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BUDAY JÁNOS 
őrmester, 

született 1843. évben a Kaál községhez tartozó gróf 
Károlyi-féle nagyuti pusztán. Felavattatott 1864 .. évben 
a cs. és ku'. 60. gyalogezredhez, honnan 1865. évi 
április hó 6-án a fennállott cs, kir. 8. csendőr
ezredhez 'osztatott be próbaszolgálatra, 1867. évi 
május 15-én a magyarországi csendőrség feloszlatása 
alkalmával az erdélyi részben továbbra is fennállott 
cs. és ku'. 10. országos csendőrpal'ancsnoksághoz 
helyeztetett át, mely tudvalevőleg 1876. évben mint 
az erdélyi m. kir. csendőrparancsnokság, a magyar 
kormány l'endelkezése alá került; 1895. évi julius hó 
l-én az I. számu csendőrkerületi pal'ancsnokságtól 
a II. számu csendőrkerületi parancsnoksághoz helyoz· 
tetett át és megszakitás nélkül 31 évet szolgál a 
csendőrségnél. 

1869. évi deczember ,hó l-én altiszti tanfolyam 
hallgatása nélkül lett valóságos örsvezető, 1878. évi 
január hó 25-én czinlz. őrmester és 1882, évi novem
ber hó 26-án valóságos őrmesterré léptettetett ell!, 

Ezen hosszú szolgálati ideje alatt számos bün
esetet és ezek között négy pénzhamisító bandát 
derített ki és 192 törvénysértőt tartóztatott le s 
szqlgáltatott át az igazságszolgáltatás kezébe. 

Erdemeinek elismeréséül Ő cs. ésap. kir. Felsége 
által 1891. évben a koronás ezmt é-rdemkereszttellett 
kitüntetve, 

Ezenkivül nevezett altiszt öt izben kerületi parancs
noksági és egy izben honvédelmi miniszteri dicsérI! 
oku'attal lett ellátva és négy izben nyilvánosan meg
dicsérve. Jelenleg örsparancsnok az ujvidéki örsön. 

Buday Já.nos, 
lll. kir. II. sz. csendőrkerületbeli őrmester, 

örsparancsnok Ujvidéken. 



r 

l 
I Nagy István, 

m. kir. I. sz. csendőrkerületbell őrmester, 

örsparancsnok Nagy-Enyedell. 
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NAGY ISTVÁN 
őrmester, 

született 1844-ben Kis-Küküllő vármegye Domb6 
községében. 1865. évi márczius hó 3-án a cs. és kir. 
második huszárezredhez soroztatott be, hol 1866. évi 
junius hó 15-ig szolgált; innen ugyanazon év juniuB 
hó 16-án a Nagyváradon volt csász. kir. 6. csendőr
ezredhez beosztatott, 1867. év május hó 21-én a 
kolozsvári csász. kir. 10. csendőrezredhez áthelyez
tetett és azóta folytonosan az erdélyrészi csendől·
~~gnél szolgál. 1870. évi október hó l-én czimzetes 
örsvezetövé, 1872. évi január hó 19-én valóságos 
örsvezetővé, 1876. évijunius hó l-én czimz. őrmestené 
és 1881. évi junius hó l-én valóságos őrmesterré 
léptettetett elő. - 1886. évi márczius hó 15-én a 
koronds ezüst érdemkereszttel tüntettetett ki. 

1885. év óta örsparancsnok a nagyenyedi ÖrSÖll. 

WAGNER JÁNOS 
őrmester, 

született 1852. évben N agy-Küküllő megye Rádos 
községben. 1871. évi november l-én mint ujoncz a 
volt cs. kir. 10. országos csendőr-parancsnokság
hoz belépett és ezen, majd az ebből 1876. évi 
május hó l-ével alakitott m. kir. erdélyi csendőrség
uél, később m. kir. I . számú csendőr-kerületben -
és 1883. éYi deczember hó l-óta a magyar királyi 
V. számú csendőrkerületi parancsnokságnál meg
szakítás nélkül, tehát 25 éve szolgál. 

CZllnzetes örsvezetővé - altiszti tanfolyam hall
glltásn nélkül - 1876. évi márczius hó 6-án, való
ságos örsvezetővé ugyanazon év május hó ll-én, 
cZÍlllzetes ől·mesterré 1880. év október hó 26-án és 
valóságos őrmesterré 1883. év októbel· hó l-én lép
tettetett elő. 

Mint ujoncz és csendőr a, kőhalmi, verestoronyi, 



no 

feleki és nagysinki, mint örsvezető a nagysinki. 
felvinczi és gyulafehérvári és mint őrmester a gyula
fehérvári, palotailvai, balázsfalvi és végül - 10 éven 
felül - az aranyosmaróthi örsön szolgált, még pedig 
1876. év januártól 1893:. év október hó végeig mint 
önálló örsparancsnok. Ossz es szolgálati ideje alatt 
ezemél több bünesetet derített ki és ezeknek tettes ei 
közül több mint 500-at letartóztatott, de még többet 
feljelentett. A közbiztonsági szolgálatot oly helyesen 
kezelte, hogy örskörleteibsn - daczára, hogy azok 
közbiztonsági szempontból a legterhesebbek és 1~ 
nemzetiségi torzsalkodások miatt a legkényesebbek 
közé soroltak - nagyobb közbiztonsági zaval' nem 
fordult elő. Alárendeltjeit pedig úgy nevelte, oktatta 
és befolyásolta, hogy azok kihágást csak igen ritkún 
követtek el, alatta rendesen több éven át rendezett 
anY,agi viszonyok között szolgáltak. 

Ö csász. és aposto királyi Felsége 1893. évben 
ezen jeles altisztet a közbiztonsági szolgálatban 
hosszabb időn át tanusított, mindenkor kötelességhü 
és példás magatartása, yalamint kiválóan buzgó és 
eredményes müködése elismeréseiil a kol'oná.~ ezüst 
él'demkel'eszttel legkegyelmesebb en kitüntetni méltóz
tatott, mely kitüntetés után 1894. évi november hó 
l-től napi 16 krnyi jelvénypótdíjban is részesül. 
Ezen]üvül több parancsnoksági elismerésben is része
síttetett. 

Wagner .János őrmester 1893. évi november hó 
l-óta az V. számú csendőrkerület törzsénél mint 
segédmunkás alkalmaztatik. 

SZANDOVICS J ARAB 

s)'lületett 1855. 
Agotán. 

őrmester, 

évben Nagy-Küküllő megye Szent-

1874. évben a cs. kir. 10. országos csendőr· 
parancsnoksághoz soroztatott be, honnét 1876. évi 
május hó l-én az erdélyi m. kir. csendőrparancsnok-

.
'.' 

Wagner János, 

lll. kir. V. sz. csendől'kerületbeli őrmester, 

segédmunkás a segédtiszti irodában. 



Szandovics Jakab, 
m. kir. IV. sz. csendőrkerületbeli őrmester, 

szárny-számvivő Sá.toralja.-Ujhelyen. 
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s ágho7. és 1882. évben a brassói szál'l1ytól a IV. számú 
<:sendől'kel'ülethez helyeztetett át. 

1880. éd január h6 ~6-án czimzetes örsvezetlSvé, 
ez év május hó 16-án valóságos örsvezetövé, 1882. évi 
május hó 16-án czimz. örmesterré és végül 1882. évi 
november l-én valósá~os ől'mesterré léptettetett elő . 

Ezen őrmester 22 ed szolgálata alatt a közbizton
sági szolgálat terén, niamint szárny-számvivői 
minőségben kifejtett kh-á16 szolgálataiért a csendőr
keriilet.i parancsnokság által három izben dicsérő 
okirattal láttatott el és három esetben nyilvánosan 
megdicsértetett ; - 1879. évben pedig saját élete 
veszélyeztetésével három embernek a tűzhalált61 tör
t~l1t megmentéséért az f~i-st érde'/llke}'e.~zttel tüntet
tetett ki. 

Jolenl eg szál'l1y-számvivő Sátomlja-Ujhelyt. 

VÁRHELYI MARTON 

őrmester, 

született 1856. évben Beszterczén, mint önkéntes 
1875. éYben a cs. kir. el'délyi csendőrparancsnok
sághoz vétetett fel, 1880. év május hó l-én czimzetes 
örsvczető, 1881. év május hó 16-án örsvezetövé lép
tettetett elő, 1881. évben a II-ik, 1882. éyben a ill-ik 
csendőrkel'ületi pal'l1ncsnoksághoz helyeztetett át 
ottall 1884. év márczius hó l-én czimzetes őrmestel', 
1885. év deczembel' hó l-én valóságos őrmesterré 
léptettetett elő. 

A. világosi őrsön 200-nál több lényegesebb bűn
tényt derített ki, körülbelül 500 gonosztevőt szol
gáltatott át a biróságnak, kik közül hármat életfogytig
lani fegyházra itéltek el. 

Az 1892. évi április hó 28-án a k01'onás ezüst érdem
/;ere.~zttel lett kitüntetve, négy izben a kerületi 
pnrancsllokságtól dicsérő okirattal ellátva, két izben 
n jutalmazási alapból kapott jutalmat. 

Jelenleg iirRp:1.rallC8nok fl. yilágosi örsön. 
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BERNSCHÜTZ JÓZSEF 

őrmester, 

született Zomborban, Bács-Bodrog megyéban 1852. 
évben. 1875. évben a m. kir. 5. honvéd zászlóaljhoz 
felavattatott, hol 1876. év julius hó 4-éig szolgált, 
innen mint tizedes ugyanazon nappal és közvetlen 
a m. kir. erdélyi csendőrparancsnoksághoz átlép ett, 
honnan mint valóságos öl'svezető 1881-ben a ll-ik 
s 1883. évben a VI. számú csendőrkel'ületi parancs
noksághoz helyeztetett át. 

Ezen kiválóan derék altiszt, mint csendőr 1878. 
évben részt vett Erdélyben Dusa Niculaje hirhedt 
rabló üldözése és elfogatásában ; 1879. évben als6-
Váradja községben a fellázadt szomszédos Lámkerék 
község több mint 250 főnyi lakosságát mint csendőr 
másodmagával fegyverhasználat nélkül szétoszlatta ; 
1880. évben Felső-Váradja község összes fellázadt 
lakosságát hatodmagával mint járőrvezető fegyver
használattal, mely által egy támadó agyonlövetett 
s 11 súlyos sebesülést szenvedett, megfékezte; 1887. 
évben a Renkó-féle banda üldözése és megsemmi
sitésében közl'emüködött; 1882. évben a közbiztonság 
terén elért kiváló szolgálatai elismeréséül a kor01/.lÚ 
ezmt é-rdernkereszttel lett kitüntetve; 1894. évben 
két hónapig tartó fáradságos nyomozása folyamán 
Kátai Imre és társa utazó tolvajokra 57 zsinagóga
és más betöréses lopást deritett ki; szolgálati 
tevékenységéért két miniszteri, három parancsnok
sági dicsérő okiratot, öt rendbeli nyilvános dicséretet 
és há.romszor pénzbeli jutalmat is kapott. 

1886. évtől maig öl'spal'ancsnok Keszthelyen. 

. . Várhelyi Márton, 
lll. Iul' III sz c d" k . ". sen or el'ületb l' .. .. e l Ol"lllester, 

Ol'sparanCRI10k Világosol1 . 



Bemschütz József, 
lll. kir. VI. sz. csendőrkerületbeli őrmester, 

örsparancsnok Keszthelyen. 

12* 



n. A magyar királyi honvédelmi minis?ter úr 
ON agyméltóságának dicsérő e1ismerésé ben része

sültek:, 

1. n/trI' .Júrws m. kir. V. sz. csendőrkoriiletbeli őr 
mesternek a közbiztonsági szolgálat terén huzamo
sabb időn At tanusított kiyálóan buzgó, kötelessE'ghií 
PS eredményes mül,ödéseért s mim len irányban ki
tűnő lllagatarM.s:í.ért, külöl1ösel1 pedig a nagyszom
bati örHkörletben megzavart közbiztonságnak helyre
állít:í.súél"t a m. ldl'. honvéc1elmi miniszter úr tel.ies 
lislllor ;spt fejezte ki és a m. kir. belüg~'mil1iszter 

úr 50 frt jutalomban részesítette. 
2 . .1[i1.-168 Péter m. kir. VI. sz. csenc1őrkerületbeli 

Örsyezctö. czimzetes őrmesternek a közbiztonsági 
szolgálnl terén hosszabb időn át tanusított kiyálóan 
buzgó, kötelességhií. és eredményes milködéseért s 
minden ir{myban ldtünő magatartásáért a m. kir. 
hOllyc'!1clmi müüszter úr teljes elismerését fejezte 
ki és a lll. kir. belügyminiszter úr 50 forint .iuta
lom!Jltll részesítette . 

3. Goldhammer Ede m . kir. III. sz. csendőrkerü
lotbeli ürmesternek. egy rablás tetteseinek, különö-

, sen nrhé~ köriihnénvek között történt kiderítése és 
lotartóztatása, valan~int a biínjelek beszerzése aikal
máYld tanusított ki"álóan ügyes, buzgó fáradhatat
Inn ra l,öl'iHtekintő milköc1éseért, a m. kü .. hom-é
delmi minisv,ter úr teljes elismerését fejezte ki. 

4. SzántrJ Pál lll. kir. II. sz. csendőrkerületbeli 
örS \'ez~tűnck egy - héttagu - már évek óta Bács
Bo(h'og (;s a szolllszérlos vármegyék területéll ganí.z
dlílkodott tolmjba.ndának 22 napon át ügyes, lele
ményeg, kitll,rtó és fáradhatatlan nyomozással történt 
kirlorítése, IptnrMztatása s a szintén kiderített tizen
kót rendbeli lopásból származó bünjelek nagy részé
vel eg.\·iitt az igazságszolgáltatás kezébe "aló átadá
.anert fi lll. kir. honvér1elmi minisztE'r úr teljes el-
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ismerését fejezte ki és l1 m. kir. belügyminiszter f 
m' 50 forint jutalomban rész~sítette, . " 

5. Be/'vangel' Gyöl'.Q:lJ lll. kir . . n" sz. ,csendőrk~l'u, I 

letbeli csendőrnek több rendbelI lolopas tetteselllek 
rendkivüli fáradsiggal gyüjtött adatok alapján tör· 
tént kinyomozása s letar~óztatása, az, orga.z~ák fej· 
jelentése, valamint a bűnJelek beszerzese korul tanu· 
sított igen buzgó, leleményes és ~zakértelemre :vaJl.6 
eredményes működéseért. a m . .k~r, honv~clelml .. ml' 
niszter úr elismerését feJezte Jn es a m. ku'. belugy· 
miniszter Út' 50 forint jutalomban része,sített~, . 

6, . ütő Jakab m. kir . VI. sz. cselldőrkeruletbeli 
örsvezetőnek a Kabold és Felső-Péterfa községekben 
1895. év junÍl16 hó 6' lÍ.n felhő8zakadás okozta ~~:\'~B 
alkalmá.val a mentés és ,édeke?lési munkálatok ko~'al 
tanusitott igen buzgó, fáradság,os, ki~art~ ~s sikerss 
mitköcléseért a lll. kir. hOllvedelllll mllllszter úr 
teljes elismel'ését fe.iezt~ ki és a m. kir, belügy· 
miniszter úr 30 forint iutalomban részesitette. 

7. Béres 11111'6 m. kir~ r. sz. csenc1őrkerületbeli örs- ~ 
vezetőnek, Piatl'Q.,Allja. ,mellett - a romá.n határ. 
közslébsn- hat rom.ániai fegyveres katonának letB!" 
tóztatása s ez által na<Yyobb mérvií. ha.tál'sél'téseJm.eltc 
msO'akadályozása kÖI?ül kifejtett igen ügyes, tapifl' 
tatgs és fáradságot nem ism?rő b.uzg~ :,zolgáll\ti 
mll.köc1éseért a m. kir. honvec1ehm nUlllszter úr 
teljes elismerését fejezte ld. 

8. Kalain Fe1'lmcz m. kir. horv. szlav. csendőr· 
parn.ncsnokságbeli örsv~z~~őnek az J8~5 . . évi már· 
czius havában asziszein Jarásban c1ühongott árvíz· 
veszély alkalmával tanusított kiválóan kötel?sséghú 
és kimagasló szolgálati mi'tködéseért a lD:' lm. ~on' 
védelmi miniszter úr teljes elismerését feJezte kl és 
a horvát-szlavon-dalmát bán úr 50 forint jutalomban 
részesítette. 

9. Klebercz Sándor lll. kir. V. sz. csenc1ől'keI'ÜJet· 
beli őrmestel'uek, ki 10 évi öl'sparancsnoki minőség· 
ben Turc10sinban örsét folyton jó rendben tartotta, 
alárenc1elt légénységét helyesen befolyásolta, a köz· 
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biztoIlsAgi szolgáhttban pedig kiváló szol'galmat és 
o!Yil,llnYll:a ere~ményes tevékenységet fejtett ki 
ho?y felt~gyeletl k örletébe11 törvényellenes cselek: 
lllellyel~ lJ.~~ál' aJ!g fordulnak elő, a m . kir. hon
védel~~ .mllll~zter ,u~ teljes ,elismerését fejezte ki és 
fi lll. ~lr. belugymlIuszter Ul' 50 forint jutalomban 
l'é~Zesltette. 

.10. B,alogh ,Józs~f lll. kir. IV. sz. csendőrkerületbeli 
C7.Imz. őrm?,sternek a közbiztonsági szoJO'álat terén 
ta~~n~itott ,ugy buzgó: körültekintő és er~dménydús 
IUllkodé~eer~ a m .. kl~·. honvédelmi miniszter m' e1-
~slller~8et ,feJezte ln es a m. kir. belügyminiszter úr 
:.JO forInt Jutalomban részesitette. 

11. s.:ol'drd Dénes és 
.; .!2r :!ök6~ .. lrfíltdly cselldőrökllek a m. kir. I. sz. 
c~cndol'keru~.et,~ell, .. egy, nőn~k a msgfagyástól nehéz 
vIszonyok. kozott, onfe~a.l~ozo fáradsággal történt kö
te!e~séghu megmenteseert a m. ku'. honvédelmi 
IUI~18zter Ú~' telj es elismerését fej ezte ki. 

l:~. H01'vath József m. kir. Ur. sz. csendőrkerület
bC'h őrmeste~'nek, a közbiztonsági Bzol<Yálat terén 
huzamosabb Időn át tanusított kivál6an buzgó köte
losség!l~ és eredményes müködéseért s minden h'án _ 
1:.ltJl I~lt~lll.~ magatal,tásáért - különösen pedig mi~t 
cz.cgJedl orsparancsnoknak több rendbeli sulyosabb 
.b~lll csel~l~ményr:ck ~g~n ;ügyes és szakszel'Ü nyomo
zll~s~l tort~nt k~del'lt~seert - a m. ku'. honvéc1elmi 
lUll~lszte~' ~r teJJ~s elIsmerését fejezte ki és a m. kir. 
b~lllgymllllsztel' ur 60 forint jutalomban részesítette. 

I~. ~ent.es Gel:qely örsvezetőnek , 
J:). aatO'tw, János, 
16. &ilágyi Flól'ián és 
17, Voden'Ícaól' Fel'(!'jUJ~ csendőröknek, minda.nnyian 

II 1!, AZ,. csel1(~őrkel'ület állományában, több rend
belI 19'uJtogatas, csalás és pénzhallIisításnak na,"'y 
rá1'O.~lsaggal és ügyességgel eszközölt kiderítés e és 
ebbol foJyóla!l' 22 terhelt egyénnek letartóztatása. 
19'o!czllak .felJelentése s a bünjelek beszel'zése kÖl'üi 
kifejtett, kn'álóan kötelosséghií. és erec1ményes mü-
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ködésükért a m. kir. hUlli édeimi mil1irzter úr telj es 
elismerését nyih-ánította s a m . kir. belügyminiszter 
úr Szentcs GcrO'cly örsvczetőt 50 frtnyi, a többi 
csendőröket pedig 30-30 forintyi jutalomban rés7.e
sítette. 

18. Benedek Ferencz őrmestel'l1ck, 
19. Dreher Adoll örsyezető ez. őrmestel'l1ek és 
~O. Deutsch J akctb örsyezetőnck, mindhárman [~ 

m. kir. II. sz. csellllőrkerület áJlományában, két 
rendbeli rablás és több rendbeli lopRs tetteseinek 
fáradsáO'ot llem ismerő ügybuzgalommal és szak_, 
értelcm~:Hü folytatott, igen ~ügyes nyomozással tör
tént kidel'ítése letartór.taUl.sa, nagyszámú blinjel be
szerzése s ezz~l egy yeszélyesrabló- ~s tolvaj szövet
kezetnek meO'semmisitése által elért Igen szép ered
ményért a m~ lár. ho.m;édclmi ):n:inibszlt.cr úr ~eIJt' e~ . 
clismeré5ét fei ~zte Jn es a m . Dl'. e ugymullsz el' 
úr ,W-W forint jutalomban részesítette. I 

21. zitcír Miháh/ m. kir. III. sz. esenc1őrkerület
bel! őrmfo'sternek, i,ét rendpeli gyi!kosságnak "nehéz 
körülmények között igen ügyes es szakszeru ~yo
Jl1ozó'bsal törfént kiderítésc s a tettesek letartozta
t!Íosftért a. lll. kir. hom'édelmi miniszter úr teljes el
ismel'é~ét fejezte ki és a m. kir. belügyminiszter 
úr ::JO fOl'int jutalomban I·észesítette. 

:12. Ba.llács József' m. kir. III. sz. esenüőr},el'ület
beli ezímz. őrmesternek, egy rejtélyes rablógy.ilkos
só,O' tetteseinek nehéz körülDlények között sikerült 
(7,~rs kipllhatolása és letll.rtóztatása körül tanusitott 
'kh'áló leleménvessége és ügybuzgalmáért a m. ku:. 
honvéc1elmi miniszter úr teljes elismerését fejezte ln. 

23. György-Nat/y A1u~rá~ és ... 
~4. Bntl/ala János m. lur. III. sz. csendőrkerulct

b",li őrl11 estereknek hosszasn.bb csendőrségi szolgála
tuk n.latt úgy a köz biztonsági szolgálat terén tanusít?tt 
foh·tonosan kiyáló szorgallllukért és eredménytel.loB 
m{í.köc1ésükért, yalamint egyébként is ~inden ,tekin: 
tetben példó,s mn.gn.tartásllkért a .m. ku' .. hom-e del Ull 

minis:r.tl'l' ÚT teljl's elismprését fl',lezte kl. 

25. Biró József m. kir. II. sz. esendŐl'kerületbeli 
örl>\:ezetőnek, egy gyilkosság tettesének s a Mu
~cge(h?ek. nehéz kbrülmények között, fáradságot nem 
lsmerő ugybuzgn.lo=al s leleményesség gel foly ta
t(Itt nYOlllozás sOTán tőrtént kideritése s letartó~ta
t,~sll. é~ a, blinjel b~szerzése által elért igen szép 
cro,huenyert a m. InI'. honvédelmi miniszter úr tel
jes elismerését fejezte ki. 

2.fi., Fodor Mihály m. kir. VI. sZ. csendőrkerület
b~h ő1'l11estel'nek és 

2~. Hefledüs Gyula ugyanezen kel'ületbeli had
npl'od-lll'obacs endőrnek, egy 22 tagból állott yeszé
lyes cs~lósz,övetkezetnek 13 napon át nagy buzgalom
~~nl. k~tart.as~al és sz~kért~lemmel folytatott nyomo
ZU~ u~lLn tor!ent letartoztatasa s 18 rendbeli na.gyobb
lllel'\'U csalas és egy rablásnak kic1erítése kÖl'ii l 
tan\ls~tott .ldv~l? szolgálati működéseért a m. kir. 
hO~l~·"t1elnllnlllllszter Ú~· teljes. elismerését fejezte ki. 

~l') • . Lazarov Lyubomw m. kIr. II. sz. l'sendŐrkerii.
lutbdl örsve~etönek, két felette veszélyes tolvaj szö
\ ?tkezct ta'Il'Jamak nehéz körühnények között fámd
S!~got 11elll Ismerő ügybuzgalommal és leleményes 
tieggel folytatott nyomozás sOl'án történt kiderítés
s .. 10~al'tóztatása és a számos betörési lopásból eredő 
~\lII.1clek b~szBl'zése ó,ltal elért igen szép eredmény
ert u lll. lm'. honvédelmi miniszter úr teljes elism'e
réseit f~jez~e ki és a m. kir. belügyminiszter úr 
Wil fOl'lI1t Jutalomban részesítette. 

2,n." 8zilv{t György lll. kir. VI. sz. esendőrkeriUet
beh, ormesternek, egy felette veszélyes, számos be
tOl'es~,s lopást elkövetett kóbor czigó'nybanda tagjai
Ilak llien észszerli, l'endkíviU fáradságos, buzgó és 
IclelUeJ!yes . nyomozás után történt kézrekerítése, az 
or~ay.tlltl\ lnpuhatolása s a biínjelek beszerzése áltul 
cl~r~ szep, eredményeiért a m. kir. honvédelmi 
lJJUllsztel: t~r telje~ elismerését fejezte ki és a m. kir. 
Lelllgylllllllszter ur 50 forint jutalomban részesítette 

;~.O' .. Mal'sch{tl Ji'l'igyes lll, kü:. lll. sz. cselldőrkerület: 
LelJ 1l1'll1Clstprnek, hosszas szolgálati ideje alatt mint 
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örsparancsnok és mint szakaszparancsn.ok.hel~ettes~ 
úgy a közbiztonsá.gi szolgálat terén, mll1~ az lIodal 
te"endők véazése körül tanusított eredmenyes tevé· 
kenységeért, kiváló ügybuzgal~áért. é~ példá.,s ma~a· 
tartá.sáért a m. kil·. honvédelmI mmlszter ur telJes 
elismer~sét fej ezte. ki. . " , " 

31. Algya Józs~~ m. kl;', I~1. sz. cse~:dor.s~a~,·1VÖ 
őnuesternek, a szarnyszauwltel teendolben evel, so· 
rán á.t tanusított kivá.Ió ügybuzgalmáért, lankadat· 
lan szorgaImMrt, Ielkiísmel'etes pontossá.gM~·t. éR 
példás magatartá.sáért ,a m: kir. h?nvédeImI mnusz· 
ter úr teljes elismeréset feJezte kl. .. 

32. Baczoni István m. kir.!. sz. csendőrkerulet· 
beli őrmesternek, hosszabb időn át fol~tatott na~~obh 
szabású betöréses lopások tetteseinek es ol:ga~daml\!' 
naay buzgósáaaal és szakavatottsággal telJesItett kl' 
tartó és ügye~~yomozás során eszl,özölt kiderítése· 
ért és a bűnösök elfogás áért a honvédelmi. ~iniszt~r 
úr teljes elismerését fejezte ki 8 a belügymIlllszter ur 
25 forintnyi jutalomba. rEÍsl!esítette. 

33. Preidt Gábor és 
34. Kovács Sándor m. kir. II. sz. csenc1őrkerület· 

beli őrmesterekllek hosszas szolgálati iclejök alnH 
tanusított kötelesség1iü, ügybuz~ó és ~dv~ló.an 8Z0;' 

aalmas magaviselete ért a honvec1elnu lllllllszter ur 
teljes elismerését fejezte ki. ,.' 

35. Knllll Ferencz lll. kir. VI. s~. c5e~~dörkerul~t. 
beli osencliírnek, lá a sopromnegyel Felso·Pulya küz· 
ségben 1896. é·d julius hó 6·án volt tilzvész alkBl· 
mával bátor elszánt és gyors elhatú,rozással egy nllt 
á tüzhaláltól me!!111entett, kötelcsséghű buzgalm6.ért 
m. kir. honvédelmi miniszte!' úr teljes elismerés~t 
fejeztIl ki. .. 

'36. Welthe1' Mihály m. kir. II. sz. csenc1őrkel·ulet· 
beli 1I1'mesternek hosszú csenclől'ségi szolgálata alatt 
minden alkalmazásában tanusitott kiváló ügypuz. 
aalma és ereclményteljes mií.ködése és általab!ll~ 
kötelességhií. magata~tó,sáért a n:. kir. !lOnvédelnll 
U1iniszter úr teljes elIsmerését feJezte ln. 
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37. Gli.qely Antal m. kir. V. sz. csenc1őrkerület. 
beli öl'svezetőllek, nagyobb számú betöréses lopás 
tetteseinek s számos orgazdának hosszas és körül
tekintő, kötelességhií., fáraclságos utánjál'ás által tör
tént kideritéseért s a tettes eknek kézrekeritése által 
a közbiztonsági szolgálat körül szerzett él'demeért a 
m. kir. honvédelmi miniszter úr elismerését fe· 
jezte ki. 

38. Galea Mihály m. kir. II. sz. csendől'kerület
beli örsvezetőnek, ki a krassó.szörénymeayei Naay. 
~!utnik községben 1896. évi augusztus h6 28·án ,~lt 
tnzvész alkalmával gyors elhatározással bátor el
szántsággal egy leánygyermeket a tűzhaláltól me"'
mentett, kötelességhű buzgalmáért a m. kil·. ho~. 
védelmi mi,niszter úr te~jes elismerését fejezte ki. 

39. Gaál~ Gl/ula m. ku'. II. sz. csendőrkerületbeli 
őrmesternek, a közbiztonsági szolgálatban hosszú 
időn át tanusított kiválóan ügybuzgó, ügyes, Iritartó 
é~ eredményes működéseél't és általában köteles. 
séghü magatartás áért a honvédelmi miniszter úr 
teljes elismerését fej ezte ki. 

III.A m. kir. és a m.kir. horvát-szlavon csendőr
ségi jutalmazá.si alapból jutalomdijat nyertek. 

A m. ld,'. 1. számu c.~e1ulő/'kel'ületnél: 

Boér József őrmesternek __ _ 
PanI' Frigyes őrmesternek._ 
'l'itel'a János őrmesternek . 
Klein Gyula czimz. őrmeste;~ek---___ ---

zirják Ignó,cz czim. őrmesternek 
Jhkó János czimz. őrmesternek_ 
Sipos János czimz. örmestel'nelL __ 
Gergely Sándor czimz. őrmesternek. 
Biró Lajos örsvezetőnek _ 
Nagy Sándor örsvezetőnek _ 

15 n-t 
15 ~ 
15 CI 

10 CI 

10 " 
10 « 

10 " 
10 « 
10" 
10 « 



A m. kit·. II. s2ámlt csfffUlöl'keriiletnél: 
Simon Péter őrmesternek _._ 
N oé Mátyás őrmesternek ___ ---
Bokor György czimz. Ől"mesternek 
LUBzergylÍ.n László csendőmek __ 
Haisoh Péter csendőmek 
Ilosi!;: J án08 osendŐ1"uek __ _ 
Öreg Mihály esimc1őrnek 
Billes János csendőrnek 

.cl m. kir. III. szám'lt csendö,'keriiletnél: 
Szitál' Mihály ől'mesternek __ _ 
Gnc10r István őrmesternek _ 
Stáncz György őrmestel'nek _ 
BaHács József CZllnz. őrmester __ 
Deó,k Dániel czimz. Clrmesternek _ 
Sze,bó Fel'ellCZ örsyezetőnek __ " 
Sil,i'káCii Sándor örsvezetőnek _ _ __ 
Lamperth János csendőru",k __ _ 
Zelinka Lukács csendőrnek ___ _,._ 

A m. kir. Ir . .számu csendÖl'kerületnél: 
Borsos Péter őrmesternek __ _ 
Zayilla János örsyezetőnek_ 
Szilágyi Ferencz cS811c1őrnek_ _ _ __ 
Gál Imre csenc1őrnek __ _ __ 
Holo'dm János csenc1őrnek __ _ 
Gita György csenc1őrnek __ " __ _ 
Selemba András csenc1őrnek __ 
Harsányi Mátyás csendőrnek __ _ 
Bárán Ferencz csenc1őrnek • __ 

A m. kir. r. száll/ll csendöl'keriiletnél: 
Köteles György CZllnz. őrmesternek __ _ 
J akus János örsvezetőnek __ 
Palatinnsz János örsyezetőnek __ _ 

15 frt. 
15 « 
15 « 
15 « 
10 • 
W" 
10. 
10 « 

ll) írt. 
15 « 
15 « 
15 
10. 
10 
10 
10 
10 

15 Irt, 
10« 
20 « 
10 « 
10 • 
10. 
10. 
10. 
10. 

1:, frt, 
1;j • 
to. 
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Csörgey Vincze örsvezetőnek 
Fiikő Pál örsvezetönek __ _ 
Bulla. György örsvezetőnek 
J\ iSB .J ános öl'svezetőnek _ _ __ 
Htefan János csendőrnek __ _ 

A m. kij'. Vi. szá1l!'u csendörkerületnél: 
Gábriel Alajos őrmesternek __ _ 
Bognár Jakab őrmesternek_ ___ _ __ 
Német István L czimz. őrmesternek __ _ 
Bognár Bálint csendőrnek. _ ___ ___ _ __ 

10 M_ 
10 • 
10 " 
10 • 
10. 

20 frt, 
15 (( 
15 (( 
15 (( 

A III. kir, hOl'vát·s~lavon csendörpam'MS'llokságnál: 
Krllié Péter öl'mesternek 
Rolosevié Rafael lSrmesternek ___ ---
LOllcarié Imre czimz. őrmesterek_ 
LUlllbrccht János őrsvezetőnek _ 
Hukavina Antal öl'svezetőnek 
Mila.nkovié J ovo czimz, örsvezetŐ-~ek--- __ _ 
Stl'ugar Ferencz czimz. örsvezetőnek___ _ __ 
Kantar Márkns csendőrnek 
Fercek György csendőrnek __ _ 

15 írt, 
15 ff 

15 " 
10 " 
10 « 
10 (( 
10" 
10 « 

10 " 

A .doll/ln·ádi Nagy Gyula és neje született Berndt 
llonk(t»:féle jutalmazá.'Ii alapból: 

(tZ I. ,y~ámu c,~endöl'kerü/.efben: 
Németh .JÓzaef örmesternel{ ___ ___ 44 frt 6í'! kr. 

A Il. ,~zámlt c,~endrJrkerületbtm: 
Bnr~háR Igllácz örmesternel{ ___ ___ 4,4 íri 62 lu·t., 

(t Ill. s2ámu, cserulörlrel'Ü/.efbtm: 
Boko!' i\IikJós őrmesterllek ___ 44 fi·t 62 krt. 
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IV, A csendőrkerületi parancsnokságok álto.l 
dicsérő okirattalláttattak el: 

A m. kb'. I. számu csC1ulőrk.eI'ületnél: 
SchwaTz Mózes és Ambrus Józs~f őrmesterek (segéd

tiszti irodai seaédmunkási minőségben több éven 
át tanusított ki~á16 szorgalmuk, használhat6ságuk 
és megbizhat6ságuk jutalmául). 

y m:ga A?ulrás, Nelcita Timót és Büchler . Ferencz 
csendől'ök (egy pénzhamisít6 szövetkezet kmyomo
zása és kézrekel'ítéséért). 

Bertalan Mihály czimz. őrmester (marhalopns 
kic1eritése és a tettes elfogásáért) . • 

JIuntyán János örsvezető és 'pog~ny J.ános c~e~d9r 
(nagyobb Bzabásu sertéslopás hdel'ltése es a bunosok 
elfogásMrt). . , . " 

Szamosi László őrmester (gyllkossag kldentese es 
a, tettesek elfogásáért). . ' ' 

Balogh l1-pád czimz .. őr~estel' (gyllko68ag klCleri, 
tésll és a tettesek elfogásásrt). 

n)1 

R8ZTIdk bwán és Bajka Sá1ulor csendől'ök (egy 
veszélyes gonosztevő elfogásáél't.) 

Szüvdsi ridor és Ozirják Ignácz őrmester ek (egy 
rejtélyes gyilkosság kiderítése és a tettesek kézre
kerltéseért). 

Benedek P/ter őrsvezető (három embernek a meg
áradt folyóból való kimentéséért). 

A l/l . kir. II. számu csendiírkeriiletnél: 
Ugrai Antal örsvezető (tűzvész alkalmával tanu-

sitott kiváló tevékenységeért). , 
Pál/hl Gergely czimz. őrmester, Adám IlIl1'e, Vuity 

&am.azló és Yarsányi István csendőrök (gyilkosság 
földerftése és ntettesek kinyomozásáért). 

Balla Sándor, Mayer Péter és Jeck Rezső csendőrök 
'szöyetkezet kinyomozása és elfogásáél,t). 

l1o/:üind.6r Sámuel, Hiszkó Dániel, Sáfrány Péter 
If UI'.'""'''''''. Mik16s csendőrök (két rendbeli rablás 

lopns kic1eritéseért) . 
János őrmester (hosszu szolgálati ideje alatt 

',aIIDSltOltt buzgó tevékenysége, kiváló szorgalma ér:: 
. ). 
Nol Mátyás, Balogh Inn'e, Bayn Jáno.~ Ldszló SilIlon, Mel'tlílr. JÓg8~t~ Bak Mózes, , 

János csendőrök (romániai fe9yye~es katona~nak 
lllaayal' területen va16 letartoztatasa s ez altal -"'A,',urezeteso 
nagyobb mérvií. hatál'sértéseknek megakadályozó.-

őrmesterek (örsülmek mintaszeri't 
megbizhat6ságuk és példás maga-

sáért). . , 
Kósa Ignácz örsyezető (egy gyükossag és két 

lopási eset felderítése és a tettese~ ~.etart,6ztatásáért). 
LŐ1"Ínczi Ferencz őrmester, Voros Janos csenc1~r 

{egy veszélyes gonosztevő xabszökevény elfog a-
sáért). . . H , 

Paller Frigyes őrmester (örsparan;~nok~ lll~no,seg: 
ben tanusitott kivál6 lllagatartásaert es orsenek 
lllintaszerü l·endbentartásáért). 

Dimény Salamon örsvezető (számos bií.lltény kiderl-
tése és a tettesek elfogásáért). . , ' , 

TÖl;isi György ör~vezető (két gyIlkossag felc1ol'lteso 
és a tettesek elfogasMrt.) 

' %DlilIliésé/trt) 

Gábor csendőr (egy kutba ugrott s ott 
leánynak a biztos haláltól történt meg

Demeter, Buda Miklós és Ungvá1'Y Mihály 
_liId,1!rök (két rendbeli l'ablás és több lopás tette

kinyolllozása és letart6ztatásáért). 

A l/l. kir. III. számu csendől'kel'iiletnél: 
Wemer Gábor czimz. őrmester, &hlebinge1' Jakah 

Sándcr és Máté Miklós örsvezetők (mivel 
évben Kis-ezell vidékén megtartott nagy 

!lAclln'akorlatc.k a.lkallllíwal mint tábori csenc1őrök 
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8zoIg:íJatukat minden tekintetben a hac1gJak rasll.~ I.~tván cS(>lltlőr (mivel Békéson yásárli.gyeleti 
J"ö vezetőj ének megelégedésére teljesítették ). !lZolglÍlnt alko.lllll''''al foga.natosított fegyverhasználat 

Habi Józs~l örsvezető és Kuczik László alkalmlÍml 11 j:í.rör parancsnokát az ellenszegülő 
(egyemberéletnek a tüzhalálból gyors el~;~:~'~'~,~~):t®;:::::~;~tszcml)(,ll (>J'élycsen támogatta, pélc1ás talJill.-
~al és bátor elszántsággal történt megmen ós küriiltekintést tanusított). 

Deák Dániel czimz. őrmester (k ét nőnek íírmestel' (miyel 16 éYi csenc1őrségi 
házból gyors fellépés és férfias elszántsággal 'c alatt örsét mindig jó rendben tartotta, 
megmentéseért). lclycsell kezelte, a közbiztonsági szol-

Ki~ Ger,qely őrmester (mivel mint kiváló sv.orgalmat és el'edmény-
nok 13 éven át mí1köchén, e minős t fejtett ki, a h atóságokkal, valIl-
adta intézkedéseit helyesen tette meg, a ha folytonosan tapinta.tos!\n érint· 
mindig tapintatosan érintkezett, o. szo. ko. 
teenc1őket a szakaszparancsnok távollétéhell ,btcán órmestor, Haj du. Károly czimz. őr-
talannI vezette, örsÉ:t mim1ig igen jó Lic,~ Báf.int; Szalay Ernő czimz. örsvezetők 
tartotta, a közbiztonsági szolgálat terélI Jenő csondőr (egy betöré8es lopás és két 
kiváló és fáradságot n6m ismerő buzgósággal sertéslopÍlH tetteRcinek kinyomozása körül 
séggel párosult erec1ményteljes tevéken~'ség kivúló oszélyesség- és körültekintésért.) 
tett ld.) ános, Balo,qh JÓz.~~f örsvezetők és Dell/'e-

Stnnc~ György Ől'1l1~ 8ter (mivel 15 (\yj csonilőr (mivel egy gyilkosság tettesei-
Régi szolgálati irleje r..ld t magát kifogástalanul á~lt J'olymntÍn járönev.etőjüket hathatósan 
örsét mindig jó rendben tartotta, a fegyelme 
sen kezelte, a közbiztonsági szOlgálatba111~l'\:~I~:1~;~~rll~~h~;:~j:Ón; Adu/l szúmd"ő őrmester (mivel 16 évet 
kiváló szorgalmat és erec1ményc1us t ó sy.olglilati ideje alatt magát kifogástalanul 
fejtett,. ki). s luint sZtÍmvivő·segédmunkás évek óta 

liladm·a.n Sándor őI'mester, Némethi 1>-tcán és iigybu y.glllnmt, lelkiismerotes pontosságot és 
l'erencz örsvezetők (egy mblógyilkosság lun hy.orgnlmat tm1llsít). 
kic1erítése kÖI'ül tanusított buzgó, lelkiismcretes ütcán őrm ester mivel 23 evi, Mm:qinean 
el'ec1ményes múköc1ésükért). Ól'lUoRtcr mivel j 6 éü, Lázár Tivallar őrmester 

Grögel' LiZJót örsvezető, Pucse Györqy, Birá 12 óvi, Soós l;e/'enc~ őrmester mivel 14 évi, 
Varga János, Ka1'sai Mátyá.~, Ben.e János .ld.1lu", örlllostor mivel 12 évi, G. Nagy L~tj'án 
Béla csenc1őrök (mivel járőrvezetőjüket luh'cl 13 é\'i, &abó Péter őrmester mivel 
sági kisérlettel összekötött rablás Simon őrmester mivel 22 évi és 
fárasztó nyomozása folyamán férfias ~ CZilllZ. őrmester mivel 13 évi csendőr-
mogatva, kiváló ügy buzgalmat és ügyesBéget idejük alatt jó magaviseletet tanu-
sítottak). ot mindig jó rendben tartották s mint 

Kopácsy László örsvezető (mivel a Békésen feladatuknak minden tekintetben 
ügyeleti szolgálat alkalmával foganatosított éR kiváló pontossággal megfeleltek. 
használatnál mint a járőr pamncsnoka Elek, Mac~,,1r Já1ws, Yárhel'lfí Mdl'ton, Bokor 
méltó tapintatosságot és kÖI'ültekintést Mo/'ócz J6z.w:f' és Lipc.~ei 8zál'tol,!) Jenő őr· 
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mesterek (mÍyel I?-ünt örsparancsnol~o~ ,hosszú időn 
át a közbiztonsáO'I szolO'álat terén klvalo szorgalmat 
és eredménydus °tevéke;'ységet fejtettek ~i): ,, ' 

T(t111(í.~i Zsigmond és Fekete Gabor csendül'ok (eloblll 
10, utóbbi 8 évet meghaladó szolgálati ideje alatt a 
közbiztonsági szolgálat terén elért slkerdus ered-
ményekért)_ . . 

Stratlsz Péter és Cziczák And1'ds törzsbelI Iroda
szolgák (kifogástalan magavis.elet, feltétlen, me~
bizhatóság, fárac1ságot nem Ismerő buzgósl1.g cs 
lelkiismeretes }lontosst1gukért). , . 

Flall11/J. Bertalan, Mada/'(~i Gábor, Deák Da!lul, 
Szerth Mihd~y, Sint/el' JÓná.~, Antal Károly, KI!,z.~ 
Józsej', Hajlmann Kristóf, Ba}·ta Mór, Nl!1lY GI'Za, 
Kósa Imre és BW'ta Mátyás ő1'luesterek (ml-yel ho;;~' 
szabb C69nc1őrségi szolgálati idejük alatt J~. m~(!3' 
yiseletct tanusítottak, mint Öl·spl1.1·ancsnokok orsclkot 
minclig jó renc1ben tartották, a fegyelmet helyesen 
kezelték, a közbiztOllSi1gi sz~lrálat ter?1l folytOl~oslln 
eroLlméuyc1us tevékonységet fe~tettek kl, a hat6s~g.ok. 
J,al és a polgársággal minchg tapmtatosan ermt· 
keztek). .. . ' 

Str(ú~6!' Odörl. számvivő örmester (mIvel a szarll,V' 
szánn'itali teendőket évek óta kiváló buzgaloIlunnI, 
IpUdisweretes pontossággal és szorgalo~mal ~-ez.ch): 

Páljá1WS Nándor őrmester, törzsbelI segedtlHzh 
se rtéc1munkás (mivel kifogástabll magayiselet mclle~t 
azo iktatói és irattári teellc1öket több éven át !elkl
ismeretes pontossággal, kifogástalan szabatos~lLggl\1 
és kh-áló ügybuzgalommal végzi)-

Béké.sy László őrmester (mivel 10 évet meg~l!llad6 
csenc1őrségi szolgálati ic1eje alatt magá~ klfogás· 
talanul viselte, mint örsparancsnok örsét JÓ rcndb~n 
tartotta s mint kerületi segédtiszti segédnl1lnkJl~ 
évek óta kiváló ügybuzgahnat, lelkiisme,retc~ pon· 
tossáO'ot és lankadatlan szorgalmat tanuslt\-

A1.tner Albert, a törzs-számvevőségnél h"( ',~zt~(\U, 
őrmester (mivel az egyéni- és lóállomány 
tartn.sát és az anyaköllyyyezetést több éven 

EJi) 

iSIUcrc tú~ pontossággal és lankadatlan szorgalommal 
,-ágú). 

Hoc" Jenő számvivő-őrmester (mivelmillt szárny
szúnwjvő a reá bizott teendőket évek hosszú során 
át lankadatlall szorgalommal, kiváló ügyesséoO'el és 
pOlltosRággllJ végzi)_ . 00 

A 111. kir_ ll'. számn csendöl'keriiletn.él: 

Pál ?étel' örsvezető és Daróczi Mihály csendőr 
(egy gYIlkosság tetteseinek ügyes, tapintatos és ész-
8zerú eljárás folytán történt kic1erítése és letartóz
tatáslÍ.Órt). 
. CsiCM/i. János, PS Bebek Géza csenqőrök (a köz

plZ_tcougágl szo!galat terén tanusított kiváló tevékeny
ségükért és erec1ményes műkö<1ésükért). 

KopololJics Károl,!! örsyezető (egy gyilkosság tette
séllek és II felbujtonllk igen ügyes, észszerű és gyors 
nyolllozás után történt kidcritéscél't és letartóz
tatásiért). 

&aM Sándor őrmester (egy postamblás tetteseinek 
k!c1erítése és az elrabolt pénz megkerítése körül 
kifejtett buzgalom és észszerű eljárásáért). 

,Nagy Sándvr őrmester (egy rablás tettesének fárad
saggai, olhLl\cló buzgalommal és kita.rtással eszközölt 
kideritéRP és letartóztatásáért). 

Horváth Ldszló czimz. őrmester (egy gyilkosság 
tettesél10k fárl1.clságteljes, észszerű és kitartó nyomo
zás utÍLn történt kicleritése és letartóztatásáért)_ 

!lnrsdnyi János czimz. őrmester (egy lólopás tette
seInek 111Igy ügyességgel és kitartó buzgalomma.l 
eszközölt Irt,nt6ztll.tásáért és a lopott lovak 111 B 0'_ 

kerité~éért). " 
Bnl/er Mór őrs\"ezető, Kálmán József, Mél'ai I.~tván 

O/dh Fmmcz és Szentmiklósi József 'csendőrök (eay 
évek óta gllr!Í.zdálko(lott veszélyes betörő toh-:i

. szövetkezet tllgjllinllk kiní.ló buzgalommal és üaYes
aég);'el eszközölt Jdpnhatolása és letal·tóztatásáé;tl. 

NamI T,ajo.~ czimz. éíJ'lnester és Rl'csáln Gyöl'.'JY 
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csendőr (több rendbeli ö];:örlopás tetteseinek kic1crí· 
tése és letartóztatása körül tanusított jeles szolgá. 
hl,tukért). 

Szilágyi F8r8'1tcz csendőr (egy rablógyilkosság tet. 
teseinek fára.clhatlan tevékenységgel s észszerilséggel 
eszközölt letartóztatásáért). , 

Za'vil/et Já?ws örsvezető, Spicsuk Adám és La?!!1 
Lajos csendőrök (több rendbeli lopás tettes ein <lk es 
bünrészeseinek nagy buzgalommal és kitartással 
eszközölt kiderítés e és letartóztatásáért). 

Vona Józs~l őrmester és 8zát'/(j Istl'án czimz, őrs· 
vezető (33 c1arab sertés elsikkasztójának 88 
nyomozás után nagy buzgalommal és 
eszközölt kic1erítése és az elsikkasztott sertések 
llleO'keritéséért). 

Balla Jdnos czimz. őrmester, Péter Jcínos, 
Józ,~~f és Kőrösi Elek csendől'ök (egy rablógyilkosság 
tetteseinpk fáradságteljes, észszerií. és leleménye! 
nyomozás során eszközölt kiclerítése és letn.l'tóz· 
tatúsáért). 

A 1/1. kir. Y . számu, I:senrlórkeriiletnél: 

Czibicsek András örRvezet6 (több rélH1beli 
teseinek kh-tUó buzgalommal eszközölt In,'I",I'it. ... , .. ' Mtl. 

Ll/dányi Józs!'./, örsyezető (tíz rendbeli betöréses 
lopás és három hetöréses lopás kisérletének f:"Lrad· 
ha.tlan buzgalommal történt kidel'ítéseért). 

Palatinus;.; Jcínos czimz. örsvezető (egy gyilkosság 
tet teseinek 46 órai buzgó és fáradságos nyomoZlÍs 
után eszközölt kiderítéseért). 

Bulla Györ{lY örsvezető (három napig tartó rcnd· 
ki"ül fárasztó szolgálatban, kiváló buzgalom és ügyos
séggel párosult nyomozás által, egy kóbor czigállyok. 
hól álló tolvajszövetkezetnek kézrekerítéseért\. 

J(mjcsi János czimz. örsvezető (124 órán át 
,ített leleményes és fál'ac1ságot nem ismerő nyomo
zás által két rablás és több l'endbeli lopás tettescillek 
l etartóztató.sáért). 
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,!Jolná!' GI<:a .ezimz. örST"ezető (két csecsemő [ikrek J 
gyIlkosIllnak kHleritése körül tanusított üO'yes lele. 
ményes, f{~l'at11wtlftn buzgftlom és eredményes ~lií.kö
t1óscért). 

,J:ellOczk!l, Júzs~f örsvezető (a rovnei rnegyebizott
sngl tng mlasztftsakor az 1000 főt meO' hftlac1ó eléO'ü
lctl~n tömeggel szemben bátor, mind:mellett tapin
tnto~ nmgMart'lsáél't - miáltal a zín-arO'ók tulkapásait 
jolcntékcn'yl'H mérsékelte és a megtá~adott pol~á
r9kl~t nng~'ob , veszélytől megmentette - továbbá a 
foc7.lllkosok kHlerítése és letartl>ztatáslÍért). 

Ma,c.,ck Istl'án czlmz, őrmester (J 11 óráig tartott 
s.zolgld~\tbn!l bnz!5'almft, körültekintés e, kitartása és 
ug):cssef)" :LI,tal ,lll1~ltegy 500 ft·tra terje<lő Indlopás tet
t~s('H:k, cs l~et tarsanak, nemkülönben két orgazdának 
)wlcntesp PS letart6ztatásáért) . 
. Jakus Jdnos örsvezető (9 napi, fó.rarlsó.O'ot nem 
Ismerő, szakszerií, talJintatos és buzO'ó n~'omoz~, 'It [' , o J'.' 
II ,o. ,Heg,\' ml'megye tel'illetán garázdálkodó kóbor 
cZlffIUl.\'okl'n 17 rendbeli betörést és betöréses lopást 
denh·tt ki). 

Szl/hú ,János csel1l1ör (eg" né,,,,, "ánneo-ve tel'l'l'-
l t ' '1'['. l" J b.' Ov e e~l g-.~m'l:( :~. " O( o kob~r czigánybanc1ának, kilencz 
n~pl" j:tJ'!tcl ~ ,~got ,nem lsmerő szolgálatban törtél1t 
klCICl:1 tl'sel,IC l \'11.10 hathatós közremükÖc1éseért. ) 

Ml,r,\!~'of/('s F.~I'('1!CZ , csen dőr I egy veszélyes csaló éh 
toI I'lIJlloll(·k Imntl~l'saYal, továbbó. rendkh'iU na"'v 
S7.II1ll1l ~)rga~(~{\Ilak a bünjelvénynyel együt kilel~~:% 
n,npoll ,'It hu't(, hosszas, ftZ egész vál'megyére kiterjedő 
íaradsuffos n~-omozás liltal történt kézrekerítéseél't l. 

Palalt?llls:: János örsyezető (e"" fl1l'fanO'osan elo"-
k · 't tt 'll' "'. b ' es~1 e Ir."! wssag tetteseinek 40 órai buzgó é" 
tajllJltlltos Jl.l'<lIllozás által eszközölt kidel'Ítése é~ 
lctnrtóxta t,'Ls{L0rt). • 

J{'.ajc:,ck !,;;;,~,!t' csellc1ő~' (a Verbény községben 
dnhonl!útt hl~\' eRZ alkalmuyu1 ft va,o'\'onmentés körül 
ycsz'\[yt éR fú!'<t(IRágot nem isme~Ő , férfias bátor. 
sál!9n1 tallnsítntt ,Iicséretes magatartásáért), 

Avr.'lr" (;!lCi)'!IIJ őrmester (14 11IIpOn át tartott 
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fárasztó, lankadatlan bnzga,lollllllal "éghez vitt nyo· 
mozás által egy négy tagból álló, éveken át garáz· 
dálkodott tolvajszövetkezetnek, továbbá egy közvesz~· 
lyes gyujtogató és betörőnek ldderítése és letartóz· 
tatásáért). 

Butyka László őrmester (több vármegyében be· 
töréses lopásokat elkövetett kóbor czigányoknnk 
letartóztatás áért ). 

A '111. ki/" VI. .számu csemlő/'kel"Ületnél: 

G. Kovács G1JÖ1:CIY örsvezető (a közbiztonsági szol· 
gálatban tanusított kiváló szorgalma, ele különösen 
18 betöréses lopás kidsritéseért). 

Bognár Jakab őrmestel' (egy uradalolll kárára évek 
óta tervszerüen üzött és több ezer forint érték ú 
gabona és egyéb tárgyak ellopásának tetteseit ki· 
derítette és a biinjelek nagyobb részét lllegkerítette). 

Ki.ss József II. örsvezető (egy régebb idő óta garáz· 
dálkodó fegyveres csavargón,ak egy 11jabbi rn;bh'ls 
elkövetése után ,aló gyors klllyoll102ás[~, letartozta· 
tása és a bünjelek lllcgszerzéseért). 

Talcács Antal ez. őrmester (egy kereskedő kárám 
éveken u,t elkövetett betöréses lopások tetteseinck 
é8zszerü kiderítés e és t1 bíínj elek megszerzéseért). 

Salamon Ferencz örsvezető (egy veszélyes betörö 
banda. é~'('ken :1t folytatott betöréses lopásainnk 
kideríteseél·t és letartóztatásáért). 

B(J.~enllOfer Imre, Bölö'sics Má1·ton és Hofer Já1l()$ 
esendől'ök (ál'Vizveszély alkalmn,val amentéR 6s 
védekezési munkálatok körül tanusított igen buzgó 
és sikeres müködésükért) . 

Poldk Fe/'I!ncz őrmester (a számvi"őségnél éveken 
át tanusított igen buzgó tevékenysége, lankadntlnn 
sZOl'galma és kifogást alan lllagaviseleteé;rt). . 

Bel'nschütz József őrmester, SzalconJfl Dámel és 
Hallisz József csendőrök (egy évek óta garázdálkodott 
veszélyes tolvajbanc1ának kic1erítése és letartózt.n· 
tásáért). 
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Ifo;;.~i L~t'ván, Lhzt(t József CzilllZ. őrmesterek, 
Bognár Bálint és Tóth Mártun csendőrök (a köz· 
biztonsági szolgálatban tanusított kiváló szorgalllluk, 
ot!n'lIl{. te\'ékenységük és sikerdús miiködésükért). 

.WII/eth István I. örsvezető l egy r ejtélyes gyilkosság 
tct~c~,e~nek igen ügyes kinyomozása és leta.rtóz· 
tntlls:wrt). 

Sél/leth Im re örsvezető (egy rejtélyes gyilkosság tet· 
tc~{'n ek igen ügyes kinyomozása és letartóztatásáértl, 

riilor Mátyás ezimz: őrmester (örsének öt éven át 
lUinden tekintetben való kifogástalan vezetéséért és 
ugy a legénység oktatása, mint a közbiztonsági 
szolgálatban tanusított kiváló buzgalma és eredmé. 
nycs lllüköc1éseért). 

Németh IstL'án I. czimz. őrmester (a közbiztonsági 
8zolgAlnt t.erén évek óta tanusított kiváló buzgalma 
és m'rllményes müködéséért.) 

Horváth Ferencz I. örsvezető és BÖBze István csendőr 
(~gy körözött csavargónak igen ügyes kinyomozása, 
lotnrtózta~ása és 13 rendbeli lopá.s kiderítéseért). 

SoJl/Omlt János örsvezető, Boko1' Sámuel czimz. örs
\'ezető, Bi1'Ó János és Nagy Fel'encz csendőrök (egy 
é\'ck Ma garázc1álkodott vásári tolvajbandának igen 
ügyes kinyomozása, letartóztatása és az orgazdák 
fcljclentéseért). 

Bl'lIcknel' J.ipát csendőr (egy veszélyes betörő czi· 
gánybandának kézrekerítése, az orgazdák kinyolllo
ZÚ~tl és a biínjelek megszerzése körül való sikeres 
közrmlliíködéseért). 

Orbán Józsej; Kovács Péte/', Bödő János, Vinkovic.~ 
KelrlJlen, Na,qy János esendőrök és Csöglei Fel'encz 
próbncscndőr (egy 22 tagból állott veszélyes csaló
szövctkezetnek kinyomozása, letartóztatása, 18 rend· 
bcli cSíll:í.s és egy rablás kiderítése körül való buzgó 
kör,rcllliíködésükért). 

XiII/dh István r. örsvezető, (egy veszélyes, több 
büncselckméllyt elkövetett kóbor czigánybandának 
buzgalolllmal való kinyomozása, letartóztatása és 
SZíllllO~ bünjel kézrekerítéseért). 



V. A csendőr-keriileti parancsl1okságok által 
nyilvánosan lllegdicsértettek. 

A 1/1.. ki:/'. I. számn CSe!ulörl,'eriiletnéL : 

BÍ/talan Lajos czimz. őrmester, Jnrcsnk Józs"I; 
Bnchner János, }o[ül/er János, Euchholcze!' Káruly 
cs enc1őrök (az 1895. hi bánffy-hunyadi nagy hud· 
gntkorlat alkalnuí;ml tábori csenrlőr minős~gl,cn 
t~nusított kiní.ló tcyékenységilkél't). 

Wasscrer Róbert őrmester, Kedves I~tván, &ahú 
István őrmesterek, Biró Lajos, [ietrkas János örs
yezetők, Na!f:lj Eéni, B?N/O,S F~fi:ncz, Lds~ló 11'erel.w;;, 
Geczö András, Sziqetln Jozscf es Horvath G!l0!'!/!I 
csendőrök la bánffy:lnmy!tdi ni1gy lladgyakorlal- alkal
máyal a közrend ~s biztonság fentartása körül hm\!
sított ki, álóbb teyékenységükért I. 

MacZamsi Jáno.s űnnester, Fcu-kas lItván, 11[u!dcw,'r 
Ci-YÖJ:cty, DOII/b'i Pyö/~lY, l :(JJinc: Józse); ,~zi!c.s r(~zlll, 
Schlaqen.hewf hárol'j. Dan '-""mGZ, Dat'ul Jal/os, 
Biró 'János' csendőrÖk Illa.gy erdőterület ~gése 1I.l k; t1-
ll1:1vul az olttLsi múyeletek körül trmnsltott kIIILh\. 
hn;lgóságukért). , 

IJup Milcló.~ csendőr I gyilkosság kiélerítése .:~ n 
tettesek elfogás áért ). 

Kurkó J(JZ8Bj' örsv., Beclncl's János, Tánczos G!I(ir!lY, 
Bodea IIljés csenc1őrök (baleset allmlmáyal a spgély-
11 ~-U.itlÍ.s 'körül tanusított kil'áló te~'ékenysl\pi!k{'l't.l. 

Betelmer János csencl őr [gyilkoss'l.g lwlel'lksl' es 
~ t ettesek elfoglÍ.siLér t). 

T'ú~czeti .FJ'I'6nCZ, Lakatos Fm'emcz, lIm'elá" .·/.Jltal, 
(/.~abai I,tt'án. Dl'lt!/oc.~ G!lör(/y, JIüller Já7W-', I'rl:ib 
Józ~et' Qpm I,tcán Kis.s Hé/a, Füzi Andret.s, ()mne; 
IIII/'e 'Gacscídi L((.i~s csenclőrök (romániai fcgyn'l'cs 
kato;lálmak magj'ar ·teriHeten nl.ló letartó7.tnl .íSII ~ 
e~ú.ltal, l;~gyobb mér"ü hat.ársértéseknek lll(·g.\kn
dn,lyo7.ttsaert). 

Ant(d Gyó'}'!!y, Suós Gyl/lel és s'erestfr 
őrök Itöhh renclbeli hÜl\tén~' kiclel'Ítése 
elfogáRáért I. 
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. SIl!I!/ Elek és Pá/fi JÓz.~ef csenoőrök lrabszök~
YCIl.l'ck iilrlözése s egynek elfogása lehetővé tételeérti. 

li/tál' liBklú,~ és Szász Dénes csendőr (számos bitll
tén.l· f~lderítése és a tettesek elfoO'ásáért). 

I'a.~ú .:I.ndl'á.s, Togya János és PIJ:ská.s Sámuel csenrl
őrök I gyilkosság felderítése és A. tettesek elfogás áért I. 

Jl((jll/I( László és Korács István csendőr (eO'y rabll>
gyilknss"g felderftése és a t ettesek kézrekerftéseél'tJ. 

Tatár Halázs, T'aJVct Ferencz, Gálzet Demeter, Dobai 
Fer.1/,(';: és K/isán Demeter csenrlőrök (egy rejtélyes 
gyIlko~súg felderítése és a tettesek elfogásúért). 

.lfi?!o,: Ferl'Jl.c:, Furr/ács Mihály, Ujlaki Uikló-, ('S 
.lJerz.,·/i1ároly csendőrök (három embernek a meO'ára.!lt 
fo!.\·,',[,6! Yi1ló kimí'utéseért). t> 

P"'t~}' L~~,'~n, Kenesei Gel;qely, Kovác.s Gyö/:qy, Buc.li 
./d<s~f ég Z~I!/ulOncl András csendőrök (nagyobb sza
búsu uetiirtÍses lopás kinyomozaí.sa és fi búnöf;ök 
elfogásítértI. 

A III. ki/·. II. szám.~t c.wmdörkeriiletnél: 
),' ,fIlIJ,th László czimz. őrmester, Des<!]Joth I.stl'dll, 

, hlaitner Ji'l'Ír/yes, Eiebel Péter csendőrök és Sza }'!'C/.~ 
i.lt f lÍn ezil11z. Őrsvezető (egy betöréses lopás tettesei-
nek kin.lol11oztÍsáél't). . 
_Sza/if/.t i'-'e/'encz, Róneti János, Yarsányi Istccíll, 

l ctc/(;VZ Zoltán, Halász Pdl és Tóth Antal csenc1őrök 
(cgy LI" \'aj IJltucln tagjainak killyomozása és leta.rtóz

- tllt,í~'·lI: .·tl. 

Fod()r János czimz. őrmester, Csaruclmcs János 
OPJ~oL:(ti JÚZ8f{ és KI/$ztw'in Mátyás csendőrök I eg.l: 
bctoI'('~CS lnllll.s tetteseinek kézrekerítéseért ). 

Ja/oa" J,;;:sf!f örmester, Pap Györqlj, Janl/.,tl/ák 
And~·á.". FI/út Y Mi/án és Szabó Gábor csenc1ől'ök le~~
rl\b!,og,\'llko~s llg tetteseinek kézrekedtéseért). 

AI1,.á., J:.í!j',:ncz ö~'s~ ezető, l.fakl'a Z'(qmonrl, fen, 
J1z.,,:t, ,lork/ty Damel, Nay.'! .András, Hasák ]lór, 
E.el/(.!;ch 'J. (II~/ás, SZ/I.qitsch Gyö/'fJ!/, 8zt/'ojet TAsz/ó es 
7'óth .j(ízs~/ psendörök (tÍrvÍz al!mlmtwa.l tanusított 
kh·ó.!\', Il\iiküd{.~iik.;rtl. 
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tett la.nkaclatlan buzgalma és eredményes szol-A m. kb'. Ill. számu csendörkerületnél: gúlntáért). 

Orbán Antal, Szőke György, Zeke Lajos, E.i.! • Vona /ó:s~f.őrmester, Schneider Gáspár örsvezető 
Józse!, Y~meth István, Fi/ó János és Oláh Tódor e~ pal'anyl~ Sandol' esendőr (egy több rendbeli be. 
csendörök (mivel járörvezetőjüket egy rablógyilkos· toresc~ IOlll1st elkövetett, 10 főből álló kóborczigány 
ság tettesének nyomozása alkalmával derekasan knrn\'unnak hosszas, kitartó és odaadó buz<7alommal 
iámogatták). cfizközölt nyomozás után történt letartóztatásáért). 

Csizmadia Imre csendőr (mivel egyemberéletnek Frank Mór é~ Cseh Zoltán. czimz. örsvezetők (33 
a tüzhalálból eszközölt megmentésénél hathatósan Ilnrnb sertés elsIkkasztójának kiderítés e és letartóz
közremiíködött). tllMsn. körül tanusított buzgó és eredményes szol-

Takács Józse!, Csizek Albert, Hollocller GlJőzö és gtilatukért). 
Tóth István eselldőrök (mivel a Békésen vásárügye· Oro.~z Mihály czimz. örsvezető és Galambos Ist.vátl 
leti szolgálat alkalmával tÖl·tént fegyverbasználn.t.nál csendőr (egy gyermekgyilkos nőnek 91 órán át foly
járőrvezetőjüket férfiasan támogatták). tiltott buzgó és leleményes nyomozás után történt 

letarttÍztatásáért) . 
.ti m. kir. IV. számu csen.dőrkel'i.i.letnél: a.~nrdás Ferencz örsvezető, Czdh Sándm' és Galamb 

BnZoqh Ká1'oly és Han.q F1'igyes Jd'Y'.as csendőr (több rendbeli lopás tetteseinek kiderí-
erdőég~1l megfékezése körül tanttsftott lese és letartóztatása körül tanusított fáradságteljes 
muk és sikeres működésüktÍl't). és eredményes szolgálatukért). 

Szabol János és Kovdc8 Gu.sztáv csendőrök (egy 
gyel'mekgyilkossági eset~ek nagy buzgalommal és A. m. kir. V. számu csendő1'keriUetnél: 
ügyességgel eszközölt·kiderítése és a tettes letartóz· Beridcz Pál csenddr (több rendbeli betöréses és 
tn.tásMrt). el,'yszorlllopások tettes einek kiderítésénél járőrveze-

Takács László, Bl'au1~ Izidor, Traiszta Ist:ván, Fdngl t6jének hathatós támogatásáért). 
János és Incze Péter csendőrök (több rendbeli Letö· &etei Vincze csendőr (betöréses lopások tettesei
l'éses lopás tetteseinck és bŰllrészeseinek letartóz· nek kézrekerítésében tanusított dicséretes közre-
tatáso. kÖTlIl tanusított buzgó szolgálatukért). ruüköcléscért). 

Hot!ca Péter csendőr (több rendbeli betöréses loplÍa .. Lipták Já~os P:. esendől: (járőrvezetőjének _ egy 
tetteseilick és bűnrészeseinek kézrekerítésénél tobb rondbeh lopas tettesemek 92 6rai fáradhatlan 
~ított fáradságteljes, észszerű és buzgó sZ(llgál[~tá,értJ'~r nyolllolllÍ.s által történt kiderítésénél való _ hathatós 

Bárán Fel'encz csendőr (több ren iámogattlsiért). 
lop:í.s tetteseinek és bűnrészeseinek Mal'ek Mihály, Bal'áth Zsigmond, Pod.~zkocs József 
körül tanusított észszerű és igen buzgó cscndörök (egy gyilkosság tettesének és bűntársának 

Mitnik Fétel' csendőr (egy gyilkoss kiderítésénél való dicséretes közreműködésükért). 
és a felbujtónak kiderítése és . M.al~ák J~nos cs~ndőr (három napig tartó rend-
tanusított kiváló buzgalma és eredményes kivul. fnr,aszto szolgalatban egy kóborczigányoliból álló 
<1éseél't). tolvnJ8zoyetkezetnek, a lopott tárgyak és orgazdák-

Winkler Adolf csendőr (egy l'ablógyilkosság tette· kal való kinYOlllozásánál járőrvezetlljének hathatós 
seinek kiderítése és letartóztatása alkalm:í.val 1ámol{atástÍért). 



C~(/hoj János, Popol Gleo,las és l.1ajzóita },JáitOll K,t/csdl' btl'dn, Külrál' ~11átyás, l.1a,..chanczker Lljiót. 
(;selloőrök (121- órán át teljesített, fáradságot ,ne~, Jlillll'cl' János. :VarJy nnczc, Nellles I,a:Íos, Nyil'!) 
ismerő nyomozó szolgálatban két rendb,eh rabla~ ~~ János. ['auker Kálmán. Péntf.k Antal, Pollák AdoU: 
több rendbeli egys~el'll és ,bet?r~ses. ,lopas tet~,~~~l e.. Popol'ics János, Rába Józs~t; Szabó GyÖI:IJY, Schreiner 
a bfmjelvények kezrekentésenel pron-ezetoJol,nck GURztál!. Szegedi Imre. Vittin.qel' Sándor és Wö{j"1'1' 
hathatós támogatásáért). .. Rez.w) ('Hrndőrök (hadgyakorlatok alkalmával teljf'si-

Niko Sá'/lmel csendőr (mintegy 500 frt értékn Ind· Mt fítnlllsÍLgos 8zolgó.Iatukbun ta.nusított tal)intatoR, 
lopást elkövetett egyénnek, valamint, a~ odna'1t) és buzga.Iomteljes milködésükért) . 
kinyomozáslÍ.nál történt dicséretre melto Garlwr János csendőr (hetörésas lopások kideríté-
ködéseért). , 1 • sénél ",d,'; tevékeny közremilködéseért). 

Je/mák JóZl;e{ es Baláz~ Adám csendőr?" {a 1'0\'1191 Parm!!" Iml'eörsvezető,Fellai Imreés Nag!! L~tván I. 
lllegyebizottsági bgválp,sztáskol' az 10\)0 főt c~cndűl'ök. (egy uradalom kárára éveken át üzött 
haladó elé"'ületlell tömeggel szemben bator, U •. 111\'''..., .... gnbonalopáso;, tetteseinek kiderítése és a bűnjelek 
~ellett ta;intatos magatartítst tanusitotta;k" . mcgs1.Cl'1.éspnél való eredményes közremüködésükprt l. 
a zavargók tulkapásait jelentékenyen n;ers~kcltck, Horcdtlr Káln/dn czimz. őrmester. Trfth Má/ton. 
a meO'tíullac1ott l)Olgárokat llag:i:obb vesz~lyt~l.lllC~· C~ízmazia JÓZRe;!. Sámson 1m/'I', Fal'tély JÓZRq! cseni!-
m.el1t~tték, tOYt,bbá mivel a főczmkosok Iwlerltl'sénol örök és Eut'ács J6zsqt' I. pl'. csendőr (egy régebb ülő 
c1icsél'Gtre méltó an közreműköclteIq., ,óta glll'áz<lálkodot.t fegyveres csavargónak egy ujabb 

Petl'OViC8 Péter pr. csendőr ,( e,g! veszel):es ,csnlo r/lblás után vll.ll, gyors kinyomozása éH leta.rtóztatá· 
tolvajnőnek b.üntársá,al, toyablJlJ: n~gyszamu simál tÖl'tput el'eilményes kÖzl'emüköt1ésükért). 
elának a bünjelYéllyny,el egyutt tortent Mátl,,: Elek cúmz. őrmester és Lu.-v JÓz.~f,l csendől' 
nél. való clicséretes közremüköc1éseért). . icg~' kCl'c~kc(lő kárára éveken át elkövetett'betörésos 

Haulisch l<en"lUJz örsvezetö, Cúcző LaJOS, lopás trtt~ ~ einE'k kinerítése és a bibljelek megszer-
.JÓzsef Kobela Jdnos, Kel'e~ György és CZa1Ják z~5énél \,lIl,; sikeres közremilködésükért). 
<lsendŐrök (egy négy tagból ál!ó, ~\'eken át .Q'al':I1:(Irul· ·~ F/Wt'1Ic.tÍ Ferencz, Törö'k Károlll és Hei~zter ütL'án 
koclott toh'n.jszö\'ctkezet, t?ntbbu. ~g3: , C5Clldől'ök (egy yeszélyes betörő ·bandána.k kinyol11o, 
O'vujtogató és betörőnek kmyol11oza.sanal 7.AslI r>s letartóztatásánál való teyékeny közremilkö-
ha,tós közrelllilködésükért). dósiikcl·tl. 

Mm'elc .Mihá/;y és Podszkoc.~ JÓz~~lcse?döl'. tO\ l'a.1 Ferencz és Horváth Iúírol.'l csenclőrök (egy 
Ladi Gyula pr. csendőr (egy gyükossag rabltlgyilkosRág tettesének gyors kideritéseért), 
kézrekei'itésénél való hathatós közrel11úköc1é ?r!cnl,,:na János hadapród pr. ('sendőr (jelenleg 

A m. kir. TT száll/IÍ c.sendőrkerületnél: hadnagy). továbbá Szemem/ei Benő, Po~zi Mátyá.~, 
Lukdcsi A.ntlrá.~, Németh józs~f' Ill.. Sza/Jó Péter és 

Upcsey And,r~ h?,clapr?c1yr. <;,sel~c1őr gele~1l('g EI'dö.. JÓz.s~t' csenc1őrök (árvíz veszély al1tp.lnu\,·al a-
nagy), továbba Pre1Clt 11~1.ha!.y, E.~ra{;.~ Joz.set r. mentes ('R védekezési l11tmkálatoknál vaM hathatós 
őrmesterck Farl.·(Ls JozsPj, Mandh Anta.! . .:\ közrcmiíköi!Psükért). 
J'ál II, örs;'ezetők, OgnyencBet?'cs Istc1n czill1y. • Máthé Elek czil11z. őrmester PR Ilefledüs Györ!!!1 
vezető Förster Antal. Horvath Istvan I.. Ií.~[7114~I~ cscndől' {eg~.· \·eRzély. es tolvajbandána.k ldnyomozásn. 

, 1 II K 'T't T." ' .I ,(LjOS, Ki.'S '//lN ., ore L-f .er, .Ll.Ofa('.' lctal·toztat~sánál való kÖzl'e.müködésükért). 
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YmncsWs Sándor, Hajdinyák Pál, Kovács 
l'idm Mihály, Kiss Gábor, Torma 

~Oi 

Vegyes közlemények. 
A lOl)ás'ról.*) 

József, Kiss János III. és Molná?' Józs~l cs,m\l,uru~ 
(a közbiztonsági szolgálatban tanusított kiv.í.ló 
g almuk és eredményes müködésükért). A lUult lÍ\'i zsebkönyvben hasonló czím alatt meg-

Németh Pál csendőr (egy rejtélyes czikknek folytatása. 
tetteseinek kinyomozása és letartózta ál \ 
hathatós közremüködéseért). 2. Tánw,dás a zá1'C~k7·a. 

Kovác.s Sándor, Yarga Ist'ván II. és Zöldvári: 
esendőrök (egy rejtélyes gyilkosság tettesének KIlIV"'~·' ·'" A tó,raknak illetéktelen felnyitása akár erőszakkal, 
mozása és letartóztatásánál való buzgó és hamis kulcsokkal, bizonyál'a már azóta törté-
közremüködésükél·t). a mióta egyáltalán zárak használtatnak s ha 

Németh Nep. János és Molnár Já?ws csendőrök ulIllalmtos valami különösen jól záró lakatot 
körözött csavarg6nak kinyomozása és 13 bizony/í.ra találkozik valami betörő, a lá 
lopás lüderítéséllél való sikei'es felfedezi IL módját annak, hogy kell az il~' 

"Traigel' Mihály csendőr (egy évek ' kinyitni. A betörők között is vannak a ma-
(jött vásári tolvajbandának kinyomozása 8zakm6.jáblLIl müvé!lzek és így bátran állithat-
tatásánál való buzgó közremftködéseél·t). hogy amily mérvben halad o. mülakatos, ugyan-

Reichal'd GlJula örsvezető, Virág Járws és mérvben halad a betörő is. 
József cselldőrök (tüzvész alkalmával a azonban a lllülakatos ügyessége oly fokot ért 
köriÜ való buzgó köp'emúködés és a csal, kevés, ép oly ügyes emberek által 
Iddel'itése és letartóztatása körül kifejtett akkor csak csel és ravaszság helyettesít-
tl~giíl{~rt): hitínyzó ügyességet. Ily eset forog fenn az 

Horváth Ferencz czimz. örsvezető, Pál János, .betörésmelltesD pénzszekrényekkel szem-
Kdroty, Kis Imre II. csenclőrök és Novák ot ttlllyaleyőleg más lmIcsesal, mint amely 
esendŐr (tüzvésznél a vagyonmentés körül való gyí\!' által szállíttatott, nem lehet felnyitni. 
müködésükért és a gyujtogatók kinyomozása és .tiíz- és betörésmentes pénzszekrények» -nél 
tóztatása körül kifejtett tevékellységü.kért). minden zárhoz három kulcsot szokot adni, 

Magya1'Íc8 Gábor csendőr (egy veszélyes b kö)dil egyet a tulajdonos magánál hord, fl 

ezigánybandának kézrekerftése és az orgazdák rendesen magában a pénztárban tartja és 
mozásánál való sikeres közremftködéseért). pedig valami biztos helyen, esetleg 

A fajsZl: örs legénysége, (a ' megbizható ismerősénél szokta letétbe 
buzgó és lelkiismeretes teljesítése, az ezen három kulcsot bizonyára new a gyá. 
előfordult közbiztonsági zavarok gyors kiderítésc csinMja. hanem munkásai és bárha azok 
általában eredményes szolgálatért). 

Horváth János csendőr (egy veszélyes betörő 
gállybandának kinyomozása, letartóztatása PS a 
jelek kézl'ekel'ítésénél n"ló közreműködéseért). 

Dr. Hans Grúss,~ gráczi c~. kir. ügyész-helyettes: 
für den Ansforschungsdienst der k. k. Gen

és .Handbueh für Untersuohungsriohtero e~o. 
könyvei nyomán. A szel'ző engedélyével. 
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tl,ljeben megbizható emberek. lllPgis nincs kizltl'Y:l. 
az eshetőség, 11?gy köztük is találkozik valami gaz. 
(;1;1her. :a:a az Ilyen egy pénzszekrényhez megesi. 
Jlalta aharom lmlcsot, ki akadályozhatja me" öt 
ahba!l, hogy még egy l1egyediket is készítsen és

b 
azt 

llla.galla.k megtartsa ? 
Ha most mó,r ezen ember eo'}' jókora csomót ily 

"1J,egyedik)) kulcsokból magának megszerzett, akko'r 
m,:r ahhoz nem kell nagy ügyesség, hogy lll. a 
gyn,rban alkalmazott esomaO'olók háziszol"ó,k Htb 
ú1jó,n . ki tudja, hogy ama bizony~s pénzsz~krél;ye: 
ket kI yette meg, azok hovó, szó,lIíttattak? Persze 
l,r, , a r;énzszekrények nem adattak el közvetlenül II 

gY,aruol, hanem eladás yégett valamely raktíll'ba 
~v.allfttatll~k, akkor neki érintkezésbe l,ell lépnie 
l'z en raktar valamely alka,llllazottjá,al a mi azon. 
ban nem lesz oly nehéz dolog. ' 

De h~ a lakat~s egyszer tudja, hogy ki vette llleg 
"zon IJBnzszekrenyeket, melyeknek tartalék· kulcsai 
<\.z Ő birtokó,ban ,annak, akkor csak arra keH töre. 
l~eelllie~ hogy. ezen hó,zak egyikébe bejuthasson. pl. 
,\llaneloan lllmt cseléd, vag;y pedig valami kijavít(~b 
n l·gy helyreá1lító,s eszközlése czéljából mint kézmü. 
\·es, vagy mint kéméllyseprő, léo·szesz· YaO'y ,"ív.. 
\·ezetéki eH en őr stb. Ha sehoO'y~em sikerÜlne az 
il~ető házba jutni, akkor szeretŐje lesz a szakó,cR. 
l1enak vagy szobaleányna.k, szóval valami útOIl. 

ll:ódon mégis od.~ v~szi a el~lgot, hogy leg'llább 
p,ar }.)lllanatra II Jol ~smert penzszekrény közelébe 
te.rl~őzhes~en, s ~la mal' egyszer annyira van, akkor 
kI IS nyl~Ja a penzszekrényt, mert hogy mikép kell 
Q, negyedIk kulcs csal bó,nni, azt biztosan nem felej. 
tette el. 
, A~ér,t ne~ aj~nlható ~lé$gé azoknal~, kik pél;zülwt 
es ertekpapu:Jalkat betoresmentes penzszekrenyek. 
ben akarják tartani, hogy két különböző O'yirbM 
v~.sároljanak . egy nagyobb és egy kisebb pé~lzszek. 
renyt es a kIsebbet helyezzék el a nagyobba: akkor 
ll~m haszlló,l II betörőnek a negyedik kules, mort 
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, lm fe l is nyitotta II nagyobbik 8zokrényt, a kisebb
hp?, mely mó,s gyárból van, nincs meg a kulcsa. 

:\. legtöbb esetben azonba,n a betörő az erőszakra 
é, ~I!.iát ügyességéro van utalva. 

Ha. e részben első sorban az úgynevezett függő
InkIItoklIt veszszük szemügyl·e, azt fogjuk tapasz
tnlni, hogy ezeknél hamis kulcsok alkalmazása rit
kúhhlOn fordul elő, mint oly z árakn ál, melyek az 
njltíflíba be vannak eresztve vagy az 'lj tóra vannak 
csnl"llrva; nyilván azon okn:1! fogva, Illert függő laka
toklHH erőszakkal sokkal könnyebben lehet valamir0 
menni. 

E részben abetörőnek renclkírlH nagy hasznó,ra 
\·nn az emberek megfoghatlan gondatlansága. Gyak

ran ugyanis észlelni fogjuk, hogy 
a pánt melyen a lakat csüng, 
egyszerüen be vlOn dngva az ajtón 
fm't lyukba, a nélkül, hogy b-nél 
szét és le lenne hajlítva s így 
valóban nevetséges látvány, ha 
ily pánt fülecsén (t· nál egy jó és 
él,tékes lakat csüng, mely csak 
arra szolgál. hogy a tolvaj azt 
kényelmesen megfogJ,lassa és a. 
pó,ntot kihúzhassa, Ep oly gyak
ran fogjuk taló,lni, hogy a laka.t 
kiálló iye erősen és tömören 
van dolgozva. hogy ne lehessen 

lerCSl!olni, de a pánt fülecse oly vékony, hogy a 
toh'aj nem is vesz reszelőt kezébe, hanem haralJó
to~óval lecsipi. 

Ha azonban a pánt jól meg van erősítve, szét 
nUl hajlítva és azután mindkét felé legörbitve, akkor 
1\ tolvaj igyekezni fog a lakatot lecsavami. Ez igye
kc'zotébell nagy használ"a vanna.k az úgynevezett 
IJlIlf·rikai lakatok, melyek kerek alakúak és igen 
luagas ivvel vannak elló,tva. Ezek l"enc1eSell igen jól 
,anna·l;: készítve és szel"kezetiik is olyan, hogy ritkó,n 
habonJít egyiknek a kulcsa a másil,éhoz; ele a ki-

14 
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l1yuló ív, a lakat egész alakjánál fogya, igen magas, 
minek következtében a fi:ilecs és lakat között, llla· 
gában az ívben na,gy üres hézag támad, melybe n 
tolvaj könnyen bedughat egy oly erős vasrudat, 
hogy a,nnak csnpán forgatása által a lakatot lecs:\· 
varhatja. 

Minden esetre jól meg kell a csendőrnek nézni n 
tolvaj által követett eljárás módját, mert abból több· 
nyire következtetni lehet a betörő természetére és 
egyéniségére, valamint meg lehet határozni, hogy 
mennyire volt tájékozva és mikép szokott dolgoZlIi. 

A mi a?i olyan zárakat illeti, melyek az ajtófl\ha 
be vannak eresztve vagy az ajtóra csavarva, e:r.eket 
lb betörők rendesen hamis lmlcsokkal szokták ki· 
nyitni. Vajjon a zár ily módon tényleg kinyittatott·e, 
azt csak D, lakatos fogja nekünk egész biztonsággal 
megmondhatni, valamint azt is, hogy miféle hUlllis 
kulcsot ha,sznált a tettes. De azért nem kell álli a7.t 
)5ondolnullk, hogy az ily fajta betörő egész 1'ak(l5 
hamis kulcso\- s?lokott magánál hordani, mert agya· 
korlott és ügyes betörő a legkezdetlegesebb eszkö· 
zökkel, egy görbe szeggel,' rlróttal vagy kébs",l is 
képes az ajtóz:í.ra.kat kinyitni. Egy hirhed~ betörő ről 
azt állítja a krónika, hogy a legnehezebb lalmtokat 
iR egy darab fával és zsineggel ki tudta nyitni. 

Másrészt azonban az úgynevezett nemzetközi bp· 
törőknél gyltlm:m találhatni igen csinos, tart!tluw, 
és ügyeSÚl1 készített betörési eszközgyüjtelll~Il'yt. 
Egy ilyen betörőnél a renclőrség egy kis bár~llll,\" 
tartú,lyt talált. u' milyenben az orvosok m(í.szerriket 
szoktak '~ar\-ani; de ezen tartálY tele volt a leg-nno. 
mabh betörő, illetve zárnyitó "eszl;özökkel, J~ól'yd, 
oly ügyesen volt~,k kigonc101va és oly finomall ki· 
c1~lgo7,\"a, hogy ezen gyüjtmnény birtokában a betiil'ö 
alIg juthatott volna oly helyz etbe, hogy lt sl<:likHége, 
eszközt a gyűjtrményben nem találta volna llieg. 

A mi a most hasznábtbml leyő tüz- és betlir" ,,· 
mentes pénzszekrényekeu alkalmazott ujabbkori. ""k· 
szor igen leleményesen kigondolt znralmt illeti, 1tz.,k 

211 

s~erk czete annyira bonyolult, hogy azok leh'ásával 
nelll foglalkozhatunk ; előforduló esetben ugyis csak 
szakórtö miUakatos képes és az se minden esetben, 
véleményt mondani. Csak azt akarjuk megemlíteni, 
hogy itt sem szükséges ám, hogy a toh'aj mindég 
,nlullli leleményes betörő eszközök birtokában legyen ; 
"IIUllll,k, a kik azt állít ják, hogy a legjobh, csak 
szÍtr:LS :Utal nyiló zár is bizonyos mennyiségü g 

üf:yeHen összeállitott tükkel avagy fecskeudőből a 
kulcslyukra alkalmazott felette erős vizsugtír által 
is felnyitható. 

I:elllles6n azonban az e fajta betörők is a YÍszo
nyokhoz képest igen gondosan és bőven el vannak 
látm betörő szerszámokkal. 

"Iost még pár szót a tüz- és betörésmentes péllZ
szckt'ónyek feltöréséről. A ki az ily pénzszekrények 
feltörésével fogbllwzik, annak ne.mc.sak kiyálóan 
erös elllbernek kell lenllie, hanem nagy míiszaki 
üliyességgel kell birnia és azonkivül meglehetős töke 
felett rendelkező vállalkozónal. is kell lennie, 
mert fl betörő eszközök, melyekre szüksége vun, 
igen finomak és igy beszerzésük tetemes pénzbe 
keriil. Amaz idők, a mikor a betörő a Yasládakat 
kÖl.őnöéges vasfúróval kiít'u'hatta és a nyert lyukat 
ki. cHiptetővel kitágította, már rég elmultak. A pénz
szekrények betörésével foglalkozó tolvaj ujahhkori 
icls7.crelése térfogatra nézve kevés helyet foglal pl 
~s r~y kis kézitÍLskában is elhelyezhető. A legfon
tosabb szerszám, mely a többinek is egyuttal tÍtm
pontul szolgál, egy összerakható feszítőrúil, lllel~'lyel 
hihetetlen erőkifejtést lehet elérni. 
Időközben azonban a pénzszekrény gyárosol. sem 

Ily n~cldto.k. Mindenek előtt odatörekedtek, hogy olyan 
szekn~nyeket állit s anak elő, melyeken a harapófogók 
talJlpontot nem találnak és így létesültek az egy 
,lnrabból forrasztott pénzszekrények. Hogy a fúrás 
tS ft rurt lyuknak csiptetővással va16 megnagyohbí
i:isa lehetetlenné tétessék, no gyárosok aczélpánezé· 
lokat alkalmnztnk, melyek nlinden ft'trá~i kisérletnek 
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dlellt állta.k; de""-miut:ill a.z ily lemezek igen töré· 
k enyek és így bármely lmliLpácscsa.l betörhetök, <IZ 

.v:zéllemezeket kovácsolt "",\slemezekkel ossz?forr~~s~. 
t ották, milLlta.l a fÚl:ával és kabpácscsal va.lo betOl'cS 
lehetősége ki lett zárva.. 

De a tolva.jok sem ma.mc1tak ám veszteg! A,t~p!ts~' 
t alt betörő durranó léggel töltött olvasztolampat 
h ord magával, a milyennel a bádogosok sZ~,kt,nk 
aolgozni. Ennek segélyévél 10-15 percz alatt kozoH' 
ség es lemezeket annyira megdolgozhat~ hogy ~ szek· 
rényen oly nyil:í.s támaclt, melyen m,!tga IS bebuJha.t~n: 
Szilárdabb szerkezet mellett termeszetesen a betoro 
lla.gyobb ellenállásra tl1lál é~ óra hosszl1t is kénytelen 
dolO'ozni, mig eredményre Jut. 

.\legujl1bb és legbiztosl1bb óvsz~rt a. pénzsze~l'él1yck 
megóvására a villl1mosság nyuJtottl1. Egy, ugy,esen 
lüeszelt készülék segélyével a pénzszekreny ~,ss1.e 
v!tn kötve az őrök szobájába.n felállított ébres~towl; 
a. mint a pénzszekrény a legcsekélyebb mel;vbeu 
meO'rázkodik vagy a szekrényhez az olvas~tó l,ruupa 
\:í.ngja él' vagy az összekötő drót megsz,a~lttatl:;:: ti,! 

éln'eszM azonnal megazólal és a tolvaj Jelenlete cl 
van árulva, 

Hogy !t betöl'ők ezen lelen~ényes , '.." 
szemben, hogy fognak viselkedlll az meg a JOvo 

DJ Behatolás lllás módon. 

Azon esetek, melyekben a beh!ttol~s nem ,az !l'jt,?ko~ 
és !tblakokon keresztül, sem falaI, es p,adl~~;: attol'ese 
folytán történt, a mikor tehát !t tolvaj utJartit];a:áhbantr 
leken és azután 11 padláslépcsőn á~ v~tte, 
forc1ulnl1k elő, c1e még sem ~ly rItkan, ,a, 
az ember gonc101ná. A behatolas ez~n moc1J 
akarunk különösen is figyelmeztetnI, mert -
némileg ügyesen történt - nyomokat nem 
hátra mivel - hogy egy reggelen a padlás 
vaO'y'az árnyékszék ajtaja nyitva ,találtatott, 
l'e~c1esen senkinek sem tünik fel, Illetve 
sem szokott utóla,g emlékezni. 

Pedig az ily módon keresztül "itt lopások -
Illiután más lehetőség kizártnak látszik - renc1esen 
II szegény cseléclekre fogatnak reá. Egy:í.ltalában 
kgtöbbnyire a cselédek vádoltatnak igazságtalanul 
lop,isok elkövetésével; mindegyikünk emlékezni fog 
ol,r esetekre, midőn elveszettnek hitt holmik ismét 
előkerültek vagy mások általlopattak el, hogy akkor 
rendesen első sorban a cselédekre irányult agyanll, 

Ennek magyarázata igen természetes is: tegyük 
fel, hogy a házbl1n valami értékes holmi eltünt, 
n szobaleánynak tuc10mása volt !tl'l'ól, hogy hol 
szokták a kérdéses t:í.rgyat to.rtani s mh'el a leány 
csak nemrég állott be szolgálatba s igy nincs is 
luég kipróbáh'a; természetes, hogy a lopás gyanuja 
II szegény leányra irányul, - mert hogy más 
t\llmj a kérdéses helyiségbe észrevétlenül mikép 
jutlll,tOtt \"olnl1 be, 'azt a k:í.rosult korlátolt képzelő 
tehotsége nem birjl1 felfogni, 

Ha tehát olyan eset fordul elő, hogya. lopás el
kii\'ctése annyiban kimagyarázhatlan, hogy ki nl>lll 
deríthető, mi módon juthatott volna egy ideg!'ll 
!o!n,j a házba s így!tz egész gyanu a máskülönben 
fedhetIon és egyébként gyanutól ment cseléc1ekre 
irilll)'ul, 'Ikkor nem fog árto.ni, ha fontolóra yesszük, 
mjjoll a tolvaj nem·e jött a házfec1eleken keresztül 
I'ugy a,z árnyékszék csatornáján át, Az is előfordult 
m:ir, hogy egy kéményseprő a. kéményen át mászott 
\'0 egy szobába, ott nagyobbmél'Yű lopást követett 
cl és zsikmányán1.l ismét a kéményen át t{wozott, 
Természetesen ez csak oly házban volt lehetséges, 
n hol ti kémény elég tágas volt, mert a mostani 
új hllzak kémény ei sokkal keskenyebbek, sem hogy 
azokon valaki átmászhasson, 

BJ A zsebtolva.jlás. 
Ha a zsebtolvajlisokról akarnánk értekezni, !tkk Ol' 

egy sereg adom:1t kellene leü'nunk, a mint azok 
mindcnféle elbeszélésekben, rémtöl'ténetekbell és 
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naponta a napi lapokban előfordulnak Ez ugyan ,J.,7, líltalános eljó,rás természetesen mindi" u"yanaz 
elég nlUlatságos olvasmányt llyujtana, de a csend6r w.1l~_lllI:. a~ illető;llek előkelő vagy legalább n~m fel
aligha tanulna belőle valamit. A legnagyobb részél ~uno kulso megjelenést kell mutatnia, a kiszemelt 
az ily fajta, többnyire tréfás hunczutságokno.k mind· ~dozo.~ot elegendően meg kell figyelnie s lehetőleg 
egyikünk ismerni fogja., de a zsebtolvajlásnak yaln- UZOl.I kabátzseb et, melyben a pénz van, ki kell kém
mennyi módját kiismerni, teljesen lehetetlen, meri 1~1~I.Azu~,án.pedig azon fordul meg a dolog, hogya tol-
mi csak a véletkllstlg, a tolvaj ügyetlellsége ,aJ II kello pIllanatot megragadva, - ha lehet - a se-
beismerése folytán kiderült müfogásokat g,Meta lega~almasa.bbpon~·aáll~tsa, a zsebhez valóju-
mig azok túlnyomó többsége a beavatottak tastsz~ba~dategye ~s azutan az ugynevezett «olló»-vá 
a zsebtolvajlásoknál egyáltalában mindunta1an aluklllo k~z~el, ~ klvánt tárgyat a zsebből ldvegye. 
és ujabb fogások eszeltetnek ki, úgy bogy A~ ',ollocsmalas» (tolvaj nyelven: Scheremacben) 
nagy része még a jövő titka: mi azokat abb?l ~~ll" hogy ,~. mutató· és középújj kinyujto.tnak, 
ismerjük és :így senkit sem tehetünk azokra a to.bbl h~rom uJJ pedig, melyek ezen műveletnél 
messé. iulaJd.onkepen csak akadályoznak, szorosan a tenyér-

A mint valo.melyik fogás köztUllomásó,r~ v,m hez simulnak; most a kéz - háttal az áldozat teste 
a lapok kiirták, akkor azt a kitanult ZSP.h1~oh·alli'. 
bizonyára nGm fogja többé alkalmazni, 
fortély kieszelésén tört fejét, mig az elavult 
az uj ollczokra bizza. Es hogy sikerül valnllli 
kit,üálnia, az bizonyos, mert ép a zsebtolvajok k 
találjuk az összes tolvajok legügyesebbjeit és 
okosabbjait, ők a legnagyravágyóbbak a tol 
között. A kinek nincs különös kézi ügye,' for,clulva - akkép csúszik be a zsebbe, hogy 
nem elég fürge, nem képes hidegvérét 1l1,e.<l"15ri[niií.,. az az ,Il!dozat testétől elhuzatik, nehogy a kéz a 
nincs éles szeme és emberismerete, abból ~~tet ermtse. Ha má.r most a második és harmadik 
lában nem válik ({tisztességes» zsebtoh-aj, mert ~ak hegyeI a pénztárczá.ra akadnak, akkor a két 
az idézett tulajdons,ígok nélkül képzeh~i sem IIJJ anllyll·n. szétterpesztetik, hogya tárcza az újjak 
De a melyik mindeme tnhtjdonságok felett 
kezik, az olyasmit fog véghezvinni. 
olánml. A kiváló zsebtolvaj úgyszúhán 
kötcsségének tartja ügyességével úgy társa.inak 
a közönségnek és a hatóságnak imponáini és 
untalr.l1 Y'llami ({ujat» nyujtani, a miről 
ma és talán a jövőben is sejtelmük sincs. 

A leghirhedtebb zsebtolvaj okról általó,bn.u 
yan, hogy egy újabban kieszelt fortélyt csuk . ,k.özé jusson. Némely zsebtolvaj az ollót akkép 
néhányszor al1mlmaztak és semmi esetre Rem ~ID~IJl\, ,~?gy ~so.k a hüvelykújj, simul a tenyérre, 
ték Wbbé igén~·be, ha n.z valnmikép l1l1'Dm.ás~I~"j!~ :löbb, 4 uJJ pedIg kinyujtatik. (Abráink az ollónak 
lett. t módját mutatják). A tolvaj mií.vészete 
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m ost már abban nyih-ánul, kogy a tárczát az rom\cscn fellelhetünk, ha csu,l;: az illető nem tetteti 
húr akkor meg tudja ragac1ni, a mikor a maglLt iukább ostobának' és együgyűnek. 
eSt.k az újjak körömizü.letei közt van; miut:'1.ll Ha a megtörtént lopás keresztülvitelét kell meg-
m Blyebben kénytelen a tol-mj kezét a zsebbe állapítanunk, akkor igen ajánlatos a zsebtolvajlásnál 
dugni, annál nagyobb a yeszély reá nézye, eliifol'dnlni szokott mellékkörülményeket is számba 
nlinc1en centimet en'el szélesbedik a kéz. V' \ cnni: felvágott mellzsebeket (a kis késecskét ren-
lHlm szabad neki a dolgot elhr.mal'koc1ni, dCSCll mlami pecsétgyűl·ií.ben vagy karpereczben stb. 
t:1rcza még csak az újjhegyek közt yan fogj uk találnil, lecsipett óral:1nczokat (a tollkésbell 
közben kicsúszik, akkol' erőlködése hiába Ü~yC~l'll elrejhe finom, c1e erős kis harapófogót fo-
Tenc1esen rajta is kapj ik. I(lluk föllelnil, hamis kezeket az ölben (mig a Ya-

Az o1l6c~inlílás tehát a z,;eb'Golyaj főeszköze ~ am! ló,l i kt,~ a lopást elkövette), mesterségesen előidézett 
fogás, mely a legtöbb gy,ü:Ol'latot igényli; dc RI légyszul';1sokat (melyeknek az a czélja, hogy a ki-
ügyes és gyakorlott zsobtolYnj k';pes a.zntáll a kél szcmclt tí.l<1oza.t a «legyet .. elkergetni igyekezzék, 
újj hegyéyel eg~- nehJz pénztárczát sokkal jobbRn miídtal figyelme a tolyaj múködtÍsétől elvollatik I, 
megtartani, mint mi egy papiroslapot. ügyetlen \'iselkedést, miközben a tolvaj sziya,rgynj-

Innen Yan, hog~' a kilÍr<1emüH zsebtol\'aj az tás ra tüzet kért, - lökéseket, - állítólagos piszok 
nt.k csak akkor tamí.csolja a zsebtol\'ajlást, ha lctigztít:ísát és száz meg száz más ht\sonló fogáso-
l~eskeny keze nm s killöllösen, ha a kat, lllol~'ek amúgy is ismeretesek_ Azt azonban 
!'!jleg a középújj hosszát eléri, mert korl\ntRcm szabad képzelnünk, hogy minclen egyes 
újjat az ollócsillásnál csak keyéssIÍ kell mbtolmjlásnil okvetlenül ilyesminek elő kellett 
a mic1őn az érzékeny 08 a körmök által fOl'dulni . Legbiztosabban jál' el a csendőr, ha eleÍllte 
hegyeknek egymáss'áJ étintkezniök kell. Enn Dlilll1ent, még a legvalószinűtlenebb c1olgot is, lehet-
oly ember, kinek keze nem felel meg ezon ségesnek tílrt; ha a dolog egész íolyamatá.t, min, 
llrtlmalmak, a zsebtolvajlásban alig fogja. denuol, mindennel, a mi az előtt és azután történt 
..-inni. dz nnalmílssá.gig határos részletességgel elbeszél-

De az ily kin'Lltsf'g03 k~z sem él' semmit, ha nom leti magának és azután minden, még a legközömbö-
~yakorolja magát, ha nem óyatik llleg l1eh~~ sebb pontját az elbeszélésnek is a lopással valamiké1l 
k{~tól és olajjal nem clöl'zsöHetik mil1C1ennap. ö.sr.cfüggésbe igyekezik hozni s ene vonatkozólag 
" yulékony és hajlékony marac1jon. mérlegeli, valamint, ha a gyanusítottal a legbeha-

Ebbül kifolyólag 19 en ajánlatos mintlen ~'! .'O~IIOl'''' ", 16bbnn foglalkozik és belőle kihozni iparkodik, hog~' 
y njlú,ssal yii,c1olt egyénnél. - kivált ha YíllaUli mit PS mennyit lehet felőle tartani, illet\'e mire ~ 
['Ö S ügyességgel elkövetett lopásról yan szó - . mCIlIl~'il'e képes. 
kezeit megYÍzsgálni; a zsebtolyajoknál (éllllg,v A scgcldet illetőleg már emHtettiik, hogy a leg-
a hamis bírtyí,solmú,l) u3'yanis majtlnem k kÖ7.öll~égo~ebb vásári zsebtolvajtól a legügyesebb 
nélkül feHünően keskeny, finom kezeket múti zscbtolvajig, mindegyikük segéddel szokott 
újj!1kkn.l fognl1k találni;' kiUönhel1 llcdig dolgozni; csakis a remekelő mestertolvaj nem sze-
{q·tani a fennebb emlitett többi tulaj reli zsákmányát máss!1l megosztani s inkább egye-
figyelni: üg~'e ,> fellépés, gyors elhatlÍ.l'oz:ls és dül dolgozik. 
"zem mind ol~- dolgok, melyeket a zschtolnljokn 



ej A belopód1tás. 
Valamennyi lopási módszer közül egyik úton scm 

kerül annyi vagyon illetéktelen kezekre, mint fl. la· 
kásokba, szállodákba, boltokba stb. való belopóc1zlÍ1 
áltaL Dc ehhez jó előkészület szükséges, tovú.bb& 
gyors elhatározás a kellő pillanntot kihasználni és 
lélekjelenlét, t. i. hogy rajtaérés esetén gyorsan és 
elfogulatlanul valami jó ments éggel tudjon előálluni. 

A belopódzó tolvajok között gyakran találni spe· 
cialistákat, kik szokásból vagy előszeretetből, "agy 
mivel az első ily fajtn. lopásuk sikerült, sohascm 
lopnak má.skép, mint egy s ugyallazon meghatáro· 
zott módszer szel'int. 

Igy többek között egy tolvaj csakis padl.í.sokra 
járt lopni, de ott azután jól megszedte magát. Min· 
den ilyen fosztogatása alkalmával mindig ugyan· 
azon módszert használta. Legszivesebben járt szép 
vasárnapi délntánokoll lopni, a mikor feltehette, 
hogy a háznak legtöbb lakója nincs otthon. Semmi 
más eszközzel, mint néhány hamis kulcscsal fel· 
szerelve és bottal a kezében lassan felment a lép· 
csőn s ha valakivel találkozott, egészen elfogulat· 
lanul X. nevü tanuló után kérdezősködött. Ha 8 
lépcsőn senkivel sem találkozott, akkor felmcni 
egész a pacUásnjtóig, azt gyorsan és ügyesen kinyi . . 
totta s miután azon belépett, maga után ismét be· 
húzta, a nélkül azonban, hogy maga után bez{~rta 
volna. A magával hozott botot belülről az njtónnk 
támasztotta, hogy az esetre, ha valaki más a llad. 
lásra találna jönni, az ajtó kinyitása következtében 
a. bot a földre essék és őt az ez által okozott zaj 
erre figyelmessé tegye. A padlásra él've, előbb szemle 
aló' vonta az összes ott felhalmozott holmit, a miL 
elég elővigyázatlanlll a lakók ott tartani szoktak: 
a fehémemií.t, nyál'on a téli ruhákat, télen a nyllri 
ruhó,kat, lábbelieket, edényeket stb. Azután kikere· 
sett magána.k egy kézi bőröndöt, a melyet városok
ban maj dnem minden padláson találhatni, azt meg-

~HJ 

tÚllltr a leo-értékesebb holmival, a mit előtalált és 
azután füty'th'észve s lehetőleg lassan lement ismét 
fi lépc~őn. 

.Ütll,ltÍ.nosságban így jál' el valamennyi belopódzó 
tolmj. Nagyobb városokban mint küldöncz, teher
hordó ruhatisztító, bolti inas, koldus állít be, de
olvkol: mint előkelő úr vagy mint egy idegen, a ki 
ai ott dívó nyelvet l'osszul beszéli, majd mint he
lyet kereső cseléd, mint gyermekkertésznő, mint 
bába mint előkelő úrhölgy, szóval mindenféle csak 
elkél;zelhető alakban és formában. A legelső ajtót. 
a melyhez él' és nyitva talál, vagy amelyet előbh 
már kikémlelt, kinyitja és belép; ha a szobában .11 

lakúk köz"lU valakit előtalál, akkor kérdez valamIt 
tőle már a szerint, a milyen alakban fellépett; ha. 
pCdig senkit sem talál, akkor lop s pedig mindent, 
fi mi épen keze ügyébe kerül. 

Ha II belopódzó tolvaj szállodákat sz~melt ki ~ií
ködéRC szinhelyeül, akkor rendesen előbb legalabb 
rövid iilőre vo.lll,mi allmlmazást keres a szállodában> 
hogy ll, Mziszokásokat kiis~erje, es~tl~g .. a kul~s
lyuknkI'ol lenyomatokat készItsen és külonos nehez
séaekkol meabarátkozhassék. Most már beállít a 
s~Xllot1ú.ba va"'ay mint valami cseléd levéllel a kezé
ben, mgy mint előkelő úr, ki fl, szállodában lakó 
egy "cnc1éget meg akaI' ló,togatni, gy~rsm: els~lTan 
fi velc szemben jövők mellett, vagy előkeloen, ugyet 
scm ,"otye reó'juk, halad el mellettük ; a mint azután 
I'Rlnmelyik elhagyatott folyosóra ér, a nála levő fő
knlescsal kinyit egy szobát és elemel, a mih.ez csak 
hozr.ílfér. Ha korán l'eggel talál ~etoppanl1l a szo~ 
bába 11 midőn a vendég még alSZIk, akkor valallll 
küldÖncz, ruhatisztító, tyúkszemv~gó, borbély, fod; 
rásr. stb. szerepét ölti, halkan lepeget és suttogo. 
han"oll folyton «jó reggelt» kivó'nva, hogy elfogu
Jatl~lllllk ló,tszassék ha esetleg az alvó vendég fel .. 
ibrcchw, előrehalad az éjjeli szekrényig, honnIUl az: 
orát és péllztárcz:í.t elveszi és ismét eltávozilr szép 
csöndeRon, l~ hogyan bejött. 
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. lI:IiJ;dkét neille a belopódzó toh'ajoknak már ~ok lehet kinyitni, ha belülről nincs a zárban kulcs be-
Jgazsag:talan gyanusításra szolgáltatott alkalmnt. dugya, ennélfogva emberünk első sorban arra töreke-
mennyIben az általok elkövetett lopásokkal dett, hogyazárból a belülről bedugott lmlcsot eltávo-
.azok végrehajtása amegmagyarázhatlall»-~ak Iitsn. E czélra egy finom, sajátságos ala.ku aczélfog0t 
fel, l'endesen a cselédek gyallusíttattak. használt, melyet 

Bolto~ba belopódzó tolvajok csak oly kisebb árá· ~ -=o kivülről a kulcs-
~~ltoknal szoktak. müködn~, a. hol időközönként, p!. ' =ra:; lyukba iolt be, és 
Jelben, a bolt /elugY,elet nel~ul marad, mert a tulaJ' .• mindenek előtt 
dO~:lOS a mellekszobaban ebecIel stb. Ezen fajta tol. egy, a legfino-
vaJok lehet.ő~eg csendesen nyitják ki az ajtót, az mabb aczél sod-
-es~tleg az a.1tom alkalmazott csen"'őt bot jukkal fdlro. ronyból készült hurkot a kulcs fejére megerősíteni 
tolJák, megragadjá.k a pénzes fiókot va"'y e"'yéb ér. igyekezett. A mint ez sikerült, akkor a fogóyal mt>g-
té~res ár.t~t és ép oly észrevétlenül odébb állanak. 8 ragadta a kulcs fejét és addig forgatta, mig almles 
Illmt beJottek. taraj a [\ kulcslyuk irányába jutott, a mikol' is lehetővé 

A bel?pódzó tolvajok között is találkozik . vált a kulcsot a lyukból kitolni és a sodronyon lassan 
·olyan, kl rendkh-üli ü"'yesséO'O'el . a fóldre leereszteni. Ha nem sikel'ült véletlenül a 
lopásokat visz Yé"'hez~ bb sodronyt a kulcs fejél'e erősíteni, akkor nem maradt 

Erre nézve a kÖvetkező esetet akarjuk felhozni mns hú.tra, mint a kulcsot egyszerüen a knlcsl~'nk-
, Egy :~sz,ánt to~vaj, kinek lelkét gyilkosság is ter. ból kilökni, de akkor jó darab ideig várnia kellett. 
üelt;, kl~emlellll szokta, hogy valamelyik gl\zdng mig llleggyőződött, vajjon a földre hulló knlcs 
csala.d lll.lkor szokott este a házon kivül mulntni. okozta zajt nem vette-e valaki észre. 
A. lllll1t SIkerült megtud,nia, hogy az általa ,Hl(oZ!HUl A kinyitott ajtón azután a tolvaj, természetesen 
krszemelt család egy estét valami bálon késői ezipll nélkül, belépett . a lakásba és egy sötétvörös 
Yersenyen, esteli tá.rsas ebéden stb. foO' 'tölteni ellátott lámpa fényénél átkutatta a,z ahó· 
.as~e ka~uzár:í.s előtt belopódzott a hfzba és ' ,Utal lakott helyiségeket és elvitt minilent, 
-al?re kIszelllelt rejtekben elrejtődzött a mit értékeset talált, 
llllg a család hazajött és már oly hosszu idő Az illető azt állította, hogy a vörös fénytől az 
hogy feltehető volt, miszerint a családtaO'ok alvók soha sem ébredtek fel, sőt ellenkezőleg még 
llyu~alo:ura ~érteJL A zsiv{my, alTa számított, mélyebben elaludtak . 
. !Joz Ill~tok faradtak lesznek es mélyen elal A lopás elkövetése után természetesen leYette a 
Y:1lamInt arra is, hogy mindama ékszereket lJ.H.,. v,,,,., a kulcsról a sodronyt, a kulcsot belülről ismét 
.::1·z este maO'ukon viseltek lefekvés előtt ' bedugta a zárba és így reggel, midőn a károsultak 
mindjárt elt enni, hanem' az asztalokon és a lopást felfedezték, elámultak, mert nem képzel-
ny ken. szerte-széjjel elszórva fekve ha"'vják. hették, mikép jutott be a tolvaj a bezál·t szobába. 
. A mll1t tehát a kellő pillanat elérkezett ("Y,, 'ri,.7ii.~.. . Hány ilyen lopásért szenvedett meg sok ártatlan 
lS a lakás ajtaját nyitotta ki. Az ajtóka't rondcsen cseléd! 
.:1~kép szokás belülről bezárni, hogy a kulcsot 8 
h:1~'bD;n megfol'dítjuk és így a zárban bonha 
.'\Ílutan ao:onhan a zár:1t hamis lmlcscsrtl csak UKI.Of,:ltllhl..·. 
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, szlÍmtalan apróságokat eltnlajdonítson, mely Hegl 
D) Vásári és bolti lopas. szokás'.nak valósziniUeg sohasem lehet gátat vetni; 

Hogy mi módon szoktak vásárokon és boltokban ezen apró tolvajl:1sok azonban az egyes gazc1ákat 
lopni, azt mindegyikünk tudja és hogy mlLCSlJaa,. nem klÍl'osítják meg érzékenyen: főfeladatullk a 
'szerepet játszanak itt a segédek, azt nagyobb mérvü lopásokat kideríteni, melyeknek 
deln-ől szóló fejezetben már bővebben minden cselédet tal'tó gazda ki van té"e. 
Bál' a vásárok számban, forgalom és jelentőség esetben, a midőn a lopás elkövetéstÍvel 
tekintetében tetemesen veszitettek és a boltokban a vádoltatnak, az első rendőri nyomozások 
lopás minc1enkép megnehezíttetett : az ily lopások l'endesen igen felületesen közöltetik II 

még mÍlldig elég gyakoriak. ' : «Ez vagy amaz a házban eltünt, - hogy 
Ily vásári vagy bolti tolvaj tettenérése esetén fi idegen ember elkövethette volna, a helyi 

fődolog, hogy lakásán va.gy a hol bárcsak futólag viszonyoknál fogva ki van zárva,-a cseléd 
szokott tartózkodni, rögtön házkutatás tarta.ssék i csak rövid ideig van a házban, - konokul 
.azután lehetőleg gyorsan ki kell nyomozni, hog,\' - holmija.inak megmotozása eredménYl'e nem 
kivel érintkezett az illető az utolsó időben, mert nz - ideje és alkalma volt a lopott jószágot 
ily tolvajoknak majdnem mindig van legalább egy - letartóztatva belrisértetik,» 
bizalmas emberök, kinél a lopott holmikat eh-ejtik. Ha és lelkiismeretes csendőr nem fog íg,\' 
behát sikerül ezen bizalmas orgazc1át kikutatllÍ, akkor i mert hál' az eset igen egyszerünek lá.tsúk, 
n. nála megtartott házkutatás rendesen meglepő ered iU, midőn egy szegény szolgáló egyedüli kincsé· 
ményre fog vezetni; néha oly sokféle és nagymen~yi. fi szahadságáról és becsületéről yan szó, [\ leg· 
."égü holmit fogunk előtalálni, hogy p,z ember sZl1l~e elővigyázattal és legbehatóbb gOlldossággal 
illbámul, mik él) "olt lehetséges mind azt oly rövId ' s nem mindjárt n károsok elfogult 
idő ,üatt összeharácsolni. meg biráI ás nélkül valónak elfogadnia. 

De azután azt kikutatni, hogy il. talált holmik nem is állapíttatott meg, vajjon az 
közül mi, kié: az már igen nehéz dolog, sőt ha, a nem·e lett rosz helyre téve vngy nem·e 
holmik vásári lopásból eredtek, olykor lehetetlen lS. el, \"!\jjon e lopás nem·e tartozik ama kéllyes 

közé, melyekben a gazda saját gyermekei 
E) Házi, lO'1~ás. feledkeztek meg magukról s loptak, 

. on nem'e volt lehetséges, hogy a l()p{~st 
Ez bizonyos tekintetben valamennyi valami idegen személy követte el s 

a legkényesebb, a szolgáló eddigi előélete nem·e teljesen 
A mint már ismételte n említettük, egy irányban . Az, hogy móg csak l'ö"id ielő óta elol-

~em történik annyi igazságtalan, hamis gyallusítás, házban, nem képez gyanuokot s hogy be· 
mint ép a cselédek ellen; dE' azért tény, hog,\' sok J?,i'ÁS,lrnlni volt ava,gy egyébként szolgálatából ki· 
cselécl van, a ki yalóba.n lop. Még a «legbE'csülctcsebb. "Q,I"'"" J"'''M' kint járt a városban, aa mikol' alkalma 
cseléd sem irtózik attól, hogy gazdájától bE'vásár· lopott holmit eltüntetnÍ» nem róható fel 
lások alkalmával, vagyakitisztítandó ruhr,kból a nélkill, hogy minden lépése kinyomoz· 
apróbb p~nzösszeget, továbbá élelmiszereket, szivu· . Igy tehrLt tulajdonképen a káros bemondáslLn 
!'Olmt, "alTószel'eket, kelmehnlJar1ékokat ~~ egyéb még semmi gyanuok sem merült fel és daczára 
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ellllek az ügyetlen csendőr már le is tartózto.tta a szerzett, lopott pénzből, tehát az .ilyen , szenvedé~y 
. zolgálót és be is kisérte ! fenforgása fontosabb gymmok, lllmt barmely mas 

De még az esetben sem, midőn a motozás aIk al· csattanós bizonyíték. 
lll:1val a gyanusított szolgáló holmija között a lOllol! Szerelmi viszony a férficselédeknél gya~us~bb 
jószáO' meO'találtatik, még akkor sem szabad a dolgot körülmény, mint nőcselédelmél .. hacsak ez utob.bmk 
'('lhirtelenkedni, mert elég gyakran előfordul, hogy ncm öregek vagy rútak s szerető.Jük fio.tal vagy csmo~, 
más szolgúlók boszúból, féltékenységből vngy higy. Jn~l't ez esetben a nőnek o. szel'elmet meg kell fizetme 
ségből. szolgatársuk bőröncljébe valami lopott jószA· és erre ritkán elegendő II bél'e. 
gut becsempésznek. Erre yonatkozóln.g tanulsÍtgul ~llll' 11 réO'i paraszt közmondás is nzt tartj o. : "ha 
szolgálhat a következő eset:. a Ic"óny lopbott szeretője piros kendőt kltpottn, alka-

Egy vidéki grófi üsaládnál a kis gyermekek melletl IOIll?ltlÚin teluít tanácsosabb lesz kevésbé a gyanu
egy fio.tal, ártatlannak látszó, szende neyelőnő volt sitott ('seléd mint inkább szeretőjének költekezését 
o.lkalmazva., ki azonban titokban a nagyobb fiuk fi"velemmel kisérni, 
nevelőjével szerelmi viszonyt folytatott, Egyszrrre "Xllgyon fontos körülmény, ho. o. cselédnek egy n1~y 
a neveiőnő észrevenni vélte, hogy szeretője szemet ve, több törvénytelen oyermekéről kell gondoskodma, 
tett a szobaleányra, kinek szobájában a természetesen A hér u.lig elég, hogy saját szükségleteit !·ed~.zze; ha 
titkos összejövetelek a két szerelmes között véghez wlÍr Jllost még a gyermekekér~ IS kell t,artasrhJo.:yo.gy 
mentek, Féltékenység és o. boszú érzete elvakítottúk dnjknpénzt fizetnie, akkor maJd~lem kel:yszerb.ol ,lop. 
a fio.tal nevelőnőt. A grófné szobájt\.ban szerte feh6 Tapllsztalati tény, hogy II szakacsné, km ek torveny
ékszerekből 1-2 da.mbot ellop ott és azokat a szoba· telen gyermeke va.n, - fl: miről l'ent1es~n a gazda 
leány bőröndjónek alján elrejtette, A mikor is tud _ rendszennt nallonto. lnsebb adag 
gl'ófné az ékszerek hiányát felfedezte, a V "'VJ.UJ<CA és kávét szokott lopni, hogy a.z elmo.radó 
sikerült ügyesen és feltüDés nélkül úrnőjének dij miatt türelmetlenkedő kosztosasszoJlyt ki-
ját a szobaleányra irányítani a.nllyira, bákít,p. 
n, szobo.leány bőröndjét átkutatta és Feltiinően gyakorta ismétlődő eltú,,,ozás~lmt a szo~-
ellopott ékszereket megtalálta. Az erre , oálnthclyből is tanácsos lesz pontosan kmyomozm, 
hosszan tr,rtott vizsgálat során csak a· véletlen foly. ~}(rt en~}ek ritkán van más oko., mint az időközben 
tán derült ki o. való tényállás, fcll}.llllluzOtt, ös~zelopott aprósÍtgokat rendeltetési 

A házi lopások kiderítésénél is o. legbiztosabb heh ükre juttatni. 
módszer, hogy minclen mellékkörülményt a lehető Ha a-ZO{l gyanu merül fel, hogy a házban fehé~:
leCt]Jontosabban megállapítani igyekezzünk. A cseléd ncmi! lopatott pl, a mi elég gyakra,n for~lnl ~l?, 
elŐélete ép oly sZOl'gosan kifürkészendő, mint a pénz· a!ikUl' föfigyelmünket a szennyes fehernemure lra
összeg, melyet előzetesen megtako.rítva a hl1zbajövo· A háziasszony ily esetben rendesen meg
telekol' magával hozott; az általa eszközölt kiadások IJi Wlli~~ ""ilZllU"'lU"JJlJU'" ta.rtja o. fehé1'l1emü eltünését s 
lépésről-lépésre kinyomoza.ndók; a cziczomázl1s ut~ni e",'ik.másik elpnnaszoljo. pl.: miclőn - lepe-
YlLO'y a leányokat ép úgy vihet·i a bünös utra, mm~ n-"\nosúnénak áto.dtam, megolvastúlll őket 
a fél'ficselédeket az iszákosság; mindkét szenvedély· tÍ ugyanannyit hozott vissza, mel;veket m~nd-
nek ritkábban áldoznak az emberek a keservesen bdottem a szekrényb.e, honno.l1 mmclen ~lete~ 
összekuporgatott va.gyonból, mint inkább a könnyen kell!) sll,úmú lepedőt lnvette'm _ II Rzám mnf\t 
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vágott - minden a legszebb rendben volt 
és most mégis ennyi és ennyi lepedőm 
Azt persze a gondos háziasszony 
szenn~'es lepedőket ('sak a.kkor olvasta 
azokat a mosónának átadta., (1, szolgáló p 
a szennyes lepellőket lopta ki a szennyes Lll.1HH"""UU',)! 

EgyMtalába,n érthetetlen, hogy oly 
asszoll~· . ki fehérnemű szeb'ényét mint egy 
őrzi, a. szennyes rnhával úgy bánik, mint 
értékt.elen jószág lenne. Olvasatlanul és 
kül, záratlan szekrényben vagy lác1ában, 
az előszobában vagy il; l'adláson, olykor 
időn it tartogat ják, mintha a szennyes .ruha 
telenebb \"0111>\, mint a tiszta. Ezen 
lanságból ha.sznot lmznak azután a cse 
desen csak szennyes fehérnemüt szoktak 

De ha már a h{\zias8zony erre nem 
nyomozó csenc1őrneknem sZil.bnd erről llleale I CltK(!ZIlIUII 

A cseléd egyMta.lában csak akkor és ott 
lopni, hol hi(tnyos felügyeletet észlel vagy hu. 
"eszi, hogy az uraság ,nem ért a háztartáshoz 
körülményeket azután a cSl'léd ki is h 
a ló tulajdonosa 11em tnrlja. mennyi za.bot 
adni, hogy úgy nézzen ki és annyit dOll.~mmr~sSl", 
fl, mint tényleg kinéz s a mennyit tényleg 
akkor Ile esudálkozzék. ha a ko ki ura 
ságát f!"li~nH·rt,e. zabot lop; s ha a 
törődik azzal, hogy az clfogya.szta,ndó ételeI, 
tésphez mennyi lisztre van szükség, akko!' 
lepheti meg, ha a szakácsnénak eszébe jnt 
lmnyagságot saját hagznára fordítani. 

A csendőrnek tehát ezekre a rlolgokra 
tPl'j esztenie figyelllét . 


