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Egy híres betörő elfogatása. jórák, nyaklánczok,. gyűrűk, fülönfüggők; Szent-János bogarak légiói rejtőznének a fák
alatt, a zöld levelek között. Élet és halk 
zsibongói járta át a- halottak' máskor oly

készpénz mindössze 41 frt 71 kr
A győri rendőrség ritka ügyességének és lel- j r°ggeli órákban A%y Mihály r. fogai-( 

k¡ismeretességének adta tanúbizonyságát az -lniaz  ̂ ,ette kihallgatás alá. Eleinte tagadta j csöndes nyughelyét. Csoportok verődtek 
¿Ital, hogy kózrekeritette az ország egyik 8zemélyarono8ságát és Kiss Jánosnak mondta ; össze az egyes sirdombok előtt, melyeknél 
legveszedelmesebb gazemberét: ¡¡miit» Já- í magát, sőt e névre szóló pecsétuyomót is ¡gazdagabban nyilatkozott a gyászpompáju 
>mt.. Az a tény, hogy az országszerte körö-! mutatott ‘föl. Később azonban beösmefte, megemlékezés. A várói szintén a megemlé-
yött szökevény tavaly augusztus óta haran-
golta az országot és újabb betöréseket kö' 
vetett el, anélkül, hogy nyomára jöttek volna: 
még előnyösebb színben tünteti fel a mi 
rendőrtisztvifélőink éberségét.

Exarits János egyike azoknak a vesze
delmes exisztenoziáknak, kik fiatal koruk 
daczára már hírnevet szereztek maguknak. 
Valamikor pinezór volt, de a becsületes út
ról már több mint tiz éve letért, s a betörő 
mesterségre adta magát. Több Ízben rajta
vesztett s meg kellett ismerkednie a börtön- 
élettel. Hazai börtönviszonyainknak köszön
hette, hogy ismeretségbe léphetett a nálánál
híresebb betörőkkel, s nagyobb szabású vál- J®** Győrbe, hanem egyenesen Balassa'
lelátókra, igy Wertheim-kasszák feltörésére 
is képesítette magát.

Tavaly elítélték egy esete miatt s bedug
ták a váczi fegyhézba. Innét azonban nov. 
hóban megugrott, s csak ez év májusában 
sikerült Szegeden elfogni. Hogy közbeeső vi- 

* selt dolgait kifürkészhessék, ott tartották a 
szegedi csillagbörtönben, s csak később 
szándékoztak visszaszállítani Váczra. Exarits 

-azonban megmutatta,—hogy— aT-csillagböftön 
sem a legtökéletesebb, amennyiben augusz
tusban megszökött és nyomtalanul eltűnt. 
Életjelt mindössze égyszer—adott magáról, 
és pedig Budapestről, honnét elküldte a 
szegedi bőrtShigasgablblAk^^jrabrnhát és 
fehérneműt egy kedélyes levél kíséretében.

Amint szökésének híre köztudomásra ju
tott, a győri rendőrség azonnal intézkedése
ket tett, hogy Exarits kézrekerittessék, ha 
Győrbe talál jönni. Volt oka gyanakodni, 
hogy a hires betörő eljön mihoziánk. Ta
valy novemberben ugyanis, midőn Grünhut 
Lajos székesfejérvári betörőt itt elfogták, 
egy fotográfia révén megállapították, hogy 
a vele együtt mászkáló egyén nem más, mint 
Exarits. Akkor rögtön, nyomozták, de siker
telenül. A csillagbörtönből történt szökés 
után Nagy Mihály rendőrfogalmazó azonnal 

' értesítette az összes kávéházakat, vendég
lőket és nyilvános házakat, hogy ha a fel
mutatott fotográfiának megfelelő egyén oda 
vetődnék, tudassák a rendőrségei. Egyúttal 
állandó figyelmet szenteltek a pályaudvarnak 
i&f,Nsőt avizálták a komáromi és fejérvári 
kapitányságokat, hogy jó lesz vigyázni, mert 
Exarits alighane n visszajön e környékre.

. Az elővigyázat helyesnek bizonyult. No
vember 1-én éjfél után. a Fürdőház egyik 
nyilvános házának tulajdonosnője bejelen
tette, hogy nála mulat ugyanazon egyén, ki 

_ tavaly november 21-én Grünhut Lajossal 
együtt volt. Nana polgári biztos négy ren
dőrrel rögtön elsietett a helyszínére s kellő 
óvatossággal meglepte a kellemetlen vendéget.. 
Hátulról ragadták meg a kezeit és hosszas 
birkózás után megkötözve elszállították a 
rendőrséghez. A jómadár hatalmasan fel volt 
fegyverkezve.

Találtak nála . egy 20 cm. hosszú, borotva
élésre fent kést, egy öt lövetű töltött re
volvert és 25 töltényt, azonkívül betörő 
szerszámokat: reszelőt, csavarhajtót, vésőket 
stb. Portéka is volt szép mennyiségben nála:

hogy ő az az Exarits János, A ki Váczról és ] kezők közt volt: rátétette koszorúit a Győri,
Bisinger és Prágai családok síremlékeire. 
Színtársulatunk sem feledkezett meg ama 
pályatársairól, kik a győri temetőben-.alusz- 
szók örök álmáikat. Földiszitettók. Deésy 
Kádár Zsigmond, Vincze Mari, Bérczy Ödön 
és Kopsisovszky Jusztin sírjait. A katholikus 
legényegylet szintén, kivonult és egyik elhalt 
társuk sirja fölött gyászdalokat énekelt;

— Felirat a püspökhöz. A kónyi esperes- 
ségi kerülethez tartozó tanítók abból az al
kalomból, hogy a győri praeparandia Zalka 
püspök áldozatkészsége folytán megnyitta
tott, köszönő feliratot intéztek a püspökhöz. 
A feliratot 5 tagból álló küldöttség ólén 
Nagy György kónyi esperes szombaton adta 
át a püspöknek, ki köszönettel fogadta a 
figyelem e jelét.

— Újvárosiak panasza. Több újvárosi te 
kintélyes polgár fordult hozzánk tiltakozó 
panaszszal ama terv ellen, mely egy szappan
gyár felállítását czólozza az Újváros belső 
területén. Egész jogosan kikelnek az ellen, 
hogy a Stirling Tóbiás és fia ezég a szappan
gyár ügyében tartott értekezletre a felhívást 
csak egyik helyi lapban tette közzé,' s igy 
írnak kevesen értesülhettek árról, ~ hogy a

Szegedről megszökött. Azt hazudta, hogy már 
•1 nap óta itt van, de hogy höl töltötte, az 
időt, azt igazolni, nem volt képes.
• A rendőrtisztviselőnek még a kihallgatás 

előtt feltűnt, hogy az elkobzott holmik közt 
van egy csomó drága kő egy skatulyában, 
melyre reá van irva: „Gyógyszertár Balassa- 
Gyarmuton“, és sürgönyzött az ottani szolga- 
biróságnak: nem történt-e valamely betörés 
az utóbbi időben. Még délelőtt megjött a vá
lasz, hogy november 1-ére virradó éjen egy 
Erisz nevű ékszerészt kiraboltak.

Világos tehát, hogy a jómadár nem 3 nap

Gyarmatról érkezett meg Vén este, s ment 
mulatni a Fürdőközbe. Megkérdeztetvén a 
a drága kövekre vonatkozólag, azt mondotta, 
hogy előtte ismeretlen, Józsi nevű egyén adta 
át neki megőrzés végett. E naiv mesétől eré
lyes vallatás daczára sem állott el, s vona
kodott kétségkívül létező bűntársait meg
nevezni. Ellenben azt elárulta, hogy Győrött 
betörni készült a Schreiber czéghez~ meg a 
Pfeifer testvérekhez és a Wértheim kasszákat 
megdézsmálni "akarta

A neves gonosztevőt tegnap átadták az 
ügyészségnek, mely a legszigorúbb őrizet alatt 
tartja, mig elszállítása iránt intézkedés törté
nik. Tőlünk vagy Szegedre vagy Váczra vi
szik, de előbb a tejóryári .bgtjSrésheO-yaló ré
szességét is meg fogják állapítani.

Exarits csinos külsejű, 32 éves férfi, Szent- 
Endréről származik.

H ÍR E K
— Tisztelgések a megyés püspöknél. Sop

ron megye uj főispánja, Simon Ödön, e hó 
1 -ón tisztelgett dr. Zalka Jinos megyés püspök
nél, ki igen barátságosan fogadta. Másnap a 
Sopronmegye törvényhatósági bizottsága által 
küldött deputáczió, mely Jekel/alusy cs. kir. 
kamarásból, üomnanovich ez. kanonokból és 
Haller jószágigazgatóból állótt, jelentkezett 
a püspöknél és fölkérte: menne el szemé
lyesen tartani Te Deum-ot Sopronba a fő- 
ispáni installáczió napján, nov. 22-én. A 
püspök készséggel megígérte kérésük tel
jesítését.

— Személyi hir. Eadó Kálmán, a Rába-
szabályozó-társulat kormánybiztosa f. hó. 3-án 
városunkba érkezett. Itt tartózkodása alatt a 
Rábaszabályozó-társulat fontosabb ügyeit végzi 
el. Radó főispánnal együtt jött veje, gróf 
Posadowszky Szilvius porosz ulanus kapitáuy 
is, kinek a főispán városunk nevezetességeit 
mutatja meg. 1

— A temétő ünnepe. Virágos kertté vál
tozott át ezen a tiszta, de hideg őszi napon 
a mi kis temetőnk. A kegyelet, meg a szokás 
koszorúkkal és virágokkal díszítette a sir- 
dombokat, az egyszerű fakereszteket' és a 
hideg márványköveket, nyiló pompába vonva 
a vágyat, örömet és bánatot nem ősmerők 
kicsiny birodalmát. Egész város kizarándo
kolt a temetőbe, db legnagyobb volt a to
longás, midőn a homály ráterité leplét a 
földre s felgyűltek a lámpások, meg a  mécsek 
ezrei. Távolból úgy látszott, mintha óriás

közegészséget és az egyes háztulajdonosok 
érdekeit mily veszély fenyegeti.. Akik az 
értekezleten résztvettek, jobbára érdekelt 
felek voltak, kik nem törődnek aszal, hogy 
a szappangyár-bűzös ^érmékéivei megfertőz- 
teti a környék levegőjét, s elriasztja a lakó
kat. Az újváros úgyis mostoha, gyermeke a 
városnak, ámbár ugyanannyi adót fizetnek 
lakói, mint a belvárosi polgárok;, kár és 
igazságtalanság volna helyzetüket még mos
tohábbá és elviselhetetlenné tenni. ~

— Árfejlesztés és osztályozás. A Kis- 
Duna és Lajtamenti árterületek fejlesztésén 
a vállalkozó serényen dolgozik. A külső 
munka már csaknem egészen készen van; 
az ártér egész Oroszvárig—és majdnem a 
Fertőig felnyúlik. A számított 25.000 hold 
helyett a vizelosztás alapján körülbelül 
45—50.000 hold lesz az uj ártér, s ez a 
bevont érdekeltségre mindenesetre kellemes 
körülményt képez a teherviselés nagymérvű 
elosztása tekintetében. A fejlesztett ártér 
alsó részében Szabó becslőbiztos. az osztá
lyozást már megkezdette és' Öttevény, Kun
sziget, Lébeny, Bzent-Miklós, Mecsér és 
Horvát-Kímle községekben be is fejezte'. 
A becslőbiztos november . havában MoBony 
és Hegyeshalom községekben végzi osztályo
zási javaslatait.

— Üzleti szellem. Mindenszentek napjának 
délutánján az összes keresztény üzlettulajdono
sok bezárták boltjaikat, miként ezt az izraeli
ták tették nem rég, hossztt napjuk alkalmával 
Mig azonban a keresztény üzletemberek akkor 
is rendes időben zárták be boltjaikat, addig az 
izraeliták mindenszentek napján nemésak szo
katlanul kivilágították kirakatjaikat, hanem a 
szokott időn túl, igen sokan még egy óra hosz- 
száig nyitva tartották üzleteiket. Liberális szem
pontból ez csupán üzleti szellemre váll, de a 
magyar szótárban volna rá más kifejezés is.

— Ujonczok eskütétele. November 1-én 
teljes parádéban rukkoltak ki az ujonczok 
a kaszárnyák udvaraira, s ünnepélyesen letet
ték az esküt. Ez a szokás csak két éve Van 
behozva; a besorozott'katona most kétszer 
esküszik a királynak hűséget; a mikor bevonul,


