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A jOlll'I'(t'i zCl~d'li.lés leVe1 l ése. 
8. Jj"'odor Lőrinez, ill. kir. I. sz. csendőrkerületbeli 

czimz. őrluester, ó-radnai örsparancsnok szolgabirói 
felhivásra és szakaszparancsnoka távirati parancsára, 
1890. évi november hó 15-én felszólított szolgálatba 
lett vezényelve a Földra községben lnásnap meg tar
tandó lelkészbeiktatáshoz, luiután tartani lehetett 
attól, hogy it nép jelölt jével szemben kinevezett új 
lelkész béiktatásánál az ezen kinevezéssel felette 
elégedetlen nép zavargásokra fogja magát l'agadtatni, 
sőt esetleg magát a beiktatást is erőszak alkalmazá
sával megakadályozni luegkisérli. 

N evezett őrmesteren kivül még ki voltak rendelve: 
Fábián Simon csendőr az ó-rainai, I{aucz I{ároly, 
1\lárk l\1ihály és Szöcs Lajos csendőrök az oláh-szt.
gyöl'gyi és lVláthé Kálmán cse :ldőr a naszódi örsrőL 
A csendőrök Földrára 15·én este 7 órára megérkezve, 
3, községben éjjeli 12 óráig portyáztak; de miután 
semmi különöset nem észleltek, éj fél után nyuga
lomra tértek. 

lVlásnap - azaz IG-án - reggel 7 órakor szolgá
latukat ismét megkezdették, de a nép ekkor is 
nyngodtnak látszott, habár ekkor már a biró és 
jegyző Fodor őrmesternek tudtál'a adták, hogy a nép 
valamire készül. 

Miután a nép 8 órakor ::1 teluplolnba bement és 
kívül alig lnaradt valaki, Fodor őnnester 5 csend
őrével a tenlplom kerítésén belül, a templom nagy 
ajtajától jobbra foglalt állást. Ezen előrelátás jónak 
bizonyult, mert a mitől tartani lehetett bekövetkezett. 

Ugyanis egyszerre a teInploluból vagy 700 eIU
ber óriási zsivajjal kifelé nyomult s ,t templolll 
előtt állást foglalt. Az őrmester _ látv,~ a tömeg 
izg~t~ttságát -. felszólította a z>tjOllgókut, hogy It z~
goloclassal hagyjanak fel s ha v>tn Vltlnllli bajuk, VIt. 
IUSZSZltllak ki maguk kijziil eg'ynohállY ülnhel't, hogy 
ezek a pa,nas~t elŐftf111:1RRák éR <') p:LUrtR:l.ukfLt ft,7, i]Jot(~
kes helyre [(Jgj.1 jutt.ntni. S lJ:.dJú'l' nz 6rnlCHtOl' az áJ.-
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talaJ lllonaottakat N eallüin tHefan által, ki a fölc1-
ntiakra nagy befolyást gyakorolt, ismételtette, - a 
tÖIlleg egyikük szavára senl hallgatott, haneiu folyton 
ad; k i t1Uú'ltaJ, hogy «törvényt lnost lllaguk fognak csi
ll(Llni, - a csendőrök távozzanak el, velük nincs 
scull11i bajuk, hanenl azokkal, kik a templomban 
vannak, lllajcl lllaguk fognak végezni.» - Ezen utóbbi 
fenyegetés az új lelkészt, ennek csekélyszálnu párthi -
veit és a beiktató egyházi személyeket illette . 

A zajongás igy tartott nlÍnden komolyabb jelleg 
nélkül délelőtti 11 óráig, a nlÍkor is a lllÍsének vége 
lévén, a lllég telnplolllban levők kifelé indultak. Leg
elől haladt N astasie Nikita, a kisbiró, a kit - ulÍ
dőn az ajtón kilépett - a tÖlllCgből többen azonnal 
lnegragacltak és ütlegeIni kezclették s csak úgy nlene
külhetett meg, hogy a csenclőrök, Iniután iSlllételt 
felszólításuk ereclménytelenül hangzott el, a tömeg 
ellen szuronytáluadást intéztek. 

A helyett azonban, hogy a zajongó tÖIueg ezen 
szuronytálnadás után lecsendesült volna, lnost Inál' a 
csenclőrök ellen fordult. Az őrlllester ugyan iSlnétel
ten figyelmeztette a zajongókat támaclásuk szonlorú 
kimenetelére és fenyegette őket, hogy szükség esetén 
a lőfegyvert is használni fogják: ennek claczára a tö
Ul eg nem akart tágítani s az őnnester fenyegetésére 
azt kiabálták vissza, hogy <nni az az egy lövés, ők 
700-an vannak, ők Illegeszik a csendőröket lnind,). 
A csendőrök lllég két Ízben intéztek szuronytálnadást, 
<.le a tÖll1eg a tálnadással fel neln hagyott, sőt most 
luál' záporként szórta a követ a csendőrökre, úgy, 
hogy egy darab kő az őrmestert fültövön találta, 
minek folytán a földre rogyott. 

Az őrmester gyorsan lnagához térve, gyorstüzelés t 
vezényelt, nüre a csendőrök összesen 35 lövést intéz
tek a tÖlnegre. Ennek megvolt azután az a hatása, 
hogy a tÖlneg a t{unadással felhagyott és az utczára 
kiInenekült; de Inivel az utczán újra csoportosulni 
akfLrhtk. azért az őnnester ellenük egy ujabb SZl.lrony
táUHtdágt intézett, luire azután elszélel1tek. . 
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A . fegyverhasználat következtében 7 ember Illeghalt, 
12 megsebesült. 

l\fiután Fodor őrlllester lllindent elkövetett, hogy a za~ 
jongókat a telllplolll elől eltávolitsa és megakadályozza, 
hogya tenlplolllban levőket Illegtámadják ; Illiután da· 
czára a többszörös figyehlleztetéseknek a tömeg nem 
akart eloszolni, sőt mikor a csendőrök a templomból 
kijövők védelmére keltek, a tömeg őket támadta meg 
s oly zápormódra szórta a köveket a csendőrökre, 
hogy azok csak is kalapjuk keménységének köszön~ 
hették, hogy - Fodo'J' őrmester kivételével, ki sulyo~ 
san sebesült meg - egyikük sem szenvedett sérülést: 
így tehát a fegyverhasználat elkerülhetlen volt és a 
Illegejtett vizsgálat alapján jogosnak is lllondatott ki. 

Feltünő, hogyacsendőrök 35 lövése nem követelt 
több áldozatot. De ha tekintetbe vesszük, hogya kő 
oly tömegesen hullott a csendőrőkre, mikép a ruhá
zaton és a szerelvényeken a kövek nyoma sllrűn volt 
látható; sőt a telllplom falán, mely mellett a csend
őrök állottak, a vakolat teljesen le volt verve s az 
ablakok betörve: így tehát eléggé Illegmagyarázható az, 
hogy miért nem voltak a esendőrök képesek úgy lőni, 
mint azt más körülmények között tenniök kellett 
volna. Annál nagyobb dicséret illeti meg őket, hogy 
helyöket bátran rnegállották úgy, hogy az őket több
ször megtámadó tömeg állásukból kimozdítani nem 
volt képes, sőt azután ők szoritották ki a tömeget az 
utczára, honnan szurony támadással kergették szét a 
zajongókat. 

Fodor Lőrincz ez. őrmester, kinek eIne nagyobb 
mérvű lázongás alkalmával tapintatos, erélyes és bá~ 
tor fellépése által sikerült helyesen alkahllazott fegy
\'erha~ználattal, a cs~nde~ .és ren~et helyreállítani, a 
lll. kIr honvedelml mInIszter ur dicsérő okirattal 
tüntette ki, míg a többi öt csendől'~:~ a lli. kir. r. sz. 
csenclőrkerületi parancsnokság részéről nyert dicsérő 
okiratot. 
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9. Dlazsek János m. kir. VI. sz. csendőrkerületbeli 
csendőr a közbiztonsági szolgálatban tanusitott lanka
datlan szorgalma és eredmény teljes működése eliSlue
réseül a lll. kir. hon védelmi miniszter úrtól dicsérő 
okiratot kapott, míg a m. kir. belügyminiszter úr 
50 frtnyi jutalomdíjban részesítette. 

* 1 o. Maczek János ez. őrmester és 
11. Lády Vincze csendőr a m. kir. III. sz. csendőr

kerület állományában. 
A pest-pilis-solt-kiskunmegyei Keczel községében 

1890. évi február havában Vincze István, ottani lakos 
kárára fényes nappal 44 drb birka 288 frt értékben 
elraboltatott. 

A rögtön bevezetett nyomozás folyamán kiderült, 
hogy a rablást Bukros Tunya István, halasi illetőségű, 
hatóságilag is - többrendbeli rablás és betörési 
lopásért - körözött, a fegyházból a közel multban 
kiszabadult közártalmú egyén Kuntár István és Pálin
kás József nevű czinkostársaival követte el. 

A tettesek kézrekerítésére az összes környékbeli ör
sök mozgósíttattak ; de bár a legénység a nyoluozás 
körüli teendőket a legnagyobb buzgalomlual és önfel
áldozó szorgalommal teljesítette is: annak daczára 
eredményt ez alkalommal még sem tudott elérni, mi
vel nevezetteknek a tanyai lakosokkal és pásztorokkal 
igen nagy összeköttetéseik voltak, luinek folytán 
mindig luegfelelő értesítésekkel voltak ellátva s igy 
sikerült nekik a nyomozó járőrök elől elrejtőzködniök. 
A további nyomozás folyamán várt sikert igen nagy 
mérvben késleltette azon körülmény, hogy nevezett 
rablók, ha valamely bűncselekmény t Pestmegye te
rületén elkövettek, nyomban a szomszédos Bács-Bod
rog a vagy Tolnamegye területére menekültek, hol a 
velök egy kézre dolgozó páRztornépnél mindannyi
szor biztos rejthelyre találtak. 

V égre a kis-kőrösi örs Maczek János ez. őnuester 
~s Lády Vincze esendőrből állott járőrének sikerült 
kitudni, hogy a nyomozott egyének a kalocsai örs-
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körlethez tartozó Osala és Üreg csertlii pUf'ZWl: az 
éjjeli időkben gyakran meg szoktak jelenni. 

A járőr ismerve ezen puszták nép- és helyraJmit 'vi
szonyait, tisztában volt azzal, hogy a, rablókat rajtL. 
ütés által kézrekeríteni majdnem legyőzhet.len aUdá· 
lyokba ütközik; azonkívül tudatában lévén annak lIS, 
hogy egy sikertelen fellépés által az eredmény beláthat
lan időre koczkáztatva lenne; ennélfogva a járőr i (U1ra 
hat.ározta el magát, hogyaCsaba puszta szomszédsá
gában levő szőlőhegyen - , hol a rablók a pusztálra 
átjárni szoktak - ismételt lesállást fog tartani. Ezen 
terv illetve eljárás - a mint azt a következmények 
igazolták - igen helyesnek bizonyult; a mennyiben 
a járőrnek ismételt sikertelen kisérlet után vé~e 
1890. évi j uli us hó 1 7 -én éjj el 11 és 12 óra köz:t·· a 
rablóbanda fejét, Bukros Tunya Istvánt ki épen ~, 
az nap a kalocsai határban elrablott birkának : 'az 
ottani juhászokkal történt elfogyasztása után a OsoJ.a 
pusztára volt menendő, - a vázolt lesállásban letar
tóztatni sikerült. 

A járőr az ezután 2(jO órán át szakadatlanul foly
tatott erélyes, körültekintő és észszerűen vezetett nyo
mozás folyamán letartóztatta Bukrosnak -mind a , 'kiét 
csinkostársát Kuntár Istvánt és Pálinkás Józsefet, ; ~
lamint ezzel kapcsolatosan 8 ujabb bűneselekményt :de
litett ki, melyeket ezen banda követett volt el és a 
valamennyi bűncselekményből származott bűnjelebt 
- részben Pest-Pilis-Solt-Kiskun, de legnagyobb rész
ben Bács-Bodrog megyében beszerezve - a tov&8bi 
birói eljárás számára biztosította, a tetteseket pedig 
az igazRágszolgáltatás kezébe juttatta. 

Ezen eredmény telj es működésük elismerésew. 
ID. kir. honvédelmi miniszter úr Ma('zek János 
őrmesternek és Lády Vincze csendőrnek dicsérő ok 
iratot állított ki, luíg a ln. kir. belügyminiszte 
őket 25-35 frtnyi jutalolndíjban részesítette. 

\~ 

12. Pintúr János cz. őrmester a m. kir. 
szlavon csendőrség állományában. 
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Rn,uosavljeyic IRtván czigány 11ledvetánczoltat6 1890. 
éy nyarán n, luedvével való ntazgatásáról hazatérvén, fL 

VerŐcze Illegye nasicei járásában fekvő Kutovi falu
ban telepedett le és 13,000 frtnál nagyobb összegl'e 
rúgó vagyonát (8 drb é~tékpapirt és köriHbe~ül .8059 
frt osztrák, angol, franczIa, olasz, orosz, amenkal stb. 
tLrally és ezüst pénzt) a ma~a együgyüségében knny
hój ában tartotta. 

Az 1890. évi augusztus hó 17 -éről 18-ikára virrad6 
éjjelre kunyhójába tolvajok törtek be és tőle az utols6 
krajczárig mindent elloptak. 

Az orahovicai örs által nyomban megindított nyo-
1110zás minden eredmény nélkül luaradt, n1.íg a szep
tember hó 20-án egyenesen ezen lopás tetteseinek 
kinyomozása czéljából szolgálatba vezényelt Pinfú1' 
János ez. őrmester és Antolovié Mihály csenelőrből 
álló járőrnek 161 órai fáraclhatlan nyolllozás után 
sikerült Karlovié Mózes kutovii lakos házában 164 
drb Napoleon aranyat s egy (hb arany órát láncz
czal, összesen 2018 frt 92 kr. értékben, a földbe el
ásva, ll1egtalálni. 

Minthogy Karlovié ezen elásott kincs j ogos birtokát 
igazolni nem tudta, ennélfogva őt a járőr letartóz
tatta és a nála talált bűnjelvényekkel együtt ft nasi
cei kir. járásbiróságnak átadta. 

Ezen letal'tóztatásnak azonban 111ég más eredlllénye 
is volt. A j árőr ugyanis ez alkaloml11.al kiderítette, 
hogy a lopás valódi tettese egy Sár Jóska nevü Ku
toviban letelepedett egyén, ki aluint 111egtr:dta, hogy 
a lopás fölfedeztetett s hogy a járőr őt keresi, Kuto
viból megszökött, de a járőr helyes intézkedéRe foly
tán nelTI.sokára az Eszék vároRi rendőrség által letar
tóztattatott. 

Eme fáradhatlan buzgaloilllual és kivál6 ügyesség
gel telj esÍtett nyolllozást és annak során elért szép 
eredn1.ény elislueréseül valamint 21 é ven felüli szol
gálati ideje alatt tanusított igen buzgó és sikeres 
müködéseért a lU. kir. honvédelnú luinlszter úr Pin 
tk r János ez. Ől'll1estert dicsérő okirattal tüntette ki, 

'I 
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mig Antolovié Mihály csendőr a m. kir. horvát-szla,. 
von csendőrparancsnokság részéről dicsértetett meg .. 

. ~ 
13. Reide?· Lénárd, m. kir. VI. sz. csendőrkerület

beli őrmesternek a m. kir. csendőrségben teljesített 
hosszas, a szolgálat minden ágazatában eredménydús 
és jeles szolgálataiért, a szolgálat iránt táplált odaad6 
ügybuzgalmáért s általában is derék magatartásaért a 
m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes elismerését 
fejezte ki, a m._kir. belügyminiszter úr pedig részére 
50 frtnyi jutalomdíjat engedélyezett. 

* 14. Ormo8 Endre, a m. kir. VI. sz. csendőrkerü-
lei állományába tartoz 6 őrmestert a m. kir, honvé
delmi miniszter úr a m. kir. csendőrségben teljesitett 
hosszas és ügybuzg6 szolgálataiért s általában is odaad6 
és derék magatartásaért dicsérő okirattal tüntette ki. 

,.;. 

15. Szabó András, m. kir. IV. sz. csendőrkerület
beli csendőr. 

Özv. Olesa Vinczéné és Zaremszky Katalin, mind
ketten szepes-6falvi lakosok 1891. évi márczius hó 
26-án délben, a csendőrlaktanya mögött foly6 Rika 
patakhoz mentek, hogy a patak mellett levő réten 
száritás végett kiteritett vásznat a beállott nagy zá
poreső folytán netán keletkező vizár elől összeszedjék. 
Még mielőtt azonban munkájukat elvégezhették volna, 
már a felülről lefelé hömpölygő vizáradat, mely a 
patak rendes medrét elhagyva, az egész területet ~ 
országút magas partjáig elboritotta, meglepte a két 
asszonyt és miután az árvíz oly magas volt, hogy 
csipőjükig ért, helyükről nem mertek megmozdul ni ; d 
ennek folytán azon veszélynek voltak kitéve, hogy a ro 
gas, sebesen rohanó s mindenféle tárgyat magáv. 
sodró ár által elsodortatnak, mi annál is veszélyeseb 
lehetett reájuk nézve, mert tőlük alig 6-S lépésny' 
északra volt a patak medl'e, a hová ha belesodortaH9d 
nak, menthetetlenül elvesznek, mig délre 
.U· méter szélességü vizáradat terült el, UI..". 
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lmhll:tkkol' nutg:Lu:tk rül1desen InélyeLh llwrll'et szo
kel t,t kiuIORlli. 

A'l ol'szágntol1, illetve a patak szélén összesereglett 
nagyszamú férfiak s nők rélllii.lten Lánllllták fi két
ségLeejtő látványt a nélkül, hogy valaki a két nő 
lnegulentésére kisérletet tenni Inert volna. 

A szegény két nő csak úgy birt a 1'0halnOs árnak 
ellentállni, hogy Olesa Vinczéné egy - a vízben 
nszkáló - nagy c1orongot 111egfogott és arra támasz
kodva a víz által feléjök Bodort tárgyakat eltaszí
totta, de luivel a csak 15 éves Zaremszky Katalin 
szintén beléje kapaszkodott, Olesané ereje már fogyni 
kezdett s a nép őket luenthetlenül elveszetteknek 
tartotta annál is inkább, minthogy Szulita János 
szepes-ófalvi lakos rnentési kisérlete, ki lóháton 
igyekezett a veszélyeztetett nőkig jutni, nem sikerült. 

Ilyen, volt a helyzet, midőn az ugyanázon napon 
Szepes.Ofalván vásárfelügyeleti szolgálatot teljesítő 
Rehor Ferencz és Szabó András csendőrök ebéllelés 
czéljából a laktanyába bevonultak. A mint eIne két 
csendőr a laktanya közelében történteket Ineghal
Jotta, azonnal a szerencsétlenség szinhelyére sietett.. 

Itt látva, bogy a veszély tetőpontját érte, rögtön a 
két nő megmentésére határoz ták el magukat s e 
czélból ingre-gatyára levetkőztek, hogy a rubázattól 
nem akadályozva az árral könnyebben 111egküzc1hes
senek. Miután Behor csendőr a levetkezéssel hama
rább készült el, - az őt is fenyegető veszélylyeln1Ít 
sem törődve s SzalJó csendőrt be neIn várva, - előre 
a vízbe rohant; de alig tett egynehány lél)ést, fi 

fenneLb említett mély árokba jutott, hol az ár el
kapta és több lépésnyire egy fűzfa irányába sodorta, 
111elybe .kapaszkodva a Bojek Béla, szepes-ófalvi 
lakos által feléje nyúj tott hosszú rúd ségélyével a 
partra kihuzatott. 

Rehor c8endőr ezen sikertelen kisérlete által meg 
neUl félelnlitve, később 11lég egyszer ll1egkisérlette az 
ú'tgázolá8t, de a rohanó ár őt ismét elsodol'ta és alig 
tudott a szál'rt7. ra kijutni. 

10 
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Időközben Szabú csendőr id elkéslti.lt ·& 
sel, de bajtársának sikertelen kisérletén 
kal feljebb, hol az ár nem volt oly mély, 
meg az átgázolást, a mi erősebb 
mivel mint úszó ügyesebb is volt, sikerült is 
fölülről lefelé rézsút haladva a két nőhöz j 
öl'egebbet a derék kÖl'ül megfogta, a fiatal 
pedig meghagyta, hogy az asszonyba 
Most ugyanazon úton, melyen jött, nagy.LU.U 
téssel a part felé vitte a két nőt; midön 
elöntött terület szélén levő s már többször 
mély árokhoz ért - daczára annak, hogy a 
levő Rehor csendőr, valamint Bojek János. 
sching Adolf, Hajnos József és Naleszka János 
ófalvi lakosok farudakat nyujtottak feléjük 
erős és mély ár úgy Szabó csendőrt, mint a. 
lábukról lekapta úgy, hogy mindhárman az 
víz alá m~l'ültek, mely őket néhány lépésre 
sodorta. Ezen válságos helyzet daczára Szabó 
nem vesztette el lélekjelenlétét, hanem a két n6 
tartva sikerűlt neki őket nagy nehezen a víz szé~ 
húzni, hol félholtan összerogy tak, de hozv.á.tar 
gondos ápolása folytán csakhamar magukhoz 

Hogy mily veszély fenyegette a két nu ..... 
nyítja azon körülmény, hogyaszemtanuk 
hihető előadása szerint az árvíz lezajlásakot 
gyökereikkel kiszakított fákat, szétrombolt 
gerendákat stb. nagy robajjal és zúgással vitt 
val és hogy azon tereprészen, melyen a nők 
által meglepettek, az árvíz mintegy 30 cm. 
iszapréteget és nagymennyiségű HO-40 klgr 
követ hagyott hátra. 

Ezen, a hú kötelességteljesitésnek megfelelő 
és elszánt tetteért Szabó András csendőrt a ml 
honvédelmi miniszter úr dicsérő okirattal tün 
míg Rehor Ferencz csendőr * a kerületi 
ságtól nyert dicsérő okiratot. 

* L. 173. lapon. 
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1 ö. Bart ha József, ID. kir. If. 87,. csenc1őrkerület
beli örsvezető, CZÍlllZ. őrmesternek, ki a Temes
Hékáson 1890. évi augnsztus hó 27-én dühöngött 
tűzvész alkalmával az emberélet és vagyonmentés 
körül férfias elszántságot és önfeláldozó buzgahnat 
tanusított és ez alkalolnmal egy égő házból három 
kis gyernleket is küuentett, de egyébként is az utolsó 
években a közbiztonsági szolgálat terén nagy tevé
kenységet és szorgaltnat fejtett ki, - a m. kir. hon
védebni miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

* 17. Kovács Albert örsvezető a m kir. V. sz. csendőr-
kerület állományában. 

A zólyomrnegyei Szászpelsőcz községben 1891. évi 
április hó 20-án este 9-10 óra között l\fihálik 
Amália özvegy a~szony háza kigyuladt és a tova 
terjedő tűz csakhamar a szomRzédos házakat is 
lángba borította úgy, hogy mire a tűz T6tpels( 'czön 
észrevétetett és Kovúcs Albert örsvezetö, tótpelsőczi 
örsparancsnok a tí:iz szin helyére megérkezett, nlár 
számos épület lángban állott; az ott összecsopor
tosúlt nép pedig a nn,!Sy tűztől és rekkenő hőségtől 
nlegrettenve, tehetetlenül báluult az égő épületekre. 

Kovács öl'svezető a helyszinén megjelent csendőr
járört a rend fenntn,rtására utasítván, lllaga a lnen
tési munkálatokhoz fogott. 

Igy többek közt Ac1amovics Dániel lángban álló 
házába is az utczai ablakon át behatolt és a ben
rekedt házhelieket az ablakon át kisegítette, valamint 
ugyanazon úton a még lnegrnenthető ingóságokat is 
kiszállította. 

Ezen működése közben hallotta Illeg Kovúcs örs
vezető ifj. Ac1aluovics Dánieltől, hogy az udvar 
végén levő kis szohában egy 4 éves és egy serdülő 
leánygyermekével la/kó özvegyasszony - Paulik 
Zsuzs9Jnna - valószÍnüleg lakó.sáLan benrekedt. Ezen 
értesülés folytán az örsvezető egy nedves lepedőt 
lIlagára borítva, a keskeny és a fü st s forr(Sság lniatt 
úgy szólván járhatlan urlvaron át a hátsó szobáLa 

10* 
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l1yollllllt, luelynek ajtaja és ablakfái Inál' szintén 
égt ek . A füsttel telt szobában KOV/tC8 öl'svezetőnek 
sikerült Paulikné 13 éves leányát Zsuzsannát, _ bál' 
már ájultan a földön fekve - meglelni és az utczára 
vezető s időközben 111 ár leégett kapun át biztos 
helyre vinni; Ini közben Kovác8 örsvezető könnyebb 
égési sebeket szenvedett. Magát Pauliknét és annak 
4 éves leánykáját az örsvezető már nem menthette 
Ineg, Inert ezek megelőzőleg IIlaguk kisérlették meg 
az égő szobából való kijutást, de az udvarra kiérve, 
fi füstben megfnlladtak. 

A 111. kir. honvéc1elrni miniszter úr Kovác8 Albert 
örsvezetőt a fenvázolt emberbaráti, derék, bátor és 
elszánt tetteért dicsérő okirattal tüntette ki. 

" 
18. B~(;day Gyula >:~ m. kir. V. sz. csendőrkerület

beli hadapród-tiszthelyettes. 
;\.. , b3J~ssa-gyarmati s~ár~lyparancsnokságnak iudo-

111aSara Jutott, hogy N ogradmegye nagy-oroszi köz
ségében a 11lagzatelhajtás naO'yobb mérvben üzetik 
~l1iért ,is ~ bünösökn,ek kipnha~olása végett a szál'ny: 
allomanyaba tartozo Buday Gyula hadapród-tiszt
helyettest 1891. év augusztus bavában kirendelvén, 
nevezettnek sikerült kitudni, hogy ott a gyakori 
magzatelhajtás közvetítését özv. Fábry Mihályné, 
ipoly-nyéki ll10lnárné eszközli. 

Ezen tudomás alapján B uday hadapród-tü~zt
helyettes, minthogy a puhatolás a bilncselekmény 
természeténél fogva lassan haladt, augusztus hó 4-töl 
lS-ig nyomozott és műköc1ését, az eljárás folyall1úJll 
l\ezébe kerítet.t szálakon indulva, Rétság, Nagy
Oroszi, Borsos-Berinke, Ipoly-Nyék, Ipolyság, Pnsztn,· 
Szántó és Tolmács községekre is kiterjesztette. 

A hadapród-tiszthelyettes, kinek intézkedéso f~ly
tán utóbb a balassa-gyarll1ati kir. tÖl'vénys7.él, V1 ZS

gálóbirája is kiszállott, oly szerencsével ll~onlOzott, 
hogy 29 nlagzn.telbajtási ese,toi ael'Hett 1\1, .. ~nely~~ 
tettesei közül tizenöten oC8many cAelelnnénYllket. Ill.Ll 
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be is iSlllOl'ték. IIasonlóképen sikerült B uda!J tiszt
helyettesuek kideríteni, hogy ezen megrenuítően szo
lllorú bünesetek egész lánczolaiában a nlár fentebb 
ellllített özv. Fábryné működött biztatólag és fel
bátorítólllg közre, ki a magzatelhajtásra csábított 
nőszelllélyeken a bűnös luűtétet végre is hajtotta 
"agy azoknak ily irányban tanácsokkal és szerekkel 
- lnegfelelő díjazás mellett - szolgált, l1liért is 
ezen el vetemedett nő az jgazságszolgáltatás kezébe 
adatott át. 

Gondos kitartással és eszélyesen foganatosított 
nyoluozása által B1{;day Gyula hadapród-tiszthelyet
t.es arányla.g rövid idő alatt a bünök és büntette sek egész 
seregét kut.atta fel és terelte a büntető jogszolgáltatás 
széke elé, mi által hihetőleg útját vágta a nép
erkölcsöt alapjában megmételyező és a népeseclésre 
kiszámíthatlan kárral járó bűncselekluények további 
elhal'a pódzásain ak. 

Ezen, a közbiztonsági szolgálat terén tanusított 
eredményes és ügybuzgó nlűködéseért a nl. kir. hon
védelui n1inisztel' úr Buday Gyula hadapród-tiszt
helyettesnek teljes elisluerését fejezte ki. 

* 19. Bernád István, m. kir. L sz. csendől'kerület
beli, a p:cedeáli örsre beosztott csendőr 1891. évi 
julius hó 29-én, mint laktanya-ügyeletes, avasuti 
álloluáson annak láncz által elzárt részén felügyelt 
arra, hogy ott a vágányok on senki át ne menjen. 
Midőn a gyorsvonat Bukarestbe eljndult., a Brassó 

felé délután 5 óra 16 pel'czkor indulandó vonattal 
utazó közönségnek vám és útlevél kezelésére került a 
sor. E közben a tologatógép egy kőfék és egy 
podgyász-kocsival a legnagyobb sebességgel az első 
vágányon előre haladt és midőn a csendőr közelébe 
jött, ez egyszerre az utasokat felkiáltani s egyidejü
leg a mozdony vészjeiét is hallotta, mjre Illegfor
dulva neIU nagy távolságra magától az első vágány 
között ft fogarasmegyei Fodoriczán született, 27 
éves lVlijea Efl'osina lVláriát pillantotta, meg, kitől 
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a, kőfók ezen pillanfttban Inál' csak alig 2 méternyi 
távolságra volt. 

Bt~nlúd csendőr az őt is fenyegető veszélylyel nem 
törődve, valnllerően oda ugrott a nőhöz, megragadta 
és a vág[tnyok közül biztos helyre kiszorította. 

Hogy lllily válságos volt a nő helyzete és 
hogy lnily szerencsés pillanatba jött segítségére 
Bernád csendőr, mutatja azon körülmény, hogya 
csendőrnek alig vol t idej e a veszélyeztetett nőt maga 
előtt a perrűnra kinyomni, midőn már a kőfék lök
hárítója Bernád csendőr t a jobb vállán könnyen 
érintette, de nagyobb sérülést raj ta nem ejtett; Így 
tehát valóságos csudaszámba jöhet, hogy ezen derék 
csendőr emberbaráti szeretetének áldozatául nem 
esett. 

Ezen bátol' önfeláldozó tetteért Bernád István 
csendőrt a ho'nvédelmi luiniszter úr dicsérő okirattal 
tüntette ki. 

\I 
í\ 

20. Z ackel Pál őrmester és 
21. lvIoto1'a András csendőr a m. kir. II. sz, csendőr

kerület állományában, kóborló czigányok által Krassó
Bzörény, Temes és Torontál megyékLen elkövetett 
számos lólopás kinyomozása és a tettesek kézrekerÍ
tése körül tanus:ított, fáradságot nelTI ismerő s nél
külözést tekintetbe nem vevő, tapintatos és ered
ménydús eljárásaérb, illetve közreműködéseért a m. 
kir. hon védehni miniszter úr részéről dicsérő okiratot 
nyertek, lllÍg a In. kir. belügyminiszter úr részéről 
60 frtnyi, illetve 40 frtnyi jutalomdíjban részesíttet
tek. I{ocsis Péter és Tódor Pál csenclőrök ~:~ ugyan
ezen alkalomból a II. sz. csendőrkerület parancs
noksága által szintén megfelelő dicséretben ré-
szesültek. ~, 

" 
22. Suhiede1' János örsvezető, 
23. Ruzsic8 Antal, 
2í. Gö"mö'r Mihály és 
* 1. 179. lapon. 
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25. Kercs11tár István csendőrök a m. kir. VI. sz. 
ci3endőrkerület állományában. 

Schicder örsvezető és Ruzsics csendőrből álló 
rendes járőr 1891. évi márczius hó 9-én portyázása 
közben tudomást nyert, hogy Czeiner József bölcskei 
lakos tanyáján lopott lovakat tart. Ezen ügyben 
nyomozva a járőr, I{ovács Mártont lólopásért és 
Czeiner Józsefet orgazdaság miatt letartóztatta s az 
utóbbitól elkobzott 3 lóval együtt a nyomozást foly
tatandó Dunakömlőd községbe indult, hová megér
kezve arról értesült, hogy özv. Hanzéli Ferenczné, 
dunaföldvári földbirtokosné tulajdonát képező csősz
házban, - mely Bölcske és Dunakömlöd községek 
közt a nádasban áll, - Likter Horváth Mihály csősz, 
ennek neje és 13 éves, Lajos nevű fia benrekedtek 
és onnan kijönni nem birnak, mivel a csőszház a 
zajló jégtől több méter magasságig körül van véve 
és a ,víz annyira áradt, hogy az a csőszház padlásáig 
ért. Igy tehát, miután már előzőleg többen kisérlették 
meg sikertelenül a lnentést, Likter Horváth l\Hhály 
családjával a legválságosabb helyzetbe jutott . 

Ezek hallatára Schieder örsvezető a 2 fogoly t és a 
3 elkobozott lovat biztos őrizet alá helyezte és azután 
a községi biró által a járőr kértére kirendelt Schmidi 
Antal, Türk György, Fei! Ferencz, ifj. Horváth 
Mihály és Fitterer Antal, dunakömlödi lakosokkal 
két ladikban a mentést lnegkisérlette. A sok jég 
miatt azonban a csőszházat meg sem közeIíthették, 
miért is csákányokért s fejszék~rt a községbe visz
szatérni kénytelenek voltak . 

De most már a biró által a járőr mellé kirendelt 
5 egyén nem akart segélyt nyujtani, mert attól fél
tek, hogy lllentés közben luaguk is odavesznek ; csak 
miután az örsvezető nekik ételt és italt fizetett és 
dohány t vett, engedtek folytonos buzdításának és 
kéréseinek s .másodizben is hozzá fogtak a men
téshez. , 

Es ekkor sikerült ft járőrnek a fenn lnegnevezett 
5 egyén segélyével, saját élete koczkáztatásával 
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5 t.elj.Els órai fáraszt() kiizl1elelll után az összetorló. 
(loU Jégen keresztül a cEőszlJázig eljutni és a CSŐSZL 
családjával együtt fl, bjztos halál elől megmentenj. 
IIogy lnily felJyegető volt Inál' a veszély és válsáaos 
~t h áz 11ádfeclel~~·~. 111e,nekül~ csal~\l hel) zete, azt l~g

.1 obLal1 alHa ] orllln1 eny blZonyltJa, hogyamentés 
lllf'gtörténte után alig fél órára a víz ismét emelke
tlett és a csőszház tetej ét is elborította; így tehát ha 
a lllcntók lnég csak kis ideig késnek, a veszélyeztetett 
család 111enthetetlenül oda veszett volna. 

Ezen del'ék járőr a leírt lnentés után lninden 
pihenés nélkülinég 143 órán át sikeresen segédke
zett az árviz elleni védekezésben. 

Ugyancsak ezen áradás alkahnával Gihnó'r l\1ihály 
és Kerc8már István faddi, valarrlint Jaksics János 
és Bernát Flora paksi örsbeli csendőrök, szolgabirói 
felhí vás folytán a paks-faddi Dunavédgátnál segéd
keztek és ezen szolgálatukat a legnagyobb odaadás
sal s fáraclhatlan kjtartással teljesítvén, az élet- és 
vagyonlnentés körül kiváló buzgóságot és elszántsá-
got tanusítottak. . 

K.ülönösen kiváltak Gó'lnör és Ke'rc8már csendőrök, 
kiknek féleln1et és 'veszélyt nem ismerő elszántsága 
és a saját életét is koczkáztató katonás magatart.ása 
folytán 2 férfit, 5 nőt ég 7 gyermeket sikerült a biz
tos haláltól ulegluenteni. 

Ezek folytán a m. kir. honvédehni miniszter úr 
Schieder János örsvezetőt, Ruzic8 Antal, Gömiil' l\Ii
hály és Kerc8'Jnár István cs.endőr~~et (~ic.sérő o~il'at
tal tiintette ki, míg a m. kIr. belugymInIszter ur az 
örsvezetőt 60 frtnyi, a csendőröket pedig 40-40 
frtnyi jutalonldÍjban részesítette. Jaksies és Bernát 
csendőrök ellenben a VI. sz. csendőrkerületi parancs
nokság által dicsél'tettek meg. 

* 
26. Kovác8 Bnna J6zsef, lll. kir. II. sz. csendőr

kerületbeli örsvezető. 
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Az ú,ltalú,llos szolgálati határozványok 15. pontja 
azt 111011(1.1 a: « ha az örSÖ11 lllulasztás, rendetlenség, 
killilgás Vll,gy egyéb bajok fordulnak elő, a hiba oka 
lllindig és kizárólag az örsparancsnok szen1élyében 
keresendő; Inert fl, tapasztalat teljesen igazolta és 
LüLizonyította, hogy egy rendszerető, pontos, erköl
csös, szorgahnas és tapintatos örsparancsnok alatt az 
örs állapota luinden viszonyok között jó, 111Íg egy 
kÖl1nyü gondolkozású, hanyag, tapintatlan és rest 
parancsnok alatt a legjobb legénység is elromlik s 
előLb-utóbb fejetlenség és rendetlenség tör ki az 
örsön» . Rövid szavakkal: « a 111ilyen az örsparancs
nok, olyan az örs», s ez valóban nlegc1önthetlen igaz
ságon alapul. 

Valamely felállított vagy elfogadott elv igazságát 
Iuinc1enkor leginkább tényekkel lehet bebizonyítanj, 
ezen szen1pontból kiindulva. kiséreljiik meg a csend
őrség által elfogadott fennti elvet - egy derék örs 
lllűködéséből n1erített tények rövid leü'ásával - be
Lizonyí tani. 

Ten1esmegye Detta nagyközSÁgben, egy örbvezető 
és négy csendőrből álló gyalogörs van elhelyezve; 
az öl'skörlet kiterjedéEle és lakosainak lélekszán1a 
elég n agy arra nézve, hogy az örs csekély létszáma 
mellétt eléggé igénybe legyen véve a csendőrségi ter
hes szolgálat követehnényei által. 

Az örskörlet lakossága magyal', nén1et, rOlllán és 
szerbek által alkotott keverékből áll, kik között nelll
csak a faji villongás ok és összeférhetetlenség tapasz
talható, ele mindenik fajnak rnegvan a maga söpredék 
része, mely a törvénynyel és renddel hadi lábon áll
ván, a viszonyok súlyosbításához nagyban hozzájá
rulnak. 

A töbLször elnlített örsöt az 1890. év október hó 
~l-én Kovúcs Bllma József örsvezető vette át eléggé 
tllrhető álln,potban ugyan, de arról akkor II e III lehe-
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tett áUítani, hogy az kitünő vagy mintaszerű álla
potban lett volna. 

~(o v(ícs Bu:~~a .. J 6zsef örsvezető, mint még fiatal 
al~}s~.t, ,ezen orso? k~z~te meg. önálló örsparancsnoki 
lllukodesét s e hivatasat a legJobb akarattal, dicsé-
r~tes l;uzga~o~n;a: iparkodo~t betölteni. Ambitióját, 
sIkerdns mukodeset az 1891-lk évben elért következő 
eredmények dicsérik. 

1. Január hó 14·én éjjel Dettán a Lichtenstein 
l\~ária ~ol:délyl~ázá?an zaj?,s d,őzsölés folyt, az éjjeli 
tlvornyazok raja kl s be .larkalt, csoportok jöttek s 
Iuentek, egymást váltva fel a hirhedt helyiségben. 
A lllulatók egyike, Ringhoffer János, teljesen leitta
soclván, a bordélyházban maradt és midőn másnap 
délelőtt kijózanodva onnan távozni akart, tapasztalta, 
hogy zsebéből 114 forint ja hiányzik. Esetét az örs
parancsnokságnál bejelentette a nélkül, hogy bárkire 
gyanút vagy a legcsekélyebb adatot is a csendőrség~ 
nek szolgáltatni képes lett volna. 

Kovács B una József örsvezető 24 órai észszerű 
nyomozás után a tetteseket - kik hárman voltak -
kinyomozta, letartóztatta és a megtalált pénzzel, 
luint bűnjelvénynyel, a bíróságnak átadta. 

2. Márczius hó 16-án Birda község határában egy 
öt hónapos méhrnagzat hullája találtatott - egy 
csel'épfazékban elhelyezve - elásva. Kovács Eu,na 
József örsvezető az esetről értesülvén, a nyomozást 
folyaluatba tette és 92 órai fárasztó s valóban ész
szerű nyomozás után kiderÍtette, hogy a talált méh: 
magzat elhajtását J oanovits Anna zárda-szentgyörgy! 
lakos eszközölte ugyanottani Bekler J uliánnán és 
hogy J oanovits Anna e bűnös üzelmeket több év 6ta 
füly'tatván, még mintegy 20 asszonynak hajtott~ .~l 
az idő alatt méhluagzatát. A megnevezett két bunos 
nő letartóztatva a biróságnak átadatott, a többi bű-
nös asszonyok ugyan od~ feljel~ntettek. .., 

3. Aprilis hó 13·án Groze Flora berekuczal Illető 
ségű leánytól 14 darab ezüst tallér ból álló nyakék 
30 frt értékben elraboltatott ; nevezett örsvezető a 
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bilnöst kidel'Ítette, a bűnjelet megkerítette és tettes-
sei együtt abiróságnak beszolgáltatta. . 

,L I{il'ch Jozefa, dettai lakos, ápril 17 -én Ismeret
len lnódon meggyilkoltatott, bár a gyilkossági eset 
felderítése iránti nyomozást Pfeiffer I(ároly hadnagy 
szakaszparancsnok vezette, a bűneset felderítése és 
fi, tettes kinyomozása, kiilönösen pedig a bűnjelek 
felkutatása, biztosítása és beszerzése közül Kovács 
Bnna József örsvezető ez alkalommal is kiváló érde
meket szerzett. 

5. Május 14-én az örsvezető Brestye községben 
portyázván, egy különféle ruhaneműekkel a község
ben házaló asszony gyanúsnak tünt fel előtte; tehát 
e nőt kikérdezte, megmotozta, de az sem a kérdezés 
alkalmakol' tanusított magatartásával, sem egyébkénti 
viselkedésével olyasmit, mi az ellene táplált gyanút 
megerősítette volna, el nem árult. Az örsvezető mind 
ennek daczára, a mellékkörülményekből kiindulva, 
nelTI látta gyanúját teljesen eloszlatva s így nyomo
zását folytatván, 78 órai igen körültekintő, buzgó 
nyomozás után kiderítette, hogy gyanusított házaló 
asszony - Decsov Rozália temesvári lakos -:-. ugyan
ottani Stein Erzsébettel márczius hó óta Urményi 
Adolf temesvári kereskedő kárára apródonként tete
me;; mennyiségű ruhaczikket loptak; a Decsov Ro
záliánál megejtett házmotozás alkalmával 261 forint 
értékű lopott ruha találtatott, mely czikkek elkobozva 
a két tettessel együtt abiróságnak beszolgáltattak. 

1\ieg.1egyeztetik, miszerint káros maga sem tudta., 
hogy árúházából lopások történtek, csak midőn az 
örsvezető az előtalált czikkeket neki bemutatta, is
merte azokat mint az ő üzletéből valókat fel s azok 
nyomán luegállapította, hogy több mint 700 forint 
értékű árúja lopatott el. 

6. Junius hó 9-én Kupezina György dentai la.kos 
lakháza ismeretlen módon kigyuladt, részben leégett 
s ennek következtében 80 frt kár keletkezett; a ház 
azon ban 400 forintig volt az első magyar biztosító 
társaságnál biztosítva. Kovács Bt/;na József örsvezető 



l :)fi 

a Uízesetre vonatkozólaa a nyonlozást b t I 

k ° .::J ' t tt ok' /?, eveze ven 
Inert e e, nu ep a gyUJ togatast káros maO' k" tt' 
l l l , b" l t . l oa Ove e e laszon eses o, . 1. lOgy csekély értékű h' , é .t 

b o t 't ' o 00 C ' aza l a 
, IZ OSI aSlosszeget lelvehesse. Tettes a bil'ósáO'll k 
ataoatott. o a 

7. Gyoka Sztoján, kamara-szentO'yörgyi lakos má '_ 
czius hó t6-án éjjel az utczán ké~szul'ásokkal:' ism~
retlen tettes által meggyilkoltatott. Kovács BlOZ a 
József örs vezető és Dupeza Mihály csendőrből állott 
járőr 38 órai buzgó és észszerű nyomozás után a 
tettest kinyomozta és azon pillanatban tartóztatta 
le, midőn az illető menekülés czéljából a vasúti állo
máson az elutazás ra jegyet váltott. 

8 . Az 1890. év folyamán Torontáhnegyében Dola
ván a telnplom pénztárát isrneretlen tettesek feltör
ték és kirabolták, mely alkalommal több mint 16,000 
forint lopatott el. Serédy Géza főhadnagy, nagy
becskereki szakaszparancsnok ez ügyben 1891. évi 
luájus hó folyamán Zichyfalván nagyszabású nyo
mozást folytatván májns 16-án a dettai örsnek Ke
lemen László és Fischer Márton csendőrökből állott 
járőre Kinyezó J ovát a fennti betörés főtettesét, -
ki hónapok óta szökésben lévén, fegyveresen csavar
gott, - igen ügyes és körültekintő utánjárással Dfnta 
község határában egy elhagyott, l~katlan ház padlá
sán alvás közben meglepte, letartóztatta és a nyo
mozást vezető Serédy Géza főhadnagynak átadta. 

9. A fehértell1plomi kir. törvényszék által több 
rendbeli lopás, betör0S és utonállás miatt körözött, 
de szöké.::;ben volt Gertenyesán György fegyvere s 
csavargób Kovacs B~tna József örsvezető és Fischer 
l\fárton csendőrből állott járőr május hó 26-án letar
tóztatta és a körözést kibocsátott hatóságnak át!1lHa. 

10. Augusztus 16-án Bálint Petrn ~ir~l~f }n,k~s 
lakását ismeretlen tettesek feltörték s ladaJ avoI , ,) 
frt készpénzt elvittek. Dupeza l\1ihály és Fische~' 
Márton dettai örsbeli csendőrökből állott járőr 52 6nu 
fárasztó és igen helyes nyolnoz:í~ nt(tn ft tetJcst ,Jeezl1 
l\lárku személ:yében kideríteLte, a pénz uitgyoLb rószét 
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1l1ea találta és n1int bilnjelet a letartóztatott tettessel 
eo·,~ltt a bíróságnak átadta . 
t'·11. Gyuka Szvetozar dentai lakos augusztus 27-én 

éjjel, midőn haza Illent, az utczá~ isme~etlen tettes 
által hirtelen megrobantatott s kessel ketszer mellbe 
Rzuratván, életveszélyesen megsebesíttetett.. Kovú,cs 
Bnna József örsvezető, Dupeza Mihály, Eszéki Károly 
és Fischer lVlárton csendőrökből állott járőr 60 órai 
nyomozás után tettest Spara Szávu dragai lakos, 
vérenO'ző közártalmú személuében kiderÍtette, letar-~ .1 

tóztatta és a késsel, mint bűnjelvénynyel, az igaz-
ságszolgáltatásnak átadta. 

12. Legszebb jeIét adta Kovúcs Buna József örs
vezető szolgálati buzgalmának, fáradhatlan tevékeny
ségének, biggadtsággal párosult férfias bátorságának 
szepten1ber hó 13-án, midőn a Schiszler Kálmán lugosi 
kereskedő kárára ellopott 50 kilogramn1 lőpor, Thál 
János nag:yzsámi lakos kárára egy dal'ab 100 forint 
értékű ló és Csepreghy István kádári földbirtokos 
kárára 250 forint értékben történt buza és repcze
lopás tetteseit, 182 órai fárasztó, észszerű és igen 
ügyes nyomozáH után kiclerítette s a tet teseket kézre
kelÍtette. Ezen esemény kinyomozása, illetve erecl
Inény elérése alkalmával fegyverhasználat is fordul
ván elő, annak lefolyása következőképen történt: 

Kovács Buna József örsvezető és Kulics János 
csendőrből állott járőr a fentebb jelzett Lűneset há
ron1 tettesét Banyári Zakariás, Rácz István és ROll1l1-

nyik István gn.ttajai illetőségü közveszélj'es egyéneket 
letartóztatta és azok mint tettestárs at Rákóczi-Pápai 
Mihályt, a Gertenyes melletti Hollósy-tanyán szolg:i
latban álló csőszt, nevezték Ineg. A járőr ennek alap
ján a három letartóztatott gyannsítottat a gattajai 
örsön őrizet alatt visszahagy ta és nyomozását folyta
tandó, a Hollósy-tanyára Illent; minthogy pedig 
Rákóczit lakó'sán nen1 találták, felkeresésére Gerte
nyesre mentek s ott Rulics János csendőr a község
báza előtt áldogáló gertenyesi lakosok között a kere
settet ffjlislllerte s az örsvezetőne le lnegj elölte, luire 
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~~ örs~ezető I:ták6czit felhivta, hogy előtte a közsé . 
olszohaba lépjen be mintho őt b' gl 
~ézve kih~llgatni sz~ndékozi~: Egyb:~~~~ít~~~~o~:~ 
l~?s cse.?dort, ~ogy az adogat6ban levő töltén t a 
to~t~nY,urbe ~d~a fel s f~gY,verét a zárkapc801~án 
szainyavai zarJa el és mlutan ezeu elo" . o' á t·· y 
t ' ro k d' t ., ., VlbY za l In
"ez e e~ o m~ga IS vegrehajtotta, Kulics János csend-
o~·t a ~ozséghazába beküldte egy bizalmi egyénél't 
kl a kIkérdezésnél jelen legyen. ' 

1\Iic1ő~ I~ulics János csendőr küldetéséből vissza
tért, mle~?t~, a ?ivo~t biz.almi, egyén megérkezett 
volna, a )aror illIndket tagja keszen tartott fegyver
Jel benSlÍott az őrszobába és tekintve az őrszoba 
szűk .voltát, mi~:lj~rt az ,ajtó mellett foglalt állást, 
de a,hg bogy a ]aror belepett, az őrszoba hátterében 
egyedül levő Rákóczi-Pápai l\1ihály a dühtől eltol'
zultan a járőrt következő szavakkal fogadá: «Az iste
nét maguknak, hát megint a puskaporért zaklatnak, 
úgy-e? most voltak itt a zsidovini zsandárok és fel~ 
hánytak érte mindent, puskapor kell kutyák, no majd 
adok ezzel nü, s ezzel kigombolt kabátja belső zse
béből villámgyorsan forg6pisztolyt rántott elő s a 
véle szemben négy lépésnyire álló Kovács Buna Jó
zsef örsvezetöre tüzelt, u70nban az örsvezető nem 
yeszÍn-én el lélekjelenlétét, higgadtságát s milltán 
Rákl1czÍnak minden mozdulatát éber figyelemmel 
kisérte, aunak lövésre kinyújtott kalját feltüzött szu
rODyával elbillentette, tehát a lövés czélt tévesztett; 
IDá,~odszori lövésre azonban már nem volt ideje, Inert 
a következő pillanatban az örsvezetö lőtt és az ellen
szegülő mellen talilva pisztolyát elejtve, Ö3SZel'ogyott 
,e,s három órai kínos szenveiés után meghalt. 

A. R·:lkóczi :ihal kilőtt, lövedék a fölatől 115 centi
illHter magassúgban alig 56 centiméternyire joLbrn. 
oldalt az 6rsvezetö állás~tól f~1ród?tt a f~l1~a. . , -. 

Itt még megjegyezte,hk, ~:l1 ,:ze;'lnt ! ~,(1,~~oczt-PaFa~ 
l\lihály mint, köz:ll'talmu bet.oro e~ lukoto llelnc~~,k 
azon ~idéken~ de messze földön h1l'hecltés va klnel 0-

saQ"erol rettegett is ,oL. 
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Kovács Buna J 6zsef örsvezető egy év l~fol~ása 
alatt örsét mintaszerű állapotba hozta és azt III a~l~
potban fenntartja, örskörletében .nagyobb ?eszamItas 
alá eső lüderítetlen közbiztonságI zavar nln?S~n; de 
kiderítette még azon nevezetesebb közbiztonsagl zava
rokat is, melyek örskörletében az ő ottlét ét m~gelőző 
időkben előfordultak, sőt más örskörletekben IS nem 
ritkán szép eredménynyel működött; alárendeltjeit 
szorgalommal oktatja, képezi, tapintattal vezeti és 
befolyásolja, örsén erkölcsösség, jó egyetértés, baj
társi és katonai szellem uralkodik, minden csendőre 
a szolgálat lelkiismeretes teljesítésében és az ered
ményes működésben keresi és leli dicsőségét; ily 
körülmények között csak természetes következmény
nek tekinthető, hogy az örsparancsnok és csendőrei 
úgy alakosság, mint a hatóságok osztatlan becsülé
sét, bizalmát és elismerését teljes mértékben bírják. 

Többször említett örsvezető tehát nemcsak a be
kezdésben hivatolt elvet igazolta be teljes mértékben, 
de bebizonyította fiatal kora és aránylag rövid 411'2 
évi csendőrségi szolgálati idejével azt is, miszerint 
a gyakorlati szolgálati tapasztalatok megszerzéséhez 
nem okvetlenül évtizedek szükségesek; megszerezhe
tők e tapasztalatok erős akarat, szivós kitartás, min
den akadályt leküzdő szorgalom és a szolgálat iránti 
szeretet és komoly érdeklőcléssel aránylag rövid idő 
alatt is. Ha minden iránt, mi a szolgálatot érinti, 
komolY,an érdeklődünk, luinden előfordult esemény
nek melyére behatolunk, ha nem kimélünk fáradt
ságot s minden alkalommal az okot és okozatot ala
pos~~ kikutat juk, akkor mihalnar megnyerjük a mély 
belatas, éles áttekintés és gyors tájékozás képességét 
S ezzel megszereztük a gyakorlati szolgálati tapasz
talatot. 

Me~?yőzőclésün~, hogy igen sok ily derék örse van 
a testuletnek, adja az ég, hogy valamennyi ilyen 
legyen l 
Ez~~ derék örs parancsnokának, Kovács Bnna J ó

zsef orsvezetőnek, a közbiztonsági szolgálat terén 
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tauusított f{u'aclhatlan ügybnzgahnl1, czéltndl1to~ 
erélye, bátor éR eredményes nll1kö<léseél't a nl. kir. 
honvédehl1i lniniszteL' úr teljes lnegelégedését fejezte 
ki, a 111. kir. belügynliniszter úr pedig 40 forintllyi 
jntalOll1tlijat engedélyezett. 

,t
.-.' 

27. KllSZfl István, nl. kir. V. sz. csendőrkerületbeli 
Öl'svezető. 

EflY O/rflyilJ.·osság l"t~'ider'itése. 
Tóth József farnacli szabó és neje Pupp Erzsébet 

Esztel'golllmegye árvas7.éke által az 1871-hen elár
vult pól.ya Já~os, 10 éves fiúnak gyámjaivá nevez
t;ttek kl; az arva tartásáért évi 60 frtnyi díj bizto
SI ttatott nevezetteknek Pólya János árvapénztárilag 
kezelt vagyonából. A Tóth házaspár a tartási díjat. 
l'elldesen fel is vette évenként, a gyánlgyermekkel 
szenlben elvállalt kötelezettségeivel azonban Init senl 
törődött, nevelését teljesen elhanyagvlta és vele oly 
1110stoháll és durván bánt, hogy a gyerineket a szó 
szoros értelmében elgyötöl'te a háztól és csak olykor 
igyekezett azt ismét visszaédesgetni, a Inikor az évi 
díj esedékességének ideje közelgett, nehog-y Pólya 
J ános állandó távolléte folytán a jelzett összegtől 
elessenek. Tették pedig ezt Tóthék n,zon aljas czél
zattal, hogy a te3tileg-lelkileg elcsenevészett gyánl
gyel'lllek valamely véletlen eset következtében elvesz
szen s ők, helyesebben Tóthné, mint Pólya J ánosna~ 
anyai ágon való nagynénje amannak 2000 frt körül! 
Vl1O'yona iránt örökösödési igényekkel léphessen fel. -
Ily viszonyok között nőtt fel Pólya János 20 éves 
korfl,iO', midőn sor alá került. l\1inthogy n. 'Tóthék 
által ;árt véletlen mind,:tc1dig be nmn következof,t, 
Tóthék eltökélték maO'ukban O'yámgyel'lllekük Illeg-

/") o , 1"1 
O'yilkolását. a mit'e kedvező alkalolll gy~llant \Ina-
kozott am~llnak küszöbén álló besol'ozn,sn,., ' 

Tóthék ezen sötét tervöket azután olyl~epe~ io~n.
natosították, hogy Pólya fJ állOst ,188~~T éVI n:.al'C~ln~ 
9-én cl. n. 4 Ói'l1 körül tt !4zo1ns7.etlo ~\ hUl'Il1 kC)ZRegbll 
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kiilt1ütték csü~ln:'t,t llléretui, hogy llu)(los fi{~ l.étél'e 
t.is:ltess6ges láLbeli vel jelenhe8se~1 Ineg a sorozo bj~ott
sao' előtt. Alig hogy Pólya elIndult, a megg'yIlko
l:í,~'n, 100 fOl'Íntnyi jutalom igéretével felbérelt Mazán 
István, farnadi napszámost indították utána a lelket
len O'yámszülők egy üveg pálinkával s azon utasítás
sal,Ohogy siessen Pólya után és tartsa őt a kurali 
határban álló régi malom mellett lnindac1dig vissza, 
míg Tóth József őket utólérenc1i. 

Mazán Pólya Jánost csakhamar utol is érte, vele 
szóba ereszkedett, mondvú'n, bogy Tótbék külclték 
utána azon üzenettel, hogy várják be Tóth Józsefet 
a régi malomnál. 

A gyanútlan Pólya mit sen1 sejtve, a mondott 
helyen Mazán társaságában hevárta Tóth Józsefet, ki 
velök az ott el vonuló, alig térdig érő vízzel telt árok 
partjára telepedett és megpihenést indítványozott. _ 
l\lazán erre elővette a nála lévő pálinkás üveget s 
Tóthtal egyetemben itatni kezdte Pólyát, ki a közel 
egy liternyi szesztől fél óra alatt teljesen elkábult. _ 
A két czinkostárs ekkor Pólyát megragadta, az árokba 
lökte és mindaddig víz alá szorítva tartotta, 11líg az 
eHentállásra alig képes áldozat élni megszünt, 

A Tóth-házaspárnak ezen eset után tanusított 
magatartása, az elhunyt gyá1l1gyermekkel ennek élté
ben való szeretetlen bánásmódja, Mazán István egy
két elejtett szava Farnad község egész lakosságáball 
azon meggyőződést keltették, hogy Pólya János, ft 

kin a megejtett hullavizsgálat külerőszak nyomait 
nem állapította Illeg s ki ennélfogva bOllczolatlanlll 
temettetett el az esetet követő 4-5· ik napra, nelll 
vélf'tlennek, haneIn Tóthék Lirvú'gyállak lett áldo
zata. - Ezen közvéleménynek nyilvánulásai is vol
tak; Tóth József azonban, ki telj esen biztosnak érezte 
Inagát, a legelső ily hangú nyilatkozat hallatára a jó 
hír nevében luéltatlanul kisebbített egyén szerepét 
ül~ötte fel, az őt gyilkosnak állítókat l'ágahnazás 
nuatt büntető perbe fogta és - minthogy a gyilkos
ságot illeti) állítások igazolva nenl lettek - an1azok 

II 
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elmarasztalás át ki is vív ta. l\1indamellett neln volt 
megdönthető a farnadi lakosság abbeli lueggyőző
dése, hogy Pólya János halálát Tóthék idézték elő, 
de hangos nyilvánulása ennek többé neln akadt, mert 
Tóthnak a biróságnál elért sikere, bosszúvágya és 
fUl:fangja mÜldenkit elnémítottak. 

Igy álltak az ügyek Farnarton 1886. év elejéig, 
midön K1L8za Istvan őrmester, a volt ~éméncli örs 
parancsnoka, a Tóthék ellen fennálló közgyanúról 
bírt szerzett. K ~(;sza őrmester azonnnI hozzáfogott a 
nyomozáshoz, mely azonban csakhanlar felidézte a 
Tóth házaspár figyeimét is. 

A nyomozatba, melyet most K U8za őrmester IDeg
indított, ez egész lelkét és erej ét beleöntötte, a mire 
nagyon is szüksége volt, mert egyrészt a négy évvel 
előbb elkövetett bűnesetnek nyomra vezethető szá
mos mozzanata időközben elveszett, másrészt pedig .' 
Tóth páratlan szivóssággal, kitartással és furfanggal 
küzdött az őnnester szakadatlan ébersége ellen és 
küzdelmében mÜlden eszközt kimerített. , 

Igy például a figyelmet a gyilkossági ügy ny01110-
zásáról elterelendő, Tóth József ismételten lángba 
borította Farnadot és pedig oly ügyesen, hogy reá 
egyetlen egy eset sem volt kiderÍthető, a miben 
egyébiránt nem jelentéktelen része volt annak is, 
hogy a megfélelnlített közpégi nép Tóthtól rettegve, 
ellene váddal, bjzonyítékkal előállani nem mert. 
Sőt egy merész lépéssel még továbbra is Illent Tóth 
e téren, a mennyiben n1agát mint a Kusza őrmester 
által ellene felizgatott községbeliek gyülöletének tál'
gyát akarván minden részről feltüntetni - nen1 átal
lotta saját házát ismételten felgyujtani. 

Tóth ily kép elvonta K'l{;sza őrmester erélyél1ek leg
hivebb szövetségesét: az ü-ánta és Inüköclése iránt 
F.arnadon elsö időkben oly nagy lllérvben fennállott 
bIzalmat. 

Az üldözött Tóth azonban minden sikere III ell ett 
is rettegett az őrmester fáradhatlan erélyétől s hogy 
ezt rnogtöl'je, llul.jc1 az esztergomi szál'uy"parancsuok-
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ságnft.l, nJajd az V. sz. csenclőrkerületi parancsnok
ságnál élt feljelelltéssel K UBza őnuester állítéJlagos 
jogtalan zaldatásai luiatt, mely panaszai lüvizsgáltat
ván, a kivizsgálás eredményéhez képest és a Tóth 
búnössége felőli minden nyomatékos bizonyíték hiá
nyában lÚ!JBza őrmester figyelmeztetendő volt, hogy 
netáni halnis nyomon és rróth nagyszámú személyes 
ellenségének benl0ndásán induló szolgálati buzgalma 
általinagát Tóth ellenébt n semmiféle jogtalan lépésre 
ne ragadtassa. 

Elszánt, vakmerő bátorságának koronáját végre 
akkor tette fel Tóth, midőn az 1888. év julius havá
ban nyomtatott kiáltványt adott ki 500 példányban, 
ebben Inagát mint feddhetlen embert festvén, - a 
farnadi közbiztonsági zavarok kútforrásaul K1J,Bza 
őrmestert állítván oda, kit egyúttal nyiltan vádolt 
hivatalos hatalmával való visszaélésekkel, lnelyek 
ellen királyi biztos kiküldését kérendi. - A hatás, 
melyre Tóth számított, nelTI n.1araclt el; Tóth diadal
maskodni kezdett, lllert a további nyolnozat sikeré
ben ezentul már senki senl bizott, az őrmesternek 
kezéből ellenben, ki a nyomozást most már úgy szól
ván az egész környékre kiterjesztette, egymásután 
siklottak ki a kutatás szálai; ehhez járult még azon 
körülmény is, hogy K'L!J8za őrmester 1888. évi ~zep
tember hóban a kénléndi örsről ideiglenesen elvezé
nyeltetett s midőn oda öt hóval később visszahelyez
tetett, a környékbeli népből Tóth József hiresztelései 
által keltett abbeli meggyőződés, miszerint az őrlnes
ter a közbeeső idö alatt a Tóthtal szemben elköve
tett jogtalan és törvénytelen üldözések miatt reá 
szabott birósági büntetését állotta ki, - többé kiirt
ható nem volt. 

K'liJB.za őrlnester ekkor működé8e eredményét ösz
szegező, kimerítő jelentést terjesztett be a muzslai 
kir. járásbirósághoz, ebben a vizsgálatnak leendl> 
lnegejtése végett a biróság részéről történentlő kiszál
lást kérvén. A járásbíróság azonban az előzményeket 
ismerve, elég óvatos volt egy határozatlan il'álylJ u,u 

11* 



'j f~4 

tartot.t utasítást ut1ni csupán ki, melybell csak arra. 
utasította az őrmestert, hogyha oly fontos gyanú
okoknak jövend nyomára, melyek a letartóztatást 
igazolják, tartóztassa a bűnösöket le. 

~1időn az őrmester látta, hogy további tevékeny
ségére a biróság részéről sem nyer biztatást és buz
dítást, meleg elszántsággal és állását s jövőj ét kocz
káztatva, megragadta saját felelősségére az utolsó 
eszközt, melytől sikert remélhetett. - 1889. évi 
márczius hó 26 - 27 -én éjjel K'tLsza őrmester ugyanis 
Szabó örsvezető, Rom és Lénárt csendőrökkel éjnek 
idején Farnadon megjelent; a Tóth házaspárt letar
tóztatta és Rom csendőrrel bilincsben az örsre kisérte, 
a Szabó örsvezető és Lénárt csendőrből áll6 járőrt 
pedig utasította, hogy l\fazáll Istvánt szintén tartóz
tassák le és néhány óra mulva kisérjék az örsre. 

Ezen lénése által Kusza őrmester azt remélte 
L 

elérni, hogy az évek óta hnzódott nyomozás után 
egészen váratlanul bekövetkezett letartóztatás és az 
örsön való szembesítés vagy 'I'óthékat, vagy Mazánt 
megrendíti és makacs tagadását megtöri. 

Az őrmester ezen végrenlénye Leteljese~lett, mert 
a Tóthék letartóztatásáról nelTI értesült Mazán, midőn 
Tóth Józsefet, furfangja, vaklllerősége és gaztettei 
miatt vidékszerte rettegett czinkostársát nejével együtt 
vasra verve nlegpillantotta; egészen megrendült és 
K usza őrmester keresztkérdései által sarokba szo
rítva, bünét telj tartalmilag beismerte, Tóth Józsefet 
nevezvén meg czinkostál'saként. 

Itt megtört azután Tóth ellentállás a is, ki is min
den oldalról védelelll nélkül látván magát, az elvete
lnec1ettségben oly pál'atlau erélye meghátrált s ő 
lényegtelen eltérésssel szintén beislnerte gyámgyer
mekének anyagi érdekből, hideg számítással valb 
rneggyilkolású't. A muzslai kir. járáshiróság a hozzá 
heszúllított foglyok ellen azonna] elrendelte a fenyítő 
vizsgú,latot, lnely a budapesti kir. itélő tábla {~ltal 
elrendelt pótlások teljesítése után Tóth Józsefnek és 
1\1 azán THtVÚJll n ak oO'yiH: OSH{I.U b íí n t,c·ttf' nlia t,t óletroCfY-
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t.iglalli fegyházra történt elitéltetésével végződött. 
Két sulyos gaztettes, két gyilkos, ki a szerencse 
kedvező körülményei által ~yátnolítva, évekig volt 
képes daczolni az igazságszolgáltatással, ki sikerén 
elbizakodva s gondosan előkészített és ügyesen végre
hajtott gonosz tettének árúló nyoluát eltöl'ölve, el
S7ánt küzdeleIn után már-nlár kibujt az osztó igazság 
sujtó keze alól: a K~{;sza őrrnester vaserélye, lanka
tlatlan buzgalma, fáradhatlan kitartása és úgy szólván 
ösztönné erősbödött meggyőződés rugója által hajtott 
tettereje folytán érte el busásan kiérden1elt sorsát és 
vette el büntetését, melyre aljas bűncselekményével 
annyira ráqzolgált. 

Tóth és Mazán meglakoltatása, egy ártatlanul ki
oltott emberélet törvényes megtorlása fenntiekből 
kitetszőleg egyedül és kizárólag Kusza őnuester ér
deme, kit három év küzdelme ki nem lueríthetett s 
ki midőn minden támasza elhagyta, nem ingott meg 
ama erős bizalmában, hogya sötét tettet ki kell 
del·ítenie, annak szerzőit a törvény kezébe kell szol
gáltatnia. 

Ennélfogva Kusza István őrmesternek, ki eszerint 
két orgyilkosnak huzamos, lankadatlan kitartással 
eszközölt nyomozat alapján történt kézrekerítése és 
egy a balassa-gyarmati szakasz terii.letén évek óta 
garázdálkod6, az egész vidéket rettegésben tartó 
vakmerő tolvaj szövetkezet elfogás a s számtalan gaz
tettük éber, szorgos, serény nyomozat során való 
kiderítése által nemkülönben emberbaráti téren is 
őszinte meleg szolgálati buzgalmának ismételt tanu
jeIét adta s azért a magyar kir. V. sz. csendőrkerü
leti parancsnokság részéről kétszer megdicsértetett, 
három izben pedig dicsérő okirattal láttatott el: -
a m. kir. honvédehr..i miniszter úr teljes elismerését 
és dicséretét fejezte ki, a m. kir. belügyminiszter úr 
pedig neki 100 frtnyi jutalomdíj at engedélyezett. 

Rom csendőrt végül, kinek hathatós közremükö
désével Kusza őrmester rróth J 6zsef és nej ének letar
tóztatását és az Öl'sre való kisérését eszközölte, kinek 
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tehát az érdemben némi része szintén van, az V. sz. 
csendőrkerületi parancsnokság részéről nyert megfelelő 
dicséretet. 

* 
28. Szamosi La8zló czinJz. őrmester a m. kir. I. sz. 

csendőrkerület állományában. 
Alólopások Bras8ómegyében, de különösen a vol

kányi örskör]etben az 1886. előtti és az utána következő 
években igen gyakoriak voltak és annyira elhal'a
póc1ztak, hogya tulajdonosok lovaikat nem is merték 
már a legelőre kihajtani. 

Ezen időtájban lett Szan~osi László czinlz. őrmes
ter a volkányi örsre örsparanesnokul helyezve, kinek 
erélyes s körültekintő nyomozása és fáradhatlan szor
galma által sikerült a lótolvajok legnagyobb részét 
letartóztatni és a lopott lovakat jogos tulajdonosaik
nak visszaadni. 

E közben jött Szamosi ez. őrmester egy lótolvaj 
szövetkezetnek nyolnára, rnelynek feje Rogozea George 
(Parduez) feketehalmi illetőségü hirhedt lótolvaj volt, 
kit - miután folyton Romániában tartózkodott és 
csak a legnagyobb titokban, lólopások eszközlése 
végett jött lVIagyarországba - a legerélyesebb, 4 éven 
át folytatott nyomozás után sem sikerült letartóztatni. 

Szamosi ez. őrmester 1891. évi április hó 23-án 
besugója által, - ki már régibb idő óta meg volt 
bízva a lótolvajokat figyelemmel kisérni és nevezett 
őrmestertől pénzbeli jut.almat is kapott, - arról ér
tosült, hogy Rogozea két társával, volkányi Kelburián 
Nyisztra (Lika) és feketehalmi Kresztolován Nikolaéval 
ujabb lólopások elkövetése czéljából Romániából át
jött és a vidéken tartózkodik. Szamosi ez. őrmester
nek Benedek Péter cseudőrrel ekkor sikerült rövid 
idő alatt mind a három eO'yént a Bárcza menti sűrű 

b
b. 

füzes en meglepni és Kelburjánt s I(resztolovánt 
azonnal le is tartóztatni; a menekülni akar6 RoO'o
zeát pedig~SzarJ~osi ez. őrmester egy biztos lövés~el 
rnegsebesitvén, ez is hurok ra került. 

A három letartóztatott 16tolvaj a brassói kir. tör-
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vényszéknek átadatott, mely alkalommal kiderült, 
hogy Rogozea és társai csak a volkányi örskörletből 
60 <Irb lovat 4830 frt értékben loptak el; ezen lovak 
nagyrésze Szamosz: cz. őrmester által kipuhatoltatván, 
illető tulajdonosaik által Romániában visszaszerez
tettelc 

Rogozea az egész vidéket rettegésben tartotta és 
vaku1el'ősége annyira ment, hogyaménesből fényes 
nappal és az őrök szenle láttára a legszebb lovakat 
kiválasztotta és ellopta. Ellenszegülni neki senki sem 
mert, mivel rendesen fegyveresen járt és mindenkit, 
ki útját mel'észelte állani, veszélyesen fenyegetett. 
Csakis így volt képes magát ily hosszú időn át fenn
tartani és magát a megérdemelt büntetés alól ki vonni. 
A lakosság, bár tartózkodási helyét mindjg tudta, 
azt - mivel bosszújától félt - a legnagyobb titokban 
tartotta és nem merte elárulni. 

Ezen hirhedt gonosztevő elfogatása csakis Szarrtosi 
cz. őrmester észszel'ü eljárásának és fáradhatlan buz
ga,lmának lehet tulajdonítani, ki ez által a ló lopások
nak az egész vidéken véget vetett; s miután nevezett 
őrmester különben is az örskörletében azelőtt gyak
ran előfordult rablógyilkosság, gyilkosság, betöréses 
lopás, zsarolás és más egyéb bűntettek tetteseit ki
derítve, örskörletében a közbiztonsági viszonyokat 
helyreállította és a lakosság nyugalmát bjztosította, 
ennélfogva őt a m. kir. honvédelmi miniszter úr a 
közhiztonság terén tanusított eme erechnényteljes 
tevékenységeél't dicsérő okirattal tüntette ki, a ill. kir. 
belügyminiszter úr pedig 50 frtnyi jntalolndíjban 
részesítette. 

29. Szalay Jenő, 
30. Boka István és 

-)e-

31. Balázs Ferencz csendőrök a m. kir. II. számú 
csendőrkerület állományában. A Battonyán 1891. évi 
junius hó 21-én kiütött lázadás':~ alkalmával a község
házát nlegszállva tartó bajtársakhoz csatlakozva, 

* L. 108. lapon. 
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e7;okkel együtt ft lázu,lló tÖluegnek luegki!:lérlett 11Hí80-

dj}i támadását visszaverték és a törneget féken tartották 
s ált.a.lában az egész esetnél higgadt, erélyes és bátor 
luegLizható lllagatartást tanusítottak. Ezen derék 
lnagatartás eHsnleréseiil nevezetteket a nl. kir. hon
véllelnli nliniszter Íll' dicsérő okirattal tiintette ki. 

III. A m. kir. és a m. kir. horvát-szlavon csend. 
őrségi jutalmazási alapból jutalomdíjat nyertek. 

A ?n. kir. I. sz. csendőr kerületnél : 
1. Sch'wurcz l\Iózes Ől'lllester _ _ 25 frt. 
2. Sz(/?nosi László örsvezető ezimz. őrmester 20 frt. 
3. Ifafdú István örsvezető ezimz. őrmester 20 irt. 
4. Urcgdy László örsvezető ez. őrmester ___ 15 frt. 
5. S ZŐC8 János örsvezető ez. őrnlestel' _ _ 15 frt. 
6. Rostauscher l\lihály örsvezető ez. őrmester 10 frt. 

A 'In. kir. II. sz. csendőr kerüleInél : 
7. Toháti János őnnester 
8. Sl>rnzcs Lajos örsvezető ez. őrmester __ _ 
9. Schmidt Ferenez örsvezető ez. őrmester 

25 frt. 
15 frt. 
20 frt. 
15 frt. 
15 Íl't. 
10 frt. 

10. Kovács Buna József örsvezető 
11. Jeskó István csendőr _ _ _ 
12. Bohár l\Iihály örsvezető ez. őrmester __ 

A 'Jn. kir III. sz. csendőr kerületnél : 
13. Ne1nes Sándor örsvezető ez. őrmester __ _ 
14. O,,'leán Sándor örsvezető ez. őrmester 25 irt. 

15 frt. 
15 frt. 
15 frt. 
15 frt. 
10 frt. 
10 Íl't. 

15. Flam1n Bertalan örsvezető ez. őrmester 
16. H ofj'mann Kristóf örsvezető 
17. Á"'vai András csendőr __ _ 
18. Wiederhehr Márk őrluester 
19. Szunyogh István csendőr 

A 'Jn. ki?,. IV. csendő'r kerületnél : 
20. 8che1'er András őrmester _ 
21. Malyáta Agoston őrmester 
22, Papp Gergely Öl'RVezetö ez. Öl'lllcRter 
2:3. Balogh József Öl'svezetö ('z. önuestel' 
23. Nyikora Sándor Öl'svezetö 
25. ])'I'ojJjJcr G yuh" cBon<161'. __ 

20 frt. 
15 fl't .. 
15 irt. 
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