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Úgy a fennebb leirt tŰ!leset alkalmával tanusított. 
bátor és elszánt magatartása ért, valamint a közbiz
tonsági szolgálat terén kifejtett eredményes, fál·ael-· 
hatlan és ügybuzgó működéseért a m. kir. honvé
delmi minister úr Simon Péter őrmesternek teljes 
elismerését fejezte ki, a m. kir. belügyminister úr
pedig neki 40 frtnyi jutalomdíjat engedélyezett, mig 
Forgó István és Korpodeán csendőrök, kik nemcsak 
a fennebb leirt két alkalommal, hanem egyébkor is. 
örsparancsnokukat a köz biztonsági szolgálat terén. 
teljes odaadással, a legjobb akarattal és iparkodással 
támogatták, a m. kir. II. sz. csendőr-kerületi pa
rancsnokság részéről kaptak dicsérő okiratot. 

-" '" 

15. Fleische1· János csendőr, a magyar kir. L sz 
csendőr-kerület állományában a KiR-Oklóson, 1891. 
évi augusztus hó 22-én rablókkal történt összeütkö
zés alkalmával tanusított bátor és előljáróját (Wi
ditscher Adolf * örsvezető·járőrvezetőt, ki ez alka-
lommaI tanusított vitéz és bátor magatartásaért a 
koronás ezüst érdemkereszttel lett kitüntetve), oda
adással támogató magatartása elismeréseül a m. kir .. 
honvédelmi minister úr részéről dicsérő okirattal 
lett ellátva. _,, 

' 1' 

16. V ajna Ján os czimz. örsvezető és 
17. Gelsinge1· János csendőr, a m. kir. II. sz •. 

csendőr-kerület állományában : 

BEgy derék örs működésének rövid 
vázlata. 

A mult, 1892. évi Zsebkönyvben alkalmunk volt 
a Temes megyei dettai örs működését méltatni s ak
kor azon meggyőződésünknek adtunk kifeje~ést, hogy 
a testületnek igen sok ily derék Öl·se van. Es van is t: 

* Lásd 106. lapon. 
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l~z alkalollunal a Vajna János cJl:Ílnz. örsvezető 
l)al'anCf~noksttga alatt {1:11ó bl'~lc~eD:aui, örs m!íködését 
,nkarjuk rnegisluertetnl annal IS Inkabb, mIvel ezen 
örs leaényséO'e, nevezetesen Vajna János cz. örsve
z ető, °Gcl8ingel' János, Juhász János II., Steiner 
1\liksa és 8choblocher József csendőrök, az utóbbi 
időben oly kiválóan és el'edménydúsan működtek a 
ayakorlati közbiztonsági szolgálat terén, hogy ebbeli 
~lüködésük elismeréseül az első kettő Ininisteri di

- csérő okiraton kivül pénzbeli jutalmazásban is része
sült, mig a többi 3 csendőr a II. sz. csendőr-kerü
leti pal-anc8nokság által dicsértetett meg. 

A sok közül csak a következő kiválóbb és érdeke
:sebb eredményeket akarjuk felsorolni. 

1. Lupu Tódor szécF'ányi lakos kárára, 1891. évi 
'szeptember hó 23 án 2 db. 300 frt értékű ló lopa
tott el. A nyomozás ugyan miniljárt másnap beve
zettetett, de ennek eredménye nem volt. Nehány 
nap mulva azonban a bruckenaui örsnek tudomására 

-tudott, hogy azon időtájt, a mikor eme lólopás tör
tént, Pakurár Mózes, szécsányi lakos istállójában egy 
Gugoly Vaszi nevü fibisi egyén yolt elrejtve. Ezen 
körülmény Vojna cz. örsvezető örsparancsnokban 
gyanut keltvén, azonnal Gelsinger János és Juhász 
J ános II. csendőröket oly utasítással vezényelte ki, 
hogy Fibisen Gugoly Vaszit, Szécsányban pedig Pa
kurár Mózest az ügyre vonatkozólag kérdezzék ki. 

. A járőr Fibisre érkezve, Gugoly Vaszit kikérdezte, 
.de ez miről sem akart tudni, mindazon által a járőr 
őt 8zécsányba magával vitte, hol Pakurár Mózes 
házához érkezve ez azon hiszemben, hogy Gngoly 
tettüket már bevallotta és őt a csendőrök ezért már 
le is tartóztatták, minden kényszer nélkül előadta, 
mikép a kérdéses lovakat Milos N ikolej és Ambrozie 

.J ovi szécsányi lakosok lopták el és az ő (Pakurár) 

. valaluint Gugoly Vn.szi közreműködésével Teluesvál:t 
,eladták 8zaLilyov Péter ó-besenyei lakosnak, kinél 
.a járőr a lovakat ll1eg is találta és elkobozta. 

l\1időn Pakurár vallomása alapján a fent megne-
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zett czinkostál'sakat ui járőr letartóztattta., ezek e 
miatt Pakurár ellen felingerelve, őt azzal vádol
ták, hogy ő 

2. 1891. évi szeptembel' hó 20-án Armint Ferencz,. 
szécsány j lakos kárál'a, az aj tó befeszítése után 11 frt 
értékü éleImi szert, azonkivül ruhát és ékszert lo
pott. A járőr a nyomozást ezen lopásra is kiterjeszt
vén, Pakurár Mózes eme tettét, -- miután a nála. 
eszközölt házIDotozásnál a bűnjelek nagyrésze mea -

találtatott, - beismerte, de egyuttal előadta, hogy 
ezen lopá8nál Anlbrozie J ovi is jelen volt, kinél 
azután a járőr . a lopásból eredő többi tárgyakat 
meg" is találta. Pakurár l\fózes látva, hogy czinkos
társai ellene törnek, . a boszuérzet behatása alatt 
még bevallotta, hogy 

3. ő és Eugarin Ambrozie, 1891. évi május h6 
20-án Sztallics Dimitl·u szécsányi lakos kárára 26 frt 
készpénzt és egy köpenyt loptak el, a pénzt elköl
tötték, a köpenyt pedig eldobták. Ezen utóbbi lopás. 
kinyomozásánál Gels.znge1· J ános csendőr kénytelen 
volt fegyverét is használni, a mennyiben a község
házánál eszközölt kikérdezés alkalmával Bugarin 
Ambrozie bátyja a járőrt veszélyesen fenyegetve kö-· 
vetelte öcscse szabadon bocsátását, majd midőn 
a járőr ezt megtagadta, egy csákánynyal Gelsinge1' 
csendőr t fejbe akarta ütni, de Gelsinger csendőr az 
ütést fegyverével felfogta és a további ellenszegü
lésnek elejét vette az által, hogy a gal'ázdálkodónak 
ballágyékába egy szuronydöfést intézett. 

A Gelsinger János éR Juhász János II. csendőrök-· 
ből álló járőr 1283 / 4 órai fárasztó szolgálat teljeSÍ
tése után, a felsorolt 3 lopást kidel'Ítve és az összes. 
tetteseket letartóztatva, yonult be az örsre . 

4. Az 1888. év junius hó 15-én Lika György szé
csányi lakos kárára 1 db. és Gradinár J ózsef ottani 
lelkész kárára 2 db. ló,. összesen 185 frt értékbent 
lopatott el. Az ekkor bevezetett nyomozás ered
ményre nem vezetett és igy az eset kiderítetl~n 
luaradt. A kiderítetlen közbiztonsági zavarok utan 
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nyomozva a V ajna János ez. örsvezető és Gelsinger 
János cse~dőrből álló járőr 1891. évi november hó 
26-án Szécsán községbe érkezett; ekkor Vajna ez. 
örsvezető tud va azt, hogy az ottani közártalmú egyé
nek egymással haragban vannak és egymás ellen 
fel vannak ingerelve, felkereste Pakurár Mózest és 
reá fogta, hogy czinkostársai őt azzal vádolják, mi
.szerint a nyomozás alatt levő lólopást ő követte el. 
Ezen vád felett megdöbbenve, Pakurár zavarba jött, 
de csakhamar haragra gyuladva czinkostársai ellen, 
készségesen vallotta, hogy eme 3 lovat ő Miloszav 
Nikolae, Monaszie Fülöp és Floringa Juon szécsányi 
lakosok társaságában lopta és a temesvári vásáron 
Juoneszku Pavel nagy-kövéresi hirhedt lókötőnek 
.adták el. A járőr a lovak után nyomozva kiderÍ
tette, hogy Juoneszku Pavel a lovakat Proka Goron 
uj laki lakosnak, ez Argyelán V ásza mehalai lakos
nak, emez pedig Trifu Jvacski román-szent-mihályi 
lakosnak és az Neczim Paja dinyási lakosnak adta 
-el, kik közül az utóbbi kivételével valamennyien a 
tettet beösmerték, miért is valamennyi letartóz
-tatva éR Neczim Pajával együtt, kire a járőrnek si
került egy román-szent-mihályi lakos személyében 
-egy szavahihető terhelő tanut szerezni, a vingai kir. 
j árásbiróságnak átadva lett. 

5. A Neczim Paja dinyási lakosnál az előbb em
lített lólopás utáni nyomozás alkalmával tartott ház
kutatásnál a járőr egy gyanus lovat talált, melyről 
N eczim járlatot nem mutathatott fel, miért is a 
járőr eme lovat elkobozta. 

6. A fennebb leirt nyomozás alkalmával azon ér
dekes eHet adta elő Inagát, hogy midőn a járőr l\1i
loszav Nikolaét a községházánál a lólopás miatt 
ké.rdőre akarta vonni, ez nem tud ván melyik tette 
mIatt lett letartóztatva, be seIn várta a járőr kér
-<léseit, felkiáltott, hogy «ő már ' tudja, mi baj van!)) 
m.i;e a járőr figyelmessé téve, egyelőre alólopást 
:szoba sem hozta, hanem ügyesen kérdezve Miloszav
tól a következő vallomást sikerült ki venni: A gyal'-
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matai takarékpénztárnál 1891. évi junius havában ő 
Lupu Dimitrie és J ovi Ambrozie társaságában egy 
hamisított váltóra 200 frtot vettek fel, mely czélra 
nekik a hamisított váltót a Kis ügyvédnél irno ki 
111inőségben alkalmazásban volt Fogarasi Evlavius, 
volt örs vezető 5 frtért állította ki. 

A 4., 5. és 6. pontok alatt felsorolt bűncselekmé
nyek tetteseit letartóztatva, Vajna János ez. örsve
zew és Gelsinger János csendőr, 231 órai nyomozá'R 
után vonultak be örsükre. 

7. Az örs kiderítetlen közbiztonsági zavarai között 
fel volt jegyezve, hogy 1S88. év augusztus havában 
Bajmi Juon szécsányi lakos kárára ismeretlen tette
sek 2 db. 200 frt értékü ökröt loptak el. . Az 1891. 
évi deczember hó 17 -én nyomozó szolgálatba kive
zényelt Gelsinge1' János és Schoblocher József csend
őrökböl álló járőlonek eszélyesen és ügyesen keresz
tül vitt nyomozása folytán sikerült a tetteseket Pa
kurár Mózes, Miloszav Nikolae és Lupu Dimitrie 
szécsányi, Kapra J uon murányi éS' Gugoly Vaszi 
fibisi lakosok személyében kidel'Íteni, kik tettüket 
beismerték és bevallották, hogya kérdéses ökröket 
Köplinger József temesvári 'mészárosnak adták el, ki 
azokat levágta és elárusította. 

8. Ezen nyomozás alkalmával a járőr arról is ér
tesült, hogy Pakurár l\Iózes, Romeszku Julian, Albu 
György és Izsák György szécsányi lakosok feItu
nően sokat Inulatuak a korcsmában és mindég ötös 
vagy tizes bankjegygyel fizetnek. A járőrben ezen 
viselkedés gyanut keltvén, nevezetteket a pénz hon
nan szerzése iránt kérdőre vonta. A gyanusítottak 
csakhamar zavarba jöttek, majd ellenmondás okba 
keveredtek, lnig egyikük hosszabb kikérdezgetés 
után töredelmesen beösmerte, hogy Szebin Buna vingai 
hivatalszolga luegszerezte nekik Stencse Mózes szé
csányi lakos telekkönyv.1 kivonatát, melynek alapján 
Fogarasi Evlavius vingai lakos 10 frtért 2 darab 
200 frtos hamis váltót készített, melyekre Paduresan 
J non szécsányi kisbiró a hivatalos pecsétet reá nyomta; 
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ezen váltókkal sikerült azután nekik a gyarmatai 
és a perjámosi takarékpénztáraktól 200-200 frtot 
kicsalni. Ezen vallomás alapján a járőr az összes 
tetteseket letartóztatta és a biróságnak adta át. 

9. Ugyanezen nyomozás alkalmával sikerült a jár
őrnek a Brezán Ambrozie szécsányi lakos kárára, 
1891. évi május hóban elkövetett borjulopás tetteseit 
is felfedezni. A járőr ugyanis nyomozás közben arról 
értesült, hogy május hó 10. és 15-ike közötti éjjele
ken Pakurár Mózes házában nagy mulatságok foly- . 
tak, melyeknél nagyobb mennyiségü hus fogyaszta
tott el. Midőn a járőr erre vonat.kozólag Pakurárt 
kérdőre vonta, ez az egész dologról mit sem akart 
tudni; a járőr erre Pakurárt a községházánál biztos 
őrizet alatt hagyván, nála házmotozást tartott és 
ekkor annak 11-12 éves leánya elmondta a járőr
nek, miszerint ő biztosan etnlékszik, hogy a kérdé
ses időben Bugariu Ambrozie és J ovi Ambrozie az 
apja házához egy borjut hoztak, azt ott levágták és 
azután együtt elfogyasztották. Most a járőr a köz
ségházához visszatérve, Pakurárt ujból elővette s 
midőn ez látta, nlily alaposan van a járőr az egész 
dologról értesülve, beösmerte, hogy a borjut ő fent 
megnevezett 2 czinkostársával Bl'ezántól lopta el. 

A 7., 8. és 9. pontok alatt felsorolt bűncselekmé
nyeket a Gel8inger János és Schoblocher József 
csendőrökből álló járőr 147 órai fáradalmas szolgá
lat teljesítése után derítette ki. 

. 10. Az 1891. évi juliu~ hóban Te~esvárt megtar
tott országos vásár al~almá.val Stani cs Illie a vásár 
befejezte után S.toji Mita, Baczku József, Szucsu 
A mbrozie, Krizsan Florian, J ovi Tanaszie, Deszpot 
1\1ihály, Bugór N ikolae és Stoji Al,exandra szécsányi 
lakosokkal egy szobában aludt. Ej fél után Stanics 
Illie felébredvén, legnagyobb rémületére észrevette, 
bogy mellényzsebe ki van vágva és a benne volt 
200 frt hiányzik. Stanics az esetet rögtön bejelen
tette a temesvári rendőrségnek, mely azonnal a szo-, 
bában levőknél személymotozást tartott, de ered-
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lnénytelenül. A bruckenaui örs az esetről értesülve,. 
a fennevezett k~lömben is előtte jól ismert egyé
neket hosszabb Időn át figyelemmel kisérte éfl így 
~sakhamar feltünt, hogy Baczku József, ki köztudo
lllásulag teljesen vagyontalan volt, magának egy
szerre uj ruhát csináltatott s azután eddigi szokása 
ellenére a. korcsmában is többször luegfordult. Ezen 
értesülés folytán Steiner Miksa és Schoblocher J ó
zsef csendől'ök 1892. évi január hó l-én SzécsánYl'a 
kivezényeltettek, hová megérkezve Baczkut a pénz. 
honnan szerzése iránt kérdőre vonták. Ez eleinte
kifogásokkal élt, de miután a járőr 50 órai fárasztó
utánjárás folytftn ellene és czinkostársai . ellen több
Lizonyítékot szerzett be, beösmerte, hogy a kérdéses: 
pénzt Stoji Mita lopta el, miután késével Stanics 
nleIIényét felvágta, s nehogy felfedeztessenek, a pénzt. 
nzonnal Stoji Alexandra hajába bekötötte, hol persze
.a rendőrök a motozás alkalmával nem is keresték .. 
A lopott pénzből mindegyikük 10-10 frtot kapott,. 
'lllig a legnagyobb részt Stoji Mita mftgának taJ.'totta. 
Illeg. Ezen vallomás alapján a járőr az összes tette
seket, kik a lopást beösmerték, letartóztatta s a te
Illesvárj kir. ügyészségnek átadta. 

11. Az örs kiderítetlen közbiztonsági zavarai után 
nyomozva, Vajna János ez. örsvezető és Gelsingm" 
János csendőrből álló járőr 1892. évi január hó 2· án 
Szécsány községben egy besugójuktól arról értesült,. 
hogy az 1890. évi julius hó l·én Lapusnicsán Juon. 
szécsányi lakos kárára elkövetett lólopásról Miloszav 
Nikolaenak valamit tudnia kell, luiután ő akkor csősz: 
volt. Mivel nevezett a járőr elő.tt mint lótolvaj már 
régibb idő óta ismeretes volt, a járőr őt előzetes· 
őrizet alá véve, a községbázához kisérte és ott a 10-
pásra nézve kikérdezte. Miloszav a járőr ügyes kér
dései folytán azt hivén, hogyacsendőrök már úgy 
is mindeut tudnak, csakhamar beösmerte, hogya. 
3 db, 150 frt értékü lovat csakugyan ő lopta el és. 
pedig Doki Tódor s J ovi Száva segélyével. A lopott. 
lovakat még az nap Francz Meszki szécsányi lakos-

lO 
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nak adták el, ki nemsokára ezután a lovakkal egyi.ttt 
Bulgáriába költözött. 

~2. Ug;vanez.en ~árőrnek .. eze.n alk~l~mmal még egy 
mas, régIbb klderItetlen kozblztonsagl zavart is sike
rült kinyolnozni. Ugyanis az 1890. év őszén Gredi
nár József szécsányi lakoR udvarából, a kerités le
l'ombolása ~~á~ egy 8 frt ér~ékü !ósz~rszám lopa
tott el. A Jaror a fennebb leIrt lolopas után nyo
mozva kiderítette, hogy eme lószerszámot Csubof 
J uon és J ovi J uon szécsányi lakosok lopták el, kik 
letartóztatva, tettöket beösmerték és előadták, hogy 
:a lószerszámot Temesvárt egy előttük ismeretlen em
bernek adták el. 

13. Ugyanezen nyomozás alkalmával a járőr előtt 
,Szécsányban többen felemlített~k, hogy Dragos Tó
,dor daczára annak, hogy ember emlékezet óta ser
;tést soha sem vágott, most egyszerre diszllótorra 
készül. Ezen eset a járőrnek gyanus szinben tünvén 
fel, Dragost a nála talált sertéshusra vonatkozólag 
kikérdezte. Dragos eleinte azt állította, hogy a le
vágott sertést ő nlaga hizlalta ; de miután a járőr
nek bizalmas emberei utján sikerült megtudni, hogy 
Dragos az általa, hizlalt 2 db. sel'tést Vingán pár 
nap előtt eladta: Dragos előadta, hogy midőn ser
téseit eladta volt, Vingáról hazajövet az uton talált 
2 db. sertést. Ezzel azonban a járőr nem elégedett 
meg, hanem tovább nyomozott és csakhamar sike
rült is neki kideríteni, hogy Dragos a kérdéses 
2 sertést Kopf János vingai lakos, utkaparótóllopta, 
mit Dragos ezután be is ösmert. 

A Vajna János ez. örsvezetö és Gelsinger János 
.csendőrből álló járőr alI., 12. és 13. pontok. alatt 
felsorolt 'büncselekményeket kiderítvén, a letartóz
tatott' tolv$jokkal 125 órai szolgálat teljesítés után 
vonult be az ÖrSl'e. 

14. Menrád Mihály uj-aradi lakostól 1891. év ta: 
lVaszától őszig előtte ismeretlen, állítólag szécsánYl 
lakosok, mint később kiderült hamis bizonyítván!o,k 
.alapján 235 írt értékü éleimi szereket hitelbe vasa-
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roltak. Midőn Menrád az év vége felé SzécS'ányban 
adósait fizetés végett kereste, n'agy keserüségére azon 
tapa'sztalatra jutott, hogyabizonyítványokon meg
nevezett egyének Szécsányban nem léteznek. Midőn 
az 1892. évi január hó 18-án kivezényelt Va}na Já
nos czimz. örsvezető és Gelsinger János csendőrből 
álló járőr a csalók után nyomozott, Pakurár Mózes 
egyik szomszédjától megtudta, hogy az a nyáron 
egyszer 2 zsák lisztet hozott haza, a 'mihez aligha 
igaz uton jutott. A járőr ennek folytán Pakurárt 
kérdőre vonta, ki rövid habozás után beismerte, hogy 
a kérdéses csalást ő J ovi Ambrozie, Izsák György, 
Dnmitru Illie, Bugar Ambrozie és Csupof Mojsze 
társaságában, illetve közl'eműködésével követte el és 
hogy a hamis bizonyítványokat Kis, vingai ügyvéd
nél alkalmazva volt Barbar Konstantin irnok állí
totta ki. 

Ezen csalás tettesei után nyomozva, a járőr még 
4 bűncselekvény tetteseinek llyomára jutott. Ugyanis 

15. Sackesz Gyorgye murányi lakos kárál'a 1891. 
évi j annál' hó 16-án az ablak kifeszítése után a szo
bából 11 frt 60 kr. értékben hust és gyapjut loptak 
el. A járőr eme lopás tettesét Vingán Gyorgye mu
rányi lakos személyében' derítette ki. Továbbá 

16. a járőr , tudomására j ött, hogy Deme J ova és 
Padurián Juon szécsányi lakosok 1891. évi január 
hó 6-án az ' ottani korcsmában együtt mulattak. Mi
dőn Padurián Deménél pénzt pillantott meg, - hogy 
azt tőle , elvehesse, vele összev(jszett és őt a korcs
mából az utczára kidobta, hol Deme eszmél~tlenül 
fekve maradván, a később a korcsmából távozó Pa
durián tőle a nála volt 12 frtot elrabolta, mely tet
tet a jál'őr által letartóztatott Padurián, a korcs
máros tanuvallomása következtében be is vallott. 
Végül a járőr még két lólopást is kiderített és pedig: 

17. A Temesvárt 1891. évi szeptember hó 29-én 
'megtartott or'1zágos vásár alkalmával Weber József 
német-bencseki lakos , kárára egy 70 frt értékű lova t 
loptak el. A járőr . kiderítette, hogy Kecsán Mitl'u 

10'" ',-
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murányi lakos Weben"el a k~rcléses lóramegalku
nott, de már előzln-eg Moleka Adám öl'egfalusi ezi· 
cránynyal megegyezett abban, hogy amig ö Weber
~el a járlat átirását eszközli, addig l\tloleka vigye el 
a lovat , s majd ők ketten tuladnak a lovon és a nye
reségen osz.tozkodnak. A czigány a lovat el is vitte 
éR midőn Kecsán Weberrel visszatért és a lovat már 
nem találta elő, még ő követelte vissza a foglalót. 
Weber akkor rögtön bejelentette ugyan ·az esetet a 
rendől"ségnél, ez be is vezette a nyomozást, de erec1-
ményre nem jutott. Most Vajna cz. örsve~etőnek és 
Gelsinger csendőrnek sikerült Kecsánt és Molekát 
kipuhatolni és vallomásra birni. 

18. Midőn a . járőr Kecsánt és Molekát letartóz-
tatta ' és őrizet végett egy szobában elzárta, a czigány 
azon hiszemben, hogy senki sem hallja, el kezdett 
panaszkodni, hogy ők a lólopáson rajta veszítettek, 
mig Pakurár Mojsza, ki ugyanazon vásáron egy ma
gyar embertől 2 db. lovat csalt ki, büntetlen marad. 
Alig hallotta meg az aj tó előtt hallgatódzó járőr 
Pakurár nevét, ' rögtön benyitott a szobába és az 
illető által elkövetett lólopás után erélyesen tuda
kozódott, Hosszabb vonakodás után a letartóztatot
tak előad ták, miszerint Pakurár egy előttök isme
l"etlen embertől 2 db. 180 frt értékü lovat csalt ki 
azon ürügy alatt, hogy ő jómódu bogdáni lakos, mely 
állítását a helyszinén mintegy vélet.lenül jelenlevő 
Gugoly Vaszi fibisi és Keszán Mitru murányi lako
sok készséggel bebizonyították. A járőr most ezell 
2 ló után nyomozva, megtud ta, hogy azok 1\tlodoson 
vannak, miért is Modosra sietett, boI Petrovics Jo
vát és Danjanov Liszát orgazdaAág gyanuja miatt 
letal.tóztatták, majd pedi~ ezektől megtudván, bogy 
a lovak időközben Kanák községbe szállíttattak, 11 

járőr oda is elment és a lovakat ott csakugyan 
Raffrela Györgynél meg is találta. Onnan viss~a~elé 
menve a járőr a többi tetteseket is és pedig Flblseu 
Gugoly Vaszit és Szécsányban Pakurár l\tlojszát le
tartóztatta. A tettesek közül egyik sem tu<1ta a 1(Y 

~ak logoS 
jelelltke~et 
letart67It&tl 
öt a teme 

A 14., 
bűncselek 
csendőr 3 

VajrllL 

hatl3Jl, ö: 
gálati bt 
bizalmát, 
gának, 
meg, roe 
kiMpzes 

Ge~8iJl 
es Schol 
meg a j 
is, hogy 
közbiztc 
legjobb 
ködesük 
nagyba! 

I menyek 

18. ( 
kerület 
gálat tl 
odaado 
teljesíti 

k
,l 

m. II 
fejezte 

19. 



galku. 
li czl. 
Veher. 
,gye el 
a nye. 
~ ~tte 
tt már 
glalOt, 
letet 3 

~ ere~· 
~ek es 
;olekat 

I t I ;ar oz· 
• I 

zlgany 
:ezdett 
tettek, 
y ma· 
aarad. 

• I , 

JarD!' 
~s az 
tuda· 
tatot· 
Isme· 
aJt kl 
,mely 
!ulevo 
lako· 
ezeu 

dOBon 

38 Ja· 
Jlllat! 
boa\, c· 

lak, ft 

ugyan 
zafele 

ibi seu 

:at le' 
a 10-

149 

vak jogos tulajdonosát megnevezni, de csakhamar 
jelentkezett Bezdán Imre majláthfalvi lakos és a 
letartóztatott 3 egyént felismerte mint azokat, kik 
őt a temesvári vásáron oly rútul megcsalták .. 

A 14., 15., 16., 17. és 18. pontok alatt felsorolt 
bűncselekményeket Vajna ez. Öl'svezető és Gelsingetr 
csendőr 316 órai nyomozás után derítették ki. 

Vajna János ez. örsvezetö, örsparancsnok, fárad
hatlan, önfeláldozó, eredménydús működésével, szol
gálati buzgalmával úgy alakosság, mint a hatóság 
bizalmát, becsülését és elismerését vivta ki ma
gának, de a legnagyobb elismerést azért érdemli 
lneg, mert csendőrjeit úgy erkölcsi, mint szolgálati 
kiképzés tekintetében jól befolyásolja, vezeti és neveli . 

Gelsinger János, Juhász János II., Steiner Miksa 
és Schoblocher József csendőröket elösmerés illeti 
meg a fenn ebb felsorolt érdemeken kívül még azért 
is, hogy úgy egymást, valamint örsparancsnokukat a 
közbiztonsági szolgálat terén teljes odaadással, a 
legjobb akarattal és iparkodással támogatják; mű
ködésükben szorgalmat és buzgalmat fejtvén ki, 
nagyban hozzájárultak az elért siker és a szép ered
mények biztosításához. 

* 
18. Ozimbalmos József, m. kir. I. sz. csendőr

kerületbeli czimz. őrmesternek a közbiztonsági szol
gálat terén hosszabb szolgálati ideje alatt tanusított 
odaadó ügybuzgalmáért és kötelességének mindig hű 
telj esítéseért, valamint eredményes müködéseért a 
m. kir. honvédelmi minister úr teljes elismerését 
fejezte ki. 

,I, 
't-

19. Fehé?' Pál, m. kir. V. sz, csendőr-ker. csendőr. 
Fehér Pál és Czapák Andl'ás csendőrök 1892. évi 

julius hó 13-án reggeli 1/22 órakor a hontmegyei 
Csákócz község közelében portyázván, egyszerre ész
revették, hogy a községben tüz ütött ki; mire futó 
Mpéshen a fahtba siettek, . a lakosokat , fellármázták 
és az oltásra ösztönözték. Mikor azonban a járőr a 
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tüz szinhelyél'e érkezett, akkorra a dühöngött szél· 
vész következtében már 10 ház lángban állott, a 
között a Pietro · István háza is, melynek hátulsó lak· 
osztályában özv. Pietro Mátyásné, szül. Risko Mária 
lakott. Ezen nő ágynemüjének megmentése czéljából 
a már javában égő házba behatolt, de a belső karn· 
rában a nagy hőség és a fojtó füst következtében 
ájultan a földre rogyott. 

Rövid idővel ezen esemény után érkezett a járőr 
Pietro házához és ott. Stefanik Vilmostól megtud ta, 
hogy özv. Pietroné ~Z égő házban benrekedt, de senki 
sem mer megmentésére vállalkozni. Fehér Pál csendőr 
gyors ~lhat~rozással fegyverét és kalapját Czapák 
András csendőrnek átadván, az égő ház előtt. álló 
Kmety Mária kezében levő vastag lep.edőt a Mesziár 
Miso által hozott vizbe beáztatta, s azt fejére terit· 
vén, valamin.t védekezésül a fojtó füst ellen annak 
egyik csücskét szájába vevén, férfias elszántsággal a 
fed éIről lehulló zsaráénokon · keresztül a lánggal és 
füsttel telt házba behatolt. Eleinte a nagy füst miatt 
nem láthatott semmit, de midőn tapogatódz va a ka· 
maráig jutott, egyszerre az ablakon át egy lángözön 
világított be, melynek fényénél Fehér csendőr özv. 
Pietroné alakját a földön megpillantotta. Erre hh'· 
telen a nőhöz ugrott, azt átnyalábolta, a szabadba 
kihozta és így a biztos haláltól megmentette. 

Hogy mily veszélyben forgott a megmentett nő 
és a bátor életmentő, mutatja azon körülmény, hogy 
alig jött ki Fehér csendőr ' az égő házból, annak 
teteje összeomlott; tehát csak nehány pillanatnyi 
késedelem és mindketten menthetlenül oda vesznek. 

Az ez alkalomInal tanusított bátor és férfias el
szántság és kötelességhü magatartásaért Fehér Pál 
csendőrt a ill. kir. bonvédelmi minister 11r dicsérő 
okirattal tüntette ki. 

-" ',-

20. Maior Dániel őrmester és . 
21. Ber8zán Demeter örsvezetö a ID. ku. II. 

cse~dőr· kerület ál lom ányában. 
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Az óhába-bisztl'ai örs legénysége az 1891. év fo': 
lyamán ernyedetlen buzgósággal, fáradtságot nem 
iSmel"Ő, körültekintő s tapintatos eljárással párosult 
tevékenységet fejtvén ki, a közbiztonsáO'i szolgálat 
terén kiváló dicséretet érdemlően müködÖtt s lanka
datlan szorgalmával egy év lefolyása alatt rendkivül 
sok bűncselekmény t derített ki és pedig: 1 gyilkos
sági kisérletet, 2 emberölést, 3 sulyos testi sérülést,. 
1 gyujtogatást, 1 gyujtogatásra való blljtogatást,. 
4 rablást, 1 uton állást, 19 betörést, · 1· betörési kisér
letet, 56 közönséges lopást és 1 orgazdaságot, mely 
el'edmények következtében 50 tettes lett letartóztatva 
és 106 tettes méltó büntetésének elnyerése ' végett 
abiróságnak feljelentve; így az örs egy év alatt 
összesen 1152 frt 40 kr. kárt okozott 90 bűncselek
ményt derített ki. 

Eme felsorolt adatok világos tanuságot s bizonyí
tékot nyujtanak arra nézve is, hogy az örskerületben 
előfordult számos bűncselekmény daczára, az örs le
génysége önbizalmát nem vesztette el, hanem lan
kadatlanul azon volt, hogy az örsköl'letben a köz
biztonsági viszonyokat veszélyeztető elemeket az. 
igazságszolgáltatás kezeibe juttassa s az előfordult 
közbiztonsági zavarokat a legnagyobb fáradtság árán 
is kidel'ítve, az örs tekintélyét, a testület jó hirne
vét emelje s a lakosság nyugalmát biztosítsa és an
nak bizaimát megnyerj e. 

C8akis lankadatlan szorgalom, buzgóság s megfe
lelő szakszerü vezetés mellett mutathatott fel az örs 
ily számos eredményt és elérhette azt, hogy az-
1891. évről csupán 6 kiderítetlen közbiztonsági za
var maradt előjegyzésben. 

Ezen eredményeknél a főérdem Major Dániel őr
mestert és Berszán Demeter örsvezetőt illeti meg, 
kik alantosaiknak - azonkivül, hogy őket helyes 
oktatásban részesítették - az elméletileg tanultak
nak a gyakorlati szolgálat terén való helyes és czél
irányos értékesítésére nézve jó példával jártak elő: 
a mennyiben az őrmester azonkivül, hogy a számos 
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irodai teendőket és az oktatást is a legnagyobb pon
tossággal és lelkiismeretességgel végezte s egyéb 
:szolgálati teendőinek is megfelelt, - az eredmény 
biztosítás ához 27 esetben, mig Be1'szán örsvezetö 
.36 esetben müködött közr-e. 

De dicséretet érdemelnek a kevetkező csendőrök 
is, kik előljáróik jó példáját követve, szintén rend
kivüli tevékenységet fej tettek ki, -és pedig Busz J á
nos csendőr, ki 36 esetben, --=. Fürst Manó csendőr, 
ki 31 esetben, -;- Szucs Illés csendőr, ki 28 esetben 
.és Grünbaum Aron csendőr, ki 22 esetben részint 
mint járőrvezetők, részint; mint járőrtagok vettek 
részt a nyomozásokban s így az eredmények biz-
tosításában. 

Ezen, a közbiztonsági szolgálat terén tanusított, 
fáradhatlan, ügybuzgó és kötelességhü magatartásért, 
valamint igen eredlllényes muködésükért a m, kir. 
Jlonvédelmi minister úr Major Dániel őrmestert és 
Berszán Denleter örsvezetőt dicsérő okirattal tün
tette ki, - a m. kir. belügyminister úr pedig 60, 
illetve 40 frtnyi jutalomdíjat engedélyezett, mig a 
4 csendőr a II. csendőr-kerületi parancsnokág részé
ről lettek m~gdicsérve és 1892, évi augusztus hó 
18-án mint O Cs. és ap. Kir. Felségének születése 
napján a csendőrségi jutalmazási alapból kaptak 
jutalomdíjakat. ,,, 

',' 

22. Bilecz Béla m. kir. II. sz. csendőr-kerületbeli 
-csendőr czimz. örsvezető. 

Az 1892. évi május hó 6-án éjjeli 1 / 212 óra tájban 
Csollán Petru vojteki lakos, ki nejével saját háza 
udvarán a szabad ég alatt aludt, arra ébredt fel, 
hogy tőszomszédja Ardeleanu Nikolae náddal fedett 
és vályogból rakott lakháza fedeléllek az udval' fe
lőli része ég. Csollán az első ijedtség leküzdése után 
azonnal az utczára l'ohant s tüzlármát ütött, luire' 
Ardeleanu Nikolae káros is, ki egylnaga :1 féF.zer 
alatt hált, felébredt s első ijec1tségében fejét vesztve 
.a közkertnek szaladt s azt kezdette lebontani, luig 
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Csol.lán . folytonos kiabálás közt ez alatt saját mar· 
háit az istállób ól kieresztette s létrát támasztva a 
saját háza fedeIéhez, a tetőre mászott és az oltáshoz 
összegyülemlett nép által adogatott vizzel istállója 
nádfedelét öntözgette, mert a szél az égő parázst 
mind ez irány ba hozta. . 
, Mintegy 10 percz mulva Ardeleanll házának egész 
fedele lángban állott és ekkor CsolIán, saját istállója 
fedelén ülve, az égő ház udvar felőli szobájából, 
melynek ablakai éppen az ő istállója felé nyiltak, 
segélykiáltásokat hallott. Ugyanezen pillanatban ér· 
kezett a helyszinére Ardeleanu Konstantin vojteki 
községi biró, Miók Konstantin utkaparó, továbbá 
Bilecz Béla cz. örsvezető Kiss P. Lajos csendőrrel, 
kik a Vojtek községben május hó 5-én és 6-án meg
tartatni szokott bucsu-ünnepélyre a csákovai örsről 
Dorogi Imre csendőrrel megelőző nap reggel 3 óra
kor bucsu felügyeletre voltak kivezényelve és a tüzi 
lárma következtében Dorogi Imre csendőrt a lakos
ságnak az oltáshoz való hajtása végett visszahagyva ; 
maguk a vész szinhelyére siettek. 

Az istállója fedelén ülő Csollán az érkezőket azon
nal figyelmeztette az égő házból hallatszó segély
kiáltásra, mire Bilecz ez. örsvezető az égő ház ut· 
czai kapuját bedöntötte és az udvaron eszeveszetten 
szaladgáló Ardeleanu N ikolaetól megtudta, hogy az 
égő ház kert felőli hátsó szobájában Jóczkó Má,ria, 
egy 78 éves süket özvegy, káros nagynénje, ben
rekedt. 

A tüz ekkor már a fedélzet. nagyobb részét meg
emésztette volt, a szarvazat gerendái egymásután 
hullottak alá a vékony hasogatott, jobbára akáczfa 
durongokon álló és Rárral betapasztott felső padlásra, 
mely mindegyre beszakadás sal fenyegetett. A vályog
ből készült régi falak a hőség következtében düle
dezni s repedezni kezdettek, mig a ház előtt , levő 
hosszu ereszalja fölött a nádfedél az azt tarto ge
rendákkal együtt az ajtók elé a földre lezuhant és 
a lakház mindkét bejáratát lángba borította úgy, 
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hogy ezen oldalról a szobákba behatolni teljes lehe
tetlen volt. 

A jál'őr, miután az ajtók sehogy sem voltak meg
közelíthetők, II szoba kert felőli oldalára szaladt s az 
ablakok alatt volt égő gerendákat és nádat elhányta, 
mire Bilecz cz. örsvezető a 68 cm. magas, 60 cm. 
széles és földről mérve 1'70 m. magasságban levő 
kis ablakot fegyvere agyával beütvén bekiáltott, de 
semmi feleletet sem kapott. Ekkor Bilecz cz. örsve
zető fegyverét a közeli kerítéséhez támasztva fel
ugrott az ablakra és a szobába mászott, de - habár 
időnként a felső padlás beomlott vakolata helyén a 
vékony dorongokból álló geloendázat között be-becsa- , 
pott a szobába a láng - a teljes sötétségben nem 
volt ' kivehető, hogy a szoba mely részében van a sü-
ket nő; ennélfogva az örsvezető mintegy másfél 
perczig a sötétségben ide-oda tapogatódzva, megta
lálta ugyan az ágyat, de abban nem volt senki és 
mert a nagy hőségtől és füsttől előbb köhögni, majd 
fulladozni kezdett, csakhamar kénytelen volt azon az 
uton, a melyen jött, a szobát elhagyni. 

Ekkor Kiss P. Lajos csendőr tette le fegyverét s 
ugyanazon uton kisérlette meg a mentést, de ő is 
egy percznyi keresés után fulladozva eredménytele
nül tért vissza. Most a csendőrök példáján felbuz
dulva Miok Konstantin vojteki utkaparó, tartalékos 
katona is bemászott az ablakon, de ő is csakhamar 
kénytelen volt fulladozás miatt az ablakon ismét 
kiugrani. 

V égre Bilecz cz. örsvezető, ki időközben kábultsá
gából magához tért, fegyvere agyával a másik abla
kot is bezuzta és most ezen át mászott a szobába, 
hol lábaival csakhamar az asztal alatt fekvő Joczkó 
l\láriába belebotlott, kit azonnal derekán átölelt s 
az asztal alól kihuzott; ezen pillanatban mászott be 
1\liók Konstantin utkaparó másodszor a szobába, ki 
a nő lábait megfogván, most ketten az alélt nőt az 
ablakhoz vitték és azon át a kivül álló Kiss P. La
jos csendőrnek és Ardeleanu Konstantin birónak ki-
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adták, majd maguk is az ablakon szerencsésen 
kimásztak. 

Ezen idő alatt a fedélzet a padlásra omlott és ott 
égett, a szoba ajtaja pedig épen akkor kezdett már' 
belülről égni, midőn Bilecz cz. örsvezető a nőt meg
találta. Mentés közben Bilecz cz. örsvezető mindkét 
térde alatt csekély zuzódást szenvedett, mel,t a sö
tét szobában beleütközött egy ládába és jobb tenya· 
rén kis horzsolás volt, melyet mászás közben ka
pott; zubbonya és Kiss csendőr kalapjának teteje-
2-3 helyen a lehulló szikráktól kiégett, mig az ut
kaparónak csizmája, bőrös mellénye és kalapja pörkö
lödött meg, a megmentett nő pedig kezein és lábain 
szenvedett égési sebeket és aléltságából a gondos. 
ápqlás daczára csak 2 óra mulva tért magához. 

Ep mikor Bilecz cz. örsvezető az utkaparó segé
lyével J oczkó Máriát megmentette, megérkezett Do
rogi Imre csendőr a fellármázott néppel és 2 köz
ségi fecskendővel a vész szinhelyére és most mint-o 
egy negyedórai munka után sikerült a tüzet elol
tani, még mielőtt a félig megégett felső padlás a. 
szobába beroskadt és az akkor uralgott szélben a. 
szomszédos szalma~pületek meggyulhattak volna. 

A m. kir. honvédelmi minister úr Bilecz Béla cz .. 
örsvezetőnek, ki - mint láttuk - Joczkó Máriát ar, 
tüzhaláltól elszánt módon, saját életének veszélyez
tetésével luegmentette s így a hü kötelességteljesí
tésnek s az emberbaráti szeretetnek ragyogó példá
ját mutatta be, teljes elismerését fejezte ki. 

* 
23. Rostausche'l' Mihály, m. kir. L sz. csendőr-

kerületbeli czimz. őrmestert a testületben becE>ülettel 
eltöltött hosszas és eredménydus szolgálati ideje alatt 
mindég tanusított ügybuzgó és kötelességhü maga
tartásaért a m. kir. honvédelmi minister úr dicsérő 
okirattal tüntette ki, mig a m. kir. belügyminister
úr őt 60 frtnyi jutalomdíjban részesítette. 

~ 
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j c 24. Kio'rán Fülöp csendőr a m. kir. I. sz. csenc1őr
kerület állományában. 

A Roman-Zsil folyó a Retyezát hegységről felhő
.szakadás folytán lerohanó viz ár következtében 1892 . 
.évi junius hó 20-án annyira megdagadt, hogy Kim
·pulujnyág havasalji községnél a folyó 30-40 kg. 
·8ulyu köveket sodort magával és az ottani csendőr
la.ktanya közelében levő - rendes vizállásnál ll/2 mé-
terrel a viz szine felett álló - pallóig ért. 

A megduzzadt folyó partján játszó gyermekek 
közül egyszerre a 12 éves Muntyán Juon a vizbe 

,esett s a rohanó ár által elkapva a folyón lefelé so
dortatott; a többi gyermek kiabálása folytán Muskál 
. Juon és Tabora Gyorgye kimpulujnyági lakosok a 
folyóhoz futottak, hogy a gyermeket megmentsék, 
de ismerve a megáradt folyó természetét, ezen élet
veszélyes vállalattól csakhamar visszariadtak. Ez 
alatt Muntyán Juon az árral tehetetlenül küzdött és 
már közel volt az elmerüléshez, midőn Kim'án Fülöp 
.-csendőr, ki a segélykiáltásokat a laktanya udvarán 
. meghallotta, szintén a folyóhoz szaladt és ott a 
helyzetet gyorsan áttekintve, a padlón át s azután a 
másik parton lefelé futott, a közben zubbonyát leve
tette és a fiu közelébe érve, habozás nélkül és saját 
életével mit sem törődve, épen akkor ugrott a fo
lyóba, midőn az ár a gyermeket a vizbe 3-4 lépés
nyire benynló egyik fagyökér alá sodorta. K ioráriJ 
csendőr most egyik kezével a fiut, a másikkal pedig a 
fagyökeret ragadta meg és így nagy erőmegfeszí téssel 
a már eszméletlen gyermekkel a biztos partra ki
jutott. 

A szemtanuk vallomása szerint Kiorán csendőr ez 
alkalommal saját életét ismételten a legnagyobb 
mérvben koczkáztatta. Ugyanis már a pallón való 
átjutás is felette kétesnek látszott, a mennyiben az 
ár felszine már a pallóig ért és azt minden pilla
natban az elsoclrássa,.l fenyegette, mely veszélyt a 
pallónak a 'cs~ndőr testének sulya alatti lenyomás a 
még növelte. Ep oly veszélyes volt a folyóba valÓ ugrás, 
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Inert a borzasztó erővel tova rohan 6 ár a csendőrt 
is lnenihetetlenül elsodorja, ,ha ő a vizbe benyul6 
fagyökérben véletlenül támaszt nem lel. 

K iorán Fülöp csendőrt ezen önfeláldoz6, a legna
gyobb életveszély között véghezvitt emberbaráti tet
teért s m. kir. honvédelmi minister úr dicsérő ok~·, 
irattal tüntette ki. 

~~ 

" ~5. Oszi Rezső, m. kir. IV. sz. csendőr-kerületbe!i' 
örsvezető czimz. őrmesternek a közbiztonsági szol
gálatban tanusított kiváló buzgahna, fár;adhatatlan 
t.evékenysége és eredményes luüködéseért . a m. ~ir.
honvédelmi minister úr teljes elismerését f~jezte ki .. 

,I, 
'" 

26. Raffa Péter lll. kir. V. sz. csendő~.;kerületbeli 
örsvezető. 

A nyitl'amegyei Ürmény község felett 1892. évi 
április h6 28-áról 2~-ére menő éjjelen nagy vihar
tombolt; éjféltájban a villám Pintér János 156a sz .. 
és Gabris Antal 156b sz. egy fedél alá épült házáLa. 
beütött és azt rögtön felgyújtotta . .A villámcsapáskor' 
a házban lakó Gábris család m,ár aludt, ellenben 
Pintér János és ennek neje pihenni készült, de a. 
villámcsapás és az ezáltal okozott fény Pintér t arra 
késztette, hogy az udvarra kiszaladjon és marhája 
után nézzen. Az istállóból visszajövet , Pintér azt· 
látta, hogy aház szalmafedele lángok~an áll és már 
a szerhától lecsuszott ,és mivel Pintér nejét s 1 éves 
gyermekét sehol sem találta, jajveszékelni kezdett,. 
hogy azok a tüz martalékaivá lettek. 
Időközben Raffa Péter öI'svezető, ürm~nyi örspa

rancsnok, ki ép az nap ünnepelte menyegzőjét, a. 
villámütés és a tüzfénytől felriasztva, neje öl~lő kar
jai közül kibontakozva kötelességét teljesítendő, Mi
kus Sámuel és Moh~csi István csendöröket felszerel
tette és velök a vész szinhelyére sietett; odaérkezve ~. 
a mint meghallotta Pintér jajveszéke1ését, egy lepe
dőt kért, rnelyet Kutsera Mihály házából elhoztak,. 
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:allít vizbe luártva az örsvezető a fej ére vette és a 
lecsuszott égő tetőzeten át a teljesen lángban álló 
.és füsttel telt háznak égő konyhájába rohant, onnan 
:a tüz által már megtámadott szo baaj tó bezuzása 
után a szobába hatolt, hol a nagy füst miatt már 
majdnem eszméletlen Pintérnét megtalálva, attól az 
1. éves gyermeket elvette s hóna alá tette, a lepedő
nek egy részével pedig Pintérné t is letakarva őt az 
.égő házból kivonszolta és kint övéinek ápolására 
.bizta. 

Ezen idő alatt a Gábris-család, mely Gábris An
tal, ennek neje Mária, 4 éves fiuk Antal és 3 éves 
Mari nevezetü leányukból állott, szintén felébredt s 
ielöltözködött, de - miután a lecsuszott tető által 
minden kijárat el volt zárva és az ablakok is égtek -
,szobájukból már nem Inehettek ki, minélfogva sor
;suk fölött kétségbeesve" folyton segítség után 
kiabáltak. 

Ezt hallva az örsvezető, alig hogy a fojtó füst 
-okozta kábultságból felocsudott, ujból magára vette 
.a vizes lepedőt és bátor, balált megvető elszántság
.gal ismét a lángok közé ugrott. Miután a már égő 
szobaajtót berugta, előbb a 4 éves fiut vette a le
pedő alá és vele a lángokon keresztül kijött s a 
gyermeket a kint levőknek átadta; azután ujból be
rohant a szobába, honnan a 3 éves Gábris Mariskát 
'rugyan ily módon kihozta; végül - most már 4. 
'izben - ujból a lángokon keresztül a szobába hatolt 
.és a füsttől már alélt állapotban levő Gábris Antal
nét fedte be a vizes lepedővel és azt is kihozta, mi
közben hivatkozva saját példájára és arra, hogy «a 
~~trakat az Isten is megsegíti)), Gábris Antalt reá 
bIrta, hogy utána jöjjön. 
. Most már emberélet veszélyben nem forgott, azon
,ban az istálló, me ly a házzal egy födél alatt állott, 
már majdnem teljesen leégett, miért is a szegény 
~ábris~~ sirva panaszkodott, hogy tehene, a ő élet
fentartoJuk, oda ég. Az örsvezető, bár ki volt lue-
11'inve, megszánván a jajveszékelő asszonyt, njból 
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nyakába vette a vizes lepedőt és késsel a száj ában 
az égő istállóba behatolt, de mivel a nagy füstben a 
tehenet l'ögtön meg nem látta és ő is már fuladozni 
kezdett, eredménytelenül kénytelen volt kijönni; p:ír 
percz mulva azonban a háznép azon biztatására, 
hogy a tehénnek benn kell lennie, még egyszer be
ment az istállóba, ott most szerencsésen meg is ta
lálta a tehenet, annak kötelét elvágta és azután 
luaga után vonszol va, azt is megmentette. 

Mikus Sámuel és l\fohácsi István csendőrök ezen 
idő alatt az oltás vezetése, valamint a mentési mun
kálatok körül a legnagyobb buzgalommal és oda
adással segédkeztek, miközben Mohácsi csendőr a 
meggyult, de széjjel szedett árnyékszék gödrébe esett, 
honnan kimászva ismét fáradhatlanul tovább teljesí
tette kötelességét. 

A szemtanuk vallomása szerint Raffa Péter csele
kedete a leg-nagyobb mérvben veszélyes volt; egy
részl'ől, mert a szobákba a lecsuszott és égő tetőze
ten kellett áthatolnia, nem tudva, mely perczben 
szakad reá egy égő mestergerenda, - az égő konyha 
és szobaajtókat be kellett zuznia és mindezt a leg
nagyobb hőségben és füstben úgy, hogy valóságos 
csodaszámba ment, hogy az örs vezetőnek baja nem 
történt; de ennél is jobban bizonyítja az életveszélyt, 
hogy Pintér János, kinek fiatal neje és 1 éves gyer
meke q,z égő' házban rekedt s ki a faluban mint 
szerető férj és jó családapa ismeretes, másrészt pe
dig fiatal, erős férfi, nem mert családja segítségére 
sietni, illetve megmentésük végett az égő házba 
behatolni. 

Ezen önfeláldozó, fáradhatlanul ügybuzgó és ered
luényes magatartásaért a m. kir. honvédelmi luinis
ter úr Raffa Péter örsvezetőt dicsérő okirattal tün
tette ki. 

*' 
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