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Kitül'~tetéseh~ 

(az 1893. október l-tőll894. szeptember 30-ig terJe :t" 
'd" kb eCto 1 osz;a an). 

I. Jelvényes kitüntetést nyertek: 
1. Gima Ferencz L sz. csendőrkerületbeli őrsvezető 

~89~. évi augusz~us bó .. l-én nyolnozó szolgálatban 
allvan, ezen szolgalat kozben azon pillanatban érke~ 
zett az Egerbegy község közelében levő Aranyos folyó 
hidj ához, luidőn az ott fürdő gyermekek közül a 3-4 
n~éter mély és kanyargó víz egy leánykát az elromlott 
csapógát felé elsodort. A sebes és mély vízben biztos 
halálveszélyben forgó leány megluentésére ahidon 
álló és jftjveszéklő en~berek közül senki sem mert vál-
lalkozni. 

Gima őrsvezető - látva, ' hogy minden muló percz 
csak növelheti a már amúgy is veszve hitt leány vesze
delmét, - fegyverzetét, kalapját és köpenyét magáról ' 
gyorsan ledobván, a leány megmentésére a rohanó 
lnély árba ugrott. Az őrsvezető a víz alá bukva kereste 
az eltünt leányt., mi közben .lélekzetvétel végett három
izben is fel kellett a vízből a felszínre jönnie, lnely 
alkalommal egy ló által, melyet az ár szintén elsodort, 
érzékenyen czombon rugatott. Harmadizbeni lebukása 
után, _ bár a fáradság és a ló rugása miatt már a vég
kimerüléshez közel állott, - végre sikerült neki a telje
sen élettelennek látszó Spalnokán Katalin, egerbegyi 
lO éves leányt a víz alól, a vesszők és ágak közül kiszaba
ditani és a víz felszinére emelve a legnagyobb erő
~egfeszítéssel, a néző közönség örömrivalgása között 

a partra kihuzni. 
Gima őrsvezető a partra érve, fáradságával és a l,ó 

rngása okozta fájdalommal nem tö~ődve, az es~n;~
let nélküli leánykát a parton n~aJdneln egy oralg 
tartó mesterséges élesztgetéssel ismét eszméletre hozta 
s ezután szüleinek átadta. 
. Hogy Gima Ferencz örsvezetö It fe~t leirt té~yke-
clésénél saját életét valósággal koczkal'a tette es ez 
által egy már elveszettnek vélt ember életet, mely az 
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Ö közbelépése nélkül bizonyára el is veszett volna, 
szerencsésen meglllentett : azt a szinhely veszélyes ter
luészetéll kivül a szenltanúk egybehangzó s hit alatt 
luegerősített nyilatkozatai is bizonyították. De a leg
nagyobb tanubizonyság erre azon körülmény, hogy 
Gima őrsyezető alig egy év lefolyása után mint rok
kant, felül vizsgálat utján végkielégítéssel kénytelen 
yo~~ a testületből megválni. 

O cs. és ap. kir. Felsége legmagasabb figyelmére mél
tatva ezen büntetlen előéletű és jól minősített altiszt 
önfeláldozó tetté t, Lainzban 1894. évi junius hó 
22-én kelt legfelsőbb elhatározásával neki az ezüst 
érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni mél
tóztatott. 

2. Wagner János, V. sz. csendőrkerületbeli őr
mester 1871-ben a cs. és kir. 2. sz. gyalogezredhez 
felavattatván, azonnal a fennállott cs. és kir. 10. 
országos csendőrparancsnoksághoz osztatott be s ez 
óta szakadatlanul szolgál a csendőrségnél, amelyben 
immár 22 évi luűködése alatt kiváló érdemeket 
szerzett. 

Az erdélyi részekben az 1883. év végéig szolgálván, 
folyton a közbiztonsági szempontbóllegterhesebb és a 
nemzetiségi torzsalkodások Iniatt legkényesebb őrs ök 
bizattak reá s ő megfelelve az előljárók bizalmának, 
mindannyi őrsnek addig megzavarva volt viszonyait 
rendezte. Midőn pedig 1883-ban a m. kir. V. sz. csendőr 
kerület is felállitva lett, Wagner János őrmester ezen 
új kerületben a fontosságánál fogva kitünő altisztet 
igénylő aranyos-maréthi őrs parancsnokságával biza
tott meg, luely állomáson ő - híven mult jához -
az eddig előtte ismeretlen neluzetiségű lakosság között, 
szokatlan nagy körletií őrsének felette terhes terep
és közbiztonsági viszonyai daczára is, szintén a leg
szebb oly erednlénynyel működött 10 éven felül (nlind
addig~ luig szolgálati túlerőltetés folytán beteges
keclni kezdett s így érdemei luéltatásakép a törzsnél 
irodfti szolgálatra alkalmaztatott), hogy a lakosság 
hálája és elis111eréseként mítga Bars lllegyének alis-
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pánja, karöltve az igazságügyi hatóságokkal kérel
mezték ezen altisztnek jelvényes kitüntetésr~ javas
latba hozatalát. 

Eltekintve ezen altiszt müködésének részletezésétől 
csupán röviden Illeg akarjuk emliteni, hogy eze~ 
őrmester összes szolgálati ideje alatt 1000-nél több 
bűnesetet derített ki, melyeknek tettesei közül több 
min t 500 letartóztatva s abiróságnak átad va. de 
még több feljelentve lett; s hogy nem csupán a kül
szolgálatban érvényesültek ezen derék altisztnek 
kitünő tulajdonságai, hanem alárendelt jeinek fegyel
mezése, oktatása és nevelése, nemkülönben úgy a 
közönséggel, mint hatóságokkal szemben tanusitott 
mintaszerű magatartásával és modorával is kitünt. 
Mind e jeles tulajdonságok okozták azt, hogy ezen 
altiszt általános köztiszteletnek és becsülésnek, vala
mint előljárói részéről feltétlen bizalomnak örvend s 
mindennek folyományaként kitünően van minősítve 
s eddig is már több okmányszerű elismerésben és 
dicséretben részesült. 

" Mindezek alapján O császári és apostoli királyi 
Felsége 1893. évi november hó 17-én Bécsben kelt leg
felsőbb elhatározásával, ezen jeles altisztet a közbizton
sági szolgálatban hosszabb időn át tanusított, min
denkor kötelességhű és példás magatartása, valamint 
kiválóan buzgó és eredményes működése legkegyel
mesebb elisméréseül a koronás ezüst érdemkere8zttel 
legkegyelmesebb en ki tüntetni méltóztatott. 

* 3. Balikó Sándor, I. sz. csendőrkerületbeli őrmes-
ter, 1863-ban a cs. és kir. 76. gyalogezredhez felavat
tatván, ezen ezreddel részt vett az 1866. évben a 
poroszok elleni hadjáratban, majd 1866. évi deczem
ber hó 16-án áthelyeztetett a fennállott cs. kir. 10. 
országos csendőrparancsnoksághoz, mely időtől fogva 
folytonosan a csendőrségnél szolgált, míg 1893. évi 
november hó l-vel a sok évi terhes csendőrségi szol
gálat következtében, mint rokkant, a nyugállományba 
helyeztetett. 
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Ezen derék altiszt összesen majdnem 31 évi és e 
között különösen 27 évi megszakítás nélküli csend~ 
öl'ségi szolgálata alatt egyaránt lankadatlan ügybuz~ 
gósággal, kötelességhii odaadással és dicséretes mun
kássággal él t hivatásának és főképen min t 20 éven át 
öp.álló őrsparancsnok volt nagy hasznára a közszol
gálatnak az által, hogy éber őrködésének és fáradhat
lan tevékenységének mindig sikerült a reá bizott őrs~ 
körletekben minden jelentékenyebb közbiztonsági 
zavarnak elejét venni és a rendezett állapotokat 
zavartalanul fentartani. Nemkülönben alárendelt le
génységét is, a fegyelem helyes kezelése mellett 
nlÍndig eredményesen vezette, oktatta és nevelte. 

N em akarunk ezen derék altiszt által az évek során 
át elért sikerek és eredmények felsorolásába boesát~ 
kozni; hiszen ugyis tud va lehet azok előtt, ki k a 
csendőr nehéz és fáradságos munkáját ismerik, hogy 
ily hosszú szolgálati idő alatt mily viszontagságokon 
kellett neki keresztül mennie, mennyit fáradnia, éjjel 
s nappal, jó s rossz időben, hányszor lehetett megtá
madásoknak kitéve s hányszor tehette koczkára éle
tét azért, hogyesküjének megfelelve, a nép javát s az 
intézmény jó hirnevének emelését és öregbítését 
előmozdítsa. 

Példás és erkölcsös magaviselete mellett, a csend
őrségi szolgs.lat iránt mindig kiváló előszeretettel 
viseltetett s most - midőn megtörve távozott a tes~ 
tületből - büszkén mondhatja, hogy 30 évi szolgá
lata alatt tétlenül egy órát sem töltött el. 

Ily derék altiszt tehát, ki jeles tulajdonságainál 
fogva úgy előljáróinak teljes bizaimát és megelégedé~ 
sét, valamint a polgári hatóságoknak és a lakosság
nak közbecsülését és elismerését is magának kivívta,
derekasan reászolgált, hogy 30 éven felül becsülettel 
tejesített szolgálata alatt tanusított mindenkor köteles
séghű magatartása, valamint kiválóan buzgó és ered
mé!;lyes működésének jutalmát elnyerje. 

O cs. és ap. kir. Felsége 1893. évi deczember hó 23-án 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával Balikó Sándor 
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őrmes~el'1;ek, a .. nyu9állolllányba helyezése alkalmából 
a ko~onas ~zust erdemkeresztet legkegyelmesebb ' 
adomanyoznl méltóztatott. en 

4. Dragicevié Bozo és 
5. ~ustina Lázár, magyar kir. horvát-szlavon 

csendórők. 

, ~ zimonyi járás?an f~kvő Obrez községben 1893. 
eVI ~zeptembe,r ho 18-an reggeli 6 órakor Decker 
HenrIk napszamos náddal fedett házában tűz ütött 
ki és rövid idő alatt az egész ház lángban állott. 

A lakosság az égő ház körül csoportosulva tehetet
lenül bámult és csakis a szomszédban lakó Schiller 
Jakab napszálnos, ennek neje szül. Jovanov Szosza, 
továbbá Torth Róza siettek, a távol levő Decker hol
miait megmentendők, az égő házba; de alig hogy a 
házba behatoltak, a fél méter vastag nádtető beom
lott s az egyetlen kijárati ajtót és az amúgy is kis 
ablakot az égő zsarátnok annyira elzárta, hogy a 
házból kijönni a megégés veszélye nélkül már nem 
lehetett. Ez alatt azonban a házban oly fojtó Ineleg és 
füst keletkezett, hogyabennrekedtek segélyért kia
báltak, sőt Torth Róza csakhanlar eszméletét is el
vesztette; mindhárInan tehát a legborzasztóbb halál
nak néztek elébe. 

Dragicevié Bozo és Ljustina Lázár csendőrők il 

kupinovói őrsről rendes szolgálatban levén, egész éj
jeli portyázás után kevéssel a tűz kiütése előtt értek 
Obrez községbe, hol a biró házánál előirt pihenőjü
ket szándékolták megtartani. De alig kezdettek fl, Illeg
~ngedett kényelembe, hely~zkedni,. I?i~?n a haran
gok tüzet jeleztek s Igy meg annyI ldeJ~k sen; ~volt , 
hogy az egész éjjelen át tartott esőtől .telJes:ll ataz?H 
és szárítás végett levetett köpenyegmket felvegye~, 
hanem azonnal a vész szinhelyére siettek s a le.gt:o
videbb úton, kerteken keresztül, k.e~·ftéseken. at
ugorva - a már fennebb jelzett legkl'ltlku~a~b l;tll~ 
natban - érkeztek a vész helyére, hol az ego h aZ,bo l 
a három bennl'ekec1t személy jajgatását és segely-
kiáltásait hallották. 
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Ezen hétségbeejtő és veszélyes helyzetben a járőr 
gyorsan hatá.rozott. Dragicevié csendőr fegyvel'zetét 
ledobva, a leomlott zsarátnokon keresztül a házba 
hehatolt, honnan a~onban csakhalnar visszatérni 
kényszeríttetett, mert az ajtó fölötti padlásfeljáraton 
keresztül a fedélnek égő nádja a fejére hullott. 

Mindennek daczára Dragicevié csendőr a házba 
való behatolást, kevés pihenő után, újból megkisér
lette s Ljustina csendőrrel együtt mindketten az égő 
házba be is jutottak, de ezen pillanatban az égő h~z
tető teljesen lecsuszott és most már a csendőrök 
előtt is a szabadba való jutásra az utat elzárta. A tűz
nél jelen levő Karakasevié Emil tanító nnszolásara 
a bámészkodók közül néhányan az ajtó előtt felhal
IUozott égő nádat botokkal és csákányokkal eltávolí
tották és így lehetővé tették, hogy a két derék csendőr 
a konyhában félig elalélva, tehetetlen állapotban 
talált Schillert és ennek nejét az ajtón keresztül a 
szabadba kihozzák. Ezzel Ineg nem elégedve, bár a 
ház már összeomlással fenyegetett, a csendőrők még 
egyszer behatoltak az égő házba, hol is a szoba egyik 
sarkában a már eszméletlen Torth RÓzÓ.t, kinek ruhája 
már égett, megtalálták ; ezen nőt is felemelve szintén 
kivitték a zsarátnokon keresztűl a szabadba, hol 
őket a lakosság örömkiáltásokkal fogadta. 

Hogy az égő házban mily nagy volt az él~tveszély, 
azt az is bizonyítja, hogy a megmentett egyének 
közül Schiller 2 hónapig betegen feküdt, ellenben 
felesége 14 nap, Torth Róza pedig 2 nap mulva az 
égési sebekbe bele is halt. 1Vlindkét csendőrnek toll
forg6ja, Ljustina csendőrnek pedig nadrágja is a 
térdén megégett és hogy nagyobb baj őket nem érte, 
csakis annak tulajdonítható, hogy ruházatuk az eső
től teljesen átázott s így a lángoknak jobban ellen
állhatott. 

Ezen elszánt, bátor katonákhoz illő magatartásuk 
megjutalmazásául Ö cs. és ap. kir. Felsége 1894. évi 
junius hó 28-án Lainzban kelt legfelsőbb elhatározá
sával Dragicevi Bozo é3 Ljustina Lázár csendőrök-
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nek az ezüst érdemkeresztet legkegyelmesebb en ado
mányozni luéltoztatott. 

* 
6. Gross Frigyes r. sz. csendőrkerületbeli őrmester , 

ki az 1875. évben történt felavatása óta - tehát m ár 
18 éven túl - szakadatlanul szolgál a csendőrségnél, 
már 16 év óta - mint őrsvezető és őrmester - kiváló 
egyéni tulajdonságánál fogva folyton a legteljesebb 
megbizhatóságot követelő állásokban volt alkalmazva. 
Főleg azonban mint a nemzetközi predeali vasuti 

állomás őrsparancsnoka magaslott ki e derék altiszt 
az ezen alkalmazásában töltött 9 évi szolgálata alatt. 
E zen szolgálati alkalmazás ugyanis a legnagyobb köte
lességhűség, lankadatlan éberség, szorgalom és tevé
kenység mellett még különös körültekintést és erélyt, 
de mindenek felett magasfoku és biztos tapintatot 
igényel azért, mi vel ezen őrs Románia területén ki
különÍtve, a külföldön van hi vatva képviselni s meg
védeni a predeáli határállomáson az oszrák-magyar 
monarchia honpolgárainak, sőt az államnak érdekeit is. 

Ezen felette terhes és nagyon is kényes szolgálatát 
Gross őrmester a legsikeresebben és előljáróinak teljes 
megelégedésére végzi és ez által a magyar csendőrség 
jó hirnevét és tekintélyét. a külföld előtt is öregbítette. 

A szorosan vett közbiztonsági szolgálatban elért és 
számszerint is igen szép sikerei mellett, a mennyiben 
az utolsó 9 év alatt összesen 970 törvénysértőt adott át 
az illetékes hatóságoknak, Gross őrmester a nemzet
közi predeáli állomáson gyakran felmerülő kényes 
természetű, sőt válságos helyzetekben is nemcsak 
lliindég becsülettel és tekintélyének öregbítésével meg
állta helyét, hanem mindenkor eredményes működése 
által a külföldi hatóságok és magasabb személyiségek 
előtt is a magyar állami hatóság és saját testületének 
tekintélyét is magas szinvonaira emelte s folyton ott 
tartja. " 

Mindezekre való tekintettel O cs. és ap. kir. Fel
sége 1894. junius hó 23-án Lainzban kelt legfelsőbb 
elhatározásával Gross Frigyes őrmesternek, a köz-
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biztonsági szolgálat terén hosszabb időn át, de külö
nösen őrsparancsnoki minőségben a predeáli nemzet
közi határállomáson szerzet érdemei elismeréséséül, a 
koronás ezüst érdemkeresztet legkegyelmessebben ado
lnányozni méltóztatott. 

* 
7. Kovács János őrmester, 
8. Kohár István, 
9 . Németh Gábor és 

10. Wolf Mózes őrsvezetők a VI. sz. csendőr kerü
let állományában. 

A szegzárdi szakasz csendőreinek dicsé
retre lnéltó működése. 

A Bllday Gyula hadnagy parancsnoksága alatt 
álló szegzárdi szakasz csendőrei az elmult 1893. és 1894. 
években oly dicséretreméltó an működtek, hogy úgy 
ft szakaszparancsnok, mint az alája rendelt legény
ség nagy része részint jelvényes kitüntetésben, részillt 
pedig felsőbb elismerésben részesült. 

Ezen miiködés több irányban nyilvánult, miért 
is a könnyebb áttekintés szempontjából az egyes tény
kedésekre vonatkozó adatokat külön fejezetekben az 
alábbiakban közöljük. 

1. A gerjeni árvíz. 
1893. év tavaszán, a természet ki nem számítható 

szeszélye következtében, hirtelen bekövetkezett a 
rohamos olvadás, mely által a hatalmas pánczélt 
képezett Duna jege darabokra repedezvén, a hóolva
dás által keletkezett óriási vízmennyiség bősz elemmé 
nővén ki magát, nem ismerve könyörületet, kérlel
hetetlenül tört előre, hogy mindent a mi jobb- és 
balpar~ján útjában állott, elsöpörjön. Ezen hatalmas, 
minden pillanatban végpusztulással fenyegető ár 
megfékezésére a vÍzmenti lakosság tőle kitelhetőleg 
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saját bjztonsága érdekében luindent megtett és sike
rült is ez ellentállás mindaddig, a míg . a jég a 
veszély által legJobban fenyegetett Paks, Gel'jen, 
Fadd, Tolna és Baja között Gerjen községénél igen 
kedvezőtlen körülmények között meg nem állott, 
melynek következtében 1893. év február hó 25-én 
d. e. 9 órakor a víz körülbelül R méter, eddig hal
latlan magasságot ért el, - előre látható volt tehát, 
hogy a Gerj en melletti töltés a nyomást nem állj a 
ki, a mi két óra mulva tényleg be is következett. 
Mert a Kovács és Szeniczey puszta között Gerjen 
alatt déli 12 órakor a Duna a töltést minden véde
kezés daczára pillanat alatt mintegy 170 méter 
szélességben elszakította, irtózatos erővel és óriási 
vízmennyiségével rohant a töltésen túl fekvő ár
területre, hol a pusztákat és tanyákat l'övid pár 
óra alatt ellepte és a házakba szorította annak 
lakóit is. 

Folytonos. áradás következtében 26-án a víz már 
egészen a Vigyázó puszta, gerj eni csárda és Faddig 
jutott, magával hozta a rengeteg nagy jégdarabokat 
is. Ezen irtózatos jégzajlás és torlasz ok között indult 
el Buday Gyula hadnagy Balogh Péter csendőr
rel egy két evezős ladikon, daczára a faddi töltés
vonalon dolgozó 200 munkás és a védekezésben 
kimerült lakos8ág elpusztulásukat jelző vészkiáltásai
nak Faddról és négy órai erős küzdelem után meg
érkezett az aHg pár kilométerre fekvő Gerjenbe, a 
hol Németh Gábor őrsvezető faddi ől'sparancsnok és 
Kohár István őrsvezető 20 csendőrrel végezte a 
mentési munkálatokat. . 

A községben 26-án d. u. három órakor már egy 
méter magas volt a viz, az alsó részén még maga
sabb és este hét órakor a jégdarabok a községnek 
az elszakított töltés felé eső vályogból épült házait 
összerombolták, honnan a csendől'ök az Orosz Endre 
főszolgabiró által megelőzőleg Paksról küldött hét 
ladik és dereglyére rakták a lakos~áO'ot s a hatal
mas jégtorlaszok között saját életök v~szélyeztetésé- , 
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vel elkezdték kihol'dani a lllagasaLb helyen fekvő
töltésre. 

A menjés rendkívüli erélylyel és kitartással folyt 
tovább. Ejjel 11 órakor a községben Inál' ll/2-2 
méter volt a v:Ízállás. Iszonyú, leírhatatlan helyezte 
volt a községnek; már a magasabb helyen fekvő bá7.ak 
is kezdtek nagy robajjal összedűlni. A még házaikban 
lévő fél'fiakat és nőket páni félelem szállta meg, rénl
séges sírás, jajgatás hallatszott, az elnberek a kocsikra. 
menekiiltek s álldogáltak a kapuban, csekély értékes 
vagyonkájukat szorongatva, kiabáltak segély után. 
A tehenek bőgtek, lovak nyerítettek, a kutyák vonÍ
tottak, mindannyian érezvén a rettenetes veszedelmet 
mely őket minden pillanatban halállal fenye~ette, s a. 
csendőrök ladikon és dereglyékben szakadatlan tevé
kenység, buzgóság és emberfeletti erővel dolgoztak 
és dolgoztatták az evezősöket, hogya veszélyben 
lévő lakosságot megmenthessék. Az óriási felelősség 
közepette a vezető Buday Gyula hac1nagynak 
minden figyehne oda irányult, hogy ott kapjanak 
legeléhb segélyt, hol a házak gyengébbek, a hol 
nagyobb, ijesztőbb a veszély. 

E közben megérkezett Orosz Endre a paksi járás 
derék főszolgabiráj a. Hozott magával még néhány 
ladikot és személyesen vezette a mentést mindvégig 
lankadatlan és önfeláldozó szorgalommal. 

Csodálatos volt ennek a lesújtott népnek elkese
redése és halálmegvetése, sokan neIn akartak illeg
válni lakhelyöktől, nem akarták ott hagyni tehenei
ket, lovaikat, inkább velök együtt vesztek volna el és 
a segítségökre jövő ladikba erőszakkal kellett a. 
csendőrökn~ k behurczolni őket, mert abban a pilla
natban, a mikor kimenekültek, recsegve-ropogva 
öss~edőlt hátuk megett a ház. 

Ejjel bárom órakor érkeztek az utász ok :Jlatuska 
Frigyes főhadnagy parancsnoksága alatt hat pon
tonnal, de már akkor a szenlélybiztonság nem volt 
annyin1 veszélyeztetve, mert a lnagasabb helyen 
még benn lévő egyéneket kétszeri fordul6ra a töl-
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tésre szállították, azután mentették meg az állato
kat és a még bennmaradt értékes holmit. 

27 -én reggel hét órára a község lakói négy méter 
-széles töltésen voltak kirakva a község egész hosz
szában ruhástól, ágyneműstől, élelmi szerestől, kocsi, 
ló és tehenekkel, egyszóval mindenükkel a mi meg
menthető volt, de a község rettenetesen nézett ki. 
Tisztán látszott a romba dőlt és tönkre ment 
virágzó község, közel és távolban csak pusztulás és 
vÍztenger, benne víz alatt a puszták. 

Németh Gábor őrsvezető a község házából, mely
nek elő és hátsó része teljef3en kidőlt, teteje a leve
gőben lógott, mentette meg a község irattárát és a 
kőből épült községi korcsma padlásán helyezte el. 

Számos esetben történt meg, hogy aház azon pilla
natban dőlt romba, mikor a mentő csendőrök a 
megmentett egyénnel vagy értékes tárgygyal az ajtó 
küszöbét lépték át, vagy az udvaron voltak, a 
midőn a dülő házak oly erővel csapták meg a vizet, 
hogy a csolnakban ülők minden pillanatban tart
hattak a feldűléstől, a mi életökbe került volna. 

Csakis ezen vakmerő bátorság okozta azt, hogy 
Gerjennek a környékbeli pusztákkal1800 lelket szám
láló lakói közül egyetlen lény sem lett a veszély 
:áldozata. Az ép és mindkét oldalról víz között álló, 
veszélyben forgó töltésre rakott szorongott lakossá
.got Orosz Endre főszolgabÍró intézkedése folytán 
~7 -én a Pakson állomásozó huszárok vezetése alatt 
mintegy 30-40 kocsi szállította Paks és környékére. 
Estefelé Gerjen el volt seperve a földszinéről. Oly 
pusztítást vitt véghez a vÍz, hogy csak a templOlll 
.és öt ház állott fenn és teljesen épen csak ezek tud
ták kiállani a veszélyt. 

A faddiak is sokat szenvedtek, 120 ház és 1:-) 
-puszta állott víz alatt. Rendkívül sokat szenvedtek 
-a, birtokosok, de legtöbbet szenvedett a szegény n{'p, 
mert ez kenyerét vesztette. 

Buday Gyula hadnagy tíz napon át az árvÍz
veszély tartama alatt folyton künn volt és lllindig ott 

~, 

nal 

az 
I 
fl 

ae 
I 

~e 

a 

te 
en 

elJ 

o 
" 

~i 

fel!1 



ato· 

I . 

NEr 
osz· 

eo. :, 

ki. 
, 
es 

eh· , 
eve· 
1 

les a 
1. 
illa· 

, a 
et, 
rt· 

ogy 

s jj 
dtek , 
nep, 

t
, 

VIZ' 

~g oU 

123 

foglalt állást, a hol nagyobb volt a veszély, hogy 
csendőreivel a vész pillanatában a segélyt megad
hassa. 

Btlday Gyula hadnagy tevékenységét méltány
landó, Tolnavármegye alispánja Simontsits Béla,. 
Tolnavármegye törvényhatósági bizottságának 1893. 
évi márczius hó 23-án megtartott rendes közgyűlé
sén beadott jelentésében személyes meggyőződés 
után a többek között ezeket mondja: «A tolnamegyei 
m. kir. csendőrség paran~snoka, Buday Gyula 
hadnagy, Németh faddi, Kohár paksi őrsvezetöknek 
az önfeláldozással határos fáradhatlan tevékenysége 
és az élet- és vagyonmentés körül kifejtett ernye
detlen munkássága, bizonyára a kötelesség teljesíté
sén oly messze felül álló jelenségei a hatóságok és 
a hatósági közegek nemes ambitiój ának, melyek a, 
tekintetes törvényhatósági bizottHág, mint az erkölcsi 
elismerés kijelentésére első sorban hivatott forum 
előtt el nem hallgathatók.» 

91. A Tolna várlnegyében felfedezett pénz
hamlisitók nyomozása. 

Tolnavármegye területén 1893. évben részint a vá
sárokon, részint pedig kereskedésben hamis 100 frto
sok hozattak forgalomba, de a hamisitóknak nem 
lehetett nyomára akadni, mert ha a forgalomba bo
csájtók el is fogattak, inkább elzáratták magukat, de 
társaikat illetve a készítőket el nem árulták. De 
bármily furfanggal és számítással is dolgozzanak a 
törvénysértők, ha a bűnügyek nyomozására hivatott 
csendőr folytonosan éber és nem riad vissza semmi
féle nehézs~gtől, működését okvetlenül siker fogja 
koronázni. Igy történt ez az alább leírt esettel is. 

A bonyhádi őrsön épen szemlét tartó Buday 
Gyula hadnagy, szegzárdi szakaszparancsnokot a 
bonyhádi járás főszolgabirája 2674. számlt átiratával 
egy 100 frtos megküldése mellett arról értesítette,. 
hogy 1893. évi márczius hó 5-én Schauerman Hen
rikné hidasdi lakos a bonyhádi országos vásáron 
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egy tehenet adott el 180 frtért. E pénz között levö 
100 forintos hamis volt. 

Ezen haIujs 100 frtos alapján a nyomozást Bu
.:lay Gyula hadnagy, Bökönyi Lajos örsvezető 
bonyhádi őrsparancsnokkal és az őrs legénységével 
azonnal Levezette, csak hogy ez igen lassan ment 
előre, mert a vevő kifizette a tehé-n árát, megkapta 
a marhalevelet és nen1. ü'atta azt nevére a vásárban 
a marhakereskedőkről vezetni szokott tulajdonjog 
.átruházási könyvbe, mert szándéka az volt, hogy azon 
tehenet neIn adja el többé. Minda.zonáltal a kétségbe
esett Schauerman Henriknétől kapott csekély sze
mély- és tehénleirás után több napi, minden irány
ban megej tett fáradságos nyomozás után kiderítette 
azt, hogy két tehenet két egyén hajtott Tevel \ 
községen keresztűl, kocsihoz kötve, a kocsin pedig 
egy koros, fájós szemű német ember ült, melynek, 
alapján a nyomozó csendőrhadnagy kiderítette, hogy 
.a Schauerman Henrikné tehene Mencz Henrik ka
laznói lakos tulaj donában van. Schauermanné a 
tehenét megösmerte, de l\lencz Henrik azt állította, 
hogy nem ő fizette a hamis 100 frtost. 

Ezen váratlan összebonyolódott fordulat nem hozta 
zavarba Buday Gyula hadnagyot, mert széles 
körben megejtett két hétig is eltartott kutatás, fürké
szés után kiderítette, hogy ugyanazon bonyhádi vá
sáron Kováts József Baranyamegyei rácz-mecskei 
lakos is adott el egy tehenet, melynek árába szintén 
ha~is 100 frtost kapott. 

Igy tünt kí azután, hogy Kovács József tehenét 
Mencz Henrik kalaznói lakos fizette ki, a Schauer
man Henrikné tehenét pedig Mencz János Felső
V ána községéhez tartozó N agy-Tormás pusztai lakos 
molnár és vásár után azután a teheneket kicserélték. 

'T evők nem akarták elismerni az eladókat, és azt 
állították, hogy ők j ó pénzzel fizettek, hanem mikor 
24 óráig tartó alapos kutatás alkalmával Bu(lay 
GYllIa hadnagy az istálló mestergerendáj a alatt 
vályoggal elfedve megtalált 2 drb hanlis 100 forin-
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tbst, bűnbánólag beismerték, hogy a 4 drb hamis 
100 forintost DOlnokos István medinai lakos köz
vetítő révén kapták 285 frtért, ki azokat Regölyből 
egy előttük névleg ismeretlen egyéntől hozták.
A pénzt a hanlis 100 forintosok vásárlására Mencz 
János atyja, Eliás és neje adta, lllely utóbbi, midőn 
Buday hadnagy által kikérdezés után szabadon bo
csájtatott, szégyenérzetében kora reggel a malom 
udvarán levő kútba úgrott és bele is balt. 

Alkusz volt a tehénvásárnál PáHi Gyula, kétyi' 
lakos, ki szintén tudta hogy a 100 frtosok hamisak 
voltak. 

A Domokos István elővezetésére kivezényelt Ugray 
Lőrincz &rmester, gyönki őrsparancsnok és Punk 
Ferencz csendőr, illetőt nem találták honn, így tehát 
házánál lesálláson maradtak. Este 9 órakor haza
érkezett, mely alkalommal kocsin egy. borjút és kocsi 
után kötve egy tehenet hozott. Ezen sikerült tetten
érésnél kitünt, hogy Domokos r stván Bálint Mihályné 
Gindli-család községbeli lakosnőtől a tehenet hamis 
10J frtoson vette, egy másik 100 frtost peilig neje 
ásott el a szőlőbeli présházuk földjébe, hol az szintén 
megtaláltatott. . 

Ezen két 100 frtos volt a Farkas Józsefé, ki rajta 
a nagy-doroghi vásáron tehenet vett. 

Bálint Mihályné akkor rémült meg nagyon, mi
dőn tudtára adatott, hogy a láda fiókjában féltéke· 
nyen őrzött 100 frtos hamis. 

Ezen eredmény elérése után Buday Gyula 
hadnagy Kovács János őrJllester simontornyai és 
U gray Lőrincz őrmester gyönki örsparancsnokokkal 
és 7 csendőrrel, nehogy az érdeke ltek értesíthetők 
legyenek, NagyTamás pusztáról azonnal Regölybe 
ment, a már névleg ismert Antal Péter regölyi lakos 
házához. 

A kérdőre vont Antal Péter 21 éves János fia és a velök 
társaságban lévő Szabó Péter regölyi lakos Domo· 
kos Istvánt ismerni nem akarták s Antal konokul 
tagadta a pénzcsinálást nlég akkor is, a midőn 
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Buday Gyula hadnagy Antal Péter lakásán 
pénz készítését teljesen eláruló 50 fl'tos minta kő
l~pJát a~ istállób,a be,falazva, 7 d;b, 100 frtosnak gyár
tasat t,e~ esen elarulo sokszorosI~o kész papirlemezt~ 
egy maslk lemezen az egy koronaa rajzát, az 50 frtos 
bankjegy közepén látható «50) számot a körirattal 
Tolnavármegye Regöly község pecsétjének lenyoma~ 
tát, rajta veres itatós papirt, a bankjeoyek sorszá
mának és a magyar .. számok:r;ak le,nyomat1t, egy papir
lapon a 100 frtos kozepén lathato alak alaprajzát _ 
az épület külön részeibe furfangosan elrejtve - meg
találta. 

Antalék, daczára ezen bizonyítékoknak, tagadtak 
mindent, de Buday Gyula hadnagy nem nyugo
dott mindaddig, amíg 5 narig tartó folytonos, fárad
ságos kutat:is, az épületrészeknek szétszedése, pad
lóknak felbontása és nádtető lebontása után egy 
könyvbe kemény papirba kötve, az istálló padlásán a 
szarufa mellett nád közé dügva 6 drb hamis 100 
frtost, a magtár padlój a alatt a nyomó könyvet, 
benne a 100 és 50 frtosok nagyságának megfelelő 
kész sokszorosító papirost, 100 forintosok lenyomási 
helyeit, Antal Péter sógorának Szarvas Péternek ku t j á
ban a víz kiszivattyuzása után a prést, Csizmadia 
Józsefnél a disznóólban a disznók alá a földbe ásva 
a prés-hengert meg nem találta . ..- Ezen bűnjelek 
megtalálása után a rendkIvül megrögzött, ravasz és 
furfangos, pénzhamisításért négy évvel ezelőtt már 
vizsgálat alatt állott Antal Péter beösmerte, hogy a 
pénzt János nevű 21 éves fia készítette, a ki a pénz
csinálás t a jelenleg a budapesti kir. törvényszék által 
5 évi fegyházra elitélt és fogva levő Csapó Józseftől 
tanulta és alaposabban és szebben Torma Farkas 
felső-iregi lakos gépésztől sajátította el. 

Társai Bauer József és Lajos felső-iregi és Bauer 
Ferencz nagy-szokolyi lakosok volta~, ~iket ~zab{) 
Péter vezetett hozzá és Bauer hozta mIndIg Regolybe 
Torma Farkastól a kész hamis 100 frtosokat. 

Torma Farkas azonfelül készíti az egy koronásokat .. 
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és ~O filléreseket is, melyeknek gépezetét megmu
tatta. Azonfelül ki tudja vágni a 100 és 50 forintos 
mintáját vaslemezre is, a mít nekik meg is mu
tatott. 

A Szarvas Péter kútjában talált prést a vele 4 év
vel ezelőtt pénzhamisításért szintén vizsgálat alatt. 
állott Viola Péter regölyi lakos adta, a gummi hen
gert pedig a melylyel a kész 100 frtost hengerezték,. 
Csizmadia József és János regölyi lakosok, míg a fes
téket Veigel Konrád gyönki lakos szolgáltatta, ezeken 
kívül társuk volt még Kohn Salamon marh~kupecz is. 

Szabó Péter, Csizmadia József és az ol'szágszert& 
ismeretes pénzhamisító és csaló Heiczinger János 
némedi-i lakos társuk révén, Reichenberg Lajos 
pénzhamisító és csaló, Gőbelt György, Frei András 
és Kőnig Ferencz báttaszéki lakosokkal állottak ösz
szeköttetésben a pénzkészítést illetőleg, a hová a 
lemezt Heiczinger neje vitte, - kiktől ezen lemez és a 
pénzkészítésnél használt 10 féle festék, 2 gummi le-
mez szintén elkoboztatott. . 

Antal Péter beismerése szerint előbb azért nem 
tett vallomást, mert Torma Farkas és Bauer Józseffel 
vérszerződést kötöttek és megesküdtek, hogy ha el
fogatnak is, egymást elárulni sohasem fogják, de már 
ezen esküt magába tartani képes nem volt. 

A bonyodalom legmagasabb fokára jutott igen terje
delmes bűnügy nyomozás át Buday Gyula hadnagy 
még nagyobb erélylyel folytatta tovább és kiváló 
támogatásban részesült Lassú Lajo8 őrmester tamási, 
Herner Imre őrsvezető nagy-doroghi őrsparancsno
kok és Borsi Gábor czimz. őrsvezető, tamási őrsbeli 
másod altiszt részéről, kikkel a Felső-Iregen meg
tal'tott házkutatások alkalmával öreg Horváth Mihály 
műhelyében, a fujtatóban, megtalálta az egyik korona
prést. 

Torma Farkas lakásán pedig a 100 és 50 forinto
sok lemez ét, ezeknek szorításához szükséges faprést,. 
(Bizaimam az ősi erényben) czÍmű korona oldal
iratot, a bet ükkel együtt, 2 kisebb lemezt, melyeknek 

9 
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~gyikén fenti jelige van vésve, forintosok korona ' 
~O filléresek készítéséhez szükséges kül'önféle va~~ 
szerkezetű alkatrészeket, Pintér János társnál a sző
lőbe egy fatövébe elrejtve az egy koronás és 20 fil
léres másik prését, Gölöncsér Gábornál a disznóól 
.mellé a földbe mélyen elásva a korona készítéséhez 
!szükséges préselő nagy gépet, melylyel egyszerre 
.s drb koronát lehetett lepréselni. A 100 forintosok 
készítéséhez a jó 100 frtost, mintának, Pete József és 
Kőmüves György felső-iregi lakosok adták. Torma 
F arkas luindezek daczára tagadott. De mindhiába 
m ert épen az itt megejtett lánczolatos nyomozás utá~ 
kétségbe vonhatatlanul be lett bizonyítva, hogy a 
100 és 50 frtosok, koronás és 20 filléres ek Regölyben 
.és Felső-Iregben az ő közreműködésével készülnek. 

Az elkészült hamis 100 forintosokat tolna-, vesz
préln- és baranyamegyei közvetítők útján hordták 
:szét, melyeknél első helyen áll a l'avasz és rendkívül 
megátalkodott Kovács István némedi-i és Simon Pál 
baranyamegyei nagy-tótfalusi lakos, a kinek Kovács 
-írta meg, hogy nála minden 100 frtért lehet 2 drb 
.ha~is 100 frtost kapni. 

Igy kapott az először rá ~ső hányadon kívül már 
1893. év j Ílnius havában Kovács István 1 drbot, Gallai 
Imre és J enezki István simontornyai lakosok, kiket a 
.halasi rendőrkapitányság fogott el, 2 tehénért 4 drbot, 
Gyimothi Mihály pálfai és László Ferencz földvári 
lótolvajok 2 darabot, Kovács Elek veszprémmegyei 
enyingi lakos, Vida Péter és Cseh István szintén 
enyingi lakos révén egy darabot, Matekovits József 
baranyamegyei rácz-petrei lakos sertéskereskedő két 
darabot, melyet mikor disznóért kiadott, elfogatott 
és az eszéki kir. törvényszék által elitéltetvén, most 
is börtönben ül, Gölöncsér Gábor és Sándor baranya
megyei lakos 3 drbot, Muth János iván-battyáni lakos 
2 drbot kik azokat már is tovább értékesítették, a 
melynek következtében mint szövetséges társak ~ 
bűnügybe keveredtek. Konyhás János nagy·tótfalns~, 
Páján "János, Prelics István és Pap János berkesdI, 
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Gatai József, Sipos János, Domján Simon babarczi, 
Kis I\.ovács János és Hosszú János kis-harsányi és 
Csángó Kovács János babarczi lakosok az 1893. évi 
100 frtosokkal együtt 27 drb 100 frtost hoztak for
gal9Iuba. 

Erdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy midőn Muth 
János megtudta, hogy a két Gölöncsér 3 drb hamis 
100 frtost hozott Regölyből, lóháton ment át Simon 
Pálhoz azon kéréssel, hogy neki 2 drb 100 frtosra van 
szüksége, mert egy német ösmerőse most vett ki a 
takarékpénztárból 11800 forintot, ő már megcsinálta 
a csomagot, egyiket felül, másikat alul fogja tenni, 
felviszik Budapestre, és ott kicsalják tőle a 11800 
frtot. Simon Pál megörülvén ezen ritka kecsegtető 
fogásnak, 1\tfuth János lován átment Nagy-Harsányha 
Gölöncsér Sándorhoz, kérve tőle 2 drb 100 forintost, 
mert szüksége van reá. Gölöncsér nem akart adnj, 
de t;imon annyira kérte, hogy végre Gölöncsér oly 
feltétel mellett adott át neki 2 drb hamis 100 frtost, 
miszerint ez 2 napi időtartamra egy 300 forintos 
váltót állítson ki számára. 

Simon elvivén a 2 százast, átadta Muthnak, a ki azt 
nyomban eladta Páján Ján. berkesdi lakosnak 100 frtért. 

Simon Pál váltója lejárt, de Muth nem mutatta 
magát, így tehát Gölöncsér beperelte Simont 300 frt 
adósság fejében, bölcsen hallgatván mind a kettő a 
pereskedésnél annak előzményeiről. 

Itt meg kell jegyeznünk, hogy a Baranyamegyére 
is kiterjedt és ott folytatólag megejtett nyomozásnál 
Buday Gyula hadnagyot a legnagyobb erélylyel és 
buzgalommal támogatta Spalla Aurél hadnagy, mohácsi 
szakaszparancsnok és Bozsing József őrmester, siklósi 
őrsparancsnok. 

A 100 frtosokkal kapcsolatosan, egy forintosok 
gyártásáért Buday Gyula hadnagy letartóztatta Haupt 
Ferencz pécsi és Szabó János siklósi lakosokat is, 
hol mint bűnpártoló szerepelt Körösi György kis
tótfalusi és Poprádi Sándor nagy-tótfalusi lakos. Ezek 
az egyforintosokat következő módon készítették. 

9* 
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Sósav, spiritns és víz egyforma keverékébe bele
luártották az új 1 frtost, azt a készítéséhez alkalmas 
papir közé helyezték, arra felül ruhát tettek s nem 
egészen forró vasalóval felszárították, miáltal a fo
l'intos jól és teljesen, de fordítva másolódik le melyet 
azután csalásra használnak fel ' 

Ezen csalási móddal foglalkozott még Simon Pál 
és Dobrai József, pécsi lakos, kik egyetemben csalták 
meg 100 frtig Zsebe J ózséf kis-harsányi lakost, mely 
miatt a budapesti kir. ügyészségnek szintén átadattak 
annál is iukább, mert Dóczi József, Paprádi Sándor: 
Simon Pál nagy-tótfalusi, özv. Dékics Sándorné és 
Kovács János pécsi lakossal a pénzhamisítást illetőleg 
szintén gyanuba keveredtek. 

A főczinkosok, névszerint Mencz Henrik és János, 
PáHi Gyula, Domokos István, Farkas Zsiga, nagy 
fejü Antal Péter és fia Júnos, Szabó Péter, Viola 
Péter, Kovács István, Osizmadia József, Heiczinger 
János, Torma Farkas, Bauer József, Lajos és Ferencz, 
Pető József, K9müves György, Pintér János, Göbelt 
György, Frei Adám, Reischenberg Lajos, Kőnig Fe-
-rencz, Veigel Konrád, Kohn Salamon, László Ferencz, 
Kovács Elek, Oseh István, Vida Péter, Gölöncsér 
Sándor és Ferencz, Muth János, Konyhás János, 
Rácz József, Páján János, Freilics István, Pap Já
nos, _ Gatai József, SÍpos János, Damján Sándor, 
Kiss János, Kovács IIosszú J ános, Simon Pál, öreg. 
Matekovits József, Haupt Ferencz, Szabó János és 
Dobs~ai József a budapesti kir. ügyészségnek adat
tak át, hol ezen bűnügyből kifolyólag még 27 egyéu 
jelentetett fel. ..,' 

Atadatott 15 drb hamis 100 frtos, 110 drb llun-
denféle, a pénz készítéséhez szükséges gépezet, festék 
és luás szerek, mint bií.njelvények. 

Ezen fent vázolt, három megyére kiteljedő pénz-
hamisítás, illetve 75 egyénnel szerel)lő b~nügy, 
daczára a szünet nélküli folytonos nyomozasnak, 
mégis nelTI több mint 62 napot vett igénybe. 
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3. Tolna es a szoTr~szédos várn1Jegyék terü
leté'1J n1Jűködött lótolvaj, orgazda és okmány 

7/;anuisító banda nyomozása. 

I{öztudomás szerint Tolna vármegyében és azon 
keresztül már évek óta nagyban űzetett a lótolvaj
lás és az ahhoz szükséges orga-zdaság, de a tetteseket, 
Iniután kitünő furfanggal dolgoztak, nem lehetett 
kideríteni, sem pedig tetten érni. 

Buday Gyula hadnagy 1891. év november elején 
helyeztetvén Szegzárdra szakaszparancsnoknak, azóta 
folyton figyelemmel kísérte a tolvajok működését 
és a menekülési irányokat. A beszerzett adatok alap
ján figyelmét különösen Dunaföldvár és Paks kör
nyékére terjesztette ki, mert itt több ízben előfordult 
azon eset, hogy midőn a csendőrök a lótolvajok
nak közeli nyomában voltak, ezek a lovakat a Duna 
mellett a sürűben hagyták és a Dunán átmenekültek. 

1892. év tavaszán előfordult azon eset is, hogy 
midőn a paksi őrs egy járőre nyomon követvén a 
lótolvaj okat, épen akkor ért a Duna Elzéléhez este, 
midőn a tettesek a tuloldalon voltak, honnan meg
ismerték a járőrt, átkiabáltak, hogy «zsandárok visz
szük ám a lovakat, üthetik bottal a nyomát»), 

Ezen eset hallatára Buday Gyula hadnagy elha
tározta a legszigorubb és kitartóbb nyomozást. 

A tetteseket tehát itt kereste Paks és Dunaföld
vár körül, mert ezen községek a Duna mellett 
feküdvén, az azon nyitott rendes és a tolvajok által 
csinált zúgrévek igen alkalmasak voltak a lopott 
lovak és más tárgyak átszállítására, s ha a tolvajok 
a Dunán át juthattak, nyomuk veszett. A folytonos 
megfigyelés, nyomozás és anyomokat eláruló ada
tok beszerzése után e gazemberek egyeseten mégis 
rajta veszítettek, ugyanis: 

1893. év márczius hó l3-ára menő éjjel Deckert 
Henrik mucsfai lakosnak két darab 550 frt értékű 
szép lova ellopatván, a teveli és paksi őrsparancs
llokságok által megejtett nyomozásnál kitünt, hogy 
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ezen két ló is Paks kÖloül vitetett át a Dunán mert 
a nyomok idáig vezettek, de a tetteseket akk~r még 
nem sikerül t felfedezni. 

Kohár István őrsvezető teveli és Wolf Mózes őrsvezető 
paksi őrsparancsnok két ízben tértek vissza eredmény
telenül 10-12 napig is eltartó nyomozásuból mely 
után Buday Gyula hadnagy nem hagyta abban a 
nyomozást, hanem egy igen jó besugóját abeszerzett 
adatok alapján ellátta a kellő utasításokkal és útnak 
eresztette. Ezen besugó is kétszer tért vissza ered
mény nélkül, harmadszorra azonban már kinyomozta, 
hogy a lovak négy napig Pakson tartózkodtak. 

Most a két örsvezetőt Buday Gyula hadnagya, 
szakasz székhelyére rendelte, a nyomozás mikénti 
vezetését egész terjedelmében megmagyarázta és a 
besugóval újból elküldötte a nyomozás folytatására, 
mely alkalommalidtudták, hogyaDeckert Henrik 
két lova 1893. év márczius 10-én a Dunaföldvár , 
feletti úgynevezett Uj egyházi réven szállíttatott 
keresztül Pest megyébe, ott 15 napig tartó nyomo
zás után kipul1atolták, hogyaDeckert H.enrik 
két lovát ifjú Kovács István és László és Ráspoly 
Mihály paksi lakosok vitték Makádi Lajos szabad
szállási lakoshoz, kitől az egyik lovat nyomban meg
vette Páli Laj os szintén szabadszállási lakos. 

A lovak eladásához szükséges hamis járlatokat 
márczius hó 20-án a dunaföldvári vásáron ifjú 
Kovács István adta át l\fakádi Lajosnak, melyek 
egyike, nehogy a turpisság kisüljön, Szabó István, 
másika pedig Czukor Pál paksi lakosok nevére volt 
kiállítva, hogy a Kovács István .neve az eladásnál 
egyáltalában ne is szerepeljen. Páli az egyik lovat a 
hamis járlat alapján kapott új járlattal Czegléden 
adta el Hornyák Antal budapesti lakosnak, ez pedig 
Budapesten N eivelt Kati lókereskedő bécsi lakosnő
nek, mig Makádi a másik lovat Budapesten adta el 
Bruder Antallókereskedőnek, kitől a kincstár vette 
meg és besoroztatott a 10. huszár ezredbe. Ezen 
lovak bhoóilag lefoglaltattak. 
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Ezen szép eredmény kinyomozása közben a két 
őrsvezet6 Paksra tért vissza, magával hozá Makádi 
Lajost és Páli Lajost, hol azután mint tettesek és. 
részesek többen belekeveredtek a bűnügybe és 
pedig: az ifj II és öreg Kovács István, László R,ás
poly l\Iihály, Fejér Fink Pál, kinek istállójában a. 
lovak elrejtve voltak, Szabó István, Czukol' Pál, kik-
nek nevére a hamis járlatok szóltak, MakáJi Lajos és: 
Páli Lajos, mindannyian ismert közártalmú egyének, 
kik nem is akarták egymást megismerni és rendkí
vül konokul tagadtak. 

Látván a két őrsvezető, hogy itt egy jól szervez
kedett veszedelmes, furfangos lótolvaj bandával áll 
szemközt 1893. év junius hó 25-én távirati jelentést 
tett a Dombováron szemlét tartó Bllday Gyula 
hadnagy szakaszparancsnoknak, ki ennek alapján 
26-án Paksra útazott, átvevén a nyomozás továb b. 
folytatását, melynél első dolga volt az eredetileg 
hamis járlatokat Szabadszállás és Dunaföldvárról 
beszerezni, mert az előlj áróság annak kiadását nz. 
őrsvezetőknek megtagadta. 

A két hamis marhalevél felmutatása és öt napi 
fáradságos nyomozás után, a tolvaj-társadalom igen 
kiváló alakja, furfangos, ravasz, bőbeszédű, a kérdé
sek alól könnyen kisiklani tudó rendkívül kitartó ifj .. 
Kovács Istvánra sikerült a bűnösséget reábjzonyítani,. 
ki végre beismerte, hogy a két járlatot Buday Gyula, 
hadnagy által július hó 5-én éjjel 12 órakor letartóz
tatott Makay István paksi községi írnok hamisította" 
kapván érte 15 frt jutalmat. 

Kiderült tehát az ok, hogy miért szeretik a lótol
vajok Paksot, kiderült, hogy miért törekszenek 
Paks-Duna-Földvár felé annyira, mert itt müködött 
az öl'eg és ifjú I{ovács István, levén nekik könnyű 
a munka, mert volt járlat hamisítójuk is lVfakay 
István írnok személyében, ki egyébként is szellen1i 
vezetője és jogügyi tanácsosa volt a banda fővezetőinek. 

Ezen adatok beszerzése és fil tettesek letartózta
tása után következett azután Buday GYllIa hacl-
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nagynak nagy munkája, mert a tettesek Pakstól 
távol" más vi d,é ki városokban dolgoztak, hogy a 
gyanl1t magukrol elhárítsák. 

Kovács István összeköttetése révén akképen js 
szerzett járlatokat, hogy egyes jó módú lótulajdo
nosokkal állíttatott ki 10-15 frt érték mellett ~em 
létező lovakról marha leveleket, mint saját nevelésű 
Jovakról, mely mindig akkor történt, mikor már a 
lopott ló megvolt. Ilyen kiállítók voltak Takács Már
ton, Kovács István, Török Baranyai István, Czékk 
Márton, Csanádi János kalocsai lakosok, kiknek segélye 
.és összeköttetése révén voltak azután továbbíthatók 
a lopott lovak. Szabac1szálláson Bud~y Gyula had
nagy mintegy 10,000 járlatot vizsgált át, hol talált 
Somogy megye Szőllős-Györök községébe kiállított 
járlatokat, melynél a nyomozást vezető hadnagynak 
feltünt azon körülmény, hogy a Balaton mellett fekvő 
Szőllős-Györök mégis hogyan szállít Kis-Kőrösre 
lovat, a hol azokat Makádi Lajos vette meg Valter 
Fülöp szőllős-györöki lakoAtól. Ennek nyomán a 
táviratban megkeresett Szőllős-Györök község elől
járósága azon Írásbeli értesítést küldte, hogy ott 
1892. év június hó 21-én a község irodáját ismeret· 
len tettesek feltörték, onnan Szőllős-Györök, Szőllős
Kislak és Tót-Gyugy község pecsétnyomóit ellopták, 
.azon felül Szőllős-Kislak részéről 63 darab öt kros 
30438 -30500 megyei számu marhalevelet, melyekre 
.azután Makay István ügyesen hamisított, mert voltak 
hozzá pecsétek is. A járlatokat és pecsétet Nikolics 
Sándor, más néven Grebenár Buszla, Bács megye 
.stanisitsi illetőségű ismert veszélyes betörő és járlat
hamisító czigány lopta és hozta i(jú Kovács Pistáh~z. 
De miután neszét vette az üldözésnek, a pecset
nyomkat és még meglevő járlatokat a Dunltba dobta. 

Ezen halnia járlatokkal felszerelt ,lop~tt lov:ü\: 
továbbításában egyik társ volt Marko Janos kIS

:.kőrösi lakos is, kí szintén le lett ta,rtóztatva. 
Míg Bllday GYllia hac1n~gy B,uda:pesten, Sza

hadszálláson, Fülöpszálláson, Kalocsan Illetve Pest-
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Pilis-Solt-Kis-Kun vármegyében nyomozott, azalatt 
általa a járlat kezelésébe alaposan bevezetett és beta
nított Kovács János őrmester a simontornyai őrs 
d.erék, szorgalmas, minden irányban megbizható és 
kitartó őrsparancsnoka igen ügyesen kinyomozta, 
hogy Pálfán Kovácséknak czinkostáraa Gyimothy 
Mihály - orgazdaságért és járlathamisitásért öt 
évvel büntetett - közártalmú egyén dolgozik bátyja, 
Gyimóthi József jómódú, becsületes polgár neve 
alatt. Társai voltak Tóth György Pál fán , László 
Ferencz az eszéki fegyházban 1891. év őszén rabló
gyilkosságért 18 évi börtönbüntetést kiállott s Fehér 
megye sárkeresztúri születésü veszélyes közártalmú; 
Kránicz Mihály sár-szent-Iőrinczi fogadott és feles
ketett éjjeli őr, ki midőn megtudta, hogy Gyimothiék 
le vannak tartóztatva, a nála még meglévő lopott 
lovakat a falu végére vitte és Kránicz István másik 
éjjeli őr társával félve a követ.kezményektől, agyon
ütötték akképen, hogy vésőt vertek a ló homlokába, 
több lovat meg szélnek eresztettek ; úgy kellett azo
kat egyenkint összefogdosni. 

Ezzel azonban még jobban belekeveredtek a 
bűnbe, mert kitűnt, hogy ezen a vidéken négyen 
vezetik a bandát: Gyimothi Mihály~ ki Kovács Ist
vánnal társ, László Ferencz, I{ránicz l\,fihály és Kiss 
György paksi születésű nyolcz évvel büntetett vesze
d.elmes betörő és lótolvaj, ki egyenes összeköttetés
ben áll N ikolics Sándor , Gyenis Péter, Szalai J ósk a 
és Rafai Jóska nevíí. kóbor czigányokkal, kiktől D e
csen, hol csikós volt, htvette a lopott lovakat és 
Gyimothival öt drbot hozo tt fel Sár - Szent-Lőrincz re 
ICránicz Mihályhoz. 

Gyimothi Mihály beisu1erése szerint egyfelől 
Makay István: másfelől pedig önállóan Nikolics Sán
dor hamisította a járlatokat és Pálfa község pecsét
jét és a jegyző nevét is. Ezen hamis járlatokkal 
lovakat vettek Gallai Péter Fejér megye sárkereszt
úri lakos, ki a budapesti papnövelc1éböl 1886. évben 
ellopott vVertheim-szekl'ény elvitelében részes lévén, 
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ezért három és félévi fegyház at kapott, továbbá 
Szabó Pál, Szabó József, Benkő István, Benkő 
György sár-szent-Iőrinczi, Tamás Kovács István 16 
évvel büntetett Veszprém megye szilas-balhási lakos, 
kiktől a lovak elkoboztattak és átadattak az illeté
kes szolgabirói hivatalnak. Kránicz Mihályné a tol
vajok között a közvetítő szerepet játszotta. 

Hogy Kovács Istvánnak minő rendkívül széles 
körü ösmeretsége volt, bizonyítja azon körülmény, 
hogy a Halasi Kis Imre járlathamisításért hét évre 
elitélt és a váczi fegyházban ülő fegyencz által 1891. 
év július havában hamisított hét marhalevelet Uti 
Zsigmond temesvári hivatalszolgától szerezte meg, 
ki ellopkodván a járlatokat, lnegbélyegezte s úgy adta 
el darabját 10-15 frtért, mely büncselekményért a 
szegedi kir. ügyészség által le lett tartóztatva. Társ 
volt Kovács Istvánnal Vida János faddi lakos is, ki 
akképen manipulált vele, hogy az öreg lovakat 
megvette, levágta és ezek járlataival továbbította a 
lopott lovakat. 

V égül egy névtelen levél alapján megejtett nyo
mozás után kitünt az is, hogy Körösztös Mihály 
paksi lakos, mintegy 30,000 frttal biró vagyonos 
földmíves, Kovácsék és társaival egyenes összekötte
tésben áll s nagyban foglalatoskodott az orgazdaság
gal, tanyája kívül a városon feküdvén, igen alkalmas 
volt a lopott lovak és marhák elrejtésére. Nála 
lopott marhákat vágtak le, a melyek felől, mint 
gazdag ember, minden nehézség nélkül állíttatta ki 
a járlatokat Paks községházánál s e járlatokkal 
5 lopott csikó t és 11 drb. lopott szarvasmarb~t 
továb bított, melyeket Kovács István és társai szálU
tottak hozzá. Ezekből kifolyólag feljelentettek I{ö
rösztös Mihálynak hamis tanui is, névszerint Led
neczky József, Mihály és János, Pajter István, Kern 
Ferencz, Birnler József és János, Peszenyei György, 
Kovács Márton, Agocs József, Pap Zsigmond, Benke 
Mihály, Győri Ferencz és Geringer Ignácz paksi 
lakosok, kik tanuskodtak nenl létező lovak éR szar-
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vasmarhák lU ell ett, mert ilyen eljárás legkönnyebb. 
m6dja volna a meggazdagodásnak, t. i. lopni a lova
kat, szarvasmarhákat, kiállítni róla a hamis közok-· 
iratot" eladni vele szabadon, minden ~negtorlás nél
kül. Erezte is Körösztös lY-lihály luinden iránybani 
bűnösségét, mert Singer Adám paksi eskürltet, ki 
az egész nyomozásnál a legnagyobb odaadással 
támogatta a csendőröket, ki tudta a nyomozás összes. 
eredményét és szálait, 250 frttal akarta megveszte
getni, ha kieszközli szabadlábra helyezését, hanem 
az nem sikerűlt neki, mert Singer esküdt nyomban 
jelentést tett, így Körösztös l\lihály, József nevű. 
fiával együtt le lett tartóztatva. 

Körösztös Mihály orgazdának a háza valóságos. 
bűnbarlang volt, tanyája a Tolna megyében működ{). 
16tolvajoknak s mint teljesen elszigetelten élő gazdag
ember feltünés nélkül gyakorolhatta üzelmeit. Mikor
bűnössége kiderűlt, a község előljárósága azt mondta>. 
rá: «(olyan becsületes embernek tartottuk, hogy 
templomot luertünk volna reá építeni». 

E széles körű, hét vármegye területén működött, 
lótolvaj és okmány-hamisít6 bandából öreg és ifjú 
Kovács István, Makay István, László Ráspoly Mi-· 
hály, Czukor Pál, Takács Márton, Kovács István,. 
Török Páli Lajos, Makádi Lajos, László Ferencz,. 
Gyimothi Mihály, Kis György, Tamás Kovács János,. 
Gallai Péter, J{ránicz l\1ihály és neje, Kránicz Ist
ván, Szabó József, Tóth György, Benkő István és. 
György, Hausmann Mihály, Czékk Márton, Csanádi! 
János, Markó János, Vida János, Körösztös Mihály 
és :fia József let.t letartóztatva, összesen 29 egyén, kik 
mindannyian a szegzárdi kir. ügyészségnek adattak 
át, hova még azon felül bűnpártolás és orgazdasá-· 
gért 24 egyén is feljelentetett. Végeredményében. 
elkoboztatott 102 drb. hamis marhalevél, 37 drb. ló, 
hat drb. szarvasmarha, három kocsiszerszám, melyek 
az illetékes szolgabirói hivataloknak, a lovak nagy
része pedig az iqöközben jelentkezett tulajdonosok-
nak adattak át. Atvizsgáltatott nlintegy 60,000 járlat .. 
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A vizsgálatot a szegzárdi kir. törvényszék vizs
~gá16 birája vezette a legnagyobb lelkiismeretességgel 
,és pontossággal, hol a kir. törvényszék - N ámesy 
.J ános kir. ügyész kiváló gonddal és szakértelemmel 
,összeállított és megtartott vádbeszédje után - mint 
-első fokú bíróság a főczinkosokat 5-5 évi fegyház
büntetéssel súj totta. 

Ezen nyomozásnak eredlnénye a közbiztonság 
:állapotát véve alapul az lett, hogy míg eddig a 
16lopások napirenden voltak, azóta mióta a főczin
kosok és vezetők egy év óta bÖl·tönben ülnek a vár-

1megyéből összesen négy ló lopatott el, melyekből 
,azonban kettő rövid idő alatt elő került. 

4. til lólopás nyomozásával kapcsolatos 
pénzhamisitás nyomozása. 

1893. év július hó 3-án Vollmann Lajos őrsvezető 
Varga Antal csendőrrel a dusnaki őrs ről a hajósi 
vásáron egy forgalomba hozott hamis 100 frtost 
Kobozott el Nagy György Mihály medinai lakost61, 
ki azon lovat akart venni. A járőr ennek alapján a 
nyomozás folytatása végett a Tolnamegyében fekvő 
fadcli őrsre jött át, hol a helyi viszonyokat jól 
ismerő Németh Gábor őrsvezető őrsparancsnok és 
Vaderna Ottmár csendőrrel csatlakozva először 
Madinára ment, hol kinyomozta, hogy N agy György 
Mihály ezen hamis 100 frtost Horváth István 
medinai lakos sógorától kapta 55 frt adósság fejé
ben, ki azt Takács István kápolna-pusztai lakostól 
vette 30 fr tért. Ennél a járőr ház kutatás alkalmá
val a tükör háta megett egy sokszorosító papü'le 
mezt talált, melyen 1, 5, 10, 50 és 100 frtos bank-
jegyek lenyomatai voltak láthatók, mely után Takáts 
beösmerte, hogy a bankjegyeket, mert nem tud írni, 
nem ő, hanem Csapó József regölyi lakos készítette, 
kit a járőrnek a 100 frtos felnlutatása mellett sike
Túlt beösmerésre bírni. Vallomása. szerint sokszorosÍ
ii ás után sajátkezlHeg készítette a bankjegyeket s a 
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járőr kutatás után még két drb. teljesen kész 50 frtost 
is talált, azonfelül a készitésbez szükséges kék sok
szorosító és fehér papírt .. 

N evezettek enn~k folytán egy drb. hamis 100,. 
két drb. hamis 50 frtos, két drb. sokszorosító papír 
és más papirokkal II a budapesti kir. törvényszéknek 
átadattak. 

1893. év szeptember hó 17 -én Reiter János Duna
földvár község bírója Gergely György őrmester 
dunaföldvári örsparancsnokot arról értesítette, hogy 

a var· Paokor József dunaföldvári lakos Szelestey Benő-
melyeK~~: dunaföldvári venciéglősnél egy hamis 100 frtost akart 

fölváltani. A 100 frtos lefoglalt atván , a nyomozást 
ez ügyben Gergely György őrmester és Be1'nát Flóris 
csendőrből állott járőr ejtette meg s tapintatos és
helyesen vezetett nyomozás után kiderítette, hogy 
Paokor ezen 100 frtost Jankó György dunaföldvári 

őrsvezero lakostól kapta, ez pedig Kardos Miklós Sándor 
a hajosi hárdi lakos korcsmárostól vette 50 frtért, Csepi 

fl'tos! János dunaföldvári lakos jelenlétében olyformán, 
lakostOl. hogy Csepi János bizonyította, miszerint ezen 100 

alapjan n frtos nem hamis. 
fekv~ Ezen alapon azután kiderült az is, hogy a hamis 

jol 100 frtot Gallai Imre simontornyai lakos Csapó-
II J ózsef regölyi lakos ügynöke adta el Kardos Miklós 

Sándornak 50 frtért, de ezeket, miután a budapesti 
kir. törvényszéknél fogva voltak, kikérdezni nem 
lehetett, hanem társai öreg Csepi János, Jankó
György és Kardos 1fiklós Sándor letartóztatva a 
hamis 100 frtossal a dunaföldvári kir. járásbiróság
nak adattak át. 

A járör sikeresen oldotta meg feladatát, mert a 
tettesek letartóztatása mellett értékeA bizonyitékot 
szolgáltattak a budapesti kir. ügyészségnek a külön
ben is közveszélyes Csapó József és Gallai Imre ellen. 

1893. év augusztus hó 10-én László Samu örsve
zetö báttaszéki örsparancsnok Szklepics Bálint csend
őrrel alótolvaj czigány ok nyomozása közben pénz
hamisitókat és csalókat fedezett fel, ugyanis: 
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Kozma József öcsényi lakosnál 1893. év juniuA 
!havában megjelent bizonyos Krausz nevű, magát 
~lnéven Bokros Józsefnek valló budapesti segédmér
nök és annak présházában egy magával hozott kő
lapra egy jól sikerűlt tíz frtost vésett. 

l~rausz József ezen munkáért Scheffer Ferencz 
nagymarosi illetőségű, a fővárosban tartózkodó veszé
lyes betörő és csaló társával együtt 410 forintot kapott. 

Buday Gyula hadnagyafővárosban Karácsony 
Sándor rendőrkapitánynyal megejtett nyomozás után 
kiderítette, hogy ezen bandának tagjai Krausz Bokros 
.József, Scheffer Ferencz budapesti, Kozma József és 
Deák Pál öcsényi, Tikos József, Kis Sándor és Kub-
1."ánszki József décsi lakosok és Stal Lajos szegzárdi 
korcsmáros, ki a kőlaphoz a gépet szállította, mely 
Kubránszki Józsefnél a kukoricza földben a hozzá 
való festékek, papir és egyéb eszközökkel meg is 
találtatott; úgy szintén Kozma Józsefnél a márvány 
kőlap, három doboz festék, szivacs ok, rajz készülékek, 
-tíz frtos nagyságú papirok és még több a pénz
készítéshez szükséges szerek, melylyel a budapesti kir. 
-törvényszéknek átadattak. 

Ugyancsak alótolvajok nyomozása közben július 
havában, a Pakson tartott országos vásárban Krizsák 
József paksi lakos hat darab hamis egy frtost hozott 
forgalomba, melyért annak idej én Buday Gyula 
hadnagy által letat'tóztatva is lett, de miután akkor 
társait megnevezni vonakodott, a paksi kir. járás
bíróság által szabadlábra helyeztetett. A szabadlábra 
helyezés után, a beszerzett adatok alapján, az ügygyel 
behatóbban lehetett foglalkozni, annál is inkább, mert 
besugás folytán Buday Gyula hadnagy értesült arról, 
hogyapénzcsináló mester Tóth István paksi lakos, 
kit Kovács János őrmester és Wolf Mózes öl'svezető
nek titokban bemutatott azon czélból, hogy műkö
dését figyelemmel kísérhessék. 

Folytonos éber figyelemmel való kísérés után, a 
midőn már hol az egyik, hol a másik kereskedésbeu 
hamis koronás ok is jöttek forgaloluba, ~893. év szep-
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tember hó 29-én Kovács János őrmester Wolf 
Mózes örsvezető, Molná?' Ig9ácz csendőr, Kovács 
Mihály rendőrbiztos és V ácz Adám rendőrrel várat
lanul meglepte Fuchs Vilmos paksi lakos kárpitos 
házát, hova Tóth István három hóval ezelőtt, a 
hatnis forintosok forgalomba jövetele után költözkö
dött. és egy külön szobában egyedül lakott. 

A járőr Tóth Istvánt egykoronások készítésén 
épen tetten érte, lnely meglepetésében szóhoz sem 
volt képes jutni. A szigoru házkutatás meglep ő 
eredményre vezetett és pedig: hét drb. egykoronás 
minta a két czímlappal, illetve koronaprés, egy drb. 
kés'z korona, két drb. egyforintos minta a czímlap
pal, illetve forintprés, 101 drb. félig elkészített 
korona, két drb. hamis egyforintos. A korona és 
forintos köriratának «Bizaimam az ősi erényben)) 
czÍmű körprése. Egy drb. olvasztott ezüst, három 
drb. czink, melyből a koronás anyaga volt, két reszelő 
kalapácscsal, forraló agyag csupor, egy forraló vas
készülék, több kisebb-nagyobb csiszolt vasdarab, 
melyekből a minták készültek és végül a 20 koro
nás czímlapja, illetve 20 koronás prés találtatott az 
illetőnél. 

Tóth István látván hogy teljesen leleplez ve van, 
töredelmesen beösmerte, hogy az egy forintosokat 
1892. év őszén kezdte készíteni és ezüstözött czink
ből csinált mintegy 130 drbot, a koronás okat hogy 
jól pengjenek, 1893. év augusztus havában kezdte 
készíteni rézből ezüst futtatással, melyből elfogatása 
napjáig csak 30 drbot készített, azokat üzletekben 
és piaczokon ismeretlen egyéneknél váltotta be,
ezen pénzek a felösmerhetetlenségig hűen sikerültek. 

A beváltásnál társai voltak az előbb már letartóz
tatott Krizsák József disznókereskedő, Apfel Imre 
kereskedősegéd, és Madács Ferencz paksi lakosok. 
Valamennyien letartóztatva, az összes bűnjelvények
kel együtt a paksi kir. járásbiróságnak adattak át. 
Buday Gyula hadnagy a nyomozást vezető 

. Hatvany Iván kir. aljárásbiró vizsgálóbíróval kinyo-
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mozta, hogy Tóth István tanítómestere Pélers Ferencz 
ezelőtt paksi később kaposvári lakos volt, ki le is 
tartóztattatott. 

5. Egy gyilkosság kideritése. 
1893. év október hó 14-én Tolna megye Gerjen \ 

község határában a Duna partján egy női hulla talál
tatott, melyen külerőszak nyomai voltak észlelhetők. 
A helyszínére hivatott dr. Brányi Kálmán faddi 
körorvos a halál okául megfojtást konstatált, így tehát 
a fölismert Szabó Sára, Szabó József gerjeni lakos 16 l 
éves leánya gyilkosságnak esett áldozatul. 

Az esetről a Paks on nyomozó Buday Gyula had
nagy telefonon értesülvén, Kovács János őrmester és 
Tóth Vendel csendőrrel a bíróság értesítése mellett 
Gerjenbe kiszállott, hova Németh Gábor örsvezetőt 
két csendőrrel szintén kirendelte. 

Buday Gyula hadnagyahullának biztos meg
őrzéséről történt gondoskodás után a tettes nyomo
zása után látott, melynél a következőket derítette ki : 

Szabó Sára Gerjenből a szülei házból október 13-án 
délután távozott és Fadd felé vette útját, mely mel
lett feküdt Patasi Gózon Gábor kétnejűségért 2 évi 
fegyházzal bűntetett gerjeni lakos, kukoriczacsősz 
kunyhója. Miután a leány szokása ellenére este 
nem tért haza, keresték, de csak másnap találták 
meg a Dunaparton halva. A gyanuba vett és fel nen1 
található Patasi Gózon Gábor kunyhójában megtar
tott motozás alkalmával pár szál véres szalmaszál 
találtatott. Daczára annak, hogy az ágy tetején levő 
szalma a kunyhó előtt elégettetett, Buday Gyula 
hadnagya kunyhó és környékére fordította figyel
mét, a hol a kunyhó tűzhelye körül levő porhanyó 
föld és szalmatöredékben több órai rostálás után, a 
rostában megakadva megtalálta Szabó Sára egyik 
ezüst fülbevalóját, mely a hulláról tényleg le is esett. 

A Szabó Sárán megejtett törvényszéki bonczolás 
előzőleg erőszakos nemi közösülést állapított meg, 
mely után az áldozat megfojtatott. Most már érthető 
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yoH, hogy:"miért találtattak a véres szalmaszálak~é& 
a fülbeva1ó, mert az áldozat gyilkosával erősen küz
d.ött, a mikor is leesett a fülbevalója. 

Patasi Gózon Gábor tettes a gyilkosság elkövetése 
után megszökvén, a több mérföld kiterjedésű nagy 
yárkonyi erdőbe vette be magát, onnan október 29.éig, 
tehát 15 napig ki sem mozdult, a mikor is, hogy ma
gának éleimi szert és ruhát szerezhessen, Gerjenbe 
akal't visszatérni. N élneth Gábor örsvezető, faddi 
öl'sparancsnok eDnek neszét vévén, Paksról telefonon 
kért segélyt, honnan Kovács János őrmester, Wolf 
Mózes örsvezető 2 csendőrrel megérkeztek, Gózon 
Gábol' házát körül vették. Ez észrevevén szorul t 
helyzetét, utolsó reményében az üldöző csendőrök 
elől egy sűrű fára menekült, de Kovács János őr
mester által a fán észrevétetvén, a járőrök segélyével 
nyomban le is tartóztattatott. 

A helyszínén szintén megjelent Bllday Gyula 
hadnagy Patasi Gózon Gábort vallomásra birván, 
akképen ösmerte be tettét, hogy a kunyhójában aludt s 
Szabó Sárának megérkezése alkalmával felébredvén 
benne a nemi ösztön, midőn a leány ebbeli kivánsá
gának nem akart eleget tenni, erőszakhoz folyamo
dott, a leány azonban erősen védte magát, mely 
miatt a kunyhóban levő 2 méter hosszú ostorát elő
kapván, nyakára csavarta, azt szorította s mire elvé
gezte vele a nemi közösülést, akkora megfúlt. Nehogy 
a dolog kitudódjon, megvárta a sötét estét, hogy az 
oda 2000 lépésre fekvő Dunába dobja, de valaki által 
megzavartatván, a Duna szélén válláról ledobta, ott
hagyta és elmenekült. 

Gózon Gábor a gyilkosságnál használt egy véres 
foltu lábravaló, egy ing, egy kötél, egy taTka kendő, 
véres szalmaszálak és egy fülbevalóval a paksi kir. 
járásbiróságnak átadatott, mely tettéért a kir. cnria 
által végérvényesen 15 évi fegyházra itéltetett. 

* 
Elmondottak folytán, az 1893. évi tavaszi Duna 

áradása alkalmával, nemkülönben a kőzbiztonság 

10 . 



14G 

terén ~ze~zett kiváló érdem elismeréseül Ö cs. és 
apostoll kIr. Felsége 1894. évi julius hó 1O-ikén Ma
donna di Campiglióban kelt legfelsőbb elhatározásával 
B\l<lay Gyula hadnagynak a katonai érdemkeresz. 
tet, Kovács János, őnnesternek a koronás eo,ast 
érdemkeresztet, Kohár István, Németh Gábur és 
Wolf Mózes örsvezetőknek az ezüst érdemkeresztet 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 
A csendőr altisztek és csendőrök közül, kik előjáró
jukat a működés kezdetétől fogva minden irányban 
a legnagyobb bnzgalomnlal, erélylyel' és lankadatlan 
ki tartással támogatták, nevezetesen: Gergely György 
őrmester, Lassu Laj os, U,qrai T..Jőrincz és Bózsing 
József ez. ő19mesterek, továbbá B oko'ny?: Lajos, Her
ne;' Imre és László Samu örsvezetők, nemkülönben 
Borsi Gábor ez. örsvezető, végre Bernát Flóra, 
Molnár Ignátz, Tóth Vendel, Hoch Ferencz, Neglics 
l\fihály, Vaderna Ottmár és 8/f,klepics Bálint csend
őrök Honvédelmi Minister Ur O N agyrnéltósága által 
dicsérő okirattalláttattak el, luíg a többi ez irányban 
dicséretreméltóan működött altisztek és csendŐl'ök a 
lll. kir. VI. sz. csendőrkerületi parancsnokság által _ 
érdemeikhez képest - részint dicsérő okirattal 
láttattak el, részint pedig nyilvános 111egdicsérésben 
részesítettek. 

" o 
II. A magyar kir. honvédelmi miniszter úr 

N agymél tóságának dicsérő elismerésé hen 
részesültek: 

1. Bába András czimz. őrmester, 
2. Nesztinger János és 
3. I vánovits György csendőrök, a II. sz. csendőr

kerület állományában. 
Nesztinger János és Ivánovits György, nagy-~s{tnli 

őrsbeli csendőrök 1894. évi márffL;ius hó 2G-én szol
gálatteljesítés közben a butyini erdőben egy Váll

dor czigány csapatra bnkkantak, melynek f;agjfú 
a, csendőrök láttára 3 kocsi, :3 ló s többféle l'ulw 
lj e III il. hátrahttgyásával az erdőhe szét. fntothl,k, de 
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it két csendőrnek 2 na pi fáradságos nyomozás után 
sikerült az elmenekült czigányok közül nyolczat Kis
Gájon Temesmegyében és Szókán Torontálmegyében 
letartóztatni. 

lVIiután az elfogott czigányok nem Temesmegye
beliek, hanem idegenek voltak és avisszahagyott 
kocsik, lovak stb. tulajdonjogát nem tudták iga
zolni: nagyon alaposnak látszott azon gyanú, hogy 
az elfogott czigányok személyében azon ló- és kocsi
tolvajok kerültek a csendőrök kezeibe, kik Temes
megyében, de utóbbi időben különösen a rittbergi 
őrskörletben előfordult ló- és kocsilopásokat elkövet
ték és daczára a legalaposabb nyomozásnal: eddig 
nem voltak kideríthetők. Ezen gyanú folytán a 
letartóztatott czigányok nem adattak át rögtön az 
illetékes hatóságnak, hanem annak megállapítása vé
gett, hogy honnét szerezték a náluk talált lovakat, 
kocsikat és egyéb tárgyakat, valamint hogy nem-e 
ők követték el az utóbbi időben Temesmegye terü
letén előfordult ló- és kocsilopásokat : Bába András 
czimz. őrmester, csákovai őrsparancsnok vezetése 
alatt egy száguldó járőr állíttatott össze, melynek 
feladatául tűzetett ki mindezek kinyolnozása. 

Ezen feladatnak a száguldó járőr a legszebb siker
l'el felelt meg. Kiderítette Temes- és Torontálmegyék 
teri:i.letén az utóbbi időben elkövetett majdnem összes 
ló- és kocsilopásokat, nemkülönben számos egyéb, 
e 2 megyéberi előfordult és eddig kiderítetlenül ma
radt büntetendő cselekményt, - előkerített számos 
és tetemes értéket képviselő lopott tárgyat és a már 
letartóztatott 8 czigány on kívül több eddig ismeretlen 
orgazdát - köztük egy községi bírót is - és több 
beismerésben levő bűntettest az igazságszolgáltatás 
kezébe át adott. 

Kétségtelen beigazolást nyert, hogya száguldó 
járőr parancsnoka, valalnint annak tagjai fáradhatlall 
buzgalommal és é8zszel'll nyomozásuk által a kitií. 
zött feladatot fényesen megoldották, lnely dícséretre 
l'néltó lllÜködésüket a legszebb siker koronázta. 

10>'!:-
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Ebbeli érdelueik elismeréseül a m. kir. honvédelnli 
Ininister úr Bába András cz. őrmestert és N csztinger 
János s Ivánovits György csendőröket dícsérö ok
irattal tüntette ki, a m. kir. belügyminister úr 
nevezetteket 50, illetve 30-30 frtnyi jutalomdíjban 
részesítette. A nyomozásban részt vett töb9i legény
ség, nevezetesen: Krausz J ános őrsvezető, Adám Far
kas, Bankov Jakab, Decsov M~p.ály, Proli Ferencz, 
Szilágyi Flóra, Verán Márton, U veges János, Fodor 
Gábor Sándor, Illyés Alajos, Ferencz Szilárd és 
Jámbor László csendőrök a II. sz. csendőrkerületi 
parancsnokság részéről megfelelő elösmerésben része
sültek. 

4. Fi;'rster Antal és 

_I,. 
'I' 

5. Kámán Lajos, VI. sz. csendőrkerületbeli csendőrök. 
Az 1893. évi május hó 27 -én Fó'rster Antal csendőr 

mint laktanyakészültséges, Kőszegen a postára men~ 
vén, két gyanús alakot pillantott meg, kik látván 
hogy a csendőr őket követi, egy szűk utczába mene
kültek. Ez Fiirster csendőr előtt még gyanúsabbnak 
tünvén fel, útját félbeszakítva, a gyanús alakokat. 
üldözőbe vette, elfogta és a kőszegi városházára 
kisérte, hol őket VenzI J ózsef és Schiffer József 
csendőrök j elenlétében kikérdezte. 

A férfi magát Károlyi Mátyás vágódi, a nő pedig 
I{árolyi Anna borostyánkői illetőségűnek vallotta, de 
midőn Fö'rster csendőr őket a rendőrségnek át akarta 
adni, a férfi azt állítá, hogy igazi neve nem Károl~Ti 
l\fátyás, hanem Pápai Mátyás. Ezen utóbbi név halla
tára Förster csendőr már meg volt győződye, hogy 
nem közönséges gonosztevővel van dolga, mert enl
Iékezete szerint ily nevű czigány a szakaszparancs
nokság által csak az elmúlt hóban körözve volt. 

Ezért Fiirster csendőr a két czigány t felügyelet 
alá helyeztette, a nyomozást Vágódon és Borosty~tn ~ 
kőn megejtette, a mikor is kiderült, hogy fl, ferfl 
mindkét alkalommal hamis nevet mondott be s hogy 
valódi neve Horváth József, míg a nő tényleg Ká-
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folyi Anna borostyánkői illetőségű. Megmotoztatásuk 
nlkalmával náluk 6 forint értékű tárgyak találtattak, 
lllelyekről - Fö'rster csendőr keresztkérdései követ
kezt"'ében luegzavarodva - beismerték, hogy lopásból 
eredtek. -

Ennek következtében másnap, azaz május hó 28-án, 
PWrsie-J" Antal csendőr, járőrvezető és Kámrín Lajos 
csendőrből álló járőr a felügyelet alá helyezett kóbor 
czigánynyal és czigánynővel a nyomozást N emes
Csóo községben bevezette, 29-én Lékán, Hosszusze
gen s Gyöngyösön, - 30-án pedig Borostyánkőn, 
Letéren, Vágódon, Alsó-Szénégetőn és Drumolyon 
folytatta. Ezen nyomozás során a czigányoknál a 
motozás alkalmával talált tárgyakról kiderült, hogy 
azok Grossinger Mihály letéri lakos tulajdonát képez
ték. Erre vonatkozólag Horváth czigány beismerte, 
hogy Grossingernél május hó ll-én virradóra ő, a 
fogva levő Károlyi Anna és a szökésben levő N eu
berger János, sopronmegyei klingen bachi illetőségll. 
czigány betörtek. 

Miután a borostyánkői őrs jelentése szerint ezen 
betöréses lopásnál 15 frt készpénz és 186 frtnyi ér
tékű ruha és ágynemű lopatott el, a járőr most az 
utóbbiak után nyomozott. A két fogva levő tettes 
erre nézve előadta, hogy a lopott holmi egy részét 
még azon éjjel özv. Pelczmann Julianna, szent-eleki 
hegyházi lakósnőhöz szállították s ezért tőle 5 frt 
értékű élelmi szert kaptak; míg a holmi másik ré
szét Gotthard József, stajerországi neudaui lakoshoz 
vitték s neki 5 frtért eladták. Ennek következtében 
a járőr előbb Szent-Elekre ment és az ottani csendőr
őrs egy járőrének közbenjöttével övz. Pelczluann 
Jul~annán~l tartott házmotozást, aztán pedig átment 
StaJerorszagba Naudauba, hola neudaniosztrákcsendőr
őrs parancsnokának közreműködésével Gotthard Jó
zsefet kinyomozta és annál is házmotozást tartott. 
Ezen két nyomozásnál nemcsak a Grossinger Mihály 
letéri lakos kárára elkövetett betöréses lopásból eredt 
holmikat találtak, hanem egyéb tárgyakat is, melyek -
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ről kiderült, hogy azokat Horváth János, ennek fia 
József és a szökésben levő Neuberger János cziaá
nl~k lllájns l~ó 19-~,n ,éjjel ,Weisz Jakab néluet-%j
varI kereskedo boltJabolloptak el, mely betörés által 
ne~ezett kereskedő 1:27 frt 4.0 krnyi kárt szenvedett. 

ŰZVe Pelczmann Julianna a szent-eleki őrs által 
a német-újvári kir. járásbírósLgnak, Gotthard József 
pedig a neudaui őrs által a hartbergi cs. kir. járás
bíróságnak átadattak. 

Ezzel a nyomozás azonban még korántsetll nyert 
befejezést, sőt minél tovább folytatta a járőr a nyo
mqzást, annál több betöréses lopásnak jutott nyomára. 

Igy Horváth czigány beismerte, hogy Kleinweisz 
Ferencz, mentcséri lakosnál április hó 10-én virra
dóra a padlás ajtaját feltörték és apadlásról 2 pár 
férfi csizmát loptak el; ugyanar.on éjjel ugyancsak 
Mentcséren Bóth Károly padlásajtaját és özv. I{le
weisz Mária pinczeajtaját törték fel, de ott értéke
sebb tárgyat nen~ találtak, míg Böhm János szatócs
nál csak a bolt külső ajtaját törhették fel s így 
utóbbitól semmit sem lophattak el. A E.leweisz Fe
rencztől ellop ott 2 pár csizma közül az egyik pár a 
tettes Horváth czigánynál, a luásik pár pedig W éber 
János alsó-szénégetői lakosnál, ki azt jóhiszemüleg 
N eu berger cz.igánytól megvette, előtaláltatott. 

A keresztkérdések által zavarba hozott czigányok 
beismerték még, hogy 1892. évi november hó 12-én 
JeszteI János felső-szénégetői tanító pinczéjéből 8 frt 
értékű sertéshúst, - ugyanazon hó l3-án virradóra 
pedig Alsó-Szénégető községben Kern Kázmér zára,t
lan pinczéjéből 30 (h-b tyúktojást, Schuh János ud
varából 6 frt értékű ruhaneműt, Halsnjstel' János 
pinczéjéből 30 frt értékű bort loptak el. Bnzgóhe
gyen Krammer Józseftől 1892. évi deczeluber hó 29-én 
30 frt értékű sertéshúst, Szent-Eleken pedig ugyan
azon évi deczember hó 18-án Tanber Ferencztől 
108 frt készpénzt és zsírt loptak el. N énlet-Hilleg
kúton 1893. évi márczius hó 14-éll Laglel' J 6zsef 
korcsmárostól 21 frt értékű pálinkát és bort, Ujlakon 
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llHtl'CZlUS hó 14-én Fuchs Ferencztől 8 frt 80 kr él'
tél\:ü sertéshúst és l\.oboth József korcs1l1árostól 
30 frt él'tékii bort tolvajoltak el. Betörési lopásokat 
kö,'ettek 11lég el Kukluéren márczius hó 6-án Peischl 
Jú,nosnál, Nélnet-Szt.-Gróthon márczius hó 19-én 
Huj sz János tanító és Drumolyán Ofenbach Samu 
kereskedőnél, mely alkalmakkor zsírt, lisztet és kész-
pénzt is loptak. 

Ezen bűnesetek nyomozása 1893. évi n1ájus hó 
~S-ától június hó 8-áig tartott, lnely napon a teljes 
beismerésben levő tettesek, Horváth József és Káro
lyi Anna az előtalált bűnjelvényekkel együtt a kő
szegi királyi járásbíróságnak átadattak ugyan, de a 
nyomozás továbbra is folyamatban tartatott és Így 
utólag még kiderült, hogy ezen két gonosztevő, stajer
honi czinkostársaikkal, a már beisrnert 621 frt ér
tékü 13 hetöréses lopás és 4 betörési kisél'leten kívül 
még az 1891. és 1892. években a nagymártoni őrs
körletben 7 betöréses lopás alkahnával 728 frt 28 
kl'nyi készpénzt, ruhanem üt és éleimi szereket lopott. 

Hogy a nevezett két csendőr, ele különösen Fiirste1' 
csendőr mennyire szívén hordozta a szolgálat érde
két, kitünik abból, hogy lllég szolgálaton kívül is az 
előtte gyanúsoknak feltünt czigányokat kérdőre vonta 
és a kikérdezésnél kezébe került csekély nyolnból 
kiindulva, 13 betöréses lopást és 4 betörési kísérletet 
derített ki teljesen s e ezéiból 270 órai szolgálat alatt 
37 községet és 11 erdőt kutatott át s körülbelül 323 
kimnyi utat tett Illeg gyalog. Felette megnehezítette 
a járőr müködését, hogy a két letartóztatott czigány 
a járőr félrevezetésére felhasznált minden eszközt,. 
mindenféle csellel és hazug állítással tévútra igyeke
zett azt terelni, a mi vel szem ben a csendőrök h üen 
és kötelességérzettől áthatva lankadatlan buzgalom
mal és fáradságot nem ismerő kitartással a kitűzött 
czélt biztosították s ez által a Vasmegye és Stajer
ország területén hosszabb időn át garázllálkodott czi
gány banda vezetőjét ártalmatlanná tették. 

Ezen érdelneik elismeréseül Fiú-steJ' Antal és Ká -
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"1nán Lajos csendőröket a ~ honvédelmi minister úr 
<Hcsérő okirattal tüntette ki, a belügyminister úr 
pedig előbbinek 25, utóbbinak 20 frtnyi jutalomdíjat 
€ngedélyezett. 

,(,o 
'I' 

6. Szotyori Mihály I. sz. csendőrkerületbeli őr
mesternek, - ki Pozsonyi János őrsvezető és Szász 
Péter csendőr támogatása mellett, 139 órai fáradhat
lan és észszerű nyomozás folyamán egy veszélyes ló
tolvaj szövetkezetet derített ki, annak 4 tagját le
tartóztatta, a többi Romániába menekült tetteseket 
pedig feljelentette, - ezen ügybuzgó s kötelességhü 
magatartásaért s eredményes működéseért a hon
védelmi minister úr teljes elismerését fejezte ki. 

, 
7. Adám Farkas és 

,', 
'Ö' 

8. ProU Ferencz, II. sz. csendőrkerületbeli csend
őrök . 

. ll verseczi örsparancsnokság arra való tekintettel, 
hogy örskörletéből az 1893. év nyarán rövid három 
hó lefolyása alatt 6 drb - 480 frt: értékű - ló 
lopatott el, időnként, ha az örslegénység másneluű 
szolgálatok által nem volt igénybe véve, nyomozó 
járőröket vezényelt ki azon meghagyással, hogy a 
nyomtalanul eltünt lovak és lótolvajok ellen a nyomo
zást vezessék be. , 

E ezéiból 1893. évi deczember hó 8-án Adám, Far-
kas csendőr és Proll Ferencz próba csendőr szintén 
ily szolgálatba vezényeltet vén Jabuka, V oj vodínencz, 
majd Vlajkovecz községben kutattak az ismeretlen 
lótolvajok után. Utóbbi helyen a járőr Lapadat Mar
tinov, ismert lótolvaj istállójában 3 lovat talált, 
melyek közül azonban csak kettőnek volt járlata. 
A harmadik, j árlat nélküli lóra nézve Lapadat el 
akarta, hitetni a járőrl'el, hogy azt egy másik, jó jár
lattal biró lovával együtt, Alibunáron rendes vásárlás 
útján egy Virág Manacsuk nevű, alibunári czigány
tól azon feltétel alatt vette, hogy a hiányzó járlat.of, 
a czigány később fogja a ló után küldeni. A jál'őr 
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azonban eme furfangosan kieszelt mesét nem hitte el, 
hanem a járlat nélküli lovat a másik két, jó járlat
tal biró lóval együtt elkobozta s Lapadat Martinovot 
előleges őrizet alá vevén, vele Alibunárra ment, ama 
bizonyos czigány felkeresésére. 

Alibunáron azonban a járőr Virág Manacsuk nevű 
czigány után hiába puhatolt, mert ott ily nevű ~gyén 
soha nem létezett. Ekkor a myomozást vezető Adám 
csendőrnek azon szerencsés ötlete támadt, hogya 
Lapadatnál talált s a megelőző héten Alibunár község 
jegyzője által kiállított jó járlattal biró lóról az ottani 
jegyzőnél az alapjárlatot megvizsgálja, a luikor is 
kiderült, hogy már az alapjárlat hamisítva volt, a 
a mennyiben azt az ilancsai jegyző eredetileg két 
sertés után állitotta ki és csak később lett a járlat 
ügyes vakarások által lóra helyesbítve. 

Ezen felfedezés folytán a járőr Ilancsa községbe 
ment és ott személyesen gyözőllött meg a járlat 
hamisításáról. Ez által gyanúja új tápot nyervén, a 
járőr itt az előleges őrizet alatt levő Lapadatot a lovak 
hol szerzése iránt ismét kérdőre vonta, ki is látva 
azt, hogyajárőrt tévútra vezetni többé sehogysem 
sikerül, sőt hogya járlat hamisítás a is már napfényre 
jutott, luiután a járőr buzgalmát az ide-oda való 
hurczolással négy napig hiába igyekezett megtörni, 
végre töredelmesen beismerte, hogy addigi állításai 
mind valótlanok, mert ő a nála talált 3 ló közül egy 
hónap előtt Pila Damiján, nikolinczi lakóstól kapta 
cserébe azon 3 Ióért, n'lelyet Ő 1893. évi junius hó 
19-én éjjel a vIajkováczi legelőről Ullmann Gyorgye 
és Muntyán Lázár ottani lakósok kárára ellopott s 
még azon éjjelen Pila Damiján nikolinczi és K.usziczki 
Dobra zagaiczai lakósoknak átadott. 

Ezen beismerés után a járőr azonnal Nikolincz 
községbe sietett, hol egynapi puhatolás után sikerült 
Pila Damijánt a község szélén ép akkor elfogni, mi
előn ez az üldözésnek neszét véve a kincstári homok 
földek felé akart menekülni. pila Dalníján a járőr 
keresztkérdései folytán zavarba jövén, különösen 



154 

midőn az időközben Proll prb. csendőr által Zagaicza, 
községben elfogott Kusiczki Dobrával szembesítte
tett: az általuk közösen elkövetett lólopások egész 
sorozatát ismerte be és a lopott 10\ ak hollétét is 
lnegjelölte. 

Ezen vallomások alapján a járőr, bár' a több lnint 
6 nap óta tartó megszakítás nélküli nyomozás folya
lnán ereje felette kimerült, a fáradaimat leküzdve vé
gigjárta a községeket, akinyomozott orgazdákat előle
ges örizet alá vette és a megtalált lopott lovakat el
kobozta. 

Ezen, így folytatott nyomozás során a járőr kiderí
tette, hogy az 1893. évi junins hó 19-én éjjel a vlaj
koveczi legelől'ől UIman Gyorgye és Muntyán Lázár 
kárára elopott 3 drb 160 frt értékű lovat Pila Da
miján és Kusiczka Dobra lótolvajok, mihelyt azokat 
Lapadat Martinovtól átvették, járlat nélkül darabon
ként 20 frtért Stojanovits Bogdáns Belóbabics Ljubo
mir kusiczi és N ájdasán Milán uracsevgoji lakosok
nak adták át. A járőr ezen 3 lovat a n1egnevezettektől 
elkobozta és Vlajkovecz község előjáróságának adta 
át megörzés végett. 

A járőr kideritette továbbá, hogy 1892. évi augusz
tus hó 18-án Pila Damiján ellopta Janku Ilic, vlaj
koveczi lakós 60 frtnyi értékű lovát és azt járlat 
nélkül egy m{Ls lopott lóért az Ozorán lakó Ont y Gruja 
sógorának adta cserébe. Ezen ló is elkoboztatott és 
Vljakovecz község előjáróságának átadatott. 

A nyomozás folyamán kideríttetett még, hogy az 
1893. évi julius hó folyamán Pila Dan1iján, Ont y 
Grnja és az ozorai illetőségű Germanyauczu lVlojsza 
együttesen ellopták az idvuri legelőről Vilutin PérfiJ 
140 frtnyi értékü 2 lovát, melyek közül az egyiket 
hamisított járlattal egy más lopott lóért cserébe Lapa
dat Martinovnak, a másikat pedig járlat nélkül 
Stojanov Bogdán kusiczi lakósnak fiJdtftk át. A járőr 
ezen lovakat is elkobozta és UJ verseczi szolgauil'óság
nak aelta át. 

Végül kinyoluoztatott, hogy a fellteLb 111egncve-

z 
lej 
Lá' 
tsJ 
161 
lD 
kl 
bl 

C~ 

n 
" ei 
v 
t: 
I 
s 
4 
I 
l' 



g 

llt 
a· 
I 

e· 
'le· 
el· 

t 

1'1. 

aJ' 
t 

ar 
a· 
at 

,za 
I 

ra 
ei 

rőr 

Jg-

Ire-

1- ... ;);) 

.zett három lótolvaj t1Z , 1893. évi augusztus hó 
elején a tOluasevaczi legelőről J eftics Száva és Ilkics 
Lá~ár ottani lakósok 120 frtnyi értékű 2 lovát lop
ták el s azok egyikét j árIa t nélkül egy nlár lopott 
lóért cserébe iSluét Lapaclat Martinovnak adták át, 
mig a másikat járlat nélkül 16 frtért Mihályovits. 
kusiczi lakósnak adták el. A járőr ezen lovakat elko
bozta és a vlajkoveczi előjáróságnak adta át. 

Az Ádám Farkas csendőr és Proll Ferencz prb .. 
csendőrből álló nyomozó járőr ezen 320 órai nleg-' 
megszakítás nélküli nyomozás folyamán egy Temes
és Torontál megyék déli részén garázdálkodott lótol
vaj szövetkezetnek 5 fötettesét és 4 orgazdáját tar
tóztatta le és adta át az igazságszolgáltatás kezébe
s azon kivűl a tolvaj szövetkezet által elopott 8 drb -
480 frt értékű - lovat is tulajdonosaiknak visszasze
rezte. 

Tekintve, hogy Ádám Farkas csendőr és Proli 
Ferencz prb. csendőr nlár az 1893. évi szeptenlber
havában Pfeiffe'l' Ká1'oly hadnagy, verseczi szakasz
parancsnok vezetése alatt, lótolvajok után folyamatba
tett nyomozás alkahnával is igen szép érdemeket 
szereztek maguknak az által, hogy az ő fáradhatat
lan tevékenységük, ügyességük és czéltudatos elj árá
suknak volt leginkább köszönhető, miszel'int J ovan Stoj
ko verseczi, valaluint Avram Marina és Sztoics Niko
lae vojvodil!czi hirhedt lótolvajok is letartóztattak és. 
az általuk, többnyire Torontál megyéből ellopott 6 drb 
ló és egy kocsi a tulaj donosolf birtokába visszakerült : 
a honvéclelmi miniszter úr Adám Farkas csendőrt és. 
Proll Ferencz még akkor próba csendőrt, de idő köz
ben véglegesített csendőrt dicsérő okirattal tüntette ki" 
a belügyminiszter úr pedig az előbbinek 50, utóbbi
nak 30 frtnyi jutalomclijat engedélyezett. 

9. SzentlJfteri Sándor. 
10. Binder Frigyes és 
ll. Kolo8zfír József, r. 

mestereket, a két elsőt a 

* 
sz. csendőrkerületbeli őr

törzsnél segédtiszti, illetve 
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számvivő-irodai segédmunkási, az utóbbit szárny
számvivői minőségben egy évtizeden át tanusított 
kötelességhií., pontos és megbizható működésük mel
tánylásában, a honvédelmi miniszter úr dicsérő ok
irattal látta el. 

* , 
12. Nagy Arpád, IV. sz. csendőrkerületbeli örsve

zető, girálti örsparancsnok 1893. évi augusztus hó 
l1-én este 7 órakor arról értesült, hogy felhőszaka
dás következtében árviz keletkezett és Girált község 
nagy részét már is elöntötte. 

Minthogy az nap az őrs összes legénysége külszol
gálatban állott, az örsvezető egyedül sietett a Tapolya 
hidjára, hogy a hir valódiságáról meggyőződést sze
rezzen. Itt látva, hogy az ár egyenesen a falunak tart, 
a hidon előtalált s felhivásra hozzá csatlakozott 
Vaszindák György girálti lakóssal a faluba vissza
sietett. A mint a laktanya közelébe értek, már is Boj 
Andrásné lakása felől segélykiáltásokat hallottak. 

A vész szinhelyére érve, 1 vagy örsvezető V aszin
dákot az ablakhoz állította, ő maga pedig a már 
derékon felül érő vízen keresztül az ajtóhoz hatolt~ 
azt kinyította és a szobába ugrott. Miután azonban 
.a szobából az ajtón keresztül a betóduló nagy ár és 
a víz mélysége miatt menekülni nem lehetett; az 
örsvezető Vaszindák György segélyével az ablakot 
kifeszítette és a szobából távozni nem akaró Boj And
l'ásnét Kotrinyák J ózsefnét és Szücs K.árolynét ellen
kezésük daczára az ablakon keresztül Vaszindák 
Györgynek kiadta, ki a három nőt azután fi, szárazon 
biztonságba helyezte. Nagy örsvezető ffil\ga, mivel a 
szoba berendezési tárgyai nak megmentésére a folyton 
növekedő víz miatt gondolni senl lehetett, csak nagy
nehezen tudott szintén az ablakon kimenekülni. 

Alig, hogy N agy örsvezető a szárazra ért, hirül 
hozták neki, miszerint a közel szomszédban lakó és 
különben is luindkét lábára nyomorék Tahy János, 
girálti járásbirósági irnok nagy veszélyben forog. 
Erre az örsvezetö Krafcsik ·Demeter girálti lakóssnJ 
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Tahy megmentésére sietett. A házhoz érve látta, hogy 
Tahy, ki a szobából botjára támaszkodva az ajtóig. 
vánszorgott, a sebesen rohanó ár miatt tovább nem 
tudott haladni. hanem a falnak táma8zkodva tehetet
lenül áll. Nagy örsvezető, nem gondolva az őt is
fenyegető veszélylyel, hozzá sietett, ölébe vette és a 
derékig érő vizen keresztül, a ház háta mögött levő 
partra felvitte, lnely ház, alig hogy a partra felért, a, 
romboló ár által elsodortatott. 

~liután Nagy örsvezető Tahy Jánost biztonságba 
helyezte, visszament HJ laktanyába, nedves ruháját 
szárazzal váltotta fel és azután ismét a községbe sie
tett, hol még 26 órán át segédkezett a veszélyeztetett 
lakósságnak. 

Ezen bátor, kötelességhű s önfeláldozó magatartá
saért, melylyel négy embert a vízbefulás veszé!yétől 
megmentett, a honvédelmi minszter úr Nagy Arpád 
örsvezetőnek teljes elismerését fejezte ki. 

* 13. Murányi Ignácz és 
14. Lukácsi András, VI. sz. csendőr kerületbeli csend

őrök. 
A sopronmegyei német-lövői örsről kivezényelt' 

M'L~rányi Ignácz csendőr j árőrvezető és Lukácsi An 
drás csendőrből álló járőr 1893. évi november hó 28-án 
tudomást nyert arról, hogy aznap virradóra Daszli 
faluban Grünwald Sándor korcsmáros kárára -
mészárszéke ajtajának feltörése után - húsneműt, 
3 drb vaskapcsot, 3 nagy kést, 2 kenyeret s egy 
zsákot, összesen 11 frt 60 kr értékben loptak el, a 
szomszédos Keresztény községben pedig ugyanazon 
éjjelen Fürscht Dávid korcsmáros kárára kamrájá
nak feltörése után 2 drb, 4 frt 50 kr értékű leölt libát .. 

A j árőr a nyomozást azonnal bevezetve, azon meg-' 
győződésre jutott, hogyatettesek csakis kóbor czi
gány ok lehettek, mely gyanut azon körülmény is 
megerősített, hogy a járőr az imitt-amott létező kis 
hóban, kóbor czigányoktól eredő nyomokat, valamint, 
útközben a lopásból eredő kést talált. 



'1";' Cl .) ,"'1 

~ .... :'.~.~:. <O_0- - ~ '":. 

A nyomok az erdőkön s nlezőkön keresztül Szákony 
felé yezettek, hol a járőr Stojka Péter czigányra 
akadt és annak sátorát átkutatta, - Iuajd Bük köz
ségbe érye, ott Vajda György és Vajda Pál czigá
nyoknál tartott az ottani községi előjáróság közbejöt
tével kutatást, mely alkalommal a két Vajdának 
anyjánál, Vajda I{~atalinnál, a ruhába bevarrva 118 frt 
51 kr készpénz találtatott. 

A két Vajda azonnal őrizet alá vétetett és egy
mástól elkülönítve kikérdeztetett, a minél a járőr 
.csakhanlar eredményhez jutott. Mivel t. i. a talált 
lábnyolllok Vajdáék lábnyomaival teljesen megegyez
tek, Vaj da Pál a tagadás sikertelenségét belátva, elő
adta, hogy Daszliban és Keresztényen a lopásokat 
Stojka Péter, Stojka József és Stojka János beői czi
gányok és az ő öcscse, Vajda György, követték el. 
Ezen vallomás folytán Stojkáék Vajda Pállal szem
besíttetvén, a lopásokat szintén beismerték s előadták, 
hogy a libákat és egyéb húsneműket már elfogyasz
tották, á vaskapcsok, kések és a zsák Szákonyban a 
sátor háta mögött a földbe vannak elásva. Bár a 
járőr azonnal visszament Szákonyba, mire odaért a 
sátor lllÖgött Iuár csak frissen felhány t földet talált, 
a kérdéses tárgyakat időközben Stojkáék anyja már 
kiásta és elrejtette. 

lVIost a j árőr a Vaj dáéknál talált készpénzre vonat
kozólag kérdezte ki a czigányokat, lllire nézve Vajda 
György előadta, hogy ezen pénz az általa, továbbá 
bátyja, Vajda Pál által, valamint Stojka János és 
még öt, előtte névleg ismeretlen felső-pulyai czigány 
által Vasmegyében elkövetett lopásokból ered. 

Az ennek alapján bevezetett nyonl0zás során a 
járőr kic1erítette, hogy nevezett czigányok 1893. évi 
november hó 13. és 14. közötti éjjelen Vas nlegyében 
Puszta-Csoón György Sámuel kárára, a pincze ajta
jának feltörése után, élelmi szereket 11 frt értékben, 
Illés János kárára, a szoba ablak lefeszítése után~ 
éleI mi szereket és ruhanemüeket ~2 frt értékben s 
Pollák István kárára a kovárslnühely felfeszítése után, 
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2 tlrb fejs7.ét 4 frt értékben, továbbá' lllég ugfanazo,n 
éjjeJ Páty községben ,Hacker Sándor korcsmaros ka
ránt, a L lnészárszék feltörése után, húsneműeket 
5 frt 26 kr értékben loptak el. 

A járőr ezeken kivül még a következő, régebben 
elkövetett betöréses lopást is kiderÍ tette és pedig: 
lS~)2. évi deczember hó 2-án éjjel 1/2 12 órakor Ne
mes-Csóon, Vasmegyében, Páti Sándor kárára, a 
szoba ablakának felfeszítése után 190 frt értékű ruha
nemű, - 1893. évi április hó 13-án ugyancsak N e
mes-Csóon N émeth István kárárR, ugyancsak a szoba 
ablakának felfeszitése után, 245 frt értékű ruhanemű, 
május hó 7-én Csáfordon, Kelemen János kárára, az 
ablak betörése után, 200 frt értékű ágynelnű és 
I(ovács József kárára, a kamra ajtajának feltörése 
után 6 frtnyi élelmi szerek, - továbbá április hó 
28-án Zsira községben, özv. Hanis Józsefné kárára, 
betörés folytán 3 forint 50 krnyi ruhanemű, Terinel 
Ferencznél betörés folytán 13 frt 50 kr értékű ruha
nemű és élelmi szerek s Derdák Jánostól 5 drb 2 írt 
50 értékű tyúk, - valamint ugyanazon éjjel a gyü
levészi majorban Kálmán Ferencz kárára 3 forintnyi 
élelmiszerek, Kis Ignácz kárára 5 frt 50 kr értékű 
liszt, Bakos István korcsmájából betörés folytán 12 frt 
értékű zsir és liszt és Tóth Egyed kárára 10 forint 
50 krnyi füstölt hús ellopását. 

V égül sikerűlt a járőrnek ezen czigányok két 
orgazdáját, Varga József és Gerencsér István beői 
lakosok személyében kideríteni, kiknél a megtartott 
házmotozás alkalmával úgy a nemes-, mint a puszta
csóoi lopásokból származó ruhaneműek előtaláltattak 
és ezeket Vajda czigány azonnal felismerte s meg is 
nevezte, hogy me ly tárgyak honnan valók. 

Ezen lopások kiderítés e után a járőr a Vajdáék által 
megjelölt felső-pulyai czigányok után nY~lnozott és 
azokra Trankó község határában bukkant· de azok 
a mint a járőr közeledését észrevették, A~sztria felJ 
elmenekültek és ne111 voltak töhbé kézrekeríthetők. 

A három Vajda és két Sztojka, a náluk talált 118 



• 

160 

frt 51 kr készpénzzel és számos bűnjellel a csepregi 
kir. járásbiróságnak adattak át. 

A járőr ezen 13 napot igénybe vett, fáradságos 
nyomozás alatt kiváló tapintatot és ügyességet fej
tett ki és csakis észszerű és fáradságot nem ismerő, 
buzgó tevékenységének kÖ8zönhető, hogy 8 községben 
elkövetett s 569 frt 86 kr értéket képviselő 14 betö
rést derített ki, azok tetteseit az igazságszolgáltatás 
kezébe adta át és így ezen vidéket egy szervezett 
betörő bandától megszabadította. 

Ezen eredmény teljes rnűköClés elismeréseül a hon
védelmi miniszter úr Murányi Ignácz és Lukácsi 
András csendőröket dicsérő okirattal tüntette ki, a. 
belügyminiszter úr pedig 20- 20 frtnyi jutalomban 
l·észesítette. 

* 
15. Kiefer Péter, II. sz. csendőrkerületbeli őrmes-

tert, a közbiztonsági szolgálat terén tanusított kiváló 
buzgalma, kötelességhí~ tevékenysége és eredményes . 
működése elismeréseül, a honvédelmi minister [úr 
dicsérő okirattal tüntette ki. 

* 
[ 16. Wolf Mjhály, r. sz. c15endőrkerületbeli csendőr. 

iEgy fegüveres katonaszőkeveny kézre
kerítése. 

Támbor József, «báró Bils)} cs. és kir. 51. sz. gya
logezredbeJi gyalogos, 1893. évi április hó 22-én tel
jesen felöltözve és felfegyverkezve, immár negyedszer 
szökött meg Kolozsvárt állomásozó csapattestétől s 
daczára a széleskörű intézkedéseknek és az őrs ök 
részéről teljesített legerélyesebb nyomozásnak, a szö
kevény elfogása hosszab b ideig nem sikerült. 

Majdnem három havi eredménytelen nyomozás 
után, 1893. évi julius hó ll-én, :it Wolf Mihály csendőr 
járőrvezető és Péterfi Miklós csendőrből álló járőr a 
hídalmási őrsről, rendes szolgálata közben N agy
Esküllő és Vajdaháza községek határpá8ztoraitól arról 
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értesült, hogy pár nappal azelőtt egy úri ruhába öltözött 
fegyveres elnber a határban járkált, tőltik kenyeret 
és t{n'ót kért, a csendőrök felől is kérdezősködött, 
azután pedig a «Burku» nevű erdő felé távozott. 

TVol! csendőr járörtársával azonnal az említett 
erdő felé indúlt és útközben találkozván az őt ellen
őrizni jött Fodor Lőrincz őrmester és Apáthy Domo
kos csendőrből álló ellenőrző járőrrel, a pásztoroktól 
inlént nyert értesítést őrsparancsnokának azonnal 
jelentette. 

A két járőr egyesülvén, előbb a fentemlített «Bur
ku», azután pedig a Sólyomkő határában fekvő 
«Grecse)) nevű erdőséget átkutatta. - Itt a járőr a 
pásztoroktól megtud ta, bogy a keresett idegen férfi 
tényleg ezen erdőkben is járt, nekik - a pásztorok
nak - Mannlicher fegyverét és töltényeit távolról 
mutogatta, a csendőrök után is kérdezősködött és azt 
mondta, hogy ő az a híres Támbor József katona
szökevény s addig nem nyugszik és e vidékről el 
nem távozik, míg legalább egy csendőrt és Babucz, 
valamint Sólyomkő községek biráit a lnásvilágra nem 
küldi. 

Az erdők eredménytelen átkutatása után, a Ini késő 
estig tartott, Fodor Lőrincz őrmester a Wolf Mihály 
és Péterfi Miklós csendőrökből álló rendes járőrt a 
borsai őrs körletéhez tartozó Sólyomkő községbe 
küldötte azon meghagyáAsal, hogy a község biráját 
az őt fenyegető veszélyre figyelmeztesse, a községben 
feltünés nélkül Tánlbor után nyomozzoD, azután pedig 
a község felső végénél lest tartson. 

Ezen idő alatt Fodor Lőrincz őrnleRter A páthy 
Domokos csendörrel Babucz községbe ment, ott a 
birót szintén a veszélyre figyelmeztette, a községben 
eredmény nélkűl nyomozott, azután pedig Sólyomkőre 
ment, hol a község végén lesben álló Wolf és Péterfi 
csenc1őröket éjjeli 3/4 12 órakor ellenőrizte s ezek
kel, valamint Kanta János községi biróval a félreeső 
egyes házakat átkutatta; - eredn1ény nélkül. 

Később, midőn már viradni kezdett, az őrmester 

1 1 
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elrendelte, hogy addig, míg ő a kertek mögött és a ker
tekben nyomoz; Wolf és Péterfi csendőrök a községi 
biróval a község végén levő gyanus házakat ku tassák át. 
Midőn utóbbiak Pap Juon házához közeledtek, 

ennek neje épen akkor jött ki az utczára és a csend
őrök láttára láthatólag megijedt. Wolf csendőrnek az 
asszony magaviselete gyanusnak tünvén fel, egy ug
rással az udvaron s onnan az ajtó előtt termett, de 
már akkor az ajtó belülről be volt zárva. Míg Péterfi 
csendőr az ablak mellett foglalt állást, Wolf csendőr 
az időközben hozzá szegődött asszonyt kérdőre vonta, 
ki habozás nélkül azt válaszolta, hogy az ajtót bizo
nyára ama idegen zárta be, ki az éjjel náluk hált és 
nlég lnost is benn van aházball. 

Wolf csendőr erre «a törvény nevében» az ajtó 
kinyítását követelte, mire a ház belsejéből egy hang 
azt felelé, hogy « az ajtót nem nyitom ki és az Isten
nek sem ado1n 1neg 1nagan't; mindenkit leló'vijk, ki a 
szobába behatolni merészel.» - Midőn pedig Wolf 
csendőr felszólítását ismételte, az idegen az ajtón 
keresztül egy lövéssel válaszolt, mely azonban senkit 
sem talált. Most már W oif csendőr ü; és pedig az 
ajtón keresztül különböző irányban két lövést tett, 
melyek közül a második - mint utóbb kiderült -
az idegen balkarját találta. A második lövés után 
az idegen felkiáltott: cc no most rnar megado1n 'In a
gam ;» lnire Wolf csendőr, a lövések zajára időközben 
a helyszínére érkezett ellenőrző járőr közreműködésével 
a szobába hatolt, a Támbor József katonaszökevény
nek bizonyult idegent letartóztatta, sebének bekötése 
után előbb Hidalmásra, majd másnap, azaz julius hó 
13-án KolozRvárra szállította és a nála talált l\lann
licher-fegyverrel és 24 tölténynyel a « báró BiLs» cs. 
és kir. 51. sz. gyalogezred parancsnokságának átadta. 

Támbor J ózset' sebének gyógykezeltetése v~gett az 
ezred által a kolozsvári cs. és kir. csapatkórházba 
adatott át, a honnan azonban 14 nap mulva, azaz julius 
hó 28-án ismét, lnost már ötödször, megszökött és 
pedig ismét egy Mannlichel' fegyverrel felfegyverkezve 

toz 

me 
táv 
Htv 

I jeg' 
őt ' 

tüz 
A 

l 15, 
I veny 

löves' 
I leuy 

fea 
/I, 

esDI 
A 

enn 
l'ü!m 
dőn 
Grör' • I 

csend 

• nd3' 



,ött ~ a' 
ök a t~~, 
tKutass~ 

IZ kozele~, 
raesam~ 
csendörnt; 
n fel. e~ 

, "' 
tt tennt~. 
~a. ~!i~ Pi:· 

, Wo{f C~:: 
k~rdóre 1.. 

az ajt\lt ~L 
l naM ~~I 

eben' az 
~jeoól e~ ~ 
ki és az b. 
illelövu):, 

ón peili~ W 

rle"en ai il-o ~ 

aZOlloan ~1~ 
is €! ~~illi 

ket IÖrf!t j; 

"bo Hloerüll 

uajK löri! I' 
megaauJI/ ! 

'sjMa íJókÖlij, 

IZreIJlUKÖaeS8r1 

!01l8!lÖkeveu)' 

~euek oekÖ~1 
, aza~ \1l\\Il~ n 

,a t~\a\t )la~ 
'\latO ~\\\I 

,k~a~auak ala 

\tetese I'i~d 
r. c!a~atkOi I 

1l1u1rB, azS2, 

• 1l1eaa2úku, 
, o l, 

I fet!eaí~tl~ 
• o 

163 

Öt havi eredménytelen nyomozás után deczember hó 
'27 -én megint a fenn nevezett Wolf Mihály csendőr -
ezúttal Apáthy Domokos csendőrrel - rendes szol
gálat közben értesült, hogy a veszélyes Támbor 
József katonaszökevény a borsai őrskörlethez tar
tozó sólyomkői erdőkben megfordult. Ezen hír 
vétele után a járőr azonnal a mondott irányban 
indult, az útba eső községekben és erdőkben nyomo
zott s 29-én reggel 2 órát61 fogva Sólyomkő község
ben lest tartott. 

Reggel 5 óra után a járőr a szökevényt az utczán 
Illegpillantotta, rögtön utána ment és megfelelő 
távolságról őt a fegyver letételére és megadásra szól~ 
lítván fel; de ez futásnak eredt, majd a község 
végén egy kerítéssel fedett árokba búj ván, onnan az 
őt üldöző csendőrökre tüzeini kezdett, mire ezek a 
tüzelést viszonozták. 

A körülbelül félóráig tartott tüzelés alatt Támbor 
15, a csendőrök egyenként 8 lövést tettek. A szöke
vény lövései közül egy sem talált, míg a csendőrök 
lövései közül - daczára a sötétségnek és a szöke
vény fedett állásának - 4 lövés a köpenyét, 1 a 
fegyverszíjját lyukasztotta át és J a fegyver zárkap
csolványát rongálta meg. 

A járőr belátván, hogy így eredményre nem jut, 
ennélfogva egymástól elválva, a szökevényt megke
rülni és fedett állásából kiszorítani igyekezett s mi
dőn ez a járőrnek sikerült, a szökevény Prekupp 
György háza felé iratnodott, de már ekkor Wolf 
csendőr egy iigyes ugrással mellette termett, torkon 
ragadta és a nyo111ban segítségére érkezett Apáthy 
csendőr közremúködése mellett - erŐR tusa után -
földre teperte, lefegyverezte és megbilincselte. 

Támbornálletartóztatása alkahnával egy Manl1liclJer 
fegyver, 31 drb éles töltény, egy gyalog"ági kard, egy 
katona köpeny, két zt'tbbony, egy kék és egy zsávoly 
nadrág és egy pár bakkancs találtatott, lllely tárgyak
kal együtt a kolozsvári cs. és kir. állomásparancs
nokságnak átadatott. 

1 J,', 
',' 
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Hogy lnily yeszélyes gonosztevő volt Támbol' em segitbetett, 
J ózsef, k~1iünik azon körűhnényből hooy közvetlen ~ ni kezdette es 
az állomásparancsnokságnak törté~t át~dá~a előtt a \ve1 aZ udvar~ 
kolozsv,ári ~sen~ől'laktanyában történt kikérdeztetése :oba utcza ,~elo 
alkalmavallsmetelten mondá, mennyire sajnálja hogy belelegzett fustt, 
TVolf csendőrt, ki őt már egy Ízben letartó~tatta Ezen pillan/at 
továbbá Sólyomkő és Babucz községek biráit ne~ másik utczabol 
lőhette le; kitünik továbbá abból, hogy 3 Ízbeni isroet II lakta~Y: 
szökésért, lopásért és sikkasztásért összesen már oyülekezett nep 
4-szer lett hadtörvénYEzékileg, legutóbb két évi nehéz hazban ket eI~b 
börtönre itélve s h0gy a kajántói Fehér Lászlón habozás nelkul 
elkövetett gyilkossággal is alaposan gyanusíttatik. miután az ndv: 

A honvédelnü ministel' úr Wolf Mihály csendőr- mennyiboo az e 
nek, a, felfegyverkezve csavargó Támbor József katona- szott 8s a beja. 
szökevénynek általa két Ízben is történt letartóz- utczára szolgálo 
tatása alkalmával, a szökevény hpves fegyveres ellen- I~ hatolt be 118zob 
állásával szemben tanusított kötelességhű és bátor Az ablak köze 
lnagatartásáért teljes elisn1erését fejezte ki, a belügy- zeM K~lpf Lajos 
minister úr pedig 50 frt jutalorndfjat engedélyezett. es sikerültisnekil 

* szólván - kitol 
17. Jeremiás Pál, VI. sz. csendőrkerületbeli őrs- hamar visszanya 

vezető. megmenekült a 
Feketeváro3 községben 1893. évi szeptember hó Nehezebben 

4-én este 3/4 10 órakor tűz ütött ki és a nagy szél- örsvezetö ugya 
ben csakhamar 28 házat, köztük a csendőr-laktanyát, Herczooot s mi 
elborították a lángok. A laktanya szobá~ bolth~jtá- seg es fast öt i 
sosak lévén. nem éghettek ugyan be, mlndazonaltal telen volt az a 
Jeremiás Pál őrsvezető, őrsparancsnok, elővigy~zatból hoz teljen. reO! 
a kincstári tárgyakat ~ pinczében hel~ezte el es csa~ az eszm81etlen o 

miután minden biztonságban volt, slet~tt a, honl~~1o felnyalábolta e1 

Pollák Jakab csendőrrel a rend fentartasa es a tuz- cZ111elte, azon á 
oltóság támogatása czéljából a közs.ég~e. ." seg~t~egevel a 

Ekkor történt hogy Herczog MIklos, ottanl tuz,: kentesénellete 
oltó főparancsnok, a laktanya tőszomszédságában levo által alkalmaz 
8 már szintén égő saját házába behatolt, hogy hol- ,hosszabb idő 
mijából a mit lehet, megmenthessen ; de ~ nagy Ezen ferfias 
hőségtől és füsttől elkábulva, a ~ szobába~ o~~zel'(~- lllHéseiil a ho' 
gy ott. Segítségére sietett ugyan h.arpf LaJOS ~Oh!lUl- Yezetőt dicserö 
ves, be is hatolt az égő házba. de Hel'czog ~hklos011 • 
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llelll segíthetett, Inert a na~y fü.st Inár őt is foj
bllli kezdette és csak ,. annYI ereje maradt, hogy -
luhrel az udvaron át nlár nem menekülhe~ett - a 
szoba utcza felőli ablakához vonszolta magat, hol a 
beléleO'zett füsttől elkábnlva összerogyott, 

Eze~l pillanatban ért Jeremiás Pál örsvezető, egy 
lllásik utczából j övet, melynek házai szintén égtek, 
iSlllét fl. laktanya-épület elé s midőn a téren össze
ayülekezett nép feléje kiáltotta, hogy a szomszéd
h~zban két eIn ber benszorult : az örsvezető minden 
habozás nélkül letette szerelékét és kalapját s -
milltán az udvaron át a házba nem mehetett be, a 
lnennyiboo az égő nádtető a keskeny udvarba lecsú
szott és abejúratot eltorlaszolta - a háznak az 
utczál'a szolgáló ablakfáját betörte és az ablakon át 
hatolt be a szobába. 

Az ablak közelében azonnal megtalálta az őrsve
zető Karpf Lajost eszméletlenül a padlón elterülve, 
és sikerült is neki őt felemelni és az ablakon át - úgy
szólván - kitolni. Karpf, ki a szabad levegőn cSfi.k
hamar visszanyerte eszméletét, ily kép szerencsésen 
megmenekült a tűzhaláltól. 

N ehezebben ment a dolog Herczog~al. Je1'e1niás 
örsvezető ugyanis sokáig eredménytelenül kereste 
Herczogot s lninthogy a szobában uralgott nagy hő
~ég és füst őt is kábítani kezdette, ismételten kény
telen volt az ablakhoz visszatérni, hogy kis8é magá
hoz térjen. Végre hosszas keresés után megtalálta 
az eszméletlen Herczogot a konyhaajtó küszöbén, 
felnyalábolta és nagy megerőltetéssel az ablakhoz 
czipelte, azon át azután Hollisch János pinczemester 
seg~t~égével a szabadba kivitte s alaktanyakert 
~entesénél letette, hol Herczog Miklós az örAvezetéJ 
altal alkalmazott élesztgetési kísérletek után csak 
hosszabb idő mulva nyerte vissza eszméletét. 

Ezen férfias, bátor és önfeláldozó tettének elis
lueréseül a honvédehni minister úr Jerenúás Pál örs
vezetőt dicsérő oklevélel tÜlltette ki. 

* 
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1~,. KOVÚC8 Buna József, II. sz. csendörkefÜletb l' 
ez, ormester. e 1 

Már az 1892, évi zsebkönyvben (a 153 1) l 
alkalmunk Kovúcs Buna József akkor m' 'ég ' .. . VO I t 

t" d tt . " ' Ol sve-ze O,, e al orsparancsnok eredménydús műk " d' é .. l 
meglSlmerkedni. o es ve 

Az időközben ez. őrmesterré elöléptetett K -
B J , f 1893 ,. , OVIles 

~tna ozse '. eVl marczius hó 2-a' n a d tt . " " l V' , , e al orsro )ng~ra athelyeztetvén, ezen őrsön is csak-
hamar ta~uJelét adta ügybuzgóságának és fáradha
tatlan tevekenységének . 

. A so~ ~özül .csak a.z alábbi 3 esetet akarjuk annak 
bl~onysagaul kIemelnI, hogy mily kötelességhűen és 
mIly szakértelemmel kezeli Kovács B~iJna József őr
mester a közbiztonsági szolgálatot...-

1. Az 1893. évi április hó 22-én ellenőrző szolai· 
latba kivezényelt Kovács Buna József ez. őrmester 
és Troszt János csendőr szolgálatuk teljesítése közben 
Knéz község- előljáróságától tudomásul vették, hogy 
a knézi határban levő mezei kútban azna.p d. e. 10 
órakor Mayer Mátyás földmíves egy 2 évesnek látszó, 
ismeretlen leánynak hulláját találta. 

A jál'őr ez ügyben a nyomozást beve7.etvén, 49 órai 
igen fáradságos, erélyesen, ügyesen és észszerüeu 
keresztül vitt nyomozás után tettesként l\Iariu, szül. 
Pani Lyubicza, nagyfalusi lakosnét, a meggyilkolt. 
gyermek saját édesanyját, derítette ki. 

Ez, az esetre vonatkozólag, hosszas tagadás után 
előadta, hogy január havában törvényes fél:iétöl, 
}lariu A:rsza nagyfalusi lakostól családi viszályok 
miatt megszökött és Varjasl'a Illent, hol Erdelyúu 
Brankov, ottani lakossal április ~-éig vadházasságban 
élt, kihez meg~zökése után pár nap mulv~, 2 éves, 
Szlava nevű leánykáját is - törvénye~ fél'J~tö~ erre 
engedélyt kapván, Dlivel ahhoz többé vlsszatel'lll nel;l 
akart - elhozta. Aprilis hó9-én ErdeiJán Bl:an~?vt ol 
is eltávozott és kis leányával együtt na~y~n,t.YJfLh o 
Raclu Paiu variasi lakoshoz Illent; de Dnutall ez senl 
őt., sem leánykáját házába befogadni nern akarta, a 
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Jiövetkező napon, azaz április hó 10-én, Knéz község 
felé eltávozottt azon szándékkal, hogy leánykáját 
útközben lueggyilkolja, Ő maga pedig Knézen szol
gálatba áll. Ezen szándékát az asszony végre is haj
totta. A mint ugyanis nlenetközben a knézi ha tárban 
levő mezei kílthoz ért, kis leánykáját karjainál meg
fogva a kútba dobta, ennek megtörténte után pedig 
útját folytatva, Knézre ment és ott Milovan Mitánál 
szolgálatba állt, hol a járőr őt meg is találta, letar
tóztatta és azután az igazságszolgáltatás kezébe át
sz olgál ta tta. 

Ezen bűntény kiderítése annál nehezebb volt, mivel 
Mariu Lyubiezát undok tettének elkövetésénél senki 
sem látta és ő erről senkinek sem tett említést. 

2. A vingai őrs 1893. évi május hó tO-én a knézi 
községi előljáróság útján arról értesül,t hogy Szubo
tyán Szima, knézi lakos a községi legelőn délután 
1/2 2 óra tájban meggyilkol va találtatott. 

Ez ügyben nyomozó járőrként kivezényelt Kovács 
Buna József ez. őrmester, Szigethi János örsvezető 
és Troszt János csendőrnek 26 órán át teljesített, 
igen ügyes, leleményes és körültekintő nyomozás 
után sikerült mint tetteseket Moldován Maxa és Nika 
knézi juhászokat kideríteni, mely nyomozást felette 
megnehezítette azon körülnlény, hogy a tett szÍn
helyének közelében senki sem volt s hogy a meg
gyilkolt aznap délután 1/2 t óra tájban a községi 
koresmából részegen távozott el, de hová, arra nézve 
a járőrnek senki sem adhatott felvilágosítást. 

A tettesek hosszas tagadás után eselekményük vég
rehajtását ~J következőleg adták elő: 

Említett napon délután 112 1 óra tájban látták 
Szubotyán Szimát részeg állapotban a községi korcs
mából kijönni s a községi legelő felé menni. Miután 
Szubotyán már megelőzőleg több ízben megverte 
Moldován Maxát, ezért elhatározták, hogy ez alkalmat 
bosszújok kielégítésére felhasználják ; miért is utána 
mentek és a legelőre érve, őt - a nélkül, hogy ő 
vagy más valaki őket észrevette volna - hátulról 
hirtelen megrohanták, a nálnk levő botokkal fejére 
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2-3 ütést mértek és mivel még életjelt tudott ma
gáról adni, késeikkel összesen 9 szúrást ejtettek 
rajta, minek következtében Szubotyán rögtön meghalt. 
A tett elkövetése után mindketten gyorsan elhagyták 
a legelőt, a nélkül hogy őket valaki láthatta volna. 

Ezen beismerő vallomás után a két juhász letar
tóztatva, a bűnjelekkel együtt a biróságnak átadatott. 

3. Ugyancsak a vingai őrs 1893. évi augusztus hó 
31-én a baraczhá~i községi eiőljáróságtól azon érte
sítést vette, hogy Pépa Péter, ki Oapdébo Sándol' 
temesvári lakos baraczházi földbirtokán mint kocsis 
szolgált, az istáll ó előtt levő ágyában augusztus hó 
30-31-e közötti éjjelen ismeretlen tettesek által 
meggyilkol ta tott. 

E hír vétele után Kovác8 Buna József cz. őrmes
ter, Szigethi János örsvezető, Szekeres József és 
SclJ opper József esendőrök azonnal a tett szinhelyére 
siettek és 36 órai fáradságos nyomozás után tette
sekként a meggyilkolt törvényes feleségét, Pépa, szül. 
I{enzinger Katharinát és az ugyanazon uraságnál szol
gáló kertészt, Uti Mihályt kiderítették, kik. bár eleinte, 
különösen az asszon:y, mindent elkövettek hogy a 
járőrt tévútra vezessék és a gyanut magukról elhá
rítsák; az ellenük felmerült gyanúokok súlya alatt 
összetörve, a gyilkosság elkövetését illetőleg a követ
kezőket vallották : 

A tett elkövetése előtt körülbelül 3 héttel, Pépa 
Katharina Uti Mihálylyal abban állapoaott meg, hogy 
Pépa Pétert ki a köztük folytatot.t szerelmi viszonyt 
nem akarta tűrni, elteszik láb alól és azután együtt 
fognak élni. Uti Mihály akkor meg if~ kísérlette Pép a 
Pétert agyonütni, de miután ez a kísérlet alkalmá
val felébredt, tervük kivitelét későbbre halasztották. 

Hogy Pépa Pétert biztonságba ringassák és tervü
ket könnyebben és biztosabban kivihessék, a czinko
sok most már abban állapodtak meg, hogy az ere
detileg az istállóban elhelyezve volt ágyat az istálló 
elé hozzák és ezentúJ az as~zony mindig férjével 
együtt fog az ágyban aludni. Igy is történt 
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Augusztus 30-án éjjel Uti Mihály, ki a.z asszonytól 
kapott tarka női in~et öltött magára hogy ruháj a a 
frecskenclező vér által be ne szennyeztessék, fejszével 
kezében az istálló előtt levő ágy hoz, melyben Pépa 
Péter feleségével aludt, észrevétlenül közeledett, az 
asszonyt felköltötte és mialatt az a dunyha alá rej
tőzött, a mélyen alvó férj fejére a fejszével 4 ütést 
mért. l\tliután Pép a Péter e fejszecsapások daczára 
11em halt meg rögtön, az asszony kibujt a dunyha 
alól és Uti Mihály segélyével férjét megfojtotta. 

A gyilkosság megtörténte után, félrevezetés czél
jából, az istállóban volt lovak közül kettőt a kertbe 
vezettek és ott megkötö tték. A zlltán U ti Mihály a 
fejszével a tett szinhelyéről elillant, a nő pedig, 
miután a vérrel borított tarka női inget a kertben 
elásta, az ugyanazon udvarban lakó Viris Florián 
tehenészhez szaladt, azt felébresztette és neki jaj
gatva elpanaszolta, hogy férjét két oláh meggyilkolta 
és 2 ló elrablása után megszökött. 

Viris Florián e ránlhír hallatára azonnal felkelt, 
az udvarban lakó többi cselédeket is felköltötte és 
azokkal, valamint a jajveszéklő Pépa Katharináva 
a rablógyTlkosok üldözésére sietett. A lovakat a kert
ben meg is találták, de a gyilkosoknak nyoma veszett, 
miért is reggel az esetről a községi előljáróságot 
értesítetté~ mely azután rögtön a vingai csendőr
őrsöt értesítette. 

A letartóztatott Pápa Katharina és Uti Mihály az 
előkerült bűnjelekkel együtt a bíróságnak átadattak. 

Kovács Buna József ez. őrmester a fennebb rész· 
letezett háronl. gyilkosság tetteseinek gyors kiderítése 
által njból beigazolta, hogy a közbiztonsági szolgálat 
iránt valóban elószeretettel viseltetik, melytől vezá
reltetve - a mint örskörletében valaIni közbizton
sági zavar előfordul - kötelességhűen ő maga sze
lnélyesen vezeti be a nyomozást, a nyomozás közben 
semmi nehézségtől, fáradságtól vi8sza nem rettenve 
DeIn nyugszik meg mindaddig, lníg a tetteseket -
bármily nebéz körülmények között is - ki nem deríti. 

• 
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Mint örsparancsnok alárendelt jeire a legjobb be
folyással van, azokat a gyakorlati nyomozó és kutató 
szolgálatban eredményesen kioktatja és sikerteljes 
működése által úgy az Öl'S jó hirnevét, mint a csend
őrség tekintélyét emeli. 

A felsoroltak alapján a honvédelmi minister Kovác8 
Buna József cz. őrmestert, érdemteljes működése 
elismeréseül - inlmár másod Ízben - dicsérő ok
irattal tüntette ki, a belügyminister úr pedig 50 frt
nyi jutalolnc1íjban részesítette. 

* 
19. 11 N agy Mózes, r. sz. csendőrkerületbeli örsve

zető, nagy-selyki örsparancsnok, értesülvén hogya 
csicsó-holdvilági erdőben 1893. évi junius hó 19-én 
a kutyák egy emberi hullát kapartak ki és annak 
csontjait széthordták : a nyomozást Szilágyi István 
csendőrrel azonnal bevezette és 27 órai leleményes 
és észszerű eljárása folytán beszel'zett adatok alap
ján nemcsak a már oszlásnak indult hulla felisme
rését eszközölte, hanem az ezután folytatott erélyes 
nyomozás során a tetteseket is ki derítette ,és letar
tóztatta, 

A kutyák által kikapart hullában Sztrazsa Szonu, 
csicsó-holdvilági lakos ismertetett fel, kit Mihu Ni
culae és Juon, keszleri lakosok május hó 15-én meg
gyilkoltak és a csicsó-holdvilági erdőben elrejtettek. 

Pár napra reá az egerbegyi határban Litscher 
Mihály vasuti őr gyanus körülmények között halva 
találtatott. 

Ezen bűnesetet is Nagy Mózes örsvezetö Patak
falvi Mihály csenc1őrrel nyomozás alá véve, a gyil
kosság tetteseit kiderítette, letartóztatta és a biró
ságnak átadta. 

N agy Mózes őrsvezető ezen két szép eredményt 
megelőzőleg a lefolyt két évben örskörletében és 
annak szomszédságában- többek között - öt nagyobb 
betöréses lopást, 1 rablást és 1 gyujtogatást, illetve 
azok tetteseit a lehető legrövidebb idő alatt kiderÍ-
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tette s három egyént gyilkosságért, hármat rablásért,.. 
nyolczat betörési lopásért és egyet gyujtogatásért. 
letartóztatván, azokat a teljes bizonyítékokkal és sok 
bűnjellel az igazságszolgáltatás kezébe átadta. 

Ezen buzgó és derék örsparancsnokot a honvé
delmi minister úr, eredrnényes működése és fárad
hatlan tevékenysége elismeréseül, diceérő okirattal. 
tüntette ki. 

* 
20. Szabó Pál, V. sz. csendőrkerületbeli ez. örs

vezető. 
A galgócz-lipótvál'i vasuti állomáson az 1893. évi 

nyár folyamán, de különösen szeptember és október
hónapokban a lopások napi renden voltak. A lezárt 
teherszállító-kocsik feltörettek és azok rakományából 
különféle tárgyak, de különösem finom posztó és csip
kék lopattak el, a szelllély-szállító kocsik ból pedig a 
lószőr pamlagok és bársony behuzatok, a raktárak
ból - lopott kulcs Eegélyével - éleimi és fűszer
áruk és kőszén. Egyáltalában avagyonbiztonság a . 
vasuti állomáson rendkívüli módon volt megingatva. 

Ezen' lopások tetteseinek kiderítés e annál inkább
ütközött nehézségekbe, mivel - a mint utólag ki
derült - a lopásokat maguk a vasuti alkalmazottak 
követték cl, kiknek hivatalb eli kötelességük lett 
volna a szálIítmányok biztonsága felett őrködni. 

Szabó Pál ez. örsvezető, galgóczi örsparancsnok,. 
jóllehet csak október hó l-én lett az örsre áthe
lyezve és így alig volt még alkalma a viszonyokkal. 
megismerkedni, teljes odaadással hozzáfogott a meg
ingatott vagyonbiztonság helyreállításához és addig 
nem nyugoaott, míg végre november hó 20-án és a 
következő napokon neki és Storteczki János csend
őrnek, ki őt a nyomozásban hathatósan támogatta, 
sikerült a tetteseket két vasuti gyakornok személyé
ben kideríteni és letartóztatni. 

Ezen nyomozás folyamán sok oly tárgy is került 
elő, melyeknek ellopásáról magának az állomásfőnök-
nek sem vol t tudomása; másrészt olyanok is, me-
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~yekről nem volt megállapítható, hogy azok a szállítás 
közben mely állolnásról vesztek el? 

Az orgazdáktól elkoboz ott tárgyak a 2000 frtnyi 
értéket túlhaladták; miből ki vehető, mily kárt okozott 
ezen tolvaj szövetkezet. 

Még egy más esetnél is kimutatta Szabó ez. örs
vezető, hogy örskörletében avagyonbiztonság épség
bentartását szivén hordozza. 

Felső-Zéle községben ugyanis 1893. évi november 
hó 4-én Horváth György paj táj a leégett; a nyomozás 
-ugyan azonnal megindíttatott, de eredményre nem 
vezetett. 

Ugyanazon hó 27-én Felső-Zélen ismét tűz volt, 
mely alkalommalOndrieska János és Szonák Mihály 
.Fajtái égtek le. 

Az ekkor Szabó Pál ez. örsvezető yezetése alatt 
megindí tott nyonl0zás kiclerítette, hogy az említett 
l,ét tűzeset gyujtogatásból eredt és mindkét esetben 
a gyujtogatás Varga János felső-zélei lakosra reá 
bizonyíttatott, ki még azt is beismerte, hogy egy 
:alkalolnmal az ottani plebános pajtáját is fel akarta 
gyujtani, de e terve kivitelében megzavartatott ; be 
ismerte továbbá azt is, hogy elhatározott szándéka 
volt a községet nyolcz ízben felgyujtani. Varga János 
vallomása arra enged következtetni, hogy ő pyroma
niában szenved, így tehát letartóztatása által Szabó 
ez. örsvezető a községet az elpusztulástól s a lako
ságot kiszámíthatlan kártól mentette meg. 

Az ecseteltek szerint Szabó Pál ez. örsvezető köte
le3séghűségének, szolgálati buzgóságának és ügyes
:séO'ének oly kiváló j elé t adta, hogy III élt án kiél'de
ln~lte a honvédelmi Ininister úr által részére kiállított 
-dicsérő okiratot. 

* 
21. Tö'lli Pál és 
22. Orosz Mihály ezimz. örsvezetök, 
23. Stern Gábor és 
24. Nagypúl István csen c1ől'ök 11 VI. sz. csend Ól'

kerület állományában. 
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Tó'Ui .Pál cz. örsvezető, ki a baranyamegyei sze
derkényi őrsparancsnokságot 189R. évi deczember hó 
S-án vette át, örskörletének megzavart közbiztonsági 
viszonyai iránt eleitől fogva oly kötelességhű érdek
lődéssei viseltetett és oly dicséretes tevékenységet 
fejtett ki, hogy rövid idő alatt egy Baranya várme
gyében már évek óta garáz:dálkodott, kiterjedt tol
vajbanuát és annak számos orgazdáját leleplezte. 

Ugyanis 1893. évi deczember hó 27-én virradóra. 
ifj. Czirer József kátoly-ptl~ztai bérlő kárára, zárt 
irodájának feltörése után, 441 frt készpénz lopatott 
el. A Tó'lli Pál cz. örsvezetö és Ster;'n Gábor csendőrből 
álló járőr a nyomozást ugyan azonnal megejtette, 
azonban eredluényre csak annyiban jutott, hogy 
megállapította, miszerint a tettesek csak czigányok 
lehettek és mivel azokat összeszedni nem lehetett; 
az őrsvezető a további nyomozást a legközelebbi 
vásárig halasztotta el. 

Véletlenül 1894. évi j anuár hó 2-án az örs körlet
hez tartozó Német-Bóly községben országos vásár 
tartatott s miután ezen vásárra a környékbeli czi
gányok mind ellátogatni szoktak, Tó'lli cz. örsvezetö 
ezen alkalmat felhasználva, magát három csendőrrel 
vásárfelügyeletre kivezényelte és úgy csendőreit, 
mint a mohácsi örsről ugyancsak vásárfelügyeletre 
megjelent Orosz Mihály cz. örsvezető és Nagypál 
István csendőrből álló járőrt is utasította, hogy a 
czigányokat feltünés nélkül figyelemmel kisérjék. 

Míg Tó'lli cz. örsvezetö nehány gyanus czigány t 
feltünés nélkül a község házához kisért, Orosz lYli-· 
hály őrsvezető és Nagypál István csendőr két czigány 
asszonyt - Petrovits Pálnét és Sárközi Annát -
éppen akkor fogott el, midőn ezek a vett csizmákat 
egy-egy 50 forintos államjegygyel akarták kifizetni, 
lniért is a járőr a két asszonyt is a község házához 
kisérte. Kinyomoztatott még a vásárban az is, hogy 
a czigány o k Borjád községben deczember hó 31-én 
a korcsluában nagyban mulattak és csupa 10 forin
tosokkal fizettek. 
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A vásár után az elfogott ezigányok - számszerint 
·4 férfi és 2 nő - a szederkényi örsre kisértettek 
.minek megtörténte után Tölli ez. örs vezető az örs: 
körletben lakó összes czigányokat összefoO'atta és 
.azután a kikérdezéghez fogott. A ezigányok abkereszt . 
.kérdések által zavarba ' ejtve, ellenmondásokba keve. 
xedtek és csakhamar bei::;merték az ifj. Czirer József 
bérlőnél elkövetett betöréses lopást, mely esetnek 
részletes kiderítése és ~ bűnjolek inegszerzése iránt 
:foganatosított nyomozás folyamán még 20 betörés 
10 lopás és 1 lólopá., deríttetett ki;lnely büneselek~ 
mények által okozott kár a 3122 frtot túlhaladta. 

A nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján 
"Kolompár J ózset' Ferencz babarczi, Petrovits Pál 
.kékesdi, , Kovács Ferencz, János és Miska borjádi, 
Kovács Adám I. és II. Petrovic s János német.bólyi, 

I Bogdán (hatos) János mesztegnyei, Kolonlpár Bózi 
b~jai czigány ok és Tringer ~ózsef kátoly·pusztai lakos, 
mint tettesek, Kovjanics Simon és Illés Szávó bor. 
jádi lakosok többrendQeli orgazdagág miatt a szeder. 
kényi őrs által letartóitattak és a megszerzett _ 
mintegy 1500 frtnyi értéket képviselő - bűnjelekkel 
a mohácsi kir. járásbiróságnak átadattak, hová még 
·"33 orgazda is feljelentetett. 

Ezen fényes eredménynyel végződött nyon10z~s, 
mely 20 napon keresztül szakadatlanul folyt, HJ mlly 
jótékony hatással volt a lakosságra, ép oly eh~ette~tö 
példa azokra, kik a vagyonbi~ton~á~ot v~szél~.~z~et;~. 

Ezek alapján a honvédelmI mInls,te;' ~r 'lo{ll l HJ 
-cz örsvezetőt kinek ezen naO'yszabasu es tapultato
sa~ keresztül' vitt nyomozásban oroszlánrésze, ~'olt, 
'valamint Orosz Mihály ez. örsvezetőt és Stern Gn.bol' 
s Nagypál István esendőröket, k~k ,Tfillit. a nyo~o· 

.zásban hathatósan támogatták, dlCsero okll'atal tur:-
tette ki, míg a belügyminister úr Tól! i ez. örsv~zető: 
nek 60, Orosz ez. örsvezetőnek 40, ft két esendŐl'nek 
pedig 30-30 frtnyi j ntalon1dijat engedélyezett, 
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9fl Szemánn József, IV. sz. csendőrkerületbel~ 
e";~áőr járől;vezető Pi~yara A,ndrá~. esendőrrell~93. é~l 
aUO"US7.tus ho 12-én éjjel 1 ora taj Lan N agy-Saros

rol 
b l' J' k J' f" n,z eperj esi örsre b~vonu van" ,ansz '! oz se rf o~m~s-

ter örsparancsnok altal _ a .Soovar~n !eny~geto ~r~Iz
veszély Iniatt az eperjeSI renrlorseg tamogatasara 
kirendeltetett. A járőr ezen parancs folytán azonnal 
Soóvá.rra indult és a vasuti állomáshoz nem messze 
eső hídnál Hovan János eperjesi rendőr szakaszveze
tővel, ~Iagyar András és Krajnyák András rendőrök
kel, valamint Berger Sámuel eperjesi vendéglőssel s 
ennek Porczik nevű bérszolgájával s végül Turek 
nevű malombérlőnek Göttlicher Hugó főmolnárjával 
találkozott, kik már Eperjesre visszajöttek. 

Miután a járőr a nevezettektől tudomást nyert 
arról, hogy Göttlicher főmolnár családja a Turek
féle malom közvetlen közelében levő és az árvÍztől 
már teljesen ellepett házban benrekedt s hogy a 
család megmentésére az árvizen át senki sem mer 
az épületbe behatolni: a járőr az összes emberekkel 
a helyszínére sietett. Oda érve, Szemánn csendőr, 
miután fegyverzetét Pievara csendőrnek átadta, csak
nem nyakig érő vízben, a rendőrszakaszvezetö lám
pájának gyér fénye mellett, a nagy sötétségben meg 
nem határozható távolságban fekvő épületig hatolt. 
Példáját követte a két rendőr is, a mennyiben az 
egyik rendőr Szémánn csendőrbe a másik pedig 
tá~sába fogózk~d?tt és így nagy Ügygyel.bajjal, mi
u,tan a, nagy ,sotetsé~ben ~ megáradt víz által sodort 
fakra es egyeb holmIkra IS kellett ügyelniök neho C7y 
eze~ által e~sodo,rtassanak és m~nthetetlenül elpu~z
tuljanak, mlndharman szerencsesen bejutottak a ve
szélyeztetett házba. 

Itt megtalálták a főmolnár feleségét és 5 kis gyer
~rekét, kiket, a~ntá~ az 1-1·5 luéter magaRságú víz
b?l a 20 lepesllyue fekvő, erős kőanyagból épült 
~~z:ualomba ugyancsak . az árvizell át áthurczoltak 
1 cr e vek ~z llsszonrt é.s 2 ~yermeket SzentlÍ 1111 esendő; 
eoyen ent vItte at olbe fogva a vizen és biztonsáO'ba 

b 
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helyezte a Illalomban, míg a másik 3 gyermeket a 
~ rendőr rnentette meg. 

Ezen nemes és bátor tényeért a honvédelmi mi
nister úr Sze1ruinn József csendőrnek teljes elisme
rését fej ezte ki. 

...J, 
'1' 

26. Holl6s Vilmos és 
27. ]liklós Péter őrmesterek 
28. Horváth József és ' 
29. GoriC8úner Ignácz csendőrök a VI. sz csendőr-

kerület álloDlányában. . 
\Vurm Albert dombovál'i gabnakereskedő kárára 

1 ~93. évi junius hó 6-án éjjel, háza falának kibon: 
tasa és a szobájában levő iróasztal feltörése után 
3565 frt készpénz és 1865 frt értékű vál tó és érték: 
papir ellopatott. 

.A.z eset tudomásul vétele után Buday Gyula 
hadnagy, szegzárdi szakaszparancsnok vezetése alatt 
a, nyomozás megindíttatott, de a 9 napon át tartott 
nyomozás daczára, a tetteseket illetőleg eredményt 
elérni nem sikerült, mert a gyanusított egyének az 
összes bűnjeleket részben elrejtették, részben meg
sem lllisítették. 

.A. hosszas nyomozás eredménytelensége azonban 
a nyomozásban résztvett Hollós Vilmos őrmester 
dombovári és ~Iikló8 Péter őrmester sásdi örs pa
rancsnokot nem csüggesztette el, hanem kettőzött 
buzgalmat, tevékenységet fejtve ki, ügyesen és lele
lllényességgel az adatok gyüjtésén fáradoztak és kü
lönösen a környékbeli közártalmú egyéneket titkon 
éber figyelelumel kisérték, mely eljárásuk hosszas és 
kitartó fáradozás után eredményre is vezetett. 

"c gyanis Pandúr György egyházbéri és ennek veje 
Széll A.ndrás magva1'-hertelendi lak6sok indokolatlan 
nagyobb ml(rvű bi~tokvá8árlása és feltünő költekezése 
az o~llenük táplált gyanut mindinkább megerősítette, 
miért is a két Őrn1est.er midőn már nevezetteknek 
tettes voltát igazoló má~ adatok birtokába.is jutot
tak, 1894. évi február hó 8·án ellenük nyIltan fe1-

léptek eSI 
Ez alkalo 
Szell And 
Pandúr I 

I es egy , 
mely adi 
vete se uj 
kötve eB 

I
, közse~ e 
. jáb61 üg) 
, Dirtokot 

nevere il 
A mal 

feltalált 
nusított 
1;'l8Zonya 
mervű I 
beigazoln 
kokkal 
a TITurm 
ismertek 
adtak el,' 

Szell , 
menes 
váron, 
nőcsele 
ragyom 
elbeszel~ 
kl I 

S 'eszse: 
dája az 

Szell 
György 
hOI1\, \\l b. 

egyszer 
helyszín 
G)ör~í . -. , 
eRe eso 
mbo,á 
nil !))' 



~ermti 

~. \111, C)ft. 

IJahtrt;keQ~ ~~ 

llliza (alanaK l~~, 
z!~ ffl!öri1~ C 
• 'JI' I J ra IQ f·';>" 

) \~\en~e~e aLO~\ 
,umo! órilllt 
:1!H ~a!~i Öl~t' 
, nan/ill Kello~: 

I j' 
,"~mn el I, 

-', l,! I,' 
'~10rt~b el !1 

1;~Mtl ntK~: 
~\1t nOlllal t: 

II ~~le\ttt, 
~n el enMt \ 

I\OK lnaoio~' 
l\üno 1ú'16~1 
, Wél1il 

~ Wil1\.' 

177 

léptek és mindkettőnél egyszerre tartottak házkutatást. 
Ez alkalommal 4 drb adás-vevési szerződést és pedig 
Széll Andrásnál e~y drb 1000 forintos birtokról szólót, 
Pandúr Györgynél pedig egy drb 140, egy drb 200 
és egy drb 480 forintos birtokról szólót találtak, 
mely adás-vevési szerződések a kérdéses lopás elkö
vetése után, rövid időközzel egymás után lettek meg
kötve és pedig a rendes szokástól eltérőleg nem a 
községi előljáróság, hanem a gyanu elhárítása czél
jából ügyvédek közbenjötte mellett. Széll András a 
birtokot saját nevére, ellenben Pandúr György a neje 
nevére iratta át. 

A már előzőleg beszerzett adatok alapján és most 
feltalált szerződések elkobzása mellett mindkét gya
nusított egyén letartóztattatott s miután az anyagi 
viszonyaikat tőbbszörösen felülmult gyors és nagyobb 
mérvű birtok vásárlásra fordítot t pénz holszerzését 
bejgazoini nem tudták, az eléjök állított bizonyíté
kokkal szemben tagadásuk sikertelenségét belátva: 
a Wurm Albert kárára elkövetett betörési lopást be
ismerték és a végrehajtást illetőleg a következőket 
adták elő. 

Széll András 1893. évi május havában templomba 
menés ürügye alatt többször fordult meg Dombo
váron, hol Kánya Teréz, Wurlll Albertnél szolgáló 
nőcseléd ismerősével találkozván, agabonakereskedő 
vagyoni állapota után tudakozódott. Kánya Teréz 
elbeszélte neki, hogy gazdájának igen sok pénze van 
s készségesen leírta azon szoba belsejét is, hol gaz
dája az asztal fiókjában a pénzt tartogatni szokta. 

Széll András e7.en tényállást apósával, Pandur 
Györgygyel közölte, minek folytán elhatározták 
hogy Wurmnál betörnek. lVIiután előzőleg Széll még 
egyszer elment Dombovárra és Wurm udvarában 
helyszíni szemlét tartott, junius hó 6-án este Pandur 
György és Szél András, magukkal víve egy szántó
eke csoroszlát és egy vésőt, bementek gyalog Do
mbovárra. Ott a vasút mellett bevárták, míg 'Vurm
nál minden elcsendesedett, azután megközelítették 

12 
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a házat és annak udvarfelőli falát kiásták. Az 
ekként támadt résen Széll a szobába hatolt, itt gyuf~ 
gyújtása mellett a véső segélyével az asztalt felfe
szÍtette és az abban talált pénzt és értékpapirokat a 
nyiláson át Pandur Györgynek kiadta, azután pedig 
gyorsan a közelfekvő 8ásdi erdőbe menekültek. Itt a 
pénzen osztozkodtak: mindegyikökre jutott 1600 frt, 
azonkívül Széll még 300 frttal többet kapott hoO'y 
azt Kánya Teréznek n. nyújtott segélyért át~dja, ki 
azonban 200 frttal megelégedvén, Széll a többit 
elköltötte, A pénz III ellett talált váltókat, értékpapi
rokat és más iratokat, nehogy nyomra vezessenek, 
még az erdő ben elégették, 

Ezen beismerő vallomás után a letartóztatott tet
tesek még beismel'ték, hogyaházkutatás alkalmá
val náluk előtalált négy drb adás-vevési szerződés
ben megnevezett birtokokat ezen betörés útján szer
zett pénzen vásárolták s hogy Széll a lopott pénz
ből két lovat és egy borjnt 300 fl,tért, Pandur pedig 
egy tehenet 70 frtért vásárolt, a többi pénzt pedig 
elköltötték. 

A nyomozás folyamán a betörésnél használt eso
roszIa é~ véső is előkerülvén : Széll András, ki betö
rési lopásért n1ár több Ízben állott vizsgálat alatt, 
de mindannyiszor kisiklott, - Pandur György, ki 
lopásért három ízben összesen 10 évet ült a fegy
házban, továbbá Kánya Teréz, ki lopásért négy 
hónapra, - Pandur Györgyné, ki lopásért egy és fél 
évre, - Széll István, ki verekedésért egy és fél 
évre volt már előzőleg elítélve, valamint Széll An
drásné veszélyes zsebtolvajnő, luint kik a fent leírt 
nagylnérvű betörési lopás elkövetése és elpalásto
lása érdekében vállvetve közremiíködtek, az előtalált 
összes bűnjelekkel együtt az illetékes biróságnak 
átadattak. 

Ezen szép eredmény elérésében kiváló él'dem 
illeti meg Buday Gyula hadnagyot, ki az őrn1este
rek eredluényes fellépése után azonnal a helyszinére 
sietett és a nyomozás értehni vezetését eszközölte: 
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azonban Holló.') Vihnos őrmester dombovári és 
ltliklós Péter őrUlester sásdi örsparancsnokoknak,. 
valamint· az ezekkel együtt müködött Horváth. 
József c1ombovári és G01'icsaner Ignácz sásdi örs
b~li csendőröknek tulaj donítható a főérclem, hogy 
ezen nagyszabású bűncselekmény hónapokon át 
tartó, lelkiismeretes, fáradságot és áldozatot nem 
kÜl1élő, leleményes utánjárás és hét napi küzdelmes.: 
llyonl0zás után telj esen kicleríttetett. 

Az ez alkalommal tanusított kötelességhű, ügy-
buzgó és ügyes magatartás és eredményes eljárás 
elismeréseül a honvédelmi miniszter úr Hollós és 
l\Iiklós őrmestereket s H01'váth és Goricsaner csend
őröket dÍcsérő okirattal tüntette kj. 

~~ 

30. D1'azenovié Tamác:J, magyar királyi horvát-
szlavon csendőrőrmestel'nek a közbiztonsági szol
gálat terén, hosszll időn át tanusított ügybuzgó és. 
eredménydús működéseért a m. kir. hon védelmi 
minister úr teljes elismerését fejezte ki, a horvát
szlavon-dalmát bán úr 60 frtnyi jutalomdíjat enge
délyezett. 

-v 
~I' 

31. Bozsi István örsvezető, 
32. Reickord Imre, 
33. Tóth Márton, 
34. BáUnt Károly, 
35. Ka;"sza Ferencz, 
36. Kiss János I, 
37. K is Gábor és 
38. Gálos József csendőrök, a VI. sz. csendőr-ke

rület állo111ányában. 
A letenyei örsről kivezényelt Bozsi István örsve

zető és Reickord Imre csendőrből állott járőr 1894. 
évi február hó 8-án éjjel avecsehelyi szőllőhegyen 
több Ízben elkövetett betörési lopások tettesei után 
nyomozván, a szőllőhegy átkntatása közben egyik 
elhagyott és nyitva talált pinczében, kukoriczaszár
halom aJatt egy borral telt hordóra bukkant, 111ely 

12* 



180 

.í1átszólag nem régen lehetett ott elrej tve s melyen 
.kívül gyertya-cseppek voltak észlelhetők. 

Az ezen alapon megindított nyomozás folyamán 
..Rozs z: örsvezető oly nyomokra bukkant, melyek sej
teni engedték, hogy egy szervezett betörő banda 
nyomára akadt; miért is örséről még Tóth Márton 
..és Bálint Károly csendőröket maga mellé rendel
vén, a talált nyomokon halad va, a nyomozást oly 
erélyesen és annyi körültekintéssel folytatta, hogy 
csakhamar sikerült egy veszélyes betörő bandát fel
fedezni, melynek szálai Kis-Kanizsa és a somogy
megyei Horvát-Szt.-Miklós községbe nyúltak. 

Ezen most már nagyobb szabású nyomozás bizto
'sítása végett, Bozsi Öl'svezető ide vonatkozó jelen
tése alapján a járőr megerősítése czéljából még 
Kajsza Ferencz, Kiss János L és Kis Gábor csend
őrök a nagy-kanizsai örsről és Gálos József csendőr 
.a bánok-szt.-györgyi örsről kivezéllyeltettek. 

A 28 napon át folytatott, tapintatos és ügyes nyo
mozás során négy pinczebetörés, három magtár
lopás, egy sertés- és öt tehénlopás, összesen tehát 
13 bűncselekmény 1417 frtnyi kárértékben derítte
-tett ki, tettesekként 13 gonosztevő letartóztattatott, 
17 egyén orgazdaság és bűnrészesség miatt feljelen
ietett. Ezen bűncselekmények nem csak a tettesek 
beismerő vallomása, hanem a legénység ügyes és 
minden apró részletre kiterjedő kutatása folytán 
·összeszedett számos bűnjel által teljesen tisz
tázva lett. 

Ezen eredményes és fáradhatlan kitartással keresz
tülvitt nyomozásnál szerzett érdemeik eli~meréseül 
.a m. kir. honvédelmi minister úr Rozsi István örs
vezetöt, Reickord Imre, Tóth Márton, Bálint Ká
roly, Kajsza Ferencz, Kiss János I., Kis Gábor és 
Gálo8 József csendőröket dícsérő okhoattal tüntette 
ki, míg a m. kir. belügyministel' úr Bozsi örsveze
i~t e~en felül még 30 forintnyi jutalomdíjban is 
:reszeSl te tte. 
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39. Malyáta Agoston őrmester és 
40. T"'axler György csendőr, a IV. sz. csendőr

keTület állományában. 
Zemplén megye Károlyfalva községében 1894. évi 

május hó 13 án tűz ütött ki és oly mérveket öltött,_ 
hogy a pusztító elemnek 50 lakház a melléképüle
tekkel és a rom. kath. templom is áldozatul estek._ 

Azonnal,a tűz kiiitése után a sáros-pataki örsrő1 
.L11alyáta Agoston őrmester, Darnó Ferencz czimz .. 
örsvezető s Traxler György és II. Tóth János 
csendőr a tűzoltás körüli segédkezés és a renel 
fenntartása czéljából kivezényeltettek és mindent 
elkövettek, hogy a pusztító elemnek gát vettessék. 

Ezen segélyszolgálat alkalmával M,alyáta őrmes-
ter, Traxler és II. Tóth csendőrökkel Frei Istvánné· 
lángban álló házához érvén, a körülálló emberektől. 
értesült, hogy Frei Istvánné holnliait megmentendő,. 
az égő házba berohant és nem bír többé kijönni. 

Ezen hírre Traxler csendőr megkísérlette a házba. 
való behatolást, de mivel az ajtó zsarátnok által el 
volt torlaszolva, ez neki neIn sikel·ült. Ezen bal
siker nem tántorÍtotta el Traxler csenc1őrt, hanem 
még inkább meggyőzvén őt a uenrekedt asszony
veszedelmérő), arra indította, hogy az ablakon át 
batoljon be a szobába. Ennélfogva Traxler csendőr
az ablakot bezúzván, bemászott a f'zobába, hol 
azonban a nőt a legszorgosabb keresés daczára ne~ 
találta, ~iért is a fojtó füst és hőségtől kénysze
rítve, csakhamar ismét az ablakon át kimászott. 
Midőn Traxll3r csendőr a kin t levő embereknek 

kutatása erechnénytelenségét elmondotta, azok azt 
felelték, hogy Freiné alkalmasint a szobával szom
szédos kamrába menekiHhetett. Erre Malylda őr
mester és Traxler csendőr fegyverzetüket és szere
léküket II. Tóth csendőrre bízták és nlivel éjfél 
volt, hogya sötétségben eligazodhassanak, Rák 
Ignácztól egy lámpát kértek és így felszerelve az;. 
ablakon át behatoltak a szobába é~ miután a lámpa 
p~logó f~nyénél Illeggyőződtek, hogy Freiné csak-



182 

19yall nincs ott, behatoltak a kamrába, hol csakha
Inal' meglelték az asszonyt a földön fekve teljesen 
~szméletlen állapotban. Gyorsan megrag~dták az 
.ablakon át a szabadba kivitték és Rák Ignácz 'paj
tájában elhelyezték, hol az asszonyt csak négy órai 
folytonos élesztgetés után sikerűlt ismét életre 
hozni. 

Hogy M alyúfa őrlnester és Traxler csendőr ez 
.alkalommal maguk is koczkára tették életüket, 
bizonyítja azon körühnény, hogy a szobát és kam
.1·át az égő tetőzet okozta fojtó füst annyira betöl-
tötte, hogy mindketten szemeiken megsérültek és öt 
napig állottak orvosi gyógykezelés alatt s alig egy percz 
.lnulva, hogy az ftsszonyt sikerűlt megtalálni és meg
menteni, a ház padlása beszakadt s így ha a két 
bátor mentő gyors elhatározás helyett még egy 
ideig habozott volna, akkor úgy R,Z asszony, mint ők 
maauk i~ menthetetlenül elvesztek volna. 

Ezen önfeláldozó, elnberszeretettől vezérelt tet
tükért a m. kir. honvéclelmi minister úr úgy 
J.lalyáfa Ágoston őrmestel'nek, valamint Traxler 
Györay csendőrnek is teljes elismerését fejezte ki. .. o .. 

,' .... 
',' 

41. Pa,uer Ferencz, III. sz. csendőrkerületbeli 
czimz. örsvezetőnek az 1893. évben !{őszeg vidékén 
megtartott nagy haclgyakorlatok aJkahnával tábori 
-csendőr minőségében tanusított különös szorgalma, 
üg~~essége és szolgálatkészségeért a m. kir. honvá
delmi minister úr elismerését fejezte ki. 

,o.
'I' 

42. Kormúnyo8 János, II. sz. csenclőrkerületbeli 
esenc1őrt az 1894. évi április hó ll-én Csongrádon 
.dühöngött tűzvész alkalmával egy elnber-életnek a 
tűzhaláltól gyors elhatározással és bátor elszántság
gal történt megmentéseért a m. kir. honvéclelnü 
miniszter úr dícsérő okírattal tüntette ki. 
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42. Fejé1' Béla, V. sz. csenc1őrkerületbeli őrmes
terllek huzamosabb időn át, mint örsparancsnok, de 
különösen mint segédoktató 10 éven át tanúsított 
kötelességhű, pontos, igen buzgó és eredményeR 
lnűködéseért, valamint teljesen megbízható és kitünő 
luagatartásaért a m. kir. honvédelmi minister úr 
teljes elismerését fejezte ki. 

* 44. Gábriel Alaj os és 
45. Nagy Ferencz, VI. sz. csenc1őrkerületbeli őr

mestel'ek. 
A sárvári ((Korona» vendéglőben 1893. évi novem

ber hó 25-én éjjel Deák János és Koloszár János 
marhakereskedőktől 1207 frtot loptak el. A lopás 
gyanúj a ugyan azonnal Horn Gyula országosan 
ismert zsebmetszőre háralulott, ki a lopás elköveté
sekor a vendéglőben megfordult, de ezen egyénnek 
hosszabb ideig nem lehetett nyomára akadni, míg 
végre Gábriel Alajos őrmester zalaegerszegi és Nagy 
Ferencz őrmester sárvári örsparancsnokoknak sike
rült a HOl n család tartózkodási helyét kipuhatolni 
és azt is megtudni, hogy a lopások főintézője, Horn 
Gyula, a kecskeméti rendőrség által mint katona
szökevény elfogatott és a budapesti cs. és kir. 4-ik 
hadtestparancsnokságnak átadatott. 

A nevezett két őrmesternek sikerült az ügyesen és 
kitartással keresztülvitt nyomozás során a HOl'n csa
lád üzelmeit teljesen leálczázni R bárha az érintett 
lopásból származó pénzt már elköltötték, mégis 
nyomról-nyomra, hiteles adatokkal sikerült a biró
ság előtt bebizonyítani, hogya sárvári pénzlopást 
csakugyan Horn Gyula követte el s hogy ő ezen, 
valamint más alkalmakkor elkövetett bűncselekmé
nyek útján szerzett pénzt családjával: Horn Imre, 
Kasák Mari, Horn Jenő, Reszler Teréz, Horn 
Gizella és Fischer lVláriával, - kik a lopásokl'ól 
szintén tuclonJással bírtak, sőt azok keresztülvitelé
nél nlagnk is segédkezet nyújtottak, - együttesen 
költötte el. 
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Ezen nyomozás alkalmával a két őrmester többek 
közt Horn Imre sáregresdi lakásán egy támlásszék 
hátában elrejtve, mintegy 600 frt értékű arany- és 
ezüst. ékszert talált, melyeknek egy része a Farkas 
Ferencz, Fenyvesi Miksa, Zsilinszki Miksa és társa, 
zalaegerszegi lakosok kárára 1891. évi február hó 
26-án éjjel elkövetett ékszerlopásból származik. 

Ezen bűncselekmények kideritésében Gábriel és 
Nagy őrmesterek közel 25 napon át szakadatlanu! 
nyomoztak s vasúton, előfogaton és gyalog nyolcz 
vármegyét utaztak be, a mi nen1 kis fáradságba és 
anyagi áldozatokba is került. 

De fáradozásukat a legszebb siker koronázta, a 
mennyiben nyomozásuk által egy oly zsebmetsző 
banda lett leleplez ve s megsemmisitve, mely gonosz 
üzelmeit éveken át országszerte a legnagyobb szem
telenséggel folytatta és a vagyonbiztonságot nagy 
mértékben veszélyeztette. 

Ezen fáradhatlan és észszArűen keresztülvitt nyo
mozás alatt kifejtett ügybuzgalmnk és az elért siker 
elismerés&ül a m. kir. honvédelmi minister úr 
Gáb'riel és Nagy őrmestereket dicsérő okirattal tün
tette ki, mig a m. kir. belügyminister úr részükre 
25-25 frtnyi jutalomdíjat engedélyezett. 

* 
46. N agy Mihály Lajos, II. sz. csendőrkerületbeli 

czimz. őrmester. 
A német-palánkai örshöz 1894. évi junius hó 26-án 

az újvidéki kir. törvényszéktől azon felhlvás érke
zett, hogy Popper Móricz és Mutavcsics Blázsa bu
kini lakosoknál pénzhamisítás gyanuja miatt bázku-
tatást ta.rtson. 

Ezen felhívást N agy Mihály Lajos czimz. őrmes-
ter, német-palánkai örsparancsnok, Paulik Ferencz 
csendől'rel, Feber Antal községi rendőrvezető kb'en
delt tanú jelenlétében még az nap este hét órakor 
teljesítette, - de daczára az öt órai fáradságos kuta
tásnak - Popper Móricz lakásán selnIni gyanúsat selll 
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találtak, másrészt pedig meggyőződtek, hogy Mutav-
csics Blázsa nevű egyén Bukinban nem létezik. 

Ezen eredménytelen kutatás után Nagy Mihály
Lajos cz. őrmester felkereste Bukinban egy igen. 
használható besugóját, kitől megtuclta, hogya pénz
hamisítás lujatt már bűntetve volt és az őrmester' 
által rég figyelemmel kísért Andrity Blázsa bukini. 
lakos, az előtte való napon este egy egyfogatú kocsint 
Palánka felé kocsizott. E közlés az őrmesterben az. 
Andrity ellen már rég táplált gyanút rnegerősítvén, 
a járőr a rendőrvezető kíséretében, bár éjfél Inál'" 
rég elmúlt, azonnal felkereste Andrity Blázsát, ki 
ágyban fekve találtatván, az őrmester által hozzá. 
intézett azon kérdésekre: «kinél járt a múlt éjjel 
Palánk án ? s mit hozott onnan kocsiján ?)) oly
zavarba jött, hogy néhány perczig a legnagyobb eről
ködés daczára selU tudott szólani, utóbb pedig az.: 
őrmester sürgető biztatására felkiáltott: «látom,_ 
nem lehet már kitérni, megmondom az igazat! )}. 
S ekkor azatán elbeszélte, hogya kérdéses alkalom
mal Englert Ferencz, német-pf1lánkai lakosnál volt. 
hamis pénzért, de eredménytelenül, a mit a rögtön. 
foganatosított házkutatás is igazolt. 

A járőr Andrity Blázsát magához véve, Palánkára, 
ment, hogy ott Englerttel szelnbesítse. Palánkán: 
junins hó 27-én reggel negyed négykor megérkezve,. 
a járőr Englertet azonnal. az Anc1rity által előadot-
takra nézve kikérdezte, minek beisluerése után En-
glert azt ,is elmondotta, hogy Andrity egy forin
tos államjegy magyar szövegű lenyomatával ellátott
litograf követ és két (11-b - préReléshez szükséges-
ónlemezt vitt el magával elrejtés végett. Englert 
még azt is beismerte, hogy 1893. év november
havában a szerémmegyei Vnkováron Maszing János 
német-palánkai illetőségű egyén lakásán 50 forintos. 
bankjegyeket készítettek, mely czélra Bécsből lito
graf köveket hozattak és az általa készített faalkat-
részek és Szavits Milós ó-palánkai kovácsmester 
által készített vas alkatrészekLől egy gépet állítot .. 
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ttak össze; a kövekre az 50 forintos bankjegyeket 
Englert rajzolta és a szintén Bécsből hozatott festék
kel sikerült a forgalomban levő 50 forintosokhoz 
-teljesen hasonló bankjegyeket előállítani. 

Ezen bemondás folytán az őrmester az őrizet alá 
'Vett Andrity és Englerttel Maszing János lakására 
sietett, hogy - miután maga Maszing János már 
rég fogva volt - most ennek nejét elfoO'ja és 
-egyáttal ott ház kutatást tartson. Az Englert elfo
gatásáról értesült lVlaszingné azonban időközben 
hazulról megszökött, miért is az őrmester a házat 
felitgyelet alá helyezvén, Maszingné felkutatására 
indult és nem sokára sikerült is neki az asszonyt 
egy magánháznál megtalálni. Kikél'deztetvén, ele
inte semmiről sem akart tudni, de miután En
glerttel szembesíttetett és ez vallomását előtte is
mételte, ennek behatása alatt az asszony beismerte, 
hogy az 1893. év november havában Wangler palánkai 
lakos hozta Englertet hozzájuk, a mikor is férje 
Englertnek 200 irtot adott, hogy azon Bécsben lito
graf köveket, festéket és más - a pénzbamisításhoz 
szükséges - kellékeket vásároljon, mely tárgyak 
azután férjének nevére a vasúton meg is érkeztek. 
Hat hónapi fáradozás után végre 1894. év május 
havában sikerült az első hami:3 50 forintos bankje
gyet hibátlanul előállítani, mire azután összesen 
12,000 frt értékü hamis 50 forintosokat készí tettek 
-és a hamisítványokon Englerttel osztoz kodtak. En
:glert a neki jutott 6000 frtot magához vette, míg ők 
a nekik osztályré3zül jut0tt 6000 frtot a ház padlá
-sán és az istállóban készített üregekbe, a gépet 
pedig a takarmányfélszerben egy téglafalazat közé rej
tették el. Férje egy drb 50 forintost a szerérumegyei 
Mirkovié községben junins hó elején forgalomba 
hozott; ezen sikertől felbátorÍtva férje Dorner János 
·ó -palánkai lakost tolmácsul maga mellé véve, Vnko
várra szándékozott menni, hogy a többi hamig 
:50 forintoson túladjon. A vukovári hajókikötőnél 
.azonban férjét a c3enclőrök elfogt.ák, lllil'e Dorner a 
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hanlis pénzzel visszatért és őt a történtekről érte
sítette. Gyanítva, hogy férje elfogatásából kifolyólag 
nála házkutatást fognak tartani, junius hó 25-én 
Brandelik Jakab néluet-palánkai lakos segélyével a 
gépet szétbontotta, farészeit öS8zevágta és elégette, a 
a litográf követ, festéket s luás apró kellékeket 
pedig anyja, Schézer Zsuzsanna, kocsin Cséb alá 
vitte és ott a Dunába dobta. 

Ezen vallomás alapján Nagy Mihály Lajos ez. 
őrmester mos t a Dorner által V ukovárról visszaho
zott 119 darab hamis 50 forintos elkészítését tűzte 
ki' feladatául. Hosszas kihallgatás és Maszingnéval 
történt többszörös szembesítés után végre Dorner 
János bevallotta, hogy a hamis pénzt Német-Palán
kán Dorner Annánál rej tette el. A j ár őr rögtön oda 
nlent, de az ügybe szintén beavatott Dornerné és 
leánya a j árőr jövetelét észrevevén, a kamrában a 
földbe elásott hamis pénzt gyorsan kiemelték rejt
helyéből é3 a takaréktűzhelyben égő tűzre dobták, 
mit látva az épen belépő N agy ~il~ály Lajos 
ez. őrlnester, kezével a tüzet el akarta oltani, de 
mir csak a megszenesedett paph-darabokat Iuent
hette meg. 

A járőr azután lVIaszingnénál tartott házkntatást" 
mely azonban csak annyiban járt eredménynyel, 
hogy a pénz rejthelye megállapíttatott és a gép 
faalkatrészeinek hamuja megtaláltatott. Most a 
jál'őr Schézer Zsuzsánnát vette elő, ki Cséb en az
után megjelölte a helyet, ,hol a Iitograf követ és a 
többi magával hozott holmit a Dunába dobta. 
A járőr erre halászok segélyével e helyen kutatott 
és sikerült is a litograf követ az 50 forint08 lenyo
mataival, egy festéktöl'ő márvány lapot és egy fes
tékzúzót, továbbá egy pléhdobozt' festékkel, egy 
pléhdobozt terpentinnel, egy drb papirt az 50 
forintos lenyomatával, egy drb kél'egpapirt és egy 
szivacsot kihalászni. 

Ezután Englertre keri:ilt a sor, ki vonakodás nél
kül bevallotta, hogya neki jutott 120 (h-b 50 forin-
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tost annak hallatára, hogy l\Iaszing elfogatott 
juniu8 hó 24-én a bukini erdőben elégette minek 
felismerhető n1aradványait a járőr utóbb' meg is 
találta. 

E nyomozás folyamán a már megnevezetteken 
k~vül mé~ ~ ei~rach György tovaris~vai, LopariRz 
Janos prlVnleZaJ, Wangler Ferenez o-palánkai és 
Wilding György német-palánkai lakosok is letartóz
tattak. Weinrach ugyanis két drb ónlemezt adott a 
gép összeállításáhQz azon kikötéssel, hogy a hami
sítványok ból neki is jusson; nevezett junius hó 
28-án Obrováezon menekülés közben elfogatott és 
Palánkára kísértetett. 

Loparisz pedig Maszing Jánossal a hamisitványok 
előállításához szükséges anyagok beszerzése végett 
majd Budapesten, majd Béesben járt; a szövetkezet 
értelnü szerzői azonban Wangler és Wilding voltak, 
kik úgy Englertet, mint Maszingot a hamisÍtvá
nyok elkészítésére reábeszéltek és azok fqrgalomba, 
hozatalánál Maszingnak kezére játszottak. Ugy Lopa
risz, n1Ínt Wangler és Wilding bűnrészesség miatt 
elfogattak és N émet-Palánkára kísértettek. 

1VIidőn a pénzhamisításnak tettesei, bűnrészesei és 
az összes bűnjelek Nagy Mihály Lajos ez. őrmester 
intézkedése folytán a német-palánkai községházánál 
összegyűjtettek, az őrmester juuius hó 28-án az 
újvidéki kir. törvényszéktől táviratilag egy vizsgáló
biró kirendelését kérte, ki 29-én N émet-Palánkán 
meg is jelent, a letartóztatottakat kihallgatta s miután 
bűnösségijket mindannyian beismerték, az összes bűn
jelekkel Ujvidékre kísértette be. 

Nagy Mihály Lajos ez. őrmester, kit a nyolllozás 
alatt Szabó Albert, Pauli k Ferenez s I{uszturin 
Mátyás csendőrök és Tepliezki J állOS prb. csendőr 
hathatósan támogattak, ezen 74 órán át tartott nyo
mozás során oly kiváló ügyességet és fáradhatlan 
buzgalmat tanusított, hogy ezen eredményes lllŰkö
dése elismeréseül őt a 111. kir. honvédelmi nlillister 
úr most már másodízben (1. 1894,. évi zsebl{önyv 
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206. 1.) dicsérő okirattal tüntette ki, míg a m. kir. 
belügyminister úr neki 40 frtnyi jutalomdíjat enge
délyezett. 

* 
47. Sárfi Dániel, VI. sz. csendőrkerületbeli 

csendőrt, a Kund Béla, Somogymegyei nagybirtoko
son 1894. évben elkövetett rablógyilkosság tettesei
nek kiderítése körül tanusított, előljáróját - Egyed 
József hadnagyot, lengyeltóti szakaszparancsnokot -
támogató, ügybuzgó és kötelességhű, eszélyes és 
eredményes magatartásaért és működése ért, a m. 
kir. honvédelmi minister úr dicsérő okírattal tün
tette ki, a m. kir. belügyminiszter úr pedig neki 50 
frtnyi jutalomdíjat engedélyezett. 

* 
48. Stern Hermann, III. sz. csendőrkerületbeli 

őrmesternek az 1894. évben megtartott honvéd 
lovas hadosztály keretg.Yakorlatok alkalmával tábori 
csendőr minőségében általában, de különösen a 
vezérkari segédszolgálatba vágó feladatok megoldá
sánál tanusított jártassága, odaadó és igen buzgó 
magatartásaért a m. kir. honvédelmi miniszter úr 
elismerését fejezte ki, míg az ezen gyakorlatokhoz 
vezényelve volt többi lovas csendőrök, kik mint 
tábori csendőrök rninden irányban igen j ól megfe
leltek s katonás magatartásuk, valamint erélyes 
fellépésük ált~l kitűntek, érdemeikhez képest a 
III. sz. csendőrkerületi parancsnokság által dicHérő 
okírattal, illetve nyil vános megdicséréssel tüntet
tettek ki. 

~~ 

49. Földi Pál, V. sz. csendőr kerületbeli CZlmz. 
őrmester. 

Esztergom, Komárom, Nyitra, Pozsony, Győr, Pest, 
N ógrád és Hont vármegyék területén egy jól szerve
zett vakluerő tolvaj szövetkezet évek óta tervszel'iHeg 
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több kisebb-nagyobb betörési lopást követett el a 
nélkül hogyacsendőrségnek lelkiismeretes után
járása daczára ezen szövetkezet furfangos tagjait ki
puhatolni sikerült volna. 

Végre Fáldi Pál ez. őnuester, esztergomi örs
parancsnok, - ki a nyomozások eddigi eredluény
telensége daczára neIU csüggedt el, haneiu szakadat
lanul ujabb és ujabb nyomok után puhatolt, - egyik 
besugójától néveIulítés nélkül s csak általánosságban 
tartott, csekély jelentőségűnek látszó oly adat birto
kába jutott, lnelynek alapján azután vas erélyével 
és fáradságot nem ismerő buzgalmával a leleménye
sen előkészített s ügyesen keresztül vitt nyomozás 
során 1894. évi lnájus hó 6-án és a következő hóna
pokban a fennidézett megyékben elkövetett 32 bűn
esetet - 7047 frt kárértékben - kideríteni és a tette
seket, nevezetesen egy Gyuranka János nevű Tren
csén megyei pruzsinai illetőségű kintornást és 7 tár
sát a törvény kezébe szolgáltatni, 5 orgazdát feljelenteni 
s bilnjelként 19 nagy csomag rőfös árút, több rend
beli ruhát és egyéb tárgyat, valamint 329 frt 47 kr 
kés7,pénzt elkobozni sikerült. 

Ezen higgadt megfontolással és tervszerűleg veze
tett nyomozásnál tanusított ernyec1etlen buzgalma, 
odaadó, czéltudatos és körültekintő lnűködéseért Földi 
ez. Ől'lnestert a m. kir. honvéc1elmi Iuinister úr dí
csérő okirattal tünLette ki, a nl. kir. belügynlinís
ter úr pedig 50 frtnyi jutalomdíjban részesítette. 

Lehoczky Florian örsvezető, Palatinusz János, 
Kl'i7,sán István, Uram Mihály, Bélai Pál, Tóth György, 
Szabó János, Sifter István, N agy István és K.ellel' 
István csendőrök, kik mind annyian a nyonlozás alatt 
nemcsak lankadatlan buzgahnat fejtettek ki, hanelll 
hivatásbeli kötelességüktől áthatva, tényleges kÖ7,re
működésük által a szép eredmény elél'éséhe7, nagy
ban' hozzájárultak, az V. sz. csendőr kerületi parancs 
nokság részéről luegfelelőleg clícsértettek Ineg. 
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50. Gergely György őrmester, 
61. Lassú Lajos czÍlnz. őrmester, 
52. Ugrai Lőrincz « « 

53. Bozs-l.ng József « « 

54. Lászlú Salnu, örsvezető, 
55. Bökányi Lajos (t 

56. He'rner I1n1'e « 
57. Borsi Gábor « 
5S. B e1'nát Flora, 
59. Molnú?' Ignácz, 
60. Tóth Vendel, 
61. Hoch Ferencz, 
62. Megbis Mihály, 
63. VadeTna Ottomár és 
64. Szklepics Bálint csendőrök a VI. sz. csendőr 

kerület állományában, a közbiztonsági szolgálat terén, 
különösen az 1893. évi tavasziDuna áradások aIk aL 
mával, valamint a Dunamenti megyék területén nlű
ködött lótolvaj, okmány- és pénzhamisító bandák
nak *) kinyomozása és a tettesek letartóztatása körül 
történt közremilködés alkalmával tanusított köteles
séghű és fáradságteljes tevékenységük s a jeles es 
közhasznú eredmények eléréseért a m. kir. honvédelmi 
Ininister úr részél'ői dicsérő okirattal tüntett ek ki. 

~\; 
"o' 

65. Nagy IJajos III. sz. cBendőr kel'ületbeli őrlllester ... 

Egy derék örsparancsnok. 

Nagy Lajos őrnlester 1891. julius havában a boros
jenői örsre őrparancsnoki Ininőségben áthelyeztetvén,. 
e fölötte nehéz örsön a legnagyo b b erély lyel és fára(l
hatlan buzgalolumal kezdette meg és folytatta szolgá
lati működését; - hogy mily nehéz feladattal kel-

* 1. BH lapon. 
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tt meg~ü~denie, lU ily eredmén eket' , 
ucloU elel'nl, azt a következökb y. tes, "sIkereket 

A b '/1'" • en Ismer etJuk 
. . or?SJ enOl orskörlet helyi és személ i vis'z 

teklntetehen Arad nlegye terül t' l Y onyok 
5yik~ne~. mondható ; cRak még e e~~ évt~~~h:í'~t~b~k 

.az .~gesz" ol:skorlet egy alig itt- ott me szakadt o : 
teruletbol allott; az alsóbb néposztál g , e~~08 
Jr" -} ·t'" ".. y vagyIs az ors-

01 e nepessegenek zome famunkával fo l lk ' 
oly tOll az erdöségben tartózkodott minek gk~' °tZkvan 

t 'b · t 1" " ove ez
. e en. a, e }_ese~, l~I ~eletlen, "mInden törvénybe ütköző 
cseleklllenJ l e, kulonosen lopa8ra betörésre utona'll' , hl' - , ' 't· , , ' , asra, la atila, gYU,J ogatasra e8 az ember élete ellen' b" _ 
cse~~km~l1yekre, h~jló lakosság még inkább el~ad~~ 

.erkolcseiben illeg Inkább sülyedt. ' 
E népnek fő j elle ln yonása a bosszúállás' - vitás 

ügyét - ezelőtt - legtöbb esetben nem vitte a ható
;::,ág ,elé~ hanem önm!lga intézte azt el a saját móCl.ja 
sZ~,rInt, doronggal, fejszével, késsel, pisztolylyal vagy 
égo csovával s ezen eszközökben ép oly kevéssé volt 
válo:?atós, luint a hogy nem törődött a következmé
nyekkel. Gyakran egy koreslnai összeszólalkozás ele-

.:gel1dö voU a,rra~ hogy - napok múlva is - egyik 
a másikat leszúrja, vagy házát fe] gy új tsa. 

Jellemzésül szolgáljanak a következő hiteles ada
t.ok: közvetlen a csendőrség szervezése előtt Boros

ot:T ellőn! a község piaczterén, a déli órákban, a boros
jenőiek egy több pandurból álló fogolykíséretet meg-
tállladtak~ ur panc1nrokat igen súlyosan megverték, a 
foglyokat measzabadították seleresztették ; történt 
pe~1ig mindez o csupa rakonczátlankodásból a, nél~ü}~ 
hoO'y az erőszakoskodók az ügyben legkevesbbe IS 

€rJekelve lettek volna. A járás főszolgabiráját - n1Í
yel intézkedése nekik nelTI tetszett - fényes nappal, 
kocsiYa']~ ló,al eg.,ütt az árokba elöntötték és meg
'yerték. 

A. korcsmákba. písztolylyal, Yadászfegyyer~el ~ll~nt~k, 
helyiség-ekben csupa l'akonczátlankoclasbollovol~oz
k s· ivá~ közDen összekap va nem ritkán egylllL'l,Sra 

lh·öldöztek. 
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Akabátos eluhert a~ esteli szül'külettől kezdve 
bárhol találták, leverték és kirabolták. , 

A }\:özártahllúak száma lIlég 1891. evben Boros
J'ellőu It 200-at, az örskörlet~en a 300-~t 11leghala:clt~. 

jVag/1 Lajos önn,ester n;lnclenek előtt a hel~l es 
szeulélyi viszonyok lsmeretet tette alapos tanuhnanya 
tárcryáyá és midőn ezek folytán meggyőződött arról 
ho;y az e~őf?rduló biinese~ek túln~o~nó r~szben ma
aán bosszubol erednek, mInden kInalkozo alkalmat 
felhasznált arra, hogya népet az önbiráskoclás hely
telen foaalmáról, annak káros következményeiről 
felyilágo;ítsa, őket mindennemű vitás ügyeikre és 
sérelmeikre nézve a törvényszabta út betartására 
terelje. 

Ezen észszerií.séggel, tapintattal, sok türelem és ki
htl'tással éveken át követett eljárása lneghozta a kivánt 
eredményt, mert a mily arány ban a vitás ügyek a 
hatóságok elé kerültek, ép oly arányban kevesbedtek 
a bosszúból eredő bií.ncselekmények, melyek külön
ben azelőtt napirenden voltak. 

Nagy Lajos őrmester a helyi rendészeti ügyeket a 
törvények és szabályok általlIlegengedett legnagyo b b 
szigorral kezelte; a közártalmúakat szünet nélkül 
ellenőrizte, a gyanusokat megfigyelte; a közbizton
sági zavarokat szorgalommal, kitartással nyomozta, 
ily irányban kifejtett fáradhatlan tevékenysége, elért 
~redményei és sikerei folytán a köznép bizalmát, a 
Jobb móduak szeretetét, a hatóságok elismerését és 
b~csüléAét s minden tekintetbeni támogatását vÍvta 
kl magának, a mi további szolgálati mií.ködésére igen 
előnyös befolyással volt. 

De legjobban dicséri ezen őrmesternek helyes, czél
~~datos szolgálati mií.ködését, ernyedetlen szorgalmát, 
fa,radhatlan tevékenységét, alnbiczióját azon fényes 
yege!edmény, hogy a még csak néhány évvel ezelőtt 
~.s, h~:hedt bo~o~jenői örskörlet ma már a nyugodt 
olskorletek koze sorolható, melyben közbiztonsági 
'~avar csak ritkán fordul elő. 

Az 1893. évben Borosjenőn szakasz parancsnokság 

13 
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állíttatván fel, Nagy Lajos őrmester mint szakasz
parancsnok-helyettes szélesebb áttekintést és műkö
dési kört nyert, miáltal némely fontosabb nyomozá
sokat - őrse határain kívül - a szakasz területén, 
igen szép eredménynyel oldott meg. 

Az általa, mint borosjenői örsparancsnok által, 
1891. julius hótól kezdődőleg elért eredményeket a 
következőkben - csak az érdekesebbeket - akarjuk 
felemIíteni: 

1. Az 1886. évi márczius hó 4 -5. közötti éjjel öz
vegy Havelka Venczelné nagy-halnlágyi lakos meg
gyilkoltatott s 800 drb aranya és 200 frt papirpénze 
elraboltatott. A csendőrség és biróság részéről meg
indított nyomozás eredménytelen maradt s így a sú-
1yos bűn~set a kiderítetlen közbiztonsági zavarok 
jegyzékébe került. 

Nagy Lajos őrmester a kiderítetlen közbiztonsági 
zava10kkal behatóan foglalkozván, e súlyos bűneset 
feldei'itésén titokban, feltűnés nélkül lankadatlan 
szorgalom és kitartással munkálkodott s midőn már 
elegendő anyago t gyűjtött, 1893. márczius 25·től 
apríl 25-ig keresztűl vitte a nyomozást, de legjobb 
törekvése mellett sem volt képes a kívánt czélt el
érni. - E balsiker folytán azonban e derék altiszt 
nem csüggedt s folytatta titokban tartott nyomozását 
szakadatlanul tovább is, míg végre az 1894 január hó 
29-től február 9·ig tartott nyomozás Slorán a tetteseket 
Kolozsváry Ferencz és ágyasa Szirka Kíva, továbbá 
Klein Ignácz - a bűntett elkövetése idejében nagy
halmágyi lakosok - személyében kiderítette, letartóz
tatta és a biróságnak átadta. 

2 .. 1892. junius hó 19-én éjjel Ferkán Togyer rep
szegi lakos (bokszegi örskörlet) bezárt ládájából 310 
frt ellopatott ; a megindított nyomozás során a lopás 
alapos gyanújával Zatopa Mihály ugyanottani lakos 
terheltetett; azonban az illető szökésben lévén le tar-
t I t ' , oz atasa nem volt eszközölhető. 

1893. szeptember 25-én a folyton szökésben volt 
Zatopa Mihályt Virág Miklós vasúti ügyeleti csendőr 
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a borosjenői vasúti állomáson letartóztatta s az örsre 
kisérte, a lnidőn is .N agy Laj os őrlnester kikérdezés 
alá vonta. 

Szeptember 26-án Nagy Lajos őrmester és Virág 
ltIiklós csendőrből állott járőr a nyomozás folytatása 
czéljából Repszegre, a helyszínére kiszállt s Szabó 
Ferencz örsvezető bokszegi örsparancsnokot maga 
lllellé vevén, 203 órai igen észszerű és nagy körül
tekintéssel vezetett nyomozás után a szóban levő pénz
lopásnak gyanusított által történt elkövetését megálla
pította, de kiderítette egyúttal azt is, hogy Zatopa Mi
hály 1892. deczember 18-án Mos Tódor repszegi la
kost orozva, bosszúból, lakásának ablakán át agyon
lőtte ; végre, hogy 1893. ápril 15-én éjjel Zsukán Con
stantin vizesfalusi lakost (csermői örskörlet) neje fel
bérlésére, ennek két fia és veje segítségével meggyil
kolta. 

Zatopa Mihály, továbbá a meggyilkoltnak neje, két 
fia és veje letartóztatva, abiróságnak átadattak. 

3. 1892. junius hó 24-én Nagy Lajos őrmester ma
gán úton arról értesült, hogy Markucz Petru apatelki 
lakos, gyanús körülmények között életveszélyesen 
meg betegedett. 

A beteget Ol'vosszakértővel nlegvizsgáltatván, meg
állapíttatott, hogy az illető eme betegsége következ
tében emlékező tehetségét és beszélő képességét el
veszítette s egész testén terjedelmes szederjes foltok 
ütöttek ki, azonban a diagnozist az orvos megállapí
tani nem tudta. 

Nagy Lajos őrmester 46 órai nyomozás után ki
derítette, hogy Vigyikán Fika és Frúzs Iliana apa
telki lakosok, Márkucznak ételébe és italába mérges 
növények alkatrészeit keverték oly czélból, hogy Vi
gyikán Fikát megszeresse és nőül vegye. Márkucz 9 
havi szen ve.dés után betegségéből felépült, de életben 
luaradását egyedül rendkívüli erős és szÍvós szerve
zetének köszönhette. Mindkét nő - veszedelmes ku
ruzslás miatt - bllnjelekkel együtt a biróságnak át
adatott. 

13'" 'I' • 
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4. 1892. szeptembel' 22-én este 8-9 óra között 
Plesch Sámuel borosjenői lakosnak a községben levő 
lakatlan háza padlására álkulcs segélyével több egyén 
behatolt s az ott raktároz va volt buzából zsákjaikat 
töltögették. . 

Nagy Árpád és Szegfű Rudolf csendőrök sétálásbó~ 
alaktanyába visszatérendő, midőn a jelzett épület 
mellett elhaladtak, a padlásról kisugárzó világosságot 
gyanúsnak találták, tehát annak okáról meggyőződést 
szerzendő a padlásra szándékoztak felmenni, de midőn 
a padlás ajtót megközelítették, a padlásról rájok lőttek. 

A két csendőr a helyszínén maradva, egy el}lbert 
a csendőr-Iaktanyába küldöttek járőrért, N agy Arpác1 
csendőr pedig hirtelenében a szomszédos pénzügyőrl 
laktanyából szerzett egy lőfegyvert, hogy a járőr meg
érkeztéig a fegyveres betörők és ellenszegülők ellen 
eredménynyel intézkedhessék. 

A lövés zajára összecsődült népcsoportot abetörők 
3 lövéssel elriasztották, azután a háztetőt kibontották , 
hogy elmenekülhessenek, miben őket N agy Arpád 
csendőr egy feléjök irányzott lövéssel megakadályozta. 

Eközben Blaboly Frigyes örsvezető és Halász András 
csendőrből állott járőr a helyszínére megérkezve, a 
csendőrök valamenny,ien a padlásra felhatoltak s ott 
Bitang Juon, Alb Adám, Zakoj Avralll és Kriszta 
Antóni borosjenői illetőségű hirhedt közártalmúakat 
tetten érték, a midőn is ezek 11 zsákot már megtöl
tö.ttek volt buzával. 1 drb kétcsövű vadászfegyver, 
1 hatlövetű forgópisztoly és 2 álkulcs tőlük elkoboz
tatván, letartóztattak és az éjszakán át a községi fog
dában őriztettek. 

Nagy Lajos őrmester következő nap vagyis szep
tember 23-án szolgálatból az örsre bevonulván s mi
után Blaboly Frigyes örsvezef.őnek az esetre vonat .. 
kozó jelentését átvette; az örsvezetővel eO'yütt azon
nal a továbqi nyomozáshoz fogott és 50 ór~i nyolllozás 
során Alb Adámra 3, Zakoj Avramra 7 és Kriszta 
Antónira 9 rendbeli betöréses lopást derített ki. I{i. 
derítette továbbá, hogy a tetten ért betörőkkel Pesz-
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kál' Adálll, Bukátos Avralu és Buligán Gyorgye 
borosjenői lakos közártahnúak megelőzőleg kétrend
beli betöréses buzalopásban vettek részt, végre, hogy 
a lopott buzát Kacsol' István és Zenyik József boros
jenői lakos ol'gazdák vették át és árusították el a 
piaczon, kiktől azt Domokos Rebeka, Szabó Károly 
és Hauser Simon vásárolták meg. 

A felsorolt összes betöréses lopások mind a jelzett 
padláson Plesch Sámuel kárára követtettek el s ösz
szesen luintegy 70 mm buza 480 frt kárösszeg ere
j éig lett ellop va. 

A megejtett házmotozások alkalmával a lopott 
buzából 22 zsákkal találtatott elő és lőn elkobozva. 
A tettes ek és orgazdák letartóztatva, 2 lőfegyverrel 
és 2 ' álkulcscsal mint biinjellel, abiróságnak át
adattak. 

5 .. 1893. augusztus 31-én éjjel özvegy Kuzmán 
Szemina Temesmegye kelmáki lakos udvarába isme
retlen tettesek behatoltak, az udvaron alvó Nikoleszku 
~Juon nevű cselédet meggyilkolták, az ablakot bezúzva 
a lakszobába betörtek s 10,000 ~frtot, 2 drb bajor 
tallért, több selyem kendőt és 1 női bekecset elra
boltak. - Káros midőn a rablókat az ablakon át 
megpillant0tta, menekülési szándékból az utczafelőli 
ablakon kiugrott és lábát törte. 

Nagy Lajos őrmester 1893. november 24-én Szabó 
Ferencz örsvezetöt és Bús Károly csendőrt a bokszegi 
örs ről maga mellé véve, a felmerült gyanúokok alap
ján a jelzett rablógyilkossági esetre nézve a nyomozást 
folyamatba tette és 223 órai igen fárasztó, észszerii 
és körültekintő nyomozás után tetteseket Belan Fi
lip, Palkó Ilie, Palkó Mikulaj, Monyorán Juon, Román 
J uon, Galucz Petru, Palkó Flóra bokszegi, Jónás 
Gyula, Máris Tódor, Bélteki Teréz silingyiai, Peja 
Juon, Serán Flóricza, Peja Gyorgye tauczi és Malo
tyeszku Gyorgye kelmaki lakosok személyében kide
rítette és Peja Gyorgye kivételével - ki elfogatása 
előtt luegszökött, de később a tauczi örs által elfoga
tott - ', letartó~tatta és a bíróságnak átadta. 
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A letartóztatottaknál megejtett motozás ok alkalmával 
a rablott pénzből és tárgyakból 3550 frt 72 kr pénz, 
továbbá abból beszerezve 1817 frt 80 krra becsült 
élő állatok, 2 drb bajor tallér, 1 női bekecs előtalál
tatott és elkoboztatott, lnely tárgyak - az élő álla
tok kivételével - a rablógyilkosságnál használt 2 
lőfegyverrel és 2 fejszével együtt mint bilnjelek a 
biróságnak beszolgáltattak. 

A jelen nyomozás sikerének oroszlánrésze Szabó 
Ferencz örsvezető bokszegi öl'sparancsnokot illeti, ki 
igen helyes megfigyelései alapján szerzett adatokat 
és szálakat a nyomozást vezető Ől'mester kezeibe jut
tatva, őt az egész nyomozás alatt igen hathatósan 
támogatta. , 

6. 1893. november hó 5-én éjjel Burkucza Adámné 
sikulai lakos (kerülősi örskörlet) bekerített udvarába 
4 fegyveres egyén behatolt, azonban Burkuczáné fiai 
A vram és Petru által észrevétet vén elfutottak s az 
őket üldöző két Burkuczára menekülés közben 3 lö
vést tettek, de nem találtak; a fegyveres hetörők a 
községből kimenekültek a nélkül, hogy felismertettek 
volna. 

A kerülősi örs és a helyszínél'e kirendelt 6 csendőr 
november 8-ig eredmény nélkül nyomozott. Novem
ber hó 8-án Nagy Lajos ől'mester a szakaszpal'ancs
nokság intézkedése folytán a helyszínére kiszállott 
és 477 órai igen fárasztó és észszel'ű nyomozás után 
a rablási kisérlet tetteseit Czukra Pavel, Danyila A v
ram, Tyira Avram gurbai és Mocz Antoni csermői 
lakos közártalmúak személyében kiderítette, kikre 
nézve még az is megállapíttatott, hogy eme meghiu
s;Ult rablási kisérletet közvetlen megelőzőleg Tessán 
Adám zsikulai lakoshoz akartak betörni, de ott a szi
laj házőrző ebek által elriasztattak. 

Nagy Lajos őrmester tudomással bírt arról, hogy 
Solymosy Lajos apatelki földbil'tokos vizmiki mag
táráb61 2 év óta ismeretlen tettesek időszakonként 
nagyobb mennyiségű buzát loptak és mert a most 
letart6ztatottak között Czukra Pavel a vizmiki ura-
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dalom csősze is szerepelt, nyomozását ez irányban is 
kiterjesztette és kiderítette, hogy ezeket a buzalopá
sokat - álkulcsok segélyével - Czukra Pável ura
dalmi csősz, Tyira A vram, Tyira Constan tin, Tyira 
Petru, Tripon Tódor, Oala Pavel, Danyila A vram, 
Sold Ilie, Tejera Juon, Vosgyinár Juon gurbai és 
!(ocz Antoni csermői lakosok követték el. 

A további- hihetetlen fáradozásokkaljáró - nyomo
zások során a gurbai határban egy árokban elásva 
a betörőbanda tulajdonát képező 45 drb álkulcsot is 
sikerült megtalálni, melyekkel a vizmiki magtáron 
kívül még a csermői és borosjenői határokban levő 
összes magtárak is kinyithatók voltak. 

Folytatólagosan megállapíttatott, hogy Solymosy 
Lajos földbirtokos vizmiki magtárából 200 mtm buza 
1400 frt, aczélházi magtárából 320 frtot érő buza, 
árpa, kukoriczadara és gazdasági eszközök; Lövinger 
Ignácz gurbai magtárából 200 frt értékü buza, zab, 
kukoricza, vas és petroleum ; Wertheim Ernő csermői 
lnagtárából 150 frt értékü buza; Steinberger Mihály 
csermői magtárából 200 frtot érő buza; HolHi.nder 
Sámuel csermői magtárából 180 frt értékü buza 
lopatott el. 

Mindeme magtárak lakat jait és zárjait az előtalált 
álkulcsok kinyitották. 

Letartóztatottak a felsorolt betöréses lopásokat vala
mint azt is beismerték, hogy azok elkövetésekor lőfegy
verrel voltak felfegyverkezve és hogy az álkulcsokat 
Stern Lipót seprősi gépész készítette, ki ezek után 
szintén elfogatott. 

A betörőbanda még egy tagja, Csizmás Pável, a 
nyomozás folyamán községéből megszökött ; ez alka
lommal nem volt letartóztatható. 

Fentebb megnevezett betörők letartóztatva 45 drb 
álkulcscsal és 4 drb lőfegyverrel mint bűnjelekkel 
abiróságnak átadattak. 

Megjegyeztetik, miszerint károsok magtáraikban a 
hiányt észlelték ugyan, azonban felj elen tést vagy pa
naszt nem tettek, mivel a magtárak lakat jait és zár-
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jáit mindenkol· rendben találták és egyéb gyanús 
nyolllokat nem észleltek. 

7. Szökésben levő Csizluás Pável Aradon elfogat
ván, Nagy Lajos őrmester és I{iss Tivadar csendőr
ből állott járőr letartóztatottat átvette és miután még 
ezen járőr Sallay József és Farkas József csendőrö
ket maga mellé vette, Gurbán a további nyomozást 
folytatta. mely alkalon'lmal 243 órai felette nehéz 
nyomozás után megállapította, hogy Csizmás Pavel 
a vizllliki uradalmi magtárban elkövetett betöréses 
lopásokban 8 izben vett részt, továbbá az 1892-1893. 
évek folyamán 34 gurbai lakos zárt kamrájába 38-szor 
- luindig álkulcsok segélyével - hol egyedül hol 
Tyira Avram társaságában betört s összesen mint
egy 100 lutm buzát 700 frt értékben és ezen kívül 
meg nem határozható - de igen tetemes - mennyi
ségií. zsírt, lisztet, szalonnát és egyéb éleI mi czikket 
lopott. 

Letartóztatott lirtokában a motozás során 23 drb 
álkulcs találtatott elő, melyek az általa meglopott 
magtárak és kamarák zárjait és lakat jait mind ki
nyitották. 

Ugyanezen nyomozás során kideríttetett, hogy 
Csizmás Pavel 1889. szeptember 11·én Mánya llie 
beéli lakos kárára 4 drb 56 frt értékü sertést ello-
pott, mely lopásnál bűntársa Csizmás Antoni, az or- s eit 
gazda pedig Vale Mitru kerülősi lakosok voltak. E két kép 
utóbbi ellen a kellő intézkedés meg tétetett. zást 

Csizmás Pável 23 drb álkulcs-bűnjellel a bíróságnak leges 
átadatott. lyul 

8. 1893. junius és deczember hónapok közötti ülö
szakban HolHinder Sáluuel cserlnői (cserluői örskör
let) birtokos zárt magtárából 300 mtnl buza 100 
zsák li~zt é~ .500 darab üres zsák ellopatott ; a~ ösz
szes kar 29;)0 frtot tett ki. 

A járási f{)szolgabiró kiván atára (és káros különös 
kérelmére) a nyomozást Nagy Lajos örmester foO'a
na~o~~t~tta s, 59 órai nehéz, igen észszerll.. leleményes 
nnlkodes lltU.ll tettesek~t Hull~a lHitrH, Pet.l'ika 1\'Iitrn, 
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Petrika l\fihály, lVIára Gyorgye, Szabó Antóni és La
katos István csermői lakosok személyében kiderítette, 
a motozás alkahnával birtokukban a lopott tárgyak
ból 43 zsák buzát, 4 zsák lisztet és 61 üres zsákot 
talált elő. 

Tettesek letartóztatva 3 drb vaspléh és 2 vasruddal 
lllint bünjelekkel - melyek mint betörőszerszámok 
használtattak - abiróságnak átadattak. 

A fennebbiekben csak az érdekesebb eredményeket 
emeltük ki azon sikerek nagy sorozatából, melyeket 
Nagy őrmester az 1891. évtől kezdve mostanáig elért. 
Ezen időszak alatt a borosj enői örsállomás szolgálati 
könyvép.ek tanusága· szerint 862 egyén lett törvény
ellenes cselekményekért letartóztatva, illetve feljelentve. 

Ezen, a közbiztonsági szolgálat terén több éven át 
kifejtett kiváló szorgalma, fáradhatatlan tevékenysége 
és sikerdús nlüködéseért a m. kir. honvédelmi mi
nister úr Nagy Lajos őrmesternek teljes elismerését 
fejezte ki. 

Zárszóul csak annyit, hogy «a siker dicséri a lllun
~át,). Nagy Lajos őrmester szolgálati müködését az 
Altalános sz-olgálati határozványok 121. pont 7. al
pontja és 127. pontjának lelkiismeretes betartásával 
végezte. Ezen pontok értelmében: «köteles az örs
parancsnok lényegesebb közbiztonsági zavarok tette
seit - ha azokat az eljárt járőr kideríteni nem volt 
képes - a tett színhelyére azonnal kiszállva a nyomo
zást azonnal keresztül' vinni és az előbbi járőr eset
leges mulasztását helyrehozni» ; - továbbá: «szabá
lyul tekintendő, hogy az örspa~ancsnok csak jelen
tékenyebb és fontosabb szolgálatok teljesítésére van 
hivatva». Az elmondottakból kitünik, hogy N agy 
Lajos őrmester sok esetben a kiküldött járőr által 
ki nem derített közbiztonsági zavarokat eredménynyel 
nyomozta és fontosabb esetek előfordultával a hely
színére sietve, a nyomozást mindig személyesen vezette. 
A~ózzunk elislneréssel a kitartó szorgaloInnak, erős 

akaratnak, észszerü, találékony müködésnek és az 
elöttünk feltáruló dicséretes ererhuényeknek. 
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Szolgáljon utánzásra méltó és buzdító például a 
csendőrség minden egyes tagj ának, de különösen a 
fiatalabb sarjadéknak Nagy Lajos őrmester sikeres 
szolgálati tevékenysége és minden irányban ered
ménydús működése, hisz legnagyobb dicsőségünk 
szolgálati sikereinkben, legszebb jutalmunk pedig ab
ban a tudatban rejlik, hogy kötelességünket híven 
telj esítettük. 

* 
III. A m. kir. és a m. kir. horvát-szlavon osendór
ségi jutalmazási alapból jutalomdijat nyertek. 

A. rn. kir. I. számu csendőrkerületnél: 

I{ovács György őrmester 
Nagy István őrmester __ -
Grósz Frigyes őrmester --
Keresztély Mózes őrmester ---
Szabó István örsvezető czÍmz. őrmester 
Török Tamás örs vezető 
N agy Mózes örsvezető 
Ferencz Lajos csendőr 

A m. kir. II. számu csendő'l'kerületnél: 

Bodonyi Károly őrmester --- --- --- ---
Schmidt Ferencz czÍmz. őrmester --- ---
Fekete János czÍmz. őrmester --- --- ---
Bauer József örsvezető --- ---
Rádai Szilárd csendőr --- --- ---
Földi József ~sendőr --- --- --- --
KIing Mór csendőr_--

A m. kir. III. számu csendörkerületnél: 

N agy Lajos őrmester --- --- --- --
Viola Márton őrmester ---
Szilár Mihály czÍmz. őrmester 
Gudár István czimz. őrmester 

15 frt 
15 « 
10 ( 
10 « 
10 « 

10 « 

10 « 
10 (I 

10 frt 
15 (4 

15 « 
10 41 

15 li 

10 • 
10 « 

20 frt 
10 «( 

10 (I 

10 (I 

1)ic~er sala1 

l1aa5 1azÍlx 
HegedüS Ja' 

Am 
I 

1Ialyata A 
Popp Gerg 
Nagy Sáni 
Rinczel M 
Csordás F 
OroSZ Mil 
Egri Max 

A 

Balogh ~. 
peter Jár 
Kovács A 
Fazekas 
Zajacz ~n 
Kiss Jan 
Dorcsine 

AI 

Váradi 
NemetbJ 
Miklós 
Kovács 
~emet~ 
Török 
Paál J" 

Am. 

Kiselj 
Tu~ak 

I Stanke 
PISa G 
Popov' 
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Dicker Salaanon czímz. őrmester ___ o 

Haas Lázár örsvezeiő ---
Hegedüs János örsvezető __ _ 

_ A. m. kir. IV. számu csendőtrkerületnél: 

10 írt 
15 « 

10 « 

~lalyáta Agoston őrmester 15 írt 
Popp Gergely czímz. őrmester ___ 10 « 

N agy Sándor czímz. őrmester 10 ({ 
Hinczel Mihály örsvezető ___ 15 (+ 

Csordás Ferencz czímz. örsvezető___ 15 (t 

Orosz Mihály csendőr___ 10 (f 

Egri Mái'ton csendőr 10 (t 

A m. kir. V. szá1nu csendőrke1'Ületnél: 

Balogh Mihály czímz. őrmester 
Péter János czÍmz őrmester 
Kovács Albert czímz. őrmester 
Fazekas Laj os örsvezető 
Zajacz Mihály örsvezető __ _ 
Kiss János örsvezető __ _ 
Dorcsinecz P éter csendőr 

A m. kir. VI. számu csendőrkerületnél: 

.15 frt 
10 « 

10 « 
20 (t 

10 (4 

10 (. 
10 {, 

Váradi János őrmester ___ 15 frt 
Németh István (4. szárnybeli) czÍmz. őrmester 15 « 
Miklós Péter czÍmz. őrmester ___ ___ ___ 15 «, 
Kovács János czÍmz. őrmester 10 (~ 
N émeth István (2. szárnybeli) czÍmz. őrmester 10 (t 

Török István csendőr 10 <t 

Paál József csendőr 10 «. 

A m. kir. horvát-szlavon csendőr parancsnokságnál: 
Kiseljak Alajos őrmester___ 15 írt 
Turjak Ferencz őrmester ___ 15 « 

Stankerié Jakab őrmester 10 « 
Prsa György örsvezető___ 10 ft 

Popovié Demeter_ örsvezető 10 ' ft 
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Crnkoyié János ezlmz. öl'svezető __ _ 
Grbié Illés esendőr __ _ 
Ljustin Péter esendőr __ _ 

10 írt 
10 ff 

10 « 

Tehát 1894-ik évi augusztus hó 18·án, mint 
Ő császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb 
'Születése napján a jutalmazási alap kamataiból 
51 altiszt és csendőr, összesen 605 frtnyi juta
lomdíjat nyert. 

... 1 ... 

~.' 

IV. A csendőrkerületi parancsnokságok .álta.l . . 
dicsérő okirattalláttattak el. 

A nl. kirr. 1. szán~n csend15rkel'ületnél : 
J • 

Gredinúr lVlanó ezímz. őrmester (szobatűz , alkal
mával egy kis leány megégésének és a ház kigyuIá
sának megakadályozásáért). 

Pozsonyi János ez. örsvezető és Szász Péter csendőr 
{egy lótol vaj szövetkezet kiderítése és kézrekerítéséért). 

Patakfalvi Mihály és Szilágyi István csendőrök 
<több jelentékeny bűntény kiderítése és a tettesek 
elfogásáért ). 

Fodor Lőrinez ez. őrmester (egy betöréses lopás 
tetteseinek kiderítés e és elfogásáért). 

Deák Lajos és Zólyomi Márton csendőrök (fegyver
használat alkalmával tanusított erélyes és szabályos 
.elj árásukért ). 

Ozimbalmos József őrmester és Homona Jáno~ 
csendőr (több betöréses lopás kiderítése és a tettesek 
elfogásáért ) . 

Jákó János örsvezető (gyilko~ság kiderítése és a 
tettes elfogásáért ). 

T rrucza Miklós és Martoma János esendől'ök (egy 
gyilkosság és egy lólopás kiderítés e és a tettesek el· 
fogásáért). . ' 

Szilvúsi Vidor őrmeste~ (gyakran . előfordult . gyuJ
t ogatftsok tetteseinek kic1erítése és elfogásiért) . . 

Brelz pete; 
zasa es elioga 

Bikfulvi XI 
Illindenkor h 

KrecZa La 
teren rövid j 

Apáthy Dl 
szökött kator 
Klein Gyn 

gatlasa körül 
kivaI6 tevek€ 

SzaOó Istv 
legnagyobb 1'1 

BorDély 1 
csendőr (sza 
leleplezese eSi 
Pongrácz t 

vaj kBzrekerit 
Nagy Jak~ 

(eren tanusitof 
Simon MiM. 

sltott önfelhld 

Am. 

8zaoó Alba 
őrök (egy p 
teseelt) . 

Krausz Já 
ltöbb rendbel 

Vajna Ján~ 
Gergely es 
lopás tettesei 
ZS/lrkmku 

lolrajszöíetk 
ldám Far 

Ferencz. Sza 
Fodor Gábor, 
örök (egy tolla 
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B -retz Péter ez. őrmester (egy gyujtogató kinyomo
zása és elfogásáért ). 

Bikfalvi ~7agy Sándor őrmester (örsének 14 év óta 
mindenkor helyes vezetése és rendbentartásáért). 

K,,'ecza László örsvezető (a közbiztonsági szolgálat 
terén rövid idő alatt elért számos eredményért). 

Apáthy Domokos csendőr (egy fegyveresen csavargó 
szökött katona veszélylyel járó elfogásáért). 

Klein Gyula örsvezető (az aranyércz-Iopások meg
gátlása körül és a tolvajok kézrekerítésében tanusított 
kiváló tevékenységéért). 

Szabó István cz. őrmester (örsének mindenkor a 
legnagyobb rendben való tartása és helyes vezetéséért). 

Borbély Ignáez cz. őrmester és Mihók Simon 
csendőr (számos lopást elkövetett kóbor ezigányok 
leleplezése és elfogás áért ). · 

Pongrácz Sándor csendőr (egy veszélyes betörő-tol
vaj kézrekerítéséért) . 

Nagy Jakab örsvezető (a közbiztonsági szolgálat 
terén tanusított buzgósága és eredményes működéséért). 

Simon Mihály ez. őrmester (tiizvész alkalmával tanu
sított önfeláldozó működéséért). 

A m. kir. II. számu- csendőrkerületnél: 

Szabó Albert, Laki János és Kilb~trg Ádám esend
őrök ( egy pénzhamisító banda tagj ainak kézrekerÍ
téséért). 

Krausz János örsvezető és Jámbo,,' László csendőr 
(több rendbeli lólopások tetteseinek kézrekerítéséért). 

Vajna János örsvezető, Para Zsigmond, NÚ(1'údí 
Gergely és KoZla Sebestyén csendőrök (betöréses 
lopás tetteseinek kézrekerítéséért). 

ZS'Ltrkeszku Simon és Tóth János örsvezetők (egy 
tol~ajszövetkezet tagjainak kézrekerítéséért). 

Adá-m Farkas, Bankov Jakab, Dusor ~ihály, ProU 
Ferenez, Szilágyi Flóra, Vezán Márton, Uveges János, 
Fodor Gábor, Ilyés Alajos és Férencz Szilárd csend
őrök (egy tolvaj czigánybandatagjainakkézrekerítéséért). 
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Gaálí Gyula őrluester, Takacs József, Siegens 
Frigyes, Márton Ferencz és Dreher Adolf ez. őrmes
terek s Kovacs Bálint örsvezető (örsparancsnoki minő
ségben tanusított kiváló szorgalmuk és eredménydús 
működésükért). 

A 'In. kir. III. szám~{; csendőrkerületnél: 

Wollmann Lajos örsvezető és Va'l'ga Antal csendőr 
(egy négy tagból álló pénzhamisító szövetkezetnek 
hosszas nyomozás folytán sikerült kézrekerítése körül 
kifejtett kiváló ügyesség, észszerűség és lankadatlan 
,:szorgalomért ). 

Nagy Lajos őrmester, Paul Bertalan ez. őrmester, 
Szabó Ferencz örsvezető és Virág Miklós csendőr 
~két gyilkosság és egy jele~tékenyebb lopás tetteseinek 
kézrekerítése és letartóztatása körül kifejtett észsze
rií.ség és tapintatos eljárásért). 

KluZ8 József ez. őrmester (a Jász-Ladányban, 1893. 
évben pusztított nagy tűzvész alkalmával az oltás és 
vftgyonmentés körül kifejtett önfeláldozó lllűködés, 
hathatós segélykezés és kiváló odaadásáért). 

Haa.f! Lázár örsvezető (14 különféle bűncselek
mény tetteseinek 3 vármegye területén szétágazó igen 
fárasztó és ernyedetlen szorgalommal vezetett, 195 órai 
nyomozás folytán sikerült kiderítése és letartóztatá
,sáért). 

Zingay Gyula és Sze1'th Mihály örsvezetők (egy 
vakmerő rablógyilkosság tetteseinek igen nehéz körül
mények között sikerült kiderítése körül tanusított 
kiváló észszerűség, ügybuzgalom és fáradhatatlan 
tevékenységéért). 

Zombor!! György és Varga Mihályesendőrök .(egy 
gyilkosság és hat ren dbeli jelentékeny lopás tetteseluek 
igen rövid idő alatt sikerült kiderítése és letartózta,tása. 
körül kifejtett kiváló észszerií.ség és ügyességért). 
, Hajdu Károly Öl'svezető (egy rab]óg~ilkosság t,et
tes einek 153 órán át vezétett nyonlozas folyanutn, 
.sikerült' kiderítése és letartóztatása körül kifej tett 
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,kiváló észszerűség, találékonyság és fáradhatatlan 
szorgalmáért ). 

Fla1nln Bertalan őrmester (egy rablógyilkosság tet-
teseinek kiderítése körül kifejtett kiváló szorgalom, 
körültekintés és ügybuzgó tevékenységéért). 

A n~. kir. IV. 8zámu lJsendőrkerületnél: 

Kovács János II. ez. őrmester (a közbiztonsági 
szolgálatban szakadatlanul tanusított kiváló és ered-
ményes működéséért). . , .,., 

Földes Sámuel ez. őrmester (a Klraly MIklos Jasz-
apátii lakoson 1892. évi május hó 22-én elkövetett 
rablógyilkos~ág tetteseinek kiderítése és elfogásáért). 

Mályáta Agoston őrmester (a Sárospatak községében 
1894. évi február hóban előfordult több rendbeli tűzeset 
alkalmával tanusított kiváló tevékenységéért). 

Borso8 Péter ez. őrmester (a közbiztonsági szolgálat 
terén tanusított kiváló buzgalma, erélye és ügyeségéért). 

Ratkovszky István ez. örsvezető (a közös hadsereg, 
honvédség és m. kir. csendőrségnél megszakítás nél
kül töltött közel 40 évi szolgálata alatt mindenkor 
tanusított használhatósága és megbizhatóságáért). 

Gaál Sándor csendőr (egy 10 éves fiu gyermeknek 
a vizbefulás veszélyétől való megmentéséért). 

Bányi István örsvezetőnek (Kis Marczi László ózdi 
lakos ellen alkalmazott fegyverhasználat alkalmával 
tanusított bátor megatartásáért). 

K unfalvi Jakab cz. őrmester, Hinczel Mihály örsve
zető, Breuer János, Fazekas Ferenez és Magály György 
csendőrök (egy 11 tagból álló veszélyes tolvaj szövet
kezet kiderítése és letartóztatásáért). 

Csordás Ferencz ez. örsvezető (egy kiterjedt tolvaj 
szövetkezet tagjainak rendkivüli fáradtsággal eszközöl t 
letartóztatásáért ) . 

Orosz Mihály csendőr (egy több megyében garáz. 
dálkodó lótol vaj -szövetkezetnek nagy buzgalomn1.al 
es~közölt elfogásáért). 

Pajszik lVlózes csendőr (vasuti munkásokkal szem .. 
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ben alkalmazott fegyverhasználat alkalmával tanu, 
sÍtott bátor magatal'tásáért). 

Donovál András örs vezető és Hosszu János csendőr 
(egy rablás tettes einek nagy buzgalommal eszközölt 
kiderítése és letartóztatásáért). 

Leidolf Ede ez. őrmester (egy rablógyilkos kiderítése 
körül kifejtett ügybuzgó és tapintatos elj árásáért) , 

Balla János örs vezető, Bencze Gáspár,Király Gábor, 
Mezga Márton. Valkó Sándor és Tóth Bálint csendőrök 
(mel't az 1894, évben megtartott lovas hadosztály 
keret gyakorlatokon mint tábori csendőrök minden 
irányban igen jól megfeleltek és katonás ll1agatartásuk 
ál tal ki tün tek). 

A 'nL kir. V. 8zamu csendő1'kM"ületnél: 

Grat! Vilmos őrmester (szárny számvivői minő
ségben tnusított ügybuzgalma, fáradhatatlan tevékeny
sége és eredménydús munkálkodásáért). 

Chittil István őrmester (egy gyilkosság tettesének 
kinyomozása és letartóztatása alkalmával tanusított 
észszerű, buzgó és eredmény teljes szolgálataiért). 

Galbavy Mihály és Szlavik József csendőrök (szá
mos lopást elkövetett - a lipótvári fegyházból csak 
nemrég kiszabadult - megrögzött gonosztevő és tár
sainak észszerű, erélyes és fáradhatlan buzgalommal 
teljesített nyomozás által való kiderítése és letartóz
tatásáért ). 

Galik Tamás örsvezető (egy 310 fl-tos rablás 2 fur
fangos tettesének nagy fáradalmakkal való kiny011107ása. 
letartóztatása és a bűnjeleknek megkerítése körül 
tanusított ép oly ügyes és leleményes, Inint körül
tekintő és erélyes magatartásáért, valamint örsparancs
noki minőségben tanusított ügybuzgó, érteInles és 
szorgalmas munkálkodásáért). . 

Márton Ignácz örsvezető (ki fáradságot nenl IS

merő buzgalommal és körülteki.ntő igen ügyes el
járása által egy huzamosb időn át garázdálkodott 
·7 tagból álló kóborló czigánybandát ártalnlatlanná tett. 
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S az ezen banda által elkövetett 25 kisebb-nagyobb 
lopásból származó bűnjelek javarészét megszerzé, az 
ol'O'u,zdákat pedig kipnhatolá s feljelenté, továbbá egy 
Blcsben lakó veszélyes lókötőt leálczázott s az igazság
szolgáltatásnak - tö bb lej árt s halni s j árlattal - át
adott). 

Zatykó György, Péter János, Macseh: István, 8008 

Ferencz, PÚlI/r Lajos, Lár Gábor, Rohn János, Kohn 
Bernát őrmesterek, továbbá Haj" csek N ánnor, B racz l~
n'ik György örsvezetők, végre Thaly Ferencz csendőr 
(a vágmenti vidéket sujtott rendkívüli árvizek alkal
lnával a vagyon és emberélet mentése és az árvizek 
elleni védeleln körül tanusitott odaad ó buzgóság, lan
kadatlan erély, férfias elszántság és az önfeláldozásig 
lllenő kötelességhűségükért, mely erényekről a hatósági 
főnökök, a vész biztos s a lakosság is egyhangulag 
igen elismerőleg nyilatkoztak). 

Btock János ezÍmz. örsvezető és Kubicza György 
csendőr (kik a csorbai tóba fult 4 egyén hulláinak 
rendkívüli nehézséggel járt felkutatásánál és kiemelé
sénél a cs. és kir. tengerészbuvárokat - vezetőjük s a 
nagyszámu előkelő fürdő közönség nyilatkozata sze
rin t - fáradságot nem ismerő buzgalommal s egész 
odaadással oly annyira hathatósan támogatták, hogy 
e nélkül eredményegyátalán elérhető nelll lett volna). 

Bérés Gusztáv örsvezetö (a közbiztonsági szolgálat
ban általában tanusított kiváló és eredménynús mükör 
c1éséért, továbbá több petöréses lopás felette veszélyes 
tetteseinek letartóztatása és a lopott tárgyak egy 
részének megkerítése aJkaimával tanusított buzgalma 
és ügyességgel párosult kitartó magatartásáért). 

A m. kir. VI. 8záln~(; csendö'rkeriiletnél: 

Babcsak István, Bózsir:g József ől'mestel'ek, Miklös 
Péter, Tverdusy János, Agoston József, Bogná1' Jakab 
ez. őrmesterek, Kovács György, B rranilovics János 
örs vezetők, Farkas Illés, KHn Dániel, H aller András, 
PaTTagh Imre, Marfon Gyula ez, örsvezetők, . Va .. rga 

l ~~ 
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Gusztáv hadapród próba-csendőr, Kálm.án Menyhért, 
Simon Lajos, Tompek József, Bic8é.rd·i Benedek és 
Mezei Imre csendőrök (a pécsvidéki bányákban 1893. 
év junius havában lezajlott munkás mozgalom meg
fékezése alkalmával tanusított fáradságot nem ismerő, 
kötelességhű, tapintatos, erélyes, higgadt magatartás 
és szolgálatért). 

Ürge Ferenez, Ober Ede, Ta"'csaifalv Lajos ezímz. 
őrmesterek, Zsolna'i János, Szalai Ferenez, Fischbach 
András, H ári István örsvezetők, H aller András, Mére 
István ez. örsvezetők, (az 1893. évi szeptember hóban 
Mohács vidékén megtartott udvari vadászatok· alkal
mával fáradságot nem ismerő kitartással teljesített 
terhes szolgálat és kitünő magatartásért). 

Szabó Mihály ez. örsvezető, Sim.on József és Török 
Lajos csendőrök (két veszélyes fegyveres csavargó 
kinyomozása és letal'tóztatása és a nagy mennyiségű 
bűnjelek megkerítéséért). 

Gergely György őrmester, Meglics Mihály, Orbán 
József és Czirkelbach József csendőrök (tűzvész alkal
mával a személy és vagyon megmentése körül tanu
sított kiváló szolgálat, valamint az újból kiütött 
tűzvésznek meggátlásáért ). 

G1üyás József, Sausek Géza, Achel Bertalan őrmes
terek, Pap Lipót és Gregosich András örsvezetők, 
(a legénységi létszámának kiegészítése körül 1893. 
évben tanusított kiváló buzgalmuk és eredmény teljes 
működésükért) . 

Fodor Mihály ez. őrmester és Perlaky György 
csendőr (egy orvvadászok által agyonlőtt erdőőr 
gyilkosainak fáradságteljes, buzgó és leleményes le
tartóztatás áért ; előbb nevezettnek ezen felül a köz
biztonsági szolgálatban általában tanusított maga
tartásáért ). 

,Kovác,'j János ez. őrmester, Halász Dénes, Nagy 
J ozsef, Bencze J ózsef és Babos Elek csendőrök (a 
Ferter János gyilkosainak kiderítése körül Buday 
Gyula hadnagy vezetése alatt tanusított kiváló buz
galmuk és odaadó tevékenYbégükért ). 
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Oseh Gábor csendőr (egy titokzatos gyilkossági eset 
felderítése körül tanusított ügyes és leleményes eljárása, 
és a tettes letartóztatásáért). 

Kardos Géza ez. őrmester, Gó'ndö1' György, Gödih· 
János és Dabas György csendőrök (számos betöréses. 
lopás tetteseinek ,és, az orgazdá~ ké~~e.~erítése ,s a, 
bilnjelek nagy resz,ene~ besz~rz~,se k?rul t~n~sl,tott: 
kiváló buzgalmuk es kotelesseghu tevekenysegukert) .. 

Tihanyi Kis Gábor csendőr (számos bűncselekmény 
körül tanusított kiváló buzgalma,odaadó sikeres mű
ködése és ernyedetlen szorgalm áért ). 

Kantás Mihály csendőr (előfordult gyakori közbiz
tonsági zavarok kiderítése körül tanusított kiváló> 
buzgalma és sikerdús működéséért), 

LiBzta József örsvezető és Illés György csendőr 
(számos betöréses lopás kiderítése körül tanusított 
buzgalom, körültekintő és tevékeny működésért). 

Miklós Péter ez. őrmester (a közbiztonsági szolgá
latban általában, de főképen a sásdi örskörletben 
előfordult számtalan bűncselekmény kiderítése, oda
adó buzgósága és fáradságot nem ismerő eredmény
teljes működéséért). 

Horrváth Pál ez. őrmester és Fiildes Lajos csendőr
(a vaiszlói örskörletben 1893. évben történt szálnos 
bűncselekmény kiderítése körül tanusított kiváló szor
galmuk, odaadó tevékenység és eredményes műkö
dés \ikért ). 

Agoston József ez. őrmester (a köz biztonsági szol
gálatban tanusított szorgalma, de főképen László József 
görcsönyi lakos veszélyére elkövetett rablógyilkosság 
tetteseinek kiderítése körül teljesített erednlényes 
közreműködéséért) . 

Kalló B. János örsvezető (a baksai örskörletben 
előfordult bűncselekmények, de főképen László ,J ózset 
görcsö~yi lakos veszélyére elkövetett rablógyilkosság: 
tetteseInek 200 órán át tartott fáradságteljes és szak
értelemmel vezetett nyomozása folytán történt kide. 
rítése és a tettesek letartóztatásáért). 

H e ty ei József örsvezető (a bakóczai örskörletben 

14* 
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18!l3. évben előfordult bűncselekmények kiderítése 
.€S általában a közbiztonsági szolgálatban tanusított 
kiváló tevékenysége és eredményes működéséért). 

Orosz Mihály czÍmz. örsvezető és Némethi István 
·csendőr (egy rablás tettes einek fáradságteljes, körül
tekintő és ügyesen vezetett nyomozás által történt 
kiderítése és a tettesek letartóztatásáért). 

Bokor Sámuel csendőr (a baksai örskörletben elő
fordult bűncselekmények kiderítés e, de főképen László 
József görcsönyi lakos veszélyére elkövetett rabló
gyilkosság tetteseinek kiderítés e körül tanusított hat
hatós közreműködéséért). 

Mezei Imre csendőr (a pécsi örskörletben előfordult 
biíncselekmények kideritése körül tanusított kiváló 
szorgalma és ill űködéséért). 

Tóth János és PéteT György csendőrök, (a herczeg
.szőllősi örskörletben előfordult számos bűncselekmény 
kiderítése körül tanusított tevékenységük, odaadó 
buzgóságuk és erdményes működésűkért). 

Nátrán Lajos csendőr (a dárdai örskörletben 1893. 
.évben előfordult számos bűncselekmények kiderítése 
·körül tanusított dicséretes buzgalma, odaadó tevékeny- ;. 
:sége és ereclményteljes működéséért). 

Várady J ános őrmester (Buday Gyula hadnagy 
hosszas távolléte alatt a szegzárdi szakasz irodai 
teendőinek pontos, kifogástalan vezetéséért és ezalkal
mazásban minden irányban kifejtett helyes intézke
.déseiért). 

Szigethí György, Kúsa József ez. őrmesterek, Ma'rion 
Gyula örsvezető, Horrúth Antal ez. örsvezető, Si1non 
Sándor, Horváth József, Vincze János és Sta1iJd János 
csendőrök (a Kund Béla sOlnogylnegyei nagybü·to
koson elkövetett rablógyilkosság tetteseinek kiderítése 
és ~etartóztatása körül tanusított ügybuzgó,kötelességhű, 
.ereiyes és eredményes nliíködésükért). 
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v. A csendőrkerületi parancsnokságok által 
nyilvánosan megdicsértettek. 

A 'Jn. ki 1'. I. SZÚ1n~(; csendőrkerületnél : 

Gál Péter és Knti Sándor csendőrök (több éven 
a.t n~anazon örsön szolgálva, mindenkor jó maga
vísel~tet és' megbizhatóságot tanusítottak). 

Balog Arpád csendőr (egy betörés és lopás fel
derÍ tése és a tetteseknek kézrekerÍtéséért ). 

KZ'Jnpiá'n György és Tatár Zsigmond csendőrök 
(egy gyilkosság felderítése és a tettesek kinyomozása 
és elfogásáért ). 

Berrtalan Mihály örsvezető (őrsének lnintaszerű 
rendtartása és alárendelt csendőreinek helyes irányu 

t I " t yeze eseer. 
Els György és Kádár István csendőrök (két me

rénylet és egy betöréses lopás elkövetőjének kinyo
lllozása és elfogás áért. ) 

De11~eter Sándor csendőr (több gyújtogatás tette
seinek kinyomozása és elfogásáért). 

Tórdai Miklós csendőr (egy gyujtogató kinyomo-
zása és letartóztatásáért). 

Albert Mózes és W ágner Márton csendőrök (egy 
utonállási rablás tettesének kinyomozása és elfogásáért ) .. 

András Ferencz csendőr (egy veszélyes betörő tol
vaj kézrekerí téséért ). 

Balog János és mwrtom 1 János csendőrök (tűzvész. 
alkalmával tanusított kiváló tevékenységükért). 

A II. sz. csendőrkerületnél : 

N oe Mátyás őrmester (egy rejtélyes gyilkosság tet. 
teseinek kézrekerítéseért ). 

Hamausz Jakab örs vezető, Palágyi Péter Picknyi' 
János és Kormányos János csendőrök (rabiógyilkos
ság tetteseinek kézrekerítéseért). 

Sc~neider Györg~, Kiss János, Fontányi János, 
Szab~ Alber~, Pauhk Ferencz, Kuszturin Mátyás és 
TeJJl~czky ~anos c~e?dőrök (egy pénzhamisitó banda 

tagj aInak kezrekerl teseért ). 
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Oláh 1\Iihály és Púl Ferencz örsvezetök, továbba. 
C8avá8 Sándor, Kovác8 Lajos, Willi .A.ntal J., Ado?"} ~ 
József Kriz8án Dávid, Serester Lajos, Hoffmann 
Tóbiás, Stauc8ek Ferencz, Tóth Kopár György, Nagy 
István, Szalai János, Gergelyfi János, Bij'I"ö'cz Ferencz, 
Slojanel Simon, Kiss Márton, Sárkány Antal, I rimio 
Achhn és Haddlt Imre csendörök (árvízveszélynél 
tanusított kiváló működésért). 

Szigethi János cz. örsvezető. Szekeres J ózsef és 
Schopper János csendőrök (három rendbeli gyilkos
-ság t~tteseinek kézrekerítéseért ). 

Kolumbán György örsvezetö s Matyus ·Samuel, 
Bervanger György, Béra Dénes, Kocsis Péter, Izrael 
.József, Tódor Pál, Toldi Elek, Szücs Illés, Ru" 
.János. Faragó Lajos, Erm Antal és T r08st JQ/.UU/:I' 
csendőrök (több rendbeli bűncselekmény tettesein.~ 
kézrekerí téseért). 
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l:ola 11[á,rlon őrmester és K. Szabó Lajos csendőr 
(egy szé(~elgő. és csaló .szö~e~kez~tnek h~ssza~ nyo:r:n~- . 
zá:; foly tan SIkerült kIderJtese es letartoztatasa korul 
tttuusított észszerűség és kiváló ügybuzgalomért). 

Szöcs Lajos örsvezető és Varga Józse! csendőr (a 
1l1Ult év folyaluán I{alocsán és Foktőn dühöngött tűz
vészek alkahllával az oltás és vagyonmentés körül tanu
sított önfeláldozó bátorság és hathatós segélykezésért). 

Csák Gábor csendőr (mivel járőrvezetőjét egy hosz
szas és igen fárasztó nyomozó szolgálatban hat
hatósH/n támogatván, az eredmény elérését hathatósan 
elősegítette ). 

Hajdu Imre (mivel j árőrvezetőj ét egy rabló-
gyilkossági ügyben nehéz körülmények között igen 
ügybuzgón és odaad ó szorgalommal támogatván, az 
eredillény elérését hathatósan elősegítette ). 

Vura Péter csendőr és Rácz Lajos próba-csendőr 
( egy tűzvész alkalmával az oltás, élet- és vagyon
mentés körül kifejtett önfeláldozó, körültekintő és 
észszerü intézkeiléseért) . 

A IV. sz. csendőrkerületnél: 

lVIarcsissák László csendőr (egy több megyére ki
terj edő tol vaj szövetkezet kiderítéséért ). 

Kopes György és Weisz Mór csendőrök (mert az 
1894. évben megtartott lovas hadosztály keret gyakor
latokon mint tábori csendőrök minden irányban 
igen jól megfeleltek és katonás magatartásuk által 
kitüntek). 

Szafcsur Károly csendőr (egy rablógyilkos kézre
kerítése alkalmával tanusított eredményes mű
ködéséért) . 

Ruzsbasán András ez. őrmester és Petrás János 
csendőr (a Szomolnok-Hutta községében dühöngött 
tűzvész alkalmával teljesített fáradságot nem ismerő 
és buzgó szolgálatért). 
R~~s?as~n Andrá~ ez. őrmester (örsének jó renclbeu 

tartasaert ee eredmenyes működéséért). 



Tóth János, Tracler György, Kosilka László és Igaz 
Cyrill csendörök (a Sárospatak községében 1894. évi 
február hóban előfordult több rendbeli tüzeset alkal
mával tanusított közhasznú müködésükért). 

Györgyei Péter, Holán János, r. Lukács János és 
Böszörményi Dániel csendörök (egy 11 tagból álló 
veszélyes tol vaj szövetkezet kiderÍ tése és letartózta
tásáért). 

Roth Lipót csendőr (egy kiterjedt tolvaj szövetkezet 
tagjainak és az orgazdáknak letartóztatása körül 
tanusított eredményes közreműködéséért). 

A V. sz. csendőrkeriiletnél: 

Pét~r János; Reck~rt ,János., Mészáros Lajos, Erdőji 
Gusztav, Osvald LaJOS es Le~tnHr Frigyes őrmesterek 
(jelentk~zők gyűjtése körül tanusított buzgóságukért). 

Borbely Imre őrmester (örsének szakadatlanul · 
kiváló rendben való vezetése és alárendelt. legény
ségének hely es befolyásolásáér~). 

Maress János és Oraván Armin csendőrök (tüz
vész alkalmával a vagyonmentés és oltás körül tanu
sított fáradhatlan sikerdus közreműködésükért). 

Parlna Gergely és Tihacsek Lajos csendőrök 
(7 lopási esetnek kiderítése és a tettesek kézrekerÍ
téseért). 

Kiss István örsvezető (több rendbeli lopás 2 felette 
veszélyes tettesének kipuhatolása s letartóztatása, 
valamint a bünjeleknek kézrekerítéseért). 

Lély József örsvezető és Párma Gergely csendőrök, 
(egy szándékos emberölés tettesének kipuhatolása és 
letartóztatásáért ). 

Storteczky János csendőr (egy több rendbeli lopást 
elkövetett közveszélyes csavargónak letartóztatásánál 
való sikeres közrem iíködéseért). 

Ferrencz Ferencz csendőr (egy több rendbeli gyúj
togatás tettesének kipuhatolása és letart6ztatásánál 
való sikeres közreműködéseért). 

Horváth János örsvezető és Szkaczelik Károly 
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csen dör (egy gyilkosság tettes.~nek ~i 1?ul~~~ol,ása és: . 
lehl,l'tóztn.t:ísánál való sikeres kozrem ~kodesuke;'t). 

Éaksa ~siO'lnond csendőr (egy szamos lop ast e1-
b , t' , b" 

követett czigá~~ csa~.a~~ak l~tart?zt~ asa .~s a "U~-
l'elek 111eakentese korul valo sIkeles kozremuko-
• b 

déseél't). . I , 

Buhika. László örsvezető ttöbb rendbel! csalas- es. 
luarh~levél hamisítást elkövetett 3 tettesének észszerű 
killjOlllOzása és letartóztatásáért). 

Lőrincz Gábor csendőr (két veszélyes betörőnek 
killyomozása és letartóztatása, valamint a lopott. 
tárgyaknak kézrekerítése alkalmával tanusított ügy
buzgalma s eredményes közreműködéseért). 

Gonda Ferencz, Cseh Samu cz. őrmesterek Lelzoczky 
J óZRef, Jeszenszky Béla, Babják József, Stock János,. 
lúa'rtinovics Florián cz. örsvezetők, Tábo1'szky István." . 
Steininger János örsvezetők, -Bencz Károly, Pa1'ubcslÍn 
Gábor, Jelus János, Csuraj József, Kollár l\lihály, 
K ilácskó Imre, Osavojszky János, Pihoker Ferencz,. 
Szabó József, Prém József, Lebán István, Hrranyai 
István, Ohudik György, Volek Izidor, Szalay Károly 
Debnár István, Zsuffa József, Pistyanszky Czyri{ 
Motuz István, Szö'cs Márton, Orován Ármin Steja;; 
János, Lavotta János, Gergely István Mis ik" János 
Sz'ma~ana, József, Janek. Gyö~"gy, I?~riga l\Iátyás: 
Szlav~k Jozsef, Makay LaJos, PLllelc Jozsef CzikloJnmi 
József, Pap Vilmos, Nemezes István J~nza István 
Biel~k ~ihály, , Ka8cs~k, }Mihály cs~ndőrök (árví; 
veszelynel. tanusltott kIvalo müködésért). 

A VI. sz. csendőr kerületnél : 

Pe tőfi Mátyás, Heinrich Adám, Keszthelyi István ,. 
Kiss I stván, Laki Péter, Vollne'r József, N emeth 
Károly, N átrán Lajos, Mar ton Antal, Szabó József, 
Steiner Antal, Mojzer Vendel, Fülöp László, M ada1'asi 
József Zsöks Mátyás, Kar dos János, Novák Manó, 
Hochrnanrr Károly, Göndö'r György, Vin cze János,. 
Takács István, S ziget i János, Back Ignácz, SchilJe 



218 

József, Sta·ud János, Kajtár János, Valde Antal 
Takác8 János, Hebdic8 István, Sapkás Ferencz SzabJ 
Jáno~, Fülóp, János, Kiss Józs,ef, H.0lczinger' Lajos, 
Marl,cs Andras, Rozmann Istvan, Stpos Lajos, Sütö 
István és Csák Sándor csendőrök (a pécsvidéki 
bányákban 1893. évi junius hóban lezajlott munkás 
mozgalom alkalmával tanusított pontosság, odaadó 
működés, higgadt és példás magatartásukért). 

Habetler Mihály, Pollük Samu, Horváth Kálmán . • 
ez. őrmesterek, Bozsi István, Kardos Károly, Kolozsi 
Mihály, -,'1lbert János, Kiss József, Kiss Antal Ferencz, 
Szabó István, Szalay József örs vezetők, Kolcsár 
István, hadapród próba csendőr, Kovács Károly, Vida 
Mihály, Horrvúth György, Csór Ferencz, Kulcsár 
István, Ft? b os Vendel, Kámán Lajos, Nagy Károly, 
Hm'czeg Lőrincz, Németh Imre, Ognyencsevics István, 
Pó'cze Dávid, Ruzsa János, Tóth Márton, Pallmann 
Vincze, Illés György, Faskas Mihály, Balazsics 
József, Kapcsándi István, Galaczán Pál, Istenos 
József, Kigyósi János, Horváth István, Masanczker 
Lipót, Princz István, Fó'rster Antal, Popovics János, 
Pál János, BOJos István, Kalman Sándor, Németh 
lstván, Ungerr Pál, Kódiás István, Drucker Gáspár, 
Hauser János, Pleier Gusztáv, Vass Gyula, Csizmadia , 
Imre, Schreiner Gusztáv, Brezina Imre, N ázer 
István, Vü·ágh József, Márkus János, Tóth János I., 
Kiss Károly János, Vass Ferencz, Kovács János és 
MolTtá1' György csendőrök (az 1893. évi nagy had
gyakorlatok alkalmával Kőszegen teljesített rend
kivül fáradságos szolgálatban tanusított tapintatos, 
odaadó és buzgalomteljes működésükért. Az utóbb 
megnevezett 60 főnyi legénységnek Ö császári és 
apostoli királyi Felsége 300 frtnyi pénzbeli jutalmat 
adon1.ányozott, mely az illetöknek egyenlő részben 
kifizettetett ). 

Szrimácz Vincze, Szőke József, Horvüth István, 
lfupka Péter, Herke József, Pintér Györg~., Heir;ri?'" 
Adám, Halváx Lajos, Szakony Ferencz, Zsoks M~tyas, 
Eleine?' Antal, Németh István, Cseh Gál; or, Schzppek 
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Öd~'ll f.témethi, Istváll~ TuthJános~ Pl'tef' G~ÖTo 
Ka~;!~ János, Pajor István ... FiIló.!) L~~ó, Ne..me . ,. 
J.' Pe.rlak1y György. ]\'agypal ISl,van! Gondo (an os. ..... , - , G . , 
Gylll'gy, Bic8/'rd~' Be~ede~, P~tó.fl~ l\Iatyas. . .ol' ll ;~8~ne~'" 
Ignácz, l11únyok~ LaJOS, Tr'ukan J ~~"os. S~pha8 Fele~t.z . 
Sza b,í János, F"örU's I~tván~ SchlJfer J ozsef. Ho "" 
József Domján János. He1'1nann György. Ku (Te;. 
György, Pal? A.r~ád, K,iss. J ózs;f, Kó~or .r:l~euez~ 
Kllpinya Gabor es Me~zaros J~os c~~n,do,Iok (az 
1893. éyi szeptember hoban 1\fohacs ndeken meg
tartott. udvari vadászatok alkalmával fáradságot nem 
ismerő kitartással teljesített terhes szolgála.t és kitünő 
magatartásukért) . 

8Í1non Sándor csendőr (két veszélyes fe~ier,es 
csavargó nak kinyomozás a és letartóztatása: ,alamin 
a nagy mennyiségü bÜlljelek megkerít.ésénél valo 
közreműködésért). 

Bó'rzsei János, Vúrady János~ Babcsák Istvan 01'

mesterek, Németh István I., rlagy Ferencz, Takác8 
Antal, Ba1'tos l\:Iárkus czimz. örmesterek. Kovács 
József I. és Bálovic8 Ferencz örsvezetök (a legény
ség létszámának kiegészítése körül 1893. évben 
tanusított kiváló buzgalmuk és eredményes müködé-
sükért). ~ 

Né1'nethi István csendőr és Oseresnyés Emis próba 
csendőr (számos betöréses lopás tettesei és orlYaz,dái
nak kiderítése és a bűnj elek megszerzése körüli oda
adó közremliködésükért) . 

!fé'Yfleth Ist~ván, B,zfJ;bó ~Iihály! Szabó Károly, PI 
~I~tyas, Kova~~ ,lYIihalY,es ,Sc hr ettn e l' Károly Ic-send
orok (egy betoreses lopas es nagyobb mérvű lop 
tetteseInek nehezitő körülmények között t.örtén I ... 

c1erítésénél való közreműködésükért) . . 
~ánczos József és HaJdinyák Pál csendőrök (több 

betoréses lopás kiderítésénél tanusított erledmén 
közreműködésükért). 

,!falle',. An.~r~s örsvezetö (a mágócsi örskörl 
elofor~lult kozbrztonsági zavarok kiderí 
tan USl tott szorgalma és eredményes működ 
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. Szalai Ferencz örs vezető és Marton Antal csendőr 
(~z e?e~:ági ~r~körletb~n előfordult bűncselekmények 
klderItese korul tanusItott szorgalmuk és eredményes 
működésükért ). 

Petőfi Mátyás csendőr (a bakóczai örskörletben 1893. 
évben előfordult bűncselekmények kiderítése körül ta
nusított kiváló szorgalma és eredményes működéseért). 

Botos J ános ez. örsvezető, Varga József B oros 
Györ~y, S~il~ Ferenc~, Varga, Flór, Ha1'agos 'Vendel, 
Puskas Mlhaly, Tr~nger Jozsef, J{e1'ing Lőrincz 
Fenfős Pál, Osernalabics -András, Baiogh Péter' 
Albert József, Pető Károly, Keresmár István é~ 
Borsosföldi József csendőrök (árvízvesze~elemnél 
tanusított, buzgó tevékenységük,ért, valamint a 7 
megyében garázdálkodott lótolvaj, okmány- é~ pénz
hamisító bandák kinyomozásánál és egy gyilkos el
fogásánál kifejtett ügybuzgó szolgálati működésükért). 

Tölli Pál és S.zalay Ferencz örsvezetők, Pál József, 
Punk Ferencz, Szanyi Imre, Kremer. József és 
Rónai Antal csendőrök (a Tolna és Baranya megyé~ 
területén működött pénzhamisító bandának kinyomo
zása és letartóztatása körül történt közreműködés al
kalm,ával tanusított kötelességhű és fáradság teljes 
tevékenységükért ). 

Linka Vincze ez. ' örsvezető, Osászá1' Pál, Kántás 
Mihály és Magyar Viktor csendőrök (a Kund Béla, 
Somogy megyei nagybirtokoson elkövetett rabló
gyilkosság tettes einek kiderítése körül kifejtett ügy
buzgó, kötelességhü és eredményes szolgálatukért). 

V égül meg kell még említenünk, hogy mural és 
köröstarcsai Török Ferencz a magyar korona 
orsz~aihoz tartozó csendőrség felügyelőjének teendői
vel megbízott cs. és kir. altábornagy úr, 1894. évi 
május hó 10-én a mohácsi szakasz-parancsnokság 
megszemlélése alkalmával azon örvend~te~ állapotot 
találván, hogy ezen szakasznál az ~894. eVl négy el~.ö 
havában sem a szakasz-, sem a szarny-, sem a keru
leti parancsnok~á9 ál~al neI? szabatott ki büntetés~ 
e felett elismereset fej ezte kl. 
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