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ki, a lU. kir. belügyminister úr pedig a két altiszt 
részére 60-60 és a hat csendőr részére 40-40 frtnyi 
jutalomdijat engedélyezett. 

Végül Csicsis János, Haoetler Vincze, Törzsök 
Pál, Nemecz Ferencz, Zsupancsics, Imre, Drucker 
Gáspár, Istenes József, Maráczi Agoston, Mátéffy 
Sándor, Maurer János, Szilvás János, Csizmadia 
Imre, Kajsza Ferencz és Horváth István csendőrök, 
valamint Szalay József ez. örsvezető és Achel Ber
talan őrmester - utóbbi azért is, mert a fél évig 
tartott nyomozás alatt a nagykanizsai szakaszparancs . 
nokságot a szakaszparancsnok távollétében igen ügye
sen és odaadó buzgalommal, kifogástalanul vezette -
a m. kir. VI. sz. csendőr-kerületi parancsnokság ré· 
széről láttattak el dicsérő okiratokkal, míg W olf Iván, 
Funduk lllian, Tuckum Pál, Rendulié Ferencz és 
Tapovac Simon csendőrök a m. kir. horvát-szlavon 
csendőrparancsnokság részéről részesültek megfelelő 
megdicsérésben ; Kauer József regedei és Kollár J ó
zset' luttenbergi örsbeli cs. kir. őrmesterek érdemei 
pedig a cs. kir. VI. sz. országos csendőrparancsnok-
sággal közöltet~ek. .J, 

'1' 

Ö Felsége a német császár és porosz király Kőszeg 
és ~Iohács vidékén való tartózkodása alat t: Boldizsár 
Andor hadapród-tiBztbelyettesnek, Habetle1" l\Iihály, 
H01"váth Kálmán, Kardos Géza és Fodor Mihály ez. 
őrmestereknek, valamint Kun Dániel és Kovác8 
György örsvezetőknek - valamennyi a VI. számu 
csendőr-kerület állományában - a porosz királyi 
(( harczo8 érdem- érmet» adományozni méltóztatott. 

II. A magyar kir. honvédelmi miniszter Ú1· Ő 
Nagym.éltóságának dicsérő elism.eréséhen része

sültek: 
1. Ma1°ginean János ID. kir. III. sz. csendőrkerület

beli örsvezető czimz. őrnlester, nagy.kátai örsparancs
nok éber figyelemmel kisérvén az örskörletével hatá-

10'l~ 



148 

ros vicléken felmerült közbiztonsági zavarok t t 
tapasztalta, hogy különösen a betörési lop' ka 'b' az 

d 'l aso IZO-nyos ren AzereRsegge követtetnek el m'b"l . 
l l k ·· , I o Igen 
le ye.sen a~~ra ovetke,ztete~t, mikép itt egy szervezett 
t~l~.a~ banclanak kell leteznIe, mely tolvajlásait rend
klVUh ~u.rfanggal s egy meghatározott rendszer mel
lett hajtja végre. 

" Ezen. tolva.lbandának ~~clerítését és kézrekel'ítését. 
tuzte kl ~aganak feladataul Marginean ez. őrmester 
I?ely czélJa után azonban sokáig eredménytelenüi 
faradozott. 

Végre az 1892. év tavaszán sikerült neki az első 
biztos nyomot lnegtalálni és akkor az eO'ész tolvaj-
banda sorsa meg volt pecsételve. b 

Azon év márczius hó 29-én ugyanis Jankovics Já
nos és Hinez Pál csenclőrökből álló j árőr a Jász
Nagy-Kun-Szolnok megyei Jász-Fényszaru községben 
egy betörési lopás ügyébén nyomozván, tudomásul 
vette, hogy Oláh Halál János, ottani lakós, Kovács 
Teréznek egy pár csizmát értéken alul - 80 kl'él't
eladott, mely esetet a j árőr az ellenőrzésre oda ér
kezett Mafrginean cz. őrmesternek bejelenté, ki 
azután - kitüzött czéljához híven - ez ügyben a 
nyomozást maga vette át. 

Oláh Halál János kikérdezése és a nála eszközölt 
ház motozás ugyan eredménytelen maradt, ele Mar
ginean cz. őrmester - mintegy érezvén, hogy végre 
megtalálta a nyomot, mely őt rég óhajtott ezéljának 
elérésére vezei-endi - nem hagyta abba II dolO'ot 
hanem J ankovics csendőrt maga mellé véve, a let CI_ 

laIt csizmával számos, az örskörletén kívül lakó ká: 
rost felkeresett, mely alkalommal Szabó Jáno, l- ~11 
lakos és neje a csizmát saját leányuk tuht.1 d lHtn~ 
felismerték és előadták, hogy az a náluk 1~92. éVI 

márczius hó 23-án elkövetett betöréses lopá a.lknl· 
mával több rendbeli más tárgyakkal együtt ellopatott: 

Marrgineá'n cz. őrmester Jankovies csendőrr l z k 
ut:tn márczius hó 31-én visszatért Jfisz-Fény.zarnb 
hol még az nap több ottani gya.uu 6 közárt huu 
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egyénnél házmotozást tartott s mivel ez alkalommal 
sok s különféle lopott tárgyakat talált, a gyanusak egy 
részét őrizet alát vette; ezen egyének azonban a 10-
pásokban bünrészességüket határozottan tagac1ták és 
a károsultakra vonatkozólag minden felvilágosítást is 
megta,gad tak. 

Az őrizet alá helyezettek közt Oláh Halál Jánosné 
is volt, ki kezdetben ugyan minden választ makacsul 
megtagadott ; de - miután Kovács Ferencznével, ki
nek a lopott csizmát eladta, szembesíttetett - beis
merte, hogy a csizmát ő adta el férjével Kovács 
Ferencznének márczius hó 29-én. l\1aj d előadá, hogy 
férje márczius hó 23-án éjjel nem volt hon, de reg
gelre hazatérvén, a kérdéses csizmán kivül még vász
nat, zsírt, párnákat és egyéb tárgyakat is hozott haza, 
melyek közül - mint már fennebb elulítve volt -
a csizmát Kovács Ferencznének, a vászonból 13 rőföt 
Lellik Mátyásné ottani lakósnak eladtak, mely ez 
által elő is adatott; Hlig a zsirt a maguk zsirja közé 
beolvasztották, a többi tárgyakat pedjg férje elrejté. 
Oláh Halál Jánosné még belllondá hogy férje már
czius hó 29-én reggel 1 vánkost, 1 pár csizmát, 1 
derékaljat és 1 kenyeret is hozott haza, a tollakat 
saját párnáiba tette és fi czibákat elégette, mig a 
többi tárgyakat férje elrejtet.te. 

Ezek alapján Oláh Halál Jánosnénál ujabb ház
motozás tartatott, mely alkalommal a kémény mö
gött elfalazva találtatott 7 rőf vászon, 2 púr csiz1l1a, 
1 kenyér és egy kisebb láda dohánynyal, mely tár
gyakra nézve Oláh 11 alál János minden felvilágosí· 
tást magtagac1ott. 

Az ekként beszerzett bünjeleknek ügyes felhaszná
lása valamint ismételt szelubesítések folytán Oláh 
Halál Jánosné megnevezte Farkas István és Rácz 
Döme jászfényszarui lakosokat, mint férjének czin
kosait, kikkel az járni szokott, minek folytán azok 
letartóztat va őrizet alá vétettek. Ezek révén, vala
mint jlarginean ez. őrmester azon intézkedése foly
tán, hogy a kézl'ekerített biinjeleket a károsok-
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n!1k felmutatá" sike~ült neki' ,16 napig tartott fárad. 
sagos nyomoz as utan az egesz tolvajbandát kézre
keriteni, melynek tagjai voltak: Oláh Halál János 
Ráez Döme, Horváth Pál, Rácz Mihály, Szabó János' 
SzeD~gyö:~9yi Simon, ~ark~s István és Imre, mjD<l~ 
annylan .laszfényszarul lakosok mint tettesek s eze
ken kivül 57 jászfényszarui lakós mint orgazdák 
Mivel az észszeriien vezetett nyomozás folyamá~ 
Marginean ez. őrmester oly halmazát szerezte be a 
bünjeleknek, hogy azok súlya alatt a tettesek - Oláh 
Halál János kivételével - minden további tagadással 
felhagyván még más 12 rendbeli betöréses lopás el
követését is beismerték : a bünjelekkel együtt a biró
ságnak átszolgáltattak. 

Ma1'ginean János ez. őrmestert ezen nyomozások
ban hathatósan támogatták Jankovics János, Szent. 
kereszti Sándor, Bak Géza, Simon Márton, Héjja 
Lajos és Bokk Miklós esendőrök, valamint Gulyás 
Sándor örsveze tő, jászfényszarui örsparanesnok, kik 
buzgóságukkal segitettek Jász-Fényszaru vidékét egy 
veszedelmes tol vajbandától megszabadítani. 

Egy másodIk eset, melyben Ma'rginean János ez. 
őrmester szintén tanujelét adta eszélyességének és 
szakavatottságának, a következő: 

Az 1892. évi junius hó 12-én egy egyén érkezett 
Nagy-Kátára, ki magát Nagy Dénes sertéskel'eskedö
nek adta ki, feltünően költekezett és már 2 nappal 
előzőleg Répás :\ ntalné nagy-kátai lakós ezÍmél'e 
táviratilaO' maO'ának 150 frtot küldetett V ál'osi I.Jajos 

;::, >::> 

orosházai kereskedő által. 
Midőn erről Mafrginean ez. őrmester ér~e~ült~ az 

orosházai örsparancsnokság útján azonnal tavlra~llag 
megkérdeztette Városi Lajos kereskeilőt, hog?! kIn k 
s mi czélra küldte a 150 frtot? Erre a vn.lasz az 
volt, hogy Városi a pénzt sertés bevásál'lás czél.i~ból 
Répás János orosházai egyén számára küldte. l\F.o t 
Városi ujabban az iránt kél'deztetett l?eg, vaJ] n 
ismeri-e Nagy Dénest s miután Répás Jauo hel~r tt 
az vette fel az utalványozott pénzt, tehát ro IV l 
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szemben csalást követett el, kivánja-e Városi a Nagy 
Dénes megbüntetését? Városi válasza akként hang
zott, hogy ő N agy Dénest nem ismeri, de megbün
tetését DeUl kívánja. 

Ezen válasz Marginean ez. őrmester gyanuját fel
ébresztvén, most N agy Dénest kérdezte ki, ki neki 
V árosi válaszát akkén t magyarázta, hogy ő, Répás 
János, Bubik Laj os és Városi Laj os társak a sertés
kereskedésben. Ehhez még az orosházai örsparancs
noktól azon értesítés is érkezett, hogy Répás János és 
Bubik Lajos pénzhamisítással gyanusíttatnak. 

Ezen gyanuokok alapján Marginean ez. őrmester 
N agy Dénest letartóztatta és nála motozás t tartott, 
mely alkalommal nála egy « fogarasi N agy Dénes, 
budapesti születésü marosvásárhelyi lak6s, gyári 
munkás)) nevére kiállított munkönyvet talált. A ke
resztkérdések által sarokba szorított N agy Dénes 
azután hosszú tagadás után végre beismerte, hogy 
Városi Lajos, Répás János és Bubik Lajossal nem 
sertéskereskedésre, hanem pénzhamisításra szövet
kez tek és ő ide Nagy-Kátára azért jött, mert meg 
volt beszélve hogy itt Répás János öesesénél
Répás Antalnál - találkoznak. 

Mwrginean ez. őrmester a nyomozást N agy-Kátán 
junius hó 14-én egyelőre befejezvén, annak folytatása 
végett Orosházára ment hová N agy Dénest is ma
gával vitte. 

Orosházán mindenek előtt Répás János és Bubik 
Lajos őrizet alá vétetvén, az esetre nézve kikérdez
tettek, de egyelőre eredmény nélkül, mel't mindent 
tagadtak, még azt is hogy N agy Dénest ismernék ; 
aházaiknál megtartott Illotozás is eredménytelen 
volt. 

Hosszas puhatolózás után Marginean ez. őrmes
ternek azonban tudomására jutott, hogy N agy Dénes 
Orosházán özv. Gyömbér Andrásné koresmárosnénál 
gyakran megfordul s hogy ezen nő Erzsi nevü leányá
nak házasságot igért. Ennélfogva a nyomozás ezekl'e 
is kiterjesztetett, de egyelőre semmi nagyobb ered-
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ménynyel, a mennyiben nevezettek csak annyit is
mertek be, bogy N agJ' Dénes, Répás János és Bubik 
Lajos azon év január havában gyakran megfordultak 
a korCSlllában, ott mulattak és hogy N a,gy Dénes 
Gyömbér Erzsinek bázHsságot igért. 

lYla'rginean cz. őrmester nem vesztvén türelm ét 
a nyomozást tovább folytatta, melynek során tudo
mást szerzett arról, hogy Répás János Gyömbérékkel 
rokon és még a közel mult időben is járt házukhoz, 
söt állítólag csomagokat is vitt volna hozzájuk. Erre 
Marginean cz. őrmester járörével valamint Péter 
l\fátyás és Hegyi Lajos orosházai rendőrök kiséreté· 
ben ismét megjelent Gyömbéréknél és felszólította 
öket, hogy ha idegen tárgyak vannak náluk, úgy 
adják azokat ki, mert házkutatást fog náluk tartani. 
Gyöm bérné és leánya akkor oda nyilatkoztak, hogy 
junius hó 12-én testvérbátyjuk - Répás János -
valami csomagokat hozott házukhoz és azokat az 
istálló ban elás ta ; de hogy mi volt a csomagokban s 
hogy az istálló melyik részében ásta el azokat Répás, 
arl'ól semmit ~em akartak tudni. 

Erre Rél)ás János a helyszinére vezettetvén meg
mutatta a helyet, hol csakhaInar egy zsákra és egy 
kosán'a akadtak, melyekből több fehér papirIap, 
vegyészeti prreparatumok, egy fényképészeti készü
lék, festékek, betük, reszelők, kalapácsok stb. mellett 
egy sokszorosító gép is előkerült, mely tárgyakat a 
tettes ek állításuk Elzerint bankók előállítására hasz
náltak, de - állítólag - eddig még eredmény nél
kül, mert a próbák sehogy sem sikerültek. 

Hépás János további vallomásából kiderült, hogy 
1890. évi november hóban Répás János Gabnai An
tal orosházai vasuti örrel találkozott, ki Répásnak 
azt mondta, hogy Németh Elek orosházai lakos több 
ízben említette előtte, miszerint Budapesten egy Lé
nárd János nevü asztalos van, ki olcsón hamis pénzt 
tud szerezni oly formán, hogy 100 valódi forintért 
szerez 400 fI-t hamis pénzt; s miután Gabllai azt is 
kérdezte tőle, vajj on tudná-e a hamis pénzt értéke-
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sftellÍ, Ő - Répás - erre, mint disznókereskedő,. 
készséggel vállalkozott. 

Összetanácskoztak tehát Répás, Gabnai s Németh 
Elek és ezen szövetségbe később még Répás jó is
merősét Bubik Lajos orosházai kőmivest is bele
vonták. A tanácskozás eredménye az lett, hogy Ré
pás és ~ émeth 600 frtot ma.gukhoz véve, felmentek 
Budapestre Lénárd Jánost felkeresni, kit meg is ta
lálván, tervüket vele közölték. Lénárd reá állt s őket 
este egy budapesti kis korcsmába vezette, hol már 
3 úri ember várt reájuk. - Hogy kik voltak azok,. 
azt máig sem tudják; az egyiket közülök a többiek 
«Nagyságo~ úr)-nak szólították és ez-miután Répás
tól és Némethtől 50 frtot átvett - azzal küldötte 
őket haza, hogy a hamis bankókat utánuk küldi. De
mivp-l hónapok mulva sem kaptak semmit, ismét 
felkeresték Lénárdot, ki őket azzal tartotta, hogy a 
« Nagyságos úr) nincs itthon s különben is - hogy 
túl legyenek minden aggályo n és a bankókat maguk 
is elkészíthessék - vett nekik, természetesen az ö 
pénzükön, 400 frtért egy bankócsináló gépet (mely 
nem volt más, mint a Gyömbéréknél kiásott sok
szorosítógép) s megigérte, hogy a gép összeállítása. 
végett majd maga személyesen lejön Orosházára. 

Hosszabb idő multán Lénárd le is jött, de a gép
hez nem is nyult hanem azt mondá, hogy még 
valami hiányzik a gépből, amit majd legközelebb 
magával fog lehozni. Ezzel elment és - nem is· 
látták többé. 

Miután hosszabb időn át Lénárdot a még hiányzó 
géprész szel hiába várták, Répás és Bubik ismét 
Budapestre mentek, de ekkor már sem Lénárdot, 
sem a «Nagyságos» urat nem találhatták meg. Ek
kor történt azonban, hogy Répás János öcscsével 
Répás Antallal, akkor kőbányai később nagy-kátai 
lakóssal összej3ttek, kinek bajukat elmol1dták. Ez. 
emlékezvén az ujságokból arra, hogy akkortájt egy 
pénzhamisí tási pör fej eződött be, mely ben a fővád 
lott - bizonyos fogarasi N agy Dénes marosvásár-
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helyi lak6s - a vád alól felmentetett ; erre figyel
meztette bátyját, ki az illető lapszámot megszerezte 
~s eltette. Orosházára visszatérve a szövetségesek el
határozták, hogy Nagy Dénest Regítségükre hívják; 
ennélfogva Bubik 1891. évi deczember havában 
Marosvásárhelyre utazott, hol N agy Dénest meg is 
találta. 

Igy került a szövetségbe N agy Dénes. 
Nagy Dénes Orosházára jövén, a már annyira rá

'Szedett szövetségeseket legelőbb is Beretvás Pál nagy
kőrösi lakó shoz utasította, mint olyan egyénhez ki 
nekik olcsó pénzért biztosan szerez hamis bankókat . 
.A szövetkezet - daczára eddigi csalódásuknak -
ismét lépre ment. Répás János és Bubik Lajos 1\ agy 
Dénes vezetése alatt N agy Kőrösre utaztak, hol őket 
Nagy Dénes Beretvás Pállakásáig kisérte, a lakásba 
azonban nem ment be velük. A küldöttek hivatko
zással Nagy Dénesre, előadták Beretvásnak kivánsá
gukat és ez vállalkozott is annak eleget tenni, minek 
folytán neki hamis bankók bes7.erzésére 25Q frtot 
adtak át. Igy megegyezésre jutva, együtt mentek a 
vasuthoz: Beretvás Budapestre a hamis bankókért, 
Répás és Bubik Orosházára vissza, bevárandók a ha
mis bankó küldeményt. 

A várva-várt küldemény azonban nem jött. 
Sürgették levélben, ele hiába; Bubik személyesen 

is fel kereste Beretvást, de egyebet hitegetésnél, biz
tatásnál nem ért el. V égre a dolgot megunván 1892. 
€vi május hó elején az időközben ismét Marosvásár
helyre visszatért N agy Déneshez fordultak, ki álta
luk utiköltséggel eHáttatván, sürgős kérésükre Oros
házára jött és most már a bankóprés rendbehoza
talához fogott, mely czélból a hiányó géprészt laka
tos által hozzá csináltatta, azután a géphez Bécsből 
még több féle anyagot rendeltek; Városi Lajos oros
házai kereskedő pedig, kit időközben titkukba be
avattak s ki a szövetséghez csatlakozván annak igen 
tevékeny tagja lett, Veres Lajos orosházai llyom
dásztól nagymennyiségtl betüt is szerzett. 
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Most már hozzákezdtek a bank6 csináláshoz, de 
minden fáradság, minden igyekezet daczára a ban
k6k csak nem akartak sikerülni. 

Ekkor ismét visszatértek előbbi eszméj ükhöz, hogy 
t. i. Beretvás Pál a félig nyomorék, keresetképtelen 
földmives útján, ki azonban mindig meglehetős költ
séges életet élt, hamis bank6kat szereznek. Ehhez 
Városi Lajos 500 frttal járult, melyet junius 8-án 
Répás Jánosnak átadott, ki N agy Dénes és Bubik 
Lajossal Orosházáról el is indultak és pedig Répás 
János Nagy-Kőrösre Beretváshoz, Nagy Dénes és 
Bubik Lajos Nagy-Kátára Répás Antalhoz, bogy ott 
az előbbi kettőt bevárják. 

De Nagy.Kátán rosz sors várt a szövetségesekre ! 
Marginean ez. őrmester t. i. figyelmessé lett N agy 
Dénesre és igy azután napfényre került a fennebb 
ecsetelt csalás és pénzhamisítási kisérletezés, mi ál
tal ezen csaló banda további működése megakadá
lyoztatott és a pénzhamisítás további kisérletezésének 
is vége szakadt. 

A nevezettek mindannyian letartóztattak és a 
budapesti kir. törvényszéknek át adattak az egy 
Lénárd János budapesti asztalos kivételével, ki akkor 
már más büntények miatt a szegzárdi fogházban ült. 

Az Orosházán megejtett nyomozásban, melyet Mar
g'l:nean ez. őrme8ter az ottani hatóság közbejöttével 

. vitt kereeztül, hathatósan segélyére voltak Bartha J\'Iá
tyás örsvezető, orosházai örsparancsnok, J áger Pál s 
Gottlieb Lipót csendőrök és Szabó Lajos prb. csendőr. 

A fent vázolt szép eredmények Marginean János 
ez. őrmester tapintatos, észszerü, körlHtekintő és 
fáradságot nem ismerő ügybuzgalmának tulajdonít
hatók; de mert ő különben is örskörletében a köz~ 
biztonságot megszilárdította, - erkölcsi magavisele
tében pél,lás, szolgálatban az önfeláldozásig buzgó, 
becsvágyó és előre törekvő altiszt s igen j ó örs-

I parancsno k: őt a honvédelmi minister úr dicsérő 
okirattal tüntette ki, a belügyminister úr pedig 40 
frtnyi jutalomdijban részesítette. 

* 
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2. Törő Ignáez, II. sz. csen<.1őrkerületbeli örsvezetö, 
czimz. őrmester. 

Csongrád megye Dorozsma községében 1892. évi 
junius hó 28-án délután K.onránszki István lrötélverö 
háza kigyuladván, attól csakhamar tüzet fogott a 
vele szomszédságban levő Virág Imre és Sztriha 
József háza is. Ezen három ház nagyon össze volt 
építve, udvaruk kicsi és keskeny s tűzfallal egyik 
ház sem birt; ez, va.Iamint a nagy szárazság és a 
viz hiánya magyarázzák meg, hogy a tűz annyira 
elharapódzott és a három égő ház mintegy egyetlen 
lángtengert képezett. 

l\1időn a tűz már nagyobb mérveket kezdett öl
teni és az oltás sikertelennek mutatkozott, hozzáfog
tak a mentési munkálatokhoz, nevezetesen Virág 
Imre pék kamrájából a lisztet hatan is kezdették 
kihoTdani és pedig maga a tulajdonos, továbbá 
Andrási Béla, Rácz János, Fehér József, Ökrös Imre 
és N agy László dorozsmai lakosok. Ezen vagyon
mentési munkálatok közben azonban a háznak, vala
mint az avval ös~zeépített kamrá.nak tetőzete lezu
hant és annak égő részei a kamrában benreke<lt 
embereknek a menekülés útját elállták. A helyzet 
annál veszélyesebb volt, mert Virág házának udvara 
alig 7-8 lépés széles és 40 - 50 lépés hosszu volt s 
midőn a ház teteje lezuhant, nemcsak az egész épü
let, hanem az egész udvar is lángban állott és a hő
ség oly nagy volt, hogyakamrának megközelítése 
nem volt lehetséges. 

A csendőrök buzdítására néhány ember egy vizi
puskával a kamrát és az előtte lévő égő anyagot 
locsolni kezdette, mindazonáltal a benrekedteknek 
lehetetlen volt az ablakon át menekülni; miért is 
nem maradt egyéb hátra, mint a tüzön át a ház 
végén levő és az udvartól léczkerítéssel elválasztott 
kert felé kifutni, de ez is csak a kertben lévő embe
rek útbaigazítása mellett volt lehetséges az által, 
hogy Pólya lVlihály dorozsmai lakós az égő ház 
egyik 8zögletéhez húzódva a kama'a ajtaját és falai t, 



157 

valamint a lezuhant égő tetőrészeket locsolta, mi 
mellett azonban a nagy hőségtől a fecskendőről a 
festék is lepattant és a cső is olvadni kezdett. 

A kamrában rekedtek közül Rácz, Fehér, Ökrös, 
N agy és Virág szerencsésen ki is jutottak, de csak 
lU időn mindnyájan biztonságban érezték magokat, 
vették észre, hogy egyikük, Anc1rási Béla hiányzik. 
Ennek megmentésére azonban senki sem mert vál
lalkozni, mert a nagy hŐbég miatt az emberek még 
oltani sem akartak és csakis a tűznél megjelent 
csendőrök erélyes közbelépése folytán fogtak a viz
hordához. 

Midőn a veszély nőttön-nőtt és már attól lehetett 
tartani, hogy a ház boltozata is leszakad: akkor 
Tö"rő Ignácz cz. őrmester ritka elszántsággal a forró, 
égő udvaron keresztül tör, megtalálj a a kamra küszö
bén már eszméletlenül fekvő Andrási Bélát, felkapja 
őt és ugyanazon a veszélyes úton, melyen jött (15-20 
lépést a tüzön keresztül), kiviszi s így őt a biztos 
haláltól megmenti, mert nyomban reá a ház bolto
zata is összeroskadt; egy percz késedelem és And
rási Bélát is eltemeti. - Ezen mentésnél az őrmes
ter égési sebeket is szenvedett. 

A tűz eloltása, valamint a vagyonmentésnél is 
úgy Tö"rő cz. őrmester, mint Mészáros Ferencz, 
Back E.ároly és Bernát Gyula csendőrök hathatósan 
közreműködtek és nagyrészt az ő erélyes,de a mellett 
tapintatos fellépésüknek köszönhető, hogy akár 
nagyo b b mérvet nem öltött. 

Tö"fJ'ő Ignácz cz. őrmestert a honvédelmi minister 
úr az ez alkalommal az emberélet- és vagyonmentés 
körül tanusított önfeláldozó, bátor és eredményes 
magatartásáért dicsérő okirattal tüntette ki. 

/ _'I 
l"~ 

3. Batyala János, III. szánlu csendőrkerületbeli 
őrmester. 

Az 1890. évi n,ugusztus hó 27-én éjjel Pilis-Csabán 
állomásozott cs. és. kir. 8. sz. tüzérüteg osztálypa-
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rancsnoka, Pokorni őrnagy lakás áról ismeretlen tet
tesek 3535 írt kincstári pénzt, a pénztárul szolgáló 
faládával együtt elloptak. 

A vörösvári örs parancsnoka, Batyala János 
őrmester az eseményről értesülvén, azonnal a hely
szinére sietett és a nyomozást bevezette, melynek 
során a pénztárul használt faládát csakhamar a köz
ségen kivül a szántóföldeken, baltacsapások által fel
töl've, megtalálta. Bűnjel azonban sem a tett szin
helyén, sem ott, hol a ládát megtalálták, nem ma
l'adt; ennélfogva a nyomozás igen meg volt nehezÍtve; 
különösen azon körülménynél fogva is, hogy az 
őrnagy lakását nem tartotta bezárva s neki magának 
senkire sem volt gyanuja, sem polgári, sem katonai 
egyénre. 

A fenforgó körülmények érett megfontolása után 
Batyala őrmester azon meggyőződésre jutott, hogy 
a bűntény t csak oly egyének követhették el, kik a 
káros lakásán a helyi viszonyokkal ismerősök; ezek 
pedig csak katonai egyének lehettek. Ezen feltevést 
azonban eleinte sem az őrnagy, sem a tisztikar nem 
osztotta; de miután az őrmester a visszamaradt láb
nyomok alapján gyanuját a tisztikar előtt indokolta, 
az nem tekintette többé ezen feltevést kizártnak és 
eZél"t az őrmesternek a nyomozásban szabad kezet 
adtak. 

Az őrmester fent említett feltevését a következ
mények fényesen jgazolták, mert hosszas utánjárás 
s észszerü és szakértelemmel párosult leleményes 
nyomozásának sikerült kideríteni e, hogy a lopást 
Guttmann József, Demján Sándor és Ruff György 
tüzérek követték el, kiknél az ellop ott pénz részint 
köpenyeik bélésébe bevarva, részint azon ház fedél
zetében, hol elszállásolva voltak, meg is találtat tt. 

N evezett tette s ek a hadtörvényszék által 6-6 évi 
börtönre itéltettek. 

E lopás kiderítése körül Batyala őrmester 132 
órán át megszakítás nélkül, a legnagyobb körülte
kintéssel, kitartással, tapintatosan és erélyesen nyo-

• 
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mozot.t, mi ál tal nemcsak a közügynek tett hasznos 
szolgálatot, hanern a csendőrség tekintélyét a közös 
hadsereg tisztikara előtt is jelentékenyen emelte. 

Batyala őrmester azonban nemcsak a fennebb 
ecsetelt esetben adta fényes tanujélét kiváló szak
értelmének és lankadatlan: ügybuzgalmának, hanem 
egyáltalában minden, örskerületében előforduló köz
biztonsági zavarnál minden igyekezetével oda töre
kedik hatni, hogy az kiderítetlen ne maradjon. 

Ennek igazolásául szolgáljanak még a következő 
- érdekesebb - események. 

Az 1890. évi február hó ll-én Velicskó György 
csobánkai lak6s átlőtt koponyával ágyában halva 
találtatott és mint öngyilkos eltemettetett. 

Batyala őrmesterben azon gyanu érlelődött meg,. 
hogy itt nem öngyilkosság, hanem gyilkosság tör
tént; minélfogva 18 napon át - minden feltünés 
nélkül - folytatott nyomozás után tanukkal és bűn
jelekkel be io bizonyította, hogy Velicskó nem lett 
öngyilkossá, hanem őt anyósa, Perkász ka J elena 
gyilkolta meg, kit az őrmester letartóztatott és a 
biróságnak átadott. 

Ugyancsak 1890. évi október hó 13-án virradóra 
Krajner Károly, nagy-kovácsii szat6cs boltja feltöre
tett és 27 frt értékü éleImi czikk ellopatott. -
Október hó 14-én virradóra pedig Leiber Jakab~ 
nagy- kovácsii lak6s ~'láza töretett fel, honnan 118 írt 
ért~kü ruha- és ágynemü lopatott el; ezenkivül 
ugyanazon hóban Nagy-Kovácsiban még két helyen 
történt betörés. 

Batyala őrmester ezen betörési lopások tettesét 
46 61'ai fáradságos nyomozás után Baumgartner 
Mátyás 8zelnélyében kiderftette és letartóztatta. 

Az 1890. évi deczember h6 12-én virradóra Kol
berger György ürömi lak6s kárára 75 frt értékü 
ágy- és ruhanemüt loptak el, - 10 nappal későbben 
Thallér György solymári lakósnál törtek be és annak 
kárára 204 frt értékü holmit loptak el, - majd 
pedig ugyana7.on hóban úgy a biai, valamint a buda-
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oki örskörletekben számosabb betörési lopás t" ·té t 
a. ~é~,~{ül, hogy akár az egyi~ akár a másik ~:sn~k 

lkelult volna a tetteseket kezrekeríteni' miO' I. 

B 't l" t 14 ' I ' , 'b vegre a y(~, a ormes e:·, 1 oral farasztó nyomozás után 
.az elősorolt betoresek tetteseit Steiner István és 
Horváth Fel'encz - utób hi feltételesen szabadsáO'ra 
bocsátott fegyencz - fővárosi hirhedt betörök s~e
mélyében kiderítette és. őket a számos orgazdától 
~lkobozott nagy mennylségü és értékes tárgyakkal 
együtt az igazságszolgáltatás kezére átadta. 

Az 1891. évi III áj us hó 10-én virradóra lVIandi 
J 6zsef hidegkuti lak6s kárára betörés útján 104 frt 
értékü különféle ruhanemü és 31 frt készpénz lopa
tott el. A. tetteseket itt is Batyala őrmester 76 órai 
megszakítás nélküli nyomozás után Tausch János és 
Horváth J 6zsef fővárosi betörők személyében kide
rftette és a megtalált bűnjelekkel együtt a biróság
nak átadta. 

\Tégül 1891. évi október hó 20-án reggel Blum 
János solymári lakóstól betörés útján 24 frt értékü 
ruhanemüt loptak el. Batya la őrmester a tettest 
csakhamar Bures Ferencz' csavBlrgó személyében 
letartóztatta és a bűnjeleket a fővál'osi zsibvásáron 
€lőkel'ítve, a biróságnak átadta. 

Az ecsetelt közbiztonsági zavarok kiclerítése körül 
Batyalá János őrmester kiváló szakértelmének, lan
kadatlan szorgalmának és kitartásának, valamint 
fárac1hatlan tevékenységének elismerésre Inéltó és 
kétséO'be nem vonható bizonyítékát nyujtotta; miért. 
is a honvéclelmi minister úr ezen különbell is j ó 
minősítvényny~l biró, a~ti,sz~nek a közbizt?nsá~,i .~~ol
gálatban tanusItott klvalo es eredményduR mukodé-
seért telj es eli~meré3é ~ fej ezte ki. 

4 Svila'l' Péter őrmesternek, a lllagyar kir. II l'

vát:szlavon csendőrség állományában, hosszA, z,1-
gálata alatt úgy a közbizton~á~i ~z~,lgálat t r ll, 

valamint a törzsnél segéclmunkasl lllllloségbell tanu-
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sitott, mindenkor kötelességhű, ügybuzgó és felette 
megbizható működéseért a magyar kir. honvédelmi 
minister úr teljes elismerését fejezte ki. 

* 
5. Preiszle'l' Ignácz, II. számu csendőrkerületbeli 

őrmester . 

.il dolovai templombetörés és ezzel kapcso
latos nagyobb bünügyek kid-eritése. 

1891. évi márczius hó 10-én éjjel, Torontál megye 
Dolova községében a román ideiglenes imaház isme
retlen tettesek által feltöretvén, az ott elhelyezve volt 
80 cmeter magas és 60 cmeter széles Wertheim-féle 
pénzszekrény, - egy új templom építésére szánt -
10,879 frt 09 kr. készpénz és 5805 frt értékpapirok
ból álló tartalmával együtt ellopatott. 

Ezen bűncselekmény a pancsovai szakaszparancs
nokság területén követtetvén el, - azonnal kiszállott 
a helyszinére Szentmihályi Lajos főhadnagy és a 
pancsovai kir. törvényszék vizsgáló birájával egyet
értőleg a legerélyesebb intézkedéseket megtette, hogy 
a tettesek mielébb kézrekeríttessenek. A nyomozást 
Dolován és ennek környékén a pancsovai szakasz 
örsei egész márczius hó folyamán ki tartóall folytatták ; 
számos elfogatást is eszközöltek, csakhogy a letartóz
tatott embereket ismét szabadlábra kellett helyezni, 
mivel az ellenük emelt vád illetve gyanu alap
talannak bizonyult; - mire fL nyomozás folyama 
egyelőre megszakadt. 

A szomszédos nagy-becskereki szakaszparancsnok 
8erédy Géza főhadnagyban már ekkor felmerült a 
gyanu, hogyatettesek Dolovától távolabb vidékbeli 
egyének lesznek, mert huzamosabb ideig milködvén 
románok által lakott vidéken, több nagyobb bi:íneset
nél volt alkalma tapasztalni hogya 110mán nép rit
kán követ el saját szülőhelyén nagyobbszabásu bűll
cselekményt, hanem e czélra a banda rendesen több
napi j árásnyi vidékről szedőzködik össze; Inát' pedig 

11 
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a.mint értesült, a tettesek nagy része omá 01 
iseIt s így román nemzetiségü volt. 
Ezen nézetét alárendelt lSrseinek tudomására ho 

őket a nyomozás fel vételére buzdította. 
Azon év ápril hó 22-én Prei8sler Ignácz örm 

zichyfalvi örsparancsnok b~vonult N agy-Becskerekre 
a szakasz székhelyére és Serédy flShadnagynak azon 
jelentést tette, hogy az örskörletébe tartoz6 Nagy-GáJ 
községben az utóbbi idlSben néhány általa, megfigy 
egyén feltünő módon költekezik, nagyobb bevásá.rIá
sokat eszközöl, házát javíttat ja ; ami tavaszi időben, 
midőn a föld népének nem igen szokott készpénze 
lenni, felettébb szokatlan s így gyanus. Miután • 
környéken utóbbi időben nagyobb bünténye1követve 
nem lett, nem volt kizártnak tekinthetlS hogy a 
dolovai templom feltörésben az általa megfigyelt egy' 
nek részesek lehetnek. 

Serédy főhadnagy ezek után odautasitotta PrlNJ,zwr 
őrmestert, hogy a kérdéses egyéneket továbbra 
figyelje meg; különösen pedig összeköttetéseik után. 
pllh atolj on, tartson náluk házkutatást, a legcsekélyebb 
további gyanuok felmerültével tartóztassa le öket 
erről a szakaszparancsnokságnak távirati jelen 
t~oyen. 

Nevezett őrmester a leglelkiismeretesebben és 
adó buzgósággal tett ezen utasításnak eleget. SzOl 

puhatolás és utánjárás útján megtudta, hogy az 
gyanus n.-gáji lakosnak Dolován egy.· rokona 
kinél utóbbi időben meg is fordult; továbbá, ho 
gyanus egyének gyakran érintkeznek egy 
(Temes megyei) géplakatossal, a Ini, tekintve 
W ertheim -féle pénzszekrény feltörésérlSl v. 
szintén fölötte gyanus körülménynek volt te 

Ezeknek kipuhatolása után Prei8sler lS mel!J1i8l' 

nyiltabqan mert fellépni. Első sorban ( 
Gruin Arsza n.-gáji lakosnál tartott ház n'En 

alkalommal egy ujonnan vásárolt 
értékü tehenet, 4 db ma.laczot, " z 
és egy 50 frtnyi uj kertkerltést , YYW-'Y1I 
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nau szerzet·t házi ,butort talált, melyeknek mikénti 
beszerzését Gruin Arsza igazolni nem tudta; - mert 
azon állitása, hogy utóbbi időben egy nagyobb örök
ségre tett szert, val6tlannak bizonyult. A pénz mikénti 
szerzése felől ujból kikérdeztetvén, hosszas vonakodás 
után végre beismerte, hogy a dolovai templom be
törési lopá/sban nyolczad magával részes volt. 

Gruin Arsza bemondása alapján ezután a hely
szinére kiszállott Serédy főhadnagy parancsára le 
lettek tartóztatva Kapaczine J ován dentai, Sztoján 
J ócza n.-gáji lakosok és Szemján János vatinai gép
lakatos közvetlen tettesek és Domokos János dentai 
lakos, mint állitólagos bünszerző. 

A többi négy közvetlen tettes: Lupulev Zsiva és 
Kuzmanov Ignát n.-gáji, Kinezson Jóva és Mitschang 
Mihály dentai lakosok társaiknak letartóztatásáról 
értesülve, megszöktek. 

Miután a letartóztatottak Domokos János kivéte
lével a lopást egytől-egyig beismerték, a nyomozást 
vezető szakaszparancsnok törekvése oda irányult, hogy 
a szökésben levő többi négy tettest mielébb kézre 
kerítse, a lopásban tettesként bár nem szerepelt de 
egyébként részes egyéneket le tartóztassa, mindenek 
előtt pedig az ellop ott pénzt és értékeket megszerezve 
biztosftsa. 

A kiküldött járőröknek hosszas puhatolás és fárad
hatlan utánjárás folytán sikerült végre a közvetlen 
tettesek közül Kinezsán Jóvát május hó 15·én, Lupu
lev Zsivát és Kuzmanov Ignátot pedig május hó 29-én 
letartóztatni. Különösen sok dolgot utóbbi kettő adott, 
kiknek a j árőrök folyton nyomában voltak bár, de 
mivel hírszerzőik által, - kik között fájdalom t köz
ségi közegek is voltak, - a csendőrség minden moz
dulatáról értesÍtve lettek, mindenkor idejekorán ki
sikinttak, míg végül egy rejtekhelyükön, Kis-Gájon 
meglepetve, kézre kerültek. Ugyanezen napon tartóz
tatta le a temesvári 4. szárny moraviczai örsének egy 
járöre Mitschang Mihályt bolgár paraszt álruhába 
öltözve Sztamol'a-Moraviczán, midőn ott Dentáról 
érkezett nejével egy korcsma padlásán találkozott. 

11 :I' 
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Idők?zbep le lette~ m~g tartóztatva Botár Tódor, 
K~resuJ Z~IV!1 dolovaI, M,askor Lika deliblati, Bibarcz 
M~ta kurtIc~I (ara~~egyel),. Sztan~ov Szteja, Sziankov 
Mlsa ulma!:. SztoJan. SzteJa~ GOJkov Péra, Gojkov 
Golub. n.;gaJI, ~apac~lne Panta ~entai, Farkas András 
amoral es WeIsz J anos verseCZI lakosok, mint rész
ben bi.í.nszerzők, részben bűnpalástolók és közvetítők 

A nyomozás folyama alatt a letartóztatások é~ 
időnként megtartott házmotozások alkalmával a lopott 
összegből (melyből a tettesek mindegyikére válta
kozva 1300-1400 frt jutott) előkerült készpénzben 
és a lopot~ pénzen vásárolt értékekben: ' 

Gruin Arszánál: 2 fej ős tehén, 2 üsző, 1 kocsi, 
1 ruhaszekrény, 4 zsák liszt, 2 lóravaló szerszám, 
1 szűr, továbbá házának nádfödelébe rejtve 470 frt 
és egy ujabb házmotozás alkalmával udvarán a kert
kerítés mellett báoog szelenczében elásva 110 fit 
k

, , 
eszpenz; 
Kapa.czine J óvánnál: szekrényébe rejtve 340 frt 

készpénz és 196 frt értékü váltó és kötvény, melyekre 
a lopott pénzből adott kölcsönöket, továbbá ebből 
adott állítása szerint 300 forintot Domokos Jánosnak, 
200 frtot Botár Tódornak, 300 frtot Sztankov Misá
nak hallgatási díj fejében; 

Sztojanov J 6czánál ~ önként előadva 435 frt és egy 
más alkalommal megejtett házmotozásnál a vesszőből 
font kerítésnek galylyakból csinált tetőzetében 590 írt,; 

Szemián Jánosnál: a konyhában egy libafészek ala 
elásva 400 frt és szekrényében egy kél'egdobozban 
80 frt; 

Lupulev Zsivánál: 74 írt értékü zab, egy 100 fl'tos 
ló, egy 80 frtos tehén, egy kocsi széna~ egy ~ord.ó 
pálinka 30 írt, kerítésdeézka 20 frt értékbeI-~, es az 
istállóban egy kendőben elásva 600 frt készpenz: 

Kuzmanov Ignátnál elfogatása alkalmával zsebebe? 
volt 60 írt és megejtett ujabbi házmotozás alkahna
val önként előadva 520 írt készpénz; 

Mitschang Mihálynál elfogatása alk~hnával. ~sak 
25 frt találtatott. A többit állítása, szel'lnt kel'tJebcn 
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ásta el, de ez val6tlannak bizonyult; majd azzal állt 
elő, hogy a pénzt háza tűzfalának egy repedésébe rej
tette; azonban ezen állítása is hazugnak bizonyult, 
mert noha beleegyezésével a tűzfalat Serédy főhad
nagy néhány méternyire lebontatta, a pénz elő nem 
került; végre kijelentette, hogy azon összeget, mely 
bő költekezéséből felmaradt, miután szökése alatt 
Verseczen, Budapesten és Temesvárott mulatott és 
kártyázott, - Temesváron levő ügyvédének adta, hogy 
őt maj dan a bír6ság előtt képviselj e. 

Kinezsan J 6vánál elötaláltatott egy 70 frtos tehén, 
egy 20 frtos 16, egy kocsi 5 írt, 9 db juh 72 frt ér
tékben és 6 db váltó és egy jegyzőkönyv, melyek 
szerint többeknek 76 frtot kölcsönzött a lopott pénzből. 

A bűnpalástolók közül előtaláltatott Kercsuj Zsivá
nál 28 frt. 

Az ígyelőkerült készpénz, váltók és kötvények, 
továbbá az illetőktől elkobzott állatok és egyéb tár
gyak, melyeket a lopott pénzből vásároltak, átadattak 
a pancsovai kir. törvényszék vizsgáló birájának, ki az 
elkobzott tárgyakat a károsult egyház javára biróilag 
értékesítette. 

A még hiányzó pénzt a tettesek és osztályos bűn
palásto16k márczius lO-étől, ápril hó, - illetve né
melyek május hó - végeig elköltötték, részben abb61 
adósságaikat törlesztették. 

A dolovai román egyház kára különben teljesen 
fedezve van, mert a még hiányzó pénzösszeg a tette
sek vagyonából és fekvőségeiből teljes fedezetet talál. 

A tettesek és biínrészesek vallomásaiból, melyek 
jogérvényes birói itélettel is megerősítést nyertek, 
valamint a fenforgott ténykörülményekből immár tel
jesen megállapíttatott, hogy a dolovai betöréses lopás 
a következő módon lett végrehajtva : 

Kapaczine J ovan dentai lakos Rotár Tódor dolovai 
lakostól tudta meg, hogy az ottani román egyháznak 
sok pénze van s hogy azt könnyen el lehetne lopni. 

E czélból szövetkezett Rotárral, Sztankov Misa és 
Stéja uhnai, továbbá Kinezsan Jóva dentai lakossal 
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s a tél elején mindannyian elmentek Dolovára d 
Rotárt neID találva hon: a tett elkövetését ~ás~ 
korra halasztották. 

Másodszor román karácsonynapján voltak Do]ován' 
Kapaczine, Kinezsán, Sztankov Misa és Szteja további 
Bibal'cz Mita kurticsi és Markov Léka delibiati lako
sokkal. Ekkor egy mélyedésbe elbujva megvárták az 
éjjeli isteni tisztelet végét s miután a nép elment a 
templomból, annak folyosójába hatoltak. Itt azonban 
több récze lévén elzárva, ezek közeledtükre oly lár
mát csaptak hogy menekülniök kelletett, nehogy ott 
éressenek. . 

A Wertheim-féle szekrény kibontására szánt furót,
melyet négy évvel ezelőtt Weisz János verseczi lakos 
szerzett Budapestről Ka paczine számára 200 ll,tért, -
és a többi betörő szerszámokat átadták tehát Sztan
kov Misának s eloszlottak. 

Kevéssel ezután Kapaczine és Mitschang Mihály 
összejöttek Domokos János volt dentai biró, temes
megyei csendbiztos és még próbaszolgálati ideje alatt 
elcsapott volt csendőrőrmester házánál; előbbi 
bizalmas embere, utóbbi lakásbérlője volt DOIllOkos
nak kivel egy házban lakott. Mitschang Mihály egy 
elzűllött, kártyás és korhely ember, volt kereskedő, 
korcsmáros, ki 29-ik ezredbeli őrmester korában Nagy
Becskereken j ól nősült, de nej ének szép vagyonát 
már elverte. Kapaczine látva hogya betöl'ést csupán 
ahhoz nem értő tudatlan pal'asztokkal végre nem 
hajthatja, Domokos és Mitschanghoz fordult. 

Domokos tanácsára tehát uj bandát szerveztek, mely
nek tagjai voltak: Mitsehang, Kapaczine, Kincz~:tn 
J ova, Sztankov Misa, Bi harcz Mita, Markovics Lé.kct 
és .~zemián János vatinai géplakatos. , 

Osszeszedelőzködve február derekán most mm: bar
madszor mentek el Dolovára, Rotár Tódor házához. 
Rotár meglátva közöttük Sztankov Misát, megtagndtfb 
segélykezését, mert Sztankovval egy lólopási e~etben 
összeveszvén ennek közremüködéséröl hallanI s ro 
akart s Kap~czinénak azon szemrehányást tette hogy 
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nagyon sok embert von bele a dologba; minduntalan 
másokkal jön, - ő tehát tudni sem kiván tovább 
az egészről. 

Miután Rotár szállást sem adott nekik, elmentek 
Krecsuj Zsiva házához s a lopási tervbe ezt is be
avatták, de mivel Krecsuj neje őket feljelentéssel 
fenyegette. szándékukkal felhagytak s miután Dolován 
megháltak, szétoszlottak. 

F. évi márczius hó 9- én Kapaczine, Mitsehang és
Kinezsan ismét elindultak Dentáról s Vatinán Szem
ján János géplakatost magukhoz véve, a n.-ma:r;gittai 
határban találkoztak Lupulev Zsiva, Gruin Arsza, 
Sztojem Jocza és Kuzmanov Jócza n.-gáji lakosokkal.. 
kiket már előre odarendeltek. 

Domokos azon ürügyet használva hogy nincsen 
téli ruhája, nem ment velük, noha ezt előre meg
igérte. Biztosította azonban őket, hogy ne féljenek 
ha nem is megy velük, mert ő annál nagyobb segít
ségükre lehet később ha gyanuba vétetn ének, - mert 
az ilyen ügyekben ő jártas ember. , 

A n.-gájiakkal két kocsin, és pedig Gruin Arsza 
és Kapiczane kocsiján együttesen értek Alibunár és 
Réva-Ujfalun át Dolovára az esteli órákban. A falun 
keresztül hajtva a mramorai falurészen megálltak. 
Gruin és Kinezsán a kocsiknál maradtak, a többi 
pedig az imaházhoz menve a nyitva levő első ajtón 
át a folyosóba hatoltak. A felső két ajtót, me
lyek zárva voltak, Szemián gépész nyitotta fel ál
kulcscsal. 

Bejutván az imaház ba, Kuzmanov Ignácz gyer
tyát gyujtott, majd a Wertheim-féle szekrény hez lépve 
lefeszítette azon vasabroncsot, melylyel a pénztár a 
falhoz erősítve volt. A pénztárt ezután a földre terÍ
tették és megfúrni akarták, de mivel a furót a kocsin 
feledték, Mitsehang és Lupulev a kocsihoz mentek 
hogy azt elhozzák. Ez alatt a többiek az imaház lép
csőj én lehengergették a pénztárt, mi meglehetős zajj al 
jál't. Mivel a pénztár már az utczán volt, nem fúrták 
meg, haneIu a Mitsehang által elhozott kOCSÍ1'a e1nel-

... 
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ték, - miután annak hátsó kerekeit leszedték - és 
azzal a Dolova melletti homok pusztára hajtottak. 

Dolova és Mramora között a pénztárt ledobták a 
f'óldre s fel akarták törni, miközben a gépész vas
hideg vágóval látott munkához; de ez oly zajt okozott, 
hogy a feltörést félbe kellett hagyniok. A pénztárt 
tehát ismét feltették a kocsira és távolabbra menve, 
ujból munkához láttak. 

Ekkor Kuzmanov Ignácz rálépett a pénztárra és 
egy vasruddal addig zúzta az ajtót, mig az betört, 
mire a gépész a zárakat vésővel félre tolta és a pénz
tárt felnyitható volt, melyből a pénzt 2J gépész és 
J\1itschang Mihály szedték ki, megolvasták és szét
osztották. 

Megjegyeztetik itt, hogy a betörés alkalmával Sztoján 
Jócza egy hatlövetü forgópisztolylyal, Szemján János 
pedig egy két csövű vadászfegyverrell voltak fel
fegyverkezve, melyek tőlük elkoboztattak. Ezeknek 
megtörténte után együttesen Vatinára mentek és 
onnan szétoszlottak, - a pénztár feltörésére használt 
betörő eszközöket, a feltört pénztárt és az abban levő 
takarékpénztári könyvet és egyéb okmányokat a hely 
szinén visszahagyva. A visszahagyott tárgyak a pan
csovai szakasz örsei által megej tett első nyomozás 
alkalmával megtaláltatván, a pancsovai kir. törvény
széknek már akkor beszolgáltattak. 

A pénz elosztásával a hely szinén igen siettek s 
így nem minden részesnek jutott egyenlően. A kapott 
részösszeg fejenként 1300-1400 frt között váltakozott. 

A tettesek különben reményükben igen csalódtak, 
mert a Rotár részéről nyert értesülés szerint azon 
téves hitben voltak, hogy a pénztárban 40-50000 
forintot fognak találni. 

Miután nem volt feltételezhető hogy a fent leírt 
betörésre szervezett bancla lelkiismeretére csak ezen 
egy bűneset nehezednék, a legnlesszeb b menő puh~
tolás ejtetett meg a szövetkezet minden egyes tag
j,ának előbb viselt dolgaira. Ezen puhatolások során 
es a banda tagjainak a kikérdezések és szelnbesHések 
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alkalmáyal tett kölcsönös vallomásai alapján egy egész 
csomó, évekkel ezelőtt elkövetett bűncselekmény 
lett kiderítve; ezek között több betöréses lopás, marha
levél- és pénzhamisítás, mely büncselekmények 
leÍrásába és azok mikénti kiderítésébe térszűke miatt 
ezuttal nem bocsájtkozhatunk. 

Mindezen ügyekben összesen 41 egyén volt letar
tóztatva, kik közül 31 egyén mint a dolovai és ezzel 
kapcsolatos ügyekben érdekelt a pancsovai kir. tör
vényszéknek adatott át; a dolovai ügyben nem érde
keltek közül pedig 8 a módosi, 2 a verseczi kir. 
j árásbiró s ágnak. 

Végül megemlítendő még, hogy a dolovai ügyben 
érdekelt Kapaczine Jova és Szemián János a nyomo
zás során azt is beismerték, hogya dolovai lopás 
sikere után a dettai m. kir. adóhivatal meglopását 
is eltökélték, mert tudomásuk szerint ott mindig van 
40 -50000 forint. 

Egy Ízben jártak is már a tél végén Dettán a hely
szinének tanulmányozása végett éjjeli időben, de akkor 
egy csendőr őrjár:at közeledése által ebben megaka
dályozva lettek. AlHtják azonban, hogy ha a dolovai 
ügy miatt letartóztatásuk közbe nem jön, úgy az adó
hi vatalt már bizonyosan kirabolták volna. 

Ez, miután csak tervezett volt és még nem lépett 
akisérlet stadiumába, büntetendő cselekményt nem 
képez ugyan; de az, hogy a csendőrség közbelépésé
nek köszönhető a terv kivitelének meghiusulta, min
den esetre csak növeli a közremüködött csendőrök 
érdemét. 

N ehány nap hiányával két hónapig tartott ezen bűn
esetek nyomozása, mely idő alatt a Zichyfalvára ösz
pontosított legénység fáradságot nem ismerve, a leg
buzgóbb odaadással és szÍvós kitartással, pillanatig 
sem htnkadva, teljes munkakedvét mindvégig meg
tartva telj esítette nehéz kötelességét, mi által a kö
zötte uralkodó j ó szellemnek, kötelesség tudásának 
€s fegyelmezettségének fényes tanubizonyságát adta. 

A Zichyfalvára összpontosított 18 altiszt és csendőr 
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majdnem folytonosan szolg~latban állott; egyes jár
őrök gyakran 90-100 órán át egy huzamban, miköz
ben alig hogy megpihenhettek, különösen aszökésben 
volt tettesek üldözésekor és az elrejtett lopott pénzek 
és bünjelek megszerzésekor ; mi csak szakadatlan 
házmotozások, meglepések és kitartó utánjárás, lele
ményes körültekintés és a vett utasítások pontos és 
lelkiismeretes keresztülvitele által volt elérhető. E mel
lett a legénység egy részének felváltva fogoly őrizetet 
kellett telj esíteni, a mi nagy lelkiismeretességet és 
éberséget igényelt, tekintve hogy más alkalmasabb 
foghely hiányában a 41 fogoly egy közös magtárban 
volt huzamosb időn át elhelyezve s a felügyelő csend
őröknek ugyancsak ügyelniök kellett, hogy a foglyok 
össze ne beszélhessenek s így az eredményt meg ne 
hiusítsák. 

Csakis a felügyelet éberségének köszönhető, hogy 
ily hosszu idő alatt egy szökési kisérIeten kivül a 
foglyok részéről több elő nem fordult, de Karácsonyi 
Mihály csendőrnek higgadt, ügyes és kellő pillanatban 
alkalmazott eredményes lőfegyver-használata által ez 
is meg lett hiusítva. 

E mellett a járőrök folyton jöttek és mentek, ugy 
hogyafogolyőrizet mintegy pihenőnek volt csak 
tekinthető. ny körülmények között az élelmezési lét
szám sohasem volt előre tudható, minek következ
tében rendszeres közétkezésről szó sem lehetett. Hanem 
azért a legénység az egész idő alatt nem vesztette el 
kedvét és türeImét s parancsnokát teljes odaadással, 
a szolgálatkészségben versenyezve támogatta. 

ny körülmények között felmerülhet ugyan a kér
dés, hogy hát miért nem lett több erő öszpon
tosítva vagy a legénység időről-időre felváltva? 
Mindez azonban nem lett volna czélszerü. Az előbbi 
nem, mivel nagyobb számu legénység elhelyezéséről 
az adott viszonyok között gondoskodni nem lehetett 
vo~a . s ~ fenforgó esetben nem annyira túleről'e, 
rolnt Inkabb kevesebb, de ügyesen nyomozó, értelmes 
és megbizható legénységre volt szükség; - felváltás-
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ról pedig azért nem lehetett szó, mivel az elejétől 
miiködő legénységnek már meg volt a szükséges helyi
ismerete, gyakorlata, tapasztalata és tájékozása a nyo
mozott bií.nügyekben, mik a felváltó legénységnél hiá
nyoztak volna. De másrészt a végeredmény dicsőségét 
azoknak kellett biztosítani, kik annak érdemében 
elejétől fogva részesek voltak annál inkább, mivel a 
legénység különös beesvágyat tanusított s ambitióját 
fokozta az, hogy oly esetekben jutott fényes ered
ményre, melyek nem is az ő müködési területén let
tek elkövetve. 

Különösen kitüntette magát Preiszler Ignácz őr
mester zichyfalvi örsparancsnok, ki az egész idő alatt 
páratlan buzgalmat és kitaltást tanusított. Az ered
mény nagyrészt az ő lankadatlan utánjárásának, a.. 
nyomozást megelőzőleg már heteken át tartó meg
figyelésének, leleményes ügyességének és odaadó tevé
kenységének köszönhető, melyekkel szakaszparancs
nokát, annak intentiói szerint, hathatósan támogatta. 

P'J·eiszler Ignácz őrmesterhez méltóan sorakoztak 
Oláh Mihály és Pál Ferencz örsvezetők, a nyomozá
sokban dicsérendő buzgalmat, szakértelmet és nagy 
körültekintést fejtve ki, továbbá Karácsonyi Mihály 
és Opre Mihály csendőrök, kik az összes bűncselek
mények nyomozásánál különösen kitüntek s a többi 
legénységnek egyébként is a legjobb példát szolgál
tatták. 

V ég ül csonka maradna leirásunk, ha meg nem em
lékeznénk azon szives előzékenységről és meleg érdek
lődéssei párosult szolgálatkészségről, melyekkel Zichy
fal va derék előlj árósága, és különösen annak érdemes 
jegyzője Martin József a csendőrséget fáradozásában 
két hónapon át odaadólag támogatta. Az előjáróság, 
különösen pedig a jegyző igen becses szolgálatokat 
tettek az ügy érdekében s az elért eredményhez ezáltal 
ők is hozzájárultak. Többek között, a községnek csak 
két kis szűk fogdája levén, a csendőrségnek rendelkezé
sére bocsájtották az ujonnan épült szép nagy tanács
termet foghelyiségül s midőn e czélra már ez is 8zií.k-

• 
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nek bizonyult, közben jártak egy megfelelő magtár 
meo-szerzésében. A kikérdezésekre és szembesítésekre 
áte~gedte a jegyző saját irodáját s ily alkalmakkor 
egész időn át, éjjeleit feláldozva, mint községi egyén, 
majd mint tolmács, személyesen is folyton közremü
ködött; a községi szolgákat, éjjeli őröket és kisbirákat 
1L csendőrség állandó rendelkezésére bocsájtotta és a 
·szolgálat érdekében igénybe vett előfogatokat a nap 
vagy éjjel bármely szakában a legnagyobb készséggel 
Jdállította, végül a foglyok élelmezése és ellátása körül 
.hathatósan közremüködött. 

Ezen szolgálatok igen becsesek voltak és így a leg
-több község részéről hason esetekben tanusított indo
lentiával szemben eléggé ki nem emelhetők. 

A dolovai templomrablás és az azzal kapcsolatos 
bűnügyek kinyomozásánál tanusított kiváló eszélyes
:gége, fáradhatlan ügybuzgalma és lankadatlan kitar
tásaért a ID. kir. honvédelmi minister ur Preiszler 
Ignácz őrmesternek teljes elismerését fejezte ki; mig 
a ID. kir. belügyminister úr részére 100 frtnyi, Oláh 
Mihály Öl'svezető és Pál Ferencz czimz. örsvezető 
részére 50-50 frtnyi s Karácsonyi Mihály és Opre 
Mihály csendőrök részére 30-30 frtnyi jutalomdíjat 
engedélyezett, Martin József zichyfalvi jegyzőnek 
pedig Torontál megye főispánja utján elismerését fejez
-tette ki. 

* 
6. Soós Ferencz V. sz. csendőrkerületbeli czimz. 

őrmester zsolnai örsparancsnoknak a közbiztonsági 
szolgálat terén tanuaÍtott kiváló és eredménydús 
működéseért, fáradságot nem ismerő buzgalmáért és 
er~~edetlen szorgalmáért a magyar kir. honvédelmi 
mInlster úr teljes elismerését fejezte ki, a m. kir. 
belügyminister úr pedig őt 50 frtnyi j utalomdijban 
részesítette. 

* 
7. Boer .I ózsef őrmester az L sz. csendőrkeriilet 

:állom ányáb an. 
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Egy szövevényes rablógyilkosság kiderítése .. 
Az 1891. évi május hó 25-én a reggeli órákban. 

sinnai Paufilie Moga és J uon D. N au, kik Sugágra 
mentek a Sinna községhez tartozó úgynevezett. 
«Padina Vaszilie) erdőben egy férfi és egy nő hul
lát fedeztek fel. A sinn ai községi előljáróságnak az: 
eset bejelentetvén, az ez által kiküldött Vaszilie
Szavu és Jnon Denulecz a hullákban sinnai Juon. 
Constantin Csukurt és ennek nejét Joannát ismer
ték fel. 

A megtett jelentés folytán a vizsgálóbizottság 
május hó 28-án kiszállott és megállapította, hogya,. 
gyilkosság a 25-ére menő éjjelen akként követtetett· 
el, hogy a férfi fejére valami erős eszközzel 2 ütés,. 
a nő fejére pedig a hátsó részen több ütés tétetett~. 
minek következtében a halál beállott; továbbá meg
állapíttatott, hogy a gyilkosság a hullák megtalálá
sának helyétől mintegy 100-150 lépésnyire követte
tett el a hegyoldalon, honnan a hullák aláhurczol
tattak és egy bokros helyen egymás mellé tétettek;: 
mindkét hulláról a zeke és bocskor Je volt húzva. 

Birtalan Lajos örsvezető, sugági örsparancsnok 
Molnár József csenc1őrrel még május hó 2;:)-én a~ 
esetről értesül ve, azonnal a helyszinére sietett s a.. 
nyomozást megindította. I{övetkező nap, azaz május 
hó 26-án még a sugági örsről Pozsonyi János és. 
Arkosi István csendőrökből álló járőr, - a szerda
helyi örsről pedig Boer J 0zsef őrmester parancsnok
sága alatt Dézsi Károly, Gáspár Dénes és Gotthard 
János csendórökből álló járőr lett ugyanezen eset 
nyomozására kivezényelve és ezen összes járőrök 
most már Boer őrmester vezetése alatt egyesülten. 
dolgoztak. 

Miután a holtestek közelében semmi bünjelet sem 
találtak, mely a tettesek nyomára vezethetett volna, 
a járőr kIfürkészte a Csukurral rosz viszonyban élö 
embereket és azoknál házkutatást tartott, a mi azon
ban eredményre nem vezetett. 
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Hosszas nyomozás után végre Boer őrmester 
·yéletlenül megtudta, hogy Panfilie Morar neje, 
.J oanna meggyónt. Minthogy pedig az ottani nép 
.csak nagyobb ünnepek előtt a pap által kihirdetett 
napon szokott meggyónni vagy pedig akkor, ha 
nagyobb bűn terheli: ezen időnkivüli gyónás az 
őrmester előtt gyanusnak tünt fel; miért is házku
tatást tartott Morar házánál, mely alkalommal egy 
közelebbről kimosott harisnyát és inget, valamint 
,egy földbe vágott kapát, mely tárgyakon nyilván vér
foltok látszottak s ezenkivül 5 frt készpénzt talált. 

A járőr által nyomban kikérdezett Panfilie Morar 
nejével és Constantin fiával igyekezett bebizonyítani, 
hogy ő még április hó 2-án Sinnáról a havason levő 
szállására ment s igy ő a tettet nem követhette el. 

Morar fia, Constantin, kikérdeztetése alkalmával 
már ellenmondásokba keveredett s igy hosszas ki
kérdezés után sikerül t tőle végre megtudni, hogy 
atyja a szállásról május hó 22-én lement Sinnára és 
csak 24-én reggel tért vissza kalibájához ; ugyanaz 
~ap öt (Constantint) Sinnára leküldvén, útközben 
- mivel egy darabra elkisérte - meghagyta neki, 
hogy ha valaki kérdi, hogy mikor tért ő (az atya) 
vissza szállására, azt mondja, . miszerint ez 22-én 
-este történt s hogy azóta onnan nem távozott. A fiu 
.azt is előadta, hogy midőn atyjától kérdezte, miért 
"kellend hazudni a, az atyja beismerte neki, hogy ő 
-Csukurt feleségével meggyilkolta. 

Most Panfilie Morar nejére, J oannára került a sor, 
ki kikérdeztetvén előadta, hogy férje május hó 26-án 
·egy véres inget és harisnyát kimosás végett és 6 ú-tot 
megőrzés végett azon szavakkal adott neki át, hogy 
'Csukurékat megölte és a pénz tőlük való. Azon kér
désre pedig, hogy mi okból ölte meg férje Csukuré
kat, előadá, miszerint férje május hó 3-án 20 irtat 
azon szavakkal adott neki át, hogy április hó 30-án 
,este Juon Constantin hozzá, a Magura szállására 
feljött s ott ketten megegyeztek, hogy az ugyanalzon 
l1avas részen lakó öreg J uon N iculae VUl'vol'eant. 
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lllegfojtják és pénzét elrabolják. Ezt végre is hajtot
ták akként, bogy Csukur az öreg torkát szorította 
össze, J\Iorar pedig heréit nyomta össze addig, mig 
az öreg meghalt; azután a meg~yilkoltnak 40 frtját 
rabolták el és ezen pénzen egyenlően megosztozta~. 
Morar azonban észrevevén bogyacsendőrörs az 
öreg Vurvorean rejtélyes halála folytán erélyesen 
nyomoz és Csukurra nagyon gyanakszik, ezért nehogy 
büntársa vagy ennek neje őt elárulják, azokat is 
meggyilkolta. 

Mellesleg meg kell jegyeznünk, hogy az öreg 
Vurvoreán halála mint rejtélyes haláleset a szerda
helyi örs által bejelentetett, de ez ügyben Csukurék 
meggyilkoltatásáig semmi hatósági intézkedés sem 
történt s csak uttóbbiak hullájával egyidejüleg bon
czolták fel Vurvoreant, kinek halála okául a bizott
ság tüdőhurutot állapított meg. A bonczolás 29-én 
történvén, a bizottság a 30-án történt beismerő val-
lomásokról mit sem tudott. . 

Az asszony és fiu vallomásai folytán Panfilie 
Morar nejével és fiával szembesíttetett és most már 
ő is vallott, de tetté t máskép ismerte be. Előadása 
szerint nem az ő, hanem a felesége biztatására ölték 
meg Csukurt és annak feleségét, még pedig a férfit egy 
kapával ő ütötte agyon, az asszonyt pedig a felesége 
egy bottal. A gyilkosságot a «Padina Vaszilie») erdő
ben hajtották végre, hol a meggyilkoltakkal találkoz
ván, rövid beszélgetés után mely alatt pálinkáztak, 
neje intésére a mit sem sejtő Csukurékat hirtelen 
megtámadták és agyonverték. A gyilkosság elköve
tése után a hullákról a zekét, bocskort és a 6 frtot 
el vették, a ruhanemüeket az erdőben elrejtették, a 
hullákat pedig a hegyoldalon a bokrok közé vonszol
ták ; minek megtörténte után Morar visszatért a 
bavasra szállására, felesége pedig Sinnára. Mint a 
beismerésből kitünt, a gyilkosság nem - mint a 
bizottság megállapította volt - 25-én, hanem már 
23-án történt. l\10rar előadása szerint Csukul'ékat 
azért gyilkolták Illeg, mert azok ölték volt meg az 
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o feleségével az öreg Vurvoreant oly módon ho 
a két .asszon~ a~ alvó öreget lefogta, Osukur' ped~ 
megfoJtotta es Igy az Ő felesége attól tartott hogy 
bűntárs~i - elfog~tásuk esetén - őt is elárulják. 

Panfihe Morar és felesége tettök beismerése után 
az előtalált bűnjelekkel, valamint az elrablott tár
gyakkal, melyekből a pénz nagyobb része éleimi 
szerekre fordíttatott, egy része pedig a korcsmában 
pálinkára költetett el, a szerdahelyi kir. járásbiró
ságnak átadattak ; s miután a folyamatba tett vizs
gálat befejeztetett, Morar Panfilie a nagy-szebeni kir. 
törvényszék által kötél általi halálra itéltetett, mely 
itélet azonban a kir. itélőtábla, illetve a Ouria 
által életfogytiglani fegyházbüntetésre változtatta
tott át. 

A fenn tárgyalt nyomozás a két örs legénységéne k 
8 napi idejét vette igénybe s ez idő alatt úgy az idö 
viszontagságai val, mint a terep nehézségeivel kellett 
megküzdeniök, de szolgálati buzgalomtól áthatva, 
mindnyájan addig nem nyugodtak, mjg a tettesek 
kézre nem kerül tek. 

A rejtélyes és a vizsgáló bizottságot is félreveze. 
tett bűntettek kideritésével ügyes és erélyes eljárá
suk által különösen kitüntették magukat Bom' József 
őrmester és Birtalan Laj os örsvezetö min t értelmi 
vezetők, Pozsonyi János csendőr pedig mint az ered
mény elél'ésének harmadik tényezője. 

Ezen szép eredményeléréseért Bo(r József őrmes
tert, - tekintve, hogy az 1891. és 1892. évek folya
mán 90-nél több tényvázlattal több mint 140 egyén 
lett örse által lef.artóztatva, ezenkivül több mint 70 
egyén feljelentve, mely törvénysértés~k túlnyo~ó 
része általa személyesen deríttetett kl s hogy JÓ 
példaadása által a legénys~get a hű köte!essé?tel
jesítésre buzdít ja és, er?dmenyes, t~véke~~ysege ~ltal 
a csendőrség tekintel~et .31. lako;sa?, elott, na~ ba~ 
emeli - a honvédelmI mInIster ur alta~ dl~sélŐ ok: 
irattai tüntettetett ki, míg Birtalan LaJos orsvezető 
és Pozsonyi János csendőr az ez alkalommal tanu-
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sított szorgalom, fáradságot nem ismerő kitartás ég 
eredménydús eljárásért a kerületi parancsnokság ré
széről nyertek dicsérő okiratot . 

• 

8. Zivéié János magy. kir. horvát-szlavon csendőr 
őrmesternek, hosszas szolgálata alatt úgy a közbiz
tonsági szolgálatban, valamint főleg a törzsnél had
bírói segédmunkási minőségében tanusított minden
kor kötelességhű, ügybuzgó és különösen megbizható· 
működéseért és magatal"tásaért a m. kir. honvédelmo 
minister úr teljes elismerését fejezte ki. 

9. Astellán Simon, III. sz. csendőrkerületbeli cz. 
őrmester, egyeki örsparancsnok 1893. évi január hó-. 
lO-én reggel 7 órától ll-ig déli 12 óráig Ném-eth 
József csendőrrel ellenőrző szolgálatba vezényeltetett. 
Midőn ezen szolgálatuk köz ben 10-én este 7 óra. 

tájban a csegei határban az egyik düHő úton halad
tak, velök szemben jönni láttak egy egyfogatú szánt~. 
melyen 3 zsák liszt és többféle fűszer volt, de em
bel" Rem a szánon, sem a környékben nem volt lát
ható. 

Tekintettel az akkori rendkivüli nagy hidegre, 3r. 

járőr mindjárt gyanította hogy itt valami szeren
csétlenségnek, alkalmasint megfagJ'ásnak kellett tör
ténni. Ezért mindenekelőtt a szánt a rajta levő hol
mival alnintegy 1 kIm-nyire távol fekvő Sarkadi 
tanyán helyezték el és azután haladéktalanul elin
dultak azon az uton, honnan a szánt jönni látták, a 
lemaradt gazda felkeresésére. Alig haladtak 2-3 
kilométernyire, egy teljesen élettelen, összefagyott 
egyénre találtak, kinek juhászbundáját mintegy 10 , 
lépésnyi távolságban szintén meglelték. Astellán ez .. 
őrmester a látszólagos hullát a bundába begöngyölte 
és azután Németh esendőrt a Sarkadi tanyára az ott 
elhelyezett szánért visszaküldötte, míg ő maga addig 
a hulla őrzésére a helyszinén maradt. 

Rövid idő mul va Németh cs.endőr megjelent az:. 
egyfogatú szánkóval, melyet odáig a Sarkadi tanyáIh: 

12 
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lakó Kosina Jánossal hajtott, - most a hullá k 
látszó egyént feltették a szánra s miután a j:~ 
tudta h,?g~ a mintegy 3 ~ilométernyire távol fekv~ 
C~ege ~oz~egben orvos ,lakIk, oda hajtattak és pedig 
mlvel KosIna a SarkadI pusztára visszatért - egyi
kök a szánba fogott lovat hajtotta, mig; másik a 
saját lovaikat vezette. 

Csegé re megérkezve a községházánál megállottak 
boI a talált egyént egy kevésbé meleg szobába vit. 
ték be és azután az őrmester a helyben lakó orvos 
után küldött. Az orvos azonban ágyban fekvő súlyos 
beteg lévén, nem jöhetett el; miután pedig Cse~én 
más orvos nincs, az őrmester Kardos Géza gylgy
"Bzerészt kérette a községházához, ki is csakhamar 
ott megjelent s kit Astellán ez. őrmester felkért 
vizsgálná meg a talált egyént, vajjon van-e még élet 
henne és adjon tanácsot miként lehetne őt ismét 
.életre hozni, 

Ezen felkérés folytán a gyógyszerész a megfagyott 
-embert alaposan megvizsgálta s ennek alapján oda 
nyilatkozott, hogy annál minden életmentési kisérlet 
:hasztalan, mert az illető már meg van halva. Erre 
Astellán ez. őrmester azt válaszolá, hogy ő daczára 
annak luégis megkisérli az illetőt életre hozni. 

Ennélfogva a hullának látszó testről - miv:l an
nak tagjai egészen merevek voltak - a l'uhazat~t 
darabokban levagdalta, azután havat hozatott be es 
~zzal úgy ő maga, mint N émeth csendőr is a .. te ~.et 
egész hosszában több órán át szakadatlanul dorz ol
ték, mely eljárasuknak az lett az eredménye. h r 
idővel a testben némi élet jel kezdett lllutatkozUl. 
Most mál" a dörzsölést megkettőzött erélylyel, ~ l. -
rtatván, csakhamar a teRtben alig éS7.revehet l g 
vérkeringés is megindult, mit az őrmester ;szrevé\fe 
-egy fél liter tejet langymelegre hevíttet tt b,S a~t ~lZ
után az illetőbe bele öntötte, a.zutáll pe(llg [l,0') ba 
fektette s meleaen betakarta, Initlek köv tk zt b n 
.az illető, - kiről kidel'li.lt, hogy ,Juhá z J{~l~ n ,k 
hivják, - reggelre teljesen eSZllléletre t rt t ro 
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az nap szánján haza is mehetett a Cserepesi ta.nyára, 
hol mint juhászbojtár szolgált. A tanyán ugyan még 
vagy 2 hétig beteg volt, de csakhamar teljesen fel
épült és most már szolgálatát úgy mint az előtt, 
fenakadás nélkül végzi. 

A fennebb elmondottakból kitünik tehát, hogy 
Juhász János életének megmentését kizárólag a jár
őrnek, különösen pedig Astellán Simon cz. őrmes
ternek köszönheti. Eltekintve ugyanis attól, hogy a 
járőr - a mint az üres szánra bukkant - azonnal 
annak gazdája felkeresésére indult s azt megtalálva, 
kellő óvatossággal fedél alá szállította; ha az őrmes
ter megnyugszik Kardos Géza gyógyszerésznek mint 
szakértőnek azon nyilatkozatában, hogy az illető 
már meg van halva és azon tényleg fáradságos élet
mentési kisérletet - reményét nem vesztve - hosszas 
időn át nem folytatja: úgy Juhász János okvetlenül 
tényleg meghal. 

Tekintettel ezen igen szép, emberbaráti és igen 
észszerüen keresztül vitt életmentésre, a honvédelmi 
minister úr Astellán Simon cz. őrmestert, mint ki 
az egésznek intézője volt, dicsérő okirattal tüntette 
ki, a belügyminister lll' pedig 20 frtnyi jutalomdíj -
ban részesítette, míg N ámeth József csendőr, ki jár
örvezetőjét egész odaadással támogatta, a csendőr
kerületi parancsnokságtól kapott dicsérő okiratot. 

* 
10. Németh István örsvezető czimz. őrmester, 
11. Schápy János örs vezető, 
12. Németh Pál L, 
13. Bébecz József, 
14o l1,és zá"o Mátyás, 
15. O"oi Sándor, 
16. Illés György és 
17. Polltnann Vincze csendőrök * a VI. szá.mu 

csendőrkerület állományában a közbiztonsági szolgá
lat terén tanusított kötelességhű és fáradságteljes 

L. 118--147. lapon. 

12* 
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működésért a honvédelmi minister úr részéről dicsérő 
okirattalláttattak el, a belügyminister úr pedig a két 
altiszt részére 60-60, a hat csendőr részére pedig 
40-40 frtnyi jutalomdijat engedélyezett. 

* 18. Nóe Mátyás őrmester és 
19. Hajdú Gábor örsvezető cz. őrmester a II. sz. 

csendőrkerület állományában, hosszas örsparancs
nokságuk alatt a fegyelem és rend következetes fen
tartása, alárendelt jeik helyes irányú befolyásolása és 
oktatása és e mellett saját szorgalmuk és buzgóságuk 
következtében ar közbiztonsági szolgálat terén is igen 
szép eredményeket értek el és pedig: 

Noé Mátyás őrmester, ki 1887. év óta örsparancs
nok a jankováczi örs ön, ezen idő alatt a következő 
közbiztonsági zavarokat derítette ki: emberölést 1, 
súlyos testi sértést 10, méhmagzatelhajtást 1, rab
lást 1, templombetörést 2, betöréses lopást 10, betöré~i 
kisérletet 1, betörés szüllelését a káros által 1, gyuj
togatást 1, okirathamisítást 2, hamis járlatok gyár
tását 1, lopást 15, orgazdaságot 1 esetben; tettesként 
letartóztatott 32, feljelentett 91 egyént; azonkivül 
csavargás és szel'enesejáték űzése miatt a. hatóságnak 
átadatott 24 s különféle kihágásokért feljelentett 35 
egyént. 

Hajdú Gábor ez. őrmester, ki 1886 óta csávolyi 
örsparancsnok, Ejzen idő alatt a következő közbizton
sági zavarokat derítette ki: gyermekgyilkosságot 1, 
gyilkosságot 1, gyilkossági kisérletet 3, emberölést 2, 
súlyos testi sértést 3, könnyü testi sértést 1, rab
lást 1, utonállást és veszélyes fenyegetést 1, betöréses 
lopást 1, vasuti merényletet 1, csalást 3, okiratharui
sítást 2, gyujtogatást 1, saját biztosított vagyonának 
felgyujtását 1, lopást 24; tette~ként letartóztatott 58, 
feljelentett 36 egyént, azonkivül es avargás ért a 
hatóságnak átadatott 41 s különféle kihágásokél't 
feljelentett 61 egyént 

Tekintettel arra, hoO'y mindkét altiszt az örskör
letében megzavarva v~lt közbiztonságot l'és~dnt saját 
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működésért a honvédelmi minister úr részéről dicsérő 
okirattalláttattak el, a belügyminister úr pedig a két 
altiszt részére 60-60, a hat csendőr részére pedig 
40-40 frtnyi jutalomdijat engedélyezett. 

* 18. Nóe Mátyás őrmester és 
19. Hajdú Gábor örsvezető cz. őrmester a II. sz. 

csendőrkerület állományában, hosszas örsparancs
nokságuk alatt a fegyelem és rend következetes fen
tartása, alárendelt jeik helyes irányú befolyásolása és 
oktatása és e mellett saját szorgalmuk és buzgóságuk 
következtében ar közbiztonsági szolgálat terén is igen 
szép eredményeket értek el és pedig: 

Noé Mátyás őrmester, ki 1887. év óta örsparancs
nok a jankováczi örs ön, ezen idő alatt a következő 
közbiztonsági zavarokat derítette ki: emberölést 1, 
súlyos testi sértést 10, méhmagzatelhajtást 1, rab
lást 1, templombetörést 2, betöréses lopást 10, betöré~i 
kisérletet 1, betörés szüllelését a káros által 1, gyuj
togatást 1, okirathamisítást 2, hamis járlatok gyár
tását 1, lopást 15, orgazdaságot 1 esetben; tettesként 
letartóztatott 32, feljelentett 91 egyént; azonkivül 
csavargás és szel'enesejáték űzése miatt a. hatóságnak 
átadatott 24 s különféle kihágásokért feljelentett 35 
egyént. 

Hajdú Gábor ez. őrmester, ki 1886 óta csávolyi 
örsparancsnok, Ejzen idő alatt a következő közbizton
sági zavarokat derítette ki: gyermekgyilkosságot 1, 
gyilkosságot 1, gyilkossági kisérletet 3, emberölést 2, 
súlyos testi sértést 3, könnyü testi sértést 1, rab
lást 1, utonállást és veszélyes fenyegetést 1, betöréses 
lopást 1, vasuti merényletet 1, csalást 3, okiratharui
sítást 2, gyujtogatást 1, saját biztosított vagyonának 
felgyujtását 1, lopást 24; tette~ként letartóztatott 58, 
feljelentett 36 egyént, azonkivül es avargás ért a 
hatóságnak átadatott 41 s különféle kihágásokél't 
feljelentett 61 egyént 

Tekintettel arra, hoO'y mindkét altiszt az örskör
letében megzavarva v~lt közbiztonságot l'és~dnt saját 
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szorgalma, részint alárendelt jeinek helyes befolyáso
lása által teljesen helyre állította ,és kitünő állapot
ban fentartja, úgy hogy ezért nemcsak az összes jó 
indulatu lakosság bizaimát és tiszteletét, hanem a 
hatóságok teljes elismerését is maguknak kivivták, 
a honvédelmi minister úr ezen derék két altisztet 
ügyes, buzgó és eredménydus szolgálataiért, Hajdú 
ez. őrmestert még különösen azért is, mivel egy 
veszedelmes és sok tagból álló okirathamisító ban
dát ügyessége és leleményessége általlelepleznie és 
a törvény kezébe átszolgáltatni sikerült, dicsél'Ő 
okirattal tüntette ki, a belügyminister úr pedig 
40-40 frtnyi jutalomdijban részesítette. 

* 20. Szladek Mihály, V. számu csendőrkeriiletbeli 
örsvezető. 

Komárom megye területén az 1892. év őszén 
egyik lopás a másikat érte a nélkül, hogy azoknak 
gátat vetni vagy a tetteseket leleplezni lehetett volna. 
A többek közt az uj szőnyi póstahivatalha és az 
ottani községházába is betörtek s a mi elvihető volt, 
azt ellopták. 

Szladek Mihály örsvezető, ácsi örsparancsnok 
mindj árt kezdetben - megfigyelvén a különböző 
helyeken elkövetett gaztettek rendszerességét - azon 
következtetésre jutott, hogy itt egy jól szervezett 
tolvajszövetkezetnek kell működnie. Puhatolásai 
nyomán értesült, hogy a komáromi városi rendőrség 
kezei közé egy arany melltü került, melyet egy 
ottani ékszerészhez Piszarik Albertné ujszőnyi lakós 
vitt megbecsültetés végett. Ezen melltüről Szladek 
őrsvezető kiderítette, hogy az özv. Csorba Istvánné, 
nemes-ócsai lakós kárára 1892. évi november bó 26-án 
elkövetett betöréses lopás alkalmával vitetett el, 
miből kifolyólag az örsvezetö azon rég táplált gya
nuja, hogy a tolvaj szövetkezet főkolomposai Piszarik 

. Albert és Kurucz László s ezek nejei, megerősödvén, 
nevezetteket éber megfigyelé s alá vette s e czélra 
bizalmi egyént is fogadott fel. 



182 

Azonban a kitanult és igen óvatos gonosztevőkkel 
szemben egyelőre nem tudott eredményre jutni; 
mert azok minden beszerzett gyanus adat és körül
mény tekintetében a biróság előtt kivágták magukat, 
igy pl. a lopott melltűre nézve Piszarikné azt álli
totta, hogy azt találta; a bűnjeleket pedig részint 
jól elrejtették, részint nagy összeköttetései k révén 
távol vidékeken értékesítették. 

Szladek örsvezető mind a mellett sem csüggedve 
el, a nyomozást ti tkon folytatta, besúgój ának tevé
kenységét fokozandó, annak több izben pénzt adott, 
úgy szintén - valahányszor a gyanusitottak vala
mely feltünőbb tárgyat napvilágra hoztak - annak 
megvétele végett besugóját pénzzel látta el. Igy a 
többek közt értesülvén, hogy Kuruczné férjének egy 
igen szép 12 ágú kést vett, azt az örsvezető bizalmi 
egyéne által meg akarta vétetni s neki e czélra 8 
frtot adott; de a szemfüles tolvaj rosszat sejtvén, 
feleségét azon~al állit ólag Temesvárra, tényleg pedig 
- mint Szladek örsvezető sürgönyileg megtudta -
Budapestre küldötte, hol a kést átcsináltatta, úgy 
hogy később - midőn ez nála megtaláltatott - már 
tulajdonosa, br. Marschall János, kinél 1892. évi 
november hó 8-án elkövetett betöréses lopás alkal
mával egy ily értékes kés eltünt, fel nem ismerhette. 

Ezen sikerte1enségek után Szladek örsvezető csel
hez folyamodott. Szabadságot kért Ujszőnybe, hova 
1893. évi február hó 10-én saját pénzén fogadott 
alkalmatosságon elmenvén, egy pár jó emberét ki
oktatta és pénzzel ellátta, hogy a gyanusÍtottak 
ismerőseitől valamit kitudjanak. Ily módon csakha
mar értésére jutott, hogy Kuruczné február hó 9-ike 
óta el akar valamerre utazni. Ezen hh-re visszatért 
örsére és két csendőrével február hó 11-én Ujszőnybe 
szolgálatba vezényelte magát s ott éjjel miden utat 
elálltak, hogy Kurucznét elutaztában - a mint 
re~élték - bűnjelekkel együtt kézrekerítbessék. 
MIután azonban Kuruczné reggeli 2 óráig sem indult 
el hazuh'61, a j árőr őt lakásán lepte meg s ez alko,-
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lommaI nála alapos házmotozást tartott. Ekkor az 
ágyszalma közt elbujva Hattala József volt fegyen
czet és Nyitra megyéből való hirhedt betörő tolvajt 
találták, kivel - mint később kiderült - a tolvaj
banda még azon éjjel Neuhauser Károly ujszőnyi 
tanyai lakóst akarta kirabolni, mivel megtudták,. 
bogy ő 3600 frt ára földeket adott el és a pén~ 
házánál van. Ezen alkalommal - úgy látszik -
gyilkosságra is elvoltak készülve, mert forgópisztoly t 
és töltény eket szereztek be, melyek aházmotozásnál 
előkerültek. 

A motozás során azután számos lopott ékszer és 
ruhanemü került elő; kiderítettek az összes büntár
sak és orgazdák, valamint a lopott tárgyak nagyrésze
is s igy az egész tolvaj szövetkezet megsemmisíttetett .. 

Mint érdekes körülmény meg kell még említenünk,. 
hogy a bűntársak és orgazdák kézrekerítése, valamint 
egyes lopott tárgyak előkatatása czéljából járőrök 
egész Budapestig, sőt Aszódig is jártak. 

Az elősoroltak alapján Bzladek Mihály örsvezetőt,. 
ki ernyedetlen buzgalommal és kitartással, ügyes és 
észszerü nyomozás által egy veszélyes tolvaj szövet-
10 tagját kiderÍtette és letartóztatta, azokra 11 rend
beli - nagyobbrészt betöréssel párosult - lopást 
1276 frt kárösszegben reájuk bizonyított s ily módon 
Komárom megyében a megrendült közbiztonságot 
helyreállította, - a honvédelmi minister úr dicsérő 
okirattal tüntette ki, a belügyminister úr pedig 50 
frtnyi jutalomdijban részesítette . 

• 

21. Dicker Salamon III. sz. csendőrkerületbeli 
czimz. örmesternek a közbiztonsági szplgálat tel'én 
tanusított kivál6 buzgalma, kötelességhű tevékeny
sége és eredménydús működéseért a honvédelmi 
minister 'úr teljes elismerését fejezte ki, a belügy
minister úr pedig neki 60 frtnyi jutalomdíjat enge
délyezett. 

* 
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~2. Barabás Igllácz, II. sz. csendörkerületbeli őr. 
"mester. 

Az 18~2. év~ április h,ó 1,5-én éj)el az ó-grac1inai 
magy. kIr. erdőgondnoksag es Hollos Ferencz erdész 
kárára ismeretlen tettesek betörés útján egy Wert. 
heim-féle szekrényt 1162 frt 90 kr. készpénz és 
1575 frtról szóló okmányokból álló tartalommal, to. 
vábbá egy ezüst zsebórát, egy arany óralánczot két 
arany karikát és egy arany pecsétnyomó gyűrűt' lop-
"tak el. 

Ugyancsak az 1892. évi augusztus hó 31-én Thomesku 
G ligor, j eselniczai lakós kárára egy 320 frt értékü 
széna boglya, - október hó 13-án éjjel pedig Ne
jedli Ferencz, újogradinai lakós istállója gyujtatott 
fel ismeretlen tettesek által, me ly utóbbi tűzesetnél 
az istállóval kapcsolatban volt szin is, az ott elhe
lyezett boredények, buza és szénával 604 frt érték
ben esett a tűz martalékául. 

Mindhárom eset előforduita alkalmával az örs 
legénysége Barabás Ignácz őrmester vezetése alatt 
a tettesek kézrekerítése iránt a legkiterjedtebb nyo
mozásokat azonnal bevezette ugyan, de a tetteseket 
akkor minden fáradság daczára nem sikerült kiderítp.ni. 

Barabás őrmester azonban nem hagyta annyiban 
a dolgot, hanem fáradságot nem ismerve, de sőt 
anyagi áldozatoktól sem riadva vissza, titokban be
sugóival együtt addig kutatott és nyomozott, míg 
végre sikerült neki a már csaknem feledésbe ment 
ó-gradinai betöréses lopás tetteseit Moka Nikolac 
Csorba György, Durner Gligor és Tukulenczu Péte: 
óogradinai, valamint Brúnczei N isztor kornyarévftl 
lakósok személyében kideríteni és utóbbinak kivé· 
telével - mivel időközben Szerbiába, Tekia községbe 
átszökött, - a bíróságnak a Wel·theim-féle szekrény· 
nyel, mint bűnjelvénynyel átadni. 

A fennevezett tettesek letartóztatásánál Lavellka 
Gyula és Thimoteusz plaviseviczai örsbeli csen~őrö~ 
is közreműködtek és az őrmestert annak utaslt sm 
zerint hathatósan támogatták. 
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, A folytatott nyomozás során sikerült még Barabá8 
őrmesternek, ugyancsak besugói közremüködésével, a 
Thomesku Gligor, jeselniczai lakós kárára elkövetett 
gyujtogatás tetteseit, Kiakosiu János jeselniczai és 
Gligorie Antonie rudarini lakósok személyében mint 
közvetlen tetteseket és Radoszlav Schián jeselniczai 
lakóst mint felbujtót, - a N ejedli Ferencz új-gradi
nai lakós kárára történt gyujtogatás tetteseiként pe
dig Valuseszkú l\1:árlin és Viseszkú Luka új -gradinai 
lakósokat kideríteni és letartóztatni. A gyujtogatók 
letartóztatás ánál az őrmestert Angyal Károly és Sáf
rány Péter orsovai örsbeli csendőrök támogatták. 

Ezen három eseten kivül a széles körben foly
tatott nyomozás közben Barabá8 őrmester megtudta 
még, hogy 1891. évi julius hó 17 -én este Weisz Ká
roly új-gradinai lakós, az Eisler-féle fakereskedő czég 
megbizottja, 1000 frtot vesztett el és azt egy ó-gra
dinai ember bár megtalálta, mégis e körülményt el
titkolta. 

Az őrmester ezen értesülés folytán az ügy miben 
állása után puhatolt és kiderítette, hogy midőn Weisz 
a mondott napon egy Zsián Thimó neru ó-gradinai 
fuvarossal a famunka telepről hazatért s lakása előtt 
a kocsiról leszállott, a leszállás köz ben a nála volt 
1000 frtot egy csomagban felöltője zsebéből kiejtette, 
mit azonban csak akkor vett észre, midőn már a 
kocsis és az udvaron volt éjjeli őr - Moka Márkú
eltávoztak volt. , 

Ambár Weisz nem tudta határozottan, hogy a 
pénzes csomag mikor és hol eshetett ki zsebéből, 
még is gyanítván hogy ez fuvarosa kocsijában tÖIO

• 

tént, azt legott át is kutatta, de eredménytelenül. 
A pénz hollét ét tehát homály borította és még azon 
nézet is lábra kapott akkor, hogy Weisz a pénz el
vesztését valószínüleg csak szinleli. 

Mindennek daczára Barabá8 őrmesternek sikerült 
megtudni, hogy a kérdéses 1000 frtot Móka l\1árkú, 
a Weisznál alkalmazott éjj eli őr találta meg a fuva,
'ros kocsijában, midőn arra - Weisz hazatél·te után 
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felült. Az is be lett bizonyitva, hogy Márkú azon 
czim alatt hogy vacsorálni megy, a kocsiról leszál
lott és eltávozott, de rögtön visszatért s midőn Weisz 

: az elveszett pénzes csomagot kereste; már jelen 
volt és látszólag nagy sajnálkozásának adott kIfeje
zést a fölött, hogy gazdája oly nagy összegű pénzt 
elvesztett. 

Móka Márktít a minden kétséget kizáró tanu val
lomások és az ellene beszerzett bizonyítékok alap
ján Barabás őrmester letartóztatta és az orsovai kir. 
járásbiróságnak átadta. 

Ezen esetek felderítése csakis Barabá8 Ignácz 
örmesternek igen észszerű, fáradságot nem ismerő 
s anyagi áldozatoktól sem visszariadó ügybuzgóságá
nak és leleményességének köszönhető, miért is őt 
a honvédelmi minister úr dicsérő okirattal tűntette 
ki, abelügyminister Úl" pedig 60 frtnyi jutalom díj
ban részesítette. 

Ezen felsorolt esetek ujabb bizonyítékai annak, 
hogy a csendőr sok esetben besugók nélkül semmire 
sem mehet, miért ismételten is nem hangsúlyozhat
juk eléggé, hogy a csendőrök okvetlenül arra töre
kedjenek, miszerint örskerületükben a jó indulatú 
lakósokat e czélra megnyerjék. 

* 
23. Anié Mihály örsvezető a magyar kir. horvát-

szlavon csendőrség áll omány áb an. 
Ezen altiszt 1883. év óta szolgál a csendőrségnél 

és ezen idő óta olyeredményesen működik, hogy 
már kétszer lett nyilvánosan megdicsérve, két ízben 
kapott a csendőrparancsnokságtól és egy ízben már 
Ba honvédelmi minister úrtól dicsérő okiratot. 

Legutóbb az ó-zalán-keményi örsparancsnokság
gal bizatott meg, mely határos lévén a Báoskával 
és a Bánáttal, egyike a legveszélyesebb örsöknek. 

Hogy milyeredményesen működött Ani6 örsve
zető az utóbbi hónapokban ezen örsön és mennyire 
megtisztította ezen örskörletet a különböző gonosz-



187 

tevöktől, - mi által a közbiztonság ott egészen meg
változott, - arra nézve a sok közül csak a követ
kező kimagaslóbb eseteket akarjuk kiemelni: 

1. An'i6 örsvezető 1892. évi november hó 2-ánl 
egy csendőrrel ellenőrző járőrként indult el, de csak 
10 nap mulva vonult ismét örsére be, mert egy ló
tolvajbandának jövén nyomára, azt Uj-Zalán-Kemé-· 
nyen, Belegison, Szurdukon és Kresednian (Horvát
országban), valamint Deszp. Szt.-Ivánon, Szegzárdon 
és Paragán (Magyarországban) eszközölt 10 napi" 
fáradhatatlan és észszerü nyomozás által kiderítette s ' 

annak tagj ait J ovanovié János, Besensiky J óczó új
zalánkeményi, - Szremaz Gyurkó deszp. szt.-iván:E 
s Marj anov Márk paragai lakósok személyében le
tartóztatta s őket 13 lopott lóval 1065 frt értékben. 
az ó-pázuai kir. járásbiróságnak átadta. 

2. 1892. november hó 28-án Anic örsvezető egy' 
csendőrrel ujabb nyomozásra indult, mely 7 napig' 
tartott és azon eredményre vezetett, hogy 9 lopott, 
lovat 810 frt értékben nyomozott ki és alótolvajokat 
N ovacié Gergely községi rendőr és Studen István. 
llj-zalánkeményi lakósok, valamint Kopié Milos új
karlóczai lakós személyében letartóztatta. 

3. 1892. évi deczember hó 17 -Án folytatta ezen. 
nyomozást és 4 napi nyomozás után sikerült neki 
az 1. pont alatt említett lótolvajbanda többi tagjait , 
Jovanovié Miklós, Jerbié István és Srava Lukács 
személyében letartóztatni és egyúttal 2 drb lopott . 
lovat 230 frt értékben elkobozni. 

4. 1893. évi január hó 3-án sikerült Ani6 örsveze
tőnek 3 napi nyomozás után 6 lopott lovat Belegis. 
és Vojka községekben 435 frt értékben kinyomozni 
és elkobozni. 

5. 1893. évi január hó 14-én felügyelvén az új
zalánkeményi vásárt, a feljelentések alapján 4 napi 
nyomozás után 7 lopott lovat 330 frt értékben nyo
mozott ki és a tolvajokat Krizina István és Peka 
Gergely személyében letartóztatta. 

6. Végül az 1893. évi január h6 17 -től 19-ig ki-
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-terjesztett nyomozás alkalmával megállapította, mi
ként lopta el Jovanovié Uros, felhasználva a kocsis 

--távollétét, fényes nappal Balázs István viniczai lakós 
-445 frt értékü lovait és kocsiját. 

A vizsgálat melyet a mitroviczai kir. törvényszék 
az Anié örsvezető által letartóztatott 30 lótolvaj 
ellen megindított nincs ugyan még befejezve, de 
bünösségük az A nió örsvezető által kinyomozott 
-39 lopott ló által eléggé van bebizonyítva. Ezen 39 
lopott ló közül husznak sikerült a tulajdonosát is 

.kipuhatolni, míg a többi tizenkilencznek tulajdo
nosa - mivel valószinüleg már régebben lopattak 
el és azóta többször gazdát cseréltek - eddigelé nem 
'volt megtudható. 

Ezen oly kiteljedt lótolvajbanda felfedezése és 
.megsemmisítése körül kifejtett fáradtságot nem is
merő buzgalmát, ügyességét és eredményes működé
'sét megjutalmazandó : Anié Mihály örsvezetőt a 
magy. kir. honvédelmi minister úr dicsél'ő okirattal 
iüntette ki, mig Horvát-Szlavon és Dalmát országok 
-"bánja őt 60 frtnyi jutalomdíjban részesítette. 

* 
24. Bene Zoltán, VI. sz. csendőrkerületbeli ors-

-vezető. 

A sopronmegyei iváni örsparancsnokság részéről 
..Bene Zoltán örsvezető és Horváth Márton csendőr 
1893. évi május hó 3-án reggel 9 órakor, Rekényi 
Mihály és Kovács Gyula II. csendőrök pedig ugyan
azon nap déli 12 órakor ely utasítással vezényel
tettek ki, hogy a mult éjjel Repcze-Szemerén elkö
vetett betörések tettesei után a nyomozást bevezessék 
és a szem erei utvonalat biztosítsák. Mindkét járőr 
előirt szolgálatának telj esítése közben Repcze-Szeme
rén 7 órakor este találkozván, egymáshoz csatlakozott 

.. g további teendőit együttesen teljesítette. 
Aznap este 8 órakor Repcze .. Szemerén st fő-utczá

ban tűz üttöt ki, mely az akkor dühöngő északi szél 
,a házak anyagának gyulékony volta következtében 
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csakhamar 6 'házra kiterjedt és az egész községet 
megsemmisüléssel fenyegette. 

A tűz jelzése folytán az épen a községben tartóz
kodó csendőrök azonnal a vész szinhelyén megjelen-
tek, de az elsőnek kigyulladt ház már akkor egy' 
lángban áll ván, az nem vol t megközelíthető, azért 
Bene őrsvezető főfigyelmét a többi már szintén égő ~ 
házakra fordította, a csendőröket észszerüen felosztva 
a leginkább veszélyeztetett házakban az élet- és 
vagyonmentésre utasította és egyszersmind a tűz 
rohamos telj edése folytán kétségbeesett lakósságot 
- "önfeláldozó példaadással - kitartásra buzdította . . 

O maga Horváth csendőrrel a Doma Sándor,.. 
Börzsöny Pálné és Pánczél Józsefné által lakott házba . 
hatolt s miután a lakszobákból az értékesebb ingó
ságokat megmenteniök sikerült, amellékhelyiségek 
felé fordultak, mikor is észrevették hogy egy istálló 
szerü kamrában egy tehetetlen aggnő benrekedt. 
Bene örsvezető Horváth csendőrrel azonnal oda , 
sietett, de miután a kamra tetőzete már teljesen 
lángban állott s a füst és hőség, valamint a tetőzet
ről lehullott zsarátnok is abehatolást veszélyessé . 
tette: a 20-25 lépésre álló tűzoltófőparancsnok és . 
községi biró az örsvezetőt abehatolásról lebeszéini 
igyekezett. Azon ban Bene örsvezetö emberbaráti 
szeretettől vezéreltetve és kötelességének tudatában 
saját biztonságával mit sem gondolt. hanem gyors 
elszántsággal a kamra zárt ajtaját felszakitotta, a 
helyiségbe berohant s magát a fojtó füst és elvisel
hetlen hőség daczára gyorsan tájékozván, sikerült a 
már elájult 80 éves tehetetlen Gróf ] stvánnét meg
találni. Az asszonyt ölébe kapva, az örsvezető ismét 
kifelé igyekezett, de ebben útját állta a padlás egyik 
elvált égő deszkája mely folyton lej ebb és lejebb 
hajolt. 

Ezen végzetes pillanatban az ajtó előtt álló Hor
váth csendőr észrevevén az örsvezető veszélyes hely
zetét, az ajtóhoz ugrott és az égő deszkát kezével a 
falhoz szorította mi által lehetövé tette, 40gy az 
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. örsvezető - bál' telj esen kimerülten és maga is félig 
;aléltan - az eszméletlen nőt a szabadba kihozhassa 
.és igy őt a biztos tüzhaláltól megmentve, övéinek 
:átadhassa. 

Bene örsvezetőnek ez alkalommal haja megperzse
lődött. Horváth csendőr pedig kezén égési sebeket 
szenvedett. Ezen körülmény azonban nem akadályozta 
.öket meg abban, hogy a megkezdett mentési mun
kálatokat emberfeletti erővel folytassák és ez által 

. s, lakósságot még nagyobb károsodástól megóvják. 
A csendőrök ezen működése teljes 14 órát vett 

-igénybe s csakis az ottani gyógyszerész által Hor
váth csendőrnek adott gyógyszer és kötelék, valamint 
_Bene örsvezetőnek nyujtott üditőszer használata által 
-szakíttatott rövid időre félbe és csakis a veszély 
teljes elmultával s az utólagos óvintézkedések meg
-tétele után fejeztetett be. 

Ezen bátor és elszánt tetteért a honvédelmi 
-minister úr Bene Zoltán örsvezetőt dicsérő okirattal 
-tüntette ki. ,I-

'.' 

25. Vass István, II. sz. csendőrkerületbeli örsvezetö 
·-"Űzimz. őrmester. 

Egy derék örsparancsnok. 
A torontálmegyei horvát-csenei szolgabirói hivatal

nak 1892. évi február hó 3-án a csatádi örshöz inté
_ zett felhivása szerint Lechleitner Ferencz volt billédi, 
de most ismeretlen tartózkodásu egyén, vett tudomás 

:-szerint hamis pénznek forgalomba hozásával foglal
-.kozik, tehát kinyomozandó. 

Ennek folytán Vass ez. őrmester akkor csatádi 
.örsparancsnok, magát és Nagy Antal csendőrt nyo
.mozó szolgálatba vezényelte ki és sikerült is 3 napi 
Billéd, Temesvár és Versecz vidékén megejtett nyo
mozás után Lechleitner Ferencz tartózkodási helyét 
Izbistya községben kipuhatolni, hol őt a jál"Őr meg
.lepve nála házkutatást tartott, mely alkalommal 56 
drb e7Jüst egyforintost, 1 dl'b 50-es, 9 drb 10·es, 4 drb 
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5-ös, 22 drb l·es és 2 drb román hamis bankjegyet 
találtak; ezeken kivül a pénz készítéséhez szükséges 
gép alkatrészeket. és több bűnrészességét igazol6 
levelet. 

Az igy beszerzett bizonyítékok súlya alatt Lech
leitner Ferencz hosszabb tagadás után beismerte, 
hogy szándékában volt ugyan ezen hamis pénzeket 
forgalomba hozni, de azt idáig nem tette. Bevallotta 
továbbá, h9gy ezen czélb61 Braun Péter izbistyai és 
Márkovits Aron fehértemplomi lak6sokkal lépett 
szövetségre; azonban - mint a további nyomozás 
folyamán kiderült - részesek voltak még ebben 
Braun J 6zsef oraviczai, Gálya Gyurkin, Argyelán 
Vásza vracsegalyi, ScheHinger János, Ludwig Mátyás, 
J ovanovits Szvetozár fehértemplomi és Tersits V ásza 
kalafáti lak6sok is, kik közül a legut6bb megnezett 
volt az, ki a többieket a legnagyobb részt Romániá
ban általa és más - ismeretlen - romániai egyé
nek {tltal készített hamis pénznek forgalomba hoza
talával ruegbizta s velük e tárgyban folytonos leve
lezés ben állott. 

Fent említett egyéneknél találtatott 185 drb egy
forintos részben fém, részben papir pénz, 4 drb 5-ös, 
9 drb 10-es, 1 drb 50-es hamisítvány, továbbá az 
ezüst egyforintos utánzására szükséges gép az ahhoz 
tartozó felszereléssel, valamint az e tárgyban egymás 
között váltott levelek, melyek a pénzhamisít'ványok
kal együtt elkoboztatván, a letartóztatott tettesekkel 
február hó lo-én a fehértemplomi kir. törvényszék. 
nek átadattak. 

A pénzhamisítással foglalkoz6 egyének ismert 
furfangjaival szemben foganatosított ezen igen fárad
ságos nyomozásnál Vass cz. őrmester nem csak 
leleményességét és szakavatottságát bizonyította be, 
hanem a Csatád, Billéd, Temesvár! Vel'secz, Izbistye, 
Vöröstemplom, Krisicza, POdpol'ány, Vracsegály, 
Fehértemplom és Orsován s ezek környékén 408 
órát igénybe vett puhatolás alkalmával tetemes anyagi 
áldozatokat is hozott. 
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Vass ez. órmester más alkalommal is élénk tanu
jeIét adta ügybuzgóságának és fáradhatlan tevékeny
ségének, mire nézve még a következő eseteket akar
juk felemlíteni. 

1. Az 1890. évi november hó 4-én virradóra Mar
jan Trajan pészaki lakós a Perjámosra vezető uton 
egy árokban meggyilkol va találtatott. Az akkor meg
ejtett nyomozás alapj án tettesekül Millos IUie és 
Vaszilovits Mirs, szintén pészaki lakósok letartóztat
tak és a billédi kir. járásbiróságnak át is adattak, 
de a biróság által szabadlábra helyeztettek. 

Minthogy azonban mindenki ki az ügyet ismerte, 
meg volt győződve arról, hogyatettesek csakis az 
előbb említettek lehetnek; az időközben Perjámosra 
örsparancsnoki minőségben áthelyezett Vas8 István 
ez. őrmestert is érdekelni kezdette az eset. Eleinte 
csak magán uton szerzett magának informátiót és 
midőn az igy nyert értesülések folytán benne is 
megél'lelődött a gyanu Millos Illie és Vaszi10vits 
Mirs ellen, ujabbi bizonyítékok beszerzése végett 
ismét megindította a nyomozást, 

Ezen nyomozás folyamán kiderítette, hogya fen
ne bb említett tettesek viz8gálati fogságuk alatt nem· 
csak hogy egymással érintkeztek és mindig már 
előre tudták hogy mikor vezettetnek kihallg atás 
végett a biróság elé, hanem otthon lévő rokonaikkal 
is folytonos összeköttetésben állottak s azokat levél
ben kioktatták, hogy mit és mikép valljanak. Ter
mészetes, hogy igy az egybehangzó vallomások a 
bizonyítékok erejét igen is megcsökkentették és 
végre a biróság kénytelen volt a vádlottakat - mint 
már említve volt - szabadlábra helyezni. 

Vass ez. őrmester a közvetitő egyént is kiderítette 
és pedig Töresz Antal, billédi fogházfelügyelő sze
mélyében. 

Kidf:'rítette továbbá, 110gy Milos Illie a vele elzárva 
volt Muntyán Torna ó-bébai, Stankov Zsivkó nagy
kikindai, V lllpán Zsiva nagyfalusi t3S ~lakusáll 
Vikenti egresi lakósok előtt, kik időközben Inál' 1\ 
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fogságból kiszabadultak beismerte, hogy a gyilkos
ságot ők követték el és azt is mondta, hogy ha 
Vaszilovit.s J\Iil's, kinek tagadása és beszerzett tanui 
a febnentést már valószinüvé tették, csakugyan fel
mentetik : ugy ő maga fog mindent bevallani, mert 
tulajdonképen ő a főbünös. Ezen vallomásaikat 
nevezettek esküvel is megerősítették. 

Ezen ujabbi bizonyítékok alapján 1\1ilos l11ie és 
Vaszilovits Mirs ismét letartóztattak és a nagy
kikindai kir. törvényszéknek átadattak, hol azonban 
ismételve felmentettek. 
Hogyafogházőrök segélyével a nagy- kikindai 

börtönben is a tettesek rokonaikkal összeköttetés
ben állottak, kitünt egy Milos l11ie által rokonához, 
Milos l\lázához a fogházból irt és Vass ez. őrrnester 
által elkobzott levélből, melyben Vaszilovits Mariann~L 
nevü nőnek 100 frtot igér ha az mellette vall. 

Ugyanezen nyomozás folyamán ki derítette Vass 
ez. őrmester, hogy az 1889. évi szeptember hó 29-én 
Vaszelovics Vilosár és Husz PéLer perjámosi lakósok 
kárára elkövetett 1100 frtos betöréses lopást a per
jámosi uton meggyilkova talált Marján Traján és 
annak két gyilkosa - lVIilos lllie és Vaszilovits 
Mirs - követték cl s hogy a fent leirt gyilkosság is 
ezen betöréses lopás folyománya volt. ft mennyiben 
a meggyilkolt kevesebb részt kapván, két társát 
többször feljelentéssel fenyegette. Az ezen lopásból 
eredő ékszerek egy része a temesvári zálogházakban 
lett elzálogosítva hol nyomuk Ineg is találtatott, de 
a határidő már rég lejárván, elárvereztettek. 

Ezen 21~ órát igénybe vett R Szerb-Szt.-Péteren, 
Pé~zakon, Billéden és Temesváron megejtett nyolnozás 
alatt Vass ez. őrlnester szintén a legnagyobb oda
adással és kitartással arra törekedett, hogy a bünö
söket az igazságszolgáltatás kezére szolgáltathassa. 
Hogy azonban a tettesek a lnegérdemlett bünteté:::;t 
meg nenl kapták, az csak a hiányos felügyelet és 
más - a csendőrség hatásköréll túl eső - kÖl"ül
mények folytán ueszerezni sikerült hamis tanuk 

13 
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vallomásainak köszönhető A vádlottak l 't 50 f -tn l' " Uln egy 00 
l . J l vagyona az alIg 1-2 hónapia tartott ' , 

latI fogság alatt ~eljesen felemésztet;tt üayvé~lt~1~~ 
ségekre és valószlllüleg hamis tanuk beszberzésé o , 

2 .... ~z 1892. évi október hó 23 és 0>4 ko" .. tt,r~." 
l P , k k" .' , ....,. ,zo lejJe, 
en esza ozség hataraban a temesvárI va' sa' 'l ' ., " S II J k b rro J0':o I c erer ,a a, temesvári, Scheplen János és 
Frl~z .T akab bIllédi s Stauszki Juon karánsebesi 
lakosok, egy körülbelül 10-14 főből álló czigány, 
csap~t altal megtámadtatván, áruiktól és készpénzük
től lllegfosztattak, mi által körülbelül 258 forintnyi 
káruk esett. . 

Ezen utonállás kinyomozására Va8s István czimz. 
örlllester és Zsors János csendőr kivezényeltetvén 
h08SZU és nagy fáradsággal Pészakon, Bogarason 

zegeden, Kis-Szálláson, Jankováczon, Kalocsán' 
Uszoc1on, Gerjenen, Baján, Apátin, Ve menden és 
Czikon keresztül folytatott üldözés után a czikói 
hegyeken sikerült a banda főbb tetteseit Sárközi 
Farkas Sándor és Sárközi József személyében elfogni 
és H, bűnjelekkel együtt a nagy-kikindai kir. törvény, 
széknek átadni. 

Ezen nyomozás folyama alatt Vass m~. őrme"'tel' 
feO'yyerét is kénytelen volt használni és Sárközi 

o.. S k ' Farkas Sándort megsebesítette, valamint ár -ÖZl 

Bundás Jánost is, de ez utóbbi nlenekülő tár..:: ai 
által lllagukkal hurczoltatott, sebeibe azonban nem' 
sokára meO'halt. A measebesített Sárközi Farka 

o b , t t l Sándort és SárkÖZI J óZ8efet a járőr letal'toz ·'1 vall, 
midőn velök Bajánál a csolnakon a Dunán átjöv? a 
foly~ln közepére értek, Sárközi József ~~ Dnn ba 
vetette magát, Sárközi Farkas Sándor pea~O' a c ,01-
nakot felfordítani igyekezett és sikerült 18 ,n ~~l ,l 
csolnakot annyira oldalt fordítani, hogy az 11111' f~hg 
nlegtelt vízzel. E közben Vass ez. ől:llle~~ 'l' ,11 ] l~~u,~a 
ugrott foO'oly után kal)ott s a,7,t slkerult l el, 1111 , 

.., k' k 't f CI ly de fegJ'Tere a viz U~ 0set.~, lnelyet CKa PlS a • , 0. p " 

. biztOllSú'gbn, helyezese utan hosszu kutatá ut tU lk 
rult a I)nnából kihahíszlli. 
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Ezen szintén a legnagyobb erélylyel és buzgóság
gal keresztül vitt nyomozás alatt tehát nevezett al· 
tiszt·nek élete is komoly veszélyben forgott. 

Az előadottak alapján TTass István ez. őrmestert 
ezen kitartó buzgósággal, leleményességgel és önfel
áldozó önzetlenséggel eszközölt nyomozásaiért, azon
kivül mert örsét és örskörletét mindig kiváló rend
ben tartotta és tartja, végre mert a Sárafalván s 
Egres községekben észlelt nemzetiségi mozgalmakat 
szakadatlan és erélyes felügyeletével elnémította, a nép 
félrevezetői által titokban rendezett összejövetelek
nek gátat vetett s a közigazgatósági hatóságoknak a 
közrend fentartása és biztosításában nagyban segéd
kezett, a magyar kir. honvédelmi minister úr dicserő 
okirattal tüntette kj, mig a magyar kir. belügyminis
ter ur neki 80 frtnyi jutalomdijat engedélyezett. 

* 26. Kohn Bernát ez. őrmester és 
27. D1°ah1.trád István csendőr a m. kir. V. sz. 

csendőrkerület állományában. 
Kohn ez. őrmester alsó-kubini örsparancsnok az 

örs állomáshelyén 189R évi áprilia hó 17 -én dühön
gött tűzvész alkalmával a tűz megfékezése, a megyei 
és pénzügyigazgatósági pénztár és irattár, valamint 
saját élete koezkáztatása mellett Tanzer Zsuzsánna 
tehetetlen 90 éves öreg asszonynak a tűzhalált61 
történt megmentése által a kötelességérzet, szolgá
lati hűség, férfias bátorság és az önfeláldozásig menő 
emberszeretetben a katonás erényeknek oly számos 
jeIét adta, hogyahonvédelmi minister úr úgy őt, 
mint D'rahurád csendőrt is, - ki ugyanezen alka
lommal bátorsága, önfeláldozó kötelességérzete és 
szolgálati hűségének majdneln áldozata lett, a mennyi
ben nemes buzgóságában a saját biztonsága iránti 
elővigyázatról megfeledkezvén, súlyos égési sebeket 
szenvedett, -' dicsérő okirattal tüntette ki, a Lelügy
miuister ur pedig öket 50, illetve 25 frtnyi jutalomdíj
ban részesítette. 

,., 
'o' 
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2 . Bro8ch Miksa ez. őrmester s 
29. SJJoljúr János, 
30. Varga István és 
Bt. Gy'u/rki János esendőrök a k 

dó k l á In. ir. II. az. csen r erü et llományában. 
A mak6i örskörletben az utóbbi ido"ben a k" b' 

t ,. k . oz IZ, 
onsagl zavaro Igen elszaporodtak s külo" " 

b t ,· é l' k ' n osen a 
e o:. ses opaso ugyszólván napirenden voltak. 

Az ors . legénysége ugyan minden egyes esetben 
a legerélyesebb nyomoz~st bevezette, de eredményt 
nem D;lu~,a~hat;ott fel, ~lvel a tettesek oly ügyesség. 
gel és eloVlgya~a~tal kovették el gaztetteiket, hogy 
nyom vagy bunJel mely a nyomozást elősegíthette 
és eredményre vezette volna sohasem találtatott. 

A további közbiztonsági zavaroknak elejét veendő 
és a már-már megrendült közbátol'ságot' helyreállí
tandó, a II. sz. esendőrkerületi parancsnokság véQ'l'e 
1893. évi márcziu~ hó 27-én Bro8ch Miksa ez. Ől" 
mestert a makói örs vezetésével bízta meg és fel. 
adatául tüzte ki, hogya kiderítetlen közbiztonsági 
zavarokat - 1892. évről 7, 18~.l3. évi márezius hó végeig 
pedig 9 maradt - mielőbb rlerÍtse ki, mely ezéIból 
Spoljár János igen ügyes s a nyomozásban kipróbált 
csendőr is majdnem ugyanazon időben szintén fila
kóra lett áthelyezve. 

Ezen előleges intézkedések után Tyll László. fő· 
hadnagy szegedi szakaszparancsnok Br08ch lVIIksa· 
makói és Hubert Gyula hódmezővásárhelyi ez. Ől'· 
meRtereket, örsparancsnokokat, Rzakasz kihallgatásl'a 
rendelvén őket fiO'yelmeztette, hogy a közel mult
ban a makói örskörletben de sőt egyáltalában !t 

Csanád megyében előfordult közbiztonsági zavar . 
kat - meggyőződése szerint - kizáról~g h?dnlez\. 
vásárhelyi közártalmuak köyették el, mIért ,IS .,n, két 
örsparancsnokot egyetértő és a legéberebu ,~.ükodű~re 
utasitván Bro8ch ez. őrmesternek Inég knlollleg , ~en 
meghagyta, miszerint bármHy közLi~tOll 'ági Zn.VH,l' ~ }'

duljon elő a mak6i örskörle~b:n, al'l'?~.ll~~In~an'l t-tlYn~EL: 
tilag értesítse a hóclmezőv3.sarhelYl orsot~ hOg) ftlltHlk 
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alapján az ottani viszonyokkal teljesen ismerős Hubert 
ez. őrmester a kellő intézkedéseket azonnal megtehesse. 

Bro8ch Miksa ez. őrmester a kapott meghagyáshoz 
képest azonnal a lopási esetek mikénti elkövetésének 
tanulmányozásához fogott és adatokat kezdett gyüj
teni, úgy a saját mint a szomszédos hóc1mező-vásár
helyi örskörletben lakó számtalan közártalmu egyént 
szigoru felügyelet alá vette, a mennyiben a saját 
örskörletbelieket minden szolgálatteljesités alkal
mával a járörök által szakadatlanul ellenőriztette és 
összeköttetéseik után a legszéleeebb körü nyomozást 
bevezette, a hódmezővásárhelyieket illetőleg pedig -
miután azok törvényhatósági joggal felruházott város 
területén laktak, hol a csendőrség önállóan nem mű
ködhetik - bizalmi egyének dzerzésél'e. iparkodott és 
ezek útján figyeltette meg őket. 

Ezen czélszerü intézkedések folytán Bro8ch ez. Ől"
mester csakhamar azon meggyőződésre jutott, hogy 
egy rendszeresen szervezett tolvajbandával áll szem
ben, melynek tagjai tényleg Hódmező-Vásárhely te
rületén tartózkodnak, mely meggyőződésé t még nö
velte azon körülmény, hogy a legtöbb lopási eset a 
hódmezővásárhelyi határhoz közel eső makói tanyá
kon történ t. 

1893. évi április hó 12-én éjjel Lénárd Ferencz 
makói tanyai lakós kárára zárt ólból 2 drb 30 frt 
értékü hizott juhot és másnap éjjel pedig Bálint 
Gáspár szintén makói tanyai lakós kárára egy 20 frt 
értékű kocsit loptak el. Az örs által nyomban beve
zetett legszélesebb körü nyomozás eredménytelen 
maradt, miglen április h6 vége felé B'I'08Ch ez. őr
mester egyik besugóját61 értesült, hogy a juhokat 
leiss Péter hódmezővásárhelyi tanyai lakós lopta el 
és azokat N agy J 6zsef szintén h6dmezővásárhelyi 
tanyai lak6s lakoclalmán elfogyasztották. 

Ezen hh're Bro8oh ez. őrmester május h6 4-én 
SpolJdlr János és Gyurki János csendőröket azon 
feladattal vezényelte kL hogy a h6dmezővásárhelyi 
határban lak6 Kis Pétert lepjék meg, ellene a ma-
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k6i ?l"skörletben elkövetett lopásokat illetőleg a nyo. 
mozast vezessék be s az eredményről őt - az örs. 
parancsnokot - azonnal értesÍtsék . 

. ~poljá'l' ,és GY'l/;·rki csendőrök feladatukhoz híven 
elJarva, KJSS Péternél több, különböző lopásokból 
származó bitnjeleket találtak, minek folytán őt őri. 
zet alá vették. N ahogy az eredményt koezkáztas. 
sák, - de az örsparancsnok utasításához is híven _ 
B:~'os,~h cz: őrm,este~t a tapasztaltakról még az éjjel 
kuldoncz altal ertesltették A ennek megtörténte után 
ők maguk megbizható besugók szerzése után láttak, 

\ mely ténykedésük eredményre is vezetett, a meny· 
nyiben csakhamar két oly egyént sikerült nekik 
megnyerniök kiktől több oly adatot tudtak meg, 
melyek a nyomozás további folyamán igen jól vol· 
tak felhasználhatók. 

Brrosch cz. őrmester a vett értesülés után azonnal 
Varga István és Szakács György csendőrökkel a 
helyszinére sietett, az ott szintén megjelent Hubert 
Gyula cz. őrmester hódmezővásárhelyi örsparancs
nok közbenjárásával az ottani rendőrkapitányságtól 
a nyomozásnak a tÖl'vényhatóság területén való foly
tatásához az engedélyt kieszközölte és azután 8 na
pon át folytatott buzgó és fáradságot nem ismerő 
nyomozás során 11 rendbeli betöréses lopást derített 
ki, tettes ekként Kiss Péteren kivül még iel. Nagy 
József, ifj. Nagy József, Baniesa Péter, Albert Sán
dor és Hemzső Borus hódmezővásárhelyi lakósokfit 
letal·tóztatta és a lefoglalt bűnjelekkel együtt a ma-
kói kir. járásbiróságnak átadta. , 

Brosch ez. őrmester ezen eredmény elérése utan 
a puhatolás okat korántsem hagyta abba, ha.nelU r
nyedetlen szorgalommal tovább folytatta a nyomo
zásokat, melynek során annyi adatot gyítjtött h~gy-: 
miután a biróság !(iss Péter és társai ellellt\ VlZ glL

latot befejezvén, öket május hó 30-án szab~ 1 láll'lL 
helyezte - az erről értesült B'I'osch ez. őrl l t · 
őket ismét őrizet alá vette és Sp o Zjá'r, ~ tr{/, ." 1 

Gyurki. csendőrök ügyes közbenj{u'ása mellett Ismét 
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napon át lankadatlan szorgalommal folytatott nyo-
11lozás után ujabbi 4 lopást bizonyított reájuk, miért 
is a tetteseket újra letartóztatta s junius h6 7-én 
innét a mak6i kir. járásbiróságnak átadta. 

Ezen eredménynyel sem elégedett meg Brosch ez. 
őrmester, hanem folytatván az adatok gyűjtését~ 
ugyanazon tettesekre még 7 lopást derített ki és je
lentett fel utólagosan abiróságnak. 

A teljes 22 napot igénybe vett nyomozás által ki
derített lopások alkalmával eltolvajolt tárgyak -
melyeknek nagyrésze bűnjelként abiróságnak átada-
tott - összértéke 161 7 frt 55 krt tett ki. 

Alig hogya makói örs ezen tolvajszövetkezetet ki
derítette és megsemmisítette, alkalma nyilt egy szöve
vény~s rablógyilkosság tettesét kipuhatolni. 

A csanádmegyei Makó rendezet.t tanácsu városban 
a megyei kórháznál mint gondnok alkalmazva volt 
Csala József ugyanis 1893. évi julius hó 6-án reggel 
a kórházban levő lakásán az ágyban meggyilkolva és 
kirabolva találtatott. 

Az eSAtről rögtön értesített rendőralkapitány, vala
mint a csendőrörs részéről Spoljár J ános csendőr 
helyettes örsparancsnok és Gy~l/i'ki János csendőr -
(Brosch Miksa ez. őrmester a többi legénységgel kül
szolgálatban volt, de déli 12 órára bevonulván, Va'rgá 
István csendőrrel később szintén a helyszínére sie
tett) - az elősietett. orvosokkal a helyszini- és hulla· 
szemlét megejtvén megállapÍtották, hogya hulla az 
ágyban felfelé fordulva baloldalán feküdt, a jobb ha
lántékon fejszefokkal ejtett tátong6 sebbel, vértől tel
jesen elborítva. A halálos csapás a gondnokot min
denesetre álmában érhette, mert arczán az eltorzulás 
legkisebb jele sem mutatkozott. A szobában semn1i 
nyom semmi bűnjel sem találtatott és a sok köny
nyen elvihető értékes tárgyak közül az ismeretlen 
pénzösszeget tartalmazott pénztárczán ki vül semrui 
sem hiányzott. A lakás ajtaja belülről bezárva, de egy 
a hálószobával szomszédos helyiségből a kel'tre nyiló 
ablak nyitva találtatott. 



200 

A rendőrkapitány intézkedése folytán a városi rend. 
őrök az előnyoruozást azonnal bevezették, de ered. 
mény nélki.ü. A kórház helyiségeiben nyomok vagy 
bűnjelek után eszközölt kutatás is hasztalan volt 
és csak 2 emberáldozatot követelt, a mennyiben az 
emésztő gödrök átkutatása alkalmával a kellő óvrend
szabályok be nem tartása folytán 2 ember a kifejlő
dött gázok által megluérgeztetett. 

B1'08Ch ez. őrmester a kórházi személyzetet vala
mint a könnyehb betegeket felügyelet alá véve, azok 
kikérdezése alkalmával annak tudomására jött hogy 
a meggyilkolt gondnok agglegény lévén, több férjezett 
parasztasszonynyal viszonyt folytatott. Az őrmester
ben ennélfogva azon gyanu támadt, hogya gyilkos
ság esetleg bosszú műve és azt az asszonyok egyiké
nek férj e követte el. Az őrmester ezen gyan uj át leg
inkább Martonczi Józsefné félje, egy verekedésre 
nagy hajlammal bíró napszámos ellen, továbbá a 
kórházban ápolónői minőségben alkalmazott Drago
mir Máriának férje - Csonka Rácz Lőrincz - ellen 
irányult, kiről tudva volt az is, hogy azért mert fe
lesége a gondnokkal folytatott viszonya miatt tőle 
elvált, többször hangoztatta mikép - ha felesége 
nem jön hozzá vissza - úgy feleségét, mint a gond
nokot elemészti. Gyanu alá vétetett végül még egy 
Bátyai Károly nevű egyén is, ki ezelőtt körülbelül 
8 hónappal a kórházban mint udvaros volt alkal
mazva, de egy alkalommal a gondnokkal összeszólal
kozott, általa tettleg bántalmaztatott és a szolgálatból 
el is bocsáttat.ott. 

Ezen adatok alapján B1'08Ch ez. őrmester a nyo
mozást ezen 3 egyén ellen bevezette, ele ezek közül 
az egyik - Martonczi - magát a gyanu alól még n,z
nap teljesen tisztázta. A másik két egyén ismeretlen 
helyen tartózkodván, ellenük a nyomozás folytattatott. 
Időközben t. i. másnap reggel 5 órakor 111egél'ke

zett a hely színére Ty II László főhadnagy szegedi 
szakaszparancsnok is, ki a makói öl'sp:1l'ancsllokság
tól arablógyilkosság megtöl'téntél'ől a távirat.i j l ll-
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tést a csongrádmegyei kis-teleki őrsön vette, hol épen 
szemlélt és szemlekörútját megszakítva, a nyomozás 
vezetesének átvétele végett rögtön Makóra sietett. Az 
eddig tapasztaltakról tájékoztatva, a főhadnagy a 
Csonka és Bát.yai elleni nyomozás miatt a szomszé
dos szakaszparancsnokságokat táviratilag megkereste 
és saját szakasza területén pedig a nyomozást elren
delte; azután a kórházi személyzetet újból kikérdezte, 
midőn ~s a tett elkövetésének gyanú.ia még egy 
Ponte a Aron nevű, a kórháznál mint uQvaros alkal
luazásban levő egyén ellen irányult, ki 7 évig mint 
csendőr a II. sz. csendőrkerület állományában a lugosi 
szárnynál szolgált és az 1891. évben felülvizsgálat 
útján végkielégítéssel lett elbocsátva. 

Nevezett ellen a gyanu azon oknál fogva merült 
fel, mert feltehető volt hogyatettesnek a viszonyokkal 
ismerősnek kellett lennie, a kórházban pedig ez alka
lomlual egyedül csak Pontea volt mint férficseléd 
alkalmazásban, az ápolás alatt levő betegek ellenben 
rosz egészségi viszonyuknál fogva a gyilkosság elkö
vetésére képtelenek voltak. A Pontea ellen bevezetett 
nyomozást azo~ban nagyon megnehezítette azon körül
mény, hogy kikérdezése alkalmával azon állítását 
Iniszerint Ő a gyilkosságot megelőző este 10 óráig a 
gondnokkal a kórház kapujában beszélgetett, azután 
az épület emeletén levő lakására ment s ott reg
geli 6 óráig aludt: a kórházban alkalmazott összes 
apolónőkkel igazolhatta. Ezzel szemben azonban igen 
gyanussá tette őt azon viselkedése, hogyavádbeli 
cselekményeikövetését mindenáron Dragomir Mária 
férjére, Csonka Rácz Lőrinezre igyekezett hárítani. 
Ennek következtében - bár összes ruházatán a leg
szorgosabb megvizsgálás daczára vérnyomok nem vol
tak észlelhetők és a gondozása alatt levő, a kórház 
tulajdonát képező 3 db fejszét lninden gyanus körül
mény s habozás nélkül előadta - felügyelet alá vé
tetett és a nyomozás ellene folytattatott. 

Időközben Tyll főhadnagy értesülvén hogy a kere
sett Bátyai Károly Szegeden tartózkodik, annak ki-

, 
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kérdezés e végett Szegedre utazott és megállapította, 
hogy a gyanusított a tett elkövetésének idején Szege
den Vajda és társa ezégnél lévén alkalmazásban, Sze
gedről el nem távozott. Az alibi eszerint minden két
séget kizárólag igazoltatván, ellenében a gyanu el
ejtetett. 

Ezen idő alatt B1'osch ez. őrmester a nyomozást 
Pontea ellen folytatván értesült, hogy annak viszonya 
van egy Kálló Róza nevü kéjhölgygyel, minek foly
tán az utóbbi a nyomozásba bevonatván, csakhamar 
kiderült, hogy Pontea a gyilkosság éjjelén nem volt 
hon, hanem szeretőj énél Kálló Rózánál. Ezen körül
ményre Pontea újból kikérdeztetvén, előbbeni állítá
sánál megmaradt, miglen Kálló Rózával szembesít
tetvén beismerte, hogy - midőn a kórházban már 
mindenki nyugalomra tért - ő a hátulsó kapun ész
revétlenül átszökött, az éjjet szel'etQjénél töltötte de 
reggel napfelkelte előtt ismét ugyanazon uton a kór
házba visszatért. Miután azonban az ápolónők egy
hangulag kijelentették hogy Ponteát nem napfelkel
tekor hanem csak 6 óratájban látták, a hullabonczo
lás alkalmával pedig megállapíttatott hogya gyilkos
ság a hajnali órákban követett el: így tehát - mivel 
Pontea a hajnali 3 és 6 órai időközben való holtar
tózkodását nem tudta igazolni - a gyanu ellene 
mindinkább megerősödött. Daczára ennek Pontea ár
tatlanságát hangoztatta és azt állítá, hogy a kérdéses 
időt saját lakásán töltötte. 

Mindezekről Tyll főhadnagy Szegedről visszatérve 
értesülvén, személyesen újból kikérdezte ugy Ponteát 
mint Kálló Rózát, mely kikérdezés az egész éjjelt 
igénybe vette. Ezen kikérdezés folyamán Pontea ellen 
mind súlyosabb és súlyosabb gyanuokok merültek 
fel. Kiderült ugyanis, hogy Kálló Róza a gyilkosságot 
megelőző napokban Ponteától pénzt követelt s mi vel 
utóbbi pénzzel nem rendelkezett, arra kérte szerető
jét, «várna esak nehány napig, addigra szerez ő ma~id 
pénzt ha e miatt a gondnokot kellene is Ineggyil
kolnia s attól a pénzt elrabolnia)) . 
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POlltea terluészetesen ezen állításokat II leghatál'o· 
zottabban tagadta, de már meglátszott rajta hogy ezt egy 
megrögzött gonosztevő lnakacsságával teszi s - mint 
7 évig szolgált csendőr - tudatában van annak, 
hogyha tagadásban marad s ellene bűnjelek vagy 
tanuk elő nem kerülnek, a tett elkövetése reá nem 
bizonyítható. Erre enged legalább azon kifakadása 
következtetni, hogy ha őt tartják a gyilkosnak, mu
tassák elő a baltát melylyel a gyilkosság elkövettetett. 

Ennek folytán Tyll főhadnagy julius hó 9-én a kór
ház helyiségeit újolag - most már személyes veze
tése mellett - átkutatta és ez alkalommal Spoljár 
csendőr a fáskamrában az összerakva volt nagyobb 
mennyiségü hasábfa lnögött egy fej sze nyelét találta, 
melyről - közelebbi vizsgálat alapján - megálla
píttatott, hogy annak vég.e fűrészszel lefűrészeltetett 
s a nyél vége késsel lefaragtatott ; azonkivül nagyító 
üveggel a fejsze nyelén 3 kis vércsepp volt észlelhető. 
Ugyancsak a fáskamrában a nagyobb mennyiségü for
gács átvizsgálásánál a fejszenyeléről lefaragott több 
kis forgács fedeztett fel, melyeken szintén vércseppek 
voltak láthatók. 

A kutatás folytattatván, a kertben Varga csendőr a 
földben elásva egy a nyélről lefaragott véres fejszét, 
majd Németh János tüzoltó ugyancsak elásva egy 
üres sárga bőrtárczát s végül Brosch ez. őrmester egy 
rongyot, melybe a tettes a véres fejszét törü1te, találtak. 

Most már kétségtelenné vált hogya gyilkosságot 
Ponte a követte el! A fejsze ugyanis a kórház tulaj
donának ismertetett fel és megállapíttatott hogy eme 
fejsze Pontea kezelése alatt állott és általa minden 
este a fáskamrába elzára tott. 

A tal:Ut tárgyak felmutatása mellett Pontea újból 
kikérdeztetvén - bár a bűnjelek láttára elhalaványult 
és az ijedségtől remegni kezdett - álhatatosan meg
marad t tagadása mellett, de a Ty II főhadnagy által 
hozzá intézett keresztkérdések következtében sarokba 
szorítva; végre másnap reggeli 5 órakor tanuk előtt a 
a tett elkövetését beismerte. 
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Beismerő vallolllása szerint midőn Kálló Rózá
tól julius hó 6·án virradóra elment, az tőle ismét 
pénzt követelt s mi vel neki egy krajczárja sem volt 
elhatározta, hogy a gondnokot megöli és annak pénzét 
elrabolja. lVHdőn tehát ft kórházba ért, a fejszét magá
hoz véve a kert.be ment és a nyitva levő ablakon 
keresztül a gondnok lakásába hatolt; ott a gondno
kot lnély álomba merülve találván, a fejsze fokával 
fejére két erős ütést mért s midőn észlelte hogy az 
többé neIll mozdul, fejét a takaróvalletakarta és a 
pénztárczát a meggyilkolt ruhájából kikeresve, azt 
magához vette és azután ugyanazon úton melyen 
jött eltávozván, egyenesen a fáskamrába ment, ott a 
fejszét nyeléből lefűrészelte és a véres részeket a 
nyélről baltával lefarag\'a, a nyelet a hasábfa mögé 
l'ejtette, a fejszét pedig és a pénztárczát, mely állítása 
szerint üres volt, a kertben elásta és azután rendes 
foglalkozásához kezdett. 

Igy a tett elkövetése részletesen megállapíttatván, 
Pontea még azon körülményre nézve vonatott kérdőre, 
hogy - Iniután ismeret.es dolog volt hogy a gondnok 
j>énztárczájában minélig pénzt tartogatott - a pénz
tárczából kivett pénzt hová rejtette el. Erre vonat
kozólag azonban Pontea minden felvilágosítást meg
tagadott, folyton azt állítván hogy ő - midőn a 
pénztárczát a ruhából kivette és megtekintette -
azt üresen talál ta. V égre midőn értésére ada tott, 
hogy ha tagadása mellett megmarad kedvese fog le
tartóztatni - mi vel feltehető hogy a hiányzó pénzt 
-annak adta - beismerte, hogy a pénzt egy másik 
kertben a földbe elásta; egyuttal azon kérést adta 
elő, hogy kedvese ki teljesen ártatlan, ez ügyből 
kifolyólag ne zaklattassék. 

Ezen vallomása folytán Pontea tanuk jelenlétében 
az általa kijelölt helyre vezettetvén, a földből saját 
zsebkenc1őjébe kötve 2 drb 10 frtost, 1 c1rb 5 frtost 
és 4 drb 1 frtos bankjegyet vett ki, mint azon össze
get, melyet a pénztárczában előtalált. 

A tovább folytatott nyomozás során lllég kiderült 
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hogy a gyilkQs Ponteát nem Aronnak, hanem Lázár
nak hi vj ák. O ugyanis a csendőrségtől való el bocsá
tása után a kapott végkielégítést illetőségi helyén -
Pécskán - alig ,pár hét alatt eldorbézolta; azután 
bátyja - Pontea Aron -lakásáról annak cselédkönyvét 
és ó frtj át ellopta és min t cseléd elszegődött Makóra .. 

A gyilkos a bilnjelekkel együtt még julius hó 10-én 
a makói kir. járásbiróságnak átadatott, hol beismerő· 
vallomását minden szépítgetés nélkül ismételte. 

Ezen, a vidéken roppant izgalmat keltett rablógyil
kosság kiderítésénél a makói örs legénysége 116 órán 
át keresztül fáradhatlan buzgalommal és kitartással 
közremüködött és szakavatottságával s ügyességével 
nagyban hozzáj árult ezen szövevényes bilneset kinyo
mozásához. 

Méltányolva mindeme érdemeket, a m. kir. honvé
delmi minister úr Brosch Miksa cz. őrmestert, Spoljúr 
János, Varga István és Gyurrki János csendőröket 
dicsérő okirattal tüntett e ki, mig a m kir. belügy
minister úr az előbb nevezetteknek 50-50, az utóbbiak
nak pedig 25-25 frtnyi jutalomuíjat engedélyezett;, 
Hubert Gyula cz. őrmester és Szakács György csendőr 
a II. sz. csendő.rkerület részéről dicsértettek meg. 

Nem hagyhatjuk még megemlítetlenül, hogy Borka 
István makói rendőrbiztos arablógyilkosság kiderítése· 
alkalmával a nyomozást eszközlő csendőröket szaka
datlanul és a legnagyobb odaadással támogatta, miért 
is a II. sz. csendőrkerületi parancsnokság ajánlata 
folytán a m. kir. belügyministel' úr őt 50 frtnyi 
jutalomdíjban részesítette. 

,', 
'I' 

32. Tompa Mihály, VI. sz. csendőrkerületbeli cz .. 
őrmesternek az 1892. évi márczius hó 20-án megejtett, 
képviselő választás alkalmával tanusított tapintatos, 
higgadt és bátor fellépéseért, mely által kOlnolyabh 
zav,argásoknak elejét vette, a honvédelmi minister úr 
telj es elismerését fej ezte ki. 

. 1, ,,' 
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33. Nagy Mihály Lajos, II. sz. csendőrkel'ületbeli 
czimz. őrmester. 

Egy pénzhamis-ító banda megsemmis-ítése. 
Nagy Mihály Lajos ez. őrmester új-palánkai őrs

parancsnoknak az 1892-ik év közepe táján az a gya
nuja támadt hogy ott a környéken hamis pénzt 
készítenek, miből kifolyólag nemcsak a kétes existen
tiáju egyéneket kisérte lankadatlanul éber figyelem
mel, de igyekezett a gyanusítottakhoz közelebb jutni 
'Űly formán, hogy megbizható besúgókat nyert meg 
ez ügyben magának. 

Peierle János bukovai jegyző az 1892-ik év szep
tember hó 2-án értesítette Nagy Mihály Lajos ez. 
őrmestert, hogya figyelemmel kisért egyének közül 
Andrity Balázs bukini lakos házában Weinberger Lajos 
ottani izraelita tanitó és Englel't Ferencz német
palánkai lakosok aháztulaj donossal összej öttek. Tu
domásul vevén egyben azt is a j egyző hogy az össze
gyülekezés után kevés időre nevezett három egyén 
el fog távozni: ezt megakadályozandó, az őrmester 
megérkezéséig az ottani községi rendőrség közben
jöttével az Andrity házát felügyelet alá vette. E fel
ügyelet daczára Andrity Balázs hazulról megszökött. 

Eközben Nagy Mihály Lajos ez. őrmester Drágisits 
1\Iilán és N uszpl Mihály csendőrökkel a színhelyre 
megérkezett, hol megállapította, hogyarajtaütésnél 
Weinberger Lajos és Englert Ferencz pénzrajzolással 
foglalkoztak. 

Englert Ferencz, Weinberger Lajos és az eközben 
gyorsan előkerített Andrity Balázs a községházánál 
felügyelet alá vétettek és utóbbi házában alapos ku
tatás tartatott, melynek eredlnénye volt egy papirra 
rajzolt 10-es forma, 1 db nagyító üveg, 1 doboz rajz
eszköz és egy papírra ragasztott 1 db valódi egy 
forintos bankjegy. 

A nyomban eszközölt kikérdezés folyomúnyakénÍ> 
Nagy Mihály Lajos ez. őrmester a luagával ""itt két 
~sendőrt őrizetként hátr~"thagyva, Englert Ferenc:zczel 
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s egy bukini rendőrrel N émet-Palánk ára j ött s az 
Englert házában házkutatást tartott, melynek ered
ményeként 1 nagyító üveget, többféle festéket s a 
r~jzoláshoz való eszközöket és papirokat foglalt le. 
Ezután az őrmester Schiff Miksa örsvezetőt és Bobány 
lVIihály csen({őrt ·vette maga mellé s Englerttel Metko
vits-telepre ment, hol Izemann Márkus ottani lakos
nál házkutatást tartott, mely alkalommal egy teljesen 
felszerelt faprést, 8 db litograph követ, 9 db külön
féle folyadékot tartalmazó üveget, 9 doboz festéket, 
19 db horzskövet, 1 db czÍnlemezt, 5 csapágyat ón
ból és 2 db nem sikerült 10-es bankjegyet, valamint 
egy 10 frtos és egy 50 frtos alapnyomatot foglalt le. 
Itt Izemann Márkus letartóztattatott, kivel valamint 
Englerttel együtt a járőr Obrováczra ment, hol 
Baron Péter, Baron József és Klencz Vincze ottani 
lakosok házában akart házkutatást tartani, de - mert 
a Baron fivérek hon nem voltak - Schiff örs vezetőt 
egy rendőrrel a német-palánkai hajóállomáshoz kül
dötte ezek letartóztatása végett, mit UJ járőr Zombor
ból illetve Kalocsáról luegérkezett Baron fivérek en 
foganatosított is és ezeket Bukinba kisérte. Az őr
mester ezalatt a Klencz Vincze házában tartott ház
motozást, melynek eredménye nem volt. Az őrmester 
Klenczczel és a másik két fogollyal ekkor Bukinba 
ment. Itt Klenczet és Izemannt hátrahagyva, Dragi
si ts csendőrt maga mellé vette és Bács ba sietett, 
honnan egy járőrért a hodsághi őrsre sürgönyözött, 
a bácsi őrs legénysége közül pedig a honn yolt Kiss 
János L és Fontányi János csendőröket és a bácsi 
9,sszes rendőröket luaga mellé vette. Schatzl János, 
O sz Ferencz, Mancz István és Lórencz József bácsi 
lakosok háza meglepőleg felügyelet alá vétetett s 
ezekben Schatzl háza kivételével házkutatás tartatott, 
melynek eredménye lett 1 db litograph kő, 3 db czin
lemez, 2 doboz festék, 3 üveg folyadék, egy db henger 
és 2 db horzskő lefoglalása. Innen Dragisits és I\.iss 
J ános csendőröket Parabutyl'a küldötte azon Illeg
hagyással, hogy ottani Rohrbacher Györgynél ház-
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kutatást tartsanak s nevezettet Bácsbar kisérjék. Eme 
járőr a kapott utasítás foganatosítása után Bácsba 
bevonulva jelentette hogy Rohrbacher Györgynét is 
letartóztatta, mert bár a házkutatás eredményre nem 
vezetett, e nő egy bőrtárczába rejtett hamis 1 frtos 
bankjegyet akart az árnyékszékbe bedobni, miben a 
járőr által erőszakkal akadályoztatott meg. 

Az eközben megérkezett hódsághi járőrrel Szabó 
Albert Laki János csend,őrökkel és Selymes András 
örsvezetővel s Kilburg Adám csendőrrel mint fel
váltott bácsi járőrrel valamint saját csendőreivel és 
a letartóztatott foglyokkal Nagy Mihály Lajos cz. 
őrmester Bukinba ment, hova a lefoglalt bűnjeleket 
is szállíttatta. Bukinban Weinberger Lajos házában 
tartott házkutatást, ez azonban eredményre nem ve
zetett. Az eddigi eredményből előre látható lévén az 
hogy még tömegesebb letartóztatások is fognak követ
kezni, az őrmester a letartóztatottak kikérdezéséhez 
fogott. 

Itt megállapíttatván az hogy a további nyomozá
sok színtere a három Palánkán van: ennek eszkö
zölhetése végett az összes letartóztatottak és bűnjelek 
az új-palánkai községházhoz szállíttattak be, hol 
állandó felügyelet alá vétettek. 

A további nyomozás során kiderült, hogy Klein 
Károly német-palánkai lakos és neje az 1892. évi 
szeptember 2-án éjjel 1 drb litographkövet és 5 doboz 
festéket az {lj-palánkai határban a Dunába dobtak. 
E tárgyak a náluk lakó Englert Ferencz által bizat
tak őrizetükl'e, mint kik a pénzhamisításról tudtak 
és ahhoz hozzájárultak. A vízbe dobott kő- és festék 
megszereztetett, Klein Károly és neje pedig letar
tóztattak. 

Mint bűnrészesek és szövetségesek letartóztattak 
még Riegler Jakab metkovicsi tanitó, Gróhl József 
metkovicsi földé sz, Milicsev Lázár, Schwager (Hottin
ger) Mihály, Weinrah György tovarisovai, Waál Ignácz 
rigejiczai és Janász István vukovári lakosok. 

A kikérdezés folyamán továbbá kiderült~ hogy 
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Englert Ferencz, Schatzl János és Ős?: Ferencz az 
1891. év tavaszán Vukovárott czinkanalakat vásárol-

" tak, melyekből az Englert és Osz által készített gép-
pel a Schatzl házában hamis 1 frtosokat készítettek:. 
melyek tökéletesen sikerültek is, de mert megfeke
tültek; forgalomba hozhatók nem voltak. Az így készült 
mintegy 70 drb hamisítmányt összeolvasztották és egy
későbbi géphez csapágynak használták, mely minő
ségben lefoglaltatott. Ezután Rieger J a~ab, Englert 
Ferencz és Weinrah György, valamint 03Z Ferenc!U 
és Izemann Márkus egy új gépet készítettek, melyen 
utóbbi házában 5-ös és 50-es bankjegyeket kisérlettek. 
meg készíteni, mi azonban nem sikerült. Eme gépet 
megsemmisítették a fent j~}zett csapágyak kivételével. 
Ezután Englert Ferencz, Osz Ferencz, Mautz István, 
Lórencz József, Schwager (Hottinger) Mihály, Waáhl. 
Ignácz és Janász István valamint Rohrbacher György 
egy új gépet készítettek, melyen l-es, 5-ös, 10-es és 
50-es bankjegyeket kisérlettek meg készíteni, mi azon
ban nem sikerült. Eme készítmények közül való a: 
Rohrbacher Györgynétől elvett hamis egy forintos 
bankjegy, mely mint fent jeleztetett, lefoglalva és a 
többi bűnjelek közzé helyezve lett. 

Eme gép a nyomozás előtt megsemmisíttetett egy fa
henger kivételével, mely henger szintén lefoglalva lett. 
Az eddigi müködés eredménytelenségét látva, Englert 
Ferencz, Weinberger Lajos, Andrity Balázs, Baron 
Péter. Baron József, Klencz Vincze, Gróhl József, 
Ősz Ferencz, Izemann Márkus, Klein Károly, Schatzl 
János, Milicsev Lázár és Janász István egy új gépet 
készítettek, melyen az Izemann Márkus házánál l-es, 
5-ös és 50-es valamint IO-es bankjegyeket kisérlettek 
meg készíteni. Eme hamisítványok közül 2 rlrb rosszul 
sikerült IO-es és egy litograph kövön látható jól sike
rült lenyomat va}amint a gép egészen feltalálva és 
lefoglalva lettek. Allítólag összesen öt darab tizes jól 
sikerült, melyek közül 4 c1arabot Izeluann Márkus. 
és egy darabot Weinberger Lajos a nyomozásnak. 
neszét vevén, 111egsemmisítettek. 

14 
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Az 1892. szeptelubel' 6-án az új-palánkai kir. jái'ás
híróságtól egy vizsgáló birónak kirendelése kéretett 
~ helyszínén szintén megjelent Reschner György 
hadnagy úr által, de a birói kihallgatás folyam~n 
:semmi ujabb adat fel nem merült. 

Eme 174 órán keresztül folytatott nyomozás fényes 
.eredménye, melyet a nyomozásban részt vett összes 
legénység fáradhatatlan buzgalmával elért, első sorban 
Nagy Mihály Lajos ez. őrmester új-palánkai örspa· 
ranesnok, másod sorban pedig a nyomozásban őt hű· 
:ségesen és teljes odaadással támogató többi legény. 
ségnek az érdeme. · 

Nagy Mihály Lajos ez. őrmestert eme nyomozás 
.alkalmával tanusított fáradhatlan, ügybuzgó és ered
ményes müködéseért a m. kir. honvéclelmi minister 
úr dicsérő okirattal látta el, a m. kir. belügyminister 
-úr pedig őt 100 frtnyi jutalomdíjban részesítette. 

A többi e leirásban megnevezett csendőr a II. sz. 
-csendőrkerület által lett megfelelőleg megdicsérve, 
míg Peierle János, bukini jegyző a m. kir. belügy
minister ur részéről megfelelő elismerésben részesült. 

,t
',' 

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

A m. kir. I. számu csendőrkerületnél : 

Wasserer Róbert őrmester 
Kovátsi Géza ez. őrmester --
Xonya Sámuel örsvezető 
Madaras Sándor örsvezető --
:Bordás Lázár örsvezető ---
Widitseher Adolf örs vezető 
Moldován Olimp csendőr -- -

A Jn. ki'r. II. száJnu csendőrke1'illetnél: 
Márton Ferencz ez. őrmester 
Gaáli GYllla ez. őrmester 
Wass István ez. őrmester --- --- ---
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