
rendeltjei helyes és ezélirányos vezetéséért és jó mag· 
viseletéért. 

Nagy Ferencz ll., Fábián Józse!, Bokor István, Szikler 
Ferencz örsv. ez. őrmesterek, 1'örök Józse!, Szabó Sándor, 
Molnár György, Kiss István, Józsa György osendőr ez. 
őrmesterek. 08erb Bertalan és Lumej Sándor csendőrök, 
hosszas csendihségi szolgálati idejük alatt a közbizton
sági szolgálatban minden alkalommal kifeitett eredmé· 
nyes szolgálatukért, nemkülönben jó mag~viseletükért. 
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Sándor László csendőr, Seres János élesdszurdoki 
lak~s sérelmér? 1912. évi augusztus hó IS-án TIrradóra 
elkovetett gYilkosság tetteseinek kideritésénél járőr
vezetőjét hathatósan támogatta s így az eredmény 
biztosításában tevékeny része volt. 

. Vi~i. J~nos járásőrmester, hosszas csendőrségi szol
galatl Ideje alatt a közbiztonsáo-i szolgálatban minden 
alkalo~~al kifejtett eredményes szolgálatáért, alá
rendeltJemek helyes és ezélirányos vezetéséért és neTe
léséért és jó magaviseletéért. 

.~incze Lajos csendőr ez. őrmester, Gogota Gergely és 
!,~l~'p Vazul csendőrök, hosszas csendőrségi szolgálati 
Idejuk alatt a közbiztonsági szolgálatban minden al
kalom~al kifejtett eredményes szolgálatukért és jó 
magavIReletükért. 
. DO,bi Is!ván .örsvezctő ez. őrmester, a legénységi 

letszam klegészltése körül jelentkezők gyiíjtése által 
az elmult évben kifejtett tevékenységéért. 




