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A magyar kir. csendőrség rendszere 
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Nisztor György őrmester közel 15  éve és e közül � éven felül a csendőrségben szolgál, huzamosb idő ota parB:ncsnoka a bánát-komlósi őrs nek. Az ottani �erhes
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felelve azon bizalomnak, melyet előljárói beléje he
lyeztek akkor, midőn őt kiválasztották ezen veszél�es 
vidék közbiztonsági viszonyainak rendbehozata,

lara 
- valóban el tudta érni, hogy nem csak az en:ht:tt 
népes községben az ez előtt feltünően gyakon , koz
biztonsági zavarok az átlagos mérték?�. a�nl szallot
tak le, hanem midőn erélyes ��k�desé� a�ott 
alkalommal a szomszéd s távolabbI vIdekre IS kIter
jesztette, ennek j ó  kihatása a messzebb� környé
ken is hasonlóan felette kedvezően érezheto lett. 

Hogy mily nagymérvü ,olt ezen ��t��zt ere lmé
nyes müködése azt leg,jobban azon kornlmény mll-
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tatja, hogy ő állomáshelyén s a környéken az 1884. 
év eleje óta 349 bünügyben, - köztük sok súlyos, az 
élet és vagyon biztonság ellen elkövetett esetekben, 
- a tetteseket kiderítette, az elrabolt j avakat pedig 
nagyrészt megkerítette ; összesen pedig 358 egyént 
szolgáltatott át az illetékes hatóságoknak. 

Ezen, a közhiztonsági szolgálat terén hosszabb időn 
keresztül szerzett érdemeinek elismeréseü! és bajtár
�ainak hasonló tevékenységre való buzditásul, részére Ö csász. és aposto kir. Felsége 1887. évi november 
hó 14-én Gödöllőn kelt legfelső elhatározásával a 
a k01'onás ezüst é1'demkereszlet legkegyelmesebben 
adományozni méltóztatott. 

2 Maurovics Gál őrmester, a m. kir, VI. sz. csendőr 
kerület állományában. 

Nevezett 1858, évi márczius hó 3-án a fennállott 
19. sz, cs. kir, csendőr ezredhez so:roztatván be, _ 30 év óta megszakitás nélkül a csendőrségnél szolgál, mely hosszas szolgálati ideje  alatt hivatásszerü kötelességét mindég és minden körülmény között ?uzgón ,és e��sz odaadáBs�1 teljes:ítette ; képességét, IsmereteIt és ugyességét mmden alkalommal a szolgálat é�'dekében él·tékesítette ; - mint örsparancsn,?k alare,�delt legénységét szorgalmasan oktatta s kotelességük hü és szigoru teljesítésére buzdította �a9a magát pedig a szolgálatban nem kimélte, sőt 
mkabb a legnehezebb feladatokat mindig személyesen oldotta meg. 

EredménydúR, müködését tetézi legutóbbi szép sike,re,! melyet mmt magyar-óvári örsparancsnok elért, mldon az ot�ani :6m, . , kath. templomban 1 887. évi szep���ber .. ho l3-an éJJel elkövetett rablás tetteseit s a ko:ülbe�ul 1,500 frtnyi értékü lopott tárgyakat, még a rablast kovető napon Győrött - hová a rablók után ment - ,gyorsan kiderítette és kézrekerítette. 
l 

Ezen faradhatlan és buzgó altiszt eredménydlls és �?�szas müködése elismeréseül, részére Ö cs. és ap. ll. Felsége az 1 887. évi decz@mber hó 2-án Bécsnen kelt legfelsőbb elhatározássaJ a koro'f/.ás ezü8t 
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érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni mél
tóztatott. 

3. Debreczeni Sándo?' őrmester, a m. kir. I. sz. 
csendőr-kerület állományában. 

Debreczeni őrmester 1 6  évi esendőrségi szolgálata 
alatt példás minősül ts ége, éber ügybuzgalma és ki
válóan a közbiztonsági szolgálatban tanusított ered
ményteljes müködése által magát hivatásában kítün
tette, kötelességérzettel párosult kitartása és megbiz
hatósáaa által előljáróinak teljes megelégedését és 
bizalmlt kiérdemelte, alantas ainak pedig követendő 
például szolgált. , . " . . . 

Annak j ellemzésere, hogy e klvalo altIszt ugybuz-
galmával mily �elismel'ésre méltó dic,svágyat egye
sít, álljon itt azon tény, hogy a szamos n�gyob? 
mérvü és legsulyosabb bünesetekben akkor IS" mI
dőn ezeknek szinhelye nem az ő felügy�leté�:

e bl�ott, 
tehát nem is az ő felelőssége alatt aHó orskorlet 
volt, - maga kéreImezte a nyomozással való meg
bízatását s ügybuzgalmát mindég � le�8�ebb és

" 
leg

teljesebb siker koronázta. Ezen, hlva�asanak élo al
tiszt müködésének összes eredménye IS valóban meg:
lepő, a mennyiben 1 88 1 -től 1886-ig 10 1  lopási" rablásl, 
gyilkossági és más bünügyet nyomozott ,kl és, 218 
közártalmu egyént tartóztatott le és adott at az 19az-
ságszolgáltatásnak. " 

De nem csupán a közbiztonságI szolgalat terén 
tünt ki ezen altiszt. Midőn 1885-ben a Szamos ,f�lyó 
hirtelen megáradva, Deés városban ?�.g� ����tlta�o
kat vitt végbe, ezen őrmester rendklvuh �o:ultekll�
tése erélye fáradhatlansága és önfeláldozasaval, ku
lön6sen 'a v�gyon megmentése körül kimagasló szol-
gálatokat telj es ített, " ' 

Mindezekre való tekintettel Ö csasz. és ap. kir. 
Felsége , 188R. évi május hó 9-én, 

Lainzben kelt l�g
felsőbb elhatározásával, nevezett őrmesterne,k a, koz. 
biztonsági szolgálat terén szerzett érdemel elIsme. 
réseül, a ko ronás ezüst é1'demke1'esztel legkegyelme, 
Rebbep,. adományozni m.éltój?it/ltott, 



4. Schnorer Ká'roly őrmester, a m. kir. I. sz. 
csendőr kel'ület állományában. 

Ezen őrmester a csendőrségben minden megszaki
tás nélkül már 25 évet szolgál, mindenkor a leger
nyedetlenebb szolgálati buzgalmat tanusította s ta
pintata, körültekintése és fáradhatlan tevékenysége 
által alárendelt j einek ép ugy szolgált követésre méltó 
például, mmt a hogy azok szakszerü kiképezését is 
előmozdította. Megbízhatósága folytán ezen derék al
tiszt mindig a legnehezebb viszonyok között müködő 
örsök vezetésével volt megbizva, s ezen bizalomnak 
megf�lelve a legnehe�ebb. és legkényesebb helyzetek
ben IS terhes feladatat sIk elTel oldotta meg, kiérde
melve ez által ugy előljárói megelégedését mint a 
hatóságok hálás elismerését, nemkülönben 

'
a lakos

ság tiszteletét és nagyrabecsülését. 
.. Te�ntet�e� ugy �rra, hogy 8chnorer őrmester a 

kozblztonsagl szolgalatban szerzett érdemeiért már h�tszor részesü�t ?icséretben, mint arra, hogy ő egy ko�eles.ségérzett�l athatott kit�nő,minősültségü csendőr altIszt . a felterJes�tés ,�lapja� Ö CB. és ap. kir. Felségének 1888. éVI maJuB ho 1 6-án Lainzben kelt legfel�őbb elh�tá�ozásával . részére a közbiztonsági s�olgala:tb�n toltott sok éVi közhasznu és j eles szolga�attelJesltésért a km'onás ezüst é1'demke'reszt adomanyoztatott. 
5. Daió Bude őrsvezető, a magy. kir horvát-szla-von csendőrség állományában. 

. 
A Rorv�tország, Lika-Krbava megye gracaci j árásá-ban fekvő Brnvno községet 1887 é '  d b hó 30' . . VI eczem er 
, -an oly ��ndkivüli hófuvás lepte meg hogy szamos há�, a topbek között a Radakovié Mih�lyé is, a te�� levő csaladdal együtt teljesen el lőn temetve alC Bude örsvezető 31-én reggel korán értesülvé� 

e . szere�csétlenségl'ől, összes leoénységével a helyszmre sletet� s a környékről a l:gerélyesebb intézke�?�e\ által osszeszedett munkaerővel a folyton tartó 
�:ő�t�t::B ts 

d
hó�uvásban munkálkoclott nagy meg-e e ankadatlanul az eltemetettek meg-

10� 
1llentésén. 8őt később maga is a kapához nyult s ily 
m6don a legjobb példával serkentette a rendkivüli 
időjárásban már-már lankadó embereket az életmen
tés nemes czélj ának elérésében. 

Ily megeröltető munkával végre sikerült délelőtt 
10 6ra körül Radakovié Mihály házáig jutni, hol 
legelőbb a háztulajdonosnak Illés nevü fiáig ásták 
magukat, - kit azonban egykönnyen kiszabadítani 
nem lehetett, mivel a ház összeomlott tetőzetéböl 
egy gerenda lábán keresztül esve őt a talajhoz 
nyomta ugy, hogy magával tehetetlen volt. Máskép 
nem volt megmenthető, mint csak is ezen gerenda 
ketté vágás a által, mi viszont azért volt ma.jdnem 
kivihetetlen, mert ezen egyetlen gerendál·a támasz
kodván még az épület, a gerenda elvágásával a le
zuhanó ház fl, megmentendővel a mentőt is agyon-
zúzással fenyegeté. 

Ezen veszélyes helyzet láttára Daié Bude örsvezetö 
ismételt felhivásai és kél'ései daczára is, ki sem mert 
a nagyszámu jelenvolt emberek közü1 a mentésre 
vállalkozni s ez okb61 ugy a leszorított Radakovié 
Illés, mint a még hó alatt eltemetve levő családtagjai 
a lassu, de biztos és kinos elpusztulásnak látszottak 
elébe nézni. Hirtelen azonban Daié örsvezető nemes 
és gyors elhatározással fej szét ragadva, saját önfelál
dozásával kisérlette meg a legkinosabb helyzetben 
szenvedő Radakovié Illést megmenteni. 

És valóban, mindőn az őrsvezető csapásai alatt 
végre a gerenda ketté vált, csak is annak köszön
hette ő is életben maradását, hogy a végzetes pilla
natban több egyén gyors kézzel őt is megragadv�, 
kirántották az összeomló ház a16l ; - de még igy IS 
egy gerenda oly sulyosan csapódott lálbához, hogy 
eszméletét veszítve, csak egy közeli házban eszkö
zölt, hosszabb  élesztgetési kisérletek után sikerült őt 
ismét talpra állítani. 

R adakovié Illés azonbatn meg volt melf/Jtve .. 

Időközben Rakovié Illésen kivül még kIás attak 
életben maradt atyja, anyja és egyik fia, ellenben 
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neje és más két gyermeko már csak halva találtat
hattak fel. 

Daié őrsvezető délután uj e1'ől'e kapván, ismét a 
szerencsétlenség szinhelyére sietett s az elszéledt 
mentő munkásokat erélylyel ujra összehozva foly
tatta önfeláldozással, lankadatlanul és kötelességhüen 
- a szakadatlanul tartó hMuvás daczára - a mentési 
mnnkálatokat, Ezen del' ék miiködésnek hálás ered
ménye az volt, hogy a délután folyamán még más 
házakat is kiásva, a hób61 hat embert élve mentett 
ki, �g hat egyén csak �alva kerülhetett meg, 

MIdőn tehát ezen altIszt a legnehezebb helyi vi
szonyok között annyi erélylyel, önfeláldozássa.l éR 
emberbaráti szeretettel, kötelességhüen telj esítette 
hivatását ; sőt midőn arra szükség volt, egy ember 
?l�t me,gmentése végett a saját életét is, katonához 
Illő elszantsággal koczkára tette s ily módon meg is 
menthette m�g a megmenthetőket : oly derék maga
tartást tanusItott, mely méltó a jól kiérdemelt elisÖerésre. Ezen �lismerés nem is maradt el, mert 

cs. és ap. ku'. Felsége 1887. évi julius hó 9 -én 
Is?hlb

,
en kelt legfelsőbb elhatározásával részére az 

ezust erdemke1'esztet legkegyelmesebben adományozni 
méltóztatott. 

II. A m. kir honvédelmi miniszter ur ő Nagy

méltósága dicsérő elismerésében részesültek: 

1, Hayn János őrmester és k 2:, Jerqity Ifadivoj csendőr a m. kir. II. sz. csendőr emlet allomanyában. � 'Fe�es folyónak 1887. évi május hó 20-án a saag�l hldnál történt áradása alkalmával kitünő 8Zolgalatok t t l' 't t álló k" 
a e Jesl e t e csendőrség. A rendelkezésre 

12 
ozmunka erővel Rayn őrmester a védgátakat napon át a legvégsöig védelmezte s mikor az ál' a �étségbeesett védelem daczára a gátat átszakitotta � , e.�omány �özséget elborította: Rayn őrmester és ergI y csendőr az éjnek idején meglepett s a há. 
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zakba rekedt lakosság l:lzÍvremlitö segélykiáltásaitól 
indíttatva, félelmet és veszélyt megvető elszántsággal 
a dagadó áradaton gázolva, a legnagyobb veszély 
helyére siettek, utóbb csónak vagy egyéb mentő szer 
hiányában egy leégett ház gerendáiból tutajt heve
nyészve, .részint ezen, részint pedig mellette gázolva. 
saját életük veszélyeztetésével - 8 embert mentettek 
meg és helyeztek biztonságba. 

Ezen odaadó buzgóság, körültekintés és elszántsá
gért Rayn őzmestert és Jergity csendőrt a m. kir. 
honvédelmi ministerium dicsérő okirattal látta el, 
mig a m. kir. belügyministerium az előbbinek 25 frt
nyi, az utóbbinak 1 5  frtnyi jutalomdijat engedélyezett. 

3. László János, m. kir. II. sz. csendőr kerület
beli őrsvezető, magy.-czérnyai örsparancsnok, a köz
biztonsági szolgálat terén tanusított ernyedetlen 
szol'galma, kitartó buzgósága és eredménydus mükö
déseél,t, melynek során ezen örsvezetőnek sikerült 
egy 1 7  tagból álló tagból álló tolvajbandát, ezek �özt 
Délmagyarország leghirhedtebb lók?tőit és e vld�k 
legvakmerőbb betörőit, letartóztatm, - a m. ku', 
honvédelmi ministerium által dicsérő okirattal, :1 

m. kir. belügyministerium által 30 frtnyi jutalom
díjjal láttatott el. 

4. Pe8un M'ihály, magy. kir. horvát-szlavon csendőr 
őrmester. 

A Bácskában Kálló Antal, hadnagy által szétug-
rasztott Tyoszity rablóbanda 4 veszedelmes tagját, a 
Szerémségbe menekült. Kovacev Josot, Ilié Pétert, 
Gjakovié Miklóst &s Zuljevié Ignáczot, ernyedetlen 
szorgalommal és kitartó buzgósággal folytatott nyo
mozás után kézrekeritette, mely eredménydús mü: 
ködéseért ezen derék őrmester a m. kir. honvédelmi 
miuisterium által dicsérő okirattal láttatott el. 

5. Gm'gely György, m. kir. VI. sz. csendőr kel'ü
letbeli örsvezető czimz. őrmester, Devecseren Vesz· 
prém megyében 

'
1887. évi deczember hó 1 4-én kiütött 

tüz alkalmával négy emberéletnek a tiizhalált61, 
saját személye biztonságának veszélyeztetéaével esz' 
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közölt megmentéseért s az ezen életmentés körül 
tanusitott férfias, elszánt, bátor �s d�r�k �agat�l'tá
sáért a magy. kir. honvédelmi llilmstenum altal 
dicsérő okirattal láttatott el. 

* 
A m. kir. VI. sz. csendőr kerület területéhez tar -

tozó Somogy, Veszprém és Za�a. vármegyékb?n !887. 
évi augusztus és szeptember honapokban garazd�lko
dott rabl6bandák megsemmisitése körül tanusltott 
kiváló szolgálatokért a következők nyertek a m. kir. 
honvédelmi mÍnisterium részéről dicsérő oku'atot és 
pedig: 

a j 6. Mantsch Gusztáv és 
7. Lollok Lajos őrmesterek, Doma Vendel fegy

veres rablónak heves ellenállás után sikerült letar
tóztatása alkalmával tanusitott bátor és elszánt ma
gatartásukért. Mantsch őrmesternek, ki ez alkalom
mal valóban halált megvető merészséget tanusitott, 
a m. kir. belügyministerium ezen felül még 40 frtnyi 
jutalomdijat is engedélyezett. 

bJ Spalla Awrél őrmester ( időközben hadapróddá 
léptettetett elő) a marczaltői rablógyilkosok letartóz
tatása, valamint a Farkas Anch'ás hirhedt betörő által 
elkövetett rablás s többrendbeli betörési lopásból 
eredő több száz forintnyi értékü tárgyak kinyomozása 
alkalmával tanul:litott fáradhatlan ügybuzgalma és 
eredménydús müködéseért. 
c j 9. Stubán Gyula, 

10. Gacsér Józ8e! és 11. Pal8ovic8 Jáno8 örsvezetők, továbbá 12. Németh GábO?' IL, 13. Szérc8ei Lajo8. 
14. Béltelki Mihály, 15. Grie8le1' Józse! és 
16. Nagy Lajo8 csendőrök, a Renkó-féle l'ablóbanda mElgsemmisitése alkalmával tanusitott bÁltor és elszánt magatartásukért. d) 17,. Horváth Kálmán czimz. őrmeBter, 18. Lako8 I8tván, 

11:1 
19. Molná'r Ká1'oly, 
20. Horváth Sándo?' és 
21. K'rausz Gergely csendőrök a Roboz-féle rabló

banda szétugrasztott tagjainak és czinkostársainak 
hosszu fáradsá.gos és Horváth Kálmán czimz. őrmes-, 

, , ter által igen értelmesen vezetett nyomozas soran 
történt letal'tóztatásáért. 
ej 22. Olasz Béla czimz. őrmester, Márton Vendel 
rablónak észszel'üen kel'esztülvitt nyomozás után sike
rült letartóztatásaért, valamint a Renkó-féle rabló 
banda által elkövetett gyilkosságot bizonyító bünje
lek kézre kerítéseért. 

llablóüldö1tések Somogy-, Ves1tpré1'n,

és Zalamegyékben a1t 1887 -il� évben. 

Magyarországnak Dunántuli részé?en á személy
és vagyonbiztoDság fentartása mindlg nehéz feladat 
volt, mivel a rengeteg erdők, a bozóttal benő�t, nehe
zen áttörhető sürüségek, általában a terepVlszonyok 
a dologkerülők és a törvényellenes cselekmén�ek 
elkövetésétől nem irtózó egyének ott tartózkodásara 
felette alkalmasak és mert az ezen vidékbel i  alsóbb 
osztályu, különösen a feltünő nagy sz�mu, úgysz?l
ván egész életét a szabadban s az elszlgételt, maJo
fokban töltő, igy tehát eldurvult, fondol' és erőszakos 
természetü pásztornépnek törvényellenes cselekmé
ny�k elkövetésére igen nagy hajlama van. 

Evszázados erdőségek borítják II yid?keket, s néhol 
oly sürüen benőve bozóttal, hogy ahg Játhato s azok
ban csakis az ott tanyá7.ó pásztorok képesek ma�.u
kat helyesen táj ékozni. Ezek többé-kevésbbé koz
ártalmu egyének lévén, az ezen erdősé?e�?e mene
külö üldözött gonosztevőknek fogva pa��Jat, azokat 
a járől'ök elől nemcsak elrejtik, de légto�b esetben 
hozzájuk csatlakozva, képezik a förmaszeru f�gyveres 
rablóbandákat kik ezen biztos rejtekböl kllndulva, 
több vármegyén át barangolnak, mig végtére a 
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60,000 hold területet képező hirhedt Bakony-erdő· 
ségbe, mint legbiztosabb menhelyre eljutnak. 

Kétségkívűl ezen kedvező körülmények indították 
a kis-hartai közvetítő intézetből 1887 -ik évi julius 
31-én, még a Rózsa Sándor-féle rablókorszakból ki
folyólag rablógyilkosságél·t 20-20 évi fegyházra itélt 
s annak idején hirhedt Renkó Kálmán és Oroszlán 
Pál, valamint a 7 évi fegyházra itélt Szántó István 
megugrott rabszökevényeket arra, hogy a dunántuli 
vidéket keressék fel gonosz előéletük folytatására. 

Mert a mint bebizonyult, megszökésük és szövet
kezésük után 1887. évi aug. 8-án esti 10 órakor ezen 
rab szökevények legelőször is Somogymegyében a 
bodrogi korcsmárosnál jelentek meg, kitől 200 frtot 
követeltek ; de ezen összeget a korcsmáros előterem
teni nem tudván, kezeit öss:6ekötözték s lakásán 
mindent összehányva, körülbelül 30 frtját rabolták 
el; augusztus hó 16-án estefelé a nagy-atádi vásár
ról haza térő Drucker János és Klein Jakab nemes
vidi lakosoknak állták útját, kiktől 375 frt készpénzt 
egy arany és egy ezüst órát lánczczal együtt rabol· 
tak el; augusztus 23-án Mautner berkenczei lakos
tól raboltak el egy al'any órát és egy kétcsövü fegy
v�rt ;, 24-én este 9 óra tájban pedig Gyékényes 
kozsegben próbáltak szerencsét. Ugyanis a rablók e 
községbe érkezve, az utczán előtalált két odavaló 
lak�st fenyegetésekkel kényszerítettek arra, miszerint 
nekik Unger Hermann kereskedő házát mutassák 
meg, sőt a , két �ékés :po�gár kezébe fegyvert is adtak, 
hogy. a lakas beJál'atalt őrizz�k. Erre a rablók egyike 
az aJtót m��ko�og�a�t� s « Ö felsége a király nevé
bem az aJto kmyItasat követelte azon érveléssel 
hogy csendőrök jelentek meg és 'hamispénz forga� 
��mba hozatalért Ungert letartóztatni és elkisérni 
J��tek. :Onger .csakugyan azt vélte, hogy csendőrök 
k�vetehk az aJtó kinyitását, tehát azt ki is nyitotta, 
mu:� a rablók közül kettő a szobába ugorva fegy
veruket a halálra ijedt kereskedő menének sz�gezték 
s tőle pénzt követeltek. 

1 15 
A kereskedő a rablók láttára zsebében volt pénzes 

tárczáját elővette s az abban lévő pár száz forintot 
átadta. Ezzel azonban a rablók meg nem eléged
vén, a kereskedésbe hatoltak s onnan még 50-60 
frtnyi készpénzt, több szövetet, pipákat, szivart és 
két lőfegyvert magukhoz véve eltávoztak. 

A csendőrség a rablók leirt garázdálkodásait tét
lenül nem nézte, mivel a bodrogi korcsmárosnál 
elkövetett rablás után Baksay Sándor hadnagy, ka
posvári szakaezparancsnok, azonnal a helyszinére 
rendeltetett oly utasitással, hogy a kellő erőt össz
pontosítva, Bodrog községből kiindulva, a nyomozást 
addig folytassa, mig eredményre nem jut. 

Mivel azonban a rablók a Somogymegyében lévő 
nagy kiterjedésü és bozóttal benőtt el'c1őségekben a 
pásztorok segítségével kocsikon dél felé menekültek, 
hol a rablásokat egymásután követték el; Körner 
Ká�o�y hadnagy , marczali szakaszparancsnok is, ki 
ez. Időben. a pécsi szakaszparancsnokot helyettesítette, 
szmtén kll'endeltetett azon meghagyással, miszerint 
a Dráva folyótól fel, az ez irányban nyomozó Baksay 
hadnagy felé, a nyomozást indítsa meg. Minthogy 
azonban ezen széles körü intézkedések sem hozták 
meg a kívánt eredményt,' - Körner hadnagy vissza
hívása után - Kostka Pál százados, pécsi szárny
parancsnok sietett a rablók üldözésére s egyidejüleg 
a �oI?ogymegyében elhelyezett őrsök - a szükséges 
ero vIsszahagyásával - mind mozgósíttattak. 

Leginkább hátráltatta a rablóbanda nyomának fel
fedezését azon körltimény, hogy mig Renkó és társai 
Somogymegye déli részében garázdálkodtak, ugyan
ezen megye északi részében egy másik rablóbanda tünt 
fel, mely szintén három tagból állván, azon feltevésre 
�ngedett következtetni, miszerint Renkó és társai az 
altaluk elkövetett rablások közben kocsin gyorsan 
l:aladva, északra huzódtak. Igy tehát a veszedelmesebb 
rablóbanda üldözésére összpontosított erő egyik részét 
azon f�ltevésből, hogy a Renkó-féle banda északon 
folytatJa. garázdálkodásait, ez ellen kellett küldeni, -
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holott ez egészen más banda volt, mint a hogy a7. 
később kitünt és a következőkben elősorolva van. 

Ugyanis a nagy-kanizsai kir. törvényszék börtöné
ből a különböző sulyos büntényekért 20 évre elitélt 
de 1887 . év junius havában megszökött Horváth 
Roboz István, a Renkó-féle banda garázdálkodásait 
felhasz.ná�vá�, PU.rr:er János é� Czuppon Lajos Zala· 
megyel JuhaszboJtarokkal . szóvetkezve, ,Somogyme
gyébe ment s ott Marczah mellett, a gyotai pusztán 
lakó ispán lakását augusztus 22-én délután 3 órakor 
felker�sték. Az ispán nem volt honn, csak két nö
c�eléd.le; ezeket, hogy lármát ne csaphassanak a 
pmczébe zárták be és az ispán lakásából 4 frt apró 
pénzt, fegyvert, forgópisztoly t, vac1ásztáskát tölténye-
ket és csizmákat raboltak el. 

' 

Ezután neszét véve .az, üldözésnek, j ónak látták 
Somogymegyét elhagym es Zalamegyébe visszatérni 
hol , HO�'�áth Roboz indftványára már 24-én est� 19 ora taJ ban Garaboncz községben Sós József udva
rara �entek, be. Sós József nejével a ház pitvarában 
aludvan, a harom fegyveres rabló őt álmából felverte 
é� a�on ürügy alatt, hogy nekik enni adjon, szobájába hlvtak� hol még ap�sa, anyósa és egy nagy leánya alud· I tak: . Sos rosszat sej tve, a mint az ágyon ült, észrevét· , �enul .kezével az ágyban fekvő nejét meglökte, hogy ebredJen fel, ha talán aludna. Sósnak a hál'om fegyve
r�s l·a�

.
lóval a szo?ába kellett mennie, mig nej e  észrevetl�nul a dunyhat magára vonta s igy künn maradt. Későb

k
� 

l
a
t 
z asszony az ágyból felkelt és a szomszédba mene ú . 

1\ három �eg�veres egyén közül kettő a szobában beluI foglalt allast, mig a harmadik az ajtón kivül ma�
t
ad

s
t., A szobában lévő két fegyveres egyén fegy-vere os m llé k . 

"t é t k" 
e ne szegezve s lelövéssel fenyegetve o , p nz oveteltek. 

Sós anyósával a szobában le'vő t' k t ét h' tt'k " argya a sz -
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�
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4
0toztak, a ruhák zsebeit kikutatták és a an 6 frt nO krt és Sós kebelében egy zacsk6ban 225 frtot találtak elő. 
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A kutatás alatt Sós Józsefet ütni kezdették, mire 
az hangosan jajgatott. Felesége a szomszéd háztól 
látván, hogy az ajtón kivül maradt harmadik rabló 
a szoba ablakain kivül lévő redőket is beteszi, a 
szobából pedig j ajgatást hallván, nagyon megijedt 
és a legrosszabbtól tartva, egész erejéből segítségért 
kiáltozott a falu utczáján. 

A lármára. a kívül állott rabló figyelmeztetésére 
a szobában volt két rabló is azonnal kiment s az 
udvaron keresztül, a kerten át elszaladtak. 

Sós József is utánnuk ment az udvarra, és az 
ágyában volt f�rgópisztoly ból a rablók után lött, 
mire ezek is két lövést tettek, de a lövések nem 
találtak. A kirabolt házhoz segélYl'e a nép már csak 
a rablók elmenekülése után jött össze, üldözőbe 
azonban őket senki sem vette. 

A káros még azon éjjel kocsira ült és az esetet a 
kis-komáromi örsnek bejelentette, mire Horváth 
Kálmán őrmester Lakos István csendőrrel azonnal a 
rablók üldözésére indult. Az igen helyesen és ész 
szerüen vezetett nyomozás során a jál'őr az egyik 
rablót, Pumer Jánost Szabar községben egy csizma
dián ál, hol éppen csizmát l'endelt és lábát mérette, 
letartóztatta. 

A rablók üldözésére időközben kirendelt Emerich 
Gottfl'ied hadnagy, nagy-kanizsai szakaszparancsnok, 
azon feltevésből kiindulva, hogy Czuppon Lajos, a 
másik rabló, mivel azelőtt Balaton-Magyarád község
ben tartózkodott, most is meg fog ott fordulni, -
Horváth őrmesterrel a jelzett irányba indult és 
csakugyan megtudta, hogy Czuppon a rablást elkö
vető éjjelen ott meghált, de már eltávozott. Keszt
hely felé folytatva a nyomozást, augusztus 27-én 
dé�után a «Csali» csárdában Czuppon meglepve, 
mmc1en ellenszegülés nélkül letartóztattatott. 

Az eddig kézrekerült rablók közül a főczinkos, 
Horváth Roboz menekülésének irányát egyik sem 
�udta; ennélfogva nyomozása minden oldalról meg
mdíttatott, mig végre Molnár Károly csendőr j árőr-
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�ezetőnek, �ol'"yátl� Sándor és Lakos István esendorrel, 142 oral faradbatlan és odaadással teljesített � s�olg�lat mellet.t, s�eptember bó l-én este 1 t órakor slker�lt a bajCSaI malomnál az istállóban ezen rabszokevényt és fegyveres rablót is elfogni A Rob?z által szel'Vezett rablóbanda il� mód 
n;.egs�mml�íttetvén, kiviláglott, miszerint Benkó �� tarsal �sakls Somogymegye déli részén tartózkodh t-n�k. Mmthogy pedig ez időben más rablóband a 
VId 'k ' d'lk d a azon e en nem garaz a o ott; az üldözésl'e kirendel-tek fi9yelm� m?st már. egy pont felé Íl'ányult, t. i. �en�o és, tarsal felé, �Ik a Gyékényesen elkövetett Iab�,as utan a Nagy.Marton községhez tartozó )01'0 . erdoben Holport Imre rovott előéletü , I  bl� gyilko ' é t b" t t ' mar ra 0-ssag l' un e ve volt juhásznál az akali akol-ban telepedtek meg. Itt a rablók ngyszólván biztos mened�khelY,et találtak, mert az említett akol ol �éheeso és Jaratlan helyen fekszik, hová a ., ," .. Y IS Mc�akt nkeéh�zbségek leküzdésével képesek elha��f�fok m ső ben megáll 'tt t tt ' 
akolból k" dul . , apI a o , a rablók ezen' 

. un va mtéztek a berzenezei é ék' nyeSI rablásokat és mindkét alkalo l s, gYM' eton V d l '  mma mal' ar· en e csavargo is a rablók t' "b Ugyanezen akolnál lőtt 'k arsasaga an volt. 
rablók Rácz J' f e ,�gyon" ,augusztus 24·én a 
Rácz ugyanis 2�za�e esturégolI lerdoőrt, volt csendőrt. 
l, . - n az sz e te hogy g � . e őtte Ismeretlen férfi é " .e y egyveres, 

nagy kosár ennivaló s egy nő - �mek fején egy 
lévő Sárkány-gödörb ��l: kb az aka�I akol mellett 
de azok onnan ki n:m �ö�t k e. S����g lesett .reáj?k, 
be nem ment mivel J 'd'? ' � gúdorbe pedIg Racz 
nap a kél'dés�s hel . az l o mar későre járt. Más· 
találva, az akali Ikelhmenve, s ott már senkit sem 
gyanítva az ide en ° oz �.zandékozott menni, ott 
István madalmr c:k:;' �tko�ben találkozott Kardos 
az akolba felmen . sze , kl nem akarta engedni 
szándéka mellett lll, de mert az erdőőr határozott 
midőn Rácz erdő" �egmaradt, a csősz tőle elvált s 
Renk6ék társas ágO a' Ib 

az atktolkoz felért, már a csősz is an o volt. 

Rácz az akolon kivül maradt, s daczára Renkóék 
meghívásn.nak az akolba be nem ment. Mint volt 
csendőr sokkal óvatosabb volt, hogy sem a szük 
helyiségbe belépett volna. Mindezen elővigyázat mel
lett mégis az egyik rabló észrevétlenül orvul hátul
ról átölelve, tehetetienné tette, a többiek pedig 
lefegyvel'ezték s elkisérve jó mélyen az erdőbe, 
3-4 puskalövéssel kivégez ték. Bizonyára a csősz 
elárulta, hogy csendőr volt s e miatt a rablók fél
hettek tőle. De ezen szerencsétlen embernfJk vesztét 
leginkább az okozta, hogy még mindig viselte a 
kilépésekor kapott csendőr-zubbony t, mit látván a 
rablók, a gyanu iránta méginkább megerősödött. 

Az akali akolban való tartózkodásuk is felfedez
tetvén, a portyázó járőrök elől- kiknek közeledtéről 
a pásztorok által mindig idején értesíttettek - a rablók 
menekülni iparkodtak. Kostka százados és Baksay 
hadnagy leginkább C SUl'gó , Iharos-Berény és a nemes
vidi őrskörleteket tal'tották folytonosan szem előtt, 
azért, mivel feltételezték, hogy a rablók mégis csak 
ezen a vidéken bujdokolhatnak, de mert Baksay had
nagy nyomozás közben értesült is, hogy Renkó és 
társai augusztus 29-én éjjel a miháldi szőllőkben, 
Koplár pinczéjében fogják elkölteni a lopott és ott 
öSBzehalmozott baromfiakat. 

Utóbbi értesülés folytán Baksay hadnagy lovas 
küldönczök által a szanaszét lévő járőröket Miháldra 
rendelte, Szigeti József őrmester CSUl'g6i örspal'ancs
nokot pedig szóbelileg uta.sította, hogy 29-én az 
esteli 6rákban várjon ott reá. 

Az összpontositást estére Baksay hadnagy azért ren
c1elt� el, nehogy a községben a Renk6 bandának egyik
máSIk besugója észrevegye s elál'ulja a sok csendőr 
megérkeztét, de meg azért is, mivel 29-én az akali 
akolt6l megszökött HolpOl·t Imre juhász lstartózta
tásán fáradozott, ki már akkor Zalamegye Sár
mellék határában ütötte fel tanyáját 80 drb lopott 
birkával. Ezt 29-én. Baksay hadnagy le is tart6ztatta, de a 



kikéTdezés több időt vett igénybe, ennélfogva Mi· hál dra esténél előbb meg sem is érkezhetett volna, SzigE:ti őrmester lVIiháldon szintén értesült, hogy Renkóék a szőllőhegyben vannak; tehát Baksay hadnagyot be nem várva, negyedmagával a közelfekvő szőllőhegybe indúlt, 
A rablók azonban egyik besugójuk által közeledtéTől értesültek és a pinczéböl elmenekülve, a járőrrel az erdő szélén találkoztak több száz lépésnyi távolságban s itt mindkét részről néhány lövés tétetvén eredmény nélkül, a rablók az erdő sűrűjében eltüntek, Ezen érintkezés után a rablóknak egyidől'e nyoma veszett ugyan, de az eddigi nyomozásnak mégis volt annyi eTedménye, hogy a Renkó-banda czinkostársai közül tizen letartóztattattak, köztük a gyékényesi rablásban részt vett lVIárton Vendel és Nagy József juhászbojtárok. lVIárton Vendelt, ki a mibáldi összeütközés után Kanizsára bevásádások végett ment, Baksay hadnagy megkeresésére a n.-kanizsai rendőrség fogta el. Renkóék czinkostársaik összefogdosása után minden támogatás nélkül állván, nem maradhattak tovább Somog�ban, sőt látszólag is tervet változt��t�k. Legalabb arra engedett következtetni azon korul�én�, h�gy, Renk?ék Veszprémmegye felé, Ol'oszlan osmerőselhez szandékoztak menni. A folytonosan nyomukban lévő járőrök miatt azonban nem �zent-Gál (Veszp�é:r;tmegye), hanem Zalamegye déli része fel� vették lranyukat, mindenütt a leggyorsabban haladva, valószinüleg azért hogy üldözőik elől menekül:ve, ezek nyomot veszít;enek. Tervöket csakn,em el IS érték, mivel a mint Somogymegyét elhagyta�, nyomuk többé felfedezhető nem volt mindaddig, lmg ,csak Zalamegyében 1887. év szept. 5-én a rédicsi pléba�osnál � rablás el nem követtetett. Ugyanis :enkoék RédICS környékére megérkezve, itt is, mint 

t �:ogy,ban, azonnal találtak gonosz tervük kivite-e re tamogatókat, Retner Fel'encz rédicsi kanász s 
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ennek több ősmerősei személyében, Az erdőben lakó 
Retner a l'ablókat étellel s itallal ellátta, s a rablás-
hoz tervet is készített. 

'; -Habár a ra blók holtartózkodásáról, a rablást megelőzőleg a községi birónak is tudomása volt, mégis sehová jelentést nem tett, sőt félelemből - mint a következők mutatják - bünös közömbösséggel viselte magát. Ugyanis a Renkó-banda egyik tagja szept, 
hó 5-én a rédicsi határban Kancsal László odavaló lakosnak pénzt adott és fenyegetések mellett meghagyta, hogy azon neki Retner kanászszal bOl't vigyenek az erdőbe. A kanász csakugyan elment a kOI'csmába s a kisbiróval együtt a bort ki is vitték az akkor már együtt volt 4 fegyveres egyénnek. A kisbiró az esetet elbeszélte Tüske György rédicsi birónak, ez utóbbi pedig a helyett, hogy kötelességszerüleg a szükséges intézkedések végett a hatóságokat értesítette volna, a kisbirónak hallgatást parancsolt, mondván neki: «ElTől hallgass, ne törődj vele ha bennünket nem bántanak.)) Hallgatott tehát a kisbir6 is s így volt lehetséges, hogy a községi előljáróság vétkes közönye és mulasztása folytán ugyanaz nap esti 81/ órakor Pokomandi Mihály rédicsi plébános laká;ában Renkóék minden akadály nélkül 
megjelentek. A plébános pénzkövetelésükre előbb 
3 frtot, majd midőn ezt keveselték, még 12 fr��t adott nekik. Ezzel sem elégedtek meg, hanem J�l lévén értesülve, még ezüst pénzét követelték, mIt 
azonban a lelkész átadni vonakodván, egyik rabló öklével úgy sujtotta halantékon, hogy eszméletlenül összerogyott. A rablók a szobákat -átkutatták s egy pléh dobozban 400 frtnyi különféle ezüstpénzt találta�, melyet még 1 kabát, 6 drb zsebkendő és egy régI fegyverrel magukhoz véve a faluból csendesen, nyomtalanúl eltávoztak. ' 

Ezen rablás elkövetése és a rablók személyleü'ása ut�!1, tudva lőn, hogy itt is Renkóék garázd,álkodtak. Uldözésükre tehát Panajoth József főhadnagy 
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zalaegerszegi, Rákosi Ferencz hadnagy körmendi és Emerich Gottfried hadnagy nagy-kanizsai szakaszparancsnokok megfelelő erővel azonnal kirendeltettek. Szeptem bel' 9-én este 9 órakor a vakmel'őségben határt nem ösmerő banda már Zalamegyében Puszta-Magyal'ódon Horváth Török Józseftől rabolt el 542 fl,tot. Ezen ujabbi eset elöfordultával Kereszturi Sándor százados, szombathelyi szárnyparancsnok is kirendeltetett. 
. , �z .. üldö�ött banda a mindinkább közeledett erős Jarorok elol Somogy megyébe akart vissza menni de a Zalamegyével határos Somogymegye széle biz� tositva lett, n;ti�.el Kostka százados és Baksay hadnag� a csendőrokkel ott nagyon is ügyeltek s igy a rablok Somogymegyébe vissza nem mehettek. Szeptember l 8-án d. u. 1/27 órakor - még vIlágos nappal - özvegy V ég Istvánné fiával V ég S�nd,orl'!l'l a zalamegyei Merenyében a plébánossal sétálasrol haza tér�e, �z, udvarban beszélgetve megálltak. �gy mell�k kIs aJton hirtelen előttük három ösmeIe�len, �rosen felfegyverkezett egyén termett, maguk elott ml�te�. tolva Erős József merenyei földmivest nehogy aruloJuk legyen. ' 
, A , pléb�n�s azon �érdésére, hogy mit akarnak a Iabl�k kozul ,oroszlan forgópisztoly t ragadott � a plébanost, ,��yat é� a cselédeket a lakház középső nagy szobaJaba hajtotta. A s,zobában a plebánost leültették a két cselédet e��assal .s�emközt székre állított�k, Erős Józsefet 
�zu�fn az a��o mellé a , sarokba szintén leültették s 
pénzt k��e��ft�t�szonytol - lelövéssel fenyegetve őt, 

Abb�elgrémült .. öregasszony szekrénye fiókJ' át kihúzta s a o egy konyvet tt k' l " 50 f t t . d ve l s apJ al közül eO'y r os a ott a bl ' k ' o 

k . . t ra ona . A rablo ezt látva a onyve , melynek la . . k" " 1  
' 

magához elv tt d PJ al ozu még 350 forintot vett . , e e, e a pénzt. még l t h tt mIkor már az ut ' ól I' e sem e e e, czar a�'ma hallatszott és egy lövés, 
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melyet Csontos Károly káplán ejtett, ki az uradalmi 
számtartóuál hirűl vette, hogy a plébánián rablók 
vannak s onnan hozta magával a pisztolyt. Erre n. 

rablók oly gyorsan szaladtak ki, hogy mindkét cse
lédet székestül együtt fellökték. 

Már ekkor az utczán összegyült nép közül egy 
szabadságolt katona és a községi biró a rabló kra 
lőtt. A rablók a lövéseket viszonozták s ez alkalom
mal történt, hogy két nő, egyik mellbe, másik a 
lábán meglövetett. A rablók sérülés nélkül mene-
kültek el. Ez időben a banda már minden oldalról körül volt 
véve üldözőkkel s bár Somogymegye határán a Ba
latonig Kostka százados és Ba.ksay hadnagy ől'ködtek 
a 3. szárny 2-ik és 3-ik szakaszától kirendelt legény
séggel ; délfelől Emerich hadnagy, nyugatról pedig 
Panajoth főhadnagy és Rákosi hadnagy, mig észak
ról, Keszthely felől Keresztury százados vezénylete 
alatt nyomoztak a j árőrök a rablók után ; mégis sike
rült ezeknek a gróf Festetits Tasziló uradaimához 
tartozó Fenéki pusztára eljutni, honnan szándékuk 
volt a Balaton taván egész Badacsonyig elverődni s 
innen a Bakonyba hamar beértek volna. A Balatonon 
azonban ez időben közlekedni a nagy vihar miatt 
nem lehetett, Keszthely től kezdve föl és alá a járörök folytonosan 
�ozogtak s ez okból a rablók még szeptember 2 1 -én 
IS a fenéki pusztán tartózkodtak, hová maguknak a 
közeli csárdából reggeli és ebédet rendeltek, mit ar gu
lyások el is vittek. Sőt a rablók Kohn Vilmos korcsmá
rossal is beszélni akarván, ezt a veszélyes fenyegeté
sekkel kényszerítették a gunyhóhoz kimenni, hol neki 
az elköltött étel és italokért 50 frttal fizettek. Ezen
kívül a rablók vele megegyeztek, hogy kocsit teremt
sen nekik, mire vállalkozva is, az udvarán volt, edé
nyeket szállító fuvaros t fel is  fogadta s ez a rablókat 
21 ·én este a fenéki hidon át a Balaton partján levő 
Zánka községig szállította. Kohn tehát 22-én már azt is tudta, hogy a rabló-
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kat hová szállította, mégis erről Ker8sztUl'y százado nak, ki őt minden irán:rban kikérdezte, mit se� mond?tt. hanem csak 23-an mondotta meg holott csendőrséget már 20-án legkésőbb 2 1 -én é;tesíthett volna. Ezen mulasztása, illetve a csendőrség fél � 
vezetése ál�al az üldözött rablók 36 órai elönyb r� a nagy terJedelmü Ba�onyhoz közelebb jutottak.e es 

Azért lett volna pedig üdvös a rablókat ma' r' t " t ' , mos �egsem�lSl �,ll1, mlv�l Oroszlán Pál Veszprémme e Szent Gaal kozségbeli lévén itt még to" bb t '  gy 
t , . t l' It k ' " amoga
,asra � a a , I?mt barhol s méginkább meg lett ez altal IS nehezItve . kézrekerítésök amennyI'be , " ' ki ' d , n az onaSI terje ésü Bakony" erdőség sürüjében b' t sabban n;enekültek, mint akárhol is , IZ 0-

Oroszlan fiatalabb éveiben nagyon jól ismerte az egész Bakony t, de egész Veszprém megy ét, sőt Vas
:?ének éegy �észét és Sopronmegyét is, ennélfogva 
emlfl1t eg sz batran, a Bakonyon keresztül a most , e  megyékbe atvezethesse a bandát másrészt 
�edig, hogy Veszprémmegye felől közbe f�gassanak ' 
n:�y�sGYSu�la, sz�zGados, székesfehérvári szárnyparancs� ZI agyI ergely hadna ' -

parancsnok a rabl 'k  " ld" é ' gy, �eszpreml szakasz
tek a V é o u oz sere szmtén kirendeltet-
állomáso:6z��s��:�e éésza:ki és nyugati részében 

E lk l g nys gel vel együtt, z a a ommal N ' d tudta hogy h' agy szaza os Veszprémben meg-, a arom rabló 24 é é" , prémme ében , : � az JJet mar Vesz-
Felső CS���l pu:zt��g{��!��r orskerülethez tartozó 

N agy szazados tehát f " , .  vitt Lollok Lajos " : eJ ervan örsről magával 
őrmester ,  vesz ré:re� .erre� és Mantsch Gusz1 áv 
Veszprémből est�li 10 

" rspa�ancsnokkal előfogaton 
e puszta felé elindult Ol: utan a ,�a�,y-vázsonyi-úton 
őrökkel egyesülve a : bl ?kgy az uldozésen lévő jár· 

Menet a V ' , I a o at elfoghassa amos kö é t"l é ' 
hirhedt csál'dában 'l ' zs g, o szakI'a fekvő útszéli 
helyhez menve MVl �go�sag mutatkozván, e gyanus 
csárdába nyom�ltakan ;c és �ollok őrmesterek a , agy szazados perlig a kij ára· 
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tokat megszállotta, BeI1ll egy kétes hirü erdőkeI'ü18 
találtatott, a szomszéd kamal'ában pedig egy fegyve
res csavargó, kiben Mantsch őrmester Doma Vendel 
körözött rablót, Savanyu Józsi volt rablóbandájának 
egyik veszedelmes tagját ismerte fel. Ez a benyo
muló őrmestert azonnal czélba vette, de Mantsch 
villámgyorsan Domára vetve magát, egy üres I'akaszra 
nyomta, hol erős uulakodás fejlődvén ki, Lollok őr
mester által a rabló bal czombján és bal karján két
szer, jobb karján pedig egyszer megszul'atott, Végre 
elnyomatván, megbilincseltetett s a készen á1l6 ko
csin még azon éjjelen a veszprémi kir, törvényszék 
börtönébe szállíttatott, A csárdában talált k�tes hírü 
erdőőr Doma letartóztatása alkalmával észrevétlenül 
megugrott, de pál' nap mul va a. korcsmárosnéval 
együtt letartóztattatott. 

Doma letal'tóztatásával N agy százados a Felső-
Cseppel pusztár61 elkésvén, oda csak másnap reggel 
inclult el. De 24· én éjjel  már késő is lett volna oda 
menni, mivel a rab16k már aznap Ssent-Gaál felé 
útban voltak. E szerint n. rablók a fenéki pusztár6l 
igen gyorsan hala'ltak és szakadatlanul mentek Cse
pel pusztára, hova már 23-án meg is érkeztek. Az 
éjjet ott töltötték s úgy indultak másnap Szent-
Gaál felé, Szeptember h6 23-án, minthogy a biztos nyom 
csak Zánkáig volt tudva, Emerich hadnagy 1 3  em
bfllTel a nyomozást a Balaton partján, Rákosi had
nagy 1 3  emberrel Köves-Kállár6l és Panajoth főhad
��gy ,1 5 embel'l'el Talián-Dörögd felől Nagy-Vázsony 
ll'anya ba folytatta, 

p: rablók a Csepel pusztáról kiindulva, a nyul völ-
gyon keresztül Szent-Gaál felé vonultak s ez alka
lommal őket Gácser J6zsef őrsvezető nagy-vázsonyi 
örsparancsllok, hatod magával üldözte is, de nyomot 
v�szített, minek folytán az összes erő Szent-Ga�l 
�ornyékén vonatott össze, hol már N agy százados IS 
Jelen volt osztagával. Itt általában az volt a vélemény, hogy a rab16k 
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Oroszlán számos rokonai által a határban valahol 
elrejtve tartatnak, miért az összpontosított 6 tiszt és 
körülbelől 1 00 csendőr által a nyomozás - a lakos
ság legcsekélyebb támogatása) nélkül - a legkiter
jedtebb módon teljesíttetett. Jellemző, hogy a lakos
ság közül csak szeptember 28-án estefelé kezdették 
beismerni, hogy a rablók ott tartózkodta k, vagyis 
már akkor, midőn a rablókat ismét biztonságban tud
ták. A rablók ugyanis 24-én Szent-Gálon megfordul
tak, Oroszlán rokonait felkeresték s az nap déli 
1 2  óráig itt időztek ; innen pedig az essegvári j uhász
aklokhoz vezettették magukftt, hol a juhászok a 
rablókat eh'ejtették. 

A rablók nyoma ismét a szentgáli 39,000 hold nagyságu I'engetegben elveszvén, 29-én Keresztury szá?:a· dos, mint az ülc1özésre kirendelt osztagok parancsnoka, a tisztek és ügyesebb altisztek vezetése alatt 6 erős száguldó járőrt vezényelt ki, kik 1 200 D kilóméter területet voltak leportyázandók, azonkivül minden fontos pontot külön járőI;ök által beportyáztatott. Csak ezen helyes intézkedés eredményezte azt, hog� a rablók nyoma ujból felfedezthetővé vált, Stmubmger csendőr a városlődi őrsparancsnok helyettese, október l -én reggel 9 órakor küldöncz által szolgálati jegyet küldött Szent-Gaáha Keresztury századoshoz, m?lyben jelentette, hogy a három fegyveres rabló II varoslödi kálvárián ál láttatott és �alószínül�? � városlőd� ,csordással fognak érintkezni . E;re a kuldoncz kocSIJával FogI Alaj os örsvezető varoslődi örsparancsnok vezetése alatt 4 csendőr lego
.
tt � nyo� ,felkel'es�sére küldetett s egy pásztorgyelektől a Járőr meg IS tudta, hogy a rablók Urkút fel� �onu�tak, mire ez irányban tovább nyomoztak. 

. �ZllágYl Gergely hadnagy, ki az egyik száguld6 Járőrt vez?nyelte, okt. l -én jelentette, hogy a nyomot szept. 30-an felfedezte, mind három rabló a j ákói ��tárról 27-én N agy-Tevel felé ment, onnan lefelé Jottek és 29-én délután a jákói és polányi erdő szélén megpihentek, innen tovább huzódtak délre és 
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okt. l -én reggel 6 órakor a városlődi Kálvária kőze-
Iében lövöldöztek .  " , , . , . V '  1(' Szilágyi hadnagy, kinek 1 0  főbol allo Jarőr� aros-�" n  volt N agy Gyula századossal - kl Szent-
3 ?l 61 m�g 8 csenclőrt vitt magával - okt. l -én 
d 

aa r 
1 órakor előfogatok felhasználásával V ároslődre . u. 

visszatért. . bl ' k  Nagy százados azon feltevésből, hogy a ra , �. 
a 

városlődi erdőben tén�leg lát�attak, .
s va�ó�zl��leg 

utjokat Urkút felé veSZIk, délutan 3 orak,or tavH,�to-
tt Keresztury századosnak Szent·Gaalra, ker ve, 

��gy az összes erővel n;vom�lj.�n Urkút felé s ma�a 
is a Szilágyi hadnagy Varoslődon talált 5, és a m.�

g�
val vitt 8 emberével a rablók elé igyekezett .. 

kerulm, 
l Czélból az Urkút közséo- közvetlen kozelében me y °é dél t '  3/ 5 ' rakor elnyuló erdő szélén október 1 - n u an 4 o 

megérkezett s embereivel az erdő szélén kelet felé 
huzóc10tt aikalmas lesállási helyeknek felkeresése 
végett. . , é k Az erdőben a várcslőd-n.-vázsonYI uton meg r ezve, 
megállott, az

' alkalmas helyeket kiszemel�e, 
S Gá�ser 

örsvezetőt 3 emberrel kijelölve, azon uta�Itassal la,tta 
el, hogy az erdő tuls6 sarkán, hol a kocslkr6l ,leszal� 
tak s a honnan három tisztás oldal . f�lé latha�?�, 
foglaljon állást. Azon pillanatban, mIdőn .�ze� J al
őrnek elindulásra parancsot adott s a tobbIekkel 
tovább indult, Stubán Gyula örsvezető egy 60 l.épés. 
nyire fekvő sürüségben mindhárom rablót megplllan· 
totta. Stubán örsvezető figyelmeztető felkiáltása 
folytán a csendőrök észrevevén az őket cz�lbavett 
rablókat, feléjük azonnal rohamot intéztek.' �nre e�.

ek 
a csendőrök közé lőve, a sűrűségben a kIfejlett tuz-
hal'cZ közben megfutamodtak. 

Ez alkalommal azonban nem menek?lhettek me9 
s első, ki közülök elesett, maga a főcz,l?kos, �enko 
Kálmán volt ki a megpillantás pontjatól mlll�.egy 
350 lépésnyh-e az erdőben ép azon pillanatban love
tett előlről mellbe, midőn a futás közben hátra fOl'
dulva, a csendőrök felé tüzelt. Halva felbukott. 



A második. Szántó István rabló �i��é j obb�'a 

l térve szintén tovább tüzelt a csendorokre, maJ d  

e�ek s�ol'Ítván, oldaltáskáj át é s  kétcsöv
.
� �egy'Ye�'ét 

eldob va sebes futással iparkodott menekülm, mlkoz

b a l�bán egy lövés által m egsebesítve, lassabban 

h:fadott s ekk�r Szilágyi hadnagy által oldalt meg

közelítve, forgópisztolyá�ól olda�b a  löve
,
tet�, de �yom

ban Gr1z1e1' József 4. szarny beli csendőr altal I S  ke-
sztül lőve felbukott, ennek daczára ismét fel�lt s �e 
még nála lévő forgópisztolylyal lőni akart, 

, 
mlbe� 

azonban már megakadályoztatott. E haldokl o
" .�

ab�o 
még ana is kérte Szilágyi hadnal?Y0t, �

.
ogy lOJJ� őt 

főbe. A Grizler csendőrtől kapott lovés kovetkezteben 
azonban rövid néhány percz alatt kiszenvedett. 

A harmadik, Oroszlán Pál, ezalatt tovább üldözte 
tett de a lövések nem találták. Már az 1 200 lépés
nyi

' 
erdőn át is futott, egy fOl'�ópisz�oly kivételé�el 

mindenét eldobván, ismét egy kis cserJ ésen menekult 
át hol felbukott de felugorva, tovább szaladt, majd 
egy kis erdőbe é�t, mely az uradalmi ispán la�ás

,
á

hoz nyúlik, s ennek sövényén keresztül az lspan 
kertjébe a nagy lövöldözésre két vadászszal fegy
veresen elősiető Antal József ispánnak csaknem kar
jaiba futott, s ezek meg is ragadták. 

E pillanatban a mindenütt sarkában lévő csend
őrök által is, ezek között elől Gácser örsvezető és 
Bélteki Mihály, beéretett és megbilincseltetett, más
nap pedig erős fedezet alatt a veszprémi kir. tör
vényszéknek átadatott. 

Igy semmisittetett meg egy veszélyes rab16banda, 
mely garázdálkodás aival közvetlenül az ország dunán
tuH részét, sőt a hiri api közlemények folytán az 
egész országot is izgalomban tartotta mindaddig, 
mig a kél'lelhetetlenül és szüntelen szorító és üldöző 
járőrök golyó i által elérettek s kemény harcz után 
kiirtattak. 

Az időközben előfordult minden fontosabb köz
biztonsági zavaroknál feltételezni lehetett, miszerint 
a Renk6-féle rab16banda követte el a gaztettet 8 ez· 
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már csak azért is, mivel több esetben a banda 
nyoma napokon át elveszett és ujabbi felfedezhetése 
csak nagy fáradság után sikerült. 

Igy pl. szeptember 29-én az üldözők előtt Ren
kóék hol tartózkodása gyanítva volt, de ismét min
den látszatot halomTa döntött az ugyancsak szept. 
29-én történt marczaltői többszörös rablógyilkosság. 
Ugyanis e napon este 8 óra körül Veszprémmegyé
ben, a Ma.rczaltőről Pápára vezető útvonalon, a mar
czaltői malom közelében Bálinth József fuvaros, 
Osanaki Istvánné és Rozs Ferenczné pápai csizma
diánék vásárról Pápa felé haladva, ismeretlen 
tettesek által megtámadtattak. Bálinth József meg
gyilkoltatott, a két nő pedig sulyosan megsebesítte
tett. Ugyanezen hely közelében később, mintegy 
9 óra tájban Dukics Ignátz, Holy László szintén 
pápai csizmadiák és Csiszár Ferencz József fuvaros 
hasonlag a vásárról j őve, �lgyanazo� úton és ugyan: 
azon tettesek által megtamadtatvan, a két ut6bbI 
megO'yilkoltatott, előbbi pedig életveszélyesen meg
sebe�íttetett. Ezen kocsiról többek között mintegy 
40-50 pár csizma el is raboltatott. 

Azon körülménynél fogva, hogy Pápa és Marczaltő 
a Bakonyhoz nem is nagy távolságra van egy gyor
san menekülő rablóbandának, j oggal lehetett az előz
mények után feltételezni , miszerint e rablást és 
többszörös gyilkosságot is  Renkó társaival követ�e el. 

A rab16gyilkosság elkövet�se után a 2. és 4. szar�y 
szomszédos örs ei és a gYŐrl szakasz parancsnoksag 
is értesíttettek a nyomozás bevezetése vég�tt. S eze

,
n 

intézkedés meghozta az eredményt. Ugyams a l'ablo
gyilkosság után pár nap mulva a győl'Í �zakaszhoz 
tartoz6 kónyi örsparancsnokság tudo��sul vet�e, 
hogy a győrmegyei Csécsény község h�tar��an, �gylk 
pusztán k6bor czigányok által 6 par llJ cSlzm

.
a 

potomáron adatott el.  Erről az örsparancsnok a CZl
gányok személyleü'ásával a szakasznak jelentést �et

,
t, 

mire a szakaszparancsnokság általá?osítot
,
� a ?z}ga: 

nyok személyleü'ását s azt a győn rend orkapltan yl 

!:J 
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L'  atallal is közölte. Ennek alapján okt6ber 5-én 

r�;gel a győri vámnál két férfi és k ét czig�nynő
, 

tar

tóztattatott le a vámnál alkalma
.
zott k o7.�!S .�

ltal. 

A czigányok közül azonban a,z egy�k férfi rogtOJ;, a 

másik pedig a városba törte�,
t bsérés alka�mav�l 

megugrott s igy csak a két � o volt a
, 

ren�1ö�'kap�

tánysághoz kisérhető. Ezeknel az egyIk cZI��nyt?1 

hátrahagyott igazolványban ennek személy lelrasa IS 

megtaláltatott. , " . 
E körülményről Tyrmann J ozsef h

.
adnagy, gyOrl 

szakaszparancsnok értesülvén, két altIszttel azonnal 

a megugrott czil5ányok üld
,
öz

,
ésére indult s ,az na� 

délután Nyalka község hataraban egy ott tabor�zo 

czigánycsapatot talált is, kiket ügyeser;; körülvéve 
.
. �mt 

egy 36 föt letartóztatott s mindenekelott 
. 
am� cZIganyt 

bilincseltette meg, kit egy asszony elrej tem ak�rt. 

Ezen, magát Sztoj ka Károlynak nevező CZIgány 

konokul tagadta, hogy ő Győrről megszököt� vol
.
na, 

de az állításának ellenkezőjéről tanuskodó bIzonyIté

kokkal szemben mégis, beösmerte, hogy őt Bihari 

Boldizsárnak hívj ák. Eppen úgy b eösmerte a vevők 

szembesítése után a csizmák eladását is. Sztojka 

. Géza, Sztojka Mihály és Karika Vendel czigány ok is 

beösmel'ték, bogy csizmákat adtak el, azt állítván, 
hogy a csizmákat ösmeretlen czigány októl k ap

.
ták, s 

ezért a czigány ok Pápára kisértettek, hol  a cSI�má
,
� 

a meggyilkolt Holi özvegye által m int s aj át CSIzmal 
ismertettek fel .  

Pápán az ujabbi kikérdezések alatt a 4 letartóz
tatott czigány végre a rablógyilkosságot is beö smerte 
fl,zzal, hogy vezérük egy « Raphaeh nevü czigány 
volt és a rablógyilkosság elkövetésében még két 
más czigány is segédkezett, a gyilkosságot pedig az 
Ol'szágút mellett lévő facsemeték mellől kihúzott 
karókkal haj tották végre. 

Most tehát legnagyobb feladat volt még a három 
bünrészes czigány kézrekerítése. Spalla Aurél őrmes
ter, győri örsparancsnok a három üldözött czigány 
személyleil'ását kipuhatolva, ez a szakaszparancsnok-
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ság részéről általánosíttatott. Közöltetett továbbá a 
czigány ok személyleirása egyidej lHeg az esztergomi 
szakaszpara n?snoksággal is  s itt Budai Gyula csendőr �� es�t�,r�?ml öl's�ől, a közi?,az9"atási hatóság fogdá
Jabá Hlo kozben mas cselekmenyert az esztergomi örs 
által letad6ztattatott és bekisért czigányokban a 
kör?zö�teket

. 
fe�isme�·te. A keresett Raphael nevü, 

tovabba KraJ czar CSIbuk és Csurka rablógyilkos czi 
gányok a bizonyítékok sulya alatt a többszörös 
rablógyilkosságot szintén beismerték. 

Igy tehát az alig két h éttel elkövetett rablóayil 
kosság felderíttetett, sőt a tettesek mindannyi�n a 
csendőrség gyors és  észaz erűen vezetett nyomozásf1 
folytán a bir6ságnak átadattak. 

Ezen több rendbeli l'ablóbandák megsemmisitésé
vel a megzaval't közbiztonsá" helyreállíttatott a fel
izgatott kedélyek pedig lecsiÍlapoc1tak s a j ódrzelmü 
lakosságnak az intézmény iránt érzett bizalma ujra 
megszilárdult. Megnyugvással tekinthetünk tehát ezen 
nagyobb mérvü üldözés annyi nehézség és akadályok �aczára elért telj es eredményére, mely csak ujabb 
Jele a csendőrség életreva16ságának s működése ha
tározottságának, melyet csak az üldözés vezetői 
részéről tett belyes intézkedések s ezeknek a legény
Rég részéről buzgalom, k itartás és vitézséggel való 
keresztülvitele által vált lehetővé elérn i.  

23. Tóháti J únos és 
.,. ',' 

24. Szőke Nándor, m. kir. I I. sz. csendőrkerület
beli őrmestel'ek, kik közül az előbbnevezett mint az 
u

,
zc1ini, az utóbbi mint a mellenczei örs parancsnoka 

far�ü�,atlan szol'galmuk és ügy buzgalmuk, körül
t�klUto elj ál'ásuk, erély s ügyességük, valamint álta
laban az illető örsnek minden irányban való helyes 
vezetése által a l{özbiztonsági szolgála.t terén kiváló 
ere

.
dményeket értek el ,  a m. kir. bonvédelmi minis

tel'lUm által dicsérő okirattal látl1ttak el s Tóháti 
őrmester ezenkivül a m .  kir. belügyministerium által 
40 frtnyi j utalom díj ban is részesíttetett. 

* 
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25. Pet?·uCz Gábo?' örsvezető a m. kir. V.I. ,sz. 

csendőr kerület állományában, a �oson me�!�.
l Ga

.
�a 

községben 1 887. évi deczember 
, 
ho 1 9-ér; klUto�� tuz 

alkalmával négy emberéletet bator, elszant 
. 
és onfel

aldozó magatartássa,l a tüz
,
halál�ól-; valammt 1 88�. 

évi márczius hó 1 3-an Zurany kozsegben egy embel
életet a megfagyás ve�z�lyé�ől ki

,
mente�t, ;n.�ért 

.
is a 

m .  kir. honvédelmi mlUlstenum altal chcsero oku'at-
tal lett ellátva. 

26. Hegyi Jó zse! örsvezető a m. kir. VI. sZ. csendőr
kerület állományában. 

A Baranya megyei Kisbicsértl csárdában 1 888. évi 
január hó 25- és 26-a közötti éjjelen a korcsmá
ros Rodek József és egy Pölöte József nevü koldus 
meggyilkoltattak s ez alkalommal mintegy 36 frt 
értékü ruhanemü és 1 80 frt készpénz elraboltatott. 

A rabJ ógyilkosság elkövetés ével mindjárt kezdetben 
egy magát molnár le�énynek állít�

. 
vándo�'legény 

gyanusíttatott ugyan, kl a végzetes éJJelen szmtén a 
csárdában hált, de miután ez a véres tett felfGdezé
kor már elillan t és a róla nyerhető személyleírás 
felette csekély támpontokat szolgáltatott, ennélfogva 
ezen nyom alapján a raulógyilkos kézrekerítése 
csaknem lehetetlenségnek J átszott, sőt a nyomozás 
akkor egészen más irányban folyt s abból kifolyólag 
más két egyén lett gyanuba véve , mig utóbb a nyo-
mok egészen megszüntek. . 

Hegyi József örsvezető, baksai örsparancsnok, kI
nek örskörletéhez a rablógyilko8ság színhelyét k�
pezö kisbicsérdi csárda tartozik, az eddigi nyomozas 
sikertelensége daczára nem csüggeuett el, hane� 
ujabb és uj abb nyomok után kutatva, maj dem 2 haVI 
folytonos nyomozás után sikerült neki annyit meg
tudni, hogy évekkel ezelött több molnár Pécs kör
nyékéről Somogy megyébe költözött át. Azon felte
vésből kiindul va, hogy a rablógyilkos esetleg ezen 
molnárok egyikének fia, az örsvezetö a nyomozást 
Somogy megyére terjesztette ki s azon eszmétöl  ve-

• 
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zéreltetve, hogy talán az öregebb molnároktól meg
tudhat valamit, 5 napig tartó folytonos és nagy fá
radsággal j áró nyomozás közben bejárta Somogy
megye számtalan községeit, pusztáit és malmai t. Igy 
puhatolva és  kérdezősködve eljutott a megye legfelső 
széléig és itt az egyik községben megtudta, hogy 
Szill községben több idegen molnár lakik, kik isme
retlen vidékről szakadtak oda. 

A SziUen rögtön eszközölt nyomozás során Hegyi 
örsvezető arról értesült, hogy egy a keresett tettes
hez hasonló egyén a Somogymegyei igali örskörlet
hez tartozó fiadi mn,lomban tartózkodik. Ezen fel
világosításokat nyerve az örsvezető felkereste a fiadi 
malmot és csakugyan talált egy Zsi�a Pál nevü le
gényt, ki a korcsmárostól elrabolt ruhába volt öltöz
ködve, megtalálta otthelyt az elrablott pénztárczát 
s a többi ruhát is, kivéve egy pár czipőt és egy ka
bátot, melyeket azonban Hegyi örsvezető utóbb egy 
kaposvári kereskedőnél, kinél  Zsiga Pál azokat más 
ruhanemüekért becserélte, kinyomozott. 

A letartóztatott Zsiga Pál a bizonyítékok sulya 
alatt tetté t beismerte. 

Ezen, nagy fáradsággal, kitartással és buzgósággal 
keresztül vitt nyomozás folytán elért szép eredmény
ért Hegyi József örs vezető a m.  kir. honvédelmi 
ministerium által dicsérő okirattal, a m. kir. belügy
ministerium által pedig 30 frtnyi jutalomdijjal látta
tott el. 

* 

27. Benn Má'rton örs vezető és 
28. Sz iics Mikl6s csendőr a m .  kir. IV. sz csendőr

kerület állományában . 
Az 1888. évben a Szatmár megyei Fehérgyarmat 

és GeLerj én községekben az árvizveszély alkalmával, 
mely eddig még soha sem tapasztalt mérvben zudult 
ezen két községre, a nagy-károlyi szakasz legény
s�ge az ember élet és  vagyon megmentése körül oly 
dICséretre méltó tevékenyséaet fejtett ki, hogy a m . 
kir. IV. sz. csendőr kerületi 

°
rarancsnokság á,ltal töb· 
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ben nyilvánosan -megdicsél'tettek, a kiválóbb buzgó
ságot tanusíto ttak pedig dicsérő okirattal látt.attak el. 
(L 1 47. és j 53. L) 

Benn Márton örsvezető és Szücs Miklós csendőr 
- mindketten a fehérgyarmati örsről - veszélyt 
nem ismerő elszántsággal és egészségük nagymél'Yü 
koczkáztatásával mintegy 70 -80 gyermeket és asz
szonyt mentettek ki az övig, sőt néhol mellig érő 
rohanó árból, miáltal oly érdemeket szereztek ma
guknak, hogy felsőbb helyen is elismerést találtak. 

Benn örsvezető Fehérgyarmaton több egyént, kü
lönösen nőket, kik csekély vagyonnk pusz tulását 
látva, elkeseredésük ben már összeomláshoz közel álló 
házaikat elhagyni vonakodtak, sokszor csaknem erő
szakkal mentett ki  a n agy gyorsasággal növekvő ára
c1atból részint csolnakon, részint övig érő vizben gá
zolva . 

Szücs Miklós csendőr ellenben Gebel'j en községben 
bnzgólkodott a mentés körül. Látva ugyanis, hogy a 
hirtelenül betört vizál'ban a nők és gyermekek, -
mintán a férfilakosság legnagyobb részt a védgátak 
véc1ekezéséhez volt kirendelve, a honn maradtak pe
dig házi áUataik és bntoraik mentésén fáradoznak, 
az elpusztulás veszélyének vannak kitéve : Szücs 
c.sendőr eRtétől reggelig folyton az övig, maj d  mel
bg érő vizben gá?:olva, házról-házra j árt, a csüggedt 
lakosságot a mentési munkálatok folytatására buz
dította és ő maga is számos nőt s gyermeket ölbe 
fogva hurczolt ki a veszély torkából. 

,
Eze? ön�eláldozó, emberbaráti és derék ma gatar

tasukert 1l11l1dketten a m. kir. hon védelmi ministe
�ium t?l . dics.érő okiratot nyertek, mig a m .  kir. bel
ügymmlsterlUm Benn örs vezető részére 40 frtnyi, 
Szücs csendőr részére pedig 30 frtnyi j utalom dijat 
engedélyezett. 

" .\ 

29. Ferencz Sáncla?' őrm ester és 
30. Tm'dik Sándo?' csendőr a m. kir. V. sz. csendőr

kerület állományában, az árvamegyei Alsú-KubtD, 
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várost 1 8R8. évi m árczius hó J l -én az Arva folyó 
jégzajlása közetkeztében ért árviz alkalmával önfel
áldozó, derék és vitéz magatartást tanusítottak és 
elszántságuk által sok sziHőnek gyermekeiket adták 
vissza, sok gyermeket pedig az árván marauástól 
óvtak meg. Ezen emberbaráti és kötelességhű maga 
viseletükért a m. kir. honvédelmi ministerium a 

.J csendőrség ezen két derék tagj át dicsérő okirattal 
látta el. 

-" " 

3 1 .  Ba1'áth Józse! örsvezető, 
32. Bogár SándO?' csendőr és 
33. Dama László próba csendőr a m. kir. III. sz.  

csenc1őrkerüfet állományából. 
A Békés megyébe n  1888. évi márczius havában 

dúlt árvizek alkalmával, az élet- és vagyonmentés 
körül ugy a békési, mint a békés-csabai örsök le
génysége oly odaadással,  erélylyel, fáradhatlan kitar
tással és önfeláldozással működött közre, hogy ez 
által nemcsak a közigazgatási hatóságok és  a lakos
ság- h áláj át, hanem az előlj árók elismerését is kiviv
tó'k maguknak. 

Márczius hó 1 2 -én ugyanis a Doboz és Békés kö
zött történt gátszakadás következtében a nagy sebes
ségü ár mindig nagyobb és nagyobb területet borí 
tott el, mig 1 4-én a békés-csabai határt védő gáton 
át is utat tört s magát a várost fenyegetni kezdette . 
Maclarassy Sándor örsvezető és Doma László prb. 
csenclőrből állott j árőr a tanyai népet a közeledő 
veszélyre figyelmeztetve, sikerült e j árőr közremü
köc1ésével 72 tanyáról i dej e korán az értékesebb tár
gyakat megmenteni, Vadhát puszta felöl azonban a viz 
oly sebességgel tört a város felé, hogy a menekülni 
akaró Konkáncz Jánosnénak 1 2  éves leányát lábáról 
elütötte s magával ragadta. Doma prb. csendőr ezt 
m�glátva, lovát az árnak fordította s a gyermeket a 
masfél méter mély vizből kimentette. 

Ugyanezen alkalommal a Békés és D oboz között 
Mtöl't viz iSll,onyú, erőv<?l l' �mtott � millroll;azmányi 
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földekre. Baráth József örsvezető . a v�sz helyér� 
sietve azt tapasztalta, hogy a tanyaI lakosok mento 

es�közök hiá.nyában a j égzajlás közepett már �ene

külni nem képesek. B�ráth örsvezető �ékésre VISSZ�

lovagol va, az ott talalt egyetlen csonakon 
, 

Bogar 

Sándor csendőITel és 2 e,'ezőssel a vész helyere eve

zett s ott a mentési munkálatot megkezdette. 
Az első család Vas Imreé volt, ki l l -ed m agával 

este 9 órakor megmentetett ; ezután következett Vas 
Ferencz 3 tagból álló családjának megmentése az 
éj i sötétségben és nagy jégzaj lás közöt� . . , 

A reggel 3 órakor keletkezett. ;J.ag
.
y VIhar

, 
a �IS  cso

nakot elsodrással fenyegette, mIert I S  a tovabbl �e�
tés csak is a reggeli szürkület beálltával volt uJ boI 
megkezdhetö, a mikor ismét 5 család 923 fővel lett 
megmentve. , . ,  

. " ( 
A vagyon- és eletmentésI munkalatok ezen Jarör 

és más járörök által lankadatlan erélylyel folytattat
tak márczius hó l 5-éig, a mikor is a Kögyes mel
letti gát is átszakadt mely alkalommal ismét 7 csa
lád 27 fővel és nagy mennyiségü. vagyon lett meg
mentve. 

Márczius hó 1 9-én érte el a veszély legnagyobb 
fokát. A vihár által korbácsolt hullámok néha 3 méter 
magasan csaptak át a gátakra, m ire Békésről min
denki menekülni akart s csakis a közremüködő csen
dőrség éberségének, lankadatlan erélyének és higg.adt 
tapintatának sikerült a munkásokat a gátakon VISZ
szatartani. 

2 1 -én az ár a Fehér-Körös balpartján Csaba felé 
is áttört s a békés-földvári , valamint, a földvári
csabai töltések közötti területet, Doboz-Megyer köz
ség nagyrészével elöntötte ; mely alkalommal a mü
ködő járörök az ott levő műszaki katonaság közre
működésével ismét az életmentéshez fogtak s ez 
uttal ujabban százakra menő tanyai lakost s azok-
nak értékesebb holmiját mentették meg. I 

Ezekből kifolyólag a csendőr kerületi parancsnok3�g 
idevonatkozó előtcrjtlsztése alapján a m. kir. hon ve-

• < 
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delmi ministerium Baráth J 6zsef örsvezetőt, Bogár 
Sándor csendőrt és Doma �ászló prb. csendőrt, kik 
ez alkalommal magukat legmkább kitüntették, dicsérő 
okirattal látta el, mig a m .  kir. belügyrninsterium 
Baráth örsvezető részére 50 frtnyi, Bogár csendőr 
részére 25 fi.'tnyi és Doma prb. csendőr részére 20 frt
nyi jutalom dij at engedélyezett. 

Knezevié Józse! örsvezető a magyar kir. horvát
szlavon csendőrségben a Vinica községben 1888. évi 
marczius hó 22-én k iütött tűz alkalmáml az oltási 
intézkedéseknél tanusított körültekintése, erélye és 
kötelességhlí. magatartá3áért s ez alkalommal egy 
gyermeknek a tűzhaláltól való megmentéseért, - a 
m. kir. honvédelmi ministerium által dicsérő okirat
tal lett ellátva. 

35. Kiss Gé'rgely őrmester és 
36. Gaál Kálmán örsvezetö a m. kir. III sz. csendőr

kerület állományában. 
1888. évi márczius h6 29-én este 9 és 10 óra kö

zött 1 1  fegyveres rabló Bitye Szarnoilla szákai lakos 
házába behatolva, öt és nejét földre teperték, súlyo
san megver té k és fej ökre ágyruhát terítve, tölük 
3952 frt készpénzt, egy 6400 frt.ról szóló takarék
pénztári könyvecskét, több ruhanemüt és meg nem 
állapítható értékben kötelezvényeket raboltak el. 

Ez esetről a belényesi örs még az éj folyamán 
értesül ve a nyomozást haladéktalanul megkezdette 
s miután a káros a tettesek közül négyet felismert, 
ezeket letartóztatta annál is  inkább, mivel alibijüket 
elfogadhatólag igazolni nem tudták. 

A letartóztatottak közül Pop a Zacharie, sebesi lakos, 
a rablás elkövetését beismerte s büntársaiként ugyan
azokat nevezte meg, kiket a káros is  felismert, de 
többi társainak nevét vOllakodott megnevezni. 

Ez alatt a szabadon levő tettesek folytonos retegés
b�n �lve, több izben összej öttek Popa Vaszali ki�
panyl lakos házánál , titkos tanácskozásokat tartam. 

G�ál Kálm�n örs_ye� , kebesdi örsparancsnok 

�I!'l� , � .�}tvV� 
j},; A 
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április hó  24-én érte�ült eze? ti�okzatos öss�ejövet(\

lekről egy megbízhato besugOJa altal, valammt tudo� 
' t  yert arról is  hogy Gerle Juon, Popa Vaszah 

mas n , 
k ·dőt ' ·b 

és Miklós Juon, kimpányi lakoso ez l aJ u,n na-

gyobl) bevásárIásokat tettek. 
Az örsvezetőnek ezek folytán nevezett ek ellen gya

nuja támadván, elment tehát Kimpányba magát bő� 
vebben tájékozandó s az ott 

.. 
sze.rzett tapu,sztalatal 

őt ama gyanu.jáb.
an" hogy a t?,b?l t�tteseknek nyo

mában van mmchnkabb megerosltettek. 
Minthogy az örs vezető a rendelke�éFlé.:e álló erőt 

elegendőnek nem tartotta az �zonnah kozbelépéFlr�, 

nehogy az eredményt �oczkazt�s�a, bflment Bele

nyesre s a tapasztaltakrol szóbelI .l elentéClt téve, sza

kaszparancsnokától nagyobb erő kirenc1elését kérte. 
Ezen jelentés alapján lett Kis Gergely őrmester 

Belényesről egy örsvezető és egy csendőrrel a ke
besdi örs támogatására kirendel ve. 

Kiss őrmester és Gaál örsvezető nyomozás köz
lJen április hó 30-án N ánhegyesen arról is értesültek, 
hogy márczius hó 30-án hajnalban Száka: fel?l � 
kis-belényesi erdőn át több felfegyverzett k Impa?yl 
lakos hala(lt haza felé ; mely értesülés a két altlSZ
tet még inkilJb megerősíté ama feltevésben, hogy a 
tettesek kimpinyi lakosok voltak, - s igy helyes 
nyomon l1aladnak. . 

Ezek alapján Ki lllpányba érve, Pópa Vaszal� , 
Gerle Juon, Buda Flore és Miklós Juon házait őn
zet alá vették s legott házmotozást tartva, a rab
lott tárgyak közül náluk egy szumányt, egy szu
mányra való posztót, egy pál' cSlzmát és 2 vég 
vásznat találtak elő. 

A további motozások során me�találtatott még 
Gerle Juonnál a káros tüszője, mire ő a rablás?an 
való részességét s annak körülményeit azonnal r6sz
letesen bei smerte és összes társait is megnevezte. 

Letartóztatva lettek ennek u,lapján : Anka Juon �s 
Kopasz Juon dobreszti-, Kovács János nagy-kerpesh-! 
G�r1e Juon, Buda Flore, Miklós Juon, POlla Vaszah 
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és Bmela Flore kimpányi-, Bálint Nyika és Tomucza 
Tl1naszi pocsavalesdi - és Brank Krecsun bmdai la
kosok, kik bünrészességüket egytől-egyig részletesen 
Ás egybehangzóan beismerték s a raLlott értékek és 
tárgyak nagy részét előadták. 

Bille Lázár nagy-kerpesti lakos a nyomozásról 
értesülv�n, megszökött s a nagyváradi ügyészségnél 
önként Jelentkezett. 

Ezen rablási eset összes tetteseinek felderítésében 
és az elrablott értékek s tárgyak nagyobb részének 
megkerítésében elsö sorban Gaál Kálmán örsvezetőt 
illeti az érdem, ki összeköttetéseinél fogva nemcsak 
hogy az első és helyesnek bizonyult gyanuirányt 
megállapítoLta, de tapintatos, ügyes, körültekintő és 
el nem hamarkodó elj árása által a teljes siker el
érését is biztosította. 

N emkülönben nagy érdeme van Kiss Gergely őr
mesternek is, ki a nyomozás vezetését átvéve, hét 
napon át a legtapintatosabb módon, fáradhatlan buz
ga.lommal és erélylyel működött közre az eredmény 
elérésé b en . 

Ezeknél fogv�t a 11) .  kir. honvéc1elmi min isterium 
ezen két derék altisztet dicsérő okirattal tüntette ki, 
mig a ill . kir. belügYlll inisterium őket 10-40 frtnyi 
jutalomdij ban részesítette. 

37 .  Gríl Ján os őrmester és 
38. Bales Józse! csendőr a ID .  kir. V. sz. csendőr

kerület állományából, az 1 888. évi május hó 1 4-én 
Garam-Kövesd községben keletkezett tűzvész alkal
mával az emberélet és vagyon megmentése körül 
o�y önfeláldozó, bátor és elszánt magatartást tanu
sItottak, h ogy őket ezért a ill . kir. honvéc1elmi mi
nisterium dicsérő okixattal tLintette ki. 

39. Bohár Mihály és 
40. Vitalis Má1·ton őrmesterek, 
4 1 .  Simon Péter és 
42. Szőcs Súnwel  örsvezetők, 
4·3. Birlc Mihály, 
44. Verilc Gergel-v! 
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4b. Szamoille Vaszil-ie, 
46. Peligrád Miklós, 
47. Janku,lov György, 
48. H07'váíh Jozu! és 
49. MTgyanov Gyó�'gy 

,
esendőrök" a

) 
lll; kir. II. �z. 

csendőrkerület áll o III any ab an, az 1 888. ev tavaszan 

Temesmegyében előfordult árvizveszélyek alkalmá

val a védekezési munkálatok és az emberélet s va
gyon megmentése körül tanusított buzgó, köteles
s�ghű és féTfias magatartás ért, embeTbaTáti és eTed
ménydus müködésért a m. kir. honvédelmi mllllS
terium által dicsérő okokirattal lettek ellátva. 

50. Fazekas Lados, m. kir. V. sz. csendőrkerület
beli cSEmdőrnek, ki két embert a megfagyástól, egy 
öt éves fiut pedig a megégéstől mentett meg, ezen 
önfeláldozó, fáradságos és saját életét is koczkáztató 
cselekedeteiért a m. kir. honvédelmi minister ul' 
dicsérő okiratban elismerését fejezte ki. 

* 

51 . Nagy Mihály Lajos, m. kir. II. sz. csendőr-
kerületbeli örsvezető, czimz. őrmestert, l, i egy pénz
hamisitó bandának kinvomozása és kézrekerítése 
körül a nyomozást vezetŐ Kálló Antal csendőrhad
nagyot teljes odaadással támogatta és a kapott pa
rancsok lelkiismeretes keresztülvitele által az elért 
sikerhez nagyban hozzáj árult, a m. kir. honvédelmi 
miniszterium dicsérő okirattal tüntette ki, mig a m. 
kir. belügyministerinm részéről 25 frtnyi jutalom
dijban részesíttetett. 

III. A m. kir. és a m. kir. horvát-szlavon csendőr

ségi jutalmazási alapból jutalomdijat nyertek. 

.fl 771.,. kir. L sz. csendőrkeri&letnél : 
1 .  vVaSSe1'e1' Róbe?·t őrmester _ _ _  15 frt. 
2. Ozimbalmos Jozsef ez. őrmester 20 frt. 
3. Osuka Mátyás örsvezető :1 5  frt. 
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.!1 771.,. leir. II sz. csendől'lcel'ibletnél : 
, 

4. Anyos János őrmester 
5. Bambás Ignácz őrmester 
6. P?'ivicze?' Józse! ez. őrmester _ _  _ 

7. Balngh Sám,uel ez. őrmester 
8. Szőke Nan dor ez. őrmester 
9. Vlay'ovanov Győző csendőr _ _ _ 

15 frt. 
1 F) frt. 
1 5  frt. 
1 5  frt . 
l G  frt. 
1 0  frt. 

.!1 71'0. le ir. III. sz. csendől'leel'ületnél : 
10. Andrássy M'iklós őrmester 
:l l . Szabó Józse! ez. őrmester _ _  . .  

1 2. Lúszló Józse! ez . őrmester 
1 3. Tóth And?'C{,s örsvezető 
14. Szitá)' Mihr{,ly örsvezető _ _ _ 

1 5. Gaal Kálmán örsvezető 
1 6 . POFe1'czúk SpÍ?' idon csendőr _ _  _ 

1 7 . Fagyas GeTgely csendőr 

20 frt. 
1 5  frt. 
1 5  frt. 
1 5  frt. 
1 5  frt. 
15 frt. 
10 frt. 
1 0  frt. 

.fl 77 1.,. leir. IV SZá77uU csendőrkeri'vletnél : 
1 8. Szabó Elek őrmester 20 írt. 
19 .  Nagy Sándo?' örsve7:ető 1 5  frt. 
20. Bendik István csendőr 1 5  frt: 
2 1 .  Flo?'ea Sinwn csendőr _ _ _  10 frt. 

.fl m. le ir. V. sz. csendőrleerületnél : 
<22. Soltész And'rás ez. őrmester _ _ _  L 5  frt. 
23. Rudo�f Fe?'encz örsvezető 20 írt. 
24. Balogh Mihály örsvezotő 1 5  frt. 
25. Bobok Hen'rik örsvezető 1 5  frt. 
26. Bakos Ferencz ez. örsvezető _ _  1 5  frt. 

.fl 771.,. leir. VI sz. csendőr7cel'ületnél : 
27. V/f.1'ady .Ján 08 őrmester 
28. Lollok Lay'os őrmester 
29. K/ S8 József ez. őrmester 
30. Lévay Gúbo?' ez. őrmester 
31 .  Olasz Béla ez. őrmester _ _ _ 

32. Szigeti Ggii1'gy ez. őrmester _ _  _ 

20 frt. 
1 5  írt . 
20 frt. 
1 5  frt. 
1 5  frt. 
10 frt. 
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33. Arany Józse! ez. őrmester - - - 1 5  frt. 

34. Borissza János örsvezető___ - - - 1 0  frt. 
35. Palsovics János örsvezető --- 10 frt. 

36 . Moncse7c Ágoston örsvezető - - - 1 0  frt, 

37. Molná?- KÚTcly csendőr 1 0  frt. 

l d " " l  .il 71u. leir. horv. -sz av. csen o rsegne : 

38. Kalinié Tamás őrmester___ --- 25 frt. 
39. Kukas Ferencz csendőr 1 0  frt. 

Tehát i 888,ik évi augusztus hó i 8-án, mint 

Ő császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb 

születése napj án a jutalmazási alap kamataiból 

39 altiszt és csendőr összesen 5 7 5  frtnyi j utalom

dij at nyert. 

IV. A csendőr.kerületi parancsnokságok á ltal 

dicsérő okirattal láttattak el. 

.il m. kir. I. sz. csendőr- kerületnél : 

Konne/'th Dániel örsvezető és Jakab  Elek csendőr 
(három hirhedt lótolvaj és több bünrészE.s kézrekel'Í
téseért) .  

Szamosi László czimz. őrmester (Muntyán GyÖl'gy 
Dorga rablógyilkos kézrekeritéseél't). 

Mallm' Dezső és Tordai István csendől'ök (egy 
szervezett l6tolvaj szövetkezet tagj ainak és a bünl'é
szeseknek kézl'ekeritéseért). 

Bi?'ó Fe1'encz őrmestel' (a zalatnai kincstári bá
nyák at éveken át mintegy 50000 Íl,tig megkárosi 
tott tolvajbanda leleplezése és kézrekerítéseél't ) .  

Po�gá1' János czimz. őrmester (egy ismel't ökör
tolvajnak, valamint az Ol'gazdának kézrekel'itéseért, 
továbbá egy tűzvész alkalmával tanusított kiváló te
vékenységeért) . 

KO.vác8 Lajos örs vezető és Walle?'8tein Manó csendőr 
(egy veszélyes 16tolvaj szövetkezet tagjainak kézre
keritéseért), 

OZ'Ímba lnws JÓZ8C! czimz. őrmester és Deák Sá-
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muel csendőr (egy ököl'-lopás és egy régi nagyobb 
lopás kiderítése és  a tettesek elfogásaért), 

Tóth Vincze örsvezető (tevékeny müködése és he
lyes befolyásolása következtében az örs körletében 
előfordult számos büncselekm ény felderíttetett és a 
tette!'ek kézrekeríttettek), 

Elekes János örsvezető (egy rablógyilkos kézreke
rítéseért. ) 

Schnore?' Ká?'o ly őrmestel' és Szikszai Domonkos 
csendőr (egy gyilkosság tettesének kézrekerítéseért) . 

Im?'eh Józse! örsvezető és Józsa Ferencz csendőr (egy 
félig megfagyott, tehetetlen embel't a mezőröl a köz
ségbe szállítottak és czélszerü kisérletekkel a biztos 
haláltól megmentették). 

O?'OSZ Ján os örsvezető (egy évek óta garázdálkod6 
tolvajbanda kézrekel'ítéseért). 

Tóth László és Mada1'as Sándo?' cselldőrök (Bor
kán Vas zi veszélyes betörőnek, továbbá egy régóta 
garázdálkodó tol vaj bandának kézrekerÍtéseért ) , 

. 

Szőcs Mihály öl'svezető (Dl'egonyeszk Lázár gyil
kosait kézl'ekerítette) .  

Gyih'gyjakab Lajos csendőr (Krutzu Bárb Niku]ae 
szökött katonát és veszélyes fegyveres rablót letar
tóztatta), 

Kovács Ferencz örsvezető, B�"stva Mihály és Szé
kely Fe1'encz csendőrök (az örskörletben elkövetett 
számos büncselekmény felc1el'itése és a tettesek kézre
keritéseél't) . 

Dávid Ignácz czimz. őrmester (a próba csenf1őrök 
oktatása és kiképzése körül éveken át tanusított buz
galma, s általában örsének helyes vezetése és rend
ben tartásaért ) ,  

Moldován 'I'Ód01' örsvezető (Zeides Mihály hirhedt 
IMol vaj kézrekel'í téseért ) . 

Kovács Imre és E'rdő Károly csenc1őrök (a tagosí 
tás miatt fellázadt, több száz főre menő ellenszegülő 
csoporttal szemben tanusított elszántság és higgadt 
magatartásukért) . 
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Tóth Vincze örsvezető (Petrutz György gyilkosai

nak kézrekerítéseért). 
Moldován Demeter örsvezető (egy rabló támadás 

tetteseinek kézrekerítéseért). 
Nagy Domonkos őrsvezető (vizáradáskor két asz

szonyt és két gyermeket megmentett). 

Bodor KMoly őrsvezető és Szabó János csendőr 
(Moidován Tódor gyilkosainak kézrekerítéseért). 

Borbély Ignácz örsvezető (a  László Józsefen elkö
vetett rablás tetteseinek kézrekeritéseért). 

Wasse're1' Róbm·t őrme�ter, KaufmeBz Mihály czimz. 
őrmester és Filimon Abrahám csendőr (a parajdi 
posta kirablói és Butyka Imre kisérő csendőr gyil
kosainak elfogatásaért) , 

.IL 71'0. leir. II. sz. csendőr-leerületnéL , 
Anyos J,ínos őrmester és Na.gy János csendőr 

(Dol'keó Simon beregszói lakoson elkövetett rabló
gyilkosság tetteseinek kézrekerítéseért). 

Bóth Ab'rahám czi mz. örsvezető (több l'endbeli 
nagyszabásu lopási és gyujtogatási eset kiderítése é� 
a gonosztevők letartóztatásaért). 

Makovics Gyula őrmester és Tatúr P?'okop csendőr 
(lVledakov Pera, szökés ben levő hirhedt rablógyilkos 
felku�aiása, megl�vése és kézreKel'ítéseért). 

. 
Szocs Samuel orsvezető (egy rablógyilkossáai eset 

klderítése körül tanusított sikeres müködése
o 

és a 
tettes kézrekerítéseért). 

�áz�?'" 
,
Gábo?., Kunery József és P?'eidt GábO?' 

s�amVlVO őrmesterek, valamint Kovács Sándor őr
mester, segédtiszti segédmunkás, (a  csendőrség szer
vezése alkalmával és azóta folyton tanusított ernye
d�tlen szor�almukért és szolgálatuknak mindenkor 
kotelességhu teljesítéseért). 

* 

.IL m. kir. III. sz. csendőr-ke7'ületnél : 
Olá� Laios c�i�z. örsvezető és Hajdu Ká?'oly 

csendőr ( egy rablaSI és gyilk ossági kisérlet, továbbá, 
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két rendbeli betörési lopás tettes einek felettébb nehéz 
körülmények közötti kiderítéseét't). 

Szabó József czimz . őrmester, Kovács János czimz. 
�rsv�zető és Wer�e?' Gábo?' csend?r (�ivel ügyesség 
es ertelemmel parosult,  hosszas es faradalmas nyo
mozás után egy rablógyilkosság, továbbá 1 2  betörési 
2 lól?pá�i és ,l l op�� tettes��t kiderítették). 

' 

Halman S�l1wn orsvezeto és Kiss Im?'e csendőr 
(a Hurezán Tódor erdöőrön elkövetett gyilkosság 
tettesének, nehéz körülmények között eszközölt ki
derítéseért). 

K-iss János czimz. őrmester és Vaida Lajos csendőr 
(a Mező-Berényben dult tűzvész alkal mával egy lán
gokban álló és már összeroskadással fenyegető házba 
behatolva, ott az emberélet- és vagyon mentésben 
nagy bátorságot, elszántságot és halál meavetést ta-
nusítva, kiváló eredményt értek el). 

o 

Hanzel Márton csendőr (egy N agy-Kátán dult tűz
v�s� tovaterj e désének megakadályozásában való ki
valoan tevékeny közremüködéseért) . 

Na[jY 
. 
And1'ás czimz. őrmester (a mölki apátság 

m�rgIttal urodalmában történt gyujtogatások tette
selDek

, 
ész

,
szerü, tapin

.
tatos és gyors kézrekerítéseért) . 

".,ano J?zs�f és Kíndea János czimz. örsvezetők, 
Deak LaJ OS, Tőt Lajos, Nyeg1'llCz Gyih'gy, Zsiga Já
nos és Za?'uba János csendőrök (egy nagyobb mérvü 
rablás öAszes tetteseinek kiderítés e és letartóztatása 
körül tanusított fáradhatlan, buzgó és erélyes közre
működésért) . ." ". 

.IL 71u. leir. I V.  sz. csendől'-kerületnél : 
, p á,,;,tlik János örsvezető (egy gyilkosság tettesének 

bdel'lt�se körül tanusított észszerü eljál'ásaért). 

.. 
Tolla?' Jozsef örsvezető és O?'08Z Mihály csendőr 

(tohb lótolvaj és orgazdának letartóztatásaért) . 
Tata?! BM,talan számvivő őrmester (a kerületi pa�ancs� okság számviteli teendőjnek önálló vezetésénél 

allusItott szol'galmáért) .  

1 0  
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Földes János csendőr (hosszas szolgálati idej e  alatt 

tanusított eredményes működéseért), 

Filtsch István és Simon Gyii1'gy csendőrök (egy 

rablógyilkosság tetteseinek f�radságos ké�reke�,ítés�ért) , 

Ke?'esztes Dénes örsvezeto (egy csendor gyIlkosanak 

kézrekerítésénél tanusított bátor magatartásaért), 

Fátyol István örsvezető és Rú.'_ Ge1'�el'!!, cse�dőr 

(t3bb tolvaj és orgazdának, 7 napIg 
,
tarto fal'aüsagos 

nyomozás folytán történt
, 

letal'tóztat!1saért) .  
" 

N agy Sándo?' őrmester �s Flm'ea &�on csendOl: (egy 
nagymérvü lopás tettesemek 15 napIq tar�ott farad
ságos nyomozás folytán történt letart?ztatasaért)!, . . 

Suka Sándo?' és Somme?'bu?'ger Fngyes csendorok 
(árviz alkalmával ta�usított bátor m�gatal

�
tásukél'�) . 

Ma1'ginean Jünos Ol'mester és Kovacs Pal csendor 
(egy embernek a megfagyás általi haláltól való ön
feláldozó megmentéseért), 

Dabas Pál csendőr (egy tűzeset alkalmával tanusí
tott bátor magatartása és h osszas szolgilata alatt 
kifej tett eredményes működéseért) . 

Moldva?' Mihály örsvezető (hosszu időn át tanu
sított eredméJtyes szolgálatáért), 

KalanuÍ1' Adá m és Bolos SándO?' csendőrök (egy 
marha és lótolvaj , továbbá okirathamisitó bandának, 
1 2  napig tartott fáradságos nyomozás utáni letal'tóz
tatásaért) . 

Kovúcs Béla és Reichha?·t Albm·t csendőrők (egy 
embernek a megfagyás általi haláltól való megmen
téseért) . 

A1'deán Júnos csenc1őr (egy ellenszegülő néptömeg
nek fegyverhasznáJ at nélküli fel oszlatásaért ) .  

Ma1'8chalko Gyula őrmester (a j elentkezők gyüjté
sénél elért szép el'edményeíért) .  

Ollinge1' Ignácz és Ivúszuk Súndor csenc1őrök 
(egy embemek a megfagyás általi haláltól történt 
megmentéseért) . 

Fátyol István öl'svezető (a közbiz tonsági smlgálat 
tCl'én h osszu időn át tanusított tevékenysége81't.) 

K?'auszmann Zsigmond czimz. örsvezető és Báth 
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János csendőr (egy embernek a megfagyás általi ha
láltól való megmentéseért) . 

Pa;pp Feren;cz és !,áz
,
a Pete?' csenc1ől'ők (egy gyilo 

kossag tettesemek kIdel'ltése és letartóztatásaért) . 
Kosán Fm'encz csendőr és O?'osz János próba 

csendőr, továbbá Nyul János örsvezető, Ba?'na B él(� , 
E1'délyi József, Hajnal Mihály; Kánto?' B lázs, Sá. 
1'osi László Oseh Imre, Oso?'dás Fm'encz és Reine?' 
Bemát csend0rök (az 1 888. év tavaszán pusztított 
árvizveszély alkalmával a mentési munkálatokban 
való erélyes részvétel és önfeláldozó munkásságukért) . 

* 

.11 ln. kir. V. sz. csendőr-kerÜJletnél .
Soltész A ndrás czímz. őrmester (három gyilkolmak 

kézrekerítéseél't) . 
Bcdogh Mihály örsvezető (négy hírhedt betörő 

tolvaj elfogásáért) 
Fekete János őrmester (egy öngyilkosságot elkövetni 

akar6 egyént tettének elkövetésében megakadályázott) . 
K�Lsza István czimz. őrmester (egy ember életé· 

nek megmentéseért) .  
Fehé?' Vilmo8 csendőr (két hírhedt betöl'őtolvaj 

kézl'ekerítéseért) .  
Bako8 Fm'encz Öl'svezető (egy rablógyilkos kézre

kézl'ekel'ítéseért ) .  
Toth Istvún csendőr (egy rab16gyilkos kézl'ekel'Í 

Mseért) .  
LiPP81,t József Öl'svezető, JJ1ikus Istvún és Mendl 

BM'nát csendőrök (vizáradás alkalmával tanusított 
önfeláldozó szolgálati mŰl{ödésél't) . 

Fehé?' Béla és Paá?' Lajos őrmesterek (az 1884. 
éy óta bevonult próbacsenclőrök fáradhatlau okta
tasa és kiképeztetéseért) . 

. Pau e?' Bela Öl'svezető és Klein József csendőr 
(
,
tIzenegy betörő tolvajnak, észszerü és ügyes eljárás 
aJtaI történt kézrekerítéseért) . 

Mátyás Pé t81' Öl'svezető (Két rabló kézrekerítéseért) . 

1 0* 



as 

.11. 71'/;. kir. VI. sz. csendőr kerület nél. 
Arany Józse! czimz. őrmester (a Paksnál történt 

kompszerencsétlenség alkalmával gyors segélykezése 
és önfeláldozó magatartása által sikerült két nőt életre 
hozni és egy hullát a Dunából kifogni) . 

Németi Józse! czimz. őrmester (egy nagyobbmérvü 
tűzvész alkalmával a vagyonmentés és személybiz
tonság fentartása körül tanusított bátor és önfelál
dozó megatartásaél·t, mely azt is eredményezte, hogy 
a templomtornya a harangokkal együtt megmen
tetett) . 

G?'oszmwnn Kálmún és az V. sz. csendőr kerület
beli Ga?'ay Ignácz csenc1őrök (egy hirhedt fegyveres 
csavarg ónak, négy büntársával együtt való letartóz
tatása alkalmával tanusított buzgó és önfeláldozó 
magatal'tásért) . 

Nagy Ftj?'encz örsvezető (egy 5 tagból álló czigány 
tolva.i banuának kinyomozása és letartóztatása, to
vábbá 356 drb. bünjelnek megkerítése és 52 orgazda 
kiderítése alkalmával tanusított igen ügyes és kitartó 
magatartás ért). 

Szigeti Gyö'?'gy, Sa'usek Géza, Kiss J6zsej, Hetényi 
Dávid, Be?'nschütz Józse!, Simóka Jakab, czimz. 
őrmesterek, Mészáros János, Molnár István, Barn
bek József, Bodiczky Lajos örsvezetők, Schdnberge?' 
Ká,,:oly czimz. örsvezető, Gyenge Sándor, Kustos 
LaJOS, László Józse!, Schindle'r Dezső és Schmiedt 
Ar:tr;l csendőrö� (a Renkó -féle rablóbancla megsem
mISItése alkalmaval tanusított bátor fáraohatlan és 
buzgó magatartásért) _ 

' 

Olasz Béla
. 

czimz. őrmester (Fercsák György hir
hedt rablógyIlkosnak letartóztatása alkalmával tanu
sított fáradhatlan, ügyes és igen buzgó magatartá· 
saért) . 

Szakács Géza
. 
őrmester (egy gyilkosságot elköve

tett egyénnek kmyomozása és letartóztatása aik al
máv�l tanusított észszerü buzgó m agatartásaért). 

Levay Gábo?' czimz. őrmester (három rablógyil-
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kosnak kinyomozás a és letartóztatása alka.lmával 
tanusított g:yors 

"
és igen 

"
erélyes n:agat�rt.ásaért) . 

,
Rar;ff.a Janos orsvezeto (effY. gyIlkossagl, egy gyuj -

togatasl és egy nagyobb lop aSI esetnek kiderítés e és 
a tettesek kézrekerítése alkalmával tanusított i gen 
erélyes és kitartó magatartásaért). 

. Fekete 
,
Ignácz csendőr 

,
(egy gyilkosság tettes ének 

kmyomozasa és kézrekentése alkalmával tanusított 
fáradhatlan m aga tartásaél't), 

Hijgyey i::Júndor czimz.  őrmester és Dlázsek János 
csendőr ( egy háromrendbeli gyilkosság négy tettesé
nek kic1erítése és letartóztatása alkalmával tanusított 
erélyes, igen ügyes és fáradhatlan magatartásért), 

Bm'os Sándo?' örsvezető (háromrendbeli lopás tet
teseinek és az eUopott pénzeknek kidel'Ítése és kézre
kerítése alkalmával tanusított erélyes és buzgó ma
gatartásaért). 

Gecse Ist'ván czimz. őrmester és Unfogel Lipót 
csendőr (egy nagymérvü tüzvész alkalmával tanusí
tott erélyes, elszánt és önfeláldozó magatartásukért 
mely által a község egy részét a tüzveszélytöl meg: 

menteni s ikerült). 
Varga János czimz. örsvezető (egy gyilkosság tet

tes ének gyors és észszerü kic1erítése és letartóztatá
saért) . 

. 
Baksa MrÍ?'k csendőr (egy gyilkosság tettes ének 

kIderítése és letartóztatása alkalmával tanusított eré
lyes és észszerü m agatartásaért). 

Szolák Im't'e czimz.  őrmester (örskörletéLen elő
�ordult egy rablás, egy rablási kisérlet, egy ember
olé�, egy zsarolás, egy gyujtógatás és két rendbeli 
lopas tetteseinek kézl'ekel'í tése által tanusított fárad
hatlan és buzgó magatartásaért). 

!stokovits János csendőr (egy tüzvész alkalmával 
saJat életének koczkáztatásával egy égő házból több 
értékes tárgyat és készpénzt mentett meg). 

. M a1'Csa Dániel örsvezető, Tóth GYÖ?'gy és Kaba
mc�a GycJt'gy csenc1őrök (több rendbeli l opásnak ki· 
dentése, a tettesek és a lopott sertések nagyobb ré-
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szének megkerítése által tanusított fáradhatlan és 
buzgó magatartásért). 

Bogná1' János örsve?;ető (egy tüzvész a.lkalmával 
egy embel'életnek a tüzhaláltól ritka bátorság és ön
feláldozó magatartás által véghez vitt megmentéseért). 

. '. � 
V. A csendőrkerületi parancsnokságok által 

nyilvánosa n megdicsértettek. 

./1 77u. kir. I. szám/ll; csendőT-lcerületnél : 
Kakasi Gyula czimz. őrmester és Fleische?' Sá

m�wl csendőr (egy gyilkosság tetteseinek kézrekerÍ
téseért) . 

Mezei Dániel örsvezető, Szőke Gyih'gy, Romosán 
Vázul, UngLÍ1" Júnos és Vitális Lajos csenc1őrök (a 
kincstári bányákat évek óta károsÍtoó tolvajbanda ki
deritése és elfogása körül hathatósan se,gédkeztek). 

Ko tul Avaewn és Szikszai Dom onkos csendőrök 
(egy gyilkosság tetteseinek kézrekerítéseért). K1"istó János, Deb1'eezeni Sándor, G?"ane'l' János és 
Kászoni József csendőrök (az alvinczi örskörletben 
előfordult számos bűncselekmény felderítése és a 
tettes ek kézrekerítésében való tevékenységükéd) .  

Sándor János és  Koncz Gabo?" csendőrök (egy 
rablógyilkosság tettesének kiderítése és elfogás a al
kalmával hathatósan segédkeztek) . 

In?ze Súmuel csendőr (egy évek óta garázdálkodó 
tolvaJ ua�c1a elfogás a körül hathatósan segédkezett). 

, B�da� Júnos őrmester Czentye, Péte'r
· 
és Bá,qya 

A1'pad csenclőrök (egy betöréses lovás tetteseit ki-
derítették és kézrekel'ítették) " 

-
Napy 

.
Domonkos örsvezető, Szőcs Mihály II. .  és 

J�ne� Jan?s ?sendőrök (négy rendbeli betöréses 10-
pas tett�selt �l?yomozták és elfogták). BO,qdan, Kznon csendőr (vizáradáskor a személy és 
vagyon blztonság megóvása körül tanusított kiváló 
tevékenységeért) . 

Derne?' Fe?"encz örsvezető, Rednik Mihály, Dostler 
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Lajos és L(/szló Km"oly (egy kiterjedt tolvaj szövet
kezet tagj ainak kinyomozás a és elfogásaért) . 

Nagy Gyula csendőr (egy veszélyes fegyveres rabló 
üldözése és elfogása körül tanusított tevékenységeért). 

Dá,nes Miklós öl'svezető és G�úszt Sámuel csendőr 
(egy rablás tetteseit kinyomozták és elfogták) . 

Ilkei Józs(f és R'udo�f Henrik esenrlőrök (egy 
rablÓtáma.dás tettes einek kézl'ekerítéseért) . 

Mosche1' József és Moldovún GyiJ?"gy csendörök 
(számos bűncselekmény fehlerítése és a tettesek s 
Mnrészesek kszrekel'ítése alkalmával tanusított te-
vékenységért). 

" 
. '  . . .  

Riebel Albert örsvezeto és Nedesltn Mate csendor 
(tűzvész alkalmával tauusított tevákenységért) . 

Bede Antal és Pet'l'i Gyó'rgy csendőrök (Kozsokár 
Miklós veszélyes gonosztevő kézrekerítéseél't) . 

Hejde Ilyés csendőr (Zeides Mihály hirhedt lótol
vaj kézrekerítésénél való segéclkezéseért). '

Tövisi GYO'?'(fY csendőr (egy gyilkosság tetteseinek 
kinyomozása és elfogása körüli., segéclkezéseért) . 

Papp GYO'1'gy és Stanga Odó'n csenclőrök (�gy 
rablótámadás tetteseinek kinyomozása és elfogasa 
körüli segédkezésükért) . 

Benke Mózes és Laezkó Jozsef csendőrök (vízára
dáskor négy egyénnek megmentésénél való közremű
köclésért) . 

Szabadi Péter és  Zágoni Dénes csendőrök (egy 
gyilkosság tetteseinek kinyomozása és elfogásánál 
való közreműködésért ) .  " 

Papp Kandin csendőr (egy rablás tettesmnek kl
nyomozása és elfogásánál való közreműködé�é�t). 

Nagel Henrik G itza Ján os, Klement Mlhaly és 
Sipos Pé te?" esen'dőrök (a parajdi p6stakocsi k�rabló�
nak és a postát kisérő Butyka Imre csondőr gyIlkosa'I
nak elfogásánál való közremií.köc1ésért). 

* 



152 

.J1 m. kir. IL sz. csendör-kerületnél : 
Bctlint H. Fm'encz csendőr (a közbiztonsági szol

gálat terén tanusított ernyedetlen szolgalmaért). 
Koszfa Mihály, Riicke'I't Fe'rencz, Kőszeghy János, 

Erdélyí Sándo?' és Kocsi.s Gyó'?'YY csendőrök (több 
rendbeli nagyszabásu lopás és gyujtogatási eset kide- I 
rításe és a tettesek letartóztatásaért) . 

Molnár János csenclől' (Medakov Pera rablógyil
kos kézrekerítése körüli közreműködéseért) . 

Birk Mihály és Kyn.sburg Ká.?·o ly csendőrök (tűz
vész alkalmával tanusított férfias és bátor magavi
seletért) . 

Kozá?,i Fe?'encz és Brőse?' Mihály csendőrök (egy 
nagyobb mérvü lopás tetteseinek kézrekerítéseért) . 

Boje?' Józse! csendőr (egy gyilkossági eset kiderí
té'le körül tanusított sikeres működéseért) . 

* 

.J1 m. kir. llL sz. csendör-lcerületnél : 
Tá?'nyik Mihály örsvBzető, Vida Lajos és Odo'I' 

Sándor csendőrök (egy rablás és egy gyikossági ki
sérlet, továbbá két betörési lopás tettesei kiderítésé
ben való sikeres közreműködésért) . 

Slm'n He?'mann és St?'asser A dám csendőrök (a 
Goldhammer Mór, czinkotai lakós kárára elkövetett 
betörési lopas tetteseinek nehéz körülmónyek között 
eszközölt kiderítéseért) . 

1 
Borb�ly Istv�n és Ungvári A lbert csendőrök (egy 

rablógyIlkos�ágl, 1 � betörési, 2 lólopási és egy lopási 
eset tetteselnek kIderítésében való sikeres közremű- I 
ködésért). I 

Ozupe János és B1'ude1' Rezső csendőrök, valamint �I lv!�l�f Fer�'!1'cz próba
. csendőr (a Hurezán Tódor er- ! d�oron elkovetctt gyIlkosság tettesének nehéz kö

rulmények között eszközölt kiderítésében való közre
működésért). 

. 
Szabó J�nos örs�ezet� és Na.gy Mihály csendőr (a 

RIs-Halmagyon dult tU2ívész alkalmával l:L mentás 
körül tanusított erély és ügyességért) . 

' 
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Deúk Dániel örsvezető és Halász Kálmán csendőr 
(a Hajdú-N ánáson kiütütt tűzvész gyors elfojtásánál 
tanusított erély és ügyességért) . 

S�try Ddván czimz. örsvezető, Klein Mihály, Weib'z 
FaTkas, Dancsó Ignácz és Schmidt Mihály csendőrök 
(a Mező -Berényben dúlt tűzvész alkalmával, az em
berélet- és vagyonmentés körül kifej tett példás tevé 
kenységért). 

Se1'es Pál csendőr ( egy Nagy-Kátán dúlt tűzvész 
alkalmáva l ,  a tűz tovaterj edésének megakadályozása 
körül kifej tett kiváló tevékenységeél't) . 

Féte?' Ferencz czimz. őrsvezető, Ozeglédi Pál, Ha
lász Fülöp és Ho'rnyacsek A ndrás csendőrök (a mölki 
apátság margittai uradaimában gyujtogatás folytán 
dúlt tűzvészek alkalmával a vagyonmentés körül 
kifej tett sikeres közremüködésért) . 

* 

.J1 m. kir. IV. sz. csendör -lcerületnél : 
Fátyol István örs vezető, Rák Ge?'gely, Je'romos Ge?'ő 

és L1.tkctcs Gusztáv csendőrök (egy vásári tolvajbanda 
éS7.szerü kézrekel'Í téseért). 

Nagy György csendőr (vízáradás alkalmával tanu
sított tevékenységeért) . 

'Kovács János örs vezető, Osiki Mózes, Ke?'eczm ann 
László és Tamáska Józse! csendől'ök (tíí.lr.vész alkal
mával tanusított önfeláldozó szolgálatért). 

Fulcz Frigyes örsvezető és Szitha Gedeon csendőr 
(16tolvajbanda kiderítése körül tanusított fáradságos 
szolgálatért). 

Johler Péter, Molnár SámuJel és A b t  János csend
őrök (ellenszegülő népcsoport szétoszlása körül tanu
sított tapintatos eljárásért). 

Lő?'inczi Elek és Gombás Ká?'(lly csendőrök (egy 
gyilkosság tettesének kinyomozása körül tanusított 
észszel'ü eljárásél't) . 

Kohu.t György czimz. örsvezető, Rácz Ká1'oly, 
Mladoneczki Mihály, Dono vúl András, Barabás Fe-
1'encz és K1.ttik Józse! csendőrök (az 1 888. év tava-
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feláldozó munkásságért). 

Szüos István és Tóth GyÓ'7'gy csendőrök (egy e m .  
bemek a megfagyás általi haláltól való megmen· 
téseért ) . -).c 

.il 71u. leir. V. sz. csendőr-7cerületnél : 
Misovszky Fiiláp és Hirundovios KáToly csenc1őrök 

(négy hirhedt betörő tol vaj kinyomozás ánál - B alug h 
Mihály örsvezető vezetése alatt - tanusított ered· 
ménydús szolgálatért). 

Lőfy Gyula őrmester (egy gyilkos kiderÍtése alkalo 
mával tanusított mllköeléseért). 

Szctbó János őrmester (két vizbe esett egyénnek 
kimentéseért), 

Mátsek István örsvezető (tllzvésznél tanusított ta· 
pintatos eJj árásaért). 

Herbe1,th András őrmester és Ohovan{sek Lajos 
csendőr (két embernek a megégés halálától történt 
megmentéseért). 

, B��da1' Gy'ulc� és Solymosi Im're csenelőrök (egy 
blrhedt betörő kézrekel'Ítéseért). 

Bntsz Júnos örsvezető és SZCtntner János csellllőr 
(egy embemek a megfagyás halálától történt meg. 
mentéseért). 

, Bodná?' Júnos és Kováos Sándo?' csenllőrök (egy 
nőnek � ll1�gfagyás halálától történt megmentéseért). 

Janka KM'oly és Bodó Mihály csendőrök (egy em· 
bernek a megfagyás halálától történt megmentéseért) . 

Rudolf Fe'renoz örsvezető (egy embemok a meg
fagyás l?aI Má�ól történt megmentéseért). 

BOJ'be ly
, 

Jozsef, Fo do?' And-rás, Brrenyó Istvá'n, G?nda Janos , Ozeh Gyá-rgy, Tanuts István, Ohudi 
Jo�sej és Gonda Istvún csendőrök (vizáradás alkalo maval t�nu�ított tapintatos és orlaadó szolgálatért) . 

"
H..egy� L{�szlo csendőr (egy rabló gyilkos kic1erítése korul tanusItott szorgalmaért). 
So�s 

,
Fe?'�ncz örsvezető, Szeif MÚT, P?' ibis Júnos, B�ana 'r l k Jozsef és P iJok Ferenoz csendőrök ( vizáradas alkalmával tanusított kitünő szolgálatért) . 
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Schlesiák GyiiJ'gy és Hi?'undov ios Ká?-oly csen el
őrök (két rablógyilkos kic1erítése és letartóztatása 
alkalmával tanusított kitartó és szorgalmas nyomo -
zásért: . ':' 

.Il 71u. leir. VI. sz. csendűr-leerületnél : 
Osúszá-r Is tván, Méhes Ferencz és Kulosár Sándor 

csendőrök (egy nagyobb mérvü tŰ7,vésznél tanusított 
példás magatartásért), 

Schó'nbe?'ge?' Ká?-oly czi mz. örs vezető (egy hirhedt 
fegyveres csavargónak négy büntársával együtt kézre · 
kerítése érdekében tett gyors és erélyes intézkedé
seért). 

Aohel Be?,talan őrmester (ki nek ügyel:! intézkedése 
és a kivezényelt j árőrnek adott utasí tásai folytán si· 
került egy 5 tagból álló czigány tolvaj banc1ának 
kinyomozása, 356 clrb, bűnjellel együtt való megke
rítése és 52 orgazdának k iderítése) .  

Kottinge?' Kálmán és F1'is071, Gáspár csenc1őrök 
(egy 5 tagból álló czigány tolvajbandának, 356 drb. 
bünjellei egy Lltt való megkerít ése és 52 orgazdának 
kinyomozása alkalmával fú'rac1hatlan kitartással közre
müköeltek).  

Nemecz János és Zs��ppan János csendőrök (egy 
embernek a megfagyás halál ától való megmentéseért). 

Ur/ge?' Lő1'inoz örsvezető, Ozaofal Antal czimz. 
öl'svezető, .A��g'ust Sandor, T��szek Mihály, !f.ováo8 
István, Oseke János, K/�l?nan Istvún, Szobo'l' Agoston 
Mladent ios kmus, Veszeli József, B1'anilov'ics Júnos, 
Ta?'ga Jrínos, Po ch JÚ?bOS, O?"bún Mihály, Soh?'empf 
Imu, Dö'miJúh' Gyij'rgy,  Tóth Józsej, H01'Vldh Ká, · 
'/ 'oly, Bodov ics Józ � ef, Kii rtlj's Lajos , Kálmán Gyiú'gy 
l{a?'mazsin S,í,ndo r, 8(.(, ' lai Lajos, Németh Sándu?', 
Ková.os Jozsej, Tó t h  Bela, L acleozky Szilá?'d, Bozzl/,i 
La/os, OZ l/ppan Gyula, Gulyás Istv(tn, 08ik Dctniel, 
Méhes Ferenoz, Kranicz Gyó'?'gy, Osászá?' István, 
Vass Józsej, Kiss Lukács, Novák Mihály és Vi?'ág 
Joz.�ej csendőrök (a Benkó·féle rablóbanda és rab· 
szökevények nyomozása és üldözése körül tanusított 
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fáradhatlan bm:galom mal és kitartásBal való közre -
működésél't). 

_ . 
SZÜC8 Lajos czimz. őrmester és Z,ebecz Bal�nt, va

lamint a II f.  BZ. csendőr kel'ii. lotbeh Ste'rn Ferencz 
és CsemZJész LaJ'os c�enJőrök (e?y utoná] �ás tette
seinek gyors kézl'ekentése alkalmaval tanusItott eré-
lyes és buzgó működésért) -

. 
_ 

Zadravecz Gábor és Kolla/'w8 Jozsef csendőrök 
(51  órai szakad:ttlan és fárasztó nyomozás által 
kétrenllbeli rablás és utonállásnak kidel'ítéseért és 
egy más Lűntettes bűntárs ának kézrekel'ítése alkal
mával tanusított buzgóságért). 

Ge1'gely György czimz. őrmester és Varga János 
csendőr (egy embemek a megfagyás halálától való 
megmentéseért). 

Sá]?'án Kriroly és Schrempf Im're csendőrök (Fer
csák György hirhedt rahlógyilkosnak kinyomozása 
és letartóztatása alkalmával tanusított erélyes és ki
tartó közrem űködésért) . 

Va1'(6dy János őrmester, Varga Vincze örsvezető, 
továbbá Mészá1'os Józse! és Tálos Józscf csendőrök 
(egy gyilkosság tetteseinek kiderítése és letartóztatása 
alkalmával tanusított buzgóságért). 

Hibarics Pal és Paye1' Józse] csenJőrök (egy rablás 
tetteseinek kiderítése és az elrabolt 1 000 frtnyi ösz
szeggel együtt való 'megkerítése alkalmával tanusí
tott erélyes és fáradhatlan működés ért). 

Szabo Mihály és Tomasüs János csendőrök (egy 
tűzvész alkalmával tanusított gyors intézkedés és ta
pintatos fellépésért) . 

Vida Jrinos czimz. örsvezető és Toúúk Pál csendőr 
(egy háromrendheli gyilkosság tetteseinek kézrekerí
tése alkalmával tanusított buzgó kÖzl'eműködésért). 

1!alle� János és Bognár Jakab csendőrök (egy 
gyükossag tettesének kézl'ekerítésénél való közremű
ködésél't) . 

K01·O?1.a 
,
József csendőr (egy töhh rendbeli sertés

lopás klderltése és a tettesek letartóztatása alkalmával 
tanusított buzgó közreműködésért). 
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Császári királyi csendőrség. 
FőfeUJ.,gyeló : 

G iesli llgeni Giesl Henrik báró, altábornagy stb. 

PCl;rancsőrtiszt : 
Felsenberg E dgár, százac1oR. 

1 .  sz. o1'szágos csendőrparancsnokság. 
Tijl'zs : Bécs. 

Parancsnok : neusta m mi Deitenhofen A dolf, alezredes. 
Osztagparancsnokságok : 1 .. Bécs, 2. Bécs, 3. Krems,  

4. St. - P ölten, 5. Bécs-UJ hely. 

2. 8Z. oT-'Jzágos csendő1-parancsnok.,ág, 
'1'iJ'/'?J.� : Pl·ága • 

PÚl'. : Dü1'1' Frigyes, ezredes ; helyettese : 8/11et(�na 
Jrinos, szá.zados. . .  . 

Oszt.-par. : 1 .  Prága, 2. Leltmentz , 3. Budwels, 
4. Ji éin, 5. Pilsen, 6 .  Csaszlau, 7 .  Eger, 8. Cseh
Laipa , 9. Königratz, 1 0. Chrudim, 1 1 . Tábor, 
1 2. Pi sek, 1 3 . Komotau, 1 4. Prága. 

8. 8Z. országos csendőrpaTancsno7(81íg. 
Tijrz,<J : Innsln·uclc. 

Par. : Fried lRbergi K1'aus A ntal, ezreJes. 
Oszt. -par. : 1. Innsbruck, 2. Trient, 3. Roveredo, 

.:t. B0zen, 5. B regenz, 6. Bruneck. 

4. sz. 01'szrígos c8endő1'1Jarancsnokság. 
Tih'zs : BI·ünn. 

Pur. : Gallina Antal, alezl'ec1es. . , 

Oszt. -par. : 1 .  B rünn, 2. Olmütz, 3.  N eutltschem, 
4. M agyar-Hradisch, 5. Iglau. 

.5. 8Z. országos c8endő1'}Ja'rancsnokság. 
TiJ t'Z.<J : Lembe I·g. 

Par. : Otthauseni Uhle Edu,a1'd, alezre d es ; helyettese : 
Schö'nbo1"rb Rezső, őrnagy ; másod-törzsti szt : Rduch 
Fe1'encz, őrnagy. 

Oszt.-par. : 1 .  Lemberg, 2. Krakkó, 3. Rzesz6w, 
4. Przemysl , 5. Tarnopol, 6. S+'anislau, í. Sanok, 
8. Tarnow, 9. Tarnobrzeg, 1. 0. Kolhnszowa, 1 1 .  Rava-
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1 GO 

14. sz. O1'SZlÍgos csendő1·pa?·ancsno7cs(tg. 
7"iI·;t!j : I(la(JenfUll't. 

P ar. : Opp itz A dolf, százados. 
Oszt.-par. : 1 .  Klagenfurt, 2 Villach. 

Cs. és kir. 
csendőrség Bosznia- és Herczegovinában. 

Törzs : Sarajevo. 
Parancsnok : Goricai Tomiéié János, eZI'edes. -

Szemlész-törzstiszt : Pavellié Balázs, őrnagy. - 

A portyázó csapat parancsnoka : Cveti6an1'n Ema
nuel, őrnagy. 

Bzárnyparancsnokságok : Sarajevo,  Travnik, Banj a
luka, Bihac, D.-Tuzla, Mostar, Trebinje . 

Bzakaszpa.rancsokságok : Saraj evo, Kiselj ak, Vise
gra<l , Foca ; - Travnik, Jajce, Bugojno Livn o '  -
B anjaluka , . Dervent, Bosn. -Kostaj nica ;

' 
- Bii1ac, 

Petrov�c, K rupa ; - D, -Tuzln., Brcka ,  Bj elina, V:la�em ca ;  - Mostar, KOlljica, N evesinj e ; - Tre
ulllJe, Stolac, Gacko , Bilek 

Rendszeresített állomány : 3 törzstiszt, 1 2  L és II.  
o
,
szt. s�izaclos, 29 főhadnagy, 4 h adn agy, 8 kezelő

tIszt, bO őrmester, 1 5� örsvezet ' í  1 682 csenc1ől' 
összesen 48 tiszt, 1 884 főnyi legé�ység. 

' 

Ehhez : , 
{(,) Allan�ló  k urhatalmi segédlet 900 fő. 
b ) P:1nc1�ll'-csapat és pedig : 8 serdár, 5 poc1serdál', 

G bU!.1ul� basa, 2 1  harambasa, 1 27 pandúr. 
c) Zaptla-tl�z tek és pedi g : 1 bimhasa (őrnagy) ,  3 jus

bas
,
a (szazaclos), 3 mulazim (haclnagy) .  

d)POl ty�ZÓ csapat : G szárny 1 00- 1 00 fővel ,  összesen 
1300 Jő, 

.. 
p�ek közt  200 csendőr éR 4,00 önként jelent

kezo kozos hacl serelYbeli katona 7 ' b • 

szarny, 25 szakasz és 2 1 6  ÖrR. 

Vegyes közlemények. 
A jó fe{fyverhas�nálatna./� a kö�bi�ton
sági áll(,(;potok1"a való üdvös ha tásáról. 

Csanádmegyének Aradmegyével határos keleti szé
lén, Kevermes községe már régóta hirhedté lett 
egyes közártalmu lakosai által, kik a mellett, hogy 
a közbiztonságot a községben folyton veszélyeztették, 
összeköttetéseiknél fogva AI'ad- és Békésmegyéktől 
rremes- Torontál s a Bácskán át egésze n  le Ujvidékig 
üzték vakmerő tolvaj lás, betöI'és és rablásaikat. 

A fennj elzett hirhedt községben és vidékén csak 
egy pár évvel ezelőtt is még nyáron az elcsépelt és 
csépeletlen gabonának, lovaknak, ősszel szarvasmar
hák, télen pedig sertések és egyéb háziállatok lopása, 
ra�lások, dohánycsempészet, a közel Eleken pedig 
gyIlkossági esetek és utonállások napirenden voltak. 

Ezen rémes állapotok a békés lakosság ot annyira 
megfél�mlítették, hogy már vagyont is alig mertek 
szel

:�
z�ll , azt hozván fel panaszképen, hogy « ugy is 

a kozartalmuak teszik arra kezöket )) - sőt a köz
birt

,
okosság is már a felsőbb ható�ágoknál sürgős 

segIts�get kért, mivel különben kénytelenek lenné
nek bIrtokaikat elhagyni s a rémes vidékről más 
helyre elköltözni. 

Keyermes községében a közártalmuak vakmerősége 
annyIra ment, hogy félelemszülte hatalmuk érzeté
�en n�ilvános helyeken a legtisztességesebb p olgá
!Okat IS sél'tegették, vendéglők- és korcsmákban éjjel
nappal dőzsöltek, éjj el fáklyásmeneteket rendeztek s 
a lakosságot felgyuj tással fenyegették. 

Ily válságos viszonyok közt lett Dóczy S ándor 
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őrmester 1886-ban II. kevermesi örSl'e mint örs
parancsnok helyezve, ki otta1?� m��ödése kezde
tén azonnal észrevette, hogy Jol szeIveze.tt rabló 
bandával van dolga, melynek összeköttetéseI a szom
széd megyékre messze kiterjednek. 

A mintegy 11 tagból álló band�. ve�ére Fodor Illyés 
kevermesi születésü, 36 éves, erotelJes, báto�', 9Yo�s 
észjárásu és elhatározásra kész férfiu volt, kl tarsal
val együtt betörés és rablások .�yanuja miatt a �agy
váradi kir. törvényszéknél kozel egy éve t toltött 
vizsgálati fogságban, az 1886. évben Sal'kadon tör
tént pénztárrablásnál legerősebben volt gyanusítva s 
a Medgyesről a kevermesi határra hurczolt s . ott 
Fodor Illyés telke szomszédságában feltört Werthelm
pénztár feltörés e is valószinüleg az ő vezetése alatt 
eszközöl tetett. 

Dóczy őrmester ezekből kifolyólag a nyomozásokat 
erélyesen megindítva, mindenekelőtt az alárendelt 
legénységet a nyomozások és ellenőrzések tüzetes 
foganatbavétele iránt kellően utasította és beoktatta: Következetes szigorúsággal keresztül vitt intézkedéseI 
azonban a közártalmuakat egyelőre nemcsak hogy 
észre nem térítették, de elbizakodottságukban a ható
sági intézkedéseket mibe sem véve, azokat minden 
áron kijátszani igyekeztek s a csendőrséggel szemben 
fenyegető magatartás s al viselkedtek. . Ily körülmények között történt, hogy 1887. éVI 
október hó 8-án Dóczy Sándor őrmester önönmagát 
Porga János és Soós György lovascsendőrökkel egy 
kurtisi lopás ügyében nyomozó járőrszolgálatba ve
zényelve, Kevermes községbe visszatérve, .FOdOI' Illés
nél és társainál házkutatást eszközöini szándéko
zott. Miután két más közál"talmu házánál megjelen
tek, már az éjjeli órákban Fodor Illyés háza el�tt 
lovaikról leszállva, Dóczy őrmester a kaput kinyIt
tatván, Porga csendőrrel a ház folyosójára lépett, 
hol az ébren volt gazda őket daczos an fogadván, az 
e közben megjelent béresét állítólag kertj ében leg�lö 
tehén megtekintésére utasitotta, mi az őrmester előtt 
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gyanusnak tünvén fel, az induló b�l'EIS után sietett. 
Ekkor Fodor Illyés, bizván erej ében és ügyességében, 
a nyitott konyhaajtóba támasztott, mintegy hét kiló ne
héz sulykot hirtelen fel�,apta és e�en sz�vakkal « hát 
már éjjel-nappal faggatjak a portamat, nmcs-e nyug
tom maguktól ? ))  a sulyokkal POI'ga csendőr fejére 
egy oly hatalmas csapást mért, hogy ha véletlenül 
a csapás a folyosó gerendáj ába nem ütközik, Porgát 
agyonsujtotta volna, igy azonban meggyöngítve, csak 
kalapját törte össze s midőn Fodor második csapást 
intézni készült, Porga látva a támadás veszélyessé
gét, fegyverét válláról hirtelen lekapta s egyéb vé-

. delmi eszköz hiányában a támadót még elég korán 
hasán keresztül lőtte. 

Fodornak a sulyok kezéből kieRett, hatalmas ere
jénél fogva azonban még képes volt a szobába beo 
vánszol'ogni, hol lefektették, de pár óra múlva a 
halálos lövés folytán elhalt. 

Ezen fegyverhasználathoz, mely ft, foganatosított 
birói vizsválat alapján 1887. évi októbel' hó 20-án 
kelt bizottsági határozattal a csendőrségi szervezeti 
utasítás 11. § .  1 .  pontj a  értelmében j ogosnak mon
datott ki, hozzájárult még Domonkos János köz
ártalmu egyén meglövetése s ennek következtében 
súlyos megsebesülése 1887. évi november hó 22-én, 
��d?n ugyancsak a kevermesi öI'snek egyik j ál'őre 
éJJeh portyázás közben őt lopáson érve, miután a 
megállásra czélzó felszólításra meg nem állt, egyjk 
esendől' által oldalba lövetett . 

. Az előadott két eset, de különösen a rablóbanda fejének elpusztulása Kevermes községében és vidé�é� a békésebb állapotokat mintegy varázsütésra alhtotta helyre. A j óravaló elemek hálával tekintette� , a c,send�rs�gre, melynek sikerült a gonosztevők galaz�alkodasamak véget vetni. Kevermes községe, valammt . a szom3zéd községek jegyzőkönyvileg SZI1-

;i�kta
� .�h.�merést a kevermesi csendör8égnek s köz t . 

kulono'len Dóczy Sándor örmesternek, mint kinek apmtatos és erélyes eljárása által sikerUlt a köz-
1 1  * 
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rem let helyreállítani, - mig másrész .. öl a fennirt 
két fegyverllaszllálat 11 banda tagjait  teljesen meg
félemlítette és rémületbe ej tette_ Vezérök elhuny tit 
után jónak látták a községet és környékét elhagyni, 
a kik pedig még ott maradtak, azok is régi életmód
jukkal felhagyni kényteleníttettek. 

A.zóta Kevermes községében n, közbiztonsági álla-
potok teljesen jóra fordultak és semmi nevezetesebb 
zavar elö nem fordult, és íme a tanulság belőle : 
hogy a szabályok öntudatos ismerete mellett, kitar
tással párosult ügybuzgalom és a közj6t minden kö
rülmények közt szem előtt tart6 férfias tevékeny
séggel még a legnehezebb helyzetet is megváltoztatlli ' 
és jól alkalmazott fégyverhasználat által nagyszabásll 
eredményeket elérni lehet. 

Azonban a fegyvernek j ó  és helyes alkalmazása 
má'lfelől - ezt ismételni soha sem fölösleges - csak 
otb lehetséges, hol a hivatás képzettséggel, az erély 
eszélylyel és a bátorság tapintatos modorral együtt 
járnak. 

O'rgy llkossági kisérrlet. 

,
H?gy, az _ utasításokban és szabályzatokban előirt 

elővlgyazatl rendszabályok mellőzése mily súlyos és 
�akran "életveszélyes következményekkel jár, azt a 
kovetkezo, az 1884. évben lej átszódott - már ter
mészeténél fogva is - rendkivül ritka és különös 
eset, meggyőzőleg fogja igazolni. 

0reku Mihailla mehádiai illetőségü egyén (Krassó-
Szorénymegye) egy ugyanoda való hölgyet, egy 
nyugalmazott tisztviselő leányát birt nőül ' de mi
után azzal méltatlanul bánt s különbe� durva, 
rakonc�át�an és gonosztettekre hajlammal biró egyén 
volt, sot Ilyeneket el is követett · a tisztes család az 
it� l�irt e�et előtt már régebbe� eltávolította őt , 
haztol, rmért ez neje ellen bosszút esküdött, NémI 
g�nosz�?ttei k�vetkezményeitől l1zonban jogosan tart
van, Jonak latta Romániába, Prunyisor községbe 
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átszökui, hol egy földbirtokoshoz gazdatis7.ti minő
ségben csempészte be magát. 

Teendői lelkiismeretes végzése helyett azonban 
folyton neje meggyilkolására forralt terveket. 

Az alkalom erre nemsokára kinálkozott. Ugyanis 
Kokoreszku Péter petniki illetőségü gyalog honvéd 
az 1884. év tavaszán zászlóalj ától Orsováról meg
szökvén : csakhamar néhány véres gonosztettet kö
vetett el a _vidéken s midőn belátta, h ogy most már 
rettegett h ll'névre és a nép előtt tekintélyre tett 
szert, rabló bandát alakított s Orsova Tereo'ova és 
Plavisevicza környékén gará7.dálkodni kezdett 

A m. kir. csendőrség azonba u üldözőbe vette s 
d_aczára hogy a vidék lakossága - szokás sze
nnt _ - rendíthetlen pártfogásába vette ft rablót ez 
mégIS tanácsosnak tartotta Homániába menekülni 'hol 
folytatta garázdálkodásait. 

' 

A vad é� k�gyet) en Kokoreszkuhoz hasonló jellemü 
�ré�u MlhaIll� csakhamar megismerkedett méltó 
t�rsaval, s felkerte azt és még két rabl6gyilkos tár
s�t _1,6 arany �gére�e mellett, hogy a hazáj ában, Me
ha�lab�� lako nej ét az ő közreműkötlése mellett 
gyIlkoljak meg. 

�z egyezség megtörténvén, Gréku l\Iihailla a rabló
gyü��so� élére állt, azokat álutakon Magyarország 
hataran a�ve!ette s a mehádiai hegyekbe 1884. szep
tem?er ho 1,' ., ,vagy �,

8-án érve, ott egyelőre elbuj 
t
,
ak " a Mehachan lévo lakást kikémlelték s elhatá �o�t��, hogy szeptember 19-ről 20-ra menő éjjel 
lajtjak végre az orgyilkosságot. ,� �émszemlén j árt Czepenyák Gligor szintén pet

III 
t 
l ,�l�etőségü ra?l6t61 véletienűl megtuc1ta e:d egy 

�fd III 
rI ;én roman asszony s miután a kiszemelt 

a , ozat ő vele már sok j6t tett, értesítette azt a fl��kosok szándékár61 ; de  a szerencsétlen nő és csa

s
�jh' a helyett, hogy a hatósághoz vagy a csendőr

sh:'ás
et, 

f�lya�odtak volna védelemért, tehetetlen 

l t k 
ozott tordelték kezei ket s caupán arra szorit

i:OZ a , hogy a ház tájékát j obban őri zték. 
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A rettegett 19-ikének éjjele elé,rk.ezett ; az áldo.�a
tul kiszemelt szegény nő és �saladJ!:, két�égbeesésuk
ben le nem mertek fekü dm s szornyü f�le�emmel 
telve mentek a végzetes éjnek, de a rablogyIlkosok 
ezen éjjel nem mutatkoztak. , . , " 

Csak a másnap elfogott Czepenyak Gh.g�r�ol, s�t 
később a csendőrség által elfogott, de a �lrosago�t�l 
mindannyiszor megszökött Kokoreszkutol magatol 
tudódott ki, hogy egy csendőr jál'őr l 9-én, .éjjel .. v�
letlenségböl többször az orgyilkosok tanyaja �orul 
fOl 'dult meg, azért nem mel:észk�dtek barlangjukat 
elhagyni és a hegyekből leszallam. 

Ujabb kémszemlék után azonban ,visszavo?ha��a
nul elhatározták, hogy az orgyilkossagot 22-en éjjel 
hajtják végre. . , A. petniki vén asszony azonban ezt IS elarulta a 
szerencsétlen nőnek. 

Ez és családja uj ból elmulasztották a c.se?dőrség 
segélyét kikérni s izgatottság, rettegés és J aJveszék-
lés között várták be az éjt. . A fiatal nő nem mert hálószobájában maradm, -
hanem szülei szobájában virrasztott . Onnan estQ 
1 1  6ra tájban az udvarra kitekintve, úgy rémlett 
előtte, hogy egy sötét alak legörnyedve, gyorsan 
lop6dzik a kerítés mellett s eltünik. , E látományt61 felijedve, kétségbeesetten szal�dt at 
a szobákon, hogy az utczára nyil 6 ablakon segItség
ért kiáltson, midőn a hirtelen kiszakitott ablak�n 
kihaj olva, egy csendőrjárőrt pillantott meg a haz 
elött elhaladni. 

Megsz6litotta a járőrt s csaknem magánkivül pa
naszolta el, hogy miként törnek életére s az imént 
mit látott. 

A Junker Lénárd és Goldschmiedt Bálint igen 
fiatal csendőrökből állott járőr átkutatta azonnal a.z udvart és a ház környékét, de minthogy semmit 
sem találtak, gondolván, hogy talán az elriasztott 
gyilkosok később visszatérnek, behúz6dtak a nőnek 
az utcza felől eső sötét hálószobájába, úgy véleked-

I 
�\ 
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vén - s ezt helyesen is tették - hogy a gyilkosok 
a szokott éjjeli helyén fogják az áldozatot keresni. 

A. járőr azon okoskodásból kiindulva, hogy a vilá
gosság elárulná őket, gyertyáját nem gyujtotta meg, 
a hálószobát nem kutll.ttll. át, hanem lesbe helyezke
dett és pedig az egyik csendőr az ágynak az utcza 
felől első végénél, a másik közel hozzá, a zongorá
nak utcza felőli l'észe előtt. Fegyvereiket lábaik 
közzé állították, s várták a gyilkosokat. 

Éjfél után 3 órakor a járőr olyasfélét hallott, 
mintha valami mozogna a szőnyeggel bevont pado 
zaton, mire a most már bajt sejteni kezdő Gold
schmiedt csendőr felkiáltott, hogy «ki az ?» ene 
ugyan nem kapott feleletet, de érezte, hogy nem 
bajtársa, hanem valami idegen által megtaszittatot�. 
Most Junker csend Ől', talán ugyanazon lökés által a 
másik oldalról felriasztva, Goldschmiedtre kiáltott, 
hogy «gyujtson gyertyát » ; mielőtt azonban ez sike
l'ülhetett volna, a lazán behúzott ablak táblák vil
lámsebességgel szétcsapódtak : e közben Junker 
csendőr czomján alulról és lábfején bámulatos gyor
sasággal két szúrást kapott s mielőtt a járőr csak 
fegyverét is felemelbette volna, a gyilkosok az épen 
kitárt ablakon kiugorva, az éj homályában nyomta
lanul eltüntek.  

Mint a másnap elfogott Czepenyák Gligor előadta, 
a szobában Gréku Mihailla maga és még Koko
reszku volt elrejtőzve az ágy és a zongora alatt, ő 
pedig egy másikkal az udvaron elbujva állott lesben. 
Előadta Czepenyák azt is, miszerint elhat.ároztatott, 
hogy a gyilkosság után rögtön visszaszöknek Romá
niába s a többiek még azon éjjel át is szöktek a 
határon. 

Az előadottakból kitünik, hogy mily felületesen 
kutatta át a járőr az udvart ; mily .bünös hanyag
sággal hajtotta végre ebbeli teendŐJét. Czepenyák 
GligOl'nak későbbi vallomások által is megerősített 
állitásából tudjuk, hogy ő egy másik l'ablógyilkos 
társával ottan rejtőzött el. 
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A hálószobána,k alapos át nem kutatása pedig 

már nemcsak egyszerü felületesség volt, hanem bün-

tetendő mulasztás. 
Hallatlan, hogy egy járőr két vad rablógyilkossal 

legyen egy szobában egész éjen át csak azon okból, 
mert azok ott már elrejtőztek s a járőr talán inkább 
kényelemből, mint tudatlanságból még gyertyáját 
sem gyujtja meg az orgyilkosság szinhelyéül kisze
melt szobában, hogy legalább egy kissé szétnézzen. 

Hiszen a nő bemondásából már alaposan gyanít
hatták, hogy a gyilkosok a telken vannak valahol, 
tehát fokozott elővigyázattal kellett volna élniök 

A két fiatal csendőr - kik az 1 883. évi XXV. 
törvényczikk alapján hivatalból vezényeltettek a 
caendőrséghez s épen nem igyekeztek magukat 
itten kiképezni s a szolgálattal nem sokat törőd
tek, csaknem életével fizetett vastag hibáiért s nem 
az orgyilkosokon múlt, hogy ők nem estek áldozatul 
a nő helyett, mig az orgyilkos ok a maguk által ké
szített kelepczéböl elmenekültek 

Junker Lénárd a kapott súlyos sebekből kigyógyult, 
de szolgálatképtelen lett, keserü tapasztalatait tehát 
már nem érvényesíthette a csendőrségnéL 

Kokoreszku Péter Romániában és itt elkövetett 
számos véres büntette s többszöri elfogatása s a 
biróságoktól mindannyiszor való megsz,ökése után, 
az .1 888. évben is ujolag elfogatott, de ujra is meg
szökött ; Czepenyák Gligor ellenben, kit az eset 
után való elfogatásakor a biróság bizonyitékok hiánya 
folytán szabadon bocsátott, s ő ezt több rendbeli 
rablógyilkossággal hálálta meg, az utóbbi hónapok-
ban a csendőrség kezébe került. 

Egy sikeTült les-állás. 

A csendőrségi szolgálati utasitás 53. § -a a portyázó 
csendőrne� �ötelességévé teszi, hogy bizonyos körül
mény�k kozott, gyanus és előtte még hizonytalan
nak latsz6 dolgokra vonatkozó alapos tájékozás meg-

, 

t j 
I 
I 
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szerzése czélj ából, a tény helyszinéhez közel figyelő 
állást foglaljon. 

Az általános szolgálati határozványok 102.  pontj a  
ugyancsak a fent idézett § .  alapelvéböl . kiindulva 
többek között a:d mondj a : « ezen ugynevezett les
állásban a j árőr sok olyat fog észlelhetni, a mit kü
lönben s?ha ��m tapasztalt volna, de egyuttal 
alka�ma IS n:phk az esetleg

" 
fenyegető veszélylyel 

meglsmerkedm s ennek legyozésére, tehát a siker 
biztosítására a kivánatoR megfelelő intézkedéseket 
j ó  eleve megtehetni s igy elkészülten minden eshe
tőséggel szembeszállni. Ily teljes tájékozottság és 
előkészülettel párosult észszerü és a mellett erélyes, 
bátor támadás azután minden kÖl'ülmények között 
a követelt és várt siker elmaradhatlan biztosítéka ! 

M�ndenki a ki a csendőrséglhivatásszerü, nagyfon
tossagu és nehéz szolgálati teendői körül csak némi 
táj ékozottsággal is bir, készséggel el fogja ismerni a 
fent idézett § .  illetve 102 .  pontnak a közbiztonsági 
szolgálatra nézve nagy horderejü befolyását és senki 
sem fogja kétségbe vonni, hogy a közbiztonsági szol
gálatnak fényes tények és eredmények által szám
talanszor beigazolt ezen igen belyes módszere, szol
gálatunknak egyik alapkövét képezi, mind a mellett 
annak egy alkalmi fegyverhasználati ténynyel úgy
szólván kézzelfogható megvilágitása, vagyis egy les 
állásb 61 minden tekintetben j6l keresztül vitt sike
l'es fegyverhasználati és letartóztatási eset leü'ása 
csak buzdító hatással lehet arra, hogy a szolgálat
nak ezen m6dszel'e is ápoltassék és kellő kép méltá
nyoltassék. 

Az 1 887. évi szeptember hó 1 3-án vinadóra a 
�ak6i örskörletben Szil'bik József tanyai lakos kárára 
Ismeretlen tettesek 5 darab 80 frt értékü sertést 
loptak el, me ly tett kinyomozására kivezényelt j árőr 
hosszabb nyomozás után eredmény nélkül vonult be.  
Fehér Ignácz őrmester örsparancsnok R6zsa Ist
ván csendől'l'el a nyomozás folytatása czéljából szep
tember 1 7 .én szolgálatba indulva, éjjel 1 1  órakor a 
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hódmezö-vásárhelyi határhoz értek, a hol az ől'mes
ter egy dülő utnál, mint ene alkalmas helyen <!les
állást» tartani elhatározta, mely czélból lovaikról 
leszáltak, és milltán azokat megfelelően elhelyezve 
kikötötték, helyüket elfoglalták. 

Mintegy 1 5  perczig lehettek figyelő állásukban, 
midőn távoli zaj keltette fel figyelmüket s midőn az 
őrmester meggyőződött, hogy a zajt  egy feléjök kö
zeledő kocsi okozza, azonnal meg tett e a kellő intéz
kedést ; nevezetesen Rózsa István csendőrt az ut 
tulsó oldalán helyezte el és utasította, hogy szükség 
esetén fegyverzete azonnal használható kész állapot
ban legyen és ha a körülmények követelik a gyeplő
szár megragadására is legyen elkészülve. Ily elő
vigyázattal és a szükséges éberséggel s kellőleg 
elrejtőzve várta a járőr a kocsi közeledését. 

Midőn a kocsi rendes ügetési ütemben a lesállást 
elérte, Fehér Ignácz Ől'mester rejtekéből hirtelen 
előlépett, a kocsi mellé UgTOtt és a törvény nevében 
«állj I »  szavakkal a megállásra szólította fel a kocsin 
ülőket. A kocsis első meglepetésében a lovakat 
visszarántotta ugyan, de a következő pillanatban 
már sűrü ostorcsapásokkal akarta azokat a tovább 
futásra kényszeríteni, mely körülmény a járőrben 
gyanut keltvén, Rózsa István csendőr utasításához 
képest .� .. gyeplös�á;aka:t habozás nélkül megragadta 
és a kulonben kivaló JÓ  lovakat erős kézzel s ügyes
séggel megállásra kényszerftette. 

F�hé� Ignácz őrmester, hogy az éj sötétjében a 
k�CSlll ülőket sz�mügyre vehesse, elővigyázattal bár, 
kozvetlen a kOCSI mellé lépett s azonnal felismel·te 
Papp �er�ncz hódmező-vásárhelyi Hletőségü, rovott 
előéletu, Igen veszélyes gonosztevőt, ki már az őr
mester által is több izben elfogatott. Ezen vakmerő 
�azembe� az örmestert, mihelyt ez a kocsi mellé 
Jutott, hIhetetlen vakmerőséggel és vHlámgyorsaság
gal torkon ragadta oly szándékkal, hogy a másik 
k�zében l�vő késével leszúrj a. Az őrmester megtart
van lélekjelenlétét, ép oly rendkivül ?yorsasággal , 
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és miután más mód- l.ehetetlen volt, lőfegyvel'ét bal
kézzel eleresztette s Jobb kézzel magasra emelve a 
tusá�ak vassal borított végével t�madójának fejél'e 
oly utést mért, hogy a merénylő összerogyott. -
Ugyanazon pillanatban Rózsa István csendőr ki 
kezét a gyeplőszáron csusztatva közeledett a k�csi
boz, észrevette, hogy a lovakat hajtó egyén az 
ülés mellől lőfegyvert ragadott fel s �zzal a 
d?lakodó �rmestert vette czélba, s 

,
mÍl;thogy még 

hu'telen kozbe nem léphetett, egy kIáltas sal figyel
meztette az őrmestert az ujabbi veszélyre s azon 
pillan�t�a� ,a n:tásik g?nosztevő az örmestel

: 
egy 

kardvagasatol fején talalva bukott le a kocsÍl'ol de 
a következő pel'czben a kocsiderékban elrejtve ievő 
és eddig észre nem vett harmadik egyén is emelke
dett fel, kezében forgópisztolylyal, ez is azonban 
ép úgy mint társai, megelőztetvén, Rózsa István 
csendőrnek egy jól h-ányzott kardvágása következté
ben fegyverét elejtve, összerogyott. Mindez hihe
tetlen gyorsasággal folyt le, ugyszólván pillanat 
műve volt. 

.
Miután a zaj és dulakodás következtében megszi 

lajodott lovak istrángjai leoldattak, a harczképtelenné 
vált gonosztevők, névszerint idősb Dudás János, ifjú 
Dud�s János és a már emlitett Papp Ferencz, mind
annyIan hódmezővásárhelyi lakosok, rovott elöéletü, 
vakm��ő és többször büntetett veszélyes gonosztevők 
megbIlmcseltettek. Beösmerték, hogy lovat, birkát 
és .. tengerit szándékoztak lopni s kocsijok és szemé
lyok megmotozása alkalmával 1 kétcsövü hátultöltő 
vadászfegyver 16 tölténynyel, 1 hatlövetü fOl'gópisz
toly, 2 kés, 1 betörő vas, 3 kötőfék, több zsák és egy 
ponyva találtatott. 

A letartóztatottak, kik egyébként sebesülésükből 
felgyógyultak, a bíróságnak átadattak. 

Most pedig ha összehasonlít juk a «les-álllas»  ke
r?sztül vitelét, az elért eredményt, a szolgálati uta
sl�ás 5�. § -áyal akk?r azon m�ggyőződésra jutunk, 
IDIBzermt a J árőr mar eleve mm den fő- és mellék-
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körülményt j ól és higgadta!l megfonto

.
�t, telj esen 

tisztában volt teendőivel, mmden eshetoségl'e elké
szülve látott feladatának keresztül viteléhez, és az 
általános szolgálati határozványok 102. pontja  sze
rint a teljes tájékozottsá� és előkészülettel párosult 
észszerü és a mellett erélyes, bátor támadás a köve
telt és várt sikert, valóban biztosította. 

A többször említett 53. § .  szerint a figyelő állás
ban levő csendőrnek, ha oly tény merült fel, mely
nél a késedelem ves?élyt hozhatna, rögtön kell inté\?,
kedni, hogy igy azon kál' vagy hátrány, mely vala
kit fenyeget, közbelépése által megakadályoztassék 
vagy legalább enyhíttessék. A csenc1őrnek általában 
minden körülmények között legnagyobb óvatoss!Íg 
tétetik kötelességévé ; egyrészt tartózkodjék minden 
elhamarkodástól, de másrészt ismerje  fel helyesen 
azon pillanatot, melyben s�kerrel léphet fel .  

A jelen esetben a járőr a fentebbi követelmények
nek is minden tekintetben megfelelt, mert csak 
pillanatnyi babozása, késlekedése azt eredményezi. 
hogy a jó  lovakkal biró gonosztevők elmenekülnpk 
és akkor tervüket végrehaj tva, azon kár, mely ez 
által mást fenyegetett, megakadti.lyozva nem lett 
volna, mig ha fellépése kevésbbé erélyes, és bá.r 
csak némi határozatlanság vagy bátortalansággal j ár el, ez esetben bizonyára életével lakol. A j árőr tehát felismerte és helyesen felhasználta azon pillanatot, melyben sikerrel léphetett fel. 

A csendőrség ilyetén működése a közbiztonsági viszonyokra nézve rendkivül előnyös befolyással, kiváló erkölcsi hatással jár, mivel a közártalmnak a járőr hirtelen és váratlan megjelenése által megle · petve, az erélyes, bátor és sikeres fellépés által megfélemIítve , gaztett eik kivitelében rettegésben tar�atnak s �gy .eléretik, vagy legalább megközelítte�lk a sz?lgalatl ntasítás 92. § ·ában megjelölt azon szandék lS, mely szerint a csendőrnek általábal1 l
,
üváló �r(lemül szolgál, ha ébersége és tevékenysége altal mmdennemü törvénytelenséget meggátol. 

-, 
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Egy 1)o8tlt-fe(le�et 1negyyillcoltlttása. 

1 888. február hó 2-án 3 rabló kétlovas szánon 
érkezett meg a negyedik vál

:
m

,
eg;Yéből az 

,Udvarh
.�

l�
megyei Korond és Parajd vldekere. A hal'(�m ko�ul 
a vezető egy elzüllött csendőr, névleg Eml'lc� �a�
ton volt, ki ezelőtt 20 

.
év�el udvarhe�yme��!'n ors?

kön szolgálván, a helYl vlszonyokkal lsmeros volt .e� 
társait azért hozta ily meSSQ;e vidékre, hogy a paraJdl 
m .  kir. sóbánya j övedelmét csendőrfedezet mellett 
Székely-Udvarhelyre szállitó postát a fedezet ��g
gyilkolása után rabolj�k ki; Két héti

,
g k�llett e taJé

kon lappauganiok, mlg vegre februar l a-én But,Yka 
Imre csendőr érkezett meg postafedezetképen ParaJ dm 
a korondi örsről. Ez  volt a jel az ólálkodó rablókra 
nézve, hogy a reggel 5 óra után

, 
el

,
ind?lt egyes fog��� 

postaszánkát, - melyen egy ladan ulye, a cse�dor
nek és kocsisnak alig volt helye - blZO�YOS tavol� 
ságból kövessék és Korond községében, mlg az ?tta�l 
postánál a fel és leadás megtörtént, a postas��nkat 
el is  kerülj ék. A postaszánka is csakham�r kov

.?
tte 

az ismeretleneket és egy meredek hegy alJaban oket 
utól is érte. 

I 
A támadás helyét már j ó előre akként vala�ztot-

ták meg a rablók az elérendő hegytetőn, hogy mnen 
mindenfelé láthassanak és meg ne lepettessenek. 
A hegy aljában két rabló leszállván, bő ?U1�dá�an 
gyalog ment. Az utánnok hajtott postaszall1:o� �s a 
kocsis leszállott és gyalog ment, mIg a csendőr . 

ulve 
maradt, a két rabló p edig a postaszán mellet� J obb
ról és balról haladva a csendőrrel és a tIzenhét 
éves fiatal pOö takocsissal beszélget�sbe

, 
bocsá�koz

tak, mig a hegytetőhöz közel a szank�k m�ga�lot
tak. E perczben hátulról, de eg?s� koz?lből lov?,� 
dördült el forgópisztolyból s � �at�I?- ta!al� csena�r 
alia szólhatott a kocsishoz mar IS feJe hatso részére 
egy halálos fej szefok-ütést

' 
is kap?tt, min.ek folY

,
t�� 

a számól lebukott, de  ugylátszIk né!-mleg megls 
eszméleténél lehetett, mert lövésre készItette fegyve-
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rét, melynek feljött adogatójából hullott ki egy töl
tény, sőt az elgörbült szurony és puskacső, valamint 
balkezél'e kapott számos sebei arra mutatnak, hogy 
szívósan küzdött fegyveréért a szerencsétlen csend
őr, de összeroskadva a további fejszefok c sapá.
bok alatt és saját 8zuronyával többszörösen átdöfet
vén, azonnal kimult, Megjegyzést érdemel, hogy a 
forgópisztoly lövedéke nem hatolt be a testbe, 

A sértetlenül életben maradt kocsis - állítása sze
rint - az első zavart felhasználva, 300 lépésnyire 
elszaladott s innen nézte, mig a rablók a postaládát 
kirabolták, a postalovat hasba szurták és a szánnal 
együtt az árokba döntötték, azután sebesen elhaj tottak. 

A rablók eltávozása után a kocsis egy véletlenül 
odaérkezett székelr fiut hagyott a meggyilkolt csendőr 
mell�tt, maga pedIg a megsebzett postalóval Korondra behaJtott és az őrsön jelentést tett, de ezen idővesztés miatt és mert helyben távirda nincs a rablók a rögtön megkezdett üldözés daczára is �yomtalanul eltüntek. 
. Ezen, ese� többi részlete is - nevezetesen, hogy ki�ek es Dll�ént sik��'ült 5 nap mulva a rablók nyomaba yezet?, egyedul helyesnek bizonyult adatot szerezm, mlly ügyességgel és küzdelemmel tartóz tattak le - él'dekes és tanulságos ugyan de j elen a�k�lommal ettől eltekintve, az eddigiekbŐl akal'juk rOVlden levonni a következtetést és tanulsáO'ot Kétségkivüli ,dolog, hogy Butyka Imre

o �sendől' �em, vol� szol�alata fontosságának tudatában, sőt �I�ztan lathatm az elbizakodottságot és az idegenek u'ant ,val? 9yan�tlan . bizalmaskodást. Ha e csendőr szolgalatabo� kIfolyó kötelmeit pontosan teljesiti akkor nem IS. tili't , volna meg maga mellett senkit: �
d
ég legmegblzhatobb emberét sem nem hogy eO'y l egen t ! ? ' I:'>  

,S mily egész máskép üt ki a dolog különösen az e�al'Uló, �� különben ártalmatlannak bizonyult forgóPls�tly lovésre, ba közvetlen közelről fejszével az egyI rabló a csendőrt le nem sujtbatja ? 
'Hiszen 
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csak pillanatnyi idő kellett volna, hogy a számól 
leugorva, szembe állhasson a rablókkal 8 a győzelem 
az övé lesz, de igy gondatlanságát és hiszékenységét 
életével fizette meg, annyira drágán, hogy érdemes
nek mutatkozik e véráldozaton okulni és a. szabá
lyok szel'inti helyes eljár�st ez �l'ányban is, kimél?t
len következetességgel mmdenklvel szemben s mm
denkor érvényesíteni. 

A halás�atról. 
(1888. évi XIX. t.-cz.) 

Minthogy ezen törvény 9. §-a értelmében a csend
őrségnek is kötelessége a halászatnak ezen törvény 
szel'int való gyakorlását felügyelni és ellenőrizni ; 
azért e törvény ösmerete a csendőrre nézve szolgálat
követelte szükség. Ebből kifolyólag a csendőrségi 
szolg. utasitás 90. §-ában felemlített hasontermészetü 
teendőkre való utalással, a halászatról szóló törvény
nek a csendőrség szolgálatát érintő határozványait 
tájékozásul a következőkben adjuk : 

I. Ki gy akoro lhatja a halászatot P 
A ki halászni akar, halászjegyet váltani és azt 

halászás közben magával vinni köteles. Ezen halász
jegyet a közigazgatási hatóság állítja ki s azon vilá
gosan kürandó annak neve, állása vagy foglalkozása 
és lakóhelye, a kinek javára kiállíttatik. A halász 
jegyek bélyegilletéke személyenkint 2 forint, a halá
szatra jogosítottaknak segédszemélyzete és munkásai 
részére f.lzemélyenkint 50 krajczár. 

A halászjegyek érvényének tartama egy év, és 
azoknak alakját és szövegét a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi miniszter rendeleti uton álla
pítja meg. 
IL Kik eUenőrizhetik a halászat gy akor

lását � 
Az állami csend- és l'endőrök, törvényhatósági 

közbiztonsági közegek, valamint a pénzügyőrök kö-
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telesek, - a halászati jog tulajdonosai, hasonbérlői 
és alkalmazott j ai, valamint az erdők, szőlők, mezők 
és gátak felügyeletével megb�ott sze;nélyek pedig 
jogositva vannak azokat, a kIket halaszaton érnek, 
vagy hacsak halászati eszközökkel vizek partj ain jár
nak is ; a halászjegy előmuiatására felszólítani. -
Ezen felszólításra az illető halászjegyét előmutatni 
köteles. A ki pedig ezt bármely okból, - tehát ha 
akár otthon is feledte, akár pedig egyáltalában ha
lászjegyet nem váltott, - tényleg elő nem mutatja ; 
a felhivásra tartozik a halászattal azonnal felhagyni 
és ha ismeretlen, kilétét igazolni vagy pedig a jár
őrt a legközelebbi község előlj áróságához követni, a 
czélból, hogy kiléte ottan kideríttessék. A mennyiben 
pedig egy ily egyén a járőr ezen törvény keretén be
lől hozzá intézett felhivásának nem engedehnesked
nék, ellenében a letartóztatás törvényes j oga érvé
nyesíthető. 

A kihágást elkövetett egyén minden esetben a 
közigazgatási hatóságnak felj elentendő. 

III Ho l gyakoroLható korLátLan uL a ha
Lászat rt 

A halászat korlátlanul a halászatra j ogosult által 
csakis a zárt vizekben gyakorolható. Zárt vizeknek 
tekintendők pedig : 

Ct) a mesterséges halastavak, akár állanak halas 
vizzel, mint p .  o. patak, folyó, folyam vagy tóval 
összeköttetésben, akár nem ; b) mindazon egyetlen birtokos, vagy több birtokos 
osztatlan tulajdona között fekvő vizek, mint pl. pat�k, folyó, .folyam vagy tó, melyek más halat-tartó 
Vizekkel nmcsenek oly összeköttetésben, hogy a ha
lak az egyikből a másikba átmehetnek. 
IV. Ho L nem gyakoro Lhat6 korLátLanuL a 

haLászat if 
A halászat nyilt vizekben, tehát oly patak, folyó ,  

folyam vagy tavakban, melyek más halat tartó ily . 

\ 

vizekkel vannak oly összeköttetésben, hogy a halak az 
egyikből a másikba átmehetnek ; a halászatra j ogo
fJult által csakis a tilalmi időszakon kivül gyakorol-
ható. 

k ' bb '  , .  k k' N yilt vizeknek tek�ntetJ:te �ova
, 
a az arVIze 1-

öntései is, a mennyIben Jly vlzekböl a halaknak a 
mederbe való visszatérését p. o .  elgátolás, elr6zsézés, 
hájó stb. által a lefolyás pontján akadályozni tilos. 

V. KiméLeti terek. 
Állandóan viz alatt levő oly t.erületek, a melyek 

a halak ívás ára s a halivadék fejlődésére alkalma
sak : kiméleti terekké nyilváníthatók. Ezek határa 
táblákkal kellőleg megj elölendö s ily kiméleti t�re
ken a halászat, vadászat, a békafogás, csolnakázás, 
fürdés, iszapszedés, általában minden a halak ivás át 
és fejlődését hátráltató művelet tilos, valamint tilos 
ugyanott marhákat, kacsákat, ludakat s egyéb álla
tokat vizbe ereszteni. 

V I A haLászati tiLaLmak. 
Hogy jelen törvény hatálya, mely ha.lfajokr� ter: 

jed ki, hogy mely időben van ezen hal
,
faJokra tIlal�1 

időszak s hogy mily legkisebb hosszusag van mm
den egyes halfajnál s a ráknál a kifoghatásra meg
állapítva ; azt a mellékelt halászati naptár ábrázolja. 
Az itt megnevezett halfaj okon kívül esetleg még az 
országban meghonosítandó uj halfaj okra vonatkozó
lag, vagy valamely létező halfaj nak egyes vidékeken 
veszélyeztetett tenyésztése érdekében a föld�ivelés-, 
ipar- és kereskedelmi minister az uj halfaJ halá
szatát az egész országban, illetve egyes vidékeken 
3 évre terj edhető időig eltilthatja. 

Mesterséges haltenyésztés és a halaknak má� 
vizekbe leendő áthelyezése végett, a közigaz�atá�l 
hatóság irásbeli engedélye alapján, oly halak IS kl
foghatók, melyeknek fogása a halászati naptár sze
rint különben tilos volna. 

Tilos ; 

12 
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a) a halikra-szedés a halászatra jogosított enge-
délye nélkül ; , .. , 

b) minden oly fogo eszkoz, pl. halók, kosarak, 
varsák, tová bbá minden oly készülék használata, a 
melyek nyilásai (szemei) nedves állapotban mérve 
4 centiméternél szükebb vagy alacsonyabbak ; 

c) minden állandó halfogó készülék (pl. rekesz, 
kosár, zárháló) alkalmazása, mely közönséges víz
állás mellett, a parttól derékszögben mérve, a viz
folyás felénél többet elzár ; 

dj több állandó készülék vagy háló (eresztő háló) 
használata, ha egymástól legalább 50 méter távol
ságra nincsenek ; 

e j halakat elkábitó, megmérgező és robbanó szerek 
(maszlag, oltatlan mész, méregfü, dynamit) hasz
nálata ; 

fj az éjjeli halászat napnyugtától napkeltéig ; 
g j gátaktól, zsilipektől, hallépcsőktől és egyéb vizi

műépítményektől 30 méternyü-e felfelé vagy lefelé 
horog kivételével, halászni ; 

hj vizeket, a bennük lévő halak kifogása czéljá
ból szakaszonkint (duga) vagy egészben lecsapolni, 
vagy úgynevezett bányákban felfogni. 

VIL Kivételes intézkedések. 
A halászatra jogosítottak kérésére a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter egyes halfaj ok kürtása és más hasznosabb halfajok terjesztése czéljából, megszabott területekre és időre, a j elen törvényben eltiltott halászási módokat éfl a halászatot a tilalmi időben is megengedheti. A halászatra jogosítottak, ha vadászati jogositványnyal nem birnak is, lőfegyver használata nélkül elpusztithatják a halakra nagyobb mértékben kárté· kony állatok közül : a vidrát, a vidranyestet, a csonttörő sast, a halászó sast, a jégmadárt, valamint a gémeket, ruczákat és lúdféJ éket, 

" 

I 

VIIL Halak száUitása a .  tilaZmi idő aZa�t. 

A ki a tilalmi idő beállta előt� fogott. vag� z�r� 
. kből származó halakat vagy rakot a tIlalmI laO VIze 'k ' , k t alatt szállít vagy elád, tartOZI szarmaz�su a s a 

befogatási időt, minden egy�s ?setben � kozsé.g elől · 
járóságától kiállított bizonyltvanynyal Igazolm. 

IX. Büntető határozatok. 

Kihágást követ el és 200 fdig terj edhető pénzbün
tetéssel büntetendő : 

a) a ki kábitó, mérgező és robbanó szerekkel 
halász ; " . , t . b) a ki a halászat .gyak?�-l�?al'a J��O�? va . nmcs! 
ha a halászatot éjjel, tIlalml ldoben , kiJ elolt �lmél(;)tI 
helyen, vagy tiltott eszközzel , üzi ;. vagy pedIg ha a 
halászatot álczázva, vagy magat fehsmerhetle�mé téve 
üzi , vagy a tettenérőt veszélyesen fenyegetI, el�ene 
fegyvert fog, vagy el-őszakot haszn�l ;  a menn�Iben 
a veszélyes fenyegetés, fegyverfogas vagy erőszak 
sulyosabb büntetés alá eső cselekményt nem képez. 

Kihágást követ el és 100 fdig terj edhető pénzbün
tetéssel büntetendő : 

a)  a ki a halaknak az árvizek kiöntései.ből � me: 
derbe való visszatérését akadályozza ; a kl a tIlalmI 
időszakon belül halász vagy rákász ; a ki a megálla
pitott legkisebb bosszúságon alul fog ki halat v�y 
rákot ; a ki a kíméleti tel"eken oly műveleteket VISZ 
véghez, melyek a halak ivását éR fejlődését hátrá�
tat ják ; a ki áruba oly halakat bocsát, melyek kI
sebbek a megállapitott legrövidebb hosszúságnál, 
vagy melyeknek til almi időszaka van, avagy ha erre 
megfelelő hatósági engedélylyel nem bir. 

b j A ki engedély nélkül halikI"át szed, tiltott fogó 
eszközökkel halász, szabálytalan állandó halfogó ks
szüléket használ, több állandó halfogó készülékkel 
úg;y h�lász, hogy azok egymástól legalább ?O mé��r
nYI tavolságra nincsenek, éjjel halász, gat, zSI4p, 
hallépcső és egyéb viziműépitményektől 30 méter-

Ft 
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nyire le- és felfelé nem horoggal halász, végül a ki 
halfogás végett a vizeket leereszti vagy úgynevezett 
bányákban felfogja. 

Kihágást követ el és 50 frtig terjedhető pénzbün
tetéssel büntetendő : 

a) a ki a tilalmi időszakban mesterséges halte
nyésztés és a halaknak más vizekbe leendő áthelye
zése végett ezen halakat és rákokat irásbeli enge
dély nélkül · s  mértéken alul fogja ki ; 

b j a ki a halászatra j ogosított engedélye nélkül 
nyereségvágyból halász vagy rákász ; 

c) a ki a tilalmi területek határainak megjelölé
sé�'e, �zolg�ló

. 
táblákat �ál'osítási szándékból megsem

mislti, elVIszI vagy mas helyre átteszi ' 
d) a ki hamisított halászjegy has;nálata mellett 

halász. 
Kihágást követ el és 25 frtig terj edhető pénzbün

tetéssel büntetendő ; 

.. 
aj a ki a halászatra jogosítottnak engedélye nél

kul, de n.em �yere�égvá9Yból, halász vagy rákász ; 
b) � kl a zart VIzekből fogott  halakat vagy ráko

ka� tIla��i í�ő alatt szállít vagy elad s az ezek 
szar�azasat Igazoló községi bizonyítványt felmu
tatm nem képes ; 

, �) a ki ,a ,kÍl;né�eti ter�let�k határainak megjelölé
sele szolg�lo tabI akat szandekosan megrongálj a  vagy 
bemocskolja ; 

cl) � ki a II. fejezetben felsoroltak felszólítására a 
a halaszattal a,zo,nnal fel nem hagy, azoknak sem 
�evét, sem la�asat meg nem mondja, vagy a felszó
lítót 

. 
a legkozelebbi előlj árósághoz követni nem 

akarja, vagy a felszólítónak hamis nevet vagy lakást 
mond be ; 

� j a ki a nélkül, hogy halászJ' egygyel birna vagy 
masnak ne é ' l " 

' 
. , , ': re szo o vagy el'vényességére nézve 

leJ�rt halaszJegy mellett halász ' .tJ a ki �aját nevére szóló jegyét használat végett 
masnak adja át. 

Kihá�ást köyet el és 5 fl'ti� terjedhető rénzbünte-
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téssel büntetendő ' a ki halászjegy nélkül halász, a 
mennyiben a fen�ebbiekben meghatározott .kihá9'ási 
esetek valamelyike fenn nem forog és a kl halasz
jegygyel bir, azt azonban a II. fejezetben felsoroltak 
felszólítására elő nem mutatja. 

X. .JI. büntetéspénze7c hova fo rditása. 
A halászati kihágásokból befolyó pénzbüntetések 

fele részben az országos közgazdasági alap javára 
esnek, fele részben pedig azon község szegény-alap
ját illetik, melynek területén a kihágás elkövettetett. 

A fogolykisé/f'etek1�ől. 

Bál' a Bzolgálati Bzab. I. rész 44. 45. és 80. §-aiban a 
szolgálati utasítáB 60-72. § -aiban s az ellenszegüléBi 
vezérfonal 1 0- 1 1 .  §-aiban a fogolykiBéreteknél köve
tendő magatartáB az őrkiséreteknek részletesen elő
írva van, mégiB a csendőrségi 'sokoldalu szolgálatnak 
megfelelően a legkülönfélébb viszonyokra s eshető
ségekre ki nem terjednek B ily módon oly hézago
kat hagynak fenn, melyeket a szabályok szellemének 
megfelelően betölteni az örkiséret ügyességére s 
leleményességére van bizva. A gyakol'latban czélsze
rünek bizonyult eljáráBi módozatok a fennidézett 
határozványokkal öBBzefoglalva, a következőkben fog
laltatnak : 

1 .  A fogolykiséret két vagy több csendőr által. 
Bál' a két vagy több csendőrböl álló fogoly kiséretnek 
hely zete az egyeB csendőrénél jóval előnyösebb, akár 
átvett, akár pedig önállóan B idegen segédkezés nélkül 
történt let�rtóztatottnak kiBérése merül fel ; mégis ez 
nem mentI fel a járőrt az elővigyázati rendszabályok
n�� alkalmazása alól, mivel főkötelessége minden Ől'
kiseretnek : a fogoly t vagy foglyokat biztosan meg
Ől'zött.en átadni az illetéke B helyen. « Btztosan rnegőrzötten)) kifejezés alatt nem csupán 
az értendő! ho�y a foglyok közül megszöknie egy
nek sem slkerult, hanem mind annak pontos keresz-
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tülvitele, a mi az elől idézett szabályokban a . fog
lyoknak egymás közötti össze nem beszélése, hIvat
lanokkal történő érintkezésük meggátlása, náluk 
lévő tárgyaknak meg nem semmisitése - el nem 
hagyá�a és a többire vonatkozólag határozottan elő
irva van. 

Ha a fogolynak átvétele az örsön, a kir. járásbir6: 
Bágok fŐBzolgabir6i vagy egyéb fogdákból a közBégi 
előljá;óBág vagy pedig magán személyek től történik, 
a jál'őrvez�tő az átveendő fogolynak egészségi álla
pota menetképessége, az i dőjárásnak megfelelő l'uhá
zata

' 
élelme, veszélyes avagy nem veszélyes voltáról, 

nemkülömben személymotozás utján a felől : nincEl-e 
valamely támadó avagy önsérülést okozhat 6 eszköz, 
vagy őt meg nem illető tárgy, pénz stb birtokába� ? 
megO'yőzödik s ha a fogolylyal fedett terepen, mmt 
pl. e�'dőn, erdőszélen, cserjés helyeken, meredek ösvé
nyeken, magasan áll6 tengeri, buza, l'epcze, rozs, 
kender s egyéb terményü földeken, továbbá ki nem 
kerülhető gyanús avagy veszélyes községeken, foly6n 
át, akár hidon, kompon vagy csolnakon kell átvonul
nia, avagy ha sík vidéken történik is az őrkisél'és, 
de feltehető, hogy a fogoly ellenállás vagy mene
küléBre kisél'letet tehet, még a megbilincselés is esz
közölhető, 

Veszélyes fogoly a szolg. utasitás 63. § -a  értelmé
ben mindenkor megbilincselendő . - A bilincselést 
mindig a járőrtárs avagy ezek egyike végzi, mig a 
járőrvezető és az ől'kiséretnek esetleg többi tagjai a 
foglyokat lőkészen tartott fegyverrel őrzik mindaddig, 
mig a megbilincselés és személymotozás foganato 
Bitva , az útirány kijelölve s minden az akadálytalan 
megindulásra előkészítve nincs. 

Az öl'sparancsnoknak örsállomás helyén minden 
fogoly-átvételt személyesen kell eszközölnie s sze
mélyesen is átadnia a foglyokat a kisérő j árőrnek. 

Mi�t minden szolgálatban, úgy a fogoly kiséreték
nél IS elvül szolgáljon, hogy a foglyok il'ányában 
gyanakod6lag kell viselkednie a csend őrnek ; ilykép 
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készen kell lennie minden támadás, ellenszegülés, 
szökésnek stb. m eggátlás ára, hogy azokkal szemben 
azonnal erélyesen fellépjen és hiszékenység avagy 
éretlen könyörületesség által tévutra vezettetni ma
gát ne engedje. 

Fedett te1'epen - minők föntebb felsorolva lettek 
- avagy valahányszor oly helyen keresztül történik az 
őrkisérés, hol a fogoly a kisérő csendőr szemei elől 
gyorsan eltünhet, a járőr a legéberebb figyelemmel 
ügyel a foglyok minden mozdulatára, sőt az igen 
veszélyes hely.eken fegyverét lőkész helyzetbe hozza, 
s figyelmeztetI a foglyokat a legelső menekülési ki
sérletnél az ellenük kimélet nélkül alkalmazandó �egyverhasználatra. -, �t szigorított elővigyázati 
mtézkedés lehet meg kwételes esetben : a fogoly 
kezeinek hátra bilincselése. 

Községek, melyek gyanús vagy veszélyeseknek is
n;el·t�tnek, avagy melyekben a foglyoknak czinkos
tarsa! lehetnek, lehetőleg elkerülendők ' ellenben 
megbizható községeken át az őrkisérés 

'
a mellék

utczákon - és pedig mindig az utcza közepén me
netelve - eszközölhető, de itt is kellő elővigyázat
tal, mert a netán szökési szándékból megfutamodó 
f090ly ellen ,- ha ez veszélyes - lőfegyverét a járőr 
r:r:as ember eletének veszélyeztetése nélkül rendszel'mt nem használhatj a j ha pedig a fogoly nem ve
�zélyes, ellene a szervezeti utasitás 1 1 . § .  4. pontja ertelmében a fegyverhasználat tiltva lévén - mind�ét esetben a fogoly a kiséret elől, ha ez éberen nem ugyel, esetleg megszökhet. 

Vas-z;ti éR . g�z7�arjó
, 

állomásokon történt megérkez�s �tan a klszallasnal, főleg ha a vonat vagy haj ó  rogton folytatja utját, hason eset fordulhatna elő. Itt a �öz�nségnek tolongása közben a fogoly a járőr s�emel elöl elveszhet, ha ez nem folyton sarkában v�n s �zem elől semmi körülmények között nem teyesztI. -:- III helyeken igyekezzék a j árőr mielőbb az al1o�asnak � közönség használatától elvont 
.
val�mely helYIségébe Jutni a foglyokkal, hol a fegyve-

-

\ 

I 
\ 

I' , 

185 

, k megtöltetnek a bilincsek szabályszerű alkalma-
re ' 

'k ' dő l '  d , , '0' 1  meggyőződés szerezteti s ml n az e m u -
zasar 

k d '  l 
. d l lást egyébként mi 

,
sem a a a yozza, m u ,  meg .. a 

kíséret az állomásr ol, de csak akkor, ha mar a ko-

zönség eltávozott. " , Foglyoknak vasuton vagy �őzhaJon leendő elszál-

lítása czéljából a fogoly kiséretnek az állomá"Eu'a, 

még oly időben kell megérkeznie, �d�r; ott �ég 

kevés közönség gyülhetett össze, tehat J oval az m
dulási idő előtt� - A várakozás a fent jelzett helyiség
ben történik s az állomásfőnök közbenjárása mel
lett minden aképen végeztetik, hogy a fegyverek 
kiüritése után az első csengetésre a fogoly-kíséret 
a vonat avagy hajóra j uthasson. 

Elővigyázatból ige� �z
,
élszerü - főleg ha

, 
ho

.
szsza?

tartó utazásra van kilatas - a foglyokat IdeJekoran 
megkérdezni : nem-e óhajtnak vala;nely természe!i 
szükséget végezni ? mert ha ez akar a fogoly akar 
a kisérő által szándékoltatik, addig mig kevés kö
zönség van jelen, kevesebb akadálylyal teljesittethetik. 
_ A foglyok mindenesetre egyenkint kisérendők az 
árnyékszékre egy csendőr által, mig a tqbbire a 
visszamaradt őrkíséret ügyel. 

A természeti szükség végzéséhez az esetleg meg
bilincselve lévő fogoly kezeiről a gúzsláncz semmi 
szin alatt le nem veendő, hanem ha a fogoly ezt 
tenni nem tudná, a csendőr segédkezik vetkezése és  
öltözés énél. - Még az árnyékszéken sem szabad a 
foglyot közvetlen felügyelet nelkül hagyni, sőt az 
aj tó is annyira nyi.tva hagyandó, hogy a fogoly a 
csendőr által láttassék. 

A vasuti kocsiba felszálláshoz a kalauz a fogoly
kiséret számára lehetőleg egy külön szakasznak 
(coupé) rcndelkezésre bocsáj tására a j ál-őrvezető ál
tal felkérendő , ki a kocsiba bepillant : nincs-e  a tul
oldali ajtó vagy ablak nyitva - melyet előbb be
ten71i kellene - azután egy csendőr lép be a kocsiba, 
maJd egyenkint a foglyok s végül a j ál·őrvezető. -
Két oldalt az ajtók közelében az őrkíséret foglal 
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helyet ; igen veszélyes foglyok a beszálláR után köz. 
�etl�nül a füzőlánczczal lábaiknál fogva még Össze 
'l� lanczolhat?k, nehogy ha véletlenül az aj tó felnyí. 
lIk va�, pedIg a kalauz által felnyittatik, menetköz. 
ben vlllamgyorsan kiugorhassanak. - A megérkezési 
állomáson leg�!őbb a. járőrvezető száll ki, azután a 
fogl�,ok s. ,utolJ.�ra a Járőr �ásik tagja. 

Gozha�o,,!, �ort�nő utazasnál a fogoly·kiséretnek 
hason elővlgyazatI rendszabály t kell alkalmaznia ' a 
fogoly e�y pillanatra Rem tévesztendő szem elői s 
vele a fodélzeten közel a hajó széléhez megtelepední 
nem szab�d, �anem e cz�h'a a födélzet közép része 
s�e�elend� kl, vagy pedig a hajóskapitány támoga. 
tasanak klkérés� mellett valamely födélzet alatti 
a�k�.lmas hely valasztandó, mindkét esetben az utazó. 
kőzonségtől elkülönitetten. !t.0

,
1nkPon v�gy c8olnakon történő vizátkelésnél a be

sza as or előbb egy csendőr lép a jármüre azután a 
foglyok s utoljál'a a járőrvezető . kiszáhásnál 
megfordít�a történik. - A fogly�k a kom va 

ez 

cs��nak kozepén arczaI az irány felé leültefendőf 
�zü ség esetén a veszélyes foglyok mindkét lába ! 
osszelánczoland6k ' a ki é t di l '  b 

l 
rel őrködik a t l

' 
k 

} re pe . g . a hoz vett fegyvel" 
1 1  ' og yo .lelett, kik Ilykép sem hirtelen e u�o

b
l'm, sem. a csolnakot esetleg felborítani sem a V1Z e. ugram nem tudnak. 

' 
Ko

d
c81/t'a, szánra felülésnél előbb a kiséretből egy csen őr száll fel . d 1 l 

őrvezető ' ez ut6hl�J � og yok s utoljára a jál" 
lyet ell�nb k

l . aé 
ogoly baloldalán foglal he· 

V ' é 
en a IS ret lehetőleg szemközt -e;;

iJ��s �o�!y�k lá�ai, itt is összelánczolhat6k.
· 

foglyok 
fi atJiron, o8venyen történő átkelés előtt a 

ténél lesz�:t:ktetend��, .. hogy menekülés kisérle· 

ret ennek k" 
vagy e ovetnek ; - hidon a kisé· 

soha se 
ozep

,
én, menetel, mig folyó vagy t6 mentén 

volsá b: a paltre�zen, hanem ettől megfelelő tá· 
csak ;gY�ki�!)e�:�k helyeken. vagy átjár6kon, hol 
oly távolságr l 

ne áthatolm, az elől menő csendőr 
a egyen a fogolyt61 vagy foglyokt61, 

1 �'i 

l merénylet ellene ne legyen intézhető, - mi� 
�O�itullévö csendőr a szabályszel'ü távolságra követI 

a foglyot vagy foglyokat.. , . . .. 

Utközben tartandó p�heneshez mmdIg konnyen 

áttekinthető terep választandó, d� soha korcsmá�, 

útszéli csál'dák és a kiséret előtt Ismeretlen maga-

nos házak közelében, - hol azután a foglyok és a 

kiséret is leülhetnek. - Közvetlen közelében valamely 

nyitott kútnak, t6- vagy folyónak a pihenés és tar

t6zkodás szintén nem tanácsos, mert azokba vala

mely fogoly .eset�eg b�!eugorha�, - ép �fo/.' bá�ho� 
is tartatik pIhenő, a Jal'őrvezető előbb korul teklllt . 

alkalmas-e e czélra a hely ? nincs-e a támadásra 

avagy önsérülés okozására alkalmas tál'gy avagy 

eszköz közelben, a mely természetesen előbb eltávo-

lítand6 lenne. 
Étkezéshez a fogolynak kést, villát használni nem 

sza.bad ; ha valamit mégis előbb feldal'abolnia kel

lene ezt egyik csendőr végezi ; - viziváshoz törhető 

any�gb61 v�16 iv6eszköz a fogoly kezébe nem adandó ; 
ha azonban más edény rendelkezésre nem áll, 

legtanácsosabb, ha egyik cRendőr emeli a törékeny 
vizesedényt a fogoly szájához. - Szeszesital élve
zete a fogolynak semmi szin alatt sem engedendŐ 
meg. 

Szabadban előtalált nyított kúthoz a fogoly közel 
nem eresztetik, hanem a valamely csendőr által 
megmeritett s a kúttól lehetőleg eltávoHtott veder
ből itattatik meg. 

Ha a foglyok valamelyike lÍtkőzben bármely ürügy 
alatt a továbmenést megtagadná, vagy bármely be
t�g.séget állít, állapotán való könnyítés czéljából a 

bllmcs kezeiről le nem veendő, hanem valamely 
fuvar érkezése várandó be, melynek tulaj donosa a 
�elülhetés engedélyezése iránt felkérendő ; . ha pedig 
llyen egyhamar nem érkezik, akkor valamely arra 
ér���ő �gyén kéretik meg a legközelébbi község 
előlJarósagnál avagy tanyán, pusztán segélyt, illetve 
fuvart kérni. 
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Ha valamely fogoly minden ok nélkül a tovább
menést megtagadná, ugy megelőzőleg komoly figyel
meztetés által a továbbmenetelre felszólítandó, s 
ha ennek nem lenne foganatja, akkor vagy a leg
,közelebbi község előlj áróságának közreműködésével 
vagy egy arra menő kocsi segélyével eszközlendő � 
továb bszállítás. 

Az éjszakába avagy télen - midőn korán alko
nyodik - a sötétségbe az őrkiséret rendszerint nem 
terjesztendő ki, mit különben az általános szolgá
lati határozványok 1 20. pontja is tilt · ennek kike
riilé?e ?zé�jáb6l, a fogoly-kiséret a kiiddulási helYl'ől 
a�kep mditando el, hogy a távolság és utközbeni 
pIhenésre szükséges időn felül a netalán felmerül
h�tő késedelmezésre, i� idő, maradj on s alkonyat 
el?tt a �egérkezésl allomas mégis eléressék, _ 

mmdazonaltal, ha utközben fel merült akadályok kö
v�.tk?ztében a foglyoknak szabályszerü átadására 
kijelolt hely még az éjnek beállta előtt már sem
Illlképen elérhető nem volna - a mit a j ál'őrvezetőn.�k külön��n )óval az est beállta előtt enuek, elker�lése czélJabol megfontolnia kell - a legközelebbi k�zsé.g, va�y .ha ez is igen távol lenne, valamely kozeh urasagt tanyán �aló meghálás szüksége álland 
?e" mely es�tbe? ,a bIztos megőrzésre nézve fennali? s �egelol ldezett szabályok foganatosítandók telJe� me�vben és feltétlenül. - A továbbkisérés csakIs masnap virradat s a fogolyna' l  lő "l _ 

k" "It é 
e zo eg esz ozo szem lymotozás, valamint a bilincs helyes alkalmazásáról �örtént meggyőződés után teljesíthető. 2.  A �?golykiséret egy csendőr által _ mindenesetre a fontebb tárgyalt elővigyázati rendszabályoknak fokozott �érvben való alkalmazását igényli, mivel nem csupan a fogolynak meg nem szökéséről és egyé b ' 

e" t bb . 
k ' 

� - mar lon e Jelzett - eseteknek ideje-oran� mega�adályozásáról, sőt miután az egyes :�ndőr . !llegtamadtatásna� is i!lkább ki van téve, 
. g saJat személyének blztonsagáról is gondoskodma kell. 
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Az egyes csendőr által eszközlendő fogoly-kjs�ret, 

vagy : k d '  . 
a) átvett egyes fogolyna - vagy pe 19 . , 
b) át nem vett, hanem önállóan letartoztatott 

fogolynak kisél'ése. . _ -

a) Az átvett fogolyn�k egy esendő,,:. 
által hSe?'e�e 

k"  'ül rendszerint akadalyok nem mel'ulnek fel, mert 

t�:tént légyen a fogolynak átvétele b�rhol, az átvé��1t 

teljesítő csendőr magára hagyatva nm.cs s a szuk

ségesekröl ép ugy meggyőződhe,tik ,  mmt a két vagy 

több csenclőrből álló fogoly-kiséret ; a fo�o�ynak 

esetleg szükséges megbilincseltetését, .. 
nem��l.�nbe� 

megmotozását, minden nehézség nél�ul �szkozolhetl. 
Az elővigyázati rendszabályokat, altalaban az egy 

csendőrböl álló fogoly-kiséret akkép alkalmazza, 
mint azok ar. 1 .  fejezet alatt már tárgyalva lettek ; 
hogy az őrkisérés folyama ala.tt nagy éberséget kell 
tanusítani a, az önként értetődIk. 

Vasuti- és gőzhaj ó-állomásokon ugy az indulás, 
mint meaérkezésnél az  esetleg ott ügyeletet teljesítő 
csendőrn�k segédkezését veszi igénybe első sorban, 
ennek távollétében az ott alkalmazott közegeket 
keresi meg szükség esetén t ámogattatása iránt, a 
mire a szerv. utasítás értelmében j ogosult. ' 

A vonatra avagy hajóra felszálln.snál mindig a fog
lyot helyezi előbb el ; vonatról azonban előbb a 
csendőr száll le s csak azután a fogoly. 

Ra netalán az ől'kisérő csendőrnek tel'mészeti 
szükségének végzése czéljából távoznia . kellene, . a 
fogolynak megőrzését állomásokou az ügyeletet telJe
sítő csendőrre, ennek nem létében pedig valamely 
k,özegre bizza ; fegyverzet s szel'elékét természetesen 
magával viszi. Ha szabadban érné el e szükség a 
csendőrt, akkor a foglyot arczczal az utirányban 
�eü1teti, mig e szükségét végezte ; fegyverét pedig ez 
ldő alatt maga mellé a földre fekteti. 

Komp vagy csolnakba szállásnál egy ottani közeg 
n�egy elől, utána a fogoly s azután a .  csendőr ; a 
klszá,llás me�fordított rendben ugyan, de akkép _tör-
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ténik, hogy a csendőr a fogoly t mégis szemmel 
tarthassa. ' ' 

Kocsira, szánra sem a fogoly sem a kisérő addig fel 
nem ül, mig a lovak hámkötelékei leoldva nincse
nek ; ennek megtöl'ténte után ül fel előbb a fogoly 
utána pe3ig a csendőr balra a fogoly mellé ; fegy� 
verét lábai között kézben tartja. Ezek után a hám
kötelek feltétetnek s a kocsi megindíttatik. A leszállás 
- a hámkötelek leoidatása mellett - megfordított 
sorrendben eszközöltetik. 

b) F!gy csendőr által O"nállóan letartóztatott fogoly
nak ktsérés6 a l�gfokozottabb elővigyázatot, éberséget 
és készenlétet Igényli, mert ezen esetben nem oly 
l��artóztatást értünk, a melynél valamely községi 
kozeg vagy más segédkező egyén van jelen, hanem 
oly ?n�ll6 s egy,edül , minden . más segédkezés nélkül 
eszkozolt letartoztata,st, a mmő p. o. utijárőrködés 
folyama alatt előfordulhat. , Az utijárőr�ödést vagy ellenőrzést egyedül teljesItő csendőr, Illetve altiszt például egy nyomozott veszélyes gonosztevőt utközben felismer s azt a «törvény, nevéb�ll» megállítván, letartóztatni és bekisérni akarja. A� Ily gonosztevő megközelítése - ha láthat6 feg;rver �.ala nem is észleltetik - a csendőr által a toltén.:yurbe f�lhozott, töltény. és czélra tartott fegyv�rrel tor�énhe�ik csupan, mivel nem tudhat6 : nincs. e nala elrejtve pIsztoly vagy egyéb fegyver. 
.. � letart6ztat�s ezután kimondatik, a gonosztevő l'OVId?n és hatarozottan figyelmeztetik, hogy az első g-ram1R �ozdulatra azonnal lelövetik, kezeinek dere�n valo �eresztbe . te.vésére utasíttatik s végül 
" a .. feg,rvert még mmdIg czélra tartva - az utirány kiJel�ltetIk s a fogoly megindíttatik. Csakis ezután vét.etik �e az . ed?ig czélra tartott fegyver s helyezte�lk tovabb.ra IS lőkész állapotban vadászmódra a bal-:����b: és l�y kisérteti� a fogoly mindaddig mig akár n .talalt s megblzhat6nak ismert egyén, akál' val�mely Ismert pusztán vagy községben felkért közeg Beg dkezése mellett ji. Bzabályszerü megbilincselés és 

I 
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8zemélymotozás eszközöltethető lesz. Mindenesetben 
annál jobb, minél előbb foganatosíthat6, a megbilin
cselés, mert mig ez és a Bzemélymotozas meg nem 
történt, addig a kisérő mindig ki van téve a fogoly 
részéről eredhető megtámadtatásnak, kinek gondolat
menetét és tervezgetését nem ismerve, ha az őr kisérő 
annak minden mozdulatára éberen nem figyel s fegy
vel'ét lőkészen nem tartja, egy pillanat alatt alkalma 
nyilhatik esetleg elrejtett forgó pisztolyát előrántani 
és kisérőjét leteríteni. 

Midőn a fogoly már megbilincselve és megmo
tozva van, továbbkisérése ugyanazon elővigyázati 
rendszabályok alkalmazása mellett történik, mint 
azt az előbbi aj szakaszban az átvett fogoly kisé· 
résénél illetve az 1 .  fejezetben tárgyalva lőn. 

3. A foglyok átvétele és átadása. Ha foglyok kisé· 
rés czéljából valamely hatóságt61 veendők át, az 
örkiséretre kivezényelt járőr az illető hatóság vagy 
fogháznál megjelen ; a járőrvezető - illetve örsál
lomáson az örsparancsnok - tudakozódik, hogy a 
foglyok közül hány a veszélyes ? azután az elkiséren
dők személyazonosságár61 meggyőződést szerzendő, 
az átvett névj egyzék alapján azok egyenkint előhi
vatnak s megkérdeztetnek : egészségi állapotuk, me
netképességük, ruházatuk és élelmezésükiránt. -
Ezután a foglyok megbilincselése és megmotozásuk 
következik. - Igen izmos-erős férfiakat vagy két 
veslélyes foglyot egymáshoz bilincseini nem taná
csos ; a járőrvezető gondoskodjék arról, hogy a veszé
lyes egy könyebb, egy izmos-erős fogoly pedig egy 
gyengével bilincseltessék össze. 

Ha a kir. ügyészségtől nagyobb szállítmány va
lamely fegyintézetbe leendő kisérés végett vétetnék 
át, a foglyok 2, legfelj ebb 4 főből áll6 csoportokra 
osztatnak ; ut6bbi esetben 2-2 megbilincselt fogoly 
a füzőlánczczal összekapcsolta tik ; minden egyes ily 
csoportnak közvetlen felügyeletével egy-egy csendőr 
határozottan megbizatik, ellenben a jál'őrve7.ető a;" 
e�éBz szállitmányért f�] e198 lév�n - �ülön meR'ör-

, 
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zésre egy csoportot sem vesz át, hanem az egészet 
f-elügyeli. -

Ha őrkisérés közben ellenszegülésnek j elei mutat-
koznának vagy pedig más személyek által a foglyok 
megszabadítására nézve kisérlet tétetnék, a foglyoknak 
meghagyatik, hogy lefeküdjenek s csendesen marael
janak kijelentvén egyuttal, miszerint ellenkező 
esetben felkonczoltatni fognak. A foglyokat kiszaba
dítani akaróknak kijelentendő, hogy ők a foglyokat 
élve meg nem kapják, szándékukkal tehát felhagy
janak, mert különben a fegyver fog ellenük hasz
náltatni. - Ha a' járőrvezetö látj a, hogy a táma
dással szemben a foglyok biztos megőrzésére az 
őrkiséret nem elegendő, s megszabadíttatásuktól már 
alaposan tartani lehet, avagy a foglyok maguk is a 
járőr ellon fordulnak, akkor leszurandók, a tá
madók pedig lelövendők. Ezen utolsó eszköz hasz
nálata t. i .  a foglyoknak lekonczolása azonban j ól 
megfontolandó, mivel minden elhamarkodást ez 
irányban a törvényes megtodás követ. 

Még el nem ítélt foglyok kisérésénél a kisérők 
tartoznak arra szigoruan felügyelni, hogy azok egy
mással - habár csak j elek által is - ne éóntkez
hessenek ; e czélból tehát a büntársak nem egymás 
mellett, hanem egymás 'ldán meneteltetendők ' a 
járőrv�zető ezektől oldalt menetel, hogy a felügye
lést konyebben eszközölhesse. 

" 
Kocs�n történő r:agyobb fogoly-kiséreteknél a j ár

orvezető , a� u:olso kocsin tartózkodjék, hogy az 
egés� szalht�anyra felügyelni s a fölött, hogy a 
�ocslk �gymas köz�lében maradjanak őrködni tud
Jon. lVllnden kocsm a megfelelő mennyiségü őr
kiséret is helyet foglal. 

" 
Ha nagyobb fogoly-kiséretnek meghálása elke

r�lhetlenül, szük!légessé válik, erre oly helységek 
::-alaszt�ndok" h?l börtönök (fogdák) vannak, a jár
orvezető az őrklséretből rendes felváltás mellett a 
szükség�s �zámu őröket felállítja, kikre nézve azután 
!li szolgalatl szabályzat 1. részében foglalt : fogoly-
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örségekre vonatkozó határozványok mérvadók ' k-

k ·· .. II " é é ' ' eze 
ne snru e enorz s t a jarőrvezető végzi - A 
foglyoknak megőrzését idegen egyénekre bi� . 

b d . l . ,  ,. nl nem 
sz� a , 

.
mIVe a 

,
J arorv�zető a. reábizott foglyokért 

mmd�dchg fele�ős, mIg azokat illetékes helyen 
akadalytalanul at nem adta.. - A foalyoknak ' t
a
.
�ása . a szolgálati utasitás 70. és 7 1�  §§. szerfnt 

tortémk. 

.4 .  Foglyo� megőrzése a csendőrségi állomásokon. 
Mm�ennemu fog.lyot .csak annyi ideig szabad a lak
tan�aban , tartan,l ,  mIg a tényvázlat elkészül vagy 
pe

.�
hg tov�bbklserés eset�n az okmányok és esetlege's 

elolegek 
.. 
atvé�et�ttek, m�n�.k megtörténte után a fog

lyok. a kozségl, foszolgabll'Ol, esetleg járásbirósági fog
helYlségbe egy vagy a szükséghez képest több teli esen 
felszerelt csendőr által kisértetnek hol a tov1bbí-
tásig megőriztetnek. 

' 

. Soha seD?- ,sz��ad arra számítani, hogy a börtön 
blztos, �.

z aJ t.ok . J0� stb. vagy pedig, hogy a foglyo
kat � �OZSégl �lSbIró vagy éjjeli őr átvette s azokat 
megorZI ; a bIZtos megőrzésért az örs felelős tehát 
a szü�séghez képest egy vagy több teljesen feiszerelt 
csenel?,r v

,
ezénylendő fogoly őrizetre s ha igen kevécl 

csendor alIna rendelkezésre, a községi előljárósá,a 
'r,eresenclő meg megbizható közeaeknek segédkezésül 
lbendő kirendelésére. 

o 

Let�r
.
�ózt

,
atott 

,
c�igánycsapatok tkaravánok) mindig 

csendőrok altal ől'1ztetendők, - czigány t megőrizni 
nehezebb, mert rendkivül ravasz, ügyes és vakmerő ' 
�egőrz�

.
s�k . czéljából a férnak a nők és gyel'mekek� 

t�� .. elkulomtendők és a községi előljál'óságtól még 
��lon a. szüks�ges . számból álló és megbizható polgári 
őI�ég

. 
klrendelfJse IS kérendő, - őrkisérésük pedig 

mlUch�. CS?Po
.
l't,okra . osztva eszközlenc1ő, mivel ily

kép szokésl kIserleteIknek elej e vétetik. 
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