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Császári királyi osendőrség. 
Főfeli~gyelö : 

Giet:üillgoui Giesl Henrik báró, táborszernagy. 
PClJrancsől'tiszt: 

Felsenberg Edgár, százados. 
1. sz. országos csen(lő'rl}(.(Tltncsnoksúy. 

TÖJ'zs: B(:cs. 

Parullccllok: neustammi Dcitenhofen Adolf, e!trede!::i. 
üs!ttagpu.rancsnokságok: 1. Bécs, ~. Bécs, 3. Krews, 

.t. l:3t. ~Pölten, 5. Bécs-Ujhely. 
:J. ::sz. orszrl,gos esc nclŐ't'1JltrctnGSnoh'sltg , 

TÖI'z.~: Pl'llr/lf • 

Par.: Dii'rr Frigyes, eZl'eues; helyettese: 8chrótter 
Allt al ale!tl'etles. 

Oszt.-par.: 1. Prága" 2. Lcitmeritz, 3. Butlweis, 
4. .J icin, 5. Pilsen, 6. Csasziau, 7. Eger, S. Bei
chellberg, ~J. Königgriitz, J n. Chruuim, ll. rrábol', 
l~. Pisek, 13. KOlllotuu, 14. 81Uichow, 15. Cseh-

Leipa. 
3. sz. ur:Jzúgos GsendőI1JarlfJnCsnoksfÍ.g. 

TÖ1'U: Iuns1H'lH'/-·' 

l'ar.: li rielllsuergi KrCtU8 Antal, ezreLles. 
Oszt.-par.: 1. Innsbruck, 2. Trient, 3. Huvel'etlo, 

.t.. B ozen, 5. Bregenz, 6. Bl'uneck. 
4. sz. orszúgo8 csendöl'pat'anc8uoksúg. 

Tö"'zs: n,'t'inn. 

Par.: Gallinl.t Antal, alezl'eaes. 
Oszt.-par.: 1. Brünu, 2. Olmütz, 3. Znaiw, 4. 1Vla

gyar-Hradisch, 5. Iglau, 6. 1\Iorva-Fehértemplom. 
5. sz. országos csendőrpa'1'ancsJl.okság. 

TÖ,.zs: Lentbel'g. 
Par.: Otthauseni Uhle Ednard, ezredes; helyettese: 

Rdzwh Ferencz, alezredes ; másoa-törzstis~tek : 
8vhuschniy Alajos és IlLdnt Fcre-ttCZ örnagyok. 

Os~t.-pal'. : l. Lewberg, '2. Krakkó, :L Uzeszów, 
tI-, Przewysl, ~. Taruupol, fl. St,aniblan, í, 8anuk, 
8. Tarnow, U! Tan.lOU~·zeg, 10. !\olbul:>zl,Jwa, J 1. l\u.v~-
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eg. 

olt, ezredes, 
. ) I' . ). ~l'ellJS , 

1!"'-IlU; 8chrültu 

J. Buüw~jl 
Eger,. Hej. 
. w~ ll. TabDI, 
OW, 15, Cseb· 

DllU/l,YflY, 

Znaitu, t. )]a. 

FehérteJllplolll. 

rUHkn, 12. Bródy, 13. Brzezan, 14. Zaleazczyki, 
Hl. Kolomea, 16. Stryj, 17. Uj-Salltlec, 18. 'Vadovice, 
1 V. J aroalau. 

6. 8Z. o'l'szfÍgos c8en(lő'rparancsnoksfÍg. 
Törzs: G,.ácz. 

Par.: G ra·mposchich Roman, ezredes. 
Oszt.-par.: 1. Grácz, 2. Gráez, 3. LeolJen, 4. l\lal'buru , 

5. Cilli. . o 

7. sz. Oi'szúgos cSC'Ju.lő'I]JlrranCsllokslÍg . 
Tö,'zs: T;'iest • 

Par.: Ma?'cheUi .il utal, alezredes. 
OHzt.-par.: 1. Triest, 2. Görz, 3. Pola. 
Különítmény a tengerészeti szertárnál Polában: 
par. : 

8. sz. orsztÍyos csencZőrpara JiCSIl oksúg. 
Tö,'zs: Liit:~. 

PtLr.: Nellel'er Gottfried, alezreden. 
Oszt.-l)ar.: 1. Linz, 2. Linz, 3. Riea . 

9. sz. o'rsztigos csendő1'1JUranc::nwk::J((Y. 
Tö'l'1~s: Zal'(t. 

Par.: Grossl Engelbert, alezredes. 
Oszt.-par.: 1. Zara, 2. Spalato, 3. Uattaro, 4. t;eLe

nico, 5. Ragusa, 6. Risano. 
10. sz. o1'HZfÍgOS csendörpa.l'ltncsno'ksúg. 

Törzs: T;'Qppau.. 
Pal'.: He rmll/J Ut Simon, alezredes. 
Oszt.-par.: 1. TJ'oppau, 2. Troppau. 

ll. sz. országos csendörpara1H'8nuks(/[j. 
TÖJ'zs: Salzbw'f/. 

Par.: Kisslln!ler Albin, őrnagy. 
Oszt.-par.: 1. t;alzbul'g. 

12. sz. országos csendörpal'ltnc:Jlwkscl[j. 
Tö)'zs: Laibach. 

Par.: Rummer KÚ?'oly, őrnagy. 
Oözt.-par.: 1. LailJach, 2. Laibach, ;3. Rnl1olfswertll. 

13. sz. oJ'sza!IOS csendörlJttJ'ancs1iukslf.[j. 
Törzs: eze J'lwI'itz. 

Par. : Eschheillli llciJlclt Vilmos, öruugy. 
( szt.-var.: ~. (J~ernovitz? ~! 6«czawa 3. Radaut~. 
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14. sz. orszagos cscndörpa'rancsnoksríg. 
Törzs: It..7ayellf'trt. 

p ar.: Oppilz Adolf, őrnagy. 
Oszt..-par.: 1. Klagenfurt, 2 Villach. 

Cs. és kir. 
csendőrség Bosznia és Herczegovinában. 
Törzs: Sarajevo. 
Parancsnok: Cvetiéa'nin Manó, alezredes. - Szemlész

törzstisztek : Davidovi6 Sándo']' és Ecker József 
őrnagyok. 

Szárnyparancsnokságok: Sarajevo, Travnik, Banja
Iuka, Bihac, D.-Tuzla, l\lostar, Trebinje. 

Szakaszpa,rancsnoksúgok: Sarajevo, Visoko , Vise
grall, Fora, Cajnica; - Travnik, Bugojno, Livno; -
Banjaluka, Dervent, Bosn.-Kostajnica; - Bihac, 
El'upa, Petrovac; - D.-Tuzla, Brcka, Bjelina, 
Vlasenica ; - Mostar, I{onjica, N evesinje; - Tre
Linje, Stolac, Gacko, Bilek. 

Rendszeresztett allomány: 3 törzstiszt, J 3 L és 6 II. 
oszt. százados, 20 főhadnagy, 1 hadnagy, 9 kezelő
tiszt, 66 őrmester, 171 öl'svezető, 1763 csendőr, 
összesen 52 tiszt, 2029 főnyi legénység, 7 szárny, 
~5 szakasz és 241 örs. 

Ehhez: , 
cl) Allandó karhatalmi segédlet 200 fő. 

/ b) Portyázó csapat: 3 szárny 100-100 fővel~ összesen 
300 fő, f'zek közt 200 csendőr és 100 önként jelent
kező közös hadseregbeli katona. 
:~ szárny, 2-2 szakasz,4-4 járőr 8-8 l'ajjal. 
1 törzstiszt, 3 százados, 3 főhadnagy, 1 ]{ezelő
tiszt, 
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Történeti és statistikai adatok 
az l890-ik évről. 

A lefolyt l DO-ik évben intézluényünk működése 
ugyanazon kel'etek között 1l10ZgOtt, a melyekben az 
előző évek alatt a testület kiváló használhatóságát 
s kiérc1elllelt jó hirnevét. lnegállapította, 

Nagyobb közbiztonsági zavarok TIeIn fordultak elő 
s az év tavaszán villígszel·te lnegindult lIlunkásluoZ
gahnak hazánk területén nagyobb rázkoc1tatások nél
kül ugy folytak le, hogy sulyosabb következmények
kel járó közbelépésre szük8ég sehol fenn nem forgott. 
Tagadhatlan, hogy e körülmény érdeméből nem kis 
rész illeti meg azon osztagainkat is, melyek a moz
galIllak szinhelyén szolgálati fellél)tük alkalmával a 
testületünket dicséretesen jellemző hjggaclt, de hatá
rozot,t magatartás által idejekorán elejét vették lnin
denncmü tlllkapásnak s utját vágták annak, hogy a 
luozgaloul elharapódzva s rendes medréből kitörve : 
az állampolgárok osztályainak nyugalmát és a köz
biztonságnak helyreállított s eddig jc'd 1118gŐl'zött 
l11egnyugtató voltát, tehát az állam belbékéjét Dleg
zavaró jelenséggé fajuljon. 

A tábori csendőröknek LL lefolyt év ben alkahllu k 
nyilott különleges szolgálatuk teljesítéHére, a Illeny
nyiben ezen szolgálatot gyakorlatilag előszőr a C8, 

és kir. 6-ik és 7-ik ha{ltestekkel a m. évben t\zé
kelyhid környékén 111egtal'tott nagy lJadgyakorlatok 
alkalmával végezték; - s csak megelégedéssel kö
zölhetjük, hogy - bár elTe eddig alkalom nenl volt 
s így ezen szolgálainak ujdon voltánál és szokat
lan tel'mészeténél fogva n1enthetővé tenné az ezen 
szolgálatban esetleg felmerült nem teljes otthonos
!:lágot is - a tábori csen<.1ől'Ők fontos ~s terhes szol
gála.tukat kijzlllegelégedéAre, a szokott és el is várt 
llle~bi~h3.tó~c1~~al B odaadással l~tt~k el - lui u)eg-
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nYllgvásnl s?':olO':Uhac nrnL a~ es(~ tre, ha ezen Rzolgá. 
Intnkat l\olnoly Retben lesznek hivatvák teljesíteni. 

S e7. nJkalO1nhól őszinte Öl'Ü tn III el hozzuk köztu
<lOlnásra azon /c!llelsőbl.J el ümuJJ'ést, a melylyel Ő 
császári és apostoli királyi Felsége, a nagy had
gyakorlatok rlJlkalmával általa megtekintett III. 
csellc1őr-kerületb~li csapatokat és legénységet 111 aga
tn,rtásukél't és klnézésükért leglnagasabban kitüntetni 
11léltóztatott, - s hogy továbbá. ezen alkalommal az 
nclval'tartáshoz vezényelt legénységet pénzbeli jutal
nHlzásban is rés~esitelli legkegyeRebhen méltóztatott. 

E 11legujuló legmagasabb kitüntetésre büszkén t{t
lnaszkoclva, serkentést és buzdítást látunk benne 
alT<.1, hogy méltóknak maradandók ezen dicséretre; 
a jövőben is hasonló ollaadással szentelj ük erőnket 
és kép,ességeinket a trón és a haza iránti szolgálatnak. 

Az Ő császári és apostoli királyi Felsége 1~. 90. 
évi lnárczius hó l~-én kelt parancsiratával a legfel
Rő1Jb dicsérő elismerésnek, illetőleg a legfelsőbb meg· 
elégedés kifejezésének látható jeIéül rendszeresített 
katonai érdelu-érenl a testület tiszti karának szánlOS 
tagját - ugy hadjáratban, mint békében teljesített 
kiváló tetteik és kitünő szolgálataik kitüntetéseül -
diszíti. S ugyancsak a tisztikar több tagjának jutott 
azon elismerést és tiszteletet keltő szerencse, hogy 
40 évi buzgó és hü szolgálat után ezen körülménynek 
külsőleg is látható kitüntető jelvénye gyanánt az új 
átalakítás on keresztül ment tiszti katonai szolgálati 
jelnek II-od oRztályu jelvényét lnellél'e tüzhesRe. -
Nenl tehetjük továbbá, hogy fel ne említsük ez al
kalomból a teRtületre is fényt vető azon körülményt, 
luiszerint a tiszti katonai szolgálati jelnek L osztályn 
jelvényével, lllely csak :)0 évi tényleges 'zolgálat 
ntán adolnányoztatik - a lll. kir. honvédségnél és 
lll. kir. csendőrségnél csupán két tiszt diszíttetvéll 
fel: ezen érdemclus tisztek egyike a li. kir. csendőrség 
állományából 188G-ban nyugállomáuyba vonult Schatz 
Lajos cs. és kir. vezérőrnagy volt. . 

Miké,nt a megelőző évek során, ugy a mult évben 
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is az előfordult kimagasló jeles Rzolg:Uatokél't s blttor 
luagl1tartft.sért ugy ft tisztil-ar egyik tng:ia, nlillt a 
lecréll"(T~éO' sorn,iból is többen lőnek jelvényeReu ki-

o .1 o 'k él' 1'1 tünt ,t re; S e kitüntetese ro tlUn eIne 1 { ugy az 
illetük érdemeinek sulyát, ruint magána1· a~ in téz
lllénynek tekintélyét és t1ü:zét iR. 

l\lint eseluényt' a. felRzel' lési ügyben megelnIítjük 
a. csendőr 'égi h{ltibörölldnek II ill, éy folyanuín tör
tént rentl. zeresíté ~ét; nlely böröndökkel elsü sorban 
a. tábori cseudörök M:ereltetnek fel, ezek után pedig 
fokozato~1ftn fi többi legénység. E hátibörönd rend
szere~dtése által II ttLbori felszerelés tpljcssége eléretett. 

A csendőrség különböző u.lttpjai a m, évuen közölt 
állaggal Rzeluuen, az alapítvállyszel'i1. kiadások e. z
közlése mellett, a következő gyal'apod{!"st lllutatják : 

1 188~ ( .1' 
é é é iyal'apOullS v v g n . 

frt frt frt 
4O(;~6'9J 4089r,°;18 ~58-·1-7 

1. C 'elldörségi jelvény-pótdij-
aIn.p ___ __ _ ___ ___ _ __ 

~. Csellclől'ségi jntalmaz1Í.Ri 
(kÖZÖH) alap ___ ___ ___ L:~7 J 5-91 137S9'41 73-GO 

3, C endLlrségi jutalmazúsi (külön) alap: 1889-ben 35.24'23 fxt, 
1890·ben 4950'49 frt, tehát gyal'ftpodás J426'QW frt. 

A testület lllinden egyes tagját kell hogy igaz 
öröolluel töltse el különösen legutóbb említett - az 
utolsó 4 év alatt e zsebkönyvünk tiszta jövedeluléből 
önmagunk által teremtett - alapunk jelentékeny 
gyarapodása; mert Íln1Uú,r ezel'ekkel több azon összeg, 
melynek gyi.hnölcsét derék, jeles csendőrök méltán 
élvezhetik, - s a jövőbe nézve, nlegelégec1éssel lát
juk ezen alapunk roha1uos gyarapodását s látjuk fol'~ 
rá ává lenni azon jutalollluak, mely kiércleluelve van 
példás é jeles szolgálatok áIt!1I, de forrásává vállnég 
~ s~101gálat t~l'én nyilvánulandó nemes versenygésnek 
IS. 8 ezen szep eredmény csakis az által vol t elér
hető, hOQ'y a testület egyes tagjai tehetségükhöz ké
pest szellemileg s anyagilag támooatták ezen tisztán 
csendőrségi vállalatot. o 

)'ficlőn tehát a m. év eseményeinek általánoR át-
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tekintését ezzel befejezuők; azon l'eményiinknek 
adunk ujra is nyilt kifejezést, hogya testület min
den tagja, lnegértve a bennünket vezérlő eszmékben 
l'ejlő testületi c7.élokat, a jövőben iR hasonló támo
gn.táR által továbbra Ül biztor:dtani fogja a 8zakR7.el'li 
lHunkák gyarapodáslÍt, jótékony alapunk felvirág~{t
sút s a jeleR cselekedetek megöl'ökíthetése által a 
nlinden irányban felemelő hatásu testületi szelleul 
kifejlődését és 111egel'ősödését. 

l\Iost pellig a következőkben adjnk a részletes ada
tokat: 

Az 1889190. év folyalnán a m. kir. csendőrségnél a 
következő ujabb alosztályok állíttattak feJ: 

.. 
OrsjJai'ancs'}wk~á!Jok : 

a II. szám /l. csendö"keri(/plnil: 
Feketehegyen ___ _ __ :) főyel, 1889. nov. 
Ll:eblingen ___ 5 C( « « 

lL III. szlÍm,'tiJ csendőr"keriiletnél: 

l-vel, 
l-vel, 

Hadhúzon. 5 fővel, 1889. október 6-val 
Kerillősó"n -__ 5 « 1889. « ~O-val, 
K-is-jlfa'rján 5 (I 1889. nov. l-vel, 

a, l V. számu csendőrkerületnél : 
Ublyán 
Tisza-Igaron 
Nagy-Fügeden _ 
Ba1'langhgefe'}'~ 

5 fővel, 1890. j an. 
5 (I (I ápril. 
5 CI (I » 
5 « 1890. máj. 

(l Z V. 8z,í mu csendőrkerülefnél: 

1-,Tel , 
l-vel, 
l-vel, 
l-vel, 

Kol,o'ván __ _ 6 fővel, 1890. okt. l-vel. 

Az év folyamán a következő őrsök gyalogosittaftak : 
a II. 8zámu, csendő'rkeriiletnfl: 

Szent- Tal1~ás ___ 6 fővel, 

a. III. sZlÍm,u csendő1-kel'úlefnel: 
Derecske __ _ 
Nagy-Léta __ _ . ---

6 fővel, 
6 II 
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ff ITT. ,qzfÍmn c8cndDrkf'1'iiletnél: 
Heves _ 
Poroszlti _ 
Tisza-Fii red ---

-- -
fi fővel, 
li « 

fl « 

A következő örsök lovasittattak : 
Mándok ___ G fövel, 
Kis- Vfirda, ___ 7 « 
Nyir-Ba,kta G « 
Kemecse _ .__ G « 

N agy-Krillo 7 « 

A következő örsök létszá.ll1a felemelteleft : 
(l II, .f/zlÍmu c,crendűrkeriilefnél: 

Apatin 
a III. szám.u csendőrkeriiletnél: 

Nagy-Létfl._ 

a. IV. 8ZtÍ.l1Hl· cRf'nrlörkeriilefnél : 
Tisza·Igar. 
Na,gy-F'iiged __ 
Pal'eid 
ellenhen lesztíllitfa.fot.f: 

--~ 

a. II. szÚmu. cRenlWrkeriiletnél: 
Szenl- Tamú,q __ _ 

, 
Afhelyezfettek 3. következő ör.:;ök: 

1 fővel, 

1 föve] , 

1 fővel, 
1 « 
1 « 

1 fővel, 

az I. szárn~1J csendő'l'kerületnél: 
a lllonori örs Nagysajóra 7 fővel, 1890. ápr. l-vel. 
a disznajói örs Dédára G fövel, 1890, sept. 28-VAJ, 

a II I. SZli mtlJ c,~endőrkeriiletnél: 
a nagylétai örs Vh'fes'l'p 7 fővel, 18~~0. máj. l-vel, 
az ujpesti örs Rtl kos-Pa1.otáTa 8 fővel, 188~ nov. l·vel, 
a rákospalotai Ö1'3 Fóthra 8 fővel, 1890. luáj. l-vel, 

a IV. 8zá1Tl,U csendőrkerületnél : 
az orosz-ruszkai örs Szfarinúra 5 fő., 1889. 110V. l-vel, 

az V. számu csendőrkerületnél : 
a bánhidai örs Ta.rjánba 5 fővel, 1890. nov. 1-v~l. 

· , 
• I. 

, ' J 
~: I,~ l 

dr. 
I. ,~' n~ I 

!IAr'JJld 

I !'Irlfai 

, ~ 4·G~~rbell 
a: V. ' 

I imyi! ' w 
, t I 

I "" I 
• I 

\ 

II~;': I 

~'~'~T\n -

J~!IOlllrlon 
~rOOlK~iI .', ... 

a VI. 
l M,~iB~1 fu 
& '1 ~ai 
• • 

& III I 

,',l fr 1/" . j I 

8 !liilfl~rJ' 1 / 



ci föw1. 
() « ' 
(i (( 

6 fő"el , 
7 l 

6 I 

G l 

7 « 

ft: 

1 fö vel. 

_ 1 fö"pl, 
1 (I 

1 " 

__ 1 fówl, 

. l-vel. 
28-VR\' 

j. j-rel. 
OV. l-w1, 

'. l-ré 

• t·nl. 

97 

Toyábbá c8endőrkiil(jnítn~inyel.: miiködtek: 
az I. 8z,ín1,l(. csendőrke1'iiletnél: 

Ztígonba.n --- --- _ .. _ 3 fő, 1890. ápr. 1. 6ta, 
a II. 8zfÍm'/l. csendő1'keriilelnél: 

fl, 1Jllll'illaviJlgyi fürdöben 4 fő, 1890. máj. 26-szept 20, 
a III. .~:JtÍ Jnu csendőfrkerüZetnél: 

SZl'llt-László fürdőben 4 fő, 1890. aug. 10,-szept. 15, 
a IV. sZlÍm,ll csendőr'ke1'ületnél: 

a ra1lk-herlányi fün1őben 2 fő, 1890. jun, l-szept. 1, 
fl, szobránczi cc 2 fő, (C cc 1- cc 1, 
a bril'~fai cc 2 fő, cc cc 1- « 1, 
Diós- Győ1'ben « 3 fő, 1889. okt. 1- nov. 15, 

az V. számu csendő1'kel'ületnéZ: 
a koritnyicza.z: fürdőben 3 fő, 1889. jnl. l-aug. 20, 
fl, t1'ellcsén-tepliczi « 2 « cc máj. lO-szept_ 20, 
a szliúcsi « 2 « (C jun. l-szept. 20, 
Nagy-Ké1'en___ --_ _ __ 4 fővel, 1890. szept. 1. óta 
J ablo niczon 4 cc (C « c( cc 
Broczkón ___ 4 (C « cc « « 

a VI. 8zám~iI csendőrkerületnél : 
a harkányi fürdőben 
a fa1'csai « 
a hévizi cc 

a balatonfüredi (C 

2-2 fő a fürdőévad tar
tama alatt. 

a b1'ennbergi kőszéllbányában 3 fő, 1889. nov. 6. óta 

* Tisztikar . 
A testület kebelében ez év folyamán előfordult 

egy,~b változások röviden a következők: 
O császári éR al)ostoli királyi Fe] sége 1890. évi 

márczius hó 22-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatá
rozáRával Baksay Sándor, m. kir. VI. sz. csendőrkerü
letbeli hadnagynak a közbiztonsági flzolgálat terén 
tanusított kiváló huzgalma és sikerdlls miíködése 
elisnlel'éseül a Fe,.encz-JÓzsej-1·end lovagke1'eSz{jéf 
legkegyelmesebben adolnányozni lnéltóztatott. 

Ugyanezen alkalomból a ill. kir. honvédelmi mi
ni!;;ztel' {ll' Ö N agYlnélt6sága. l)ORtllpici Kostka Púl 

7 



lU. kir. VI. sZ. cRendől'kerületbeli századosnak dicsérő 
elismer{-. ét nyilvánította. 

Az Ö császál'i és apoRtoli királyi Felsége 1890. 
évi márczius hó 1 ~-én kelt parancsiratával rend
szeresített katmuú é1·aemj-é1·e?nrnel elláttattak: 

a) a katonai érdemkereszt szalagján : lnurai és kő
röstal'csai Török Ferencz tábornok éR LukftCS Mózes 
őrnagy; b) piros szalagon: murai és kőröstarcsai Török 
Ferencz tábornok, hilibi Haller Béla ől'nagy, ikabonyi 
Gá~(ly Gy~lJla, Blaskovic Márk és Giittman Bódog 
századosok s Léná1'd Pal főhadnagy. 

Előléptetések: a 1nagy ki1'. csendő1'ségnél: 
1890. évi május 1-ve], 

ő1'nagygylÍ kineveztetett : kézdivásárhelyi Pap Mi
hály I. oszt. százázados, a VI. sz. m. kir. csendőr
kerület parancsnok-helyettese; 

az alez1'edesi illetményekben részesíttetett: hilibi 
Haller Béla őrnagy, a IV. sz. m. kir. csendőrke
rület parancsnoka; 

az ő1-nagyi illetményekben pedig: Bándy Balázs 
r. oszt. százados, a III. sz. m. kir. csendőrkerület pa
rancsnok-helyettese; 

továbbá kineveztettek : 
1. oszt. századoöokká: sikabonyi Gá~fJy Gynla IV, 

sz., dombrádi Nagy Gyula VI. sz. és Enyetél' Fe
'rencz V. sz. csendőrkcl'i.Hetbeli n. oszt. századosok; 

II. oszt. századosokká: Matékovics LaJ'os VI. sz., 
Adorján Lőrincz IV. és Gú"ttman Búdog III. sz. 
csendőrkel'ületbeli főhadnagyok; , 
főha lnagyokká: Baksay Sándor VI., Ball. alj Arpád 

és De1nény Béla L sz, csendőrker. hadnagyok s végre 
hadnagyokká : Edvy IstvlÍn V., patakfalvi Feren

czy József IV, és tordai Srindo1' Laszló VI. sz. c:ienu
őrkerületbeli hadaprócl-tiszthelyettesek. 

1890, évi november 1-vel, nő 
ő1'nagygyá kineveztetett : Bándy Balázs I. oszt. e~i, 

százados, a III. sz, ITI. kir. csenclőrkerület par/tucs
nok-helyettese ; 

I 
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az ezredes; illetulényekben részesíttetett: tajnai 
és kőrösladányi Stesser György alezredes, a III 
sz. nl. kir, csendőrkel'ület parancsnoka; 

az alezl'edesi, illetményekben : Lukács Mózes őr
un,gy, az V. sz. csendőrkerület parancsnok-helyettese 
és földvári bál'ó Földváry Lajos őrnagy, a II. sz. 
csendőrkerület parl:Lncslloka; 

az őrnagyi illetményekben pedig: Panajott Sándor 
1. oszt. százados, a IV. sz. csendőrkerület parancs
nok-helyettese; 

to\ábbá kineveztettek : 
főlzadnagyokká: Sá1"jJY Gydrgy hadnagy, az V, sz. 

csendőrkerület állományában és Ferry Oszkár had
nagy, szálufelett a VI. sz. csendőrkerület állományá
ban, a honvédelmi miniszterium XVI. ügyosztályába 
vezényel ve ; . 

hadnagyokká : Spalla AU1'él VI. és Bariss ÁrlJád 
IV. sz. cselldőrkerilletbeli hadapróLl-tiszthelyettes ek ; 

végül a magy. kir. horv.i,t-szlavon csendő"'ségnél: 
1890. évi május l-vel. • 

eZ1'edessé: Halla Nándor alezredes, a magy. kir. 
horvát-szlavon csendőrség parancsnoka; 
őrnagygyá : Bedekovié Károly 1. oszt. százados; 
1. oszt. századosokkrt: Golubovié Károly és Du.

duJfOvié T ó do,,' II. oszt, századosok; 
II. oszt. századossá: Blaskovi6 Márk főhadnagy; 
főlzadnagygyá: Serti6 Gyö"'gy hadnagy. 

1890. évi november l-vel, 
főhadnagygyá : Madje"'i6 Antal hadnagy. 
Nyugdijaztatott: Neu,geboren Gusztáv ezredes és 

a m. kir. honv. miniszt. XVI. ügyosztályának helyettes 
vezetője, 43 - e között 37 éven felüli csendőr3égi -
~/zolgálati idő után saját kérelmére, mely alkalommal 
O cSetszári és apostoli királyi Felsége lSHO. évi január 
hó 20-án kelt legfelsőbb elhatározásával neki sok 
évi, békében és hábol'uban tanusított kötelességhií. 
szolgálatai elismeréfleül a III-ad osztályu vaskoTona
r uclet dijmenteRell legkegyelruesebhen adományozni 

- .. I. I .,,, 
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méltóztatott; - Popovié János őrnagy s másodtöl'ZS
tiszt a lllagyar kir. horvát-szlavon csendőrségnél, 
41 - e között 38 évi csendőrségi szolg~lati ielő után, 
saját kérelmére, mely alkalommal Ö császári és 
apostoli királyi Felsége 1890. évi február hó 6-án 
kelt legfelsőbb elhatározásával neki a czimzetes al
ezredesi jelleget dijnlentesen adományozni és legke
gyehllesebben megengedni méltóztatott, hogy neki 
sok évi kötelességhű szolgálatai elismeréseül a leg
felsőbb megelégedés kifAjezése nyilváníttassék ; _ 
Ujhegyi Béla őrnagy s a ill. kir. r. sz. csendőrke
rületbeli parancsnok-helyettes; továbbá Marjanovié 
Lukács, magy. kir. horvát-szlavon csendőr paranC8-
nokságbeli szazados, eszéki ~~árnyparancsnok saját 
kérelmére, mely alkalommal O császári és apostoli 
királyi Felsége 1890. évi április h6 28·án kelt leg
felsőbb elhatározásáva] neki a czimzetes őrnagyi jelle
get dijmentesen legkegyelmesebben adományozni mél
tóztatott; végül Losdorfer Fe'rencz ill. kir. II. sz. 

• csendőrkerületbeli főhadnagy, verseczi szakasz-pa
rancsnok. 

Legénység. 

A csendől'legénység-állomány kiegészítési viszonyai 
az 18S9/90. évben is rendesek voltak, a fogyaték 
nagyobb mérveket nem öltött. 

A fogyaték volt: 

Cl:lendör- 1889. évi 1890. évi 
~ 1.0 I ~ 

00 I ~ kerületnél <ll ~ -as • cll 00 
~ S -as ~ ~ .~ 00 ~ ~ • ... ~ ~ ~ ~ -o CJ ~ :::1 ~ c) ..... ..... 

c) ~ ~ ~ ... ....... § ..... to 
~ 

, 
pedig J ~ po -as -as --I ~ ~ 

e o <ll al <ll 

~ 
~ 

~ ~ ~ r:n Z A '"':l ~ -~ ~ 

• 

6' I. sz. 1~ 10 8 3 4 7 11 11 10 16 3 
IT. CI 9 +3 11 5 +6 +5 4 9 ~4 HO 37 3~ 

III. C( 30 38 15 +1 +~ - 4 1~ 5 8 10 10 
IV. (I 59 53 46 47 19 4 9 15 ~4 B6 ~5 Bö 

V. cl 64- 54 ~7 10 7 4 6 8 CM ....- 25 BI 34 
VI. « 38 31 191 14 ~6 30 ~6 22 301 :U, 38 : 9 

ÓSRZ ~en I ~1~1 18:-l 1~~ BH 47 37 561 17 11t> 14:~ 1571154 
I I , • 

• 
• 

:>' 
" .' 

J. 
II 
Dl 
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J () l 

Szolgálati kötelezettségének betöltése után kilépett: 
I , 

1890. évi 
, 

1889. cvi , 
-t'mndör- ..o ~ ,... ,... ~ 

Q,) S 
,... -CIS . ri: tr. N Q,) 

koriiletnél ..c • -CIS ::s N ..... ri) ::s co cll .p , cll 
::l I:.) - ::s ::s Q,) -o Q,) N ,... ,... ..... 's ~o ~ N ..., I> I:.) ~ ..c ,... ...... ..... 

,J:4 o <ll <ll -t:\l ~ -CIS ....... cll 

o Z A 
CIS 

~ ~ -~ 
..... .... ::l ::s N cll 

~ ~ ~ ~ ~ rr.: 'O 

51 8: 1RII 7 ~I 81 • r. sz. 3 - 4. 31 6 7' 67 
10' 16i 17/ 16 

j 

II. 44 3 3 5 15
1 

51 4 ... 106 I 7 ;) 

III. « 
, 15\ 11 12 11 31 11 11 3: 6 6 9 98 -

lY. ft , 211 13 18' ~O 91 12 15 11 17 14 7 19 175 
V. « 

I j~1 18 22 10 7 2 2 2 10 2 4 5 99 
,r. I( I 10 12 13 23 9 6 31 11 4 5 4: 114 

• 

Összesen 75 7(5 91 77 521 45 39 21 60 34 32 54 659 " I I ~I I I I I I I I I ,I I 
A 1nagyar ki1'ályi csendő1'ség legénységi egyéneinél : 

1890. évi szeptem ber hó 30-án volt: 

C. endör

kerület 
, 

szama 

I. 
II. 
nr. 
IV. 
V. 
VI. 

Ö.·szesen 

29 5 1 
11 1 2 
39 1 1 
21 1 8 

,l ~~ ~ ~ 
II 1361 14 I 17 I 

· 1 37 3 52 292 185 83 
· 2 28 17 44 239 165 72 
1 1 37 • 49 163 167 70 
· 1 37 1 66 ~7 198 84 
· . /37 2 53 215/ 1631 54 
· 2 42 22 38 231 233 75 

1 I 7 218' 45 , Bo:!11397111111 438 
Azon fogyaték, mely a legénységi állományban 1 89. okt. 

l-től 1890. szept. 30-ig előfordult, számszerint a következő: 

Csendőr

kerület 
, 

szama. 

I. 
II. 
m. 
IV. 
V. 
VI. 

5 
8 
5 
5 
4 
7 

• 
• 

• 
• 
• 
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29 
12 
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16 
15 
6 

1 I 86 : 
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5 32 
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Csendőr· 

kerület 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 
• 

1 1 

1 1 5 

1 r 5 

1 1 4 

1 1 4 

1 1 4 

10.2 

A magyal' kir. csendőrség rendszere 

10 

14 

12 

14 
. 

12 

16 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ör yezetö 

20 6 26 129 2.3 15~ 1 
20 11 31 90 53' 143' 

27 1 28 145 14 159 

241 ' 24 139 • 139 

24 • 24 180, . 180 

I I 
Összesen 3 3 6 17 9 39 38 2 1 2 1 1141 18 15918~71 90: 917/ 

Ehhez a m. kir. horv.-szlav. csendőrség 

Honát-It 
szlayon. 

I 
1 1 3 1 7 6 1 . • . 24 • 24 ~061 . 200

1 

Ö szes en 4 4 7 ,'20 10 46 44 3 1 2 1 1651 18 183 103-3 90'11~t 
I \ I 

Klitil'n,tetéseA~ 

(az 18S9. október l-től 1890. szeptember . O-ig teljed 
időszakban). 

I. Jelvényes kitüntetést nyertek: 

1. Sámborsky Jakab öl'svezető a lllaK nl' kil'al. ri 
I. sz. csendől'kerület állományában, köz l -~ , \ i 
közül 23 éven felül csendől'ségi szo1gálnt lüán n. 
csendőrségi terhes szolgáln.tban sz J'Z tt t \ ti fl g. Tat
kozásai miatt 1 UO. évi január h6 l-v l - f lul
vizsgálat útján - nyngáIlollláuyba II ly, zt t"én' il.' 



• • 

.U4 
I 

~1 151 

53 !!l 

14 100 

1 

. ~ 

terj!! 

sített állománya l890-ik év végével 

l " t'Hl'lU nr 

- ---
Ö l' R 

Pulg{lri 
allmlm. 

740 • 740 17 9101
• !)10. 4 8 • 152. • 152 1 2 

614 14l 756 22 76:~ 171 934171 5,12. 127. 27 154 . 
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790
1

, 790 22 991,1 ' 991,. +3
1
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lllódon kivált a testületből, melynek évek hosszú 
Aortín át oly érdelues tagja volt. 

1\1 ár nünt sorhadbeli gyalogos részt vevén az 
1 6G-ik évben fi, poroszok elleni hadjáratban, ott 
köt lességét hh-en és férfiasan teljesítette, s azután 
c akha mar á.tlépett n. csendől'ségI1ez, melynél mindig 
az erdélyi részekben tart6zkodván, szakadatlan 23 évi 
~zolgálata alatt bő alkalma nyilt arra, hogy a köz
biztonsági szolgálat terén jelentékeny eredményeket 
érj n el. - Szolgálatát belső meggyöződésből, ösz
tönszel'ií j6 kedvvel és fáradhatlan buzgalommal tel
j ít tte s ezekre valnhan zi:iksége is volt, mert llgy 
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fl, tel'epYiszonyol\at, lllint a tel'jellchnet tekintve min
dig nehéz örsöl{ön volt beosztvu" pl. Gyergyó-Tölgyesen 
Székely-Udval'helyen, Csík-Köl<erten, Korondon stb'. 

Ki váló él'denle azonban Sámborsky Jakabnak U7í 

volt, hogy nlÍntaszeri.'t llutgatartásával, mint csendőr, 
erkölcsi szilárdsága volt luil1den örsnek, megfizet
hetlen példány képe a fiatalabb baj társaI{nak. Derék, 
katonás és bajtársias modora a hosszú éveken itt 
sohasem változott s megbecsülhetlen tényezője volt a 
testület belrendének és fegyelmezettségének. 

l\Iinthogy tehát ezen altiszt hosszú és fál'udságtel
jes szolgálata alatt, 11gy háborúban, mint békében, 
folytonosan· a legodaa<1óbb, kötelességh11 és elel'ék 
magatartást tanusította: ezek alapján Ö cs. és ap. 
kir. Felsége 1 90. évi márczjus hó 2-án Budapesten 
kelt legfelsőbb elhatározÍl,sávn1 neki a közbiztonsági 
szolgálatban bosszú időn át teljesített buzgó miíkö
dése elismeréseül - nyugdijaztatásH, alkalmából
az ezüst érde'lnke1'esztet legkegyelmesebb en adomá
nyozni méltóztatott. 

* 2. Ruszuly Imre csendőr a m. kir. L sz. csendőr-
kerület állományában. 

Szebenmegye Felek községében 1889. évi október 
hó 2-án a délutáni órákban tiíz támadván, ez az 
erős szél által élesztve s mert a határban távollevő 
lakosság az oltáshoz nem láthatott, oly gyorsan ter
jedt, hogy l'övic1 idő alatt a község jelentékeny része 
lángokban állott és csakhamar el is hamvadt, 

A helybeli csendől'örs legénysége a vész színhe
lyén gyorsan megjelent ugyan, azonban - míg a 
férfi lakosság a határból vissza nem érkezett
oltáserő hiányában első sorban csupán an'a kellett 
szorítkoznia, hogy az égő házakból a nagy részt tá
vol levő tulajdonosok értékesebb tárgyait megment
sék és az esetleg veszélyben forg6 embereket és 
állatokat biztonságba helyezz ék. 

Eze!1 mentési munkálatok közben Ruszuly Imre 
csendőr meghallván, hogy Mál'ku Roman három kis 

~,' fT! 
• ~11 
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lUin· y nnek után jajv szók l; röo·tön fl, II l. 'szint3ro -
. Sn,vot.ill Ci)" rgy lu1,z:í.hoz - sietett lllelyllck pinczé

i ue a. htÍrOlll gy l'lllek luenel?ült éH bens~w1'nlt. Itt 
'nzolllHl.ll nelllcsak a htl.z mnga is 111:í1' telje&leu ltín
gokball állot,t~ hanenl ft pinczebejtÍl'at mellett felra
]~ot.t ~-1 O öl hasábfa és ogy köz Iben levő SZfthlla-
1\11zal, valamint llla.ga ft pinczegádor is már égett, 
úgy hogy a pillczében levő gyermekek lnegközelí
t.ése - kiknek jajgatá, fi, a pinczéből lllég ki-ki bal
latszott - a nu.gy hőség és füst nliatt lehetetlennek 
lhtszott és e1're a közelben állók közül tényleg senki 
Dem is mert vállalkozni. 

Ekkor Ruszuly csendőr, hű kötelességérzettől át
hatva s helyesen felfog\-a azt bogy minden késede
lem a gyermekek halálát okozhatja, gyorsan elszánta 
magát a mentésre és e ezéiból fegyverét átadta 
Eimpián Tivadar csendőrtárst1nak; a lllegmentet,t tár
gyak közt heverő egyik pokr6czot felkapva és azt YÍzbe 
má1'tvn. és magánt vetve, 11 fojtó füst és az alig elvi
selhető hőség daczára a lángokban álló ház pincze
gádorához rohant, az elzárt s lU ár szintén égő 
pinczeaj t6t egy ott tahílt dorongga.l betö1'te és a 
pinczébe behatolt. Itt a nagy füst okozta sötétség
ben a gyermekek után tapoga.tózva, c akbamar reájnk 
is akadt és a két kisebb már elalélt gyermeket; k(\:1'
jaira véve kifelé igyekezett., lníg a bannac1ik - még 
eszméletnél levő - gyermek őt tántorogva követte. 

A pinczéből nagy nehezen kijutva, Ruszuly csendőr 
elkábultan összeesett és eszméletét elvesztette, de 
szerencsére hamar iSulét magáboz térye, nz egyik-

[\ níLgyobbik - gyel'llleket karjaiból letette és az ut6.na 
táLllolygott harmadik gyermeket az égő pinczelépcsőn 
is kiemeh'én, n. megmentett gyel'Lllekeket a már két
ségbeesett szülőknek átadta. 

Igy tehát mind a három gyenuek - habár az 
es eset után hos zabb ideig betegesketlve - életbon 

lllal'aclt és életét egyenesen Ruszuly Imre csendőr 
a. fentiekben vázolt ·elszánt, önfeláldozó és bátor 
viselkedésének köszönheti. 
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Ruszuly csendőr ezek utá.n szolgálatát folytatandó, 
fegyverét ismét magához vette, azonban a sok füst
Lelélegzés okozta szénmérgezés következtében eszmé
letét ujból elveszté é9 csak orvosi segély utá.n tért 
később luagához, de azután a többi csendőrökkel -
s miután a Fogarasból Nagy-Szebenbe épen átvonuló 
cs. és kir. 2). vadász-zászlóalj pal'ancsllokságától 
kellő karhatalmi segédletet kaptak, - másnap este 
9 óráig folytatta lankac1atlan buzgalommal eredmé
nyes tevékenységét a tűz korlátozása, annak teljes 
eloltása és az ingóságok meglllentése érdekében, 
mely müködésüknek a közs6g nagyobb részének meg
mentése első sorban köszönhető. 

A megmentett gyermekek atyjával és több szem
tanuval felvett jegyzőkönyvek szerint igazolva lévén 
a fentiekben előadott tényállás és így Ruszuly Imre 
csendőrnek azon érdeme is, hogy három gyermeket 
valóban a legveszedelmesebb körülmények között és 
s",ját életér,.ek koczkáztatásával a tűzhaláltól meg
mentett: O cs. és ap. kir. Felsége 1890. évi márczius 
hó 24-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával őt 
ezért az ezüst é1'de'tnkeresztnek legkegyelmesebb ado
mányozása által kitüntetni m6ltóztatott. 

A feleki örsnek a tűzvész színhelyén működött 
többi legénysége, névszerint Szotyori Mihály czimz. 
őrmester ~:: és Kimpián Tivadar csendőr *, - kik 
közül különösen Szotyori cz. őrmester egy 75 éves 
öl'eg asszonynak megmentése által szerzett magának 
kiváló érdemet, - kitünő és eredményes szolgála
taikért a m. kir. honvédelmi ministerium által kiál
lított dícsérő okirattal jutalmaztattak meg. 

Szolgáljon eme derék örs áldásos müködése ily 
veszélyes viszonyok közepette, másoknak is köve
tendő mintaképül. 

* 3. Schneller J 6zsef m. kir. r. sz. csendörkel'ület-
beli őrmester 1866. évi márcúus hó 26-án a cs. és 

* lásd a 123. Japon. 
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kir. 7{;. sz. gyttlogozredhez soroztatott be, ugyanazon 
óvb II az Olaszország elleni hadjáratban részt vett 
és 1 (j • évi október hó l-vel a csendől'ségbez he
lye9itetett át, hol azótn. megszakítás nélkül szolgált, 
luíglen II csendől'ségi terhes szolgálatban szerzett 
testi fogyatkozásai luiatt 1890. évi luá,jus hó 16-án 
f Iülvizsgáltatván, mint rokkant a nyugállományba 
belyeztetett. 

Ezen hosszú szolgálati idő alatt nevezett őrmester 
kötelességét mindenkor teljes odaadással, ernyedetlen 
buzgalommal és fáraclhatlan tevékenységgel teljesí
tette s e mellett pélclaszerii, erkölcsös magaviselete által 
alárendelt jeinek és bajtársajnak lnintaképül szolgált. 

A .közbiztonság terén 22 éven felül, - e közben 
közel 20 éven át örsparancsnoki minőségben - tel
jesített, mindig eredmény teljes és három ízben nyil
vánosan megdícsért műköc1éséből csak a következő 
főbb mozzanatokat akarjuk kiemelni: 

1871. évben a hondoli örsön egy veszélyes gyujto
gatót tartóztatott le, miáltal a rettegésben levő vidék
nek nyugalmát helyreállította; -

1873. évben egy közveszélyes vándor czigánycsapa
tot, mely számos betörést és lólopást követett volt 
el, nyolcz lópott lóval és nagy mennyiségű ingóság
gal adott át a bíróságnak; -

ugyanazon évben egy felette veszélyes rabszökevényt 
nyomozott ki és tartóztatott le; -

1874-1880. években, mint a dobrai örs parancs
noka, számos betörést, ökör- és lólopást derített ki 
és a tetteseket a törvény kezéhez szolgáltatta át, mi 
által e veszélyeztetett vidéken avagyonbiztonságot 
helyreállította; -

1879. évben észszerű nyomozás után egy 5 tagból 
álló rabló czigányc~apatot számos bűnjellel kerített 
kézhez; -

1880. évben egy pénzhamisító banclát igen tapin
tatos és óvatos eljárás után kiderített és a hamisít
ványokkal s a készülékekkel együtt átaclott a biró
sá.gnak; -
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I 1. évbell ~ nlint petrozsényi örsparancsnok, a Daán 
és .1 . ucsl~~eslül rettegett rablóvezérek egyik t' . ' t 

. 1\In.gar GY01'gyöt puhatolta ki' alsa \ 
_ 18 ~ . ~vben ~gy felfegyverk~zett katona-szökevén t 

l ót tar~ avaI , klk rablásaik által a közbiztonsá ~t 
llng~ luél'vben veszélyeztették, tartóztatott le ; -g 

ugyanazon évben 80 katona-köteles egyént kik 
h?lyett a sorozáshoz nyomorékok lettek előáÚítva 
klpuhatolt és felj elentett ; - ' 

, 1 83. évben ébersége által egy készülőfélben levő 
bany[uTI1J.nkás-zavargást hiusÍtott meg' -

1 ):")4, évben CSel'nn. Dávid hirhecÚ közártalmút 
templomrabUtsért fogta el' -

1 :"15. évben hat egyént, 'kik mint besorozott kato-
nák é~eken át ha~is ok,m,ányokkal bujdostak, puha
tolt kl és a katonaI hatosagoknak adott át; -

1886. évben BUl'gye Gyorgye hirhedt közártalmút 
lopás és l'ablás miatt tartóztatta le. 

ICülönösen kiemelendő Schneller őrmester milkö
t1ése az 18 0-1890. évek alatt, mely tíz éven át,
mint a rendkívül fontos petrozsényi határörs parancs
noka, - ernyedetlen s odaadá buzgalma és körül
tekintő eljárása által ezen l'engeteg erdőségeKkel 
biró és az előbbi időkben Romániából betörő fegy
veres rablóbandák pusztításai által fel dúlt vidéken 
nemcsak a közbiztonságot teljesen helyreállította, 
számtalan hadköteles szökevényt, csempészt és határ
s~rtőt az illető hatóságoknak átac1ott, - hanem a 
Petrozsény, Petl'illa és Livazény községekben levő 
kőszénbányákban dolgozó, 2000-nél több idegen mun
kás között a l'endet fental'totta, minden mozgalmat 
éber figyelemmel kísért és azoknak idejekorán való 
feljelentése által a készülő zavargásoknak mindenkor 
elejét vette. 

Ezen sokoldalú s erec1ményteljes 1l1üködése folytán 
Schneller őrmester előljáróinak teljes megelégedését, 
a hatóságok és a lakosság bizaimát vÍvta ki magának, 
a csendőrség teki}?-télyét pedig nagyban gyarapitottflt: 

Ezek alapján O. cs. és ap. kir. Felsége lSUO. éVl 
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junius h6 12-én Budapesten kelt legfelsőbb elhatáro
zásával Schneller József ől'luestel'nek azon alkalom
ból, hogy ezen kitüllő altiszt - nliután önfeláldozó 
8zolgn.lu,tte~jesítése által egészsége teljesen megren
dült - lllInt rokkant a testületből, melynek évek 
hosszú során át oly kiváló tagja volt, megválni 
kénytelen volt, a közbiztonsági szolgálatban hosszú 
időn át teljesített buzgó és sikeres működése elisme
réseül a koronás ezüst é1'demkeresztet leO'kegyelme-
seb ben adományozni méltóztatott. b 

4. I. Kovács János, 
5. Kovács Gergely, 
6. Halyzsin János és 
7. Darnó Ferencz csendőrök a magyal' kir. IV. sz. 

csenc1őrkel'ület állomány:iban. 
Abauj-Torua megyének Felső-l\Iislye községében 

1890. évi junius hó 16-án tűz ütvén ki, az akkor 
u ral gott szélvihar által élesztve, a tűz hihetetlen 
gyorsasággal az egész községet lángba borította úgy, 
hogy rövid egy és fél óra alatt 1 emberéletet, 142 
drb háziállatot és 5013 épületet ejtett áldozatul; 
azonkívül 1 ember életveszélyesen, 2 súlyosan, 12 
könnyen megsérült, 50 ember pedig a lángok és füst 
behatása folytán szem betegségbe e ett. 

A tűz kiütésekor Halyzsin János és Damó Ferencz 
bőődi örsbeli csellclőrök a veszélyeztetett község kör
nyékén az éjszaki vidéken, - I. Kovács János és 
Kovács Gergely zsadányi öl'sbeli csenc1őrök pedig a 
Felső-Mislyétől délre eső vidéken rendes szolgálatban 
lévén, a ttí.z keletkezését azonnal észrevették; mire 
azonban a községbe megérkeztek, akkorra az m ár 
egészen lángokban állott. l\lindkét j árőr - miután a 
tűz elfojtására a dühöngő szélvész miatt gondolni 
sem lehetett - emberélet és magán vagyon m eg
Dlentéséhez fogott s halilt megvető, bátor működésük 
következtében hat ember nyerte vissza a mir-már 
elveszettnek tartott életet. 

Igy I. Kovács János csendőr egy ágyban betegen 
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fekvő ag% nőt, m ár ak~or me~tett ki a telj esen lán
gokban aH6 hazb.6l, mIkor mar a nő ágya is égni 
kezdett. Ho~y mIly veszélyes vol~ ,a helyzet, mutn,tja 
az, hogya no m egmentését még saJat, érte jajveszéklö 
37 é~,es fia, Seln mer~e megkísérleni. Ugyanezen 
csendor meg egy mas, a füsttől és ijedtségtől 
teljesen elalélt nőt mentett ki a lánggal és füsttel 
telt házból. 

Kovács Gergely csendőr egy egyéves gyermekért 
hatolt be a tüzben álló házba a nélkül, hogya gyer
mek fekhelyéről tájékozva lett volna, s azt - kitéve 
magát a majdnem biztos halálnak - felkutatta és 
kihozva megmentette. 

Halyzsin János működése közben megtudta, hogy 
egy fából épült házban, - lnelynek padlása és oldala 
már beomlaclozott s egy láng és tűztömeget képezett 
az egész, - egy 65 éves magával tehetetlen ember még 
benn Yan. Tétovázás nélkül berohant a minden pil
lanatban összeomlással fenyegető házba és az öreg em
bert megmentetteakkol', midőn azt már mindenki 
veszve hitte. Ugyanezen csendőr hasonló módon men
tett ki még egy 70 éves nőt is a biztos tüzhalálból. 

Damó Ferencz csendőr a már vázolt esetekhez 
hasonló körülmények között mentett meg egy 48 éves 
nőt a tűzhaláltól. Alig hogy ezen nőt biztonságba 
helyezte, azonnal sietett az azon udvarban álló s már 
belülről is égő istállóban benrekedt két dal'ab szarvas
marha megmentésére: kardjával a köteleket elvag
dosva, az állatokat kihajtotta s így megmentette, 
E közben azonban részben annak következtében, 
hogy a füst reá fula:sz.tól,ag, hatott, rész.~en pea,i~, 
hogy az összeomladozo lstallonak egy ég? gerendaja 
a küszöbön l'eá zuhant, oly helyzetbe Jutott, hogy 
csak a legnagyobb erőmegfeszítés és lélekjelenlét 
mellett sikerült kivánszorogni.a; künn azonban nyom: 
ban összerogyott és csak Du~ch~k Ján~s, als6-mlslyel 
plébános egy órai élesztgetésl kIsérleteln~k és ~oml~~ 
ápolásának sikel'ült őt újból életre hoznI, a mIkor IS 

a bátor, egyedül köteleABégének élő csentlöl' f gyvf\l'e 
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nt:ín tndakozó<1va, azt kezébe vette és pihenés s erő
gyiíjtés helyett szolgálatát újra a legnagyobb buzga
fOllllnal teljesítette tovább. 

De nemcsak ezen hat ember megmentése érdeme 
e derék cRendőrökllek, hanem lehetőleg hasonló szép 
eredmény az Ü~, hogy az elfásultan s részben eszlué
leUenül úton-útfp,len heverő embereket tétlenségök
ből fell'ázták és 8aját maguknak biztonságba belye
zésél'e ösztöllözték; - mert ha ez nem történik, 
úgy számos emberélet esett volna áldozatul, mivel a 
lakosok elfásultságukban mivel sem törődve, közülök 
számosan menthetetlenül megfuladtak és megégtek 
volna. 

Ö császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb 
figyelmére méltatva ezen négy derék csendőr elszánt, 
önfeláldozó és embel'baráti eredményes rnűködését, 
őket - maguknak jutalmul, másoknak pedig buzdí
tásul - 1890. évi szeptember hó 9-én Bécsben kelt 
legfelső elhatározásával az ezüst lrdemkeresztfelleg
kegyelmesebben kitüntetni méltóztatott. 

-'',' 
8. Mayer Floris, m. kir. I. sz. ceendőrkerületbeli 

őrmester 1859. évi április hó 9-én soroztatván he a 
cs. és kir. 49. sz. gyalogezredhez a fennállott 
cs, kil·. 6. sz. csendőrezred részére, immár 31 éven 
felül megszakítás nélkül szolgál a csendőrségnél. 

Hogy Mayer őrmester ily bosszú s a csendőr
ség legénységi állományában valóban majdnem párat
lanul álló szolgálati ielő alatt mily viszontagságokon 
ment keresztül, lnennyit fáradott, hányszor volt 
megtálnacltatásoknak kitéve s hányszor koczkáztatta 
életét, arról könnyen fogalmat alkothat magának 
mindenki, a ki tudja, mily roppant felelősséggel, 
fáradsággal és veszélylyel jár a közbiztonsági szolgá
lat általában, - különösen azonban az erdélyi 
részek Romániával határos vidékein. 
Fő és megbecsülhetlen érdeme Mayer őrmestern ek 

az, hogy azon örsködetekben hol ő szolgált, a köz
biztonsági viqzonyok luegnyllgtn.tók voltak; a gnl'ú,zda 
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és veszélyes egyének l'ettegték és most is rettegnek 
éhel'ségétől és fftradbatlanságát61, Ininek következté. 
ben csakugyan ritkán lnernek kisebb gonosztetteket 
i., elkövetni; ő tehát megelőzi a bajt s úgysz6lván 
forrásait fojtja el a közbiztonsági zavaroknak. 

Hozzájárul még azon körülmény is, hogy Mayer 
őrmester ily hosszú és viszontagságos pályafutásába.n 
négy jzLen részesült dícséretben, de fegyelmi fenyítés 
alá egyszer sem került; Ini a becsületességnek, a 
tapintatosságnak, a lélekjelenlétnek, a hű kötelesség
teljesítésnek ritka mintaképeül tünteti fel e derék 
altisztet. 

Ily érdemdús altiszt valóban megérdemelte, hogy 
hosszas és hasznos szolgálatában szel;~ett él'llemeinek 
látható jelvényét viselje, miért is O cs. és apostoli 
királyi Felsége It 89. évi november hó l-én kelt leg
felsőbb elhatározásával neki a kÚ?'onás eziúlt é'l'dem
keresztet legkegyelmesebb en ac1ományozni méltóz
tatott. 

* 
II. A m. kir. honvédelmi miniszter úr ő Nagy
méltósága dicsérő elismerésében részesültek: 

1. Szüts János m. kü·. IV. sz. csendől'kerületbeli 
őrmester. 

Egy rab ló gyilkosság gyors kiderítése. 
A Szatmár megyébe kebelezett Avasfelsőfalu köz

ségben elhelyezett csendől'örs parancsnoka, Szút~ János 
őrmester, 1889. évi szeptember bó 14-én k~ran reg
gel dr. Ecsedy Gedeon bikszádi fürc1őorvo~ aJtaI ér
tesíttetett hogy az örskörlethez tartozo Tartolm~ 
községbed Izsák József és ennek fia Izsák Si~,nnel 
ismeretlen tettesek által az előző este meggyIlkol
tattak és kiraboltattak. 

Szüts János őrmester ki Tritean SiInon csendörrol 
csak nehány 6rával előbb vonult be egy igen fárasztó-
44 órai - külszolO'ú,latból az öl'sl'e, ennek daczára 
Inagát, valamint Bakk Antal, TritefLl1 SÍlnon éR Schilld-
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lel' ~fihály cseuc1öröket azonnal szolgálatba vezényelte 
és a rendelkezéAre állott kocsin Tartolcz közséO'be 
Rietett, hol a Rányaházán segélyszolgálatban áll~tt 
de 11 l'abl6gyilkosság hírére azonnal Tartolczra sietett 
Pelló.dy Jenő örsvezetöt és Kotay Ferencz pr6ba
csendől't maga mellé rendelvén, Busz Vaszily, Tar
tolcz községi pandu!' közbejöttével a nyomozást rög
tön luegkezclette. 

A hely színén a szobában, Izsák Józsefet és fiát 
Izsák Sámuelt holtan találta; előbbinek fején egy éles 
fejszecsapás és kilencz tompa fejszeütés, utóbbinak fe
jén hat, valamely tompa eszközzel ejtett ütés volt 
látható; azonkivül a házbeliek köziU Izsák Józsefné, 
Izsák J.Jéni, Izsák Száli, Izsák Pál, Izrael Dávid, 
IzraellVIóricz, Kozma Juon és Frink Dumitrn kisebb· 
nagyobb mérvben megsebesültek. 

A házbeliek előadásából Szúts őrmester megtudta, 
bogy 1889. évi szeptember hó 13-án este 7 órakor -
midőn a családtagok, az izraeliták ünnepét megelőző 
nap vagyis péntek alkalmából fényesebben kiállított 
vaCSOl'a elköltése végett az asztalhoz ültek - a szoba 
ajtaja nagy gyorsan kinyittatott, a szobában levő 
függő lámpa egy lövéssel el oltatott, mire hirtelen 
mintegy 8 ember gyufákat gyujtva, a szobába rohant 
és az asztalnál levő Izsák J 6zsefet és Sámuelt meg
gyilkolták, a többi családtagokon pedig kisebb-na
gyobb séliiléseket idéztek elő, úgy hogy ezek vala
mennyien kénytelenek voltak a rablók garázdálko
dásait tehetetlenül végignézni. A rablók ugyanis -
miután a házbeliek ellenállása meg volt törve - a 
halottakat és sebesülteket a szobában hagy va, a 
pinczébe mentek le, honnan pálinkát hozva maguk
kal, mintegy harminczan visszatértek a szobába és 
az asztalon levő vacsorát s a pinczéböl hozott pá
linkát vígan elfogyasztották. Ennek megtörténte után 
hozzáláttak a fosztogatáshoz : a szobában levö bu
torokat és áO'ynemüt összevagdalták, a ezekrényeket 
fel törték és ~z azokban különböző helyeken eh'ej tve 
volt pénzt - állít61ag 3-4000 ü-tot - egy 25,000 
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fl,tról R!lólb tu,l·n.l'ékp~ll:t;tíu'i könyvecskét, sok köt
vényt - luintogy 10,000 fl't értékben, - azonkivül 
t,öhh ért 'I·os él{sí':ol't magukkal vive, eltávoztak. 

z ()SA!l 8 k'Lr 42.0~J Ú-tra becsültetett. 
ldt.~holi k ftzt {tllitottá1-, hogy ft tettesek SeIn 

l'nbázatnl han, SeIn n,rczul(ou ReullnillemŰ változást 
n C\lll ia ~ztel· eHS, <le eunek daczára közülök egyet 
B III ünll rt, 1· J >1; tál'salgúsnk is majd magyarul, 
1l1l1j fl ol(thlll Vfl,cry uélu tül, sőt oroszul is folyt. Igy 
khát SZilI.s ől'mostier SOlU a tettesek személye, Bem 
azo}- ill< t,őségi helye i n'l.u t BelnUÜnelnű tájékozást 
8 III ll •. ert: ezth't tl nyolnozn.sbau saját leleményes
sógél' 6s eszél. r sségél'e vúlt nta.I va. 

Sf!lÍts örnl.lster tnd\,ítn azt, hogy a meggyilkolt 
b:sál- llnCYy uzsorás vult és hogy e miatt a község 
ln,ko8s<Ír;,ft reá hít.l'Ugudott H ebböl kifolyólag a község 
lóljú'l'ósúga az esetre -voufttkozólag semmiuemü fel

világotüt{ust nen1 is at1ott; ,f} nyomozást mégis Tartolcz 
l~özségb II l-ezc1ette meg. O ugyanis azon föltevésből 
indult. l~i hog~ fl, kol'n. est li órákban elkövetett rabló· 
~. "ill-o,,~ftgról az éjjeli th-ök valamelyikének okvetlenül 
tudnia 1- II tt. ~ ezen felteyésében Szítfs örmester nem 
i'" c t11 )dof.t 111el't. ft C" el1(lőrők csakhalnar nlegtud
ták, h cry a, ra.blég ilko:.:stÍg elkövetése ülején az ösz
szes éjjeli örök '- köztük a jól jSlnert Foz. e DnmitI·u 
köz<Írbthun egyén is - Hriskó ' yörgy községi bi
rónál gyütt voltak és bt),l' tndtukra adatott bogy 
Izsúl- .1 )zsef ház~íban rabh)gyilko"~ág köyettetett el, 
~ 't. bh 'l az alk:llom hl}l a harangok is félre veret
tek. Ult:g sem i ttek il: hely szin ére. Ez okból a járőr 
~l "orbau F Z5e Dlumh-ut tart' ztatta le é szigorú 
üriz:':\t al: hel'ezte. , 

Ez k ut'in .. út" Ől'ille.,tel' TIitean ,-imon é~ Bakk 
Ant l · 'en Ilh-öl-et maga mellé véve szeptembel' hó 

4-é l lélntá'll )ra tájban Ri -Gércz kö!ségbe ment 
p li' l ~ i en ··r.:\?e~et 't, pe ig li. tay Ferencz próba
c en "!'loel K' II • haz3, k" z'" abe rendelte ki a további 
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Gércz községbe érve, nlindenekelőtt Dobja GyÖl'oy 
ottani lakost, de kOluarzáni illetőségü veszélyes gOo
llOS7.tevőt kereste fel s nála - ILona György köz-
8égi biró jelenlétében - házmotozást tal'tott, de 
eredmény nélkül. Miut:.ín azonban nevezett személyé
nek luegmotoz:l.sánál észleltetett, hogy haja a jobb 
oldalon le volt perzselve és s7.ájáL6l nagy pálinkabüz 
özönlött ki, Szüts őrmester őt - bár különben sem
miféle vallo1l1ást nem tett - letartóztatta s vele 
szepteulber hó 15· én Tartolczra visszatért. 

l\linthogy a tartolczi lakosság a meggyilkolt Izsáknak 
és családjának nagy ellensége volt, az eszközölt le
tartóztatások miatt megtámac1tatástóllehetett tartani, 
ennélfogva Szüls ől'luester és a vele volt csendőrök 
a letartóztatott közártalmuakat Bujánháza községbe 
kisérték át, hol a gjanusÍtott Fozse Dumitl·u -
Weinstein Jenő főbü'ó és l\largitai Vaszily esküdt 
jelenlétében - a jeirőr által ismételten kikérdez tet
vén végre előadta, hogy ő ugyan a rablógyilkosság
ban tettleg nem vett részt, fIe arról tudOlnása van, 
hogy annak tervezői Izsák Abrahám, Hriskó György 
községi biró, Fl'ied Samu községi jegyző és Busz Va
szily községi pandur tartolczi lakosok, mig annak 
végrehajtói a már letartóztatott Dobja Györgyön ki
vül I{elinestyán Szimion, Csomne Juon, StTango Ta
más és Dancse Juon kisgél'czi, Szima Juon, l\Iasin 
~ándor, Hosszu Péter, Csorba Péter, Torna László 
és Befány János batarczi, Fehér Vaszily és Pap 
Dumi tru turczi lakosok voltak. 

Fozse Dumitru ezen vallomása után Dobja György
gyel szembesíttetvén, ez kevés habo7.ás után a rab
lógyilkosságban való részességét beismerte és a l'ab
lógyilkosság keresztülvitelét a következőleg adta elö: 

O (Dobja György) 1889. évi április hó 24-én azaz 
8,Zt. György napján a viski országos vásáron Izsák 
Abrahám tal'tolczi lakossal - régi iSlnerősével -
találkozván, ez őt arra biztatta, hogy szerezzen több 
társat, kikkel - ha Izsák Józsefet és fiát kirabolják -
mintegy 40~50.000 forintra tehetnek szert. Ezen ke-
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csegtető kilátás folytán Dobja csakugyan hozzálátott 
a bűntársak toborzásához és l'övid idő alatt sikerült 
is neki a már megnevezetteket a tervbe vett rablás 
kivitel ére megnyerni. Dobja ezután összetobo,l'zott 
társaival többször megjelent Tal·tolczon Izsák Abra
hám házánál, hogya rablás mikénti kereRztülvitelét 
megbeszéljék, s ilyenkor Izsák Abl'ahám mindig liter 
számra adott nekik pálinkát, melyet Busz Vaszily 
tartolczi községi pandur lakására vittek s ott elfo
~asztottak. l\Iiután végül Hriskó György tartolczi 
községi biró is hozzájuk csatlakozott és őket azzal 
biztatta, hogy ne féljenek semInitől, mert ő a köz
ségi előlj árósági tagokkal és a j egyzővel öket minden 
bajból ki fogja segíteni: a rablógyilkosság végrehaj
tását végleg elhatározták és a keresztülvitel módo
zatait megállapították. 

lVIintegy 8 hét lefolyása alatt az imigyen szerve
zett rablóbanda három ízben jelent meg Tartolczon 
oly szándékkal, hogy Izsák Józsefet és fiát meggyil
kolj ák, de két Íz ben épen csenc1őrök voltak a köz
ségben, egy ízben pedig az ö~szes bűntársak nem 
jelentek meg s e miatt - Izsák Abrahám tanácsára
a rabl6gyilkosságot, nem hajtották végre. Mind
három Ízben Izsák Abrahám ellátta őket pálinkával, 
melyet Busz Vaszilynál fogyasztottak el és azután 
egész csendben elszéledtek. 

Végre 188ft évi szeptember hó 13-án este 7 óra
kor negyedszer jöttek Tartolczra és ekkor a rab16-
gyilkosságot tényleg végrehajtották. Kelinestyán Szi
~on, Vajda Vaszily, Fehér Vaszily és Dobja GYÖ1'gy 
feJ székkel, - Szima J uon, Masin Sándor és TOlna 
Vaszily lőfegyverekkel, Pap Dumitru, Hosszu Péter, 
Csomne Juon, Strango Tamás, Csorba Péter, Toma 
Sándor és Dancse J uon botokkal felfegyverkezve kö
rülvet.ték ~zsák József házát és az ajtÓkat elállották, 
hogy senkI se be se ki ne jöhessen; azután Dobja 
György, Kelinestyán Szimion, Vajda Vaszily, Fehér 
Vaszily, Szima Juon, Csorba Péter, Torna Sándor és 
Dancse Jllon azon szoba ajtajához állottak, melyben 
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Izsák József és hozzátartozói épen vacsorához ké
szültek, Torna Vaszily - a legjobb lövő közöttük -
az ajtót hirtelen kinyitotta és az asztal fölött 
függő lámpát lelőtte, mire aztán mind a nyolczaD 
berohantak a szobába és mi közben egyesek gyufá
kat gyujtogattak, Kelinestyán SZlmion gyorsan előbb 
Izsák Józsefet, azután annak fiát Samut több fejsze
csapással agyonütötte, a többiek pedig.a családta
gokat bántalmazták s kisebb-nagyobb mérvben meg
sebesÍtették. A gyilkosság végrehajtása után a l'abló
banda összes tagjai bejöttek a szobába; ott Izsák 
J ózsefnét ketten megfogták, a szomszéd sza bába ve
zették és keményen reá szólottak, hogy az összes 
pénzt adja elő. De az asszony arról hogy mennyi 
pénz van a háznál, nlit sem tudott, miért is azt 
mondá a rablóknak, hogyaszekrényekben keres
senek pénz után; mire Vaj da Vaszily a szekl'ényeket 
kinyitotta s az ott talált, valamint a meggyilkolt 
zsebében volt pénztárczából már előzőleg kivett 
pénzt - a rablók állítása szerint 870-875 frtot -
Vajda Vaszily és Kelinestyán Szimion magukhoz 
vették, ugyszintén a szekrényekben előtalált éksze
reket, kötvények et, a takarékpénztári könyvecskét 
és egy forgópis:t.tolyt is. Azután visszatértek azon 
szobába, a hol a gyilkosságot elkövették s miután a 
pinczéből pálinkát hoztak, az asztalon levő vacsorát 
elfogyasztották. A rablók mintegy 2 óra hosszat tar
tózkodván Izsák József házánál, 9 óra tájban a 
nagy hegyeken keresztül hazafelé indultak; útl{özben 
azonban a kisgérczi határban fekvő Pálnahegy csú
csán tüzet raktak és lott az eh'abolt kötvényeket s 
a takarékpénztál'i könyvecskét elégetvén, a pénzen 
s az elrabo1t ékszereken osztozkodtak, egy gythllánt 
gyűrűt pedig, melyen nem tudtak osztozkodni, .a 
tűzbe dobták, hol az a hamu között később Illeg lS 

találtatott. 
Ezen vallomás folytán SZllts őrmester Bakk Antal 

és Tritean Simon csenc1őrökkel ismét átment Kis
(}él'Q~re? hol I(elinest~án Szimiout, C~om!le Jl~ont. 
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Dancse Juont és Stran go Tamást letart6ztatta. Ezek 
azonban a rabl6gyllkosságr61 mit sem akartak tudni 
és náluk a szabályszerüen megtal'tott házmotozásnál 
semminemü bűnjel nem volt felfedezhető, de miután 
szembesítés végett Bujánházára átkisértettek s ott 
Dobja György a tényállást szemükbe mondta, csak
hamar valamennyien beismerő vallomást tettek. 

Ezek után Kelinestyán Szimion, Csomne J uon, 
Dancse J non és Strango Tamás az ekkor már Ká
nyaházár61 visszaérkezett Pellády Jenő örsvezető, 
valamint Bakk Antal, Tritean Simon és Schindlf'r 
l\Iihály csenclőrök által Turcz és Batarcz községekbe 
átkisértettek, a hol a járőr Fehér Vaszily, Vajda Va
szíly és Pap Dumitru turczi és Szima Juon, Hosszu 
Péter és l\lasin Sándo!' batarezi lakosokat tal,t6ztatta le, 
kik a már letartóztatott rablókkal szembesíttetvén, 
tettüket bevallották. A náluk lnegtartott szabályszerü 
házmotozás alkalmával Febérnél 60 frt és az elra
bolt forgópisztoly, Papnál 64 frt, Szimánál 70 írt, 
Hosszúnál 60 frt és Masinnál 61 frt találtatott 
meg, mely pénzről bevallották, hogyarablásból 
eredt. 

A letartóztatott 10 fogolylyal a járőr Turcz köz
ségből szeptember h6 17 -én reggel Kis-Gérczen ke
resztül Bujánházára indult, de útközben Kis· Gérczen 
az ott már előzőleg letartóztatott 4 rab16 lakásán 
ismét házmotozást tartott, mely alkalommal Keli· 
nestyánnál 60 frtot, Csomnenál 55 frt 70 krt, Dan
csenál 55 frtot, Strangónál 55 frtot és végre Dobjánál 
8t) frtot sikerült előtalálni, úgy hogy az összes 
rablóknál előtalált pénz 6~D frt 70 krt tett ki. 

Csorba Péter, Torna László és Refány J ánof!l ba
t~.rczi lakosok észrevevén a j áről' megj elenését a 
kozségben, megszöktek és egyenesen Színyérváraliára 
mentek, hol a kir. jál'ásbiróságnál önként jelentkez
~ek é~ az elrab.olt pénzből nekik kijutott összeget 
ata~1ta~, - ~rlsk6 György, tal'tolczi községi biró és 
Izsak Abraham - noha ma~nkat teljesen ártatlanok· 
na~ yal!ottá~ - s~intén önként . eleotke~tek ~ s~i-
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uy'rváraljai kir. j(u'áshirl)ságni.íl; Iq'ierl Samu tar
tolczi jegyző pedig fegyvergy~tkorln.tl'a bevonult s icry 
}l 'lU volt kikénlezhető. o 

Az elhlig nlegnevezetteken kivül a járőr még Izsák 
IJ{tzttr ~s Eilcz György tartolczi lal<oRokat is letar
tóztatta, mivel a nyomozás során kiderült, hogy a 
rab16gyilkosság elkövetésében nekik is részük volt: 
így tehát ÖSRzesen 16 fogoly volt anagyszámu bün
jelvényekkel együtt a Liróságnak átadható. 

Azon körülmény, hogy a megsebesült, de életben 
Illaradt S egyén a számos rabló közül - bár ezek 
álarczozva neIn voltak - lnintegy 2 órai megfigyelés 
után egyiket seIn iSlnert fel; továbbá, hogy a rab
lók nég,v különböző nyelven beszéltek és a hely szinén 
seminiféle blln.ielt neIn hagyták vissza, a nyomo
zásuak mikénti és mely ü'ányban leendő bevezeté
sére s~mminemü támpontot ne nl szolgáltatot.t; ele 
különösen azon sajnos körülmény, hogy a csendőrség 
sem a helyi hatóság, sem a lakosság részéről szol
gálata teljesítésében semmikép sem lett támogatva: 
a tetteseirnek igen rövül idő - alig 24 óra alatt -
sikerült kiderítése és azoknak a bilnjelekkel együti 
történt kézrekerítése egyedül Szfds János őrmester 
helyes személyi és helyi ismel'etének és leleményes 
eljárásának tulajdonítható, minél még különös érde
Iueül tudandó be neki, hogy 44 órai nehéz szolgá
lat után arablógyilkosság hirére azonnal csendőrei
Dek élére állott és a fáradsá~os nyomozást személye
sen keresztülvitte. 

Az avasfelsőfalusi örskörlet lakossága egyáltalában 
nagy hajland6sá,g;gal bir a közbiztonság megzavará
sára : ezen örskörletben ugyanis az 1888. évben 
5 egyén lett gyilkosság, illetve. enne~ kisél'leteé,rt, 
5 egyén rablásél't, 3:3 egyén gyUJ togatasél't letartoz
tatva, 9 egyén pellig feljelentve; továbbá. 143 eg:y~n 
lett lopás és mll,S büntethető cselekménye,k mIatt 
részint letart6zt~ttva, részint feljelentve: egyáltalában 
az 1884. évtől az 1888. év végeig elkövetett számos 

onoBztett közül CSU án 7 ~8et maradt külerítetlen -
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a mi első sorban az avasfelsőfalusi örs parancsnoká
nak, Szüts János őrmesternek érdeine. 

J\tlindezen érdemei elismeréseül Szúts őrmester, -
ki már 24 éven felül tettleg szolgál ~s ezen hosszu 
szolgálata alatt 14 izben részesült dicséretben s 
Ö cs. és ap. kir. Felsége által a koronás ezüst 
érdemkereszttel is lett kitüntetve, - ez alkalommal 
a honvédelmi minisztel'ium részéről dicsérő okiratot, 
a belügyminiszterium részéről pec1jg 50 frtnyi juta
lomdíjat kapott. 

2. Kerecsenyi György és 
3. HO'l"vath Sándor, m. kir. VI. sz. csenc1őrkerü

let beli csenc1őrök a szegzárdi örsről rendes szolgálati 
jál'őrként kivezényelve, 1889. évi november hó 23-án 
éjjeli 1 / 2 12 órakor anyámádi szőllőhegyre érkeztek, 
hol egy présház előtt melyben világosság volt, 
egy fegyveres egyént leptek meg, ki magát 1\Iancsi 
István hegypásztornak adta ki. 

Miután ez a présbázban történők iránt hozzá inté
zett kérdésekre láthatólag zavarba jött s kitérő fele
leLeket adott, a járőrben gyanu támadt, hogy l\fancsi 
tolvajokkal játszik össze, kik a présházban épen bort 
lopnak; ezért 1\iancsitól elővigyázatból a fegyvert 
elvéve, a járőr egyik tagja a présbázba benyitott, 
míg másik tagja künn maradva 1\fancsit szemmel 
tartotta. 

A mint azonban a presházban levők a belépő csendőrt 
megpillantották, egyikök birtelen eloltotta a lámpát; 
mire a belépő óvatosan visszahuzódott és Mancsi 
hegypásztort a bemenetelre és a lámpának meggyuj
tására utasította. 

Ez megtörténvén, a járőr is belépett éH a ben
levőkhöz azon kérdést intézé, hogy miért oltották el 
a lámpát? Mire azok egyike, Skrekó György agárdi 
lakos, egy már több ízben megbüntetett, hirhedt 
közártalmú egyén azt felelé, hogy a lámpa csak 
véletlenül aludt el. Ke'recsenyi csendőr azon tovú,bbi 
~érdésél'e pedig hogy ily késő éjjel mit csinálnak 
ltt? ugyancsak Skl'~~Ó a~on kénléssel felelt: II hát - - . 
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nem ismer engem cson dől' íu', hisz én vagyok a prés
ház gazdája, Balog János!» Ezalatt ~ krek6 közeled
vén H01'váth csendőrhöz, annak fegyverét hirtelen 
lllegrngadta s egyhen a Ke1'ecsenyi csendőr közelébell 
álló társának, Hanák Mihály, ugyancsak agál'di lakos 
s közártalm!l, egyénnek a~t ~iáltotta oda: « fogd meg 
hamar a masIkat, az anYJa Istenét!» - minek foly
tán a k~t csendőr és a két közártahnú között dula
kodás fejlődött. 

Horváth csendőr Skrekót az általa megragadott 
fegyvernél fogva a présbázból a szabadba kivonszolta, 
itt kardot rántott s az ellenszegülőn több vágást és 
szúrást ejtvén, azt súlyosan megsebesítette ugyan, 
de mindannak daczára l'endkivül erőb és izmos ellen
fele által, ló élesre fent késével kétségbeesetten küz
dött, HO'fváth csendőr a fölcl!'e tiportatott, 

Ezalatt Ke1'ecs,f}nyi csendőr ellenfelével szerencsé
sebben bánt el. O ugyanis azon pillanatban, midőn 
Hanák - czinkostál'sának biztatására - neki ugrott 
és fegyverét megragadta, rögtön kardot rántott és 
támadóját először a koponya baloldalán életveszé
lyesen megsebesítette s midőn ez fegyverét még 
ekkor sem ereszté el, egy második vágással a bal kéz 
izületén csontig él'ő súlyos sebet ejtett, minek követ
keztében Hallák teljesen barczképtelenné vált és Kere
csenyi csendőr j árőrtársának segítségére sietbetett, 

Ekkor H01'váth csendőr már a legválságosabb hely
zetbe jutott. Erősebb ellenfele az ő hüvelykújját 
szájához kapván, azt leharapni törekedett, miután 
már előzőleg késével ötször szúrt Horváth csendőr 
felé, mely szúrások közül szerencsére csak egynek 
következtében sérült meg HorvfÍ fh csendőr arczán 
jelentékteleni:U, míg a többi sz{uások a köpenyen 
nem hatoltak keresztül. 

Ke'recsenyi csendőr a válságos helyzetet gyorsan 
felfogva Skrekót isrnétölt kardvágások és szúrások 
által harczképtelenné tette és így Horváth csendőrt 
felszabadította. 

~Iíf? a jál'őr ~kl'ckóval via~kollott a~ al~tt :ffapák 



életveszélyes megsebesülése daczára megszökött, de 
hazaérve 'kunyh6jában felakasztotta magát, a járőr 
tehát csak Skl'ekó ápolása iránt gonc1oskodhatott, ki 
azonban - Illiután kocsin a nyányai pusztára szál· 
líttatott, - a szenvedett eérülések következtében ott 
csakhamar llleghalt . 

.0-0\. tÖl,téntekről lovas küldöncz által értesített SZf?g

zárdi örs legénységének közreműködésével bevezetett 
nyomozás csakham aT kic1erítette, hogyajárőrnek egy 
szel'vezett tolvajbandával volt dolga, miért ia annak 
tagjai, u. ln. l\lancsi hegyi pásztor, valamint Fülöp 
János, Balaek6 Máté és Udvardi Albert, kik az éjjeli 
harcznál nenl voltak jelen, mert épen lopott bort 
szállítottak volt el, le lettek tart6ztatva és az illeté
kes biróságnak átadva. 

A m. kir. honvéc1elmi miniszterium Kerecsenyi 
György és HO'rváth Sándor csendőröket, méltányolva 
két veszélyes gonosztevővel szemben tanusított bátor, 
vitéz és kötelességhű eljáTásukat, dicsérő okirattal 
tűntette ki. * 

4. Pakay István, m. kir. II. sz. csendőrkerületbeli 
örsvezető, czimz. őrmester. 

Temesrnegye Kustély községében Hermann Sámuel 
kereskedő, ennek hat éves fia é~ Somogyi lVIária 
nevű gazdasszonya még az 1886. évben meggyilkol
tattak és kiraboltattak. 

A bűntény elkövetése után a csendőrség részéről a 
legnagyo b b erőmegfeszítés mellett minden lehető 
elkövettetett a rablógyilkosság és a tette s ek kiderÍ
tése iránt, mindazonáltal a legcsekélyebb eredmény 
sem éretett el. , 

A bűneset a verseczi szakaszparancsnokságnál, va
lamint a szal{asz összes örseinél is nyilvántartásban 
vezettetvén, szünet nélkül gond fordíttatott annak 
lehetőleges kic1erítésére, mely czélból a legcsekélyebb
nek látszó adatok is gyüjtettek. Ezen titokban folyt 
műl{öJés 1889. évi szeptember hó 15-ig- már annyira 
előre haladt, hogy Losdorfer Ferencz főhadnagy, 
versp,cú szakaszparancsnok l\i az üO'yet szenlél~7esen 
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vezette, a jelzett napon a nyOlllozás keresztülvitele 
czéljából Pakay István örsvezető czinlz. őrmestert 
1l1I'Lga mellé véve, a helyszínére kiszállt. 

Abiintett helyszinéről kiindulva a nyomozás Kustély, 
l\1irkováez, Szuboticza, Mrcsina és Vojvoclincz közsé
(tekre kiterjesztetvén, a legnagyobb elővigyázattal, 
~rélylyel és fáradhatlan buzgalommal vezettetett s 233 
6ra.i - úgy szólván rnegszakítás nélkül folytatott
nyomozás után sikerült a bűnesetet teljesen felderí
teni, valamint a tetteseket makacs tagadás ukkal 
szemben abeszerzett bizonyítékok, tanuk és biínjelek 
al:1pj án beismerésre hirni. 

A nyomozás során ugyanis minden kételyt kizáró 
módon bebizonyult, hogy a legnagyobb kegyetlenség
gel elkövetett rablógyilkosság tettesei Kottik J ovan 
és ennek neje Anna mirkováczi, J ovanovics N ikola, 
Dína Nikolae, l\1íncza Tódor, ifj. Jovanovics Nikola 
vojvodinczi és Lágya Márton kustélyi lakosok voltak. 

A házkutatások alkalmával Kottik István házánál, 
a pn,cUáson harnuban elrejtve, egy még tisztán felis
merhető vérfoltokkal beszennyezett ing és gatya, to
vábbá 87 drb. különféle bolti czikk találtatott elő, 
lllely lltóbbiakra nézve a temesvári Eisenstadtel'-féle 
kereskedő czég oda nyilatkozott, miszerint azok az ő 
üzletéből valók, - s hitelesen ki is mutatta, bogy 
azokat Hermann Sámuelnek adta el. 

l\1indezek alapján a fentebb megnevezett tettesek 
letart6ztatva s az elkobzott biinjelekkel együtt a 
fehértem plomi kir. tÖl'vényszékn ek átadva lettek. , 

Ezen rablógyilkossáO' kiderítése körül Pakay Istvan 
l::) é" , ez. őrmester fáradbatlan bnzgóságával, SZSZel'U es 

igen helyes tevékenységével elvitázhatlan érdemek.et 
szerzett maO'ának Inelyek elismeréseül a m. kir. 
honvédelmi ~inis~terium által kiállított dicsérő ok
irattal lett kitüntetve. 

,', 
' 1' 

5. Szotyo'ri l\Iihály czirnz. őrmester és . 
G. Ki17tpián Tivadar csendőr a lnagJT. kl!'. I. sz. 

e eqqörkerület állOllláUJr~bl)n a zel> llUleO' Te :f le -



községében 1889. évi október h~ 2-án pusztított nagy 
tiizvész alkalmával tüntették kl magukat. 

A tűz keletkezésekor fl, feleki örs parancsnoka, 
Szotyo'ri Mihály cz. őrmester magát, valamint a 
honlevő R'll8Zuly Imre* és Khnpián Tivadar csend
őröket seO'élyjárőrként kivezényelvén, maga egy an'a 
haladó sz~kérre ült s a községházához hajtott, itt a 
két községi tűzoltó osztályparancsnokkal, Balabán 
Ilyés erdővéddel és Kindea Vaszilie adószedővel a tilz
oltó szereket a szekérre felrakva, a tűz szinhelyére 
siettek, hol már 20 épület lángokban állott s hova 
csakhamar a két csendőr is megérkezett. 

A tűz luegfékezésére nyomban tett kisérletek azon
ban az erős viharban jó ideig sikertelenek maradtak, 
mivel a férfilakosság túlnyomó része a községből tá
vol volt. A tűz korlátozása tekintetében csak akkor 
volt némi (lreuDlény elérhető, midőn a lakosság a 
községbe visszaérkezett, valamint a Fogarasból N agy
Szebenbe átvonuló cs. és kir. 28. vadász zászlóalj 
Felekre érkezve, a községbelieket a tűz oltásában 
támogatta. 

Ezen körülmények között a tűz eloltás ának lehető
sége eleinte kizárva lévén, Szotyori cz. őrmester és 
csendőrei első sorban is a veszélyben forgó ember
és állatélet, valamint ingó vagyonnak lehető bizton
ságba helyezésével foglalkoztak. 

Ezen mentési munkálatok közben Szotyori ez. 
őrnlester észrevette, hogy egy J oana Manitiu Maxim 
nevü 7ö éves asszonya már roskadó félben levő 
égő házában bem'eke(U s hogy nevezettet - az égő 
ház minden pillanatban összeomolhatván - okvet
lenül a tűzhalál éri. Ekkor az őrmester gyors elha
tározással 8 mit sem törődve az őt is fenyegető ve
szélylyel, az égő házba behatolt és az öreg asszonyt 
kezénél fogva ép azon pillanatban vonszolta ki az 
ajtón, midőn a ház fedele recsegve bedőlt. Az öreg 
asszony, - látva, hogy mindene elpns~tult - maga 

* l~sq a 105, lapoll. 
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is oda akart égni és e szándékkal ismét az égő 1'0-

lllOk közé visszafutott ; mit Szotyori, cz. ől'mester 
lneglátva, rögtön utána sietett és az asszonyt, kinek 
ruhája mftr tüzet fogott, a házból erőszakkal újból 
kirn.ntotta, szerencsére ép egy pillanattal előbb, 
mielőtt az egész épület összedőlt. 

Ezen esmnény tartama alatt RU8zuly és KimpÍlln 
csendőrök külön-külön teljes odaadással a mentési 
munkálatok körül fáradoztak s számos ingóságot az 
elpusztulástól megmentettek, mi közben RU8z11ly 
csendőr Marku Román feleki gazda 3 gyermekét 
is a tűzhalált6l meg6vta.* 

Ezen kitünő és eredményes szolgálataikért RU8ZUJy 
csendőr legfelsőbb kitüntetésben, Szotyori cz. Ől"meS
ter és K'impián csendőr pedig honvédelmi miniszteri 
dicsérő elismerésben részesültek. 

* 
7. Bogdán József, m. kir. VI. sz. csendőrkerület-

beli örsvezető, ká16zi örsparancsnok, örskörlete köz
biztonsági viszonyai iránti kötelességhű érdeklődésé
nek már több izben szép tanujelét adta, a mennyiben 
ez örsre történt helyezése után rövid idő alatt az 
ottani viszonyokról magának kellő tájékozást szerzett. 
Ílgy, hogy az örskörletben egyetlenegy bűneset sem 
fordult elő melyet ő és az általa helyesen vezetett 
legénység ki ne derített volna. 

Az örsparancsnok ezen dicséretes tevékenységét és 
l'endkivüli éberségét legujabban azon szép siker ko
ronázta, hogy Fehérmegye egyik nagybirtokosának 
káráraPmár évek óta űzött nagyszabásu tolvajlásoknak 
nyomára jött és ez által azt további megkárosodás
t61 megóvta. 

Bogdán örsvezető ugyanis kiszivárgott lill'ekből, 
melyeket a nagy közönség csupán rosz akaratu plety
kának tartott, megtudta, hogy Szájbély Béla, a gr6f 
Zichy N ep. János nagyloóki llradalmán alkalmazott 
kasznár, a magtárb6l éjjelenkint kocsiszámra száJ-

* lásd a 105. lapon. 
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líttatja el n, gróf tulajdonát képeiő gabonát és hogy 
a kasznár ezen bűnös üzelmeit az urac1almi alkal~ 
mazottak egy része szivesen elősegíti, mivel abból 
ők is anyagi hasznot huznak. 

Bogd,Dl' örsvezető helyzete a jelen esetben már 
azért is szel'fölött kényes volt, luivel az ilyen bűn
esetek, illetve ezek tettesei törvény szerint csakis a 
káros fél indítványára üldözbetők; továbbá mert a 
főbünös a társadalom ml1velt osztályához tartozott 
befolyásos összeköttetésekkel birt és - ha az ellene 
megindított nyomozásnak neszét találja venni - jo~ 
gosan lehetett attól tartani, hogy bŰlltársaival ösz
szejátszva minden kigondolható eszközt és alkalmat 
meg fognn, ragadni ártatlanságának színleges beigazo
lására, mig az ellene fellépö csendőrséget törvény
ellenes fellépése miatt, valamint saj át becsületének 
megsértése czÍmén nem késett volna a nyilvánosság 
előtt meghurczolni és ekként a testületet a legkel
lemetlenebb helyzetbe sodorni. 

Hogy ezen eshetőségek nemcsak nem következtek 
be, ele sőt nem remélt, meglepően szép siker ére
tett el a bűnösök teljes leálczázásával: ez kizárólag 
Bogdán örsvezető érdeme. Nehogy ugyanis a jóhir
ben álló kasznárt alaptalan vádaknak kitegye és meg
hurczolja, Bogdán örsvezető kizárólag csak figyelő 
állást foglalt és éveken át gY,üjtötte az adatokat a 
terjengő hírek beigazolására. Ö ezen rendkivül kényes 
bűnügyben valóban ritka tapintattal és óvatossággal 
j árt el és a nyomozást hosszu időn át fáradhatlan 
buz~ósággal s ügyesen vezette, hogy arról sem a fő
bűnösnek, sem bűntál'sainak még csak sejtelmük sem 
volt. lUig egyrészről figyelő állásából szorgalmasan 
gyUjt,ötte az adatokat és bűnanyagot, éjjeli lesállá
sokbol ln~g~gyelte és m,egfigyeltette járőrei áltn,l a . 
nagyloókl kl- és bemenő fuvarosokat s más ideaene
ket, adclig másrészről saját fedezésére és a bekÖvet
kezhető tÖl'vényes fellépés érdekébtn kieszközölte ma
gának az Abbaziában időző grófi tulajdonos törvény
szeril Írásbeli felhatalmazását. 
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l\Iidőn Bogllán örsvezetú lll[tl' biztos alapon vélt 
állani, figyelő állásó.ból kilépett és csakhamar ISB!), 
évi deczelnber hó 28-án este IIoffmann Dávid sár
kereszturi kereskedő kocsisát ép azon pillanatban 
sikerült meglepnie, lnidőn ez egy rakomány lopott 
gabonával induló félben volt. Ezen kocsis, számos 
tanu és az érdekelt czinkostársak - főleg 11edig a 
teljesen meglepett Szájbély kasznár - beismerő vallo-
111ásai alapján 3.zntán Bogdán örsvezető kiderítette, 
hogy gróf Zichy kárára az ily módon iizött gabona
lopás már 1883 óta folyik tel'vszerüleg és a bűnö's 
üzelmekben Szabó István uradalmi hajdu és Keller 
Antal számadó j uhász is kellő jutalom mellett köz
relnitködtek. Továbbá kicleríttetett az is, hogy a 
kasznár a lopott gabonát részint Hoffmann Dávid 
orgazdának adta el potom áron, részint a széke fe
hérvári, sárbogárdi és dunaföldvál'i hetivásárokra 
hordatta és ott a piaczi árfolyam szerint adatta el 
s ez által gróf Zichynek - hozzávetőleges számítás 
szerint - (jO-80,OOO frtnyi kárt okozott; a l'enu
szeres birói vizsgálat ennél még nagyobb összeget 
fog előreláthatólag megállapítani, miután Szájbély 
22 év óta állt a gróf szolgálatában és bűnös mani
pulatióját - mint beszélik - régi idő óta (állitólag 
az 50-es évektől fogva) űzte és évenkint tetemes gaho
namennyiséget manipulált el e bűnös uton az ura
dalomtól. S most érthető volt az is, - a mit !::5zé
kesfehérváron városszerte beszéltek, - hogy Zichy 
grófnak voltak ugyan az uradalomra tetemes kiadá
sai, de bevétele - évek hosszú során át - alig valami. 

Szájbély Béla II főbűnös, Hofflllann Dávid orgaz
tlája, Szabó István és Keller Ant3.1 bűntársai ezek 
alapján letartóztattak s kimerítő tényleirás és számos 
bűnjellel együtt a sárbogárdi ku'. jirásbiróságnak 
átadattak. 

Ezen ere<.hnény után Bogdán örsvezető ~ fenf'?l'gó, 
nagyszabás(l bűnügy érdekében a nyomozast farad
hatlan kita~rtással folytatván, ujabb lneglepő felfed~
zé eket tett, a luenl1yiben Szájbélyuak még egy ti-



tokban lappang6 bűntálos6.t Pénzes J 6zsef székesfe
hérvári kÖlnives személyében felfedezte éR bünös 
összeköttetéseit luegá.llapította. Ez által Bogd/in örs
vezető nem csak a vizsgá.ló biróság elismerését érde
melte ki, hanem lehetövé tette a bünfenyítő bÜ'óságnak 
azt, hogy eme fontos bünügyet minden nehézség 
nélküllebonyolíthassa éli zájbély bűnös üzelmeit a 
törvényszerű bizonyítékok egész halmaz ával megvi
lágíthassa, mely bizonyítékok ' luindegyikét ép ezen 
derék altiszt fárac1hatlan ügybuzgl1lma szolgítltatta a 
biróság kezébe. 

Hogy ezen fényes eredmény elére tett és a blinö-
sök teljes bűnbizollyítékok mellett leálczázhatók vol
tak, - ezért úgy Bogdún örsvezetöt, mint a hosszas 
nyolllozásbap. részt vett legénységet teljes elismerés 
illeti meg. Es hogy mily jótékony hatással volt és 
lesz ezen eset a birtokos osztály anyagi érdekeire, 
de egyszersmind mily elrettentő példa leGnd azokra 
is, kik a vagyonbiztonságot veszélyeztetik: azt körül- . 
ményesen bebizonyítani - úgy hiszszük - felesleges. 

l\lindezeknél fogva Bogd'á'n József örsvezetöt, ki
nek a leh-t nagyszabáE'ú és igen kényes bünesetnek 
kiváló tapintattal és körültekintő óvatossággal esz
kö~ölt kic1erítésében oroszlánrésze volt, a m. kir. 
honvédelmi miniszterium dicsérő okirattal tü.ntette 
ki és a m. kir. belügyminiszterium őt 40 frtnyi jn
talomdijban részesítette, mig Gomb6cz János s Er
délyi Béla kálózi, valamint Vallis Antal s Krausz 
Sámuel sárbogárdi örsbeli csenclőröket, kik ezen szép 
el°edmény elérés énél nevezett örsvezetőnek rendkivüli 
éberséggel s fárac1hatlan buzg6sággal és kitartással 
segédkeztek, a m. kiT. VI. sz. csendőrkerületi pa
rancsnokság dicsérő okiratokkal jutalmazta meg. 

-I_ 
',' 

8. Kovács János őrmester a m. kir. IV. sz. csend
őrkerület állomány ában. 

Molnár Mátyás taTdi lakos házába még 1887. évi 
febl'uár hó 23-án este 8-9 óra között 5 álarczozott 
l'abl6 tört be és aházbelieket bántalmazván, tőlük 
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él tv Rzélyen fenyegot ~sck küzöt,t nlintegy 1200 frt
lIyi k' Rzp611Zt rabol t e1. 

A lllezőköv'sai cse1l<lől'örR a rahlús ntán nyomozva, 
alaposlla,k lhtszó gyallu alapján többeket letartóz
i :Ltott ugyan. dp. azok a biróság által valamennyien 
87.a.hadon lettek bocsátva; 811uélfogvrL ezen 1'ahláR 
hosszú ideig ll. kitledtetlen liözJJiztOllSigi zaval'ok kö
zött szerepelt. 

Az ezen eset folyt,tn a vidéken keletkezett izO'a-
L o 

I tüttsú,got növelte III ég, hogy ugyancsak 1 87. évi 
jnnins hó 21-22. l{özötti éjjel 4 álarczos rabló Szik
szai Istvin ál'oktői lakos házának aj taj át befeszÍtvén 
a házua hatolt, Szil{szait és nejét összekötözve üt
legelte ~s 62 fl,tot, különböző ágynbmüt s fehérnemilt 
elrabolt; - továbbá, hogy ugyanazon év augnsztus 
hó l-én éjjel iS111ét 3 álarczos egyén Kovács Lász
lbllé nemesbikki lakostól életyeszélyes fenyegetések 
között 46 fi'tnyi készp6llzt és mintegy 200 frt ér
tékíí ágy- s ruhaneműt rabolt el; s hogy végül 1 ~' 8. 
évi január hó 13-án este Pásztor Lajos geleji lakos 
házába 6 ismeretlen rabló hatolt be, a házigaz c1 át, 
nejét s az ép ott levő Szabó József ároktői ref. lelkészt 
ösz~zekötözvén 311 frt készpénzt, egy fOl'gópisztolyt, 
egy ezüst órát s nagyobb mennyiségií. sertéshúst és 
zsírt rabolt el. 

es a buno 
bat6k vol, 
a hossz!' 
elismert 

fil;lltiiil volt 
erdekpll 

lt;t;llU azoKr. 

: azt kör: 
k - felesle~t' 
örsvezetOtl b 

bünesetm\ 
F 

pr m. 
. rattal tün~7 

40 írtn~ ~ 
János s t 

n .11 .. ' S Krau= 

kik ezen il' 
'_H."n rendRIlU 

es kitarti,' 
• 

A luezőkövescli ör"parancsnoksn.got 1887. évi 111:.1,

jus hó 17 -én átvevő Kovács J állO őrmester egész 
csendben é8 óvatosan, de Jdváló buzgalommal és 
ügyes körültekintéssel fogott hozzá a tettesek lüde
rítéséhez s nagyon helyesen azon felteyésből indult 
ki, hogy az egymáshoz oly közel fekvő helyé~ell és 
oly rövid illőközökben elköyetett vaknlerő rablasokat 
egy s uO'yanazoll banda követte el. Hos zas pllhato
l:'Ls ntán

O 

eO'é zen elejtvén az 1...:'87. évi február hó 
. 27-én Tarcfon elkövetett rablásél't az előbbi ör"pa

. IV. sz. c' rancsnok által letartóztatott, de a biróság által csak-
1881 1 hmnar szauad lábra llOcsátott lnezőkövesdi lakosok 

lil~g 'lc;~ ellen táplált gyanujltt, egy Pásztor István nevit ke
;J a ar l'eRzteRpüspöki lak.>9 j árását s kelését kezdette figye-
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lemmel kisérni, különös figyelemre méltatva azt, 
hogy kikkel szokott ezen különben is rovott előéletű 
egyén inkább érintkezni. 
Midőn pedig Kovács őrmester ezen irányban ele

gendő adatok birtokában vol t, - különösen a Pásztor 
Istvánnal leggyakrabban érintkező egyének lakásaira 
és összejöveteleire nézve; - maj clnem lJizonyossá 
vált előtte, hogy az összes rablások és még számos 
más gonosztettek elkövetésében a főrészes csak az 
általa gyanuba vett Pásztor István lehet s hogy en
nek czinkostársai mások nem lehetnek lllint azok, 
kikkel - a huzamos időn át eszközölt megfigYfJés 
szerint - majdnem kizár61ag érintkezni s7.okott. Sőt 
a nyomozás tény leges megindítása előtt az őrmes ter 
már azt is kipuhatolta, hogy a tardi rablás ból eredt 
pénzt a tettesek Pásztor l\libály keresztespüspöki 
lakos istál16jában osztották szét és bogy ezen l)ásztor 
l\Iihály a rabláshoz mint szekeres volt felfogadva. 

Kovúcs őrmester Reiner Bernát csendőrrel1888. évi 
deczember h6 l-én Mező-Keresztesen ugyanezen ügy
ben adatokat gyüjtve, Földes Samu őrmester és Kán
tor Balázs csenclőrből álló mezőcsáthi örsbeli jár
őn'el találkozott s miután az általa gyüjtött adatok 
értékesítésére az időt már elérkezettnek vélte és 
mivel előrelátható volt, hogy mennyire kiterjedt lesz 
a rablók nyomozása, Kovúc8 őrmester ezen járőrt a 
csatlakozásra szólította fel, azután pedig a nyomo
zás során letartóztatanc1ó gyanusítottak elkülönHett 
őrzésének szükségére val 6 tekirdettel, Mező-Keresz
tes község előljárósága útján e czélra alkalmas he
lyiségeket biztosított. 

Az ekép egyesült járőr most legelőször Pásztor 
Istvánt és Pásztor Mihályt tart.óztatta le. S midőn 
Pásztor István látta, hogy Pásztor Mihály is le van 
tartóztatva és ennélfogva érezte hogy a csendőrség 
a helyes nyomot immár megtalálta, valaluint hOBY 
az elébe tartott bizonyitékok slllya a161 neln nlene
külhet, - csakhamar beismerte a tardi rablás elkö
vetését, bil.nrészesekül pedig csakugyan a KOVtÍC8 
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őrmester áItn'! figyelemmel kisért ~s gyanuba vett 
l\folllár Imre keresztes-püsllöki, l\lolnár György mező
csátbi, Réz tI ózsef beő-szalolltai és Leső András 
beő-csalnti lako~okat nevezte Illeg, kik letartóztatva 
a tardi rablásban vató réRzcsségüket szintén bcis
merték, sőt l\folnár Imre azt is előadta, hogy a raL- • 
hís véghezvitelél'e Pejbe János tardi lakostól llyertek 
útbaigazítást, kinek ezért a b:111cla az elrabolt péllzhől 
~ O fl,tnyi jutalmat adott. 

Ezen nyomozág során kiderült és a letartózt:1tott 
tettesek által beismertetett az is, hogy az 1887. évi 
junius 21-én éjjel Szikszai István ároktői lakos ká
rára történt rablást ugyancsak l)ásztor István keresz
tes-püspöki, Bratkó Kis István mező-nyarádi s 1\101-
nál' György, Csathó János, Kovács János, l\1olnár 
Ferencz (ki a többieknek szekerese volt) ruező-c~ithi 
lakosok követték el és hogy az elrabolt tárgyakon 
1\lező-Csáth város szélén osztozkodtak meg. 

A tovább folytatott és Kovúcs őrmester által min
elen nyilvántartott közbiztonsági 7.avarra kiterjesz
tett nyomozás során a járőr azt is kiderítette, hogy 
az 1888. évi január hó 13-án este Pásztor Lajos 
geleji lakos házában elkövetett rablást szintén Pásztor 
István, idősb és ifjabb Dndás István kere 'ztes-püs
pöki, Bratkó Kis István mező-nY:1ráili, l\101ná1' GYÖ1'gy 
és Kovács János mező-csáthi lakosok hajtották végre 
és pedig oly formán, hogy l\folnár György házában 
Mező-Csáthon gyűltek össze s a teendőket megbe
szélve száukán mentek Gelejl'e, hol tettiik - a mint 
fennebb leírva lett - sikerült. 

Az ezen nyomozás folyamán iclőközönkint letartóz
tatott tettesek beismerték továbbá azt is, hogy :1 
rablást 1 7. évi :1ugusztus hó l-én Kovács Lászlóné 
nemes-bikki lakosnő házában ugyancsak ~Io]nár György 
és Csathó János mező-csáthi, Leső András heő-cs:1lJai 
és Réz József beő-szalontai lakosok követték el. 

Az ezen eredmények után még tovább folytatott 
nyomozás alatt l\lolnár György fia, !\Iolnál' Ferencz, 
ki mint kocsis a banda minden kirándulásánál ré zt 
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vett, - fl, járörnek arról is felvilágosítást tudott 
adni, hogy ugyanezen rab1ószövetkezet tagjai, ne
vezetesen: Pásztor István, Bratkó Kis Istváu, Osathó 
J inos és 1\10111á1' György lnég 1886. évi aprilis hó 
30án éjj el Lörsei 1\1ibály, Biharmegye n agy-Iétai 
la.kostól 2000 frtot raboltak el. Az elnlített időuen 
ugyanis a tettesek közül hárman álal"czozva és for
gópisztolylyal s késekkel felfegyverkezve Lörsei há
zába behatultak, az ablakokat párnákkal betömték s 
Iniután Lör ein és nej én súlyos testi sértéseket ej
tettek, baltó'val felfeszítettek egy szekrényt, melynek 
tartalmú,t - 2000 frtnyi készpénzt - magukhoz 
véve Altávoztak. A járőr ez alkalommal még azt is 
kic1crítette, hogy ezen utóbbi rablásnál a bandát 
Bartha Juc1jt lllező-csáthi lakos kalauzolta, ki Lörsei 
bázinál többször megfordulván, annak vagyonáról és 
a házi yiszonyokról kellő tájékozás al birt. 

Az itt felsorolt és az egész vidéket ilta1ános ret
tegésben tartó rablásoknak fennebb megnevezett tet
tesei az egyesült járőr iltal 15) órán át megszakítás 
nélkül folytatott nyomozá':i során valamennyien kézl"e
keríttettek és - nliután az ellenük Kovács őrmester 
iltal, fáraclsagos utánjárás folytán, beszerzett bizo
nyítékok súlya alatt töredelmes beismerésben vol
tak, - a mező-kövesdi kir. járásbírósignak adattak 
át, honnan a birói elővizsgálat befejezése után 1 89. 
év! május havában a miskolczi kir. törvényszék fog
hizába átkísél'tettek. 

Kovúcs Jinos őrmester buzgalma azonban még 
ezen, valóbn.n iaen szép eredmény elérése után seIn 
nyugoLlott Ineg,Öhanem - Inivel a banda tagjainak 
előzetes figyelemmel kisérése alkalmával azt is lneg
állapította, hoay azok, egyik vagy másik czimuorá,· 
juknál ö3szejÖve, gyakran mulatoztak és disznótort 
tartottak, - ezért alapos gyanút merített arra llézve~ 
hogy a Kubik Béla földbirtokosnak a mező-keresztesI 
határban fekvő tauyájáról 1887. évi október hó 12-én 
éjjel ellopott 4 ch-L. sertést szintén a már letartóz
tatott rablóknak kellett eltolvajolniok. 
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Az erre vOllatl-OZt1 nyomozást KOVfír.s János őrulos
t.Cl', N agy Istv{Lll cselldőrrel, 1 S '9. évi j anutt}' hó 
~2-étöl 26-áig - kivú,ló ügyességgel és szakavatott
s(Lgg~tl, valamint ftu'adságot neITI iSluerő buzgn.lOlU
Inal foganatosítva, teljes eredményre jutott. RidorÍ
tette ug)7auis, hogy a \- érc1ésuen levő 4 drb. sertést 
fl, m:.í.r többször e1ulÍtett Leső András, Réz ,József, 
l\folntÍr György és Bratkó IGs J stván loptik el s 
fltzokat maguk közt elosztva, ü]őközönkinti össze
jöveteleik alkalmával - mulatozis közben - elfo
gyasztották. 

Az ezen lopás felderítésére vonatkozó jelentés, a 
.iil'őr által beszerzett bizonyítékok kapcsá.n, a mező
kövesdi kir. jirisbiróságnak - a fennebb tirgyalt 
nthlásokért ott illár fogva levő tettesek Lűnügyébez -
ujból nem kevésbé terhelő václa11yagot szolgáltatott. 

l\Iindezekből kitünvén, miszerint Kovács János ör-
111este1' mező-kövesc1i örsparancsnok, ritka szolgilati 
buzgalma, fáradhatlan tevékenysége s ügyes, észszerü, 
körültekintő és eredményes müköc1ése által teljesen 
helyreállította nemcsak a saját örsl<öl'letében, hanem 
a szomszédos mez0-csáthi é;:; ónodi örskörletekben 
is egy jól szervezett Tablóbanc1a garázdálkoclása foly
tán nagy méTtékben megingatott közbiztonságot, öt 
a m. kir. honvédelmi luiniszterium dicsérő okirattal 
tüntette ki, míg a neki a tettesek letartóztatisánál 
sikeresen segéclkezett Földes Samu őrme~ter, Csűri 
János örsvezető, Heiner Bernát, I(ántor Balázs és 
N agy István csellclőrök a m. kir. IV. sz. csenc~őr
kerületi parancsnokság Tészéről lettek dícsérő okll'n.
tokkal ellátva. 

9. Szonzbath József örsvezető, czinlzetes őrmester,-
továbbá 

10. Kekezovich Gyula és 
11. Reiner Lipót örsvezetők, .- végre 
12. Grozea Sándor és 
13. Ku] ucz l\Eklós csendőrök, a ill. kir. II. 8Z. 

cseut1őrkertilet állOlllányiban. 



A s.zabadku'i 1~eg1JedJ}/;ill'iós betör'éses 
lopás l~'illerritése. 

Az 1886. év október 28-~9-ke közötti éjjen Geiger 
Adolf szabadkai lakos lakásába iemeretlen tettesek 
hallatlan vakmerőséggel betörtek s onnan bámulatos 
ügyesség és találékonysággal egy Wel,theim-féle pénz
szekrényt - melyben mintegy 250 ezer fl't kész
pénz, több ezer frt értékll. ékszer és értékpapir volt 
elhelyezve - elloptak. 

Ezen vakmerő lopási eset után, - mely ország
szerte fe1tünést keltett - a szabadkai rendőrség, a 
Budapest fővál'osi titkos rendőrség és a vidéken a 
magy. kir. csendőrség is a legszorgosabb nyomozáso
kat és kutatásokat eszközölte s bár a nyomravezető
nek 5000 forint jutalom volt bizto.sítva, rnindennek 
daczára a tettes ek kidel'íthetők nem voltak, minthogy 
az ezen betöréses lopásban gyanúsakként letartózta
tott egyéneket a szabadkai kir. törvényszék a vád 
alól felmentette s ellenük minden további eljárást 
beszün tetett. 

Klemm Jusztin csendőr-főhadnagy, zombori szakasz
pal'ancsnok, ki képcs3égeinek s ügy buzgalm ának már 
számtalanszor adta tanujeiét, az esetet úgyszólván 
magáévá tette, és nem sZlínt meg - a legnagyobb 
óvatossággal - az ügygyel foglalkozni; kereste a szá
lakat, kutatott, nyomozott és majdnem kétévi fárad
hatlan szorgalma megtermette gyümölcsét, s fénye
sen bebizonyította, miszerint a buzgó tevékenység és 
ha az ember a küzdelem nehézségeitől vissza nem 
riad, ha ismételt sikertelenségek miatt el nem csüg
ged, ba kitüzött czélja felé következetesen törek
szik, - czélját eléri és a várt eredményeI nem 
marad. 

S. ezen eset kiderítés ének körülményeiből látható 
az IS, hogy mily fontos a közbiztonsági szolgálatban 
a személyösmeret R a megelőző jeles s~olgálatok 
okozta közbizaiom; - mert, mint látni fogjuk, Klemm 
főhadnagy személyi összeköttetései útján, a benne 
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helyzett f~~tótlen biz~lom folytán hi~almas úton ju
tott egy bnntéuy elkov6téRéllek közlése által az első 
uyomhoz s az ezen eset kitlerítéFle körül fehnerült 
a~lfLtok útjú,n találva fel az öAszekötő fonalat a sza
ba<lkai lopáshoz : végre sikerült ezen fontosabb bűn
tényeIkövetésének részleteit is kideríteni s a tette
sek/et az osztó igazság kezébe szolgáltatni. 

Attérve fl. tárgyra, e vaklnerő lopás kiclerítésének 
körülményeit az alábbiakban adjuk: 

Az 1888. év augusztus havában Klemm ,Jusztin 
főhadnagy titokban folytatott kutatásában már annyira 
előrehaladott, annyi adattal és bizonyítékkal rendel
kezett, bogy a betöréses lopási eset kiderítéséhez 
hozzá foghatott s e ezéIból Martonosra kiszállott, a 
hol műköc1ését megkezdette. 

~Iinthogy igen messze vezetne a nyomozás minden 
mozzanatának elbeszélése; az átteldntbetés és köny
nyebb megértés végett egyenesen az elkövetett bűn
tény lefolyását közöljük, úgy, a mint az az alapos ' 
és fáradságos nyomozás útj án kiderí ttetett. 

Ugyanis az 1886. év október 14-én Juhász Zsigmond 
János szabadkai lakos házánál Vucsetics Imre, ~ía
daczki Antal, Juhász Zsigmond l\Iihály összej öttek és 
borozás közben azon tanakodtak, hogy miként kellene 
pénzt szerezni; e tárgy vitatás a közben Vucsetics 
Imre azt inclitványozta, miszerint haszontalanságok
kal ne foglalkozzanak, tud ő egy helyen sok pénzt, 
ha beleegyeznek, bát majd elhozzák azt. A czinko
sok Vucsetics inditványát elfogadták s ez alkalommal 
egyszersmind megállapodtak abban, hogy tervüket 
14 nap mulva, azaz október bó ~8-án fogják keresz
tül vinni, megállapították még a találkozás helyét és 
idejét is s egyben a szükséges álkulcsok és egY,éh 
betörő szerszámokról való gondoskodást VucsetlCs 
magára vállalta. 

Október hó 28-án éjjel i / 2 10 órakor a fentebb meg-
nevezett czinkosok Szabac1kán a nagy teluplomnál 
találkoztak és onnan indultak el bűnös vállalatuk 
végrebaj tására, mely ezéIból J uháBz Zsigmond János 



a telllplol1unal szemben lévő fantktárból egy hosszú 
lajtorját lopott és azzal a Gonlukötő-utczába lllslltek ; 
itt a lajtorja segHségével egy III agas lrőkerítéson át 
eg:y kertbe jutottak, mely G eigel' házának bannac1ik 
szolllRzédságiban fekszik; a lajtorja további felhasz
nálásával még egy házon és egy istállón másztak át, 
míg a Geiger ház i tállójának tetejére kerLi.ltek s 
innen az udvarra egy kötél segélyével akként jutot· 
tak le, hogy azt az istálló mellett álló terehélyos fa 
kinyuló ágári.t erősítetté k s a7.on egyenként leeresz
kedtek. 

Vucsetics Imre a magával hozott álkulcsok egyiké
nek segélyével az utczál'a nyil6 kaput, egy nuísikkal 
pedig a pénztárszobába nyil6 ajt6t kinyitotta. De 
mielőtt munkához láttak, Vucsetics az istáll6ba Inent 
meggyőződést szerezni, vajjon a kocsisok aL zanak-e? 
Ezeknek mély alvásáról lllegfYyőződvén és miután az 
utczán is tolj es nyugalom uralkodott, hozzá. láttak 

. a pénztárszekrénynek helyéből való kiemeléséhez. 
A pénzszekrény a nagyobb fajtájuak közé tal'toz

ván, kiemelése nem volt könnyű feladat; azonban a 
tolvaj .furfang, a zsivány-ügyesség sok akadálylyal 
képes megküzdeni, sőt lehetetlennek látszó munkát 
képes elvégezni; azt bizonyítja a jelen eset is, midőn 
négy betörő oly vas szekrényt volt képes ellopnj, 
melynek továbbszállitása vagy helyéből való tovább
mozdításához rendes viszonyok között 7-8 ember 
szükséges. 

A pénzszekrény kiemelését a következőképen haj
tották végre: Geigernek az udvarban álló szekeréről 
leszedték a kötélnyaklókat, azokkal a pénzszekrény t 
körülövezve, állványáról hnzták lefelé, elébb azonban 
a szobában lévő két bunclával a padlót befödték, hogy 
az a szekrény buktatása folytán keletkezett zajt fel
fogja; ily módon s mindig a bunc1ák egyikén buktatva 
vo~szolták ki a szekrényt a kapu aljáig, a hol azt a 
GeIger szekerére akként hengergették fel, hogy elébb 
annak hátsó kerekeit kiszedték és azt hátuljával az 
ajtó küszöbéhez állították ós midőn a szekI·ény a 
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kocsin már rajta volt, a kiszedett kerekeket újb6l 
helyre rakt·ák. 

Ennek III gtöl'ténte ntá.n Vncsetics Imre és Jultú,sz 
Zsigmond János ez utóbbi l:lkftsftl'a mentok, a luú,r 
készen állott két lovas foga tOll a helyszinére vissza
hajtottak és ft Geiger-ház előtt oly Dlódon állottak 
Illeg, hogy a kocsi hátnlj a a kapn felé volt fortlnl va, 
ekkor a pénzRzekrénnyel terhelt kocsit ahhoz kötözték 
s lassan luegindultak, mindllégyen az első kocsin 
foglalvá.n helyet készen arra, hogy üldöztetés e etén 
az oda akasztott kocsi kötelékét el vágva, azt a lopott 
tárgygyal együtt elhagyják és elmenekülnek. 

A gazoknak azonban kedvezett a szerencse, hábo
ritlanul értek a ZOlubol'i kapuig, itt a sOl'ompó nyitva 
lévén, kijntottak a szabadba és miután az országlitl'ól 
letél've egy clülő-úton jó darabig haladtak, egy aJkal
mas helyen megállapodva, hozzáláttak a szekrény 
feltöréséhez, a mi következő nlódon történt. A pénz
szekl'ényt a szekérről a földre dobták, azután Vuese
tics Imre a magával hozott súlyos kovács kalapács
csal a szekrény egyik pontját kezdte kalapálni, ezen 
kalapálást a négy tolvaj felváltva körülbelől egy óra, 
hosszá.ig folytatta és azután fejszecsapásokkal a be
Z11Z0tt részeket elválasztva, körül belől 1 és 1/2 órai 
fáradságos munka után azon akkora nyílást vájtak, 
hogy abba Vucsetics Imre keze belefért. (i\Iegjegy
zendő, miszerint Vucsetics Imrének feltünő kicsiny és 
hajlékony keze van.) 

Vucsetics tehát hozzáfogott a szekrény kiüritéséhez 
és midőn a bankjegyeket és papil'okat mind kiszeclte, 
egy jókora zacskót is kihuzott a szekrénybő]~, a ln.~ly
ben szintén pénz volt. Ezt azonban egyszeruen felre 
dobták, mivel apró pénzzel bajlódni nem aka;'tak. 

A bankjegyeket egy zsákba rakva abban n,llal?ocl
tak meg, hogya pénzt I:Iusz~a Fel'e,ncz ~zabadk~l 1,a. 
koshoz Juhász ZsiO'mond Jn/nos sogol'aho~, szn.lht-, ti . 

ják, - mivel azt ott, a mennyibe~, IIuszta t~sztessé
ges ember hirében áll, nem fogJ ak keresDI; meg
egyeztek egyszersmind abban is, hogy osztozkodás 
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véO'ett ugyanaz nap délután 1 órakor Szabadkán 
H~szta Ferencz há7.:ú,nál összejönnek. 

Itt lnegjegyeztetik, miszer~nt ~z egész művel~t, 
vagyis a pén7.:szekrény ellop asa es a pénznek hIr
tok ba vétele éjj el l /2 11 órától körülbelől reggel 1 / 2 5 
órája tartott vagyis 6 óra lefolyása 31att történt. o , . 

Az osztozkodás a kitüzött helyen és időben tényleg 
nleatörtént; azonban azt teljes bizonyossággal meg
áll,~pítani neln lehetett, hogy a tettes ek mindegyil,ére 
mennyi jutott a zsákmányból, de a nyomozás során 
a tettesek beismerése és egyes tanuk vallomásai alap
ján 30 - 35 ezer fOI'intra lehet tenni azon összeget, 
a Ini n. tettesek mindegyikére és az orgazdára a kész
pénzből jutott. 

Annak ismel'tetése, hogya tolvajok a most leirt 
módon szerzett tömérdek pénzt hova fordították vagy 
azzal mit cselekedtek, nem tartozik ezen leírás ke
retébe; a folytatás érdel{ében csupán annyit kell ok
vetlen megjegyezni, miszerint Vncsetics Imre zsák
mányából 22 darab ezer forintos bankjegyet ágyasá
nak Törköly Verának oly utasítással adott át, hogy 
azokat Puszta Kula-Gyulafalván lakó nővérénél, Tör
köly Pirosnál, féljezett Bezdán Antalnénál rejtse el 
s ez meg is történt akként, hogy Törköly Vera a 
ITIondott bankjegyeket egy bádog dobozba csomagolta 
és azt Bezdán Antal clohánypajtájának falába be
falazta. 

Fölötte érdekes ezen betöl'éses lopás kinyomozása 
illetve felderitése, 8 ezen alkalommal el lehet mon
dani, hogy a régi közmondás, mely szerint «egyik 
holló a másik szemét ki nem vájja) nem érvénye
sült, mert épen az egyik részre esett zsil'os koncz
nak egy másik rabló-csoport által történt elrabláRa 
vezetett nyomra és tette lebetövé a már-már kiderít
hetlennek látszó bűntény kinyomozását. 

Az eset lefolyása s kiderítése különben következő
képen történt: 

Az 1888. junius hó tO-én Martonoson országos vá
sár tartatott, mely alkalolnmal' Csonka B{tlintnál, -
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ki kiilönben ezen időben l\Iartonoson felelős éjjeli őr 
volt - Faragó .T ózsef és felesége lnartonosi s l\IIaczonka 
(lyörgy ó-nl0raviczai lakosok összejöttek és borozás 
közben Csonka Bálint azon óhaját fejezte ki, hogy 
eljó volna egy kis pénzmagra szel't tenni». 

Ezen inditványra l\Iaczonl,a GYÖl'gy Csonka Bálin
tot kiszólította a ház kertjébe és tudoluására hozta, 
lll,iszerint (( ő tud pénzt, de még egy cziulbol'a kell I) 
s erre azután abban állapodtak meg, hogy a jelen 
lévő Faragó J óskát avatJák be tervükbe, mi abból 
állott, hogy a Vucsetícs Imre megbízásából ágyasa 
Törköly Veron által Gyulafalván a Bezdán Antal há
zában elrejtett 22 ezer forintot megszerzik. 

A beavatás és felszólítás megtörténvén, Faragó 
beállott czimborának. A tervbe vett ügy keresztül
vitele iránt, valamint 'a találkozás helyére és idejére 
nézve is már ez alkalommal telj esen megegyeztek, 
azután széjjeloszoltak. 

l\laczonka György azonban nagyobb biztonság oká
ért Rorhecz János petrovoszelloi rendőrbiztost is 
beavatta tervükbe, és a rendőrbiztos csatlakozván 
hozzájok, beállott a rablócsoportba negyedik czimbo
rának. 

Junius hó 29-én este Csonka Bálint, l\laczonka 
György, Faragó József és Korhecz János Szabac1k,án 
találkoztak, hová I{orhecz egyik legényét, névszennt 
Koncsek Jánost is magával hozta - ki azonban tel'
vükbe beavatva nem lett, - egyszersmind hozott 
magával, a rajta levőn kívül még két rendbeli egyen-
ruhát és fegyverzetet is. . , , 

Szabadkár 'l két kocsin indultak el és mlutan nt
közben Csonka Bálint és 1\Iaczonka György a Kor
hecz János által hozott rendőri ruhába felöltözköd
tek, éjjel 12 ól'a tájban Gyulafalvára me~érkezt~k. 
A falu bejáratánál megállapodvn.n" az e~y!k kOCSI a 
Rorhecz legényével ott mal'adt" mIg a m~sl~ a Tend
őn'ubába öltözött három rablot a megj elolt helYl'e 
Bezdán Antal házához szállította; ezen fogatnak ko
csisa Faragó J' z8ef volt, 
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A három álruhás rabló a házba behatolván, Csonka 
Bálint Bezdán AntalnflJk éR feleségének bemutatta 
magát mint a n.-kildnc1ai kir. törvényszék főLiztosa ; 
eQ'yhen felszólította az illetőket, hogy a Geigel'-féle 
b~töréses IOl)á~ ból eredő, nál uk rej tegetett 22 darab 
ezer forintos bankjegyet adják elő, minthogy annak 
előadását II nagy-kikindai törvényszék követeli, őt 
bízván nleg ezen pénzösszeg beszállításával. 1Iivel 
pedig a felszólítottak a hozzájuk intézett követelés
nek eleget neUl tettek, illetve a kénléses pénz létezé
sét tagac1ták, megkötöztettek, a szekérre c10battak és 
a faIn végén álló mú'sodik Rzekérhez szállíttattak ; 
Csonka és l\Iaczonka a megkötözött nőt innen laká
sápa vi szaszállította és ott a legkegyetlenebb kín
zásokkal a pénz rejtekhelyének megjelölését tőle ki
cRikartú,k, a midőn Csonka Bálint a clohánypajta fa
lát egy fejszével kibontotta, a dobozt magához vette 
és a nlegkötözött nőt vísszahagyva, a község végén 
álló szekereikhez indultak. 

l\fegjegyzendő miszerint Csonka és Maczonka mil
velete alatt Korhecz a kezei között lnal'adt szeren
csétlen Bezc1án ellen alkalmazta a legválogatottabb 
kínzásokat. 

l\iiután a lnegkínzott Bezdánt lakására visszakisér-
ték, l\laczonka a zsákmányt azonnal elosztotta, 8 

annak megtörténte utún Korhecz legényével a saját 
kocsiján Petrovoszello, a többi pec1ig Szabac1ka irá
nyában eltávozott. 

Az itt elmondott rablási eset keresztülviteléből ha-
tározottan megállapítható, miszerint l\1aczonka György 
úgy a Geiger-féle betöréses lopásról, lllint Vucsetics 
zsú,kmú'nyrészének mennyiségéről s annak rejtekhelyé
ről tökéletesen és a legpontosabban tájék'ozva volt. 

Csonka Bálintról, millt a Vucsetics Ilnre kál'{u'a 
elkövetett és a fentebbiekben elmonc1ott rablás főczin
kosáról érdemes felenllíteni, miszerint eddig összesen 
22 évi fegyházbüntetést szenvec1ett el, az illavai 
fegyházból egy izben llleO'szökött de kézrekerült ; 
1885. évben szabadult ki t~" fegyhá'zból és Bács-Bod-
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l'oglullegy< l\fftl'tOllOS községben letelepedvén, 2 éviO' 
relldőri felüg. rel ot alatt tn,rtatott, Inely ülö alatt tiil~ 
hető lllagavise letet tanusítntt.. Ezen ülö után n.~ollbn,n 
lllillt fel 'löH éjjeli őr &.lkahnaztn.tv{m, megkezdte (rn,-

l'ÍL:;,dálkoll{ts(Lt, lUÍg végre hUl'okl'í1 került. b 

Klemlu .J ns~tin főhadmtgy hizaluJ3,s úton elé) ZÖl' iA 
ezen - a Vncsetics Imre 1<ú,rú,l'a elkövetett - l'ablú i 
esetnek jölt nyoUJtLrn, s annak lnItatá a közben találta 
Jneg azon helyes irányt s gyüjtötte össze azon lueg
dönthetlen adatokat, melyek a Geiger-féle lleCfyed-
milliós lopás felderítésére vezettek. b 

Rendszerint nlinden nagyszabú,sú eset feldedtésé
nél, a midőn t. i. kipróbált, ügyes, tapasztalt és 
ngyafurt gonosztevők kerülnek kézre, a bűncselek
mények egész hlllmazata szokott uapfényre jönni. é'" 
akkor a kisebb gazemberek js, úgylnint orgazdú,k, 
egédkezők, ell'ej tők, pénz fel váltók stb. stb. szintén 

hurokra és a fögonosztevők mellé a vádlottak pat1jtÍ,l'a 
kerülnek. Ugy történt ezen a.lkalommal is. A fentelJb 
elrnondott két bűncselekmény kinyomozása folyamán 
egész hahnaz büntetendő cselekmény c1eríttetvén ki, 
a szegedi kir. törvényszék összesen 18 bűnös fölött 
mondott itéletet. Ezen itélet a csendőrség ú.ltal elért 
eredményt a legjobban tárja elénk, minélfogva annak 
kivonatLan való közlése mint e közleménynek kiegé
szítő része az alábbiakban lesz ismertetve. 

1. Vucsetics Imre 7 rendbeli lopás bűntette, 1 lo
pás bűntetténe li kisérlete, 1 lopás vétségében való 
részesség, 1 orgazdaság vétsége, 2 l'endbeli közokirat 
hamisítáR büntette, 3 rendbeli halnis közokirut tuda
tos használatának büntette és 1 közbiztonsú.g elleni 
kihágás miatt összbüntetéskép 10 évi fegyházra és 
10 évi időtn,l'talnban hivatalvesztésre és politikai 
jogai gyakorlatának felfüggesztésére itéltetett. , 

(A fentieken kívül bizonyíték hiányá.ban 3 lopn,s 
biintettének vádja továbbá lólevél, mal'hale,él és 
úti igazolvány ü~'l~pok vala,n1int halnis pecsétnyomók 
lniatt ellene 'eluelt vád és következményeinek terhe 
alól felnlentetett.) 



• 

2. Bulgovics Antal szándékos emberölés hüntette 
2 rendbeli lopás büntette, 2 rendbeli orgazÜaRú,a bün~ 
tette, 2 rendbeli hamis közokil'at tudatos hasz;aln.üí.
nak büntette éR egy közLiztonsig elleni kiháaú.s miatt I 

összbüntetéskép 10 évi fegyházra és 10 é;'i ülütar
tamban hivatalvesztésre és politikai joaai ayn,korla-
tának felfüggesztésére. b b 

3. l\Iadaczky Antal 3 rendbeli lopás 1üntette lllÍatt 
összbüntetéskép ti évi fegyházra, valamint 6 évi ülő
tartaluban bivatalveBztésre és politikai jogai gyakor
la tának felfüggesztésére. 

4. 'l'örköly Veron 3 l'ellc1beli orgazdaság büntette' 
egy orgazdaság vétsége és egy hamis köz okirat tuda
tos használatának büntette miatt összbünteté kép 
5 évi börtönre, valamint 5 évi időtartamban hiva
talvesztésre és politikai jogai gyakorlatának felfüg
gesztésére. 

5. Gyurkovics Mézes István egy lopás büntette és 
egy hamis közokirat tudatos használatának büntette 
miatt összbüntetéskép 5 évi börtönre, valamint 5 évi 
időtartamban hivatalyesztésre és politikai jogai gya
korlatának felfüggesztésére. 

6. Csonka Bálint egy rablás bllntette és egy lopá.s 
büntette miatt összbüntetéskép 12 évi fegyhú,zra, vala· 
mint 10 évi időtartamban hivatalvesztésre és politi
kai j ogainak felfüggesztésére. 

7. Korhecz János egy rablás bílntette és eCJy könnyíi 
testi sértés vétsége miatt ö szbünteté kép évi f, gy
házra, 20 frt pénz büntétésre, valamint 10 évi i l " tar
tamban hivatalve. ztésre és politikai. jogai gj akorln.tá-
nak felfüggesztésére. 

8. Fal'flaÓ József egy rahlás bűutett 'ben vall 1'-

szesség, egy lopás büntette ~s egy ~lop(~s . T f.~ség miatt 
ÖS:zbüllteté kép 5 évi fegyhazl'i1,. eVI ldllh\'l'talllhllll 

hivataJye zté re és politikai jogai gyakorla,! án l' f 1-
függe zté~ére. 

9. Baláz Bartns egy rgaz n/"á(~ bűutett 
bünpártolá vét ége nliiLtt Ö. z ünt t k p 
töllre yalUll1illt f \ i i ilöt rt lnbL< n hi ' 

ó C1Y 
rj b "r-

t llv z-

• 



as egy könn~ 
kep evi Íf. 
t 10 eíi idé' 
ou ai ~akor' . o e· 

. beu tal 
vet eae tt:. o , 

itlöt~rtaIn 

t re é 
t ;Qou.l" " 

" iTm 
b 

1 ' 

1. al z .. arÍin ~ zül. I -

: ft. cr bii II totta lllio,tt ~ \ i örtöur . 'l ln i id tar t 1 1-

bnl~ hi \T~l.ta~v zt' l' OÁ é' poli il"ni j cr i gyf1k )l'latán k 
felfüage~zt ér" 

11. Löy - Jn,ka egy orgazc1 aiT bűnt tt müttt _ 1 2 

vi börtöm"e é 3 évi idötartuIUUall hi, atalv .. zt r 
é politikai j gai K,rakorl: tÚlnak felfiiaga-zté-ére. 

l:!. Pintér Imre egy lopás büntette miL tt er.r~ évi 
börtönre és 3 évi idöta,rtamban hi vatal ve~zhLl'e é 
politik:ü jogL1i gyakorlf1tának felfügge ztésél'e. 

13. Bossert József egy orgazdasúg Liintette miatt 
eay éyi börtönre, valamint 3 évi időtartambau bha
talvesztésre és politikai jogai g. akorlatiuak felfüg-

t
, , 

gesz esere. 
14. Laki JillOS egy lopás büntettében való ré'ze~-

ég miatt 6 bavi börtönre, valamint ;3 évi időtartam
ban hivatalvasztésre és politikai jog.tÍ gyakorlatúnn.k 
felfüggesztésére. 

15. Faragó l\Iiklós egy lopú. hliutette mia.tt, 3 évi 
fegyházra, valalllint 3 évi iclőtartt1ulban hiyatn.lye z
tésre és politikai jogai gyakorl:.ttán, k felfügge z-
té"él'e. 

16. Lakatos József egy lopás büntet.te és eg.· hami: 
közokirat tudatos basználatának büntette mia.tt Ö~ .. z
büntetéskép 2 1/ 2 évi fegyházra, valamint 3 évi idő
tartamban hivatalvesztésre és politikai jogai gyakor-
latának felfügges~tésére. 

17. Sipos Dalnjn.n könnyű testi sérté vétsége nlÍatt 
2 bavi foabú.zra, valamint 20 frt pénzbünteté re. 

lu. Kri;tóf Imre könnyű testi értés yétsége nüatt • <-

2 bavi foabázl'a, valamint 20fl't péll zblinteté 'l'eitéltett ~k. 
A fentebbiekben felsol'olt igen dicséretes eredlllé-

nyek elél'ésébez és bizto ítá.sáho~ 'zolllbat.h Jbzsef 
örsvezető czimzetes őrmester, Kekezovics Gyula, Reiner 
Lipót örsvezetök, Gl'ozea Sándor és Kurucz ~liklós 
csendörők a helysziuén tanu 'Hott kiváló üCTybuzgal
Illukkal, fál'adluttlan tevékeny:.:>' gil kkel é~z..,zerii lj ár t -



~nk ~R. tn.1álék,?nyságnkk,o,l, valamint a, nyOlnozá t 
y(lzeto 1\le111111 fohadnagytol nyort paranc~oknak ponto~ 
és l --1 kiislueretes végl'elHtjUtsttyn,l kivá16n.n kitün tették 
Dlo,gnkn,t.. Ezen hasznos és sikeres milködé ükért 
HOllvéllehni lVIinistel' úr ö N ag,VméltósáO'[tlul.k 1 !10. 
évi 111Ú,l'CÚns hó 28-án kelt 13919 'XVI. sOzámú rcn<1e
le~é~'el c1i,csé/~'ő okirat:al, !et,tek kitüntetve, Belügy
IllIUl ter nr o N agYllleltosaganak mál'czius hó 19-én 
kelt 1770:3 VIII. SZálllÚ ren<1eletével pe(lig \"zOlnbatll 
tT ózsef cZÜllzetes őrmester 50 fl,t, KekezoVlCS :trula 

,f , 

Rejner Lipót örsvezetök egyenként 40 frt, Grozea 
Sándor és Kurucz l\Iiklós csendőrők 30-30 írt juta
lomdíjban részesíttettek. 

De nagyobb az egyesek dicsőségénél az erkölcsi eléO'
tétel és a nagy tettek sikere fölötti büszkeség, melyben 
a testület lllinden egyes tagja egyforrnn.n o ztozik: 
az ily dicsőségből a testület minüen egyes tagja, jog ~:ln 
követelheti részét, mert a haderő jelszava szerint 
«Valalllennyi egyért és egy val:=t111enynyiértll. 

IGtadás a legvégsőig, szorgalorn a szolgálatban a 
lehetőség határáig: akkor se1nml seln lehetetlen, akkor 
a lehetetlennek látszó legnehezebb feladatot is siker
rel fogjuk megoldani, életképességilnket bebizo11j'ítani 
de a közjó érdekében ilyformán tett ha Z1108 .201-
aálatunkkal fáradsáaos pál'vánkat a dicsőség llervac1-h o ,1 

hatlan lombjaival is megkoronázznk. 

14. Borbély István, 
15. Bernschütz József és 
16. HO'i'Vlít Kálmán ől'lllesterek, további 
17" lIIa1"csa Daniel, 
18. J.1101nrtr István, 
1 H. Gyó're Ferencz, 
20. Turi I(ároly, 
21. KOTdos Géza és 
2~, SZ/íC8 .János örsvezetök s végül 
23. Szabó Sándor és 
~4. Viú·°(i.<t Istvún csűndöl'lik, fL lll. kij'. \ 1. ~Z, 

csen<1ől'kerület ál] olldLUy:'LlHll1. 
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!Jf/!I 7ótol,4f1}.",;,-;Ü1JlJtl. >z t 1.';(le'J·{,t~. e 
'''f~,:;:r'e k(~'J·ité . .-:e. 

~olnogy és nv, ezzol lmUtl'Os VlLl'lllegyékben a. 1(,10-
pAs llllndég nagy szor pet játszott a tolvnjkl'óniká
hn.l1. l égi időktől ünueretes, hogy SomoO'ymeoye 
nlindóg kedvelt ta,rt6zkod(l.s\ helye volt ft, tol;ajok~ak 
~ r:ll)16kuak. lnert ha a Dunú,ntúl déli részeiben 
bárhol egy tolvn,j - vagy rablóbanda fellépett: bizo
nyára SOlllogyluegyében is garázdálkodott és pedig 
va.g:y közvetlen, vagy pedig a sOlllogylllegyei hirhedt 
pú,sztorok felluLszncUták e bandák hirét s ezek neve 
alatt vitték véghez biínös üzehneiket. 

A sOlllogymegyei nagy kiterjedésü erdőségek ugyanis 
a tolvajok és rabl6k garázdálkodásait igen elősegítik 
é" nagyban megkönnyítik, mert az erdőkben tartóz
kodó pásztorok, kik minden rosszra készek és maguk 
is nagyobbrészt tolvajok, nlinden egyes gazember
nek - viszonszolgál,at reluényé ben - szivesen ren
c1elkezésre állanak. Ök a lopott jószágot nyájukba 
ellenvetés nélkül befogadják, azt adandó alkalommal 
továb b it j ák vagy ehej tik, esetleg eladj ák és soha 
semmit el nem árulnak s mert a földmíves nép is 
haszonlesésből a tolvajt és rablót szive sen támogatja: 
mi sem tel'mészetesebb, mint az, hogy omogymegye 
iránt a tolvajok és rablók mindég előszeretettel visel
tettek. 

Egy nyiltan fellépö rablóbanda ma már, - a 
csendőrség szervezése folytán, - sokáig nem tart
hatja magát; de egy jól szervezett tolvajbanda, ha 
lnegfelelő összeköttetések és orgazdák fölött l'endel
kezik, már hosszabb ideig üzheti bűnös üzelmeit, 
luert ily tolvajok előre megfontolt kiszálllitással és 
millden veszedelmet elhárító ügyességgel hajtják yégre 
a lopást és a lopott jószágot ép olyelővigyázattal 
értékes! tik. 

Különösen nagy elövigyázattal miíködnek a szö-
vetkezett l6tolvajok. 

Ezeknek, hogya lopott lovakon veszély nélkül 

10 
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túladhassf1nak, jál'latoknl. vall szükeégük; ez~rt egy 
jól szervezett lótolvajhanda lninden egyes tagja már 
jóelől'e el is látja magát különböző nemti, színű és 
magasságú IÓI'a szóló járlattal, vagy pedig pecséttel 
ellátott marhalevél.ürlapokkal, hogy adandó alkalolu
mal a lopott, esetleg a hozzá tovú.bbítás végett hozott 
lovon nlÍnden nehézség nélkül azonnal túladhasson. 

lVIinél tökéletesebb a hamis járlat, annál biztosabb 
és könnyebb ezen tolvajok müködése, miért is a 
szabályszerű járlatnak a csal6dásig hűen való után
zata - tehát bamisitása - ép oly nehéz feladatát 
képezi a tolvajoknak, mint a lnal'halevél-ürlapok ue
szerzése. Az ürlapok l'észillt lopás, részint pedig 
csalárd vagy ll1ás rosszlelkű üzelmek útján kerülnek 
e tolvajok kezére, kik azután azokat valamely, az 
írásban és a marhalevelek kiállításában jártas czin
kostársuk által tetszésük szerint kitöltetik és bármely 
községnek hivatalos pecsét jéhez hasonló pecsét-lenyo
mattal elláttatják ; tehát oly jól hamisít ják, hogy az 
ily hamisítvány t a valódi lnal'halevéltől lnegkülön
böztetni neIn lehet. Ily lnarhalevelek hamis volta 
csak akkor derülhet ki, ha azok azon község marha
levél iktató-könyvével hasonlíttatnak össze, amely 
község 61őljál'ósága a marhalevelen kitüntetve van. 
l\finthogy azonban ily gazemberek a marhaleveleket 
oly község nevére állíttat ják ki, mely az eladás he
lyétől jó távolra esik, - az illető vevőnek pedig sem 
alkalma, sem ideje nincs arra, de még eszébe se jut, 
hogy a vett állat mal'halevelét a kiállító község 
iktatókönyvével összehasonHtsa; ennélfogva azt jó
biszeműleg elfogadja. Ha a tolvaj a lovon túladott, 
a felfedezéstől többet nem igen tarthat, mert a lo
pott lovat rendesen vásáron adja el és - luiután a 
jádaton nem a valódi, hanem egy költött név áll, a 
vevő pedig öt személyesen nem ismeri és sohasem 
látja öt többé, - természetes, hogya tolvaj ezen 
kevés veszélylyel jár6, de jól jövedelmező büntettet, 
serkentve az elért siker által, minél O'yakl'abban 
elköveti. b 
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~fi.n,'l k~~nyebL szerrel jutnak a tolvajok a jól 
ha.mlsltott .1arlatoldlO7., annál könnye1)}) lnükÖdési.ik 
is és -:-: úgy lllolHlva - biztosDll clolgoznak akkor, 
hn, e .lt~rlntok lnegszerzését nelük községi előljárók 
vagy tanult elllbeTek kÖzvftítik. 

Egy ily lótolvajszövetkezet, lnely lnűködését több 
luegyére terjesztette ki s lJlelynek kezén több száz
ló tíínt el és ez által a lakoss(LO'nak ezrekre luenő 

"=' 
kár okoztatott, mely bandát körjegyzők, községi 
előljárók, tanítók és ispánok is támogattak haszon
lesésből, - ütötte fel tanyáját Somogyban és az 
azzal határos megyékben. 

E tolvajbanda - tekintve, hogy az emlitett intel
ligensebb egyének által a félrevezetésre és csalásra 
szükséges kellékekkel elláttatott, éveken át zavada
lanul pusztított az említett megyék lóállományában ; 
míg végre Baksay Sándor hadnagy, kaposvári szakas z
parancsnoknak sikerült e bandát leleplezni és tagjait 
az igazságszolgáltatás kezébe átadni. 

A csendőrség minden fáradozása az 1887. évig 
eredménytelen maradt; mert habár gyanu alapján 
egyesek fel is lettek jelentve, ezek kellő bizonyítékok 
hiányában mindég kisiklottak a büntető igazságszol
gáltatás kezeiből. 

Ezért jJost1.lpici Kostka Pál százados, pécsi szárny
parancsnok, kjnek éber figyelmét nem kerülte ki 
azon körülmény, hogy szárnya területén a gyakori 
lólopások rendkívüli furfangos módon követtetllek el, 
az 1 S87. évben felhívta a minősítvényi táblázatok 
szerkesztése czéljából a szárny állomáshelyén össze
j ött szakasz parancsnokainak s így Baksay hadnagy~ 
nak is figyeimét alTa, hogy határozottan egy mes ze 
elágazott, jól SZel'vezett veszélyes tolvaj szövetkezettel 
állanak Fizemhen; s hogy minden áron iparkod
janak a rejtélyes bűntényeket kideríttetni, mely czélt 
elérendő nevezett százados őket szolgálati tapasztala
tai, útbaigazításaival szakadatlanul és hathatósan tá
mogatta. 

Baksay hadnagy volt leginkább azon helyzetben, 

10* 
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hogy ezen 16tolvajbanda üldözéséhez a sz1tkséges 
anvagot gyüj thesse. 

Ugyanis 1887., év~eu a sárd} yás,áron , Madarász 
Lajos, llemeskisfl11u~1 l(l,ko~, a VaSal'blz~~tsagna~, egy 
Horvath J 6,n08 nevu csurgOl lakosra klallitott Jarla
tot Illutatott be átírás czéljából, mely hamisnak 

. tűnt fel, ennélfogva elkoboztatott és a nyomozás 
megindítása végett előbb a lnarczalii, utóbb pedig a 
kaposvári csendőr szakasz-paraucsnoksághoz áttétetett. 
A nyomozás azonban eredményre nem vezetvén, az 
ügyet Baksay hadnagy függőben tartotta. 

Ugyanazon év május havában Fejes Botykai János, 
kadarkuti lakostól két drb, j árlat nélküli értékes ló 
lett elkobozva, de miután a nyomozás kellő ered
ményre nem vezetett, a lovak közigazgatási úton 
elárvereztettek. E lovakat az árverésnél ifj. Fej es 
Botykai János, ugyancsak kadarkuti lakos vette meg, 
ki - mint később kiderült - alótolvajszövetkezet 
egyik vezértagja volt. 

Ugyancsak az 1887. évben a darányi vásáron két 
ismeretlen egyén két drb - Pellye község pecsétjé
vel ellátott - hamis lólevelet mutatott be a vásár
bizottságnak áthás végett; midőn azonban ezen két 
egyén a járlatok miatt kérdőre vonatott, mind a 
kettő a nép között nyomtalanul eltűnt. 

Még 1886. évi deczember havában Hal'tmann Henrik, 
zalamegyei bocskai lakos kárára két drb - 1000 frt 
értékű - ló lopatott el. A nyomozás során ezen 
lovak Vég János, somogymegyei széplaki lakos istálló
jában találtattak meg s miután kidel'ült, hogy azokat 
Véghez i~j. Fejes Botykai János kac1arkuti lakos egy 
m~sik társával ho~ta. ennélfogva ifj. Fejes Botykai e 
mIatt Ip lett tartoztatva, de a bírósáO' előtt azzal 
menté ki magát, hogya lovakat neIn °ő hozta V ég
hez, hanem midőn a szigetvári vásárról haza felé 
haladt, őt egy előtte ismeretlen ember fel vette a 
kocsij.ára 8 mert útközben nagy hózivatar támadt, ő 
ezen IAm,eretlen egyént éjjeli szállásra V éghez vezette, 
hol azntan ezen iSIlleretlen hagyta hátra e lovakat. 

, 
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Ezen állítólagos ismeretlen azonban kinyomozható 
nell volt s így a bíróság i~i. Fejes Botykait V égael 
együtt az ellenük emelt vádak [Llól felmentette. I:> 

]\tIár az eddig összegyüjtött és fennebb elősorolt 
adatokból Baksay hadnagy azon meggyőződésre ju
tott, hogy a kérdésben levő lótolvajszövetkezet tao'jai 
közül többen Kac1al'kuton és .környékén lakuak; de 
ellenük - mivel már az előző években is ismételten, 
azonban mindég eredmény nélkül indíttatott vizsgú,
lat, - még nem lehetett fellépni. Ezél,t Baksay 
hadnagy kénytelen volt egyelőre továbbra is az ada
tok és bizonyítékok gylljtésére 8zorítkozni. 

Nevezett hadnagy 1888. évi augusztus hó 16-án 
Inkén őrsszemlét tartott, midőn az örsre két nagy
kanizsai csendőr jött és jelentette, hogy Blnzoka 
Lőrincz cserháti lakos istállójából ellopott két ló után 
nyomoz. E lovak a nyomozás folyamán l\Iihálc1on, 
Szentes Bernicza János rovott előéletű egyénnél meg
találtattak s miután Szentes Bernicza nem volt hon, 
hanem Nagy-Atádon vásáron, Baksa,y hadnagy Csurgó
ról táviratilag intézkedett, hog-y az illető a vá~ áron 
elfogassék. Az elfogatási pal'uncs azonban Bel'niczát 
már nem érte Nagy-Atádon, ez okból Baksay hadnagy 
- mert augusztus hó 17 ·én Dal'ányban is vAs ár 
volt - táviratilag a barcsi örsöt utasította, hogy 
Berniczát, a mint Darányba a vásárra él'kezik, tar
tóztassa le; mi tényleg sikerült is. 

Mig ez történt, Baksay hadnagy véletlenül Domui 
Károly miháldi jegyzővel tl1lálkozott, kihez azon 
kérdést intézte, vajjon nem-e ő adott Berniczának 
lóleveleket a vásárra? A jegyző e kérdésre látszólag 
meghökkent és egészen 111eglepetve azt yá,laszolta, 
hogy neIU. Baksay hac1nagYllak a jegyző ije Hsége 
felHint, de ellene ily kényes ügyhen, bjzonyítékok 
hiányában, fel llen1 léphetett; hallenl e körühllényt 
is a már luealevő adatokhoz jegyezte. 

18~8, évi aOugnsztns hó 9·é~ y'lein Lipót zalavít.l'i 
lakos kárára 2 ló, 2 csikó és egy kocsi lopatott el. 
Sze terouer hó 7-én Fejes Bot~+n,i J áuosnál Knlt '" 



kuton 2 16, Gaal Kálmán somogymegyei hatvani 
lakosnál pedig 2 16 és 2 csil<ó találtatott, lnely ut6bbi 
2 lovat és 2 csikót Klein Lip6t tulajdonául felisnlert. 
A nyomozás kiderítette, hogy e 4, lovat Szentes Ber
mcza János augusztus h6 17-én a darányi vásáron -
tehát az nap, midőn Bernicza Baksay hadnagy pa
rancsára ott elfogatott - adta át Fejes Botykai Já
nosnak, ki a Klein-féle lovakat nyomban két más 
lóért Gaal Kálmánnal elcseréHf- ; így kerültek Klein 
lovai Gaal hatvani lakoshoz. Ugy Gaál, mint Fejes 
Botykai ebből kifoly6lag letart6ztattak, de a biróság 
által pár napi vizsgálat után szabadlábra helyeztettek. 

Ezen lovak lefoglalá~ánál a csendőrök Fejes Bot y
kainál járlatokat is találtak, melyek közül kettőt 
Dombi Károly miháldi jegyző állított ki. Baksay 
hadnagy e járlatokat lefoglalta és az alapoklllányok be
szerzése végett M a1'csa, Dániel örsvezetőt, kadarkuti 
örsparancsnokot utasította, hogy l\Iiháldra menjen el 
s ott a jegyzőtől ezen járlatok alrt.pokmányainak meg
tekintését kérje. Ma1'CS((, örsvezető e parancsot telje
sÍtve l\Iiháldon megjelent ugyan, de a jegyző az alap
okmányok megtekintését kereken megtagadta. 

Baksay hadnagy - miután a nyomozás alkalmával 
megtudta, hogy eme járlatok Bernicza útján kerül
tek Botykaihoz - most már nem kételkedett, hogy 
Dombi Károly, miháldi jegyző, Berniczával összeját
szik ; ezért Somogymegye alispánját megkereste, mi
szerint amibáldi körjegyző irodáját, a járlatok ke
zelésére vonatkozólag, Rürgösen vizsgáltassa meg. A 
megyei alispán ebből kifolyólag a vizsgálatot elren
delte és annak keresztülvitelével Sárközy Béla, csur
gói főszolgabirót bizta meg, de egyuttal Baksay had
nagyot megkereste, hogy e vizsgálatnál közreműköd
jék, A bízot,tság Miháldon a vizsgálat folyamán a 
~arbalevele~, kezelése körül oly botrányos mulasz
t~sokat és ~lanyokat fedezett fel, hogy a főszolga
b.~r6 Dombl Károly körjegyzőt állásától azonnal fel
fuggesztett,e s ellene a vizsgálatot megiucUtotta. 
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l{Ltni o tohTajlHtlHluI üzehueibe. Az olőv.ményekbŐJ át
lú.tÜt hogy Szentes Bel'l1icza J {tllOS, kit J501111Ji Ká
roly nlilltí.ldi. jegyző hltott el lólevelekkel, egyike a 
föbb szerellvlvőknek a bandában és mi vel Eel'nicza 
RZOl"n~ összeköttetésben állott Fejes Botykai János 
hMln,rlnlt.i lakossal, úgy ennflk is nagy szerepet kellett 
játRz!tnia e szövetkezethen. Arnc1e Fejes Botykai Já.nos 
oly körmönfont egyén volt és már oly sokszor siklott 
ki fl, hüntető biróság kezeiből, hogy előbb a l\étség
telen bizonyítékokat kellett beszerezni és csak ezek 
alapján lehetett ellene fellépni. 

Baksay hadnagy ennek következtében - a Bot y
kainállefoglalt járlatok valódiságát luegállapítandó -
több körjegyzőséget megkeresett, hogy az ezekre 
vonatkozó alapokmányokat a szakaszparancsnokság
hoz küldjék be. Ezen eljárás azonban végletekig el
huzódhatott volna, mert a kÖljegyzők nem igen siet
tek a megkeresésnek eleget tenni; azonban a Fejes 
Botykai János elleni fellépést elősegítette a következő 
eset, mely egyuttal azt eredményezte, hogy a lótol
vajbanda tagjai egymás után kézrekerültek. 

Az 1888. év végén ugyanis Somogymegye főispán
jához - Pap Ferencz hatvani lakos aláirásával -
egy feljelentés él'kezett és ebben az állittatott, hogy 
(I N rtgy János hatvani biró birtokában lopott lovak 
vannak, melyekl'ől anagy harságyi csendőröknek van 
ugyan tudomása, de - mert a biróval tartanak -
mit sem tesznek ellene, mig más emberek lovait el
kobozzák ». 

E feljelentés a VI. sz, csendől'kerületi parancsnok
ság útján Baksay hac1nagyhoz került kivizsgálás vé
gett, ki a nyomozás folyamán csakhamar kiderítette, 
hogy e panaszos feljelentést Gaal Kálmán hatvani 
lakos irta és pedig bo szúból a községi biró ellen 
azért, mert a bÜ'ót gyanusítottu, hogy a Fejes Bot y' 
kai Jánassal véghez vitt lócseréről ő érte Ítette a 
c endőröket, minek alapján a csenc1ől'ök a Klein Li
pót zalabéri lakos tulajdonát képezett lovakat n~l~ 
rneCftalálták és lefoO'lalt~k, 
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Ez alkalommal Baksay hadnagy több oly adatot 
is szerzett. melyek a további nyol'nozásra nagy horel
erővel bil·tak. Megtudta ugyanis, hogy Gl1111 Kálmán. 
nál az 18 7. évben 2 igen értékes, szürke ló volt, 
melyek Köve",c1i l\IihúJy nemesvjc1i lakos útján ke· 
rültek Léarádi Ferencz hatvani lakoshoz~ attól pedig 
Gaal Kál~ánhoz. Ezen csere-beréről a járlatokat és 
ezek nyomán az alapoklnú,nyokat beszerezve, nevezett 
hadnagy azon meggyőződésre jutott, hogy itt újból 
Fejes Botykai János működött közre és egyúttal anól 
is 'meggyőződött, hogy alótolvajok üzelrneiben Fe· 
hér l\lihály kac1arkuti körjegyző is részes. Ez okból 
a kaposvári járás fő~zo]gabirá.iát megkereste, hogy 
a kaclarkuti jegyző irodáját vizsgálja meg. 

Közös megállnpodás folytán és tekintve hogy Ka· 
c1arkut régi időktől fogva hírhedt tolvajfészek - 1889. 
évi január hó 5-én 25 csendőr összponto~;Ítá8a mel· 
lett, kik a bejáratokat ehárták, Kadarkuton az összes 
lovak járlatok szerint lllegvizsgáltattak, nem külön
Len a körjegyzői iroda lS alapos vizsga alá von::Ltott; 
a kétes lovak lefoglaltattak és a továL bi elj árás ez 
irányban közigazgatási uton megtétetett. A kÖljegyzői 
ü'odában pedig 1884-től bezárólag 1888. évig 122 
darab alapokmány és 92 darab lólevél hiányzott, 
melyeket a jegyző be se iktatott volt; tehát kétségen 
kivül áll, hogy e jegyző közreműködése mellett a 
~ent kitüntetett 214 darab oklnány alapján legalább 
IB ugyanannyi lopott ló továbbíttatott K ac1arkutról. 
Fehér l\íihály jegyző ennélfogva állásától azonnal 
elmozdíttatott és később - mitltán az általa elye
s~ettnek jelzett s be nem iktatott járlatok ](özül 
~o?~eket Ba~say hadnagy, a jegyző sajátkezü n}íL
ll'3.saval és hadal'kut közséO' pecsétl" ével ellátva for-

l b o.' 
g~ om au, illetve különböző községi előljáróságnál, 
mInt ~lap~k~áI]-yokat talált, tehát e jegyző Tosszlelldí
sége es Lnnossege kétségen kivül bebizonyíttatoU, -
ellene a bűnvádi eljárás is llleO'inclíttatott és le iö 
tartóztattatott. o 
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:1 járlatok Iii {"llítúsánál, arra elég (tzon esetet fel rn
líteni, ho?y ~Iihóka kadal'knti lakos s volt biró egy 
év lefolyus:1 altLtt egy hancza lovától 2 I darab saját 
nevelésii ló.ra váltott járlatot, magú,tól értetődik, l10gy 
e lovak mInd lopottak voltak. Pehér körjegyzővel 
egyetemben Farkas kaclarkuti biró is fel lett füO'
gesztve, mi vel reá bizonyult, hogy lóleveleket pénzé;t 
elárúsított. 

A vizsgálat során bebizonyult továbbá, hogy :1 
Fehér körj egyző által kikezelt lólevelek kÖ7.ül 20 da
rabot, - melyeket Baksay hadnagy a nyomozás fo
lyamán összegyüjtött és melyel\et" a jegyző elveszet
teknek nyilvánított - Fejes Botykai János hozott 
forgalomba; ez okból az Hlető most kérdőre vonatott 
és nlost kidel'ült, hogy Fejes Botykai János egyike 
a legraffinirtabb gazembereknek, ki büncselekményeit 
mindig a legnagyobb megfontolással és számítá sal 
hajtotta végl'e. A hamis járlatokat mindig ló nélkül 
vitte a vásán"a, azért hogy ha rajta veszt, könnyen 
megmenekülhesstn. A járlltokra egy kigondolt, nelll 
létező nevet irt, illetve iratott és azután mint eladó 
a banda egyik tagjával, a vásárbizot.tságnál megje
lent, hol a vevőként szereplő czinkostál's szintén egy 
idegen nevet és lakást mondott be s ennek alapján 
a lólevél e névre átiratott. Ezen átirás után egy-két 
óra mulva újra megjelent a bizottság előtt és azt 
állította, hogy lovát pl. egy zalamegyei elnbernek el
adta s ennek új levél kell. A marLa-levelek körüli 
eljárás legutóbbi szabályozásájg 111ég a vásárbizottsá
gok is állítottak ki leveleket és így történt, hogy €I 

gazeluberek jól h[Lmisított marha-leveleik alapján a. 
vásál'l)jzottságok útján teljesen szaLályos rnarha
levejekhez jutottak. Ha a jó jirb,t Inegvott, a hozzá. 
való ló megszel'zése azut<.1ll e tolvajoknak már csak 
j["ték volt. 

Fejes Botykai .János ugyanis - ft mint fennebb 
eIulítettük - az általa kiállított Ó8 Baksay ha.Llnagy 
kezében levő járlatok iránt, melyek közül többeket 
HlIll~ <tit:;. Bot Y kai J áuos l) sajFlJtkezülog alá is Írt 
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kérdőre vonrl,tvftl1, hossza.s tagadás uián beis1l1el'te, 
hogy egy ízben a, böhönyei vásáron Töttösi János 
zala-apáthi lakOt.;tól, ki számos járlat-ürlappal ren
(lelkezett, lO ü,tért 2 d~t.l'ab ürlapot vett, rnelyel{et 
nyomba.n - miután azokat kitöltötte és 872. s 87:,. 
számlllal dlútta - Gál Sut,i .Jáuos poklosi lakosnak 
eln.dott. Fejt'R Botykai azt állítá, hogy rröttösi száz 
száq~ra 1.'11' jtl.rlatokkal s hogy ezen lóleveleket valami 
Gróf nevü zalalnegyei karú,cRonfai kOl'csmáros hozza 
forgalonllla, valanlint hogy rröttösi elbeszélte volna 
neki, miszerint cb novai jegyzötöl annyi lólevelet 
lehet kapni, fl, n18nnyi csak kell. Beismerte továbbá, 
hogy Takács György birótól egy ízben 2 járlatot 
kért, ae az akkor - mert kevés készlete volt
nem adott neki; pár hónap Inulva azonban maga a 
biró felajánlott neki 2 járlatot, melyeket 10 frtért 
Illeg is yett, de állítása szerint nem értékesíthette, 
hanem azokat a. sárdi vásáron ugyancsak 10 frtért 
Szentes Bel'niczának eladta. Továbbá azt állítá, hogy 
H ardi János kadarkuti lakos birtokában van egy 
Poklos községre szóló pecsét, melyet azonban nem 
használt, mert abba a közjegyzőség nem volt bele
vésve. Végül bevallotta, hogy két - novai pecséttel 
ellátott - lólevelet ő állított ki; de mert a nyomo
zás során Baksay hadnagy kezébe több mint 30 (hb 
oly levél kerűlt, melyek mind Fejes Botykai aláirását 
igazolj ák: kétségen kívül áll, hogy e gazember ezen 
járlatokat. maga készítette és azokhoz' a lovakat is 
ő lopta. 

Ezen adatok most már elegendők voltak, hogy 
azok alapján Fejes Bot.ykai János letartóztattassék, 
a mi meg is történt s nem is lett többé szabad 
lábra bocsátva. 

De ezen fontos adatok azt is ereclményezték, bogy 
Baksay hadnagy a lótolvajbn.ncla tagjaira a.zntán 
egyik csapást a másik után mérte úgy annyi1'a., hogy 
rövid idő alatt a főbűnösök mind le voltak tal'tóz
tatva. 
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np{tthi lakost tartóztatta le, ki beisln 'rte, bogya. 16. 
l veleket Lukács tT ózsef szilvágyi tanítótóf' kapta. 
~röttösi u~yanis előadta, bogy egy ü~ben SzilvágyoD 
Ln}<{Lcs H~koln,mesterrel és az ez időben Rzintén 
Szilvágyon yolt Gróf János kOrCSlllároSRal találkozott 
s szóba hozatván a lólevelekkel és lovakkal való 
könnyií kereseti mód, ő fel említé, hogy lólevelekre 
lenne szüksége és hogy azokat úgy lehetne könnyen 
szerezni, ha Lukács tanító, ki a novai jegyző zongo
ráját szokta hangolni, alkalmas időben egy üres 
papirlapra a körjegyzőség pecsétjét reá nyomná., 
azután ezen így lepecsételt papjron nyugtát Írna és 
mint a jegyző megbjzottja a zala-egerszegi kir. adó
hivataltól a járlat-ürlapokat kivenné. Lukács tanító 
Töttösi ezen ajánlatát' elfGgadván, egy alkalommal 
4 félív papirt a novai jegyzőség pecsétjével ellátott, 
a nyugtákat elkészíté, ezek alapján a zala-egerszegi 
kir. adóhivataltól 4 ízben 100-100 darab ürlapot 
kivett és azokat mind ég Gróf korcsmáros útján 
Töttösinek kezeihez juttatta, ki értök 150 frtot és 
20 akó bort fizetett és azután azokat ismel't lótol
vajoknak, mint Bernicza, Fejes Botykai, valamint 
Kövesdi Mihálynak és más ismerős embereinek dara
bonként 5 forint jával eladta. 

Ezek után Lukács szilvágyi tanítóra került a or, 
ki a bizonyítékok súlya alatt minuent bevallott. Be
ismerte a nyugták hamisítását; beismerte, hogy 
400 darab ürlapot vett ki az ac1óhivatalból s hogy 
azokat GI'ófnak adta át; elismerte, hogy az ürlapok
ért a kialkudott bél,t megkapta é. végül bevallotta 
azt is, hog.y egy Ízben több ürlapot - a száml'a 
nlál' nem emlékezett - a novai jegyző ég pecsétjé
vel ellátott. Ezek alapján le lett tartóztatva. 

Lukács letartóztatása után Kövesdi l\Iihóly nelues
vidi lakos vonatott kérdőre. E gazember kezén -
vallolnása szerint - 1884-1888. évig 450-480 ha
mis lólevél fordult meg, melyeket részint Töttösitől, 
részint peclia eC/y bizonyos Illés .János, alias Kis 
G Ul'a Vend:l 1)~hl1ou.bcl'én i illetöséO'll ae rencles l 

• 



Szla,voniábnn csavargó egyéntöl kapott, illetve vett 
meg. Kövesdi tovúbbá úgy Baksay hadnagy előtt 
valamint később a biróság előtt is beismerte, hoO'y 
a lopott lovakat l'észint Farkas Vulkán Ferencz hoor
vátol'szági mikol6s1 li1kostól, továbbá ..pejes Botykai 
Jánostól, Töttösi Jánostól, Schlesinger Zsigmond 
kaki ispántól, részint pedig Illés Jánostól, végre 
Tompa Péter alsó-pahoki, Légl'ic1i Ferencz és Gaul 
János hatvani lakosoktól vette át és toyábbította. 
A járlatokat rendesen Schlesinger ispán állította ki 
és látta el a Azükséges pecséttel, s pedig oly módon, 
hogy egy jó járlatról a pecsét körvonalait egy pbönix 
lapra átvezette, azután az ürlapra nyomta s bármely, 
általa kigonc1olt nevet - mint kiállító t - l'eáirt, 
minek Kövesdi, állítása szerint, számtalanszor volt 
szemtanuja. 

Ezen egyének - kivéve Illést, ki szökésben van -
ll1Ülcl elfogattak, velük együtt sok közvetítő, ol'gazda 
és hamisító, SZálU szerint hetvenketten ; ezenkivül 
200-nál több egyén lett feljelentve. 

E rendkivül elágazott lótolvajbanda kézl'ekerítése 
után kezdődött még csak Baksay hadnagy részéről 
azon ól'ülsi munka s emberi erőt majdnenl felül
muló lázas tevékenység, mely reá a bizonyítékok 
beszerzése által háramlott. 1\Iinthogy az e fajta gaz
elnbel'ek működése oly szövevényes és oly össze
bonyoloclott volt, hogy abból abiróságnak - ba 
kellő bjzonyítékok neIn állottak rendelkezésre 
kügazodnia nem lehetett, alótolvajok tebát a jól 
megérdemelt büntetés alól könnyű szen'el nIenekül
tek volna; jelen esetben pedig az erechnényt ko~z
kára tenni nem lehetett: így az egész ügy a csel:dor
ség LecsületLeli ü"'yének tekintetett s ennélfogva 
Baksay ha lnagy f:t~ads<.ígot nenl iS1l1erő és egé8zs~gét 
is veszélyeztető kital't(LRsal s szorgaloll11ual ,;1. .~H'1.0-
nyitékok beszerzéséhez látott. IIogy ezen nlnk()t1.~He 
czélhoz vezessen, szükséges volt Ininél tüLb . o.ly )tLl'
latot Il1egs~~erezni, mely e tolvajbandul ta~.l at :d.~I:tJ 
lett kiállitva és fOl'O'alOluLa ho~va' ('~ ol~bol a, }- )~-
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illetIe ~ 
ell 6g~ előljár6s~tgok?,ú.l, illetve kÖl'.1 egyzöségeknél meg-

, h~ l)fZesbe? ,lel vo t k]e,!ar~ vaRY pedlg alapokmányoknl 
erenc? b; ~zolgálo jal' a o· atvlzRgálása nélkülözhetlenné vált. 

Botl'K Minthogy e tolvajok luűködósüket 80lnogy és Zala 
ZsigmOl lllCgyékre, de l'észben Bari1nyaluegyéro is kiterjesz-

, tettél\:, ennélfogva e h:irom megyében Vali11neunyi _ 
~s V~: az 1 ~S4. évtől Lez{t,l'ólag az 1889. évben foganatosí

to ábbito:' tott vizsgálat napjáig - összegyílj tött járlatokat 
állította l\ellett átvizsg[tlni::t, hasonlólag HOl'yát- s Szlavon
oly mádo országban több helyt, úgy szintén Zombor és Baja 

sza,b. kir. yárosokban, nem különben l\lilitics és 
ená~~öe~~ Sta.nisics, bács-bodroglnegyei községekben kellett e 

,.' vizsgálatot megJjtenie. Baksay hadna2'Y ez alkalom-- l'ea ..... . <..I 

mal legkevesebbet számítva sok százezer lólevelet és 
\'0 alapokmányt vizsgált át és másfél ezret meghaladó ha

mis vagy hiányos jádatot szedett össze, melyek közül 
"an - 5UO darabot eme lótol vaj banda hozott forgalomba. 

Ezen nyomozásnak - az előbb említett letartóz
tn.hlsokon és feljelentéseken kivül - még azon anyagi 
sikere is volt, hogy a hamis járlatok alapján 184 drb 

I " 1 ló foglaltatott le, leginkább az 1887, és 1888. évben 
" ---~ .I l'eszerul ellop ott és értékesített lovak közül, míg az előző 

években ellopott lovakra nézve, melyek azóta már 
5-6 tulajdonost cseréltek, a járlatok levezetése nem 

&! e ~Ji . ~~. volt sikeresen megoldható. 
es Qly o' L~. Erkölcsi sikere pedig ezen nyomozásnak kiszámÍt-

fOEa~laK - .. hatlan, mel't Baksay hadnagy 13 kÖl'jegyzőségben 
fedezett fel és állapított meg részint l'oszakaratú, 

tell at ajc részint könnyelmű és felületes kezelést, melynek 
llleneilli· Inost útját vágta az által, hogy jövőre ezen lelki

hetlIDlmn K~' ismeretlen manipulatióra a hatóságok figyeImét fel
költötte. Az által pedig, hogy ezen egyéneket a bú'ó· 
ságnak feljelentette ; az összes közegekben, kik jál'· 
latok kiállításával rnegbizvák, oly ijedelmet okozott, 
hogy többé ily üzelmekbe alig fognak bocsátkozni, 
Tehát a hamis lólevelek könnyű szerzése ily Inódon 
meg lévén akadályozva, egy Hy kiterjedt lótolvaj
szövetkezet összevel'ődését jövöl'e úgy szólván lebe
tetlenné tette. 

, '.' , r e~E' " • 
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mÚKO 
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ABaksay ha<1nagy áltu.l lllegselllmlsÍtett tolvaj. 
banda megszüuése még csak ezután fogja gyümöl~ . 
cseit megtel'emui, a lnennyiben körülbelül 70 egyén 
búnteté ah" vonatik s így a társadalom ezen köz~ 
veszélyes gonosztevőktől megszahadul ván, bü,.ton re
Iuélhető, bogy ezek, megfosztva a szabadságtól és a 
lólopásokat elősegitő kellékektől, e vidéket sok időro 
békébeu hagyják, illetve ily nfLgy lnértékben mint 
etlclig, ID gsal'czolni nem fogják. 

Azonban a javulás a közbiztonság terén már most 
is észlelhető, a mennyiben a pécsi, kaposvári, mar
czalii, nagy-kanizsai és zala-egerszegi csenc1őrszakasz
parancsnoksigok által összeállított hivatalos kimuta~ 
tások szerint Baranya, Somogy és Zala megyékben 
ttZ 1887. évben 17U ló 17,2\ O frt értékben, az 1888. 
évben 185 ló lR,O~l frt értékben lopatott el, - míg 
az 18~_-'9. évben - tehát azon évben, melyben Baksay 
hadnagya lótolvajbandát kézrekerítette, - már csak 

3 ló 5,924 frt értékben; vagyis az 1888. évvel szem
ben az l 89. évben 102 lóval, míg az 1887. évvel 
szemben 96 lóval keveseb b kezeltetett el e három 
megyében. A mi pedig az értéket illeti, úgy az 1887. 
évben 11,356 írttal és az 18 '. évben 7,117 fi-ttal 
több kárt okoztak eme lótolvajok, mint az 1889. évben. 
Legszembetünőbb a javulás Zalamegyében, hol az 

1887. évben 60 darab, az 1888. évben 45 darab és 
az 1889. évben már csak 6 darab ló lopatott el. 
Ezen örvendetes jelenség onnan eredt, hogya lótolvaj
szövetkezet főbb czinkosai, u. m. Lukács szilvágyi 
tanító, Gróf karácsonfai korcsmáros, Kövesdi nemes
yidi és Bernicza miháldi lakosok Zalamegyében, 
illetve SOInogymegyének Zalával határos községeiben 
laktak és Bernicza már 1888. évi auO'usztus hó 17 -én, 
a többiek pedig mindjárt az 1889. év ~lején elfogattak. 

!3a.~say ~ándor ,hadnagy ezen példátlan sikeres 
~ukocl~se, altal tehat ezreknek nyugalmát és vagyon
blZt,onsagat megóvta, a csendőrségnek tekintélyét 
hatarozottan emelte és meO'szilárdította és miután , , b b mar egy IZ en, t. i. az 1887. évben a Zala, Somogy 
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és VeSZpl'énl 111egyékben ga.rázdálkodott Renkó. 
Hoboz-féle rabl6bandák megselnmisítése körül iR 
lnagá~a~ kiv~ló ,érdemeket szerzett s ebből kifolyó
Ing nllnH~zter/1 elIsmerésben részesült: ennélfogva ez 
alkalomból () cs. és ap. ki? .. l-/1elsége 1890. évi lnál'
czius hó ~2-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározá. ú
Vtll neki, a közbiztonsági szolgálat terén tanusított 
láyál6 buzgalm~ és sikerclús működése kegy teljes 
elismeréseü l a Ferencz Józs rf-1' en d, lovagkeresztj,;f 
legkegyelmesebben adományozni lnélt6ztatott. 

Hogy Baksay haclnagynak eIlle sok furfangos s 
veszélyes gonosztevőt ártalmatlanná tenni sikerült 
és hogy az egyáltalában nagy kiterjetlésű pécsi szárny 
területén a csenc1ől'ség ily páratlan szép el'edménye
ket felmutathatott : ebben illő rész illeti meg POSfll

pic,! Kostka Pál századost, pécsi szárnyparancsnokot is. 
O adta meg - mint már előbb elnlítve volt-

3. jól s a hagyományos szellemhez híven, becsülettel 
végzett eme áldásos működéshez az impulzust; mi
dőn pedig Baksay hadnagy Inál' némi erec1ményt 
elért, a további erélyes intézkedések megtétele végett 
Kaposván'a szállott ki, ott a további teendőkre nézve 
a törvényhatóságokkal érintkezett és ő utasítá Baksay 
hadnagyot, hogy Somogy, Baranya és Zala megyékben 
az összes lóleveleket és alapokluányokat vizsgálja á.t 
s hogy ezen intézkedésnek minő eredménye volt, 
azt a fenn elősoroltakban eléggé láttuk. 

lVIinthogy pedig a már letart6ztatott egyének 
szanaszét, különböző biróságoknál voltak fogságban, 
mely körülmény a bizonyitási eljárá t teljes lehetet
lenné tette, s nehogy a nem egyöntetü eljál'á~, vala
mint a bűnügynek a különböző bjrák általI csak 
ré8zleges~ tehát nem teljes iSlnel'ete a várt sikert 
veszélyeztesse és nehogy a gono ztevők egy része a 
jól megérdemelt büntetés alól megint könnyü szerrel 
szabadulhasson: Kostka százados érdeme, hogy az 
egész bűnügy kivizsgálása és lebonyolítására a ka
posvári ki)'. törvényszék kiküldetett. 

Kostka százados az ügynek az által is nagy len-



tőn 

(liiIetet adott, hogy a közigazgatási hat6sáaokkal 
szakalln.tlan szó- és irásbeli érintkezésben hllva~ elérte 
azt, hogyanyomozásokat eszközlő cseu<.lŐl'séa min
denütt a legluesszebb menő támogatásban ré8~esült; 
Bal'anyalnegyében pedig az összes, lólopásokban gya
nus eg,v6neket összeil'atta és e7.ek neveit s lak
helyeit Baksay h l1dnag,ygyal tudatta. Szóval: körül
tekintése, az ügy ü'ú'nti érdeklődése, fáradsáO'ot 11em 
iSllle l'Ő buzgalma, bő szolgáb,ti tapasztalat~i, vala
mint azon körülmény, hogy alantasait nehéz fel
adatuk teljesítésére folyton buzc1ította és azoknak 
miullég kellő útbaigazitásokat adott, nagyban hozzá
járultak a fél1yes eredményeléréséhez. 

Tekintve végül azon kÖl'ülményt, hogy az 1889. év
ben n evezett szá.'laclosnak sokoldalll teendői mellett 
a közbiztonsági szolgá,lat szabatos kezelése fölött 
nemc3ak utasításszerűleg őrköc1ni, hanem azt tényleg 
vezetni is kellett, a luennyibAn egyik szakaszparancs
noka Baksay hadnagy majdnem egész idejét és 
munkálkoclását a lótolvajbancla ügyének lebonyolítása 
vette igénybe, egy másik szakaszpal"ancsnoka pedig 
betegség folytán teljes 5 hónapon át volt szolgálat
képtelen; így tehát Kostka századosnak magának 
kellett a szerb mozgalmak folytán a Dráva mentén 
szükségesnek mutatkozó intézkec1éseket megtenni, 
majd pedig egy rabló czigány csapat üldözését, -
mely Pécs vidékén rövid idő alatt 53 betörést és egy 
utonállási rablást követett el, - 8zemMyesen vezetni, 
végre a pécsi bányákban készülő sb'ajk ellen az óv
intézkedéseket megtenui:" ennélfogva a Inagyal' k~l'~ 
honvédelmi miniszter úr O NagYluéltósá.ga postUpiCl 
Kostka Pál századosnak önfeláldozó és buzgó mllkö· 
déseél,t telies elismerését fejezte lö. 

Alótol vajbanda leleplezése és megsemmisítése 
körül a legénység részéről is többen dicséretre és 
elismerésre méltó érdemeket szereztek nlagnknl1k, 
fára(lalmakkal összekötött és buzgón ügyesen keresz· 
t,ülvitt szolgálataikkal a siker elél'éséhez nagyban 
hozzáj árnIván. Valamennyien a, Baksay ho.dnngy által 
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ULI\: llleg: llClVCy,et8Ren igen nagy f:'Ll'a,lsú'ggal jú.l·t a 
l('t'Dg'la.lt l(.level(,k lrHz{Lrrnaztn.títRa, 11 gyann:4 levelek 
nyomán az illeti) lovak kinyoluoz:'t.sa, a tetteAek l11(lö
zése és elfog{Lsl1 és a sok váfllott előállítása. 

l\linthogy az egyesek lníikö lését ezen rnajdneln 
egy évig tartott nyomozás alatt körvonalozni nern 
lehet és mert mindnyájan a ezél elérésére teljes 
oc1aacláRsal törekedtek, meg kell elégednünk azzal, 
hogy ezen derék altisztek és csenr1őrök neveit ide 
iktassuk. 

A lll. kir. honvédelmi miniszterium l'észéről dicsérő 
okirattal elláttattak: llfarcsa Dániel örs vezető, kadal'
kuti öl'sparancgnok, ki teljes odaadással támogatta 
szakllszparancsnokát a fárasztó nyomozásban, lanka
tlatlan buzgalnla és erélye által a nyert feladatokat 
pontoRan teljesítette s 11 nyomozásnálkiváló szorgalnlat, 
tanusitott, - továbbá Borbély István kanizsai, Be1'1l
schütz tJ ózsef keszthelyi, HorVfl,t Káhnán kis-komárollli 
örmesterek, Molná?' István pacsai, Gyú"re Ferencz 
novai, Turi I{ároly görgetegi, Kardos Géza nemeR
vidi és Sziits János berzenczei örsvezetők - tirs
parancsnokok, - végül Szabó Sándor és Vürús 
István pacsai csendőrök ; a lnagyar kir. VI. sz. csendőr 
kerülati parancsnoksá.g r-3Ezéről pedig dicsérő okiratot 
nyertek: Kovács János őrlllester, kaposvári örspa
rancsnok, ki a szakaszparancsnoka által kianott 
nyomozó leveleket heteket igénybevevő, szorgalulas 
lllunkával szerke~ztette, több .. ezer példányban lenyo
Illatta és kiadta, továbbá Ul"ge Ferencz örsvezető, 
szuloki öl'sparancsnok s végill A1a.dnnísz János kapoR
vári, Kllstos István surdi, Par{tgh uu re kaclarknti és 
8terk Béla török-koppányi csendőrök. 

Rzenkivül a magyar ldl'. beHtgymilliszterÍllll1 l'észé
ről: Ma1"('sa öl'sve7,ető 40 frtnyi, - BOTUPly, Bern
.f/dl'itt,,; és H on"át őTmestel'ek :30 fl'tllyi - és Af olu'; 1', 

Gy/h'e, és Tuti ül'Rvezetők 20 frtnyi jntalol11fHjban 
l'PS7.iRiHtek I, .,' 

l l 



25. Pa.zter Béla, luagyar kir. III. sz. csendől'kel'it
letbeli badapró(l-tiszthelyett.es a közbiztonsáA'i szol. 
gálatban szerzett azon énleuleiél't, hogy egy r'1.blás 
alkahnáb61 az ezt elkövetőket, valalnint ebből ki
folyólag egy szervezett rablóRzüvetséget s (\~ek által 
elkövetett több rendbeli büntényt köriíltekilltő Luz
galom, erély é. ügyességgel kiderített és a tetteReket 
az igazságszolgáltatás kezébe átallta, a lU agyar kir. 
honvédelll1i milliszterinn1t('>l dicsérő okira.tot nyert. 

26. H uber Ferencz ós 
.-\< 

27. M ajo?' János, lU. kir. III. 8Z. csent1őrkerület
beli önnestereket, ezen kerület paraucRnokságánál 
segéchnullkási lninösé~ben éveken át tanusított ügy
buzgó, megbízható és ernyedetlen luagiltartásnkért 
a lll. kir. bonvédeltni lnini~zterinnl (lic3érő okirattal 
tüntette ki. 

-" ' ,-

28. H1ischniclz Gábor és 
29. Osoma Béla örsvezetők, 
30. M(tt'll.z J ózsöf, 
31. l{inda János, 
32. SOÚ8 Vendel, 
3~L Romá IL iVliklós é~ 
~l4. Fülel~i I tván csendörök. :t ln. kir. IT. 87.. 

csenc1öl'kerület állomtLnyálJ:tn . .. 
E(J'Y alrtpos 1~yOJJtoz(ís e I Jed'JJl .. éJtye l. 
A közbiztonsági szolgálat közben - különösen 

3,zonban a nyomozó szolgálat terén - nelU ritkán 
eleinte egészen jelentéktelennek látszó oly körühl1é
nyek kerülnek felszínre, melyek - ügyeS€ll felha'Jz
nálva, czélszerüen kiaknázva - igen szép s gyakran 
lneglepö eredményre vezetnek. 

Ily körühnények között igen tennészetes, hog~' :1.7-
eredmény nlÍnc1ig attól függ, vajj on a csenclór, kl~lek 
szorgahna vagy n éba a véletlen, a gyönge szaJ:1.t 
kezébe adta; elegendő szol'gahnat, UgyhllZgÓS:'LgOt, 
eszélyességet, kÖl'ültekiutést, szakérteluwt. fejt-e ki vagy 

• 

I I 



Z, C5en1~r~Hnl€1 
paralIc no\\a~au~ 
át tanuqllo\\\~ 

magilartal " : 

didro okiri 

I: " a TIl, nU, IL 

J (• " I. I 

II III nlel't 113.souI6 alkal 0111 llutl egy kis ingac1mr.ás, 
II ~ nl leg ud' zOl'O'alom, körültekintés, a Hem helyes 
út követése, 11 JltllHtrko cl ft, s , luin<1 lnegannyi ténye7.ő 
n.rra, hogy ltZ elórhető siker helyett a hasztalau fá
radtságot kwlarcz fejezze be. De még azon káros kö
votkezmény selll mara.dhat el, hogy a gonosztevők, -
kik a csendőr nyomozásál'a figyehnesek lettek - go
nosztettüket még jobban elpaJú.stolják, a bűnjeleket 
lnég jobban elrejtik, esetleg megsemmisítik és így a 
törvényellenes cselekmény, a bűntett, talán örökre 
felderittetlen maracl. 

A következő esemény a fentebbi állítás igazolá
sául egy jól megoldott nyomozás eredményét fogja 
ismertetni. 

Az 1890. év junius hó 5-én Wischn'ich Gábor őrs
vezető és lJ,Iatuz József csendőrből állott járőr a ka
ránsebesi ör8ről kisebb lopási ügyben nyomozás 
végett kivezényeltetvén, a nyou1.ozás folyama alatt 
'Yischnich örsvezető régebbi keletű bűncselekményekre 
vezető nyomokra akadt, melyeket feltünés nélkül, 
igen ügyesen s óvatosan követve, az eleinte gyenge 
szálak kezei között luindjobban el'őshödve annyira 
fejlődtek, hogy ugyanazon hó l2-én szakaszparancs
nokának jelentést tett, bejelentvén, miszerint az eddig 
felfedezett nyomok oly kiterjedt bűncselekményekre 
és bűnbandára vezetnek, hogy a további llyomo7.ás és 
felderítés okvetlen szélesebb alapokra fektetendő. 

Ezen jelentés alapján Szászvárosi István hadnngy 
szakaszparancsnok a helyszínére kiszállt, magát gyor
san tájékozta, a szükséges erőt összpontosította és 
Inál' ugyanazon hó l3-án luegkezc1ette a régebbi 
bűnök nyoluozását, felderítését, IlleLyek a belyes kez
det után mintegy önmagából kifolyó lánczolat kerül
tek illetve hozattak egymásután napfényre. 

Ez alkalommal a következő büntetendő c-ielekmó
nyek clel'íttettek ki: 

1. Harambasa Paszku zervestyi lakos kárára 18S . 
évi okt6ber h6 12-{l.n a legelőrL-)} 2 tlrb összesen 180 
fOl'iut értékű l/l eltolvajoltatott; 

1 J.:; 



l\Iil1t téttéR 1\forán Nikolre zervestyi s mint bilnl'é
RzeRek Cznj kán J nOll rnjeni, IIacze~án 1\Iibály éR 
lGmptLll Bzimeon 1<örpai lakosok <1eríttettek ki .. 

l\'Iorán Nikol::e loly6 évi junius h6 5-én letart6z· 
tatott s u, karánsebesi kir. ügyészségnek á.tadatott. 

A többi bünrészesek folyó évi május hó 30. 6ta 
több renc1beli lólopisért ugyanott lév~n letal'tóztatva 
egyidejiileg fe lj elen tettek. . ' 
. 2: Radnly ,Gyoka. fehértelDplomi lakostól foly6 évi 
JUUIUS hó 8-an egy drb 40 frt értékií. Karánsebes kör
nyékéről származó ló hamisított járlattal elkobozta
tott és a karánRebesi Rzolgabir6i hivatalnak át-
adatott. 

3. Ol'za Vaszilie globukrajovai lakos Spai.n Nil{ohe 
lapusniki lakossal egyetértve, 18 8. évi julius bavá
ban Kanl.n ... ebes környékéröl 2 (hb 84 frt érték(í. 10-
vn,t eltolvajolt, melyeket tőlük Gáva Trailla. lllirkováczi 
In,kos lókötő vett Illeg járlat nélkül RO fOl'intél't, vevő 
apjn. Gáva .Tuon, Stojku György és Bocz Biris vel'seczi 
cúgányoktól 20 forintért hamis járlatokat vásárolt és 
azok segélyével a lopott lovakon tulaclqtt. 

Spaill N ikolre, Stojku György és Bocz Biris letar
tóztatva a bozoyicsi kir. járásbir6ságnak átadattak, 
Gáva Trailla és Gáva Juon ugyanoda feljelentettek. 

Ol'za Vaszi1ie május bó 30. óta a karánsebesi kir. 
ügyészs4gnél letartóztatva lévén, oda feljelentetett. 

4. Dioniszie N eagu lapusniki lakos letartóztattatott, 
s átaclatott a bozovicsi kir. járásbiróságnak, mert kicle
rUlt, hogy Bogdán Dumitru helye~ebben Nyál'a~ Papp 
Jários l'ubszökevénynyel 1888. éVI november bo 10-re 
menő éjjelen Bader Károlyanninai vasuti vendéglős 
kárára egy ablak betörl:se után evőeszközöket, asztal
kendőket, súval·t s pálinkaféléket 71 frt értékben 

eltolyajoltak. 
j. Orza Vaszilie globukl'ajovai lakos Spaiu Nikúhl' 

és Dioniszie N eagu lapusniki lakosokkal szövetke7.ve 
1 darab 40 forint értékű és egy 70 forint értéldí lova,t, 
lopott Karánsebes környékéről. 

Az egyik ló folyó évi jnnins húl f)·én a. dn.lho~ec7.i 
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rs ált.al 21 lm)ui ~ ítottjárlat.taL együtt Bulcza Joacbilll 
lapusniki lakostlíl elkoboztatván, a bozovicsi sz;olga
hir6i hivatalnuk átadatott. Dioniszie Neagu és Spain 
N ikolre az előbbiek szerint lnál' letartóztatva lévén, 
a~ ezen esetről szóló külön tónyvázlat a bozovicsi 
1< il'. jál'ásbiróságnak a fogva lévő Orza Vaszjlie felje
lelltése mellett útadatott. 

6. GÜllbosa Petru globukrajovai lakos kárára 1887 . 
évi julius havában 1 drb 50 forint értékű ló tolvajol
tatott el. 

A lovat Joszin1 zirbu nájdasi lakos még egy pej 
lóval Vuk Mihaille lapusniki hires lókötőtől vásál'olta . 
e lovak a hamis járlatokkal együtt. birtokából elko
boztattak s a karánsebesi szolgabiTói hivatalllak át
adattak. 

Vuk Mihaille, ki folyó évi május hó 30. óta a ka· 
ránsebesi kir. ügyészségnél több rendbeli lólopásél't 
letartóztatva vaD, a hamisított jó,rlatok beszolgáltatása 
mellett ugyan 9da feljelentetett. 

7. Hel'nya Adám mirkováczi lakostól 1 drb 30 
forint értékű ló, melyről járlata nem volt, elkoboz
tatott . 

8. GrozayeBzku J08zim ésGrozaveszku Kuzma globu
krajovai lakosok Gáva Trailla mÜ'kováczi lako8sal 
szövetkezve 18 9. évi augusztus hó 3-án éjjel Barán 
Gligor bukini lakos kárára 2 drI> O forint értékű 
lovat tolvajoltak el, melyeket Gáva Trailla 15 forint
ért átvett. 

Az egyik ló J ován J\tlanojle m e9sicsi lakosnál, a 
luásik Mitrovanov Roszta verseczi lakosnál hamisí
tott járlatokkal ~egtaláltatváll, elkoboztattak . 

A tettesek a hamis járlatok beszolgáltatása m ellett 
a karánsebesi kir. ügyészségnek azzal jelentettek fel, 
hogy Gl'ozaveszku J OSzi111 ezen tettért a bozovicsi kir. 
járásbiróságnak adatott át, s hogy Gáva Trailla idő 
közben több- rendbeli betörésért a fehértemplomi kir. 
ügyészséghez van beszolgáltatva, míg Grozaveszku 
Kuzma 8zökésben lévén, letartóztatbat6 nem volt. 

9. A kó.kovai útvonalon I{el'pács Juon yánc1ol' czi-
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1Jir ' ' l K' 
) ~ rin ~", ,'an e,L ~, környékéről szár-

ku 10 hnnJl Jarlat miatt a hamis 
T l ütt elkob oztatott: 

Z ll1,~ tru pricziálli lakos kárára 18R7 ' , 
. ba vaban 1 drb t forint értékű l ' tI . S· eyl 
lkol I InI u . n i~i lako'" eltolvajolta. ova paUl 
A 10 ba~l .1a;lattal uka János laczunási lakos-

n l m err l l a an, elkoboztatott. 
,. ~in ik Ire ~i ~ f~nt~~bfek. ~z:l'Ínt még junius 

1/- n ~ bOZ?VIC~l kIr. ;lara bll'osagnak adatott át, 
azon h o 2. ·an ..,zabadlabl"a helyeztetett julius hó 

17: é~ , L pu nikon líjból letal't6r,tattatott' s a ha
I l Jada t l ea ütt a karánsebesi kir. üO'yészségnek 
t t o t. b 

1 ~. ~1 na, Rat illa nájda i lakostól 110 forint értékű 
~u .. l~ l mer tlen tette által Ferenczfalváról eltolva-
jol ... ló hami járlattal elkoboztatott - a lo-

k ... -i ·01 . Ba le:zku kárára lettek eltolv~jolva. 
1_. D mIl etru buko niczai gör. keleti lelkésztől 

1 lJ i. yi október bó 2 ·án egy darab 110 forint ér-
kii 10"\"11 l ato t el ünneretlen tettes által. 
A l ' a hami an kiállított járlattal Lázár Petrucz 

ku", - 'lyi l ko n' l n~ gtaláltatván, elkoboztatott. 
3. Ei en ta t r _"L é~ tár a temesvári kereskedők 

Au ill n , l vő fiók-üzlete 1 " évi november hó 30-án 
, jje el öretvén onnan -23 frt 35 kr. értékű külön
fé e ken ok s nlházati czikkek lopattak el. 

Ki eríttetett. hogy ezen betöréses lopást N yárai 
P'l Jáno" rabszöke,ény vezetése alatt Ollariu Petl'u 
l. p ~s.niki l kos fia Ollariu Luka segédkezése mellett, 
kO'-vet el. 

ll. riu Petru é Luka letart.óztattak s fl, bh'tokuk-
II mea l'U 15 drb gyanus kendővel, melyek ~öz~H 

... ~ 1\ b k' 1'0- magáénak ismert, a karánsebeSI ku" 
f '"' ' '-:7.,é _nek ' tada ttak. . 

i 4. r.! - ll~Z alkalommal kiderHtetett, hogy 1889. éVI 

u::" II -=:zt~·.. h' .il" - ill éjj el K uncz Farkas weitlenthali 
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thlyek lopaU,ak ,1, Jllariu Potru l'eztLeszélésél'o 
,\'ára.i l'allp .J állOS rauRzökevénynyel - kivel az 

Ollal'iu család Illál' régebben áll öSRzeköttetésben _ 
közöl'on követték el; a lopott tárgyakat Ollariu Petru 
szekerén szállították annak lakására. 

l h. IGderíttetett továbbá hogy a 11,. pont alatt el. 
Jllondott alkalo111mal hazafelé menet ugyancsak szep. 
tCllJ l.,cr hó 27· én éjjel Holczschwandtner Zakariás 
ferenczfalvi mészál'osná.l betörés útján történt 54 frt 
öiJ kr. értékű sertészsÍr, hús, szalollna, zsemlekása 
lopást szintén :1 rabszökevénynyel fenteLb megneve. 
;/,ettek közösen követték el s a lopott dolgok az Ö 
Rcgédkezésök mellett továhbíttattak s kocsijukon 
8zállíttattak haza. 

16. Breinhiilter Pálné fehértelllploLlli korcslllárosné 
kárára 1889. évi cleczernber hó 28-án éjjel háza falá
llak kiuontása után sertéshúR, zsír, ágy· ée ruhanemü 
16:2 frt értékben tolvajoltatott el. 

17. Vergyecz József szintén fehél'teluplomi lakos 
lwrcsmáros kárára a ház kapuján és sel'tésólján 
lévő lakatok betörése után mult év öszén ismeret· 
len napon 2 dl'b 60 forint értékií. sertése lopa· 
tott el. 

Ezen fentebbi 2 eset tetteseként Gáva Trailla lllir· 
kováczi lakos kideríttetett, ki beÍt;merte, hogy ezen 
bűn cselekményeket a már többször emlitett rab· 
szökevénynyel közösen követte el, - tettes letar· 
tóztatva a fehértemplomi kir. törvényszéknek át
adatott. 

18. Ugyancsak e7. alkalommal kicleríttetett, hogy 
Gáva Trailla, a múlt év nyarán Fehértemplomon 
luegtartott ot"száo'os vtl.sár alkalmával, a ralJszökevény 

n b és Gáva Juon Dávid lnirkováczi lakos társaságá an 
Petrovics Denleter fehértemplomi timál'rne'3ter kárára, 
ál'ú·sátoránn.k Fl árú-ládájának feltörése után 200 fo· 
riut értékll bocskorokat tolvajolt el, melyeket ö 
!naga. árusított el 26 forintért N enl0ián J oszim mir
kováczi szatóosnak. 

HL Kic1eríttetett luég, hogy Gáva ,Juon Dávid mir-



kovácz~ la~os ~i~:to~ában fl ,lliuH év folyauHl.l1 lla~t 'obb 
luennylségu lnllonféle tlohu,ny yolt, ulit ezen szntóc 
a ra~szökeyényt?l. kapott s bogy nz lopásból ere(lt. 

~ajva rT non DU.Vl<l fi, bocskorlopást valamint azt i. 
uelSlllerte, hogy a szökevénytöl dohány t kapott , azt 
luegegyezés után N enJoián szatóc~ nak l fOl'illt :)IJ 
krért elál'usította. Gáva Juon Dáyid, Gáva Tl'aill(L\'al 
és N emoiú,n J oszimmal eg; idejüleg a feL érte III pl wi 
kir. tÖl'vény zéknek átadatott.. 

20. Folytatólago an kideríttetett, nÜSZel'illt. Fell '1'

templomon a lnúlt év folyalllán 11legtal'tott egyik or
szágos vásár alkalmáva] Dioniszie N eagu 8 Ollal'ill 
Petru lapusniki lakosok ismeretlen vásál'osokMl töbh 
mint 'iOO forint értékű bocskorokat, vásznat, kendő
k€t s egyéb tárgyakat, valamint az ottani temetöböl 
2 nagy gyertyatartót loptak, lllely tárgyakat Lapu -
nikra haza szállítottak. 

A fogva lévő Dioniszie N eagn és Ollal'iu Petru 
ellen a fehérteulplolni kir. törvényszék hez ez ügyuen 
felj elen tés tétetett. 

Gáva J non, Gáva Trailla apja, ki fia üzelmeib 'll 
részes, Ollariu Gyorgye mokavistyei illetöségü jelen
leg fehéTtemplomi Sallczvalc1-féle tanyai lakos é 
Ollariu J uon makovistyei lakos a rabszökevéllYll.· l 
való czimborálás miatt letartóztatva, Gánt rll'nillo 
Gáva J tlOll Dávid és N emoián J osziuunal egyitlejiil ~ 
a fehértemplollli kir. törvéllyszékllek átaclattak. l' 

21. JYIiók Péter nájdasi kÖl'jegyí':ö ellen 1 1)0. ""l 

május h0 10·én reggel lőfegyvcl'rel gyilko8 .. ági .ki, '1-.: 
let követtetett el, mely alka]ollll1Htl nev zett .I eLl':Z 

lJalhalántékán életve zélye~(m lneglöy tett. 'l tt . k 
gyanánt Kraj, Gyol'gye, h'uCTilla nhe, 1.1' gIll 
J ován, IÜ'aja Rafailla é J ován zolya 11 áj la l l k 
Bok kiderí ttetvén, letaTt ' zt, t,f tk. 

22. Ugyancsa1- l\fiók Péter ki' rj gyz[' ll"] 1 . 
évi aug'uBztuA hó 7 -én est 3/, () rtl. tájbnll nblak t 

,it }Jctlobott dynalllÍttal (J'yill{ ú i ] isérl t t"l·t nt 
bál' sérül st BO ki III s~ nv l ,U az al11 1- 1- z 
but rzatbr n tel II 13 r J)(rálÍt.s k zt tt t t. o 

Te tecekk~nt . \I. 
'olya es Kral\l. 

tek ki. C 
.)'3. Baftüll,~ 
~ber bo li·ra 

E1'l\a~a közeleben f 

1~tle ek Jl1~n I 

k~.ok ze~elye. 
túnjeh~n)'ken.t .to 
1 drb e~ C3~\~ 
'~ 5 drb iorg~~lS 
központi foghazne 

,}\. ~avel ~ 
okt6ber bó 23· 
drb 4 {oánt ,... 

:0. ..,lIma 
október h6 '/1\·lI.l1 

fekü juha 
E ket Mnth"" 

!!U. V!lszilie 
~ 

Ririlla e 
;,a2llaként ped 

Nevezettek 
. figye"ué!nle k 

.6. ,,,,,,,,,n 

1 ~. é\'j 

f jkeUllók, 
Ö szesen \16 

T tte ekül 
ill P6re' l 

P 'i l' nl'/'rft ",it A 
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lUint azt 
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1 foriD! . 
Tl'ail'i 

m. 
eK1'j~ Ü· 

s Dllarin 
~lJ.I'M~,~tA'1 (ÖU~ 

~ ~7nol hn~Ö. 
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OUariu PetrJ 
ez ü~~n 

Gára 
eg~~tiült~ 

. ellen I~ '. 
vaD aUl8~~ 

tör!eu! ! 
1 sztl , cS 

Ilii' 

T tt sekkéut a. llU'u' fentebl) letal'tó:.~tatott ,Jován 
.1~.plya és Iü·u,jl1 Hafailla ná.jdasi lal{08ok deríttet· 
t k ki. 

~;~. Rafa.illa Uzepenell nájuasi lakos IS8G. évi S~t'p-
tl'll1bcr hó (j-ra lnenő éjjelen 1 J óra tájIJan éL lliezőn 
:szAllása közelében agyonlövetett. 

'rettesek JUOll Benda, és Rafailla Ranga nájdar.>Í 
lakosok szeulélyében kideríttetvén, letartóztatva éL 

biínjelvényként tőlük elkobzott 3 darab két csövü 
1 drb egy csövű lőfegyverrel, egy puskaporos szarv 
és 5 drb forgópisztoly tölténynyel a fehértemplomi 
központi fogháznak átadattak. 

~4. Pável Novák nájdasi lakos kárára 1889. évi 
október hó 25-én este a határon lev{j szállásá.ról 1 
(hb 4 forint értékű juba lopatott el. 

2:-. Szima Tódor nájdasi lakos kárára 1889. évi 
ol,tóber hó 28-án éjjel szállá3áról 4 drb 24 forint ér
tékü juha lopatott el. 

E két esetben mint tettes Réfa Czugoi, Pável l\:lul'
gus, Vaszilie Ranga, Krivakutya George, Lincza 
Kirilla és Marku Vélából álló tolvaj szövetkezet, 01'
gazdaként pedig Gyorgye Papa derittetett ki. 

Nevezettek letal'tóztattak s a fehértemplomi kir. 
ügyészségnek átadattak. 

26. Sonnenschein l\lóricz volt nájdasi szatócs-üzlete 
1 88. évi október hó 9-én este feltöretett s abból 
fejkendök, kötények, kelmék s különféle áruczikkek 
összesen 116 frt 18 kr. értékben tolvajoltatott el. 

Tettesekül 80fron Lungu, Krivakutya George, Ra
failla Péres; bűnrészesekül I(raja lVIaria és Szekula 
PaveI; orgazdáknl lVIihailla Vuicza, Nikolre I éres 
nájdasi, továbbá Illia Lázár és Illia 1zteván leszk 0-
viczai lakosok lettek letartóztatva s a náluk megta
lált 60 drb bilnjelvénynyel a fehértemplomi kir. 
ügyészségnek átad va. 
. 27. Ezen előbbi nyomozás alkalmával elásott biin
Je~vények után kutatva kiderült, hogy Raf~ülla Péres, 
Nlkolre Péres, Bável Dragoj és Ueorge Ra.kitoyics 
ll{ljJasi lako~;ok a folyó évi husvéti ünnepek hetéLcn 
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()rLíul "illtehu J 'héi-telnplonú Ó~ 'Vü-cU AUgUHzI. 
kru .. iczai lakosok erdei munkások l<:árára azok fab6clé
j (Lból több rendbeli szerszámokat, ágy- és ruhane
lnüt s élehni cúkkeket úgy konyh~L-eszközöket lop
tak el. 

Orbó.n 'Vilhehll kára 24 frt; a Illásiké még iSllW-

re tlen. . 
N eyez ttek - kik közül Rafailla Péres és Nikohe 

Péres 111ftr az előbbi esetben iH részesek -letartóztat
tak s a birtokuk ban megtalált n drb bŰlljelvénynyel 
a fehérteulplorni kil.. ilgyészségnek átadattak ; Keta 
retráska és J ova Péres ugyanoda nünt orgazdák fel, 
jelentettek. 

2~. Végiti pedig Ranga J OSZiUl náj dasi lakos házába 
1 89. évi augusztus hó 8-ra lnellő éjjelen a házfedél 
felbontá a után ilueretlen tettesek behatoltak 8 a 
szobában alvó öreg a~szonyt, Ranga J evoit, harapó
fogóyal való csipkedéssel I)énzének előadása végett 
borzasztóan lnegkinozták. 

Minthogy azonban a nő pénzt nem adott elő, a 
szobában felfeclezett régi pénzekböl összeállított 2 drb 
nyakék, 1 fej ék, 6 drb fejkendő, 1 c1erékkötő s 16 
frt ké. zpénz - összesen 34 frtnyi érték elrablása 
után elmenekültek. 

Tettesek Lungu Vaszilie, George Ranga, Tódor 
:Jlarina és a Inál' letal'töztatott s abiróságnak átadott 
Solya Jován és Kl'aja Rafailla személyében deríttet
tek ki. 

Elől nevezett 3 tettes letartóztatván, arablásból 
birtokukban feltalált 2 drb kendővel együtt a fehér
templomi kir. ügyészségnek átadatott; míg Lázár 
l\fuskoi, Apricza l\:Iuskoi, Anna J\llarián és l\:Iizenka 
Illéna ugyanakkor mint orgazdák feljelentettek. 

A csendőrségi szolgálati utasitás 53. §. szerint (la 
csendőrnek minden kÖl'ülményeh: között legnagyobb 
óvatosság tétetik kötelességévé; egyrészt tartózkodjék 
minden elhamal'kodástúl, de lnásrészt isnlerje fel 
helyesen azon pillanatot, melyben sikerrel léphet fel. 
..... elá lllÍnc1en fő és mellékkö l' üllllény t higgll,dtan kell 

, 
lorl .n. , Wellll ~. 

azon , 
slira es 
E De~M. 
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g098D l 

beM! Mre~u 
peaig . 
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Matuz J OX se f, 
MikIoB, . 
Fel'encz 
.lin Demeter 
ann~an teljev 
Köleledgüket, 
Wi:cbnich 
illeti, kik 
8008 Vendel, 
örök mint 
nak; -
tanu !tott 
K1M.ük eUSIDel 
meltósáaa 

nich 

~O M, Jlatuz 
8008 Ven(le 1 

örök " 
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III gfontolllia, luivel H,datai uyujtják a bil'/Iságn Ir 
azon t1uyagot, luely a téuyálladék teljes kipuha,tolú'
sára és ldderÍ tésére szükséges. II 

E néhálly sorban igen sok foglaltatik és oly vilá
gORan érthetően van mOD elv a, hogy az félre nem ért.
hető 8 bővebb magyarázatot nem igényel; idézzük 
pedig ntasításnnk e néhány sorát azért, mert - mint 
az a jelen leirás bekezdésében is emlittetett - gyak
ran igen csekélynek látszó mellékkörülmények - ba 
azok figyelelllbe vétetnek és a helyes irányban kellő 
szorgalommal, óvatossitggal tovább nyollloztatnak, 
mint a jelen esetben is tÖ1.·tént., n1eglepő eredményre 
vezethetnek. 

A fentebbiek ben felsorolt bitncselekmények kinyo-
ruozása folyó év jnnius hó 13-tól julius 2~-ig tartott 
s e nyolllozásban, Szászvárosi István hadnagy veze
tése alatt, - hosszabb-rövidebb ideig - Nisztor 
György ŐrLllester, ,Yiscbnich Gábor, Csoma Béla, 
Grünvald Adolf, Biró l\lÓl', Rocsis György örsvezetők, 
:Ma tuz J ó7,sef, Kinda János, Soós Vendel, TI omán 
Miklós, Füleki István, Orbán Elek, Cserna Fel'encz, 
Ferencz József, Kovács Barabás, József Izidol' és Ber
szán Demeter csendőrök vettek részt és bár mind
annyian teljes odaadással dicséretesen teljesltették 
kötelességüket, az elért siker oroszlánrésze mégis 
Wiscbnich Gábor öl'svezetőt és l\Iatuz József csendórt 
illei;i, kik mellé Csoma Béla őrsvezető, IGllcla .János, 
S06s Vendel, Román Miklós és Füleki István csend
őrök mint az eredmény részesei luéltán sorakoz
nak; - nevezettek a közbiztonsági szolgálat terén 
tanusított ügybuzgó, kötelességhíí. és eredméuye mű
ködésük elislneréseül HOllvédehlli l\linister úr ő N agy
méltósága által dicsérő okirattal lettek ldtüntp.tve és 
Belügyminiszter úr őNagyméltósága részéről "isch
nich Gábor örsvezető üO frt, Csoma Béla örsvezető 
30 irt, Matuz József csendőr 50 frt, Killda János, 
S06s Vendel, Román Miklós és Füleki István csend
őrök egyenként 20-20 forintnyi jutalomclíjban l'észe
síttettek, Nisztor György őrmester, Grünvahl Adolf, 



Biró l\1ól' öl'svczetők, OrLán Elek, Cserna Ferenez, 
Ferenez József, Kovács Barabás és J ózseí Izidor 
esent1őrök a ker. pDJrancsllokság részél'ől nyilvánosan 
luegdiesértettek. 

III. A m. kir. és a m. kir. horvát-szlavon csendőr
ségi jutalmazási alapból jutalomdíjat nyertek, 

A nt. kiJ'. I. sz. csendől'kel'iiletnel: 
1. Ke;'es z lély Mózes őrmester ---.. ) Bol,. József Öl'svezető ...J. 

3. Cs Ol-ja, Barabás ez. ő~mester 
4. Szilvási Vidor ez. őrmester 
5. Teleki Vümos öl'sYezető 
6. Balázsi István csendőr - Tanuls Gergely csendőr l. 

S. Groisz l\iátyás csendőr _ ... . -

A m. kir. II. sz. csendő'J'ke1'iiletnél : 
9. Bartha József ez. őrmester __ _ 

10. Csala Sándor ez. őrmester 
11. Háro'inszéki András ez. őrmeEter 
12. Sinzon Péter e7.. őrmester __ 
13'. Vischnich Gábor ez. örsvezető __ _ 
14. En'n .Antal csendőr __ _ 
15. Nikoreszkn József csendőr __ _ 
16. Jeskó István csendőr 
17. B ogity Bogdán csendőr 

A 111,. ki?'. III. sz. csendőrkc1'iilelnél: 

18. Ha lász József ez. őrmester 
19. Soós Ferenez ez. Ől'lnester ---
20. I. Nallll András ez. őrmester ---
21. Bodor l\Iárkus örsvezető 
22. lvlorocz József örsvezető __ _ 
23. Kemény Samu öl'svezető 
24. K'I'aul J ózset' örsvezető 
25. Payer Sándor örsve~~ető 
~6. Lúzár Tivac1ar örsvezetö __ _ 
OJ7. PCl'lc"ki Gyula cöelulűr __ _ 

15 frt. 
~O frt . 
15 írt. 
15 frt. 
10 írt. 
10 frt. 
10 frt. 
10 frt. 

15 írt. 
15 frt. 
15 írt. 
10 írt. 
15 írt. 
10 írt. 
10 frt. 
10 írt. 
10 írt. 

15 írt. 
IG frt. 
15 írt. 
10 frt. 
10 fl't, 
1 () írt. 
10 frt. 
10 írt. 
l () . frt. 
l ) frt. 

, 

~8. 
i li. 
:~(J. 

:11. 

J3 . 
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r I Q. 

'lf' ri JI 

r ./. 
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40. 
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U 
H. 
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v)q 
.;J, • 

;~(). 

~n. 
'_l .. ) 
J_. 

33. 
34. 
:15. 
')G . ) . 
37. 
"8 • j • 

A n. kir. TV. RZ. f'Rf'Hdfjrlrc'l'iil,>tnél: 

J/II',':8('1I1118Z"',l/ I\{tl'óJy ev,. í)l'1noRtel' ~_oo_ 
Zsa:l'knv Jstván ez. Öl'1neRCel' 
FlIltz Frigyes őrnlester __ _ 
SpolIltik l\Iihály csendőr 
T hu1'z,J G éza csendőr 

A 'nt. kir. V. S2. csendőrkerülefnel: 

Scluift'eJ' Jakab ez. őnuestel' .. 
Sch1JÚCU Gynla ez. őrnlestel' __ . 

4 

Fazeka,s Lajos örsvezető 
Jelsav8z~y István örsvezető 
Klein 8alanloll csendőr 
LllC8f~nics István esenc1ől' . __ 

A ?11.. Itir. VI. F<Z. cRfmrlűJ'h-eriilefwíZ.' 

:m. ('sizmallia ,János ez. Öl'Jnest.er __ _ 
40. Ban Hánc10r ez. Ől'lnester . __ 
41. Palúst i .T ánoR ez. őrmester __ _ 
42. Errdélyi Béla csendőr 
43. H01'vúth Sándor II. csendőr 
44. Jftksic8 János csendőr 
!~5. MiJ.·lus Péter örsvezető __ _ 
41), Hunyadi Sándor ez. őrmester __ _ 
47. Scluípy OT inos örsvezető 
48. Zad'rolvecz Gábor esendőr_ _ _ _ __ 
49. Kolla1'ic8 József csendőr 

A 1n. kiJ'. horv.-szlav. cse11dlfrségnél: 

1:-, fff" 
21) fl't . 
15 fl't. 
1~) frt. 
1 f frt. 

15 frt. 
l;) frt. 
15 fi-t,. 
15 frt . 
lO frt. 
1 () fl't . 

1 f) frt. 
1 r, frt. 
1 () frt. 
10 frt. 
10 f'rt. 
IO frt. 
10 frt.. 
1 () írt. 
10 frt. 
10 frt. 
IO frt. 

50. Pe,§nn l\Iihály őrmester __ _ 25 frt . 
51. Pintar Já.nos ez. őnnester ___ 20 frt. 
:-,2. KJ'pi(: .T á.nos örsvezető 1:) frt .. 
:>3. 8ft b lic-lJk Ferenez csendőr 1.:-, frt. 
'robát 18HO-ik évi augusztns hó 18 án, 111int O cs{t-

Rzú'ri és a.postoli királyi Felsége legmagasaLh szüle
tése Hapjál) fl. jntalnlazási tl,lap l{aluataihól f>:~ altiszt 
éR cRenr1őr ÖSR7.€Ren 68?') frt.nyi jntalonlcHjat nym·t. 
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c nd.örkerületi pa.ra.ncsnokságok 
dicsérő okiratta.l láttattak el. 

A lll. kt/'. r. sz. cscndűrkerülefnél: 

által 

. BoJI' J z 'ef örsvezető (e C1y o-vilkossú'o- tetteséllek 
l l 'té ' If' " é o bol o 1 en se e~ e oga.sa rt). 

Si mOll l\1ihúly örsvezetö (eo-y elnbernek az árvíz-
höl . val 6 llleglll utéseért). o. 

Szi,lvá'i Vic1ol' ez. őrmester (egy tolvajbanda kéz
r ,ken téseért ). 

I?eá k "ergely Ö,l'BVe,zető (két gyilkosság, egy em
berolé8 é egy lolopas tettesejnek kézrekerítéseért). 
~ re8te~!J l\Ióze , ö,r~ester (egy rablógyilkosság tet

t sen k ln nyoll107.aSaert). 
kJ zil v l i \ i lor é CSOfja. Barabás ez. ől'mesterek 

a,. epsi-szt.-gyöl'gyi postarablás és gyilkosság tette
"eluek hosszn,s és buzgó nyolllozás folytán va16 ki
<1el'ítése és kézre kerHéseérL). 

lia, sa!l Aln.dú,l" örsve7.ető (örsének j 6 renclben tar-
tá áért é~ kivájó buzgalllláért). 

Nagy S{l.udor csendőr (rab16gyilko~ság tetteseinek 
kézrel~erítt,"eért· . 

Kovács György csendőr (fegyverhasználatkor tanu-
ított dicséretes magatartásiért). 

Szöcs l\:lihály ez. örsvezetö (egy gOllosztevönek 
lneglövése és elfogásáérb). 

Grosz Mihály, CS'lilka lVI fLt Y ás és ,Júviá1~ János 
örsvezetők t egy nagyobb pénzlopás tetteseinek kézre-

kerítéseért). 
Osutak ámuel és Paska, Vazul csendörök (egy 

tolvaj banda kézl'ekedtéseért): 
Veres Pál csendőr (gyilkosság tettes einek kézre-

kerítéseért). . 
B rrenclü1:!er János, Tal1uísi Péter és Ta11Uls, ~el'-

gely csenc1őrök (egy lótolvaj -szövetkezet tag,lall
Htk 

kézre kerí té:;eért). 
Derner Ferencz örsvezető (árviz alkahnítval tann-

-Hott önfeláldozó tevékeuY8égeél't). 
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Szabó 1\Iihály örsvezetö (egy gyilkoRR{t.g és gy 
rablás tetteseillek kézrekerítéseért). 

A 'nl. kir. II. sz. cf~endiJ'rkerületn';l: 
Szabó AllCh'ás ez. örsvezetö (egy betöréses lop{t,s 

tetteseinek hosszas és fára c1 S:1O'os nyomOZ:1R folytán 
" é o való kidentese rt), 

Gnt Perenez csendőr (két izben veszélye3 lllegM.
madtatása alkalmával tanusított, bátor katonához és 
derék csenc1őrhöz illő magatartásáért és az általa 
eszközölt sikeres fegyverbaszuálatért). 

BoJuír lVlihály ez. őrmester (gyilkossáO' teUeseinek 
kiclerítése és elfogásáért). o 

Si'JJzon Péter ez. őrmester (ellopott 10 drb. ló 
megkerítése, az orgazda és tette:-;ek kinYOlnOZ:1Sa és 
letartóztatása alkalmával tanusított ügyesség, lmzg/) 
és kital'tó szolgálataiért). 

Matuz József csendőr (mert bár egy veszélyes go
nosztevő által éjj el orozva megtálnadtatván snl.yo~ an 
megsebesíttetett, daczára veszélyes sebének lélekje
lenlétét megtartva a megfntamodott gonosztevőt ül
dözte, ellene fegyverét sikerrel használta s Inagát ez 
alkalommal bátor katonához és derék csendőrhöz 
illő módon viselte). 

A 171. ki'1'. III. sz. cscndiJ,.ke1'ülef.nél: 
SZlIJtSll Péter öl'svezet6 (a Rikos-C.:3abin l X 9. évi 

augusztus ban kiütött tűzvész körül tanusított gyors, 
észszerű, körültekintő és erélyes elját'ásáért). 

Tye}'etyán Milos csendőr (egy betörési lopÁ.s ügyé. 
ben folytatott nyomozás alkalmával tanusított ész
szerü, erélye'3 és körültekintő eljn.rásáért). 

Székely Lehel őrmester (fi, öziln.gy-Somlyóll pusz
tított árviz alkalmáv~tl a veszélyeztetett lakos {Lgna.k 
biztonságba helyezése körül kifej tett, veszélyt és 
fáradságot tiem ismerő buzga,hllaél't). 

KiJküru: Bálint öl'svezető, Koncz l\liklós, !{afv1l(c 
József, KO,liZ01'ltS In11'e és Més:::wros József c3ellllől'ök 
(5 rendbeli rablás és két rendbeli rablási kísérlet bét, 
iettesének kiderítése és letartóztatása körül kii' jtett. 
iiO'uLnzO'{, tur1Íntatos, erélyes éH é. z, zel'll el j iÍl'(t 'nk tt). ~ .. f o' ~ 
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Hllszá'r IÜ'iRtóf Ől'll1e~tel' (egy sel'téRlopást {izlj. tol
vajbawlfLuo,k (}S7.RZel'Üpn hevezetett, fáradságoR nyo
JllOZ:'tR folytán t.örtéllt letal'tó7.tatásaért). 

A 'Jn. ki,,'. V. sz. csendőrkerületnél : 

Chovan tsek Lajos örsvezető (a közbiztonsági szol
<1n,latban tanusított kiváló és eredménydús műkö
déseél't és több rendbeli bűncselektnény tettes einek 
kézrekerítéseért) . 

Fazekas Lajos örs vezető (tiízvésznél tanusított ön
feláldozó magatartásaért) . 

Jelsav8zky István öravezető (egy hirh(:'(1t gonosz
tevő és megszökött fegyencz kézrekerítéseért). 

L 'udányi. József és Nemet András csendőrök (egy 
veszélyes gynjtogató kipuhatolása és letartóztatásáért). 

Sch(~f!er ,Jakab őrmester és Klein Salamon csendőr 
(tűzvésznél tanusított önfeláldozó magatartásuk és 
egy nőnek a tűzből történt kimentéseért). 

Makay József és Králi7t: Pál csendőrök (Hiza"s 
András fehérpataki lakosnak a megfagyás halálától 
történt meglnentéseért). 

Lucsenics István és Osémy Pál csendörök (egy 
rablógyilkos kipnhatolása és kézrekerítéseél't). 

Takács .János örsvezető (egy fi föből álló veszélyes 
tol vajbancla kézrekedtéseél't). 

Ba,,·tha, János örsvezetö (egy hírhedt betörőbalHla 
kinyo111ozása és letartóztatásáért). 

A 'Jn. kl>r. VI. sz. csentlő"ke'rülelnél : 

Pap Sándor örsvezető (tűzvész alkalmával tanu
sított erélyes, elszánt és önfeláldozó magatartú."ú.ért, 
luely által egy veszélyeztetve volt nőt megmentelli 
sikerűlt) . 

Gubola, J[tnos örsvezetö és S zekér József csendőr, 
(a Steiner Fülöp szent-erzsébeH lakoson elkövetett 
l'ablás tetteseinek, továbbá egy évek· óta körö~ött 
veszélyes fegyveres csavargónak kinyomozása és le
tartóztatása alkalmával ta.nusított ügyes, igen buzgó 
és bátor magatartásukél't). 

1~ 
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alkalmával tanusított igen ügyes, körültekintő és 
tevékeny magatartásáért). 

Kijvécs l\11hály és Szládek János esenc1őrök (kik 
egy ves7.élyes lóiolvajt és az orgazdát észszerű és 
fáradhl1tlan buzgalommal keresztül vitt nyomozás 
folyalllú,n kicleri tették, letartóztatták és a lopot.t 
lovakat" komüt és lószerszámot is lnegkerítették). 

Töriik l\Iihály ez. őrmester (méltányolva az általa 
n. közbiztonsági szolgálat terén elért szép eredmé
nyeket és kivált, hogy az utóbbi évben örskörletében 
előfordult sulyosabb beszámítás alá eső két lopás, 
két gyujtogatás és egy csalási esetet ritka ügyességgel 
kic1erÍtette és a tetteseket a törvény kezére szolgál
tatta, egy emberölés sel vádolt egyénnek öngyilkos
ságát pedig megakadályozta). 

A.ngyal Lajos ez. őrmester (ki kitartó buzgalma 
és észszerií. eljál'ással párosult tevékenysége folytán 
a beremendi örskörletben előfordult több közbizton
sági zavart kideritett és a tettesel{et elfogta, - alá
rendeltjeit pedig helyesen befolyásolta). 

Bodo'r Mihály örsvezető, (ki a lefolyt év folyamán 
két gyilkosság és három nagyobb betörési lopás 
tetteseit fáradságosan gyűjtött adatok alapján kinyo
mozta, elfogta és az igazságszolgáltatásnak átadta, 
ürsét pedig mindig pontosan éR mintaszerűen vezette). 

Horváth József, Bognár Jakab és Helyei József 
csendőrök (a közbiztonsági szolgálat terén több Ízben 
tanusított kiváló buzgóságuk, valamint fáradhatlan 
szorgalmuk és ered nényteljes műkbclésükért). 

Bán Sándor ez. Ől'mestel' és Becker Ferenez csendőr 
(egy pénzhamisító bancla bűnös üzelmeiuek kitüllő 
szakértelemmel eszközölt felderítése és a tettesek 
letartóztatása, valamint a bűnjelvények me~kerítése 
iránt tett intézkedései alkalmával tanusított ügyes 
és kÖl'ültekin t ő lnaga tartásuk ért). 

Weisz Lázál' Lipót ez. öravezető, JlLh'S'ics J állOS, 
Ruzs'i.c8 Antal és Takács János II. csendőrök (n, 
Tolna- és Fejérmegyében garázdálkodott két igen 
veszélyes, felfegyvel'kezett csavargónak kinyo nozása 

12* 
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é~ letart6ztatása kÖl'ill tanURÍtott iigyeR, bt17.gó, hCdor 
éR e1szint lllagatartásukért). .. 

li ovács János cz. őrmester, fhg c Ferencz örsvezető, 
Kustos L tvin ez, örsvezető, l'lIadal'ász .J inos, Ba'ragh 
Imre és Sterk Béla csendőrök (egy messze elágaz 6, 
jbl szervezett lótolvajbanda kinyomozásában a nyo
lllozást vezető szakaszparancsnok intézkecléseinek 
keresztülvitelében tanusított kiváló buzgahnuk és 
fál'adhatlan, eredményes tevékenységiikért). 

Palásti János cz. őrmester, Vass János örsvezető, 
P'ltrkár Gergely és Ma'rlon Gyuht csenc1őrök (kik 
a Fischi Jakab boglári lakos kIÍrára elkövetett nagy 
betörési lopás tetteseit két Bndapestről kiutasított 
veszélyes betörő személyében, sok ügyesség és lan
kadatlan buzgalommal kinyomoz ták és letartóztat
t:.ík, alopott tárgyak legnagyobb l'észét pedig 8000 frt 
él,tékben megkerítették). 

]tliklós Péter örsvezető és Pápai Gyula csendőr 
(egy lótolvajnak letart6ztatása és a lopott lovaknak 
megkedtéRe alkalmával tanusított ügyes és fárad
ságot nem ismerő, buzgó magatartásukért). 

Kósa József örsvezető (ki a VI. sz. csendőrkerület fen
állása óta minden alkalommal önfeláldozó és ernye
detlen buzgalmat, fáradbatlan tevékenységet és becsü
letes törekvést tanusítva a közbiztonsági szolgálat 
terén számos szép eredményt mutat fel). 

Stege,,' Vendel csendőr (a Tömördön 1890. már
czius 25-én kiütött nagy tűzvész alkalmával tanu
sított önfeláldozó és buzgó műköc1éseért). 

Csü'madia János cz. őrmester (ki renclkívüli ügyes
séggel, higgadt megfontolással és tervszerüleg vezetett, 
fáradságos nyomozás folyalllán egy öt tagból álló 
veszélyes tolvajbandát, melyre 31 részben közön
séges, részben betörési lopás bizonyult, kipnhatolt. 
és az igazságszolgáltatás kezébe szolgáltatott). 

HO'J'váth J.->ál csendőr (egy betörő tolvajbanda ész
szerű és igen ügyes, -131 órai - fáradságos nyolllo
zás után tÖl,tént kézrekerítéseért, mely alkalomlual 
fL betöl'ésből származó számos bűnjelt is felfedezett). 
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TakaC8 Antal Öl'svezetö (ki kitartó, lankadatlan 
buzgalolu, odaad6 igyekezet és leleményes utánjál'ás
Ral két gyujtogatás, rablás és gyilkossági kisérletben 
bilnös gonosztevőt letart6ztatott). 

Ozike Sándol' őrmester (hosszas csendőrségi szol
gálata alatt tanusított fáradhatlan buzg6ságaért, ki
tartása és önzetlenségeért, valalnint sokoldalú ered
ményes működéseért). 

Szigeti. György ez. őrmester (az Iharos-Berény 
községben 1890. évi julius h6 ll-én kiütött tűzvész
nél tanusított önfeláldozó és buzgó működéseért). 

Tánczo8 l\iihály örsvezető (az 1890. évi augusztus 
h6 4-én Berzeneze községben kiütött tűzvész alkal
lllával tanusított bátor és önfeláldozó magatartásaért). 

V. A csendőrkerületi parancsnokságok ál tal 
nyilvánosan :megdicsértettek. 

A m. kir. I. 8zámú c8endő'1'kerületnél,' 

Gotthá1'd János csenelőr 19yilkosság kic1erítésc ós 
a tettes elfogásaért). 

Jenáki János, Kádár István, Paul András és Ba.
rabá8 Sándor csendőrök (számos büntény felc1eríté 'e 
ás a tettesek kézrekerítéseért). 

Benedek Anchás csendőr (l'ablógyilkosság tettesei
nek kézrekerítéseél't). 

Teleki Vilmos örsvezető, Ba Za z8i István, Ta/Jwí~ 
Gergely és Groisz Mátyás csendőrök (postarabIrt8 és 
gyilkosság tetteseinek kinyolllozása. és elfogn.sáél't). 

Vafrga Ferencz csendőr (rablógyilkosság tette~cil1ek 
kézrekel'Í téseél't). 

Tó"rúk Dániel ez. őrmester (öl'tjének jó reutlueu 
tartásaért). 

Kedve:s István cz. őrmester (ló]opás tetteseinek ki
llyomoz~sa és elfogásáért). 

Kis8 Aron örsvezető és PctjJ 8ú,ndor csendőr (pén~
lopás és ö~öl'lopás totteseinek l\ézl'ekcrítéseért), 

l3ta, Il(l" lhlöu Guldslcin F~rka8 Óti Jc}'((;sck l\úl'ul 



csendőrök (árvíz alkalmával tanusított dicséretes te

vé kenységükért). 
Fa'rkas István II. csendőr (gyilkosság tettes einek 

kinyomozása é~ elfogásaért). 
Brateán Ferencz csendőr (egy l6tolvaj szövetkezet 

kinyomozása és elfogásaért). 
Gross F rigyes őrmester, Cs ib i Tamás örsvezetö, 

Brenndölfe1' János, Cs iki Sándol·, Tan'uis Elek, Ber
nád István, GalicUlJ András, Lő ri.ncz Sándol', Pittel's 
György és Neb Sándor csendőrök (mivel az örsön 
1 év alatt 135 tényvázlattal 208 letartóztatott tör-
vénysértő adatott át a hatóságoknak). 

l.I{l1'k 1\'lihaly, Kovács Antal és Szőcs Lajos csenu-
ől'ök (ál'VÍZ alkalmával tanusított dicséretes tevékeny-

ségükért). Cso'tnafúi László csendőr (gyilkosság tetteseinek 
kinyOlllozúsa és elfogásáért). . 

Kacso Bándor, Benoczky János és Kocsis Domo-
kos csenc1őrök (rablás tetteseinek kézrekerítéseél't). 

A 'Jn. ki't·. II. 8zam'lIJ csendőrke'rülefnél: 
Fischer Jakab. Tosity Vladimir, Mútéfy DOlnokos, 

Bartali.cs András, Schwac71 József, Szász 1\1 árton és 
Szász István (a közbiztonsági szolgálatban tanusított 
sikeres műköclésért). 

A m. kir. II r. szal1~ú cSf3 'ndőr"kerületnel ; 
Nam'atyil László és Székely József csenc1őrök (a 

Rákos-Csab:1D 1889. évi augusztus hóban pusztított 
tűzvész alkalmával kifejtett kiváló bnzgalmukért). 

Berky Elek csendőr (egy nagyobb mérvli betörési 
lopás erec1ményes nyomozása alkalmával kifejtett 
észszel'll, tapintatos és ügybuzgalomra valló tevékeny-
ségeél't). 

Takács Pál és Péte'r József csenc1őrök (egy öt fö-
ből álló tolvajbandának elfog:1sa körül kifejtett, eré
lyes, körültekintő és ügybuzgó tevékenységükért). 
" ~za,7ay J?zsef, Nyi7fa Luka és IJCl/Inpert Lajos csend
Ql.ok (a Sz.Iligy-bomlyón pnsztitott árví~ ttlkahu{~Vft\ 
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a veszélye:t.tetett lakosságnak 1Jizton~ágba helyezése 
körül ltifejtett kiváló buzgalmukért). 

Hanas Zakarias csendőr (egy három tagból álló 
gyujtoga,tó Landának kiderítése és letartóztatása kö
rül kifejtett észszerűség, erély és körültekintésért). 

A rn. ki-r. IV. 8zá1nú csendőrkm·ii.lelnél: 

Púntlik János, Szilágyi János ez. őrulesterek, Kohnt 
Fel'encz, Schm idl. Ernő és Z oltfí n Sámuel csendőrök 
(egy gyilkosság tettesének, fárasztó és ügyes nyo-
luozás folytán történt letartóztntásáért). 00 

Mucsi István őrnJester, Batizai Péter és Urdij!l 
1Vliklós örsvezetők (a csendőr legénység létszáluának 
kiegészítését elŐl110zdító eredméoyteljes működésért). 

Pázmúnyi Kálmán őrmeRter és Né1rwli Pál c')endőr 
(tiízeset alkahnával tanusított dicséretre méltó tevé
kenységükért). 

Debrecze"'''yi György és Szabó Sándor csendőrök 
(egy 200 főből álló fellázadt munkás cRapat lecsilla
pítása körül tanusított bátor és higgadt lnagatartá
snkért) . 

Osiki lVlózes csendőr (egy Sel'té8 tolvajbanda kide
rítése és letartóztatásáért). 

Pál János örsvezető, Német János és Jllhúsz l\:Iár
ton csenc1őrök (tiizvész alkalmával :t tiiz eloltásn. kö
rül tanusított hasznos műköc1ésükért). 

Jarzsembszky Károly cz. őrrllester, Dargö István, 
Bogdán József, ,Kovúc8 István és Propper Gyula 
csenc1őrök (az Amerika felé útban volt nagyszálnu 
engedélynélküli kivándorlók letartóztatásaért) . 

Batizai Péter örsvezető, Schleicr ,József, Pá?/i Já-
110S és I?al'agn György csendől'ök (tiizvész alkalmá
val a vagyonillentés körül tanu ~ított kiváló szolgá
latukért). 

A 'tn. kir. V. sz. csendő,-keriiletnél: 

Kovacs Albert örsvezető (ttízvészllél tanusított jeles 
ln aga tal'tásáért). 

Klebercz Sándor, Kovács La:ios örsvezetök és Oszt-



ruzslik l\:Iárton csendőr (tlizvész eloltása körül t l-
j esített buzgó és odaac1b 8zo~.gálatuk~rt~. ,. .. 

SZflva áudol' és H'olfshuJ'Il(Zl l\Ilhaly csen<lorok 
(egy 11legszökött fegyencz éR hírhedt gonosztevő cl
foghRa alkalmával tanusított buzgó és bátor elj árá
snl{ért). 

Czére l\iihály és H-o~fi':i"ü't'ndl l\Iihály csendől'ök 
(több lopási eset kic1el'ítése és tt tettes· k letartózta
tásaél't) . 

Dan.i Lajo' és Bóka. József csendőrök (Uízvész al
ka]mú.val az olbis körül véghezvitt segélykezésük és 
luagatartásnkél't). . 

Tekeres Lajos, Popovics Pál, Tóth Istvú,n, MaJ'kay 
Lázár, Uhittil István, SpulÍn letván, Balo[Jh Lajmi, 
l'VagJler János, Schworcz István, Gr/tej' Vilrnos, 
Soos FerellCZ ől'mesterek; Za,t!lku György, Vincze 
Géza és Balogh l\Iibály Öl' vezetők (a csendőr legény
ség létszálll[Lllak kjegé .. zíté~e kÖl'ül tanusított szol'gal
fiuk és bnzgalmuliél't). 

Zarach Terencz é~ B reJl lj'; István csen<lől'ök (egy 
nagyobb ll1érvií betörési lopás tetteseinek kézreke
rítéseért). 

Mat-nsek András és Jan~l'i8kllJ Pil csendől'ök (egy 
hetörési lOl)ás tetteseinek kinyolnozása és letn.rtóz
tatásaért). 

,Jakab Fel'ellcz és J am'l'üska Pál csenc1ől'ök (tüzvész 
alkalmá.val ta.nusított tevékenységükél,t). 

Karéba Pál örö\"'e7.ető (tűzvésznél a l'end fcntartisa 
és a gynjtogató kiny01110zásl1 alkalmával tanusított 
tevékeny és b1lzgó szolgálataért). 

Fen'kas Vazul és Ladányi János csenclől'ök (egy 
több tagból álló tolvajbanda kézl'ekerítéseért). 

B'nfyka László öl'svezető, Pomsár Lajos és Szladek 
l\:Iihá.ly, valamint Bél. isi ] mre csendőrök (tiízvész 
alkalmáyal tanusított buzgó és tevékeny szolgála.
tukért). 

Ki.'ika. Bú,lint, Kus::.l!Jol J:'tllu8, T/dll AgoRtun ós 
Lacz~'ovlCS IIure csendőr{')k (egy több taglHjl úJlú 
tulyaJ IJuntla kinyoillozi\,sa é~ letal'tó~t(Ltú~i.t ~i't). 
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...4. 'm. kz.r. V 1. SZ. csendőrke'riiletnél: 
Buday István cz. őrmester (a Bicske községuen 

t1últ tűzesetek alkalmával tanusított erélye és ügyes
ségeért). 

Va'rga Vincze cz. őrmester és Be'rnút Flóra csendőr 
(kik a Pakson dúlt tűzvész alkalmával a mentési 
munkálatokLan való erélyes részvétel és önfeláldozó 
tevékenységükkel magukat kitüntették). 

Vu,xán Súlánl ez. őrmester (ki a Felső-Eörött dúlt 
tűzvész alkalmával a mentési munkálatokban való 
erélyes részvétel és önfeláldozó tevékenységével 1113.
gát kitüntette). 

Pongrrácz Mihály csendőr {tűzvész alkalmával tanu
sított fáradhatlan és derék magatartásaért). 

Gábriel Alajos örsvezető, Németh Sándor T. és 
Kubovics Lajos csendőrök (tűzvész alkalmával tanu
sított fá1"adhatlan, körültekintő, ügyes és derék 111aga
t.artásukért ). 

Lollok Lajos, lYlanfsch Gusztáv, Borbély Istvú,ll, 
őrmesterek, Gerrgely György, Börzsei János, 8ú;c~ 
Mihály, Moldot'lÍ1lJ Sándor, Kovtlcs János, Németi 
József, H'l"nyltdi Sándor, Si-mu I,' ( .J akab, Púpai J{l

zsef, Moncz Sándor cz, őrnlesterek, Hi.1'schler Viltuo " 
Varga Sándor és Gríbriel Alajos örsvezetök (a csend '~l' 
legénységi létszálll kiegészítése körül 1 SH, év folya
nlán tanusított b .. zgóságukél't) . 

Pap Sándor örsvezető, TVeich:icl Ht~lldor, Jaks"':,t:; 
János és Horv((th Sándor c8eudöl'ök (egy rablógyil. 
kosság tetteseinek kinyomozá~ün:'t1 tannsított kiv:tlú 
bnzgalmuk és sikeres közrelnükötlósükért). 

Szalay Ferencz és Pinth' ,József' cSlmd~)rök (a bel'e
luendi örskörletbell előfordult töLb rendbeli közbi:l,
ton sági zavar kidel'ítése és rt teU 'sek letal'tóztabisa 
körül tanusÍtolt kitartó b1.w:gahunk és kötelessé·'hü 
llHtgatal'tásukért) . 

G () mbol'JJ .T {Ln OR, HJ rdp 1!J i. Béla, y" 1 iN An tal és K/'(( II·\'~ : 
t;[Lli111el ]. CHűIH!ürök (egy fejél'lllcgyei Ill'adl11oJllb:Lll 

Ll, tnlajtloll()H }\{u'Ú,l'tt úvek hm:I-\:I,ú HOnl,ll :tL ílí",lILt 
llaClyou'Llllél'vi~ nHHll:)~crcs lol va jl(~s tctlus ·illck kiu, lJ-
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lllozásában fáradságot nem iSlnerő, kiváló buzgalom
mal való eredményes közreműköüésükélt). 

Katona Imre csendőr (egy öt tagból álló veszélyes 
tol vajbandának kipnhatolása és az igazsttgszolgáltatás 
kezébe szolgáltatás alkahnával ereclményesen közre
luüködö tt). 

Kovúcs György esenélőr (ki egy betörő tolvajbanda 
kézrekedtése és a bilnjelvények megszerzésénél fárad
Rágot nelU ismerő buzgalolnlllal, igen ügyesen és 
cl'edluénynyel közremiíködött). 

Szú IItu István ez. örsvezető, Németh Mihály és 
Bodás Imre csendőrök (kik két veszélyes gyujtoga
tás, rablás és gyilkossági kisérletben bűnös gonosz
tevőnek kipuhatolás a és letartóztatásánál lankadatlan 
buzgalom és odaadó igyekezettel sikeresen közremű
ködtek). 

Kovúcs János örsvezető és Gévlt!J János csendőr 
(azért, Inert ügyes eljárásuk által két egyént, kik 
hamis bankjegyek gyál't:;sát kisérlették meg, ki
pnhatoltak és a bü.njelvényeket is kézrekerítették). 

Tal.lú Antal örsvezető, Kazo György és Blavics 
Ferenez esendőrök (a Hohonez községben 1890. 
lllárczins Ló l-én kiütött tüzvésznél tanusított önfel
áldozó és sikeres lllüköc1ésükért). 

Pap Sándor önwezető, Jaksic8 .János és Be'l'nút 
Flóra csendől'ök (egy betörési lopás tetteseinek ki
c1erítése és ezek közül többeknek letartózása alkalmával 
tanusított odaanó buzgó magatartásukért). 

Roch Károly ez. őrmester és Má'rx János csendőr 
(a felsőlövői tűzvész alkalmával tanusított del'ék 
lllagatartá. ukért). 

And1'ecsúk Román és Fudor l\1:iklós csendőrök (az 
1890. augusztus 4·én Berzeneze községben kiütött 
tiizvész alkalmával tanusított dicséretes tevékenysé
giikél't). 




