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Boldog assz. ha.va. JANUAR. Télhó 31 na.p. 

Nap Katholikusok Protestá.nsok 

-
-1 Cs. I IG.fI I((I,I'. l~jtfv napja 

li) P Makár apát "I- Béla ... . 
:-l Sz. Genovéva. Dániel - - - -- -------.--

r D Titus P. .J. ,r . n Izabella. 
r, II. Teleszfor vt. Simon 
fj 1(. J·izl~el·. I Vizk(' I'(>,<izt 
7 :-';Z, Bálint I Lucian 
8 Cs. Sörény Erhard 
!t r. Julian vt. , 

I Martial 

I Görög-orosz 
Nap 

kelte 
I • o, p. 

-

20 Ignácz vt. 7 51 
21 Juliana. sz. vt. 51 
22 Anasztá.zia. 51 ----
23 (; 31 40 v. 750 
24 Eugen fiO 

i25 N. Knl'ács. 50 
26 B. Asz. el;. 491 
27 Ish-'fÍn vé,.,. 49 
28 Két ezer vt. 48 

Nap 
ny • 

Ó. P-, 

4 15 
16 
17 -

4 1 
2 
8 
O 

22 
2. :l 

4: 2 
2: l 

IR ~ I , , Rem. Pál 29 AplO szent. 48 27 Rem. Pál - --

li V. D l Hyginm; 1) l Matild 30 G il.2 Anizia. 7 47 : .{. 28 
12 H. Ernő Probus i~J Melánia. '{'7 : 2!l 
13 K. Vidor pk . l Vidorka 1 J,,.,,,,,,ó I' 46:-lU 
14 Sz. Felix pápa B6dog 2 Sylvester 46 [ 3~ 
15 Cs, Mór apát ' M6r 3 Malakiá.s 45 34-
16 P. Marczel p. Géza .{. 70 apostol .{..5 36 
17 Sz. Antall'em. Rem. Antal 5 Teopempt U 37 

--,---- - --='----,-- - --

18 r. D2 J(:z. Nev. D .2 Piroska. I 6.PEpiphull. 7 43 .(. 38 
19 H. Sára I Sára '1 1íel'. Jáu. 42 40 
20 K. ' Fábián és tleb. I Fábián és Seb. 8 György 41 41 
21 Sz, Ágnes sz. vt, Ágnes 9 Polyeukt yt. 40 4~ 
22 Cs, Vincze szrp.vt. Vincze 110 N. Gergely 39 45 
2:3 P. Mária elj. + Emerik 11 Teodóz apte 38 46 
24 Sz. Timotheus TimotheuR l~ TnczÍún 37 48 

.'J/;y --o --;--D- 3 Pál ford, D3 Septll((f1. l l:~ Pl Hermil 1736 4- 49 
~6 H, Polykárp Polykárp 14 Sa'bLas I Hi) 51 
27 R. Ar. sz. Júnos Margit 1 fl P~l '1' heh 
QS Sz. Na/?y K{Lrol~' Nagv Károly Hl Péter sz. 
~9 CR. Szal. sz. Fel'. A delgundtt 17 N, Antal apt.. 
:10 P. Adp,lgüllda. I l\Iárton 18 Athanáz s Cyr. 
;H Hz. Nol. Péter I Virgil t9 Maldu' 

---'--

A hold járása s változása.. 

(t Utolsó negyed a-án, 11 Ól 'a 
28 pel'czkol' délntán. 

~ Ujhold lO-én, 4 6ra 41 p. -kor I 

délután. 
]) Első negyed 17·én, 7 6.34 p.' 

kor reg-gel. 
® Holdtölte 23-én, 1 6.41 p.·kor 

('jj el. 
NaphoBsza i·jén: 8 6ra 24 pel·OZ. 
J anuúl'ban a nap l 6.4: p. -ezel nő. 

• 
IZRAELITA-N APTAR. 

'l"('(,cth 56/;1. 

23 Sabbat rajel'tf. 
28 Szadduczeusok kireke, :ttése a 

Sa.nhedrinből. 
1 Sdmt, R(), chllO(les. 

Salllmt B(). 
S Sal#1}(ft Besulah. 

Xylophoria. fa-ü~~ep. 
l,'; SablJlft Jethl'(}. Orűmno.p 
2.'.:, Saba lJlispatim. Ni;;zliálen 

halála. 



Böj elö hava, FEBRUÁR. Télutó 28 nap, 
~a.Jl I Katholikusok 
~-- - -

1 r. J) l Igná(~z v. 
., II. (' v, 

"!J.,fI.'!.,~ • .:~ • 
3 K. Balftz pk. yt. 
of. z. Yeroniko. 
;) (!. ' goto. "z. vt. 
6 P. orottyo. vt. " 
I z. Romuo.ld 

I Protestánsok I Nap Nap 
Görőg-orosz kelte ny. 

Ó. p. Ó. p. - -----
20 .J/2 Eutim p. I 7 ~9 1 4 59 
21 Maximus ~ 5 1 
~2 Tim6t ~7_ 

" 

23 Kelemen vt. I ~6 4 
24 Xenia 25 li 
2.5 Naz. Gergely 24 ' , 
26 Xenophon 2~ 9 ---- --- --- - --- - -

D ~ Qin'l. 12i F3Kr.Ján. 7 20 5 11 

D 1 (>a·(lf/. 

Gyertya. sz. 
Ba.lázs 
Izidor 
Agáta 
Dorottya 
Rikárd 

<:: J
P

, D ':I • János 
Ü H. Apollonia 

J K. Hú hagyó k. 
II z. I Hamvaz6 sz. + 
12 ' . Enlália sz. 

.Apollonia '18 Efrem 19 1~ 
kolastika. ~9 Ignácz er. 18 li) 

1:3 P . EduBrd 
I Eufrozina 130 Basil G. I 161 16 

Lidia 31 Czírus s Ján. 14 18 
Kaszto!' 1 Febl'1.lá/' Tr. 1~ 1 ~O 

14 z. Bálint, áld. vt. Bálint ' 2Gy.sz,B.A.. ' 10 ~1 
15 r. 
16 H . . 
li Ii. 
l ...,z. 
19 C-, 
- P. 

D3 Fau:tJ. D':J Inl'~cav ! 3 F4 Simeon 7 81 5 2:1 
Julianna amu I 4 IzIdor 6'14-
..,abbas P. Donát 5 Ágota. 4 26 
lúinlol' ~. I\:oIoman 6 BukoI 2 ~7 
Z UZSá.UDU Zsuzsánna 7 Partén pk. 1 29 

~ Eleuther p. Sabin vért. 8 Tivadar O :10 
Or olya. Etelka 9 Nicetas 6 59 :il 

.:J ·'- r-. -lJ-4 P'-é-t-er-s-z.~-D--l-R-emj;--10 F TI'i od. k. ' 6 1)7 , 5 ;H 
Romano. Lázár ' 11 Vazul l 53 :14 ::.3 H. 

_i K. Mátyás apo t. Mátyás 12 !\felét pk. 53 :~~ 
't'a.lbu!!rn Va.l b urga 13 Mlutinián :i1 ; ;,/ 
Viktor 'ándor I 14 A.m~ent 49/ ;J 

- P Leander ... Leander ' 15 Onezim 47 10 
.. I :~~::..---=R~o~m~a.n::.... ___ .::..o..:.Z_Va.l_d---"'j __ !~ _Pamfil vt. __ 4:) _ .1-1 

A hold já.rá.sa S vá.ltozása.. 

<t UtolsÓ negyed g-án, 6 óra. 
- l'erczkor reggel. 

• Ujhold g·én, 3 'ra. 28 p.-kor 
éjjel. 

Első negyed 15-én, i óra. 4 p.
kor este. 

'< Holdt l _:-:;-án,·- óra. ~5p. -kor 
regg4'\l. 

-al hO';;;;ZB l-pn : !) óra ~m l'eIrz. 

}-cbru n alisI' 1 óra. _ • perez' , 
ezel D . 

IZRAELITA-NAPTÁR. 

Sebat 5()51. 

2~~ Böjt. tíz törzs hé.bonlja Heu' 
jamin törzsé,el 

,~9 SabIJ. Tt'lmw. 
Antiokus Epipho.ne halt\la. 

30 Roschodes. 
1 A dm', RW'idlf~tl. 
t; S"M,. T(>,·z(({'c .. 
7 nőj t" J\f 6Z0A halAIn. 
~ l~f!flilllllCl" 

/:{ .... ",,". !(if/iili.". 
II KiR l'Ul'lIll. 

0.:0 ~'" lJt,. ,. It j It 1.'1" I , 



, 
Böjtmás hava. MARCZIUS. Tavaszelő 31 nap. 

I Katholikusok Protestá.nsok Görög-orosz 
Nap I Nap 

Bp kelte ny_ 

- I - --
Ö. p. , Ó. P:. 

- --
I V. D /) Antonia Dlj OcuU 17 II' 8eptuail. 6 4B 5 4~ 
<l n. Simplic. p. Januári a 18 Leo pk. 41 44-
-\ 1"" li nnigunda Kunigunda 19 Arkip 391 45 " \.. 
4j. Sz. . 'l'hco11hil Adorján 20 Leo c. "7 4H ., 
;1 Cs. I Eusebius Frigyes I ~1 Tim6t . ,- 4- ' v.) 
li P. : Frigyes ., Fridolin ~~ J enö sz. vt. :H 4-U 

• . . 
7 Sz. I Al}- Tamas }i'elIczltás I '21_!'oli_ká_I-=·p'---_---:-_:H 

I Di; IRt.JánoH D6 Laef((J'c 2-1 PlJlii::JzojJ I (j 2~-5 f)2 

.;0 

s r. 
!) H. 

tu K. 
JI Rz. 
12 Cs. 
t3 P. 
14 Sz. 

, Franciskn. eYI'. lUeth. 25 Tar{tz 27 f)1-
4·0 vértanu I Cypr., Sán. 26 !)orfir ~5 .i() 

HerakliuR I Rozina 27 Prokóp ~;) fl7 
Gergely pk. N. Gergely 28 Vazul '?ll 5!) 
Rozina + Ernő 1 JJIáJ'c,:;LU::J 
Mathild I Zakariás ~ Teodot 

I J!)i ti t 
I 17 ;) 

-----'-- --o 
15 Y. 
t6 H. 
17 K. 
18 Sz. 
19 Cs. 
20 P. 
21 Sz. 

D 7 Krist6f 
Henrika l Gertrud sz. 

, Sándor pk. 
J6zsef J. n. a. 
7 fájd. sz. + 
Benedek 

D7,Juclkn 
Oyriak 
Gertrud 
Eduárd 
J6zsef 
Huuert 
Benedek 

22 V. D 8 r 'il'á(Jt!. D 8 Yi1·áU1.I • 

2:{ H. VictOl'ill Ottó 
.:.4 K. Gábor főa. Gábor 

2/j Sz. GIJ. olt. B. A. Gy. olt. B. A. 
26 Cs. N. Csiltört. IN. Csütőrt. 
27 P. N. Póntek N. Pénte7 ... 
28 Sz. I N. Szomhat' N. Hzomb. 

:J ./i' SUI 'Op 
4 Gerazim 
5 Konon 
6 42 vértanu I 
7 Vazul és t. vt . . 
8 Theofil 
9 40 vél'tanu 

6 15' 6 flo 

13 6 
11 7 

91 8 
7 9 
5 tO 
31 11 

6 1) 6 13 
-----+-

10 1/1 a böjtb. 
11 SOfl'Oll 
12 Theofanel:lz 

, 1:~ Niczefor pk. 
14 Benedek 
!f, Agáp vt. 

I j 6 Rzabinusz vt. 

5 59 15 
57 ! Hl 
55 18 
t': .-) 1 n 
..... ~ ~f 

51 20 
'9 ~~ 

------;-----
!![J Y. I D H,i.sm:tc. D HIÍ.st'ét1'. r; P .'J Elek - 47 fl ..:..1. 
:lO H. HllSt'f:f!u(tj'i) IIlÍst,éthe'f!'ö II Cyrill 4:-.1

1 

25 
n_l_K_. ---'--_B_e_u....:cj_a_m_i_n __ ....:...-T_r_a_u-"g'--o_tt----;-_---'_Hl Kri~., D_ 4:-' '!.7 

I IZRAELITA-NAPTÁR. 
A hold járása s változása. I Adar 5651. 

<!: Utols 6 negyed 3-án, 8 6ra 
54 perczkor délelőtt. 

" Ujhold tO-én, 1 óra 7 percz
kor délelőtt. 
Elsö negyed n-ikén, 10 6ra 
27 perczkor tlélelött. ' 

eID Holdtölte 25., ~ óm 28 p.-kor 
délután. 

Naphos8za l-én: 10 6ra 5U perez. 
Múrcziusban a nap 1 6ra 45 pel'CZ

ezel ~ő. 

'?lS 'l'emplsz. Zorobabel által. 
27 A.: alJ1). Pekurl':. 
28 Anti6kns rendelet. viss zav. 
30 Roschodes. 
1 J"earltu', Rosc1l. 
4. Sa lll). r aJ ih 1'(r • 

11 8aMmt Zltw. 
13 Eszter bőjtje. 
14 Purim, 
15 Susallj)lu'im. 
lit ((1)1)(11, Zf,Iwl', 



• 

Szt. György hava. ÁPRILIS. TaVRszhó 30 nap. 
Nap Nap 

Nap Katholikusok Protestánsok Görög-orosz kelte ny. 
Ó. p. Ó. p. 

; 

I ~O Szabb. vtk. 
1 SZ. / Hugó pk. I Hug6 5 41 6 ~9 
~ CB. Paul. Ferencz Amália. ~1 Jakab az ifju 39 30 
~ P. Richard I- Richárd ~2 Vazul vt. 37 :31 

Ambrus ~::l Nikon 35 i 32 - --4 Sz. Ambrus --
5 r. D 1 Vincze , D 1 Qttasim. 24 F3 Zakariás : 5 3316 ::l3 
6 H. 'ixtus p. I Ireniius 25 Gy. Q. B. Á. 31 3,5 
7 K. Herman Hegezip ~6 Gábor ~9 1 36 
8 Sz. I Dezső Dénes ~7 Matrína ~7 37 

10 P. Ezechiel pr. t Ezeohiel ~9 Márk p. ~4 40 
9 Os. I Cölestin Dömötör ~8 István ~6 39 

11 Sz. Le6 pápa Le6 30 Cl. János _~2. 42 

12 Y. D2 Gyula D .2 Misel<ic. 31 ~4Hypat. 520 643 
13 H. .Jusztin I Jusztin 1 O Apl'ili.'J 18 44 
14 K. Tibor vt. Tibor ~ Titus 16 46 
15 z. Anasztázia NeBzte 3 Nicetas 14 47 
16 Cs. Turibius Áron 4 J6zsef 12 48 
17 P. Rez. ö + Rezső 5 Teodul 10 50 
18 Sz. I Apollonia Valerian 6 Eutík 8 51 

19 Y. D 3 Antonia D 3 Jttl)Uat. 7 P 5 György 5 6 6 53 , 
20 H. Agnes Absolon 8 Herodion 4 54 
~1 K. Anzelm pk. Adolár 9 Eupszik vt. i3 56 
22 Sz. Szotér és Cajus Cajus és Szot. 10 Terentius 1 57 
~3 Cs. Béla pk. vért. Béla l 11 Antipas 4 59 58 
24 P. György l' György 1 ~ V szul pk. 57 59 
2.5 Sz. Márk ev. Márk I 13 Antem. 56 7 l 

2~ -r. - IJ4 I~ilit páp. / D 4 O((';lt;~t~ -14F6 riJ~~. I 4 55; 7 po 
27 H. Peregl'in Zita sz. 15 Aristal'ch 5:~ 4-
28 K. Yitális és Val. Agatha 16 Agu.pe 5J 5 
29 Sz. Péter vért. I Hybilla 17 Simeon pk. 491 7 
30 Cs. Szién. KataJin Eutr6p 18 N. Csüt. 47 S 

A hold járá.sa. S változása.. 

cr Utols 6 negyed 2-án, 7 óra 
46 perczkor reggel. 

(9 Ujhold 8-án, 10 óra 13 percz
kor éjjel. 

~ Elsö negyed 16-ikán, 2 6ra 
57 pl'!czkor hajoalban. 

dD Holdtölte ~4-én, 6 6ra. ~2 p.
kor reggel. 

NRpboRBzn J -élt : 12 óm 4!-i pcrcz. 
ApriIit;hnll II nu.l' 1 óra. :33 pel·ez

c~ol nö. 

• 
IZRAELIT A-N APTAB. 

Yea,rl(f}' 5651. 

.'!5 S((lJb. Pa ri (:s Hahodf·S. 
1 N izán, Emu·h. 
g Áron gyermekei halititl. 
3 ."/a"'). lJleczOI·a. 
4 Sff1J(J IIffflaclo1. 
11 Böjt, Miriám, MIlze!:! llövéré

uek hnlála aIk. 
, l" f" 1,1 }'II."1.<;;"II • TI" 'H'd (> (}f .... ('1"· 

1/)-:12 II1Ulflt't-'fU 't('l)e"', 



, 
Piil1kösd lmva. MAJUS. Tavaszutó 31 nap. 

Nap l Katholikusuk Protestánsok 
Nap Nap 

GŐl'ög-orol:lz kelte ny. , • 
- O. p . _u. ~. 

--

l P. Fülöp és Jak. + I Fülöp és Jak. 19 N. Péntek. 445 7 9 
2 Sz. Zsig~ond Zsigmond _ 20 N. Szom. 43 11 - --

• 'l JT • D5 -I megt. D$ ROfJnte 21 F Hltsv. V. 4 41 7 1 
4 H. Flóriún I -~ ~ Amália 22 Hllsv. h. 40 1: I-< o 
5 K. Vincze 1 -0;\ ~ Vincze 23 G!förgy 39 1.-

'.., <'iS 
6 Sz. Ol. f. J. + ~ János IM Zakariás 37 1 6 I • 
7" Cs. I Aldozó csüt. .tI..lclozó csüt. 25 Márk. ev. 36 1 7 
8 p, I Mihály m. + Szaniszló 26 Bas. p. v. 35 1 8 
9 Sz. Demeter '2.7 Sim. J éz. rok. 33 1 9 - N a.z~ Gerg~ly - - - ----- -;--- -------

10 V. 
11 H. 
12 K. 
13 Sz. 
14 CH. 
15 P. 
16 Sz. 

17 v. 
18 H. 
19 K. 
20 Sz. 
21 Cs. 
22 P. 
23 Sz. 

D 6 R. Antal D 6 Exaluli 
Beatrix Adalbel't 
Pongrácz Zeno, Pon. 
Szervácz Szervácz 
Bonifácz I Bonüácz 
Zsófia Zsófia 
Nep. János I Nep. János 

I D .!!ünl~:.-~.- D .!?üJ~k. 1'. 
I Punk. ". I p,tnko."ltl". 

Ivó hv. I Potentia 
Kánt. t J Anasztázia 
Szilárd Szihí:-d 
Julia. sz. vt. j- Ilona 
Dezsér Dezsér 

~8 .Ji' 1 Jázon 4 31 7 20 
299vertanu 30 I 22 
30 Jakab aposto 29, 23 
1 Mrijus Jer. ~ ! ~4 
2 N. A.tanáz h. 27 26 
3 Tim6t s Maur. 26 28 
4 Pelágia. I 25 29 

15 P2 Iréne I 4 241 7 31 
6 T, Jób 23 B2 
7 + feltalál. 2~ 33 
8 János h. 21 34 
9Isaias 20, 35 
10 Simon Z. 191 36 
11 Mocius 18 37 

-----,'~----- -~-----------

24 v. I D 1 Sz. H. v. D Sz. HáJ', 19 F3 Epiph. 4 17 '1 7 38 
25 H. Orbán Orbán 13 Glyceria 16 39 
26 K. Nerei Fülöp Béla 14 Izidor I 15l 40 
27 Sz. János h. Gyula 15 Vizszent. 14 41 
2.~ Cs. UI' na,p}a I Vilmos 16 Agap 1;~ 4~ 
29 P. Maxim. pk. -j Izsák 17 Andronik 1 't! 43 
30 Sz. N ándor kir. Theodor I 18 Teodor 11 44 

."ll ~ I D ,2 Angela I D ~Peb·on. 119 F 4 Patrik I ~ 111 7_45 
• A hold járása. S vá.ltozása.. IZRAELITA-N'APTAR. 

([ Utolsó negyed l-én, 3 óra Ni:~;án. 5651. 
7 perczkor délután. 24 S"bfJ. 1. }Jek'el,·. 

~ Ujhold 8-án, 7 óra 32 p.- ~i Böjt, Józsua h. 30 nos,~hol1eq. 
kor reggel. 1 .Ijál·, Rosdw(l. Sabll. '!. )J. 

l> Elsö negyed 15-én, 8 6ra li Böjt, húsv. aIk. elköv. bün, m. 
21 perczkor este. 7 Tewp '. szentelés. 

CD Holdtölte ~3-án, 7 óm 42 p.- S S",bl)(tt 3. pej·e1-.-. 
kor este; látható boldfogy. 1l Böjt, fgysz. el. s Illés pr. h. m. 

<t Utolsó negyed :lO·án, 8 61'a 14 Kis húsvét. 
II perczkor este. 15 Sa,blutf 4. p(>J'{'l,'. 

NaphosBza l-en: 14 óra 24 percz. 18 Ln,g b'omel'. 
Mt\ju'4han a nl\p I ÓI'I\ 10 per~z- ?'-! .... "IJfmf li. 1j~1·el ... 

l:zclltii. ':!:\ B,ijt, <l tl1.t\ elfogj/Ll. elnl. 



zt. Iván havA .. JUNIUS. Nyárelő 30 nap. 
Nap Nap Nap 

kelte Ily , • O. p. O. p. 

Katholikusok I Protestánsok GÖl'ög-orosz 

, 
4 10 7 46 

10 47 
9 , 47 
91 4' 
8, 48 
81 49 -- -

4 7 7 49 
7 flO 
7 51 
6 ú1 
6 5~ 
6 5~ 
G 54 

1 H. Nikodém Nikodem I 20 Thallel 
2 K. ~l'azmusz pk. Helena, Ef. .'J1 Szil. ls Ill. 
~ Sz, üdüu I Oliva 2~ Bazitiszk 

C. l~uirin pk. vt. I Quirin 23 l\1ihály pk. I 
5 P. Bonifácz l I Bonifácz l 24 Simeon 
6 z. ~orbert hv._~ongin. _ 25 Sz. János feje 

, 
'7 r. D3 Róbert D 2 Róbert 26 F5 Kárpusz 
~'H. Medárd Medárd ~7 Tero.p. 
9 K. Pl'imUeZ és F. Primus 28 Nicetas, E. 

10 Sz. Malgit kir.-né Mal'git 29 Teodozia 
11 Cs. Barnabás ap. Barnabás 30 .rÍl,/ozó cs. 
t ~ P_ Basilid. v. t I Basilides 31 Herma n. 
1:~ Sz. Páduai Antal Tóbiás I 1 Jltnius 

- - I __ _ _ _ _ __ 

14 r. I D4 N. Vazul D8 Vazul 21t~6 Niczefor 4 
15 H. Vida. M. Krescenc. 3 Luczill. 

5 7 54 
5 55 
5 55 
5 55 
5 56 
4 56 
4 56 

16 K. R. Ferencz hv, Jusztina 4 lHetrofán pat. I 

17 Sz. Adolf Rajner 5 Tiri Dorót. 
18 Cs. Mark. s Marcz. Marczel 6 Bessar. 
19 P. Julianna 1 Gyárfás 7 Teodór erek. 
~O Sz. Pál cZ., Sil. __ F_I_óI_·a____ 8 Teodót pk. vt. 

,21 V. D 5 Alajos D 4 Albán I 9 F ~iink. v. \ 4 4 
2~ H. Paulin pk. Paulin 10 Punk. h. 4 

7 56 

23 K. l Szid6nia Szidónia 11 Bartal, Barn. I 4 
24 Sz. Ker. János sz. Iván 120nufrius 51 

56 
56 
7 
7 
7 

5 
25 Cs. Prosper • Eulog 13 Aquilina 5, 5 
26 P. i János és Pált I János és Pál 14 Elizeus próf. - 5 ::> 
27 Sz. László kir. t László j 15 Ámosz prM. 6, 5 I 

28 V. D6 Leo h. p. D5 Ar. JÓZ3. 16 Fl Jfind,sz. 4 6 7 5 7 
6 
6 

29H. Pét. és pál Péter és Pál 17 Mannel 6 5 
30 K. Pál emléke Luczía. 

A hold j á.rá.sa S változá.sa. 

o) Ujhold 6-án, 5 óra 4~ p.-kor 
délután, láliható napfogyatk. 

:t Első negyed 14'én, 1 óra 50 
perczkor délutá.n. 

eID Holdtölte 22-én, 6 6ra ~8 p.
kor reggel. 

([ Utolsó negyed 28-án, 12 óra 
B2 perczkor délben. 

NaphoBBza l-én: 15 óra 36 percz. 
A na.p juniusban még 16 p.-czel 

nő s azután 3 perczezel fogy. 

18 Leoncz vt. 7 5 -
• IZRAELITA-HA PTAB. 

Ijri" 5651. 

28 Bőjt, Sámuel halála. miatt. 
.29 Sabbat ti. pe.rel.·. 

1 Sil,án, Rescll()fle.~. 
6-7 Pt'ink ö ... ll-ü nil epel.' . 

S(()fJb. Beh a 1'-Bt>h" 1wtll i. 
14 SaJ)bat Bo1t.aaJofellr(f. 
15 Makkabeusok győ~elme. 

21 Sabl",t Nmlszó. 
<:!4o Bőjt, .Terobo!'tm elpál'foHlR" 

miatt. 

1 

I , 



• 

Szt. Jakab hava. JULIUS. Nyárhó 31 nap. 

Nap I Katholikusok Protestánsok 1 Görög-orosz 
Nap 

I 
k,elttl 
o. p. 

Nap 
ny. 
Ó. p. 

1 Sz. Theob .• S. Tibold 19 Judás ap. 4 7 ,' 7 5U 
2 Os. Sarl6s B. A. Sarl6s B. A. 20 Met6d pk. 8 56 
B P. Eulog., Som. I Kornél úJ.1 Julián vt. I 8 55 

22 Özsé!,> pk. vt. . 9 5t) 4 Sz. Ulrik pk. Udalrik 
--~ 

;; F • 
() H. 
7K. 
8 Sz. 
9 Cs. 

10 P. 
11 Sz. 

12 V. 
]!-J H. 
14 K. 
15 Sz. 
16 Cs. 
17 P. 
18 Sz. 

19 v. 
20 H. 
21 IC 
2úJ. Sz. 
23 Cs. 
240 P. 
ú25 Sz. 

26 V. 
27 H. 
28 K. 
29 Sz. 
;JO Cs. 
31 P. 

D 7 Czirill D 6 Sarolta 
ERaiáR p. lzaiás 

28 F2 Agrip. 4 tOl 755 
24 Lvánsz. 11 M· 

I Villibald pk. l Eszter 
I Kilian Kilyén 

úJ.5 Febr6nia. és t. 12 51-
26 Dávid rem. 13 53 

Bereczk Luiza 27 Sámson pap 14 53 
Amália sz. + Amália 28 Cyrus és Ján. 15 5~ 
Pius p. vt. Eleonora !J9 Pé teJ' PS Pál 16 52 

DS Henrik D7 Henrik 80 F812 ap. 4 17 7 51 
Ödön Margit 1 Julius 18 51 
Bonaventura , Károly 2 B. Assz. m. Hl 50 

l
Apost. oszI. Apost. oszI. 3 Jáczint vt. ~O 50 
Skapul. ünu. Fausztusz 4 Krét. András 21 49 

. Elek h v. Elek 5 A thanas 2~ 4~ 
I Fridrik t Rozina 6 N. Szizensz 2~ 1 48 

------~- -------~-

D 9 P. Vincze DS Makrin. 7 P4 M. Tamás 4 24 ' 7 47 
illés pr. illés 8 Prok6p ~ö 46 
Dániel pr. Pauline 9 Pankrácz pk. úJ.7 45 
Mária Magd. Magdolna 10 45 vértanu 28 4:3 
Lib6r p. Lib6r \U Eufémia vt. ~9 4úJ. 
KI'isztina sz. I Kinga lúJ. Proklusz 30 41 
Jakab ap ost. Jakab : 13 Gábor főan. 32 40 

--'--

I D 10 Anna. D 9 Anna 
Pantaleon Pe ntele 
Incze, Géza Be I1trix 
Márla, Beatrix MA 
Abdon Eu 
Loy. Ignáczl Ilo 

rta 
plus 
na 

14 :Il.'; Aquila. 4 33 7 sn 
15 CYl'iak 34-

1 
HS 

16 Atenogén pk. Bt=) &)7 
·1 

17 Marian 37 'lU .1 

18 Sisoas ~8 ;l4 
19 Makrin 39 340) ,) 

A hold járása s változása.. IZRAELITA-NAPTÁR. 

" Ujhold 6-án, 5 61'a 15 percz
kor reggel. 

]) Első negyed l4-én, 6 61'11. 
4 :) pArczkol' reggel. I 

\ID Holdtölte 21-én, 3 61'80 10 p.
kor délután. 

([: Utols 6 negyed ~8-án, 5 6ra 
49 perczkor reggel. 

Naphossza l-én: 15 6ra 49 perez. 
,TnliuRban a nap !SI) perc7,('zel fogy. 

Siváu 5651. 

28 Sabbat &lu1tlelw. 
30 Roscbodl's. 
1 Tlurmllz, RoscllOdNl. 
li S,dJbat I(o}'all. 

12 .~abbat DibJ'e. 
17 SZOI'OB bőjt a templom el

foglalása miatt. 
1!~ .'t(,MmtSiml#u. 



« 

Kisasszony hava, AUGUSZTUS. Nyárutó 31 nap, 

Nal' Katholikusok P l'ote~t{LDsok GŐl'ug-oroRz 

==::===== . " 

1 Sz. I Vasas sz. Pét. Vas. Péter 120 Ilü!s ZJN;f. 

,'3 J'". Dll Portiun. 1 D 10 Gusztáv 21 F6 Sim. J. 
;l H. István t. Lidia 2~ M. Magd. 
4 K. I' Domokos hy. Domokos 23 F6kasz vt. 
5 Sz. Havi B. A. <JRvaId. 24 Krisztina 
6 CH. ' Urunk s7,Ínv. I Urunk szinv. 25 Anna 
7 P. I I\:njetím hv. I Ulrik ~6 Hermolausz 
8 Sz. I Cirjék vt. 1 Czi.rjék , 27 Pantelemon 

9 -v.~ D 1 'J Ro"mán-' D 11 Erik ,'J8 Ii' 7 Pro ch. 
10 H. LŐlÍncz Lőrincz 29 Kallinik. 
11 K. Zsuzsanna Herma.nn 30 Szila. 
12 Sz. Klá.ra Klú,ra 31 Endoczim 
J:1 C~. Ipoly vt. r Ipoly 1 Alt(Ju,"Jztu.~ 
14 P. Özséb t I Özséb ~ István vt. e. 

~
N l\lJ NUIJ 

J e l tc lj '. , . 
" o .. p. II . V. -14 4017 J2 

4 41 7 30 
4~ ~9 
43 ~7 
45 ' ~5 
46 24 
47 ~3 
48 21 

49 7 ~O 
51 18 
53 17 
5~ 16 
55 14 
56 1~ 
58 10 l.'; 1.,~. N. B. A..~.~z. N. B.'-:\SRZ. 3 Izsák D. ---

l t; V. D 13 Rókus D 1 g IZSttk .J. F 8 7 vért. 
17 H. Liberát Auguszt. 5 Eusignius 
J8 IL Ilona cs. -né I Helena 6 Ur szinvlÍlt. 
19 ~z. f T. Lajos pk. I Sebald 7 Domecz yt. 

,'!O Cs. I L'ltván kir. ' István kir. 8 L~tván hiJ'. 
~1 P. Bernát ap.! I Bernát 9 Má.té 
22 Sz. Timót vt. Alfonz 10 Lőrincz 

.'3.1 Y. D 14 B. Fülöp i D 13 Zakár 111 F9 Eupl. 
24 H. Bertalan Bert!lla.n 1:2 Phocius 
23 K. Lajos kir. Lajos kir. ! 13 Maxim hv. 
26 Sz: .... o.mu I :::iámuel 14 Mikeás pr • 
27 Cs. I Kalaz. József Gebhárd 15 N. B. A .. ssz. 
~8 P. I Ágo,:;ton e. a.-t Ágoston 
':!9 Sz. Já.nos fejv. János fe 

., 
jv. 

30 Y. 
31 H. 

D 1/> O)'(t. Ü. D 14 II 
Rt1.imu!ld I Paulina 

6za 

I 16 Dioméd vt. 
r 17 Miron vt. 

118 FlO Flor. 
19 András 

4 59 7 8 
fl O (j 

2 4 
:-1 2 
4 O 
5 6 59 
6 58 

1

5 716 56 
8 54-

101 52 
ll ' 50 

48 
46 

4 

13 
14 
15 4" 

5 17 
19 

6 4" 2 
O 4 

A hold járása. s változása.. 

\I Ujhold 4-én 6 óra 28 percz
kor délután. 

, 
IZRAELITA-NAP TAR. 

:J Első negyed H-én, 10 óra, 18 
perczkor este. 

cb Holdtölte HJ-én, 10 óra 4i p.
kor l"eggel. 

(f Utolsó negyed ~6·iká.u, 1 óra 
26 verczkor délután. 

NI1pho8AZo. l-én 14 óra 52 perez. 
AugUHZi'USU. a nap l óra :H percz

('za) fogy. 

Tha/m/luJ 5651. 
26 Sal,bat Hazon. 

1 Ab. RO.t;c!tOlle,o;. Böjt, Áron 
halála miatt. 

4 Sabbat Nalwman. 
9 Szigora böjt a templom meg-

I • égetése miatt. 
11 Sabba,t JTaetduJ)U( II. 
15 Tubeab, örömnap. 

18 Sa,bbat Ehef1• 

19 Bőjt o. templ. lámp. elf\ly. m. 
~J Kis fa-ünnep. 

2;; 8"IJImt }ffJ,:h. 



6 IJtt 

I 

Szt. Miluily havR. SZEPrr'EMBER. 
.. 
Oszelő 30 nap. 

Nap Katholikusok Protestánsok Görög-orosz 
Nap Nap 
kelte ny. 
ó. p. ó. P...:.. 

1 E d F k Á t K gye , lll' ilS gos on mue pr. 
~ ~z. Zeno Absolon ~1 Tádé aposto ~~ 37 

20 Sá l . 5 ~O 6 39 

;-1 Cs. Albtut Mansvet ~~ Agatonik 23 35 
4- P. Rozália. 'I M6zes 123 Lupus 25 33 
;) Sz. ' Viktor 1 Herkules M- Eutik ~6 31 - , 
() r. D 16 Zakariás D 15 Ma.gn. 25 11' 11 Bert. 5 281 6 29 
i H. Regina Redna 26 Adrian 

S J\.. , .1(; .V(fSSZ. Jl. Kisasszony n. 2.7 Poemén 
~9 1 ~7 
31 25 

9 Sz. ; Gorgon vt. Gorgon. . 28 M6zes rem: 32 23 
O Cs. Tol. Mikl6s Jodok 29 Iván lefej. 33 21 1 

1 
1 
1 P. Athanáz I Prot., Já.czint 30 Sándor pk. 35 19 
~ Sz. T6biás G. Athanáz 31 B. assz. övlet. 36 17 

l 
1 
1 
1 
t 
1 

8 r. D 17 B.A. n. D 16 M6ricz 1 F Szept. 5 37 6 15 
4 H. + felmagaszt. Salome 2 Mamas v. 38 13 
5 K. Hildegard Nikoméd 3 Antim pk. 39 11 
6 Sz. Kántol' ~ Eufémia 4 Babilasz érs. 41 , n 
7 Cs. Lambert Lambert 5 Zakarjás pr. 42 , 7 
8 P. Tamás t Titus 6 lJIihály 

I 431 !l 
19 Sz. I Konrad t Konstant. 7 Sosten 45 ~ 

----,---- ------
,'-!o J". I D 18 Eusták 
21 H. Má.té ap. 

D17 Faust 
Máté 

8 F K ·isassz. 5 46 6 1 
9 J oakim 47 5 5!l 

2~ K. M6ricz 
2~ Sz. Thekla. 
24 Cs. Gellért pk. vt. 
25 P. Kleofás l 
26 Sz. Cziprián vt. 

27 V. 
28 H. 
~9 K. 
:m Sz. 

D 19 Kozm.D. 
Venczel kir. 

. Mihály föan. 
I Hieronim. 

Mór 
Tekla 
Gellért 
Kleofás 
Cyprian 

D18 K. D. 
Venczel 
Mihály 

I Jeromos 

A hold járása. s változása.. 

f) Ujhold 3·án, 9 6ra 32 pel'CZ' 
kor délelőtt. 

]) Első negyed H-én, 12 6ra 
23 perczkor délben. 

([ Utols6 negyed ~!)·én, lC! 6ra 
23 perczkor éjjel. 

('lD Holdtölte 18-án, 6 ól'a ~O p.' 
kor reggel. 

Napho8sza l·én : 13 6ra 19 percz. 
!:)zeptember hóhan a nap 1 órával 

60 :39 l'erezezel fogy. 

10 Menod6ra 49 57 
11 Teod6ra 50 54 
12 Autonem vt. 521 51 
J 3 Kornél 53 49 

14 t felmag. 54 47 

15 F14 Nicet 15 55/ 5 45 
16 Eufem. 56 , 43 
17 Zs6fia 581 41 

I 18 E~mén p_k_. ----'-_5 __ 9~1_3_~ 

, 
IZBAELITA-NAPTAB. 

Ab 5651. 

30 Roschodes. 
1 Elul. Ro elto(l. 
.2 SnM). Soj'tim. 
~ Selihot, 40 napos köny. kez. 
7 J eruzfI. fa.lainnk megsz. 
9 Snbbat Kitheczée. 

16 Sabl)at Ií.ithabó. 
17 Görögök elüzetés6. 

.'J3 Babbat N&czabim. 



, 
OKTOBER. 

.. 
Oszhó 31 nap. Szt, Mihály hava. 

Nap r atholikuRok Protestánsok I l Hörög-orosz 
Nap ' Nap 
~elte \ '!ly. 
~V_· _~~ p. - - - - -- -- - --- -

l Cs. Remigius pk. 
~ P. Lnodegar 'I 
;-t Az. Kandidus 

Remigimi! 
Honorius 
Uazália 

19 Tl'ótim , 6 
~O Euszták, Too. 
~1 I\odrát 

115 37 
Ri 3f; 
4- 1 3;{ - . -_. 

., J-. 
1\ ff. 
fl 1-. 

020 R.l. ü. 1 D If) Az. F. .~2 PI.) Fők. I fi 6 5 :-u 
Placidu:-; Placzidus ~3 li. .Tán. f. 7 ; 29 

7 L' . "",. 

Brnn6 hv. : Fridedka. 24 Thekla RZ. vt. 1(0.11 ~7 
.1 uRtina. Etelka 25 Euphem CJ?!) 

~ CR. 
n P. 

Brigitta aRSZ. Pelá.gia. ~f) .Tá.nos hitv. J 1 2:J 

I o ~7.. 
Dénes pk. vt. II DéneR 0],7 Conil.rat 12 21 
11. Ferencz Oedeon 28 Kariton 13 20 

II r. )21 Filom. I)~O Kálmán :!9 ,.' J() Cyrjk. fi 15 5 18 
1'2 II. Miksa Mi1o~a SO Gergely 17 16 
l~ K. Kálmán .Ede 1 B. n. POkl·. 18 14 
it Sz. Kalliszt pir. vt. Kalliszt I ~ Czipl"ián llk. i 1 n t ~ 
15 Cs. Terézia sz.· Hedvig I B Areop. Dénes , ~1 10 
Hl P. Ga.1lusz apát I Gál. 11.. .1 Hh~r6D. 2~ n 
17 f-Iz, Hedvig assz, Florent 5 Karitina ~4 7 
------------~--~~-----------------------
18 V. IJ~f! Luk. ev· D21 LuklÍcs 6 P 17 Tamás ' fl ~H I 5 il 
ln II. Ferdinánd Ferdinánd 7 8zcrgins 27,:~ 
~O T{. I Vendel Vendel 8 Pelágia 28 2 
21 Sz. Orsolya HZ. Orsolya 9 Jakab ap. ;~(I I 
2~ Cs. Kordula sz. vt. KOl'dula 10 Eulamp :11 1 4 F>O 
~~ P. Kap .• Tános 'I Sever 11 Fülöp diak. ;~2 m 
~4 Sz, Fortunát Rnfael 12 PróbuBz I .-l4, 5ö 
2-S- ,-r.--:-1-D- 2-3- K- ri-z-sá- n--'.I-D- 22 Kriz8. 113 .F18 Carp.- l 6 B,IJ ! 4 1)4-
~6 H. Dömötör Dömötör 114 Parasc. 37?i2 
~7 K. Szabina vt. Szabina 15 Luczián vt. 39 ?iD 
':28 Sz, Sim. és Jud. Sim. és Juda I 16 Longin vt. 40 48 
29 Cs. Zenobius Narczisz 17 Ozeás vt. 42 46 
~O P. Kolozs., Alt i- Evald 18 Lukács ev. 43 41, 
31 Sz. Fal'kas pk. + Bel. ernl. 'U,. 19 Joel pr. 45 42 --- . 

IZBAELITA-NAPTAlt. 
A hold járása s vá.ltozása. 

• Ujhold i{·á.n, ~ Ól'a 14 l,.-kur I 

éjj el. 

Első negyed ll-én, 1 ~ 6ra. 13 
perczkor éjjel. 

® lloldtölte 17-én, R 6ra. 1 p.
kor délután. 

cr HLols6 negyed ~4-én, 3 61'U. 
12 pel'czkol' délután. 

Nal'hlJl;bL& l -én : J 1 óra 'jn l'erez. 
Olt6herben a. na.p.l 6ra :39 pel'OZ

ezel fogy. 

• 

Ji.'1111 5651. 
~g Böjt, év 11eft>jezése . 
1 Tisri. 565'J. u;,:," R. Hus. 

S(tblJ/t t. H (ulzi II". 
2 Hal'Soll!lo1.· ünurpe. 
;3 Gedalj ah -bő j t. 
!) Bőjt, ~O izr, hal. miatt. 
7 Böjt az ara.ny borjú im. m. 
" Sa,l)b(l,t T('s ff.ba.. 

10 JmnkiJHM' ellrI. ,inlU'p. 
15 SdtUJ'us ünne 8. Clurlhu.Ht. 
16 Sáto ,'inn.. 2. n, ~1 Pál. iinu. 
'J.'.! Gyt';l"kt':::' I(IIU. 8. BCI'('sit. 
:!3 ljimlw - TlwJ'(l, tl·v.-iiJ'ölJl. 
29 f;ablJ((t No«lt • 



NOVEMBER. 'Mindl:izent ha VR. 
.. 
Oszutó 30 nap. 

Nap 

I r. 
~ H. 
:) }C 
4 Sz. 
5 Cs. 
6 P. 
7 Sz. 

II ,r. 
9 H. 

10 IL 
11 Sz. 
19l Cs. 
13 P. 
14 Sz. 

1/5 JT. 
tn H. 
17 K. 
18 Sz. 
19 Cs. 
20 P. 
911 Sz. 

22 JT. 
913 H. 
24 K. 
25 Sz. 
26 Cs. 
27 P. 
~ Sz. 

:J!, V. 
30 H. 

/ Katholik.uBo~ Protestánsok Görög-orosz 
Nap Nap 

kelte .ny. 
'00 ..... Ó. p. O. p. 

'-
D 2.J:lJIin(lsz. D23 Mindsz. 20 I~' 19 Art. 6 46 4 41 
Halott. n. Tóbiás 911 HHar. 48 39 
Viktor Hubert ~9l Albert pk. 49 38 
Borr. Károly Blandin 913 Jakab ap. 51 ' 37 
!ml'e herozeg Imre 914 Arétász 59l 36 
Lénárd hv. 1 Lénárt I 9l.5 Marczián 54 35 
Engelbert Adolf 26 Demeter 55 3.3 - -- ------ - -, 
D25 Gott!r. D .'J.J: Gottfr. \27 F20 Nesztor 6 56 4 31 
Tivadar rf6dor 28 Terent. 57 29 
A. András hv. Probus 919 Anasztázia 59 28 
Márton plt. hv. Márton \ 30 Zen6b 7 O 26 
Emilia J6nás 31 Stachys. ~ 915 
K. SZllniszl6f Didak 1 Novetnbel' 41 2~ . . Seraplon Levm ci} , . • 

ÓJ Aczmdm es t. --
D26 Lipót 
Edmund O 

I D25 Lip6t 3 F~l Aczep. 7 8 4 21 
Othmár 

I 
4 János ap. 10 2 

Gergely pk. O Hugo fi Galakt. és Ep. 12 1. 

I Eugén 8 
Erzsébet 7 

! Ott6, Géza 6 Pál pk. 13 1 
Erzsébet 7 Hieron. és t. U I 1 

Valois B6dogl 6 
B. Assz. bem. l) 

Jolánta 8 lJIih. Plan. ll) 1 
Lidia I 9 Oneczi!or vt. 17 t. 

D 27 Czeczi1ia 4 D26 Czicz. 10 :Ji'22 Oreszt 7 19 4 1 
Kelemen 3 Kelemen 11 Menna 910 l' 
Fl6ra Emilia 19l AIam. János 911 a 

I 
Katalin sz. vt' l Katalin 13 A. sz. János I 22 L. 
Konrád pk. hv. Konrád H Fülöp ap. . 23! 11 
ÁkOS I Virgil 15 Guriasz és Sz. 25 ' 10 

• I ci} 

Sosten Günther 16 Máté ap. ev. 27 10 
:--------'--~--=---;--, . 

D1 Advent Dl Valter '1 17 P.~3 Gergely 7 28. 4 to 
András a. Endre 18 Plát6 és R. 291 n 

----,--

A 110ld já.rá.sa. s vá.ltozá.sa.. 

(9 Ujhold t-én, 7 6ra 49 percz
kor este. 

IZRAELITA-NAPTÁR. 
Ti~;J'i 5652. 

30 Roschhodes. 
]) Első negyed 9-én, 10 6. ~3 p.

kor délelőtt. 
~ Holdtölte l6-án, 1 6ra ~9 p.

kor éjjel, láthat6 telj. holdf. 
<r Utols6 negyed 9l3-ikán, 9 óra 

42 perczkor délelőtt. 
Napho8sza. t-én: {} óra 55 pel'OZ. 
Novemberb. " nap 1 61'0. 15 {lercz

ezol fogy. 

1 lJla)'cheS'vdn, Rosclw(l-es. 
6 SablJat Lelueha. 
7 Bőjt. Jeruzsál. falai elpuszt. 

13 Sabb(lt Vaje)·a. 
19 Bőjt, a sát. ünnep alatt elkö-. 

vetett biinők engesztel. 
20 Sabbat Ohaje-Sal·oh. 
2~ 'fempl. megfertözt. gör. ált. 

:J7 Sabbat Toldot. 



Kaníc80n hava. DECZEMBER. Télelő 31 nap.' 

Nap Katholikusok \ Protestánsok \ ( Hil'Ög-Ol'08Z 
\ 

Nap 
kolte 
6. p. 

Nap 
ny. , 
o . p . 

---
1 l~. 
';! Sz. 
; Cs. 

OAzkú,l' Natália 
Aurélia Aranka 
X. Ferencz Cassiau 

19 Abdiasz pr. 7 :;0 4 n 
~O Gregol' 31 ~ 

)~1 B. nS!lZ. (fl·. 3~ R 

I Borbála RZ. Borbála 
S;zabbas Rp. Abigflil _-!----=--

4- r. 
5 ~z. \ 

~~ Filém. Apf. :~;3 1 R 
__ ~:~ Amfilok pk' -..; __ 3_4-..,.. R 

--
6 'T. 
7 H. 
• K. 
fl Sz. 

10 CB. 
11 r. 
1~ f'z. 

I D .~ A.dl·cut D.e Miklós 
mbnHI Á.gota 

B • .th ~. foy. Szofr6n 
LeokA.din. sz. ,T llRChiru 

I .Tudithl\ Jlltlith 
Dl\mth pk. ~ Damáz 

Ia:entins üttilin 

l :~ 'T. 11).!l . 1 ti "C II t II 3 LUCZI\ 

14. ll. I ,_piridiIlu Jikáz 
tr- r. llen 1l~ Jgllácz 
16 Sz. Júi IItm' t I .\naniás 
17 II. I Lázt'tl' Láz!r 
1SP. GrlÍ'zhnpk.t Kegy'!! 
19 ~z. Nemezills t Nemtő 

~~ J'. I n 4 Adt'cnl D.J ~ mon 
21 H. I TamtÍs ap. Tamáll 
2~ K. ,Zen6 vt. Beata. 

, 2.3 Sz, : Viktnria ~z. I Vikt6ria 

I 
'll "".eJ: Kat. 7 35

1

4 7 
~fl Kelemen :30 7 

I 
'26 Alip. I 37 7 
27 Perzs. J abb l 38 fl 

I ':28 U j István . ;~g t) 

~9 Paramon I 4-0 f1 
RO András ap. _. 41 6 

I t V25 Dp(·z. 7 4~ 4 (i 
2 Habakuk 4R 5 
3 SofonÍt\sz pr. 44-
t. Borbála BZ. vt. 1 4.~ ' 
5 Szabasz Ml1 

. ) 

t j JJlil.-lós 46 
7 Ambrus 47 6 

: .., F26 Patáp 
!) B. A. f. 

10 Menna 

I 7 47 4 f1 
4:81 7 
·loR 7 

11 S, Dániel 4~ 8 , , , , 
M- 8. Adám s Eva t I Adám Ól' hva 1~ Spiridion pk. 

l' Aurent. 
t9 9 
50 10 !!5 P. ?'(uI" Kf' ". Na,.", lú. I'. 

I • '- ~ '", 14 Tirzus vt. 50 JO 26 ."'z. I.<d.t'fÍu 1.1Jt. Lstl'an 1. ,,'fo 
-- -----

2, r. D János ev. D János ev. 
_ H. Apr6 szent. Apró szent. 
~ K. Tamás pk. Jonathan 
30 z. I Pánd Dá.'\"id 
~~ Cs. Szi1!eBzter p. Szilveszter 

A hold járá.sa. S változá.sa.. 
Ujhold l-én, 1 óra 1 perczkor 
délután, nem látható napf. 

~ Első negyed -án, fi óra ~9 p.
kor este. 

(I) Bold Ite 1--én, _ óra 9 p.-
kor délut lD. 

([ Utols negyed ~-ikán, () óra 
• fi:j perczkor reggel. 

t jbol1 : l-én 4- 6ra ; 6 p,
kI l haj lll\lhan. 

1 ~l\pbOSBZa l-én: ra R9 ,,,eL'l~z. 
e z mberh II 1\ nap máJ::.!O II -

ol fogy, _1-Wl ;; l,.-ezd uö. 

1/5 .Fei Elentér 7 50 4: 11 
16 Aggeusz 51 1 ~ 
17 Dániel 51 13 
18 Sebestyén vt. 51 14 

. 119 Bonifácz vt. I 511 15 
IZBABLITA-NAPTÁB. 

Mal'cJies,,',565.2, 
:-'0 Roschodes. 1 Kizlct'. Rosch'. 

2 Esöért való könyörgés kezd. 
3 Bál v. tiszt. eIt. 
4 Sab. rajeczPI~. 
6 Bőjt Jeremiás könyv. m góg. 
7 Herodes ha.lála. 

11 &rblmt JTaji.<11m·. 
l.'} "'tahlmt rlljest'f'. 
_) 1Sönyörgés na.pja ORÖért. 
..l nncp a Garizim-hegyen, 
.. ~ ."Wtl,. l ik/.·cc:,:. Templsz. un. 
.>0 hOl)chodcs. 



A felséges uralkodóház. 
Uralkodó felség: 

I. Ferencz J 6zsef ausztriai császár, Csehország, Dal
mtÍczia, Horvátország, Szlavonia, Galiczia, Lodomél'üt 
és Illyria királya, osztrák főherczeg stb. és Magyarország 
apostoli királya; szül. Schönbrunnban 1830 aug. 18-án, 
Trónra lépett nagybátyja V. Ferdinálld király leköszönése 
után 1848 deczembel' 2-án, magyar királylyá koronáztatott 
1867 junius 8-án Budán. 

Felséges neje: 

Erzsébet, Miksa bajor herczeg leánya, szül. Possel1hof
ban 1837 decz. ~4-én, egybekelt l854-ben ápr. 24-én, meg
koronáztatott 1867 jun. 8-án Budán. 

Ji'eftsé,qes gyenftpl.eih: 

11) G'izella, szül. 185G jul. l~-én, egybekelt Lipót hajol' 
hel'czeggel 1873 ápr. 20-án. 

b) Rudolf t tl'ónörökös, Magyarország királyi herczege sth. 
szül. Laxenbul'gban 1858 augusztus 21., megh. 1889 jan. ::0. 
házasságra lépett 1881 május 10-én Stefánin, II. Lipút helga 
ldt'ály leányával, született 1864 május ~l-éll. 

Gyermekök: EfzsélJl!t, szül. 1883 szopt. 2-án. 
c) Mária Valé1'ia, szül. 1868 ápril 2~-én, Budán, egyhe

kelt Fe'fencz Sltlvator főherczeggel 18!lO. jn!. 31-én. 

" O Felsége testvérei: 
a) Ká1'oly Ll1jOR, lov. tábornok, a 7. tlzHü.lás ezred tnln,j

donosa, született 1833 juliu. 30-án. 
liannadik nej(~ : llJária Terézia Portugal királyi berczeg

nője, szül. 1855 aug. 24., egyebekeit 187il jul. 03-án. (í Yt'/'
mekei: Fel'encz Eerdinánd este i herczeg, ezredes, a 19. ~7.. 

gy. ezred tulajd., a 9. sz. b. ezred par., szill. 1863 decz. 18. ; 
Otto Ferencz, J 6zsef ől'nagy a 6. drag. ezredben, RZÜl. 
181,5 ápril ~l-éll ; Fel'd'inánd főhadnagy ft 2. RZ. m érn. eZl'e(l.

bell, HZÜl. 18(jH II ee:t.01111lf:n' ~7-éll; 1\1 fll'git, ZRútlH Hzület ~tt 



1870 lll ÍtjllK 1 !l-lÍn. 1Ilál'ia A'WII1Ic.:if/tfl, R7Jül. 1876 jn1. 31-hl; 
Rrs,Jbt>t Fl7.úl. 187R jnl. 7-én. 

ll) J.ajo.~ Victor, nltáLornugy, a (il). gyal. ezred tnlnjllollosfl, 
szül. 184~ máj. l fi-én. 

Az uralkodóház egyéb, a hadseregbe 
beosztott tagjai. 

AU)!'(J 'hl, táhornagy, fl. cs. él:) kir. ko-zös hach,;ereg föfol
üg,yelője, ti /1-1.., sz. gy., a 1. sz. drag. és A,Z 5. sz. haclte~t 
tüz. ezred tulajdonosa, 

rilmoii, táborszernagy, a tüzérség főfelügyelője, a 4. él' 
I ':1, z. gy., és . a 3. sz. hadtest tüz. ezred tulajdonmm. 

,J6z~ef, lova sági tábol'nok, m. kir. honvéd főparancsnok, 
fl 37. sz. gy. ezred tulajdonosa. 

Lipút, }()V. táb., az 53. sz. gy. és a ~.t sz. mérn. ezreLl 
tnlajdonosa. 

Ernc5, lov. táb., a 48. sz. gy. ezred tulajdonosa. 
Rr{illel', thborszernagy, a cs. ldl'. Landwehr fl)pal'fL1lCR

noka, az 1)9. sz. gy. ezred tulajdonosa. 
IV. Ferdinand, toskanai llagyherczeg, alt: a (jli. S7J. gy. 

ezred tulaj donosa. 
]{ároly Salvator, alt. a 77. sz. gy, eZTed tultljdollosn. 
FrigY(Js alt., az 5. sz. hadtest parancsnoka, R7J Cd. sz. 

gy. ezred tulaj dOl1osa. 
Zsigmond, alt. a 45. sz. gy. ezred tulajdonosa. 
Henrik, alt. az 51. sz. gy. ezred tulajdonosa. 
Lajo.~ Salvator, ezredes, az 58. sz. gy. ezred tulajdonosa. 
Károly I'itván, .orhajó kal)itállY, a 8. sz. gy. ez!'. tnltjLl. 
,Jen/J, eZl'edes a 41. sz. gy. ezred tnlajtl., a 100. z. gy. 

ezred l)arancsnoka. 
Lipót Salvato?', őrnagy a 11. sz. hadte~t tüzér eZl·ellhl'll. 
Fe'l'p7lcz Salvator, századös a15. 8r.. drag. er.1't' tU){'ll. 

Padinarlfl, Whadnagy a \,). sz. mérll. e7Jl'eilheJl. 
AlllI'{'('ht SaII atm', hadnagy az I. sz. Ilmg. eZ1'1 tlhl'l1, 
,{,j",ruJl A!JII:t, 111111nflgy íl7J t. !'iz. g'y. A7.retlllt' )). 

~~r..:\. 
!:il ~\, 
juninsli 

.t~ janu&r JI, 
l. ;\i,u anoo, ,. , ,." 'lJ 
~, mRi. ~" jnu •• OO 

l r ':Inn.!\ 
~"~ jun.m. 
~~;liirnü' i, 
\'llio\l1. 
1n:3lia a~ri\i.,~. 
.\mb!\\ü~d J~í~ ~, 
~\\~la~ \\~~, ~l\, 
Anna iu\illS ~tl. 
Aulaj (paJnai) jnn. \~, 
.wraheDl€leiÍm.1i, 
.\ll~;nJa Dlájru l , 
lrwka dCLz. ~. 
1"~1 r "'r'U noy, .1 • 
. Iurt! Jecz. ~, 



\ iG 111\ ~\. 

N évnapmutató tábla. 
ha ~lt' 

, 
Adám decz. ~4. Dénes okt. 9 . 

• e:: L ~l. Z, ~ Adél decz. 20. Dömötör április 9 . 
.t}.clolf junius 17. 

1&i~\ügy~\oie\ I 
4gnes januál' 2J. Eduál'd (Ede) mftrcz. 18. 
4goston aug. 28. Elek julius 17. 

tulajdunl' Akos máj. 7" jun. ~~. Eleonóra febr. 21. 
honvéd lórar Alajos jun. 21. Etelka máI'cz. 9., decz. 1~. 

Aloisia jun. 30. EmIlia ápl'ilis 19. 
Albert április 7. Emil okt. 11., nov. ~4. 
Aladár okt. 1. Ernő pk. jan. 1~. 
Amália ápl'ilis 2. El'7~sébet nov. 19 . • 

t\11ajd1Iuo ' 
Ambrus ápr. 4., decz. 7. EVfi decz. 24. 
András nov. :30 . 

• IJftUllw~hr iill Anna julius 26. Farka~ old. 31. 
Antal (paduai) jnn. 13. Fel'dinállU májuR 30. 
Antal (remete) jan. 17. Ferellcz sal. jan. 29. 
Antónia májuR IH. Ferencz assisi okt. 4. 
Aranka decz. 2. FeI'encz paulai ápr. ~. , 
Arpád nov. 27. Fel'encz Xav. decz. 3: 
Aluél decz. 2. Fl' , . 4 ) 

DC ~OU 
1 Ol'U ma]UR ., nov. ~ . 

Franczi. ka l'úm. mál'cz. !). 

Balázs felH'uál' 3. Frigyes máI'czius 6.-
Bálint áld. feln'. 24. Fülöp máj lU; 1. 
B 'l' 2 fl, T u)') e a Jan, ., prl IS -<l. 

GábOl' máI'cz. 24·, Benedek márczius ~1. 
Benjámin mál'cziuH :~ l. Gergely mál'cz. 19. 
Bernát májuR 20. Gizella május 7. 
Bertalan aug.24,. G' d" ~R l o mal'Cz . ..ol • 

Bódog jan. 14. G' . IG ' 1.1') eZIl ] fUI. ., murcz. _ol. 
Brigitta febr. I., okt. R, Györu'yike május :31 

f O~ • 

György április 124. 
C '1' ú) ~ Gyula április 1~. zeczI la nov. ~':.. 

~at:, ~rr" Orü~pin okt, 2f), Oytí7.Ő feln'. ~!), 

l 
Dániel jan. :~. . Helén aug. IS. 
T>ezAő máj. 2;{. Henl'ik jul.iuH 12. 

..I , 



Henri tte mb'cz. 16. 
Hermin áprili!; 7. 
Herman áPl'ilis 7· 
II ug6 április 1. 

IJn szept. 5. 
19l1ácz Loy. jnliu. 31. 
Ignncz febr. 1. 
Ilon aug. 1., májns -~. 
Imre nov. 5. 
Irén szept. 1 ... 
István aug. ~O., decz. 241. 
Iván jun. 24. 
Izabella jan. 4. 

J k b ,. 1 . \' (.)r: fl ~a ma]. ., Jn IUs ._ .. 1. 

.T ános llecz ..... 7. 
János arany~z. jan. _7. 
Jáuos fejvét. ango 29, 
János kereszt. nov. C24. 
Janka május ~1-. 
Jenő jul. 13., nov. 18. 
J eromos szept. 30. 
Jolán jul. 24., nov. 1 
József márczius 19. 
Jónás nov. 12. 
Judit decz. 10. 
Julianná febr. 16. 
. Jusztin jun. 16. 

Kálmán okt. 13. 
Kázmér márcz. 22. 
Károly nov. 4., jan. 28. 
Katalin ápr. 30., noy. 25. 
Karolina jut 14. 
Kelemen nov. 28. 
Klára aug. 12. 
Klotild junius 3. 
Konrád nov. 26., febr. 19. 
Kornélia jun. 3. 
Kristóf márcz. 15. 
Krisztina j ul. 24. 

Lajos király aug. 25. 
Lajos püspök aug . .19. 

Lászl6 jun. 027. 
Leander febr. 2 
Lenke május 22. 
Lujza febl\ H. 
Leona áprilif-3 ~~. 
'Leó Él pl'ilis ll. 
Lénárd nov. G. 
Lidia febr. 12. 
Lipót nov. lG. 
Lőrincz ango 10. 
Lucza decz. 13. 
Lukács okt. 18. 

Manó márez. 26. 
Marczel ja11. lG ,jun. 18. 
:Mal'git jan. 28., jul. 13. 
lVlál'ia ~Iagdolna jul.?!2 . 
1\lÁ..l'ia nevenapja szept. 

ki nssz. utáni első vag. 
l\Iárk április 25. 
:Mál'tha jnliu~ 29. 
Márton püspök nov. 11. 
Máté szept. 21. 
:Matild márcz. 14. 
Mátyás febr. 24. 
Medárd jun. 8. 
llliklós febl'. 23., decz. 6. 
Mihály szept. 29. 
l\Iiksa okt. 12 . 
lVlóricz szept, 13., 22. 

Nándor máj. 30., okt, HL 
Nesztol' febr. úJ7. 
Nicodéru szept. 15., jnn. 1. 
NOl'bert jun. 6. 

Olga április 21. 
Orbán május 25. 
Orsolya okt. 21. 
Oszkár decz. t. 
Otto nov. 18. 
Ottilia decz. 1:3. 

Örzsébet nov. 19., jul. 8. 
Odön nov. lG. 

•• 

\ ' 

I 1' .. • 

&.~ 
• 

~~í\t ~,: 

R~\1b,U, 
&ilr~l ' I I .• 

I ~:..lllli" 

I 

\ 
I 

, 
~ " i;", _ I 

• • 



• 1.) ..... 

G. 
i. 

. 10. 
13. 
1 . 

~6, 

16, jun, IK 
9 'Il~ ~ 'I lU, 'J, 

l ' I Jj o na lU .•• 
. zepl. 

II " , ..... elso vi 

maj, ao., oH I~, 
J" .. /, . ' 

zejlt.l~" )or 
jUli. ' 

Özséb decz. 16. 

Pál apostol jnn. 30. 
Pál fordulása jltll. ~G. 
Pál remete jan. 10. 
Pál vért. jU1l. 1 G. 
Piroska jan. 18. 
Pantaleon jnl. 27. 
!)askál május 17. 
Paulinus jun. 2~ . 
Pel'egrin ápril 27. 
Péter és Pál jnn. 29. 
Péter gonz. ápr. 16. 
Péter pápa május 19. 
Pétel' üszögös febr. 22. 
Péter vért. ltpr. 29. 
Petronella május 3t. 
Pius máju 5. 
Polikárp jan. 26. 
Pongrácz május 12. 
Porciunkula aug. 2. 
Pl'Ímus jun. 9. 
Prosper jun. 25. 

Rafael okt. 24. 
Rajlnond aug. 31. 
Rezső április 17. 
Regina szept. 7. 
Rikárd febr. 7., április 3. 
Róbert jun. 7. 
Rókus aug. 16. 
Román febr. 29., aug. 9. 
Rozália szept. 4. 
Rozina mál'Cz 11. 
Rózsa aug. 30. 
Rupert mál'cz. "27. 

Sámuel aug. 16. 
Sára januál' J 9. 
Hándor máI'cz 1 S. 

,. "'() Sebestyen Jan. _ . 
HzeI'vácz május IH. 
Szev91'in jan 8. 

Simon fehl'. 18. 
Simplicius máI'cz 2. 
Rzilvesztel' decz. ~t. 
Szilál'd mál'cz. 11. 
Szevér okt. 13 . 
Szaniszló nov. 14., máj. 7. 
Szöl'ény jan. 8. 
S 'd' .. @9 ZI Olua JUD. ..... • .J. 

Tamás apostol decz. _1. 
Tamás aquinói márcz. 7. 
Terézia okt. 15. 
Thekla szept. 23. 
Tibol'cz április 14. 
Titus jan. 4. 
Tivadar nov. ~. 
Tóbiás szept. 1~. 
Tóuor nov. ~. 

Ulrik junius 4. 

Val él' január 29. 
Vazul j un. 23. 
Vendel okt. 20. 
Venczel szept. 28. 
Veronika febr. 4., jan. 1~. 
Virgil jan. 31. 
Victor febr. 25. 
Victol'ia decz. 25. 
Vilma julius 5. 

. Vidor január 13. . 
Vilmos május 28., JU!' 5. 
Vincze vél't. január 2~, 
Vincze ferreri ápr. 5. 
Vincze paulai j uliu ' Hl. 
Vü'gil nov. 27. 
Vitus jnn. 15. 

Zoltán márcz. 8. 
Zsigmond május 2. 
Zsófia május IG. 
Zf-lUzsltnlla fr L)}'. 19., ung. I t. 
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Halász naptár a halászatról szóló 1888. évi XIX. törvényczikk alapján. 

A h al a k megnevezése 

F jtok: Tok, (Acipen.-;er Bchypa) 

A következő mértóknél ki- I I I " 

b h l k k" f " '"f. I S I :" ~ se b a aat 1 Og-lll nem ·t; =:.= 0:...3 :::t .....,-.-
szabad és a ). ü]zett mérték- ... ,~.... 7, To 'T. ~. ~ :;; ::_'"' ~ ... c:e ~ N ....... ~r. ~ .1.........--. I:.J 

nél kisebb halak éR rá.kok a ~ ... ~ ~ .§. '2 .~ ~t ? -B I ~ ~ 
vizbe azonnal vü;szabocsá- a ~ ~ ~:~ l=::= ~ ~ ~ z~ ~ 

tandók. "-:o ~ ~ ~,,..-:. ' ro:. ~ ~ ".::T.. ,,'-, =. 
'=H--o-s-sz-u-s-=-ág-a-f-e'j- e----:l--ej"é;--:;től I I II~ ~1'~ I ! : I I 
a fark végéig mérve 80 Cll_" )(X_~J~ _ ,_,--,,:,,_ 

Fogas-SüWj: (Lp.cioperca sandra) I' II II 35 'I ' I~ I?& :.:.~:..-_-,-_, __ ...:.I----,! _ 
Kecsege: (Acipent'ier ruthenus) _- "-_-_-,,~~~~~~'I~-_-_-_I. _. 30 __ 1_' -----I - ?& I~I* ___ I .:...I __ I"_ : _ 

_ Kösüllö: (Tótsünt, Lucioperca volgellsis) " " __ ') _ 40 II : _1_ ~~ I~ ! * I . ...:I __ ~_I:..-..:..I_ I 
Márna: (BarbuH ftuviatilis) .) ,) II 30 II I 1 1~'~I*" ,_I,--_' --:-' --:-1 _1. _ _ ......:...-_-- -- -" -------- -, 
Sőreg: (Aeipeuser Htellatm;) l) II II 50 l) 1 l i ~I~I?~ ' I l 1 

---.:~----- - - ---'--'-- -- - -- _. ---'--_ ..... , _. 
Szintok: (A_cipcn,:;er g_la_h_er_·) _________ " ___ " ___ ~ ._80 __ 1_' I l I~ ~l* ___ .:...-;..:.I_I_I __ I_ 
Tetemestok: Szükh_al_~Acipelrer GiildenHtiidtii) 11 ___ 11 ___ II 100 II I I I~ I~ ~ I 1 I J_ 

I_-=V:-Í_za-:--: _(-:A=-cl-="p_e-:-n_se_l-=' _h_u_so:-}--:-_________ I __ " ___ II ___ 11 150 I) i I I I~!~I~ I 
Ponty: Potyka, Pozsár (Cyprinus c81'p_io_) ____ ' •. ___ )t ___ 1_.-~_-_3_0-~)-1_1 I -~~I~ ~I~-I -'," - -~ 

1 ___ L-:-a_za_c-;z_:_(_S-:al_m_o_.~_a.l_;,_r)=--___ . _______ " ___ 'I " __ II __ 5~_'_1 I~: __ __ I 1 _ ~I~ I~~ 
Pisztráng: (Salar Allsonii) 1)>»1 20 II ~. 1 I I , I I I ~ :~ ~~ - --------------- -- -~~~----~...-:...:.~~~~~ 
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A magyar királyi és a m. kir. horvát
szlavon csendőrség czÍln- és névtára. 
A ma[lyar h'Ol'on(t ol'szágaihoz tartozó csendörsl[J 

lelügyelőjének teendőirel rnegbizva : 
Murai és köröstarcsai Török Ferencz, III-ik 

osztályn v. k. r. lvg, k. é. k., k. é. é (a k. é. k. 
szala~ján). k. e. é (piros szalagon), tábornok és a 
honvédelmi ministeritun XVI. ügyosztályának 
vezetője. 

C~end, 
ker, 

Rangsorozati lajstrom. 
Ezredesek: 

1887 november 1. 
V. Westerstetteni gróf Backers Alfons, kamarás, 

csend. ker. par. 
1888 novembel' .L. 

VI. Bodzai Sönser Nándor, csend. ker. par. 
I. Báji Patay András, csend. ker. par. 

1890 május 1. 
h.-szl. Halla Nándor, F. J. r. lvg, cseni!. par. 

Alezredesek: 

1b89 május 1. 
h.-szl. TomerIin Márton, másod törzstiszt. 

III. Rajnai és körösladányi Stesser György, F. J. r. 
lvg, csend. ker. par. 

" Ornagyok: 
1888 május 1. 

IV. Hilihi Haller Béla, k. é. é. (pit·os szalagon 
O. 1., csellU. ker. par. 
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1 88 november 1. 
V. Lukács Mózes, k. é. é (a k. é. k. szalagján) 

csend. ker. par. helyettes. 
II. Földvál'i báró Földváry Lajos, kamarás, csend. 

ker. par. 
1889 május L 

. III. Reinle Gábor, a honv. min. XVI. ügy. helyettes 
vezetője, 1. f. v. 

1890 május 1. 
h.- szl. Bedekovié Károly, másoJ törzstiszt. 

VI. Kézdivásárhelyi Pap Mihály, csend. ker. par. 
helyettes . 

1890 novembel' 1. 
III. Bándy Balázs, III. oszt. v. k. r. lvg, (hdm.), 

csend. ker. par. helyettes. 

I. osztályu századosok: 

1877 május 1. 
VI. Szinyérszegi Keresztúry Sándor. 

1881 novembel' 1. 
h .-szl. Bach Alajos, 

188~ November J. 
IV. Panajott Sándor, csend. ker. par. helyettes. 
II. Rusz Illés, csend. ker. par. helyettes. 

1883 máj us 1. 
L Éderer Nándor, csend. ker. par. helyettes . 

III. Rosenthál Károly. 
lia!. t 883 novem hel' L 

III. Kubass Mihály, O. 2. 
II. Zgórski László. 
II. Windisch Károly. 

1884 május 1. 
l V. Somlyai Szilágyi Bertalan. 

I. Rákóczfalvi Rákóczy Miklós, k. é. k., O. 1. 
III. Szelestey Károly. 

L Ziegler Károly. 
1884 november 1. 

V. Hausenblass Károly. 
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1 85 november 1. 
b.-szl. Golubovié Károly. 
h.-ttzl. Dudukovié Tódor. 

V. Altorjai Altorjay Imre. 
1. Császár János, k. é. k. 

1 6 mújus l. 
VI. Postupici Kostka Pál. . 
IV. Szakolczai Koreska Vilmos, a hODY. wlnist. 

XVI. ügyosztályába vezéuyelve 1. f. v. 

1 ~86 novembel' l. 
II. VVennínger J6zset 
IV. Síkabonyi Gálffy Gyula, k. é. é (pil'of:.l l:j~CLlagoll.) 

t 887 május t. 
VI. DOlllLrádi Nagy Gyula . 

• 
t 87 november 1. 

V. Enyetér Ferencz. 

II. osztályn századosok: 

1887 novembel' 1. 
IV. Grozé Győző. 

1888 november 1. 
V. Panajoth József. 
II. Nagy Gábor, k. é. k. 

1889 május 1. 
II. Cserszky Lajos, 
I. László Albert. 

l890 máj us 1. 
VI. Matékovics Lajos. 
IV. Adorján Lörincz. 

h.-szl. Blaskovié Márk, k. é. é. (piros szalagon). 
II. Göttman Bódog, k. é. é. (piros szalagon). 

Féihadnagyok: 

I R8~ máj UG 1. 
IV. Láczay-Szabó Gyula. 

" , 

I • 

L 
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l .{ llovembet·; J. 
VI. Kováts Ferencz. 

1. Saymann József, 8. é. k. kor. 
III. K6tz Károly. 
II. Klemm Jusztinián, a. é. k., O. :!. 

J 88i május 1. 
I. Bágya Ferencz. 

VI. Reviczky Jenő. 
L Szőcs Mihály, segétltit::zt.. 

VI. Várbogyai Bogyay Vincze. 
1884 november 1. 

I. Balló Rezső. 
1. Gergely Ferencz. 

III. Missuray János. 
1885 május 1. 

h. ·szl. Quinz Károly, segédtiszt. 
h. -szl. Michl Pál. 
h .·szl. Petras Balázs. 

III. Schwarzleitner Hugó, Q. ~. 
L Szabó József. 

II. Szentmihályi Lajos. 
II. Tyll László. 

I V. Kovássy Kálmán. 
IV. Ver'3bélyi Marsó Lőrincz. 

1885 novembel' 1. 
III. Petrás-Kammerer Gyula. 
IV. Polyánszky Dénes. . . 

1886 május 1. 
VI. Nádasdy Sárközy Kázmér. 
III. Lénárd Pál, k. é. é. (piros .szalagon). 

1 86 november 1. 
h.-szl. Lovincié Sándor. -

IV. Endrődy Géza. 
V. Holek László. 

t H87 május (. 
V 1. J aszusch Ferencz . 
V. Soltósz Izidor. 

• 



1887 november 1. 
I. Reschner Dániel, e. é. k, kor. 
I. Sieber István. 

1888 máj us 1. 
V. Vere bélyi Marsó György. 

III. Somlyai Szilágyi Ödön. 
1888 novembel' 1. 

b.-szl. Kunst Ferencz. 
II. Kálló Antal, k. é. k. 
II. Serédy Géza. 
II. Angyal József, segédtiszt. 

1889 május 1. 
IV. Cserniczky Ede. 

1889 november 1. 
V. Dobos Gyula. 

1890 május 1. 
VI. Baksay Sándor, F. J. r. lvg. 

h.-szl. Sertié György. 
I. Balkay Árpád, oktatótiszt. 
I. Demény Béla. 

1890 november 1. 
V. Sárpy György, segédtiazt. 

VI. Fery Oszkár, a honv. min. X VI. ügyoBztályába 
vezényelve, 1. f. v. 

h.-szl. Madjerié Antal. 

Hadnagyok: 

1883 november 1. 
II. Szalay Béla. 

IV. Vályi Ká1mán. 
1 84 május 1. 

ll. Rákosi Ferencz, oktatótiszt. 
1885 május 1. 

IL-ESZI. Lavrnj.& János. 
IV. Oláh Odön. 
II. Muskó Pál. 

I V. Stingly Zsigmond. 

I ~ 
: Szath . 
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III. Omeisz Gábor. 
IV. Kisfaludy József. 
III. Várady Ede. 
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1885 november 1. 
h.-szl. Schwartz János. 

I V. Czakó-Diósgyöry Barnabás, segédtiszt: 
VI. Csik-szent-imrei Csató Fereucz. 
V. Szűcs Jáll(lS . 

• 

1886 május 1. 
Ill. Török Sándor, segédtiszt. 
VI. Tyrman József, segédtiszt. 

1886 november 1. 
h.-szl. llakovac Lukács. 

VI. Körner Károly. 
II. Bányai Albert. 

VI. Killtis István, e . . é. k. kor. 
VI. Szilágyi Gergely. 

1887 május 1. 
II. Bencze Bálint. 

IV. Soós János, oktató tiszt. 
1887 november 1. 

. II. Szathmáry József. 
1888 május 1. 

III. Loránth Dénes, oktatótiszt. 
1888 november 1. 

III. Molnár József. 
VI. Dumbovics Emil, oktatótiszt. 
V. Tisóczky László. 

III. Szányi Árpád. 
V. Rómay Béla, oktató tiszt. 

VI. Molnos Kálmán. 
II. Szászvárosi István. 

1889 május 1. 
V. Boronkay .ö.kos. 
V. Móricz György. 

1889 novembel' 1. 
III. Kiss László. 

V. Báró Gyula. 



l 90 május 1. 
V. Edvy István. 

IV. Patakfalvi Ferenczi József. 
VI. Tordai Sándor László. 

t sno november 1. 
\ 1. Spalla Aurél. 
1\ . Bariss Arpád. 

Hadapródok : 
I '89 április 1. 

h. -szl. Mirovié Milován, th. 
1889 julius 1. 

II. Pfeiffer Károly, th. 
V. Reschner György, th. 

1 9 szeptem ber 1. 
IV. Nigl'iny Gyula. 
IV. Schachovszky Gusztáv, th. 
III. Pauel' Béla, th. 
VI. Neumayer Szilárd, th. 

ll.-szl. Cár István, th. 
V. Buday Gyula; th. 
II. Gulovics Miklós. 
I. Gróf Csáky Zsigmond, th. 

1889 Jeczember 1. 
II. Némethy Ferencz, th. 

1890 máj us 1. 
V. Pápay Dezső. 
II. Pál Lajos. 

VI. Czeglédy Ferencz. 
L Burján Endre. 

III. Dienes Aurél. 
IV. Körtvélyessy Árpád. 
II. Imreh Ferencz. 
I. Deák Gergely. 

V. Horváth József. 
III. Jakab Sándor. 
III. Jácz Zenó. 

J 800 nuvemLel' 1. 
VI. Dezső Gyula. 
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Szálnvivők. 

I. osztályu százados-számvivők: 

1876 augusztus 20. 
V. Entresz Kornél, a. é. k. kor. 

lR84 máj n. 1. 
rv. Bazsó János. 

II. osztálya. százados-számvivő: 

1887. november 1. 
III. N emPRRzegbi Nemesszeghy László. 

Főhadnagy-szám vi vők: 

1884 május 1. 

I. Borbély Ferencz. 
1884· novemher 1. 

II. Stolzellberg János. 

Hadnagy-számvivök: 

1883 llovem her 1. 

VI. Misnay Jenő. 

1888 május 1. 

II .-szl. Maikié Mihály. 

Vizsgázott számvivő őrmesterek: 

VI. Gál János. VI. Márton István. 
TIL Kristóf Lajos. r. Fabritius János. 

V. Sander Vilmos. II. Suba Lajos. 
Ill. Risztics Pál. 

,'. 
',' 

Röviditések: v. k . .::: vaskorouft; P. tT. ...:= Ferellm~ 
.J {,lI,Ref; k. é. k. == katonai él'deln kel'eslI,t; k. é. é. == 
katoluti érdelll érenl; 1'. == leua; lvg. == lovagja: 
th. :...= tlR7.thelyettes. 



Jelvényes kitűntetéssel biró altisztek 
és osendőrök. * 

A magyar kir. csendőrségnél : 

Balo.q Mihály Ö1'SV. (V. sz. cs. k. ) e. é. k. (1884). 
Bauer Antal ez. önTI. (V. sz. cs. k.) e. é. k. (1884). 
Benedek Fel'encz cz. őrlll. (II. sz. cs. k.) e. é. k. (1883). 
Bernschii!z J()zsef ez. őrlll. (VI. sz. cs. k.) k. e. é. k. 

(1882). 
Csorba BúliJlt (II. sz. cs. k.) II. oszt. e. v. é. (1878). 
Cziriúk ~[ihály cz. önTI. (VI. sz. cs. k.) e. é. k. (1880). 
DltmtÍ F f' l'encz (IV. sz. cs. k.) e. é. k. (18~}O) 
Dann Simon ez. önTI. (VI. sz. cs. k.) e. é. k. (1889). 
l)ehrer;zmli Sándor Ö1'111. (I. sz. cs. k.) k. e. é. k. 

(1888). . 
Dfl'encsényi János ez. Öl'ln. (IV. sz. cs. k.) e. é. k. (1885). 
Franz ~Táno8 örm. (IV. sz. cs. k.) e. é. k. (1885). 
G-idró MiJuily cz. őrm. (V. sz. cs. k.) k. e. é. k. (1887). 
HalyzBín Júnos csellel. (IV. sz. C8. k.) e. é. k. (1890). 
Hoss Júnos őrm. (IV. sz. cs. k.) II. oszt. e. vit. é. 

(1878). 
T. Kovúcs Júnos csenet (IV. sz. cs. k.) e. é. k. (1890). 
Kovács Gergely csenet (IV. sz. ca. k.) e. é. k. (1890). 
Ki8 Ge1'gely őrm. (III. sz. cs. k.) k. e. é. k. (1884). 
Kiivéfl' István örm. (IV. sz. cs. k.) e. é. k. (1889). 
László Józse! cz. őrm. (III. sz. cs. k.) e. é. k. (1886). 
Lőfy Gyula ez. örm. (V. sz. cs. k.) k. e. é. k. (1884). 
.Z'lJá1·k Zsiva csend. (II. sz. cs. k.) II. oszt. v. e. é. 

(1878). 
l\IauJ'ol les Gál őrm. (VI. sz. cs. k.) k. e. é. k. (1 87). 
~1 aye1' Flori8 ől'm, (II. sz. cs. k.) k. e. é. k. (1889). 
Moldovan Tárlot, ez. örsv. (T. AZ. cs. k.) II. ORZt" vit. é. 

(1882). 

. • K. e. é. k. -: koronás ezü:;;t érdemkereszt; e. é. k. -
ez~st ~l'demkel'eszt; oszt. v. e. é. = osztályú vitézRégi 
ezust el'em; cs. k. = csendöl'kel'ület. 
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ltfll'rrínyi IgntÍcz csend. (VI. sz. cs. k.) e. é. k. (1889). 
Na-gy IstvlÍn örm. (I. sz. cs. k.) k. e. é. k. (1886). 
Na.gy ,József örsv. (I. AZ. cs. k.) k. e. é. k. (1882). 
Ni.~zto)' GyöqlY önne (ll. sz. cs. k.) k. e. é. k. (1887). 
Púz tér József ez. őrlll. (II. AZ. cs. k.) II. ORzt. v. e. é. 

(187 ). 
Rúcz Flúriún Öl'RV. (III. sz. CR. k.) L OS7.t. vit. e. é. 

(1884). 
Rohn János őrul. (V. S7.. cs. k.) k. e. é. k. (1889). 
Ruszuly Im're csenll. (I. sz. cs. k.) e. é. k. (18!) ~ )). 
Sa'lltSek Géza ez. önn. (VI. 8Z. cs. k.) II. OS7.t. e. vit. é. 

(1878). 
Schnol'er Károly ŐrlD. (I. sz. cs. k.) k. e. é. k. (1888). 
Sza:ndovits Jakab őrlll. (IV. sz. cs. k.) e. é. k. (187~n. 
SzigeU Gyiirgy ez. Őrnl. (VI. S7.. CR. le) If. oszt. e. vit. é. 

(1878) . 
Szilts János őrm. (IV. sz. cs. k.) k. e. é. k. (18eO). 
Tóth Bertalan őrm. (III. AZ. cs. k.) II. oszt. e. vit. é. 

(1859). 
Zam'J71er Gyö"rgy ("rAV. (II. sz. cs. k.) e. é. k. (1887). 

A k · h l d""l m. Ir. orv.-Sz av. csen orsegne : 

Butkovié Antal őrm. II. oszt. vit. e. é. (1878). 
Oa?' István örsv. e. é. k. (1890) . 
Dalé Bude Öl'SV. e. é. k. (1888). 
E6imovié Mihály csend. e. é. k. (1884). 
Kaise'l' Lajos őrru. k. e. é. k. (1879). 
IÚ'nié Péter őnn. k. e. é. k. (1881), 
Mat1ják Gyó'rgy Öl'Sv. e. é. k. (1884). 
lVyiko't'a, Józse! őrlll. e. é. k. (1873). 
Perii Miklós őrul. k. e. é. k. l18 6). 
Pesun Mihály őnll. k. e. é. k. ( 1~84). 
Prazak Venczel Őrlll. L oszt. vit. e. P. (18G7 ). 
lhlovéié Pál csellcl. e. é. k . (1884). 
V'U,kovié Józse! örs\'. e. é. k. (1884). 
Rlol! Júnns őrm. e. é. k. (1884). 



A magyar kir. csendőrség elhelyezése-. 
I. számu csendőr-kerület. 

l.'ü "Z/'I : If oloz,fwáJ·t. 

Pal'nncsllok: Báji Patay András eZl'e<1es. 
Parnucsnok-helyettes: Ederer Nándor szá7.afloR. 
8egédtiszt: Szőcs lJ[~luíly főhadnagy. 
Oktató tiRZt: Balka.y Arpád főbadnltgy. 
::3zám\'iyő: Borbély FeJ'encz főhadnagy-számvivő. 
Hn<1bil'ó : Miskolczy Kálmán honvéc1százados-had· 

llil'ó, UJ m. kil .. VI. honvéd-kerületi parancAllokság
tbl beosztva. 

l\iegnevezése J bYJalo-,-g_ 
- - ------------

=0 I ;..., ,... 
QJ -+=t .. ~ 
~ CtJ '0 lU 

~ ~ ~ II :0 :0 ~ :0 

tiZ Öl'S }JfU'anesnokának 

- -- _._-

l-si; s.zárny " .N(((Jy-8zebenben, 
Pa,rancsnok: Zie.lJ1er [(árol.lj L oszt{tlyu RzázatloR. 

i-ső szakasz Nagy-Szebenben. 
Paru,QCRllOk : Búgyll Ferencz főha<1nagy. 

I 

1 Nagy-Szeben Burján Endre hadapl'b<.l I ~ l 8 II 
2 Szelistye Kibédi Sándor örsv. . l 4 !j 

3 Szerdahely B6ér József örav. . l 5 6 
4 Dus nvári örs . l 7 8 
5 Sugág B'il'talan Lajos örsv, . j I 7 I 8 
5 Szászsebes Bretz Féter ez. őrm. . 1. 5 G 
7 Uj egyház Hipos .János ez. Ö1'111. • 1 4 5 
8 I Pelek Szotyori l\Iihály ez. flnll. . l 4 fl 
g Veresto)'ony Oráes Antal Ö)'~V. • l !j (; 

10 Resinár' Thál JánoR örsv. . I t 4 [) 
11 Vizakna .JÓzsi István ez. c,l'm. . I 4 ri 
12 ::;egesvár Dinka It;tván ez. (ll'lll. 1 () 7 

l i, (i 1:1 l\ledgyes Titera János Öl'm. . u 
14 Nagy-Selyk Nagy l\Ióze:-l ez. ürxv. . l 4 I fl 
ib Szent-Ágota LŐl'iucú Ferenez örsv. . l 5 I ti 
iG Naau-Sillk Rúk()~y Gynla Öl'XY. 1 I 4 I 5 , o.' 6. • 

" 



Megnevezése l Gyalog 
- - --

I 

I 
,... :0 

~ QJ +> ,... 
It?; örsnek fi?; or~ parancsnokáuítk +> QJ :0 ~ 

:IJ N T-
r.:: QJ QJ ~ QJ .... a ~ .... N .... 

.... ::. I ;L QJ 'l. 
S I ,... .... oc 'r. 

~ 
:0 :0 ~ :0 

=--
17 ' Hégen 

, 

114 Agotha Albert örsv. • 5 
'18 Kűhalolu Fekete Anclrás cz. örm. 

, 

II 1 4 5 • 

19 Hévíz Nagy ,József Öl'SV. · l ' 4 fi 
20 Fogal'as SChWítl'CZ l\iózes őrm. I 1 • 8 9 
~1 ~árkány Kroner l\iihály Öl'SV, • 1 4 !j 

22 Uj-Sinka Miklós Géza Öl'SV. • l 4 5 
23 I Vledépy Májeríán ,József örsv. • 

I ~ 4 5 
21f Alsó-Arpás Hadnagy Vilmos örsv. · filG , 

2-ik szakasz Déváll. 
Parancsnok: B allá Rezső főhadnagy. 

25 Déva l Papp Pál örm. i ll 6 I 8 
26 l\Iaros-llye ; Kiss József cz. ől'm. I ' 1 4 5 
27 Dobra Bncholczer György örsv. . 1 4 5 
28 Zá.m Kiss Károly cz. örs v . . 1 4 5 
29 Boicza Marosi Lajos örsv. . 1 4 5 
30 Brád Kovács András cz, őrm. . 1 4 5 
31 Kőrösbáur.a Bagoly András örsv, I ' 1 5 6 
32 Vajda-Hunyad Kraft János cz. Ől'm. . 1 4 5 
33 Hátszeg Panel' Fl'igyes cz. örm. . 1 4 5 
34 Várhely Konnel'th Dániel örsv. . 1 4 5 
35 Bukova Schneider ,József örsv, 1 I 4 5 
36 Pnj Kassay Aladár örsv.. . 1 !j 6 
37 Petrozsény Török István cz. őrm. 1. 7 8 
38 Vnlkány eSül'ja Barabás őrm. . 1 5 6 
39 Cimpuluinyág Horváth Pál Öl'SV. . 1 ' f.) 7 
40 Piski-Telep Bellczédi József örm. . l 4 ' !j 
41 Szászváros Pak l\iibály őrm. . 1 5 6 
42 Kudzsir Bitai Tamás Ö1'3V. II . 1 I 4 5 
1.3 : Algyógy Haidvogel .J ános örsv. ~ . 1 I 4 5 

2 -ik szárny: Brassóba,J~. . 
Paranmmok: Q.CJászá'l· János L o8ztályn százauos. 

~ 

1-8ő szakasz Brass6ban. 
Paranmmok: Szabó József főha(luagy. 

44 Brassó Egyed J 6zsef őrm. ~ I 1 
45 Volkány Szamosi Lászl6 ez. Öl'ID. • t 1 
46 Pl'edeal Grosz Frigyes örm. II 1 1 

6 9 
5 6 

11 tR 
.{. 
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41 Ó-8állez l Kádnr .T ános örsv. 
48 Hosszufalu Nősner Vilmos ez. örm. 
49 rrúz~már S7.otyOl·i Lajos ez. őrm. 

1 
• 

• 

• 

50 8.-S".-György Busz János ez. ŐI'm, 
51 Hitlvég Porzsolt .J ózsef ez, Ől'm. 
52 Nagy-AjtA. Tompa Zsigmond Ől'SV. 
53 Bar6th Ném t,th J ózsef ez. éirm 

• 54 ~iikszácl Pap :\1iklós ez, Öl'SV. 
55 Uzon ~Iagyari András örsv, 
56 ~f!lksa Bo nOCH .TállOS örsv. I • 
51 K.-Vásárhely SzilvÍtsi Vidor ez. őrm. II . 
58 Bereczk Czhiflk Iglláez ÖI·SV. I' • 
59 So6smezö Héjjn Domokos örsv. I • 

60 Kovászna Péter Jftno8 Öl'SV. • 

6 t N .-Borosnyó Bn.rdoez István ör1"lV, • 

• 

• 

62 Szita-Bodza Gál Laj~s ez. őrm. 
63 Bodza öimon Adám örsv. 

1
1

4 5 
1 5 6 
156 
168 
145 
145 
145 
156 
145 
156 
167 
167 
167 
1 4 5 
145 
156 
156 

64 Előpatak nyári ön:; 
65 Törcsvál' ~folclováll Tódor Örsy. l

öSIiZ. létszámbó] 
· l l / HI 7 

2-ik szakasz Csik-Szel'edán. 
Parancsnok: Sieber István főhadnagy. 

6G Csik-Szerecla I Keresztély 1\16ze8 öI'm. l 1 
ö7 Kozmás Zsigmond Ferenez ö]'~v. . l 
G8 Kászon-Ujfalu Thiess János Öl'av. . 1 
69 Kőkert Bordás Lázár örsv. 1 
70 Cs.-Sz.-György Baezoni István őrsv. . l 
7i esik-Gyimes Bedp.r József örsv. . 1 
72 Szépviz ! Sehiell Frigye3 Öl'SV. . 1 
73 Sz.-Domokos Lukács G.vörgy örsv. 11 
74 Gy.-Sz.-~liklós I Bokor Béla ez. ormo . 1 
15 Ditró ~Iuresiáll János Öl'sv. r 1 
16 Közrésztetö llyál'i örs I . 1 
77 Borszék Jancsó Imre örsv. . 1 
78 Bélbol' Lukács 1\1ihÁ.ly Öl'sv. 1 
79 Tölgyes Koródi Dániel Öl'SV. . l 
80 Zsedánypatak Kovács Fel'enez örsv. . 1 
t Sz.-Udvarhely Dánes l\iiklós cz. orm. 1. 

• 

6 8 
4 5 
4 5 
5 G 
5 {j 

() í 
4 5 
4- 5 
5 {j 

4 fi 
4 5 
4 5 
7 8 
(j 7 

16 7 
7 8 

\ 
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2 Oláhfalu Kafka Lip6t örsv. r. :1l41 5 
83 Hom.-Oklánd Baü:i~oni György Öl'sv. II . I i I 5 I (j 
84 Sz. ·Kel'esztur 806::; J 6zsef ez. őI'm. . I 1 6 7 
~5 Korond Simon Mihály Öl'SV. : • 11 I 6 I 7 

/3 -ile szárny: Maros- V'ásárhelyt. 
Par.: Rákóczfa.l vi Rltkóczy MÜ,·ló8 1. oszt. százados. 

i-ső szakasz l\laros-VásáI'helyt. 
Parancsnok: Gergely Ferencz főhadnagy. 

86 1\1.-Vásárhely I Deák Gergely hadapród '2 1 I 7 110 
81 Mező-Bánd Szöcs Mihály ez. örsv. . i 4 5 
88 E.-Sz.-György BOI'bély Ignáez ez. őrm. . i 4 5 
89 Ny.-Szereda Kompoti Antal ez. örsv. . 1 5 6 
90 Hódos N estor l\iikl6s ez. őrm. . 1 4 5 
91 Szász-Régen Török Dániel ez. őrm. . 1 5 6 
92 G.-Sz.-Imre Kovács Fel'enez ÖI'SV. 1 4 5 
93 Déda VIád J6zsef ÖI'RV. 1: 1 5 6 
94 Palota-Ilya Kovács Lajos Öl'SV. • 1 7 
95 ; Oláh-Toplieza László Gyula örsv. I ' 1 7 8 
96 EI'zsébetváros Mészá1'os József ez. őI'm. 1 . 7 L") 

97 Szász-Náclos Gyárfás Z igmond örav. I ' l 4 5 
9~ Bonyha Vajda Elek örsv. . 1 4 5 
99 Racln6th Grósl Mihály örsv. . 1 4 5 

1uO D.-Sz.-Márton Tóth Imre örsv. 1 5 G 
101 Zsidve Nagy Domokos örsv. . I 4 5 

2·ik sznkasz Nn.gy-Enyeden. 
Parancsnok: Saymann JÓz8e.f főhadnaKr. 

102 Nagy-Enyell I Nagy István ől'm. 1 1 I 5 j 
103 Tövis I ~Iüllel' ~Iihály ez. önll. . I 1 \ 5 6 
104 BalázsfaI va Polgár J IÍnos ez. önn. . I 1 I 5 {) 
105 Gy.-Fehérvár Kedves I"tván ez. őrm. . l 5 ti 
106 Magyar-Igen BpTtalall J\lIihály ör~v. . 1 4 5 
101 Metesd Szilveszter Győrgy öniV. . 1 4 5 
108 Zalatna Boga Imre örsv. . 1 5 ti 
109 Abrudbánya RÁ.<lnly J6zsef ez. [hm. . 1 5 (' 
110 Vere patak Mintse]\: Jáno9 Öl V. • l 4 I 5 

4* 
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11'1 Alvincz I T6th V inmr,e cz, 
,. 
orma 

112 Vingárd I Péter Lajos Ör -;y. 
113 Tordtl ' Budai János 

., 
orm, , 

114 Egel'begy Kiss Arou Öl'sv. 
115 Mn,ros-Ludas Csuka JY[átyás örs V. 

116 Felvincz Popiczka Kelemen Öl'SV. 

111 Toruczk6 Orosz János örsv. 
1'18 Alsó-Jára Czimbalmo:;J 6zsef cZ.örm. 

• , , t . 119 Offenbánya Konya Samuel orsv. 
120 Topánfalva : Sehnorer Károly örm. 
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() 7 
4 fi 
4 5 
4 5 
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4-ile szárny: Kolozsvárt. 
Parancsnok: László Albert II. osztályu százados. 

l-ső szakasz Kolozsvárt. 
Parancsnok: Reschnel' Dú'niel főhadnagy. 

121 1 Kolo7.~vár 
122 Gyalu 
123 Bánffy-Hunyad 
'124 1 Csucsa 
125 BorsA. 
126 Kolozg 
121 M6es 
128 Hidalmás 
129 Szamos-Uj vál' 
130 Pánczélcseh 
131 Deés 
132 Csáki-Gorbó 
133 Nagy-Ilonda 
134 Káp.-Monostor 
135 lVlagyal'-Litpos 
136 Oláh-Lápos 

Dávid Ignácz örm. 
Szab6 Istviln örsv. 
:Mayer Flól'is öl'm. 
Am brus J 6zsef örsv. 
Szab6 l\lihály örsv. 
Gl'ámpesz Márton örsv. 
~rausz György cz. örm. 
Urögdi Lászl6 ez. örm. 
Rostauschel' M. ez. őrm. 
Kovács Géza örsv. 
Debreczeni Sándor örm. 
Szöcs János cz. örm. 
Balik6 Sándor ez. öI'm. 
Boné Andrá8 örsv. 
Hajdu István ez. örm. 
Gergely fi. Gergely örs v . 

~-ik szakasz Beszterezén. 

11 21 18 II 
I . 11 4 5 
: . 1 1 ' 67 

· 1 4 5 
· 1 4 5 
· 1 4 5 
· 1 5 6 
· 1 5 6 
· 156 
· 1 4 5 
1 . 6 7 

145 
· 1 5 6 
· 1 4 5 
• 1 5 ti I . 1 4 5 

Parancsnok: De'mény Béla főhadnagy. 
137 Besztel'cze Wassel'er R6bert őrm. I 1 1 5 7 

, 

4 :. I 

I 
" I 

138 Lekencze Unger István cz. lSrm. I ' 1 4 5 r. 



, 
\ ~ 

'l 
• I. 

]\Iognev zése 

!LZ örsnek nl'. ön; pl1ranCRllokána]{ 

- ---_._== 
1 ~10 1 Nngy- ajó Kaufmesz 1\1. CZ. ŐrID. 
140 Na z6<.l Kovács György cz. őrm. 
141 Q.-~ z.-György Dernel' Ferellcz ön;v. 
'1Ii2. O-Ralina :Fodol' Lőrincz cz. őrm. 
143 roj.-Rotunda Kovács Elek cz. örsv. 

~ Gyalog 

;... tO ::: cl) ~ ... 
~ cl) 

~O <1.1 
til N "" <1.1 cl) ~ <1.1 

S ~ ::::l 
CI'. <1.1 ' f ;... :;.... r .,-

=0 :':) '-' ,~ 

-- • -~ -

1 I fl : 7 
· 1 ~ lj , 

· t ) 4-
· 1 I 4 

1 f:> 
1 5 
1 5 
t ' 6 

1/i4 Lajosfalva Erdős Károly cz. Öl'~v. . 

fl 
5 
(j 
() 

'145 Kosna Gergely Sándor cz. Öl'sv. . 
146 l\1ag.-Kalulnj Kovács Trifon örsv. I • 

-147 BOI'gó-Prund , B. Nagy Sándor Ch. ől'm. , 
148 Tek.r- Schmidt Ferencz őrm. I . 

149 l\L-Orményes Klein Izsák örsv. . 
150 Kékes Csol'tea Sándor örsv. 

fl 
7 

1 5 I (j 
1 5 ' ,. 
1 4 :j 
14;) 

1 ~ 1 Bethlen N agy József örsv. 
1b2 Csicsó-Györgyf I 

. I l 5 I 6 
, / 1 , 4 1f) 

Se.(J('(l/m u nk ciso 1.' : 

a .'ie[Jédtiszti irodában: Szőke Bálint, Bzentpétery Sándor és 
::\1 urányi József őrmester ek ; 

a számvÍ1)őségnél : Fabritius János vizsg. l::)zámv. őrmester; 
ohadbiróságnál: Dencz Adolf őrmester; 

az 1. szárnynál : KolószlÍr ,József őrmester; 
fL 2. « Halamka Ferencz « 

a 3. (I lVluszke András I( 

a 4. (I .Bindel' Frigyes (I 

segéd-oktatJ: Bigida György cz. őrmester. 

* 
5 
~' .1 cs f'tulőr-ki"1'zile t alZoIJ/lÍnyn : ~ tör7.s -, 15 főti sz t, ~6 őrme.~t el' 

114 örsvezető, 710 csendlír ; 4 szárny, 8 szakasz, 159 Örf;. 
A k eriUet területe: 5rI7 ;~1 '117 D kilométer; .fi lakosok 

l:I~áma: ~.153 , 780. 

E'7 cscudűrre átlag (H 'V~: l D k~n . b~ ';W~; ) lukl)~ os· l ~. 
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II. 8zá.mu csendö1oherület. 

Pa.rancsnok: Földvári háró Földváry Lajos Őrllagy. 
P.arancBllok-heJyettes: Rusz Illés Bzá,zadoH. 
Segédti zt: Angyal Júzs c! főhadnagy. 
Oktatóti "zt,: Rákosi, Fc're'/t(;z hadnagy. 
8Zá.lllYivő: Stolzell bCI'[J Jú II 08 föhatlun.gy-s~állL vi vő. 
Hallbil'ó: Zsivk(Jvi:;s Lajos honvódszáza'los-IHL,lbil'b , 

a lll. kir. II. honvétl ker.-paraucRuokságtól htlOsztva. 

1\1 egn e v e z é 8 e 
----- -----, I 

.. --... . :d 
N 
rr: 

az önmek 
az lil'::; 

pal'fmcsnokáuu,k 

-..-; - -
.-: --- ~ --

l-ső szá!rny.' SZf3(Jed en. 
Pal'allc "nok: Zg,jn;ky Lúszlo I. u~ztályll H~á~ados. 

I-sö szakasz Szegeden. 
Paraucsnok: Tyll Lúszlá főhatlnagy. 

1\ Szeged ' B~ro~Sándor ez. örm.
l 

l JI . J\, 8 ,Ito 
2 Kistelek Refner Jakab eli. "I'm.. 1. ,.;1\ . 7 
~ . Csány Takáts .JÓzsef Öl'HV. l . f) li. 
4\ Csongrád Pap Sándor Ol'tlv. . j 6' 7 
5\ Szentes Jobban József ()l'BV. II .1 - t.

1 
HI : 7 

6 ~Iinclszent Hambaeh Ernő ez.ől'm '. '1 l.. . hl • 7 
1' j\Iágoes \priviezerJ.eZi.örm. I l . ~ .. \6 
~ ~~~i·-Vásárb. ~a~~~~r~Jf:~aCí'~r~/~:m. l : , 'II i. \ :. \ ~ \ . ~ . 7 

10 Pitvaros Szauó Anclrits ez. ürsv. \ 1 r, l . j fi 
11\ Nagy-IJak Rusz Lipót ez. örsv. .' 1 r) fi 
12 Batonya Horváth János örs v . .. 1 r)' . (; 
13

1 

Kevermes Dóezi Sánclür ez. éSl'm.. 1 5 fi 
14 J\I.-KovácBllázal Ráfuly Aua. ez. Ől' ro . ' . t '. \ 1 . \ fl . fl 
15 Apáczt1 I Fekete János ez. örsv. I - I l. 51 . , 6 

• 

, . , , 

~ I • 
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-i ~nlll : Z lnb 1'11 
l ru:~ II ISllok: II indi 7 Ká" ly , 

t- znknsz: Zomll 1'1 nil, 
rarHll('~nok: Klt'mm Ju.' ti" lh \ lll: . 

Zombl r da án r (' , " 1"1 l· _ , l , 
.. G.-B fT j 'Yn r Yllri ' l'. nu.., 1 . 

Apntin HllDll Yilm)s r I • ., 1 . 

• 

II . 
· f . .. 
, • 

Blzdl11 • k ~lVi h Y. ü)"', , , l . :, . r . 
• 

\0 zállhlVa .., mrka .1 t. zs f or:v. " I . . 
'H ztl ni -i . .; Illy s I,i or:-;y. " l . , 
3, I;\ajn Virágh t{, ' lll" ('z,l'I'Ul. . , I 
"') ()-Hztall/lr , .. imi< 8 I njo: "l'". . I 
~ 't O-~Zi\'l1l'Z ~znuó I:t, ún lll' • l , 
: 5 Knlll ngy H{md r z. "nu. . , I . 
"6 Topo'vn ~ipl . ll'llint Öl"SV. , 

37 C'" lltavl r :Sznntó l itI or~Y. , , II I • 
.F ketehtlgy iUH II .Tt\tw l'Z. H's\', , . 

2-il- ~znkn~z: Ujvid kt n . 
Pa.rnllcslJol' : 11 (í.lld ~ hl fa l f )hadnagy. 

3a tJ jvidék I Gr lllDlillgt1rA. ·jf..t)l'lll. / t 'I ,I ~) I 
40 0- II ttak I Leng, l tI ÓZ8 f cZ.()rm, I • • , • ) , 

41 PetrovÁ.(·z l·' k t Sr\m'll l örsv. ','I I . ',' 
4') Temerin I Hioz J' no Öl' V. • l. ! 5, 

• t 
· tl . 

· t, . 

• , 

, • 

• ~ R , 
.11 h l , 
• t' • 

· HI . 



-(j , ) 

Ivlegnevez ése ... :0 c: cl) +> ... .... cl) 
>0 cl) 

-- - - - - al N re ,f-
cl) cl) Q./ 

S P c: N 
U; Q./ rf . ... ... UJ ef • .. 'O lO O lO az on; 

az örsnek parancsnokának ~ 60- -bO--- 1-6C-
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43 ' Ném.·Palánka 1 N. lIIihály L. ez. őrm. 1 

: I 
1 I r 7 • · ) • 

44 1 Hódságh l\ll'akovics GiÍ,bor örHv. l , !) ' r · · · ) 
I 

I .' f) l' fi 45 Pivnicza Avrizsán .János örsv. • • 
T . H 'th l' .. I 1 fi • I t 46 Szent- allia.s orva, ano: onlV. • · · • I 

47 , Ó-Becse Kauyó Forgó J óz. örsv. · • l • 
(l · 7 

48 Zsablya Tályai I!:)tván Öl'SV. • • l · f') • () 

4 g Feh;ő-Kovil Pomotby FcrellCz örsv'l • 
: 11 

1 • ·1 
: I 

5 
bO Bács Selymes Au(hás ör:;v. , · 1 • 5 ti 

·1 
, 

51 Titel Békefi LázlÍr örsv. I · I 1 ' 1 fl . , Öl 
I 

S-ik szárny: :N'(l,[]1J-R'ikindán. 
rarallcsnok: Nagy Git bor II. osztályu százatlot:. 

I-ső szakasz Nagy-Kikindán. 
Parancsnok: Be'ncze BáUnt hadnagy. 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

52 Nagy-Kikinc1a Poszpis Géza őrm. 1 1 1 . ;3 4 5 5 
53 ~agyar-PlÍdé Nyiri Lajol:) örsv. . J 
M O-Béba HáromszéJd A. cz.őrm' j 1.

1 

. , 

55 Török-Kanizsa Vál'Y Lajos ez. őrm. I . 11 1 
56 I Valkány Tódor János örsv. .I' 1 
~7 N.-Szt. ~liklós Maro i I\lózes cz. őrm. : I J 
58'Kis~Zombor Bulfán Gábor Öl'SV., ' 1, 
59 I Pel'jámos Podbaezky 1\1 ez. örm.' . : I 1 
60 Zsombolya Nisztor GyÖTgy örm. " 1 1 . 
61 M.-Czernya Nagy Imre . 11 
~~ ~~~,~it~-c~~~~ ~~:~~; fáe:~~~~~,~~' : : 11 ~ : 

64 Csatád Libeg János örsv. .. I J 
~-ik szakasz NagybecRkel'eken. 

Parancsuok: SeJ'édy Géza, fóbatlnagy. 

1 . fl 
!) , . 11 {-l • 

4. 4 ~i ~ 
5 .6. 
4 . 
5 

5 . 
fi • 

. 5 . 4 
4 
4 
4 
4-

5 
. 5 , 

5 . 
" 5 . 

6~ K.-Beeskerek Berkes L:tjos cz. örm. " I I I . , 4' 4· ;) 
66 B.-Szt-György Baloób 8ámnelcz.örm. J l . l . fl 

fl 
• 

(17 l\IeJlenczo Czipóth Istv. CíI,. örm. I. I.~ . 5 
(1R Török-Becso 1 .B'ehlll!:l~ Istv{m ör~v. III .,. ·1-1 1':.1 
ml Beclllnt l'itl ,JÚllu CZ;. lJl'ID. ' • • lj . ol 

ln l ~itnláll.Y Fnrkas Alltal <:./';. önn. 11 
• I I: ji 

71 0-'rdek j l1'latrics ~'el'. C:li. Ün:iV. .! l. 1, • .J, 
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n Lajos ez. őrm. 
'. zig ti ~fihály Öl'SV. 
Oláh ~Iihály ör.:-,. 
, ida Sándor örs,. 

l Pl'eiszlm' Ign. ez. örm. 
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b-ik ::;zaka:::;z Pallc:::;oVtm. 
Parancönok: 8zenfJJúhúlyi Lajos főhadnagy. 

17 tPaucso-va 
7 Glogon 
79 Homoliez 
O Réva-Ujfalu 

81 Alibunár 
~2 Dobricza 
83 Oppuva 
84 Antalfalva 
85 Ozora 
'6 Perla:::;z 

Gaáli Gyula őrm. • 
l\Iakk 1\Iiklós örs\'. 
Kocsi~ Z:sigm. ez. önll. 
Lás:.dó ~Tánüs örsv. 

I 
Zillieb Fer, ez. öl'm. 
Balog]l Imre ez. őrm. 
Mihelie::>l\tlhtv. örsv. 

v 

Elulieh Ant~] orsv. 
Tóháti ,János ől'm. 
Baner JÓzseföl':::;v. 
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4-iJc ::;zárny: TelJ l es várt. 
Par(l.ue1:mok: lV enni nger Jozsef 1. osztályu !;;z(l.zall(l~. 

l·sö szakasz Temesvál't. 
Parancsnok: Szath1ná'ry József latlnagy. 

87 Temesvál' 
88 Beregszó 
S9Remete 
90 Bruckenau 
\)1 Vinga 
~2 Uj-Arad 

'~3 Székesut 
01 Lippa 
~)b Alj O~ 
nG Rékli,H 
a Brcs~tuvúc~ 
liS· KiQzctú 

Iml'eh F. hadup. Öl'SV. ~ • t, .11 ~ 
Simon Péter ez. örm. ., ' 1 ;1 
Lauseheeker JiUl. örsv.. .1. I 1 
Proeh József ez. örsv. . .1 " " :-

• (l • 
lj • 

Jakab ,József ez. i:ínn. . . I ' 1 ~I 
Bl)}uir l\fihály ez. ih·m. . . , . .l 

,T~~ú l)é~el' e~ ... Öl'bV. l! " 1, .::1 fi. 
I 1\18S IJoZisef onw. · I f,. Ii . 

"'salúka ,Hmm; <lZi. Ül'HV'
1 

• I 
Bartha .I ózsof ez;. ÖrIU. ,. :, 
Szelltmihályi :M. eZ.IJI':; I. fl 
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I :)zú nlú ;J ó~~cf . I ., j. r, 



Megnevezése Gyalog 
-

~ >0 
~ ll) 

..., ... 
öl'snek az örs pal'unmmokának 

..., ll) >0 ll) 

az cr.. N re 'fl 
ll) ll) <lJ ... ~ ~ ~ S N ... cr. ll) '7) 

·d 
N 

l-t .... :r. "J) 

a:: 'O :0 o :0 
I 

- ~ .. 
I r 5 6~ 99 ' Buziás Kiefer Pét r örs v . I • I 

too \ NaO'y-Kövéres Szamoilla Vazul ez, örsv. • 1 4, lj 
t) . 

Szöllősi Laj os 145 1011 Rittbm'g ez. orsv. • I 
~-ik szakasz Vel·seezen. 

Plaif/er KfÍ1'oly hadapród-tisztIl. iueigl. 
Hayn János ez. őrm. 1 1 6 8 

Paralle811. 
102 Vel'secz 
103 Kustély 
104 Varaclia 
105 MOl'avicza 

Gradt I tván ez. őrm. . 1 !) 6 
l\Iűller }'Iátyás ez. örsv. . 1 4 5 
Gei z 1\Iátyás I 1 . 4· 5 

~ 
... • • 

106 Gattaja Rosenbliith Pétel' ez. örsv, • 1 5 6 
101 Detta Kovács Buna J. ez. örsv. :1 . 1 4 5 
108 Csákovár l\Ielehior János örsv. • 1 5 6 
109 Fehél'templom Szervaezius Gábor ez. örsv. • 1 6 7 
110 Jaszenova Bába AllClrás ez. ÖSl'V. • 1 6 7 
t11 Károlyfalva Csillag Dániel örsv. 1 ~ 6 • ;) 

112 Bavanistie Hepp József Öl'SV. 1 5 6 • 
6 I 7 113 Kubin Pakay István ől'm. • 1 

114 Deliblát Ruzsnyák János ön;v. • 1 () 7 
115 Liebling Józsa Ferenez ez. örsv. • 1 4 5 

lj -ik szárny: Dtl/goson. 
százados. Pa.rancsnok: Osefrszky Lajos II. oszt. 

l-ső szak-lsz Lugoson. 
Parancsnok: Muskó Pál hadnagy. 

116 Lugoö I Bodonyi Károly ez. őrm. lJ) 1 I 8 11 ... 
117 Duleó I Bambaeh Ferenez örsv. 

II 
• 114 5 

118 Zsidovin Siegens Frigyes Öl'SV. t 4 5 • 

119 Bogsánbánya I Baustiidter János örsv. 5 I 6 1 • 

120 Resiezabánya Zaekel Pál ez. őrm. 1 5 ~ 6 
121 N .-Zorlenez Delő N agy István 1 4 5 
122 Kricsuva HOl'nok Pál ez. ől'm. 1 6 7 
123 Bálinez Takács .J ózsef ez. őrm. 1 6 7 
124 Zabález Fódor .J ózsef ez. örsv. 1 1- l) 

125 Birkis Márton Fel'enez ez. " 1 5 6 ormo • 

126 Fac set Csibi Alajos ez. örm. 1 5 6 
127 
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Pojén BiTó }'Iór Öl'SV. 1 4 .. 
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~-ik szakaxz Karánsebesen. 

Parancsnok: Szúszvárosi Istvrín hadnagy. 

129 KRránse bes 
130 B07iovies 
131 Dalbosecz 
132 Szászkabánya 
13~ I Jám 

Najclas 
134 Ol'aviczabánya 
135 Steyerlak 
136 Kákova 
137 Krassova 
140 Tel'egova 
141 Szlatina 
142 Ohába-Bisztra 

Németh Lázár örm. 
Rosenstein l\liksa Ö 1';-; V • 

K ocsis György cz. örsv. 
C!:)oma Béla örsv. 
Grünwald Adolf örsv. 

Schmidt Fel'encz Öl'SV. 
Lövi Ignácz ez. örm. 
1\Iiklós István örsv. 
Hohol József Öl'SV. 
Andl'ácl ,János ez. Öl'l5V. 
Drehor Adolf ez. örsv. 
Maj Ol' Dániel ez. öl'm. 

3-ik szakasz Ol'sován. 
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Parancsnok: Sza.lay Bell~ hadnagy. 
, 

HJ O-Orsova '\ Barabás Ignácz örm. 
144 Toplecz Nimcsevics .JÖzsef Ön:lv. 
145 , Herkulesfürdő Wick János ez. önn. 
146 1\Iehádia Tábormü Sándor cz. ön;v. 
13~ Lapusnicsel Kellcz Keresztély ez. örsv. 
139 Korniareva Sluivanek Fet'encz örsv. 
147 Pln.visevicza Szij nrtó K::n'oly örs v . 
'148 8zvinicza Faz'kas Ferencz örsv. 
149 Berzászka Elu'mann 1\Iátyás ez. örm. 
150 f zikevicza Baran'i Mihálv Ör:-3v. , , . 
1~1 Uj-:\lolclova I Koó. Lajos ez. Örl:lv. 
152 Belo bl'eska \Vachsmann Illés örsv. 
1~3 Báziás Béh Dávid cz. őrm. 
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a számvivöségnt:l: SuLa Lajos viztlg. l:izámv. Öl'mcl:ltcl' és 
Preit1t Gábor őrme8ter. 

a hadbirósdgnál . • Jaroch Vilmos őrmester. 
az 1. H(trnynál: Vio}:\z Bálint őrmester. 
a. 2. « • "Velther l\lihitly örmester. 
a 3. IC : Orbán IRtvlÍn őrmester. 
II 4. cc : Klein Adolf lirmester. 
(IZ 5. « : "Villter Antal őrmester . 
• 1 l'!~(1nt1c'i,.k(l,.iilct állománya: ':2 tÖl'~S-, ':20 főtiszt, ~O gynlog-, 

ti lova:;; őrmester; 12H gyall)g, ~:~ lOVIlS örsvezető ; ti 14-
gyalog-, 14~ lovaH c:endől'; :) szárny j 1 ~ szaka!::j~; 127 
gyalog-, ~7 lovat->-, összesen J 54 örs. 

A kerület területe: 4~,49~'~ D km.; a lakosok s~ámH,: 2.~8;j,~~4. 
Egy csendőn'e átlag 45'71 D km. és ~158 lakos esik. 

III. SZáDlU csendörkerület. 

TÖI'Z!~: B w(((l)e~te". 

Parl1DCSllok: Rajnai és körösladáuyi Stesser Gy. alezr. 
Parancsnok-helyett.es: Bándy Balázs őrnagy. 
Segédtiszt : Tiirü"k SÚJulor hadnagy. 
Oktató tiszt: Lorúnth Dénes hadnagy. 
Dzámvivő: Nmnesszcghy Lúszló százados-számvivő. 
Hadbir6: J..lakay Béla hOllvédszázauos-hadbiró, a 

m. kir. I. honv.-ker. parancsnokságtól beosztva. 

Megnevezése :... :'.:) I ~ QJ ~ I :.. ::: 
~ 

QJ 
:'.:) 

I 
'll 

u;, N 

I rO :r. 
;:., QJ :lj 
~ ;.. '" ~ ,.. .... cr: 

I 
'll 'L ... .. ... :.. rr. CI: 

örtmek 
az ort! o::> :0 o :~ 

az parancsnokának /;Jj Qo r ~f 'L 
ee 

d 0:110 '1; o ll: .. ~ ~ ......... ~ ...... CG - ~ -ef! ~ P. ~ P. c;l p. ~ po 
N 
T-

. 
I to, .3 11 ~ ..s I p.., o ~I ..s et_ 

-

l-ső szárny: Bl~dapesten. 
Parancsnok: Kubass Mihály L osztályu százados. 

1-8ő szakasz Budapesten. 
Parancsnok: Schwarzleitnel' Hugó főhallnagy. 

1 Budap st Nagy Lajos őrm, 1 11' J .1 7 ~ 9 4 
2 l!'?t Andrássy l\Iiklós örm. 1 ,II 1 , ti . 11 8, . 
3 Vac~, Hümeghy l'ál ez. ih·m. 1 J . . 6 . 11 7 . 

~~~~ö~~r{tl' ~::~~~a~!:~)BC~;/~~~)1. " :ll ~ I :I' ~. "~ : 
6 Bia \ Kurci:5máros.T. cz, örs v. . . 1 . 5 • 6 • 
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.sŰl~.8~~~~~ ~ 
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az ors 
}l o,rtl.llCS 11 okának az önmek 

l' Kbkn - Kiuc1ea Jinos cz. örsv} -·r 1. 5 .1 6 . 
III ndHr k Kotállyi1\Iihálycz,l)rsv. . . 1 5. 6 . 
9 Hl ~z kevt: Bodol' l\Iál'k örsv. .. l . 5 . I (j . 

1 ~ll' .ksh\' Kntz Pál örsv. . ., . \ 1 2 3 ci) j 4 
13 Aszóa KiSl:! Ferencz örav. . ,1111' 5 . 6: . 
14 ~ödölll) Nagy András örm. 1 . , 1~1 . 141 . 

H1 'I Püsp.-Hatvan Raskó István örsv. .. J • 4 5'. 
l'tb,R.-Kel'esztur Szutsn Péter cz. őrm ... 1 .1 4 . !) 
15[) KiR-Pest Schmidt Gáspár ez. öv. . . 1 . 4 5. 

2-ik szakasz Kecskeméten. 
Pal'ancsnok: Omeisz Gábor hadnagy. 

18 Kec"kemét Wiederkehr M. őrm. . 1 .! 1; 
'if i}ls6-Dabas L. Szártory J. ez. őrm. " 1 l , 
12 Ocsa Tóth András örsv. ... 11 

I r I . 6 ' 1 8 
, 5 , 6 

5 . 6 
15

1 
Nagy-Káta PoperczakSp.cz . . örsv ... 1 . 6 . 7 . 

161 Monor Schlesinger S. örsv. .' 1 5. 6 
17 Albel"ti-Irsa Tóth Lajos örsv. .. 1. 5 6 

'1341 Vacs Rácz F16rián örsv. ". 1 .1 4 
'19 Lajos 1\Hzse Kemény Sám. örsv. .. 1 
30'K.-K.-Félegyh. Nagy Antal ez. őrm. . I 1. 
31 Nagy-Körös Nagy István örsv. .. I • 1 " 
32 Czegléd I Horváth J 6zsef örsv. . 1 . . l • 

33 Tápi6-Szele Horváth János örsv. .., 1 
34 Nagy-Abony FOl'gial'ini Kár. örsv.. . 1 . 

142 Uj-Kécske Lamos Izidor örsv. ... 1 . 
3-ik szakasz Kalocsán. 

r: 
.. I • 

5 11; , 6 
5 . 6 
6 , \ 7 
ti 7 • . I 
5 . ti 
51 • 6 
4 . 5 

Parancsnok: Vára.dy Ede hadnagy. 
24\ Kalocsa Pál Ignácz örm. ~ .1 l ' . 1 '. 55~ , 7 
201 Izsák Aczél Sándor örsv. . ' . I • 1 11 6 
21 K.-Szt-l\Iiklós SterIl Hermann örsv. I . . ; ' I 11 • 5 . ti 
22 Duna-Vecse Halász J6zsef cz. őrm. I . ' 1 ' 11 ' 5 . G 
23 Duna-Pataj 1\101·OC7. J 6zsef ez. ÖI"ill. ' ., 1. 51' • 6 
25 Dusnok SchmÍllt Hellril, örsv. . . . 1 . 5 G 
26 Sükösd Viola Márton cz. őrm. .. 1 . 5 . li 
21 Kis-KőI'ös Maczek János cz, őrm. . . . 1 , 551· • G 

~~ ~~j-!"n-H"l"sl ~6~e~f!~~~~~~- örm'l ' :1 :1 ~ :1 51 :: ~ 
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135 -rr;:;"a'"z'T1a" r=' =~=*=, zF7· ==atITh=='U1"'="':":'e===ez5ky I~.=-c=z O=;. ü;;='·}·=sv=.!4r=.!;O-;. :':=-. r 1 = . 1 4?lT5 
139,Szabauszálh'Ls ViolaJóz efőrsv. I .. , . 1 · l 4~1 ·15 

1\ űlöllltmény: Gödöllőn. 
Parancsnok: LéruÍl'd Príl főhadnagy. 

2 -ik szárny: O-Aradon. 
ParanCRllok: Rosentha,l K,ú/ruly L oszt. százados. 

l-szakasz O-Aradon. 
Pa.l'ancsn,ok: Kotz Ká1'oly főhadnagy. 

35 Ó-AI'ad , Abl'ahám Gáb. ez. öm. 2, . \ 1 . 7 
36 Kurtics . KósfI, Imre örsv. . . 1 . 5 
31 Radna IJányi Jenő ez. őrm. I' • • 1 .1 5 
38 Berzova Kolozsváry Fel'. örsv. ' . . j 1 . I 5 
39 Világos Várhelyi MáI,ton őrm. . . 1 1 . \ 5 
40 Szent-AÍlna Nec1eezky Imre örsv. . . t . 5 
41 l\iagyar-Péeska Soós Feren~z ez. őrm. . . 1 . 5 
42 Boros-Jenő Flamm Bertal. ez. őrm.l • 1. fi 
431 Csermő Ruff András örsv. .. 1 " 5 
44i Boro -Sebes Szaniszló.T ózsef örsv . . 1 5 
451 Dézna Danesik Fer. ez. örsv. . 1 ' 1 5 
46 Jószáshely Gramm Gyula örsv. .' 1 . 11 fi 
41,Nagy-Halmágy Szabó János Öl'sv. 1.../ 5 
48, Soborsin Kéri Sándor örsv. . I '1 1 . 5 
49 Szla.tina Unoka Sándor örsv. .. 1 . 5 
50 Ternova Galambos Pál örsv. .. 1 . 5 
511 Tauez Pölöskei Istv. ez. örsv. . 1 o 5 
14ű , Szemlak Simon Simon örsv. .. t , 4 

2-ik Rzakasz Békés-Gyulán. 

· 10 . 
· 6 o 

o 6 o 

• I 6 . 
o 6 . 
.6. 
· 6 . 
06. 
o 6 o 

• I 6 . 
o 6 . 
o 6 . 

I 

· i 6, • 
· 6 . 
. 11 6 . 
· 6 . 
· 6 • 
· 5 

Parancsnok: Molnár Józse! hadnagy, 8 
52 Békés-Gyula I Dózsa Lajos ez, őrm. ll • 11 . I 1 ,'6 _I 
53 Békés-Csaba Maclal'assy S. ez. őrm. . . 1 . . o 7 . 
54 Békés Kolozsi l\Iihály Öl'sv. 1 . ! 61 7' 
55 Mező-Berény Droppa Lajos ez. Öl'SV. .. J ti . i 6 
56 Szeghalom Kiss J"ános ez. ől'm.. 1 5 6 7 
57 Gyoma Egerházy Bál. ez. Öl'SV. . . : " . ól : ,: 
58 Szarvas SUl 'y István Öl'SV. o 1 . . 11 o 6 . u 

591 Orosháza Bartha Mátvás Öl'sv. ./ 11 5 o 7 
60 Tót-Komló' Hoffmann Kristo Öl'sv. , ' 1 '. Ii o \ l j . 5 • ti 
61 Csol'vá Hatvani J6z ef Öl'sv. iI ' l ~ I I " 5, ' 1 {i • 
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121 Kis-J enő - - Bla?sek Antal örsv.---" • • 11 • 51 . 6 
63 Elek zab6 György örRv. 1 . 6 • • • . 

140: Vadász Kondor Ferencz örsv. · • 1 • 4' · 5 
1431l\Iedgy.-Bodzás Vág6 György örsv. l ' I 4 5 · • 

, 
• • 

141:N.-KondOl·os Danczó Ignáez ez. Öl'SV. · · l , • 5 · 6 
148 Kőrös~ Ladány Nagy István ez, Ol'SV. · · 1 · 5' • fl 
150 Kel"i.Uös 1{öteles IstváJl orsv. , • 1 • 41 · 5 , 

3-ik szárny: Nagy- V'áradon. 
Parancsnok: Szelestey Kfi,'f'oly I. osztályu százados. 

l-ső szakasz Nagy:.Váradon.~ 

-

• 
7 
• 

• 

• 

• 
• 

Parancsnok: Szilágyi Odön főhadnagy. 
64 Nagy-Várad G. Nagy István ez. örm. 2 .11 . 161 .r 9 . 
65 Bihar Hajdu Károly Öl'SV. •• 1 . 5 . 6\ . 
66 Mező-Telegd Dickel' Salamon ör_'v. . 1 . 51 6. 
61 Remeez Schwarez Mátyás öl'sv,l . . 1 ,II 5 6. 
68 Élesd Halász Fülöp örsv. ,. 1 . 5 . 61 • 
69 Nagy-Báród Szabó Péter ez. őrm . . 1 5. 6 . 
10 M.-Keresztes Vajda József örsv. . 1. 5 . 6 . 
11 Nagy-Léta I GUdOl' I-;tván ez. őrm.j: • • I • 1 . 5' . 6 
12 Derecske Székely Lehel ez. őrm. . I • 1 . 5 . . 
13 Szalárd 'Vagnel' AUr. ez. örm. i ' 1 1 . 511 . ' (j 6 
14 Berettyó-Ujf. I Szauó László ez. Ö1'3V. ,. • • 1 . 5 . 1 fi 
75 D Il'VaR Lászl6 József ez. őrm. '. . . 1 " 5 ti 
76 Torda Herpai János ez. öl'm.. J 5 ti 
77 Micske Kovács József ez. őrsv. . . 1 5. 6 . 
78 Széplak Bene Elek ez. örm. .. 1 5 til ' 
79 Margitta Nagy Anc1l'á8 ez. örm. I .. 5. 6 . 
801 Rzékelyhic1 Kraul J 6zsef ez. őrm. .:1 1 . : 5 . öl . 
81 Ér-l\Iihályfal va Benkö Sándor ez. önTI." . . 1 5.j' ti . 

15J Kis-l\Ialia Félegyházi Sándo Öl'SV,I' . . 1 . 4 . 5 . 
15/t SZ.-Lászlófúnl. l ny[ni ör8 a szárny Ol:) zes létszámáb01 

2-ik szakn.~z Belényesen. 
~ 

Pal'ancsnok: Kiss Lászlú hadnagy. 
82 Belényes Blegye IJászló ől'm. I I . I 1 . 6 ~I ' 
83 Magyar-CRéke Várady Sándor ez.ör:4v.

1

. .1 1 6. J 

84 Hollód Bal'na Laj os Öl'SV. " , 11 . I 5 . ti . 
85 VircRolag , Farkas Adolf Ol'SV. ..1 1 . 1 5 1 • ti . 
6 Felsö-Poény I GoldhammerE.ez.őrm . . . 1 . ' 5 • 6, • 
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l 7fVaskoh 
uö, Beél 

~Iegnev zése 

az ors 
parancsnokának 

• 

!H -.s ~ r, b :r. Q)~ N 
' ;:"..5 ~N Q) l·I. ... 

O
d Qj rD ~ :r.~ 

: 1=1:0 po O : 0 :0 "J; 

-go m ~ 00 go -rg,r 
-; CI! éti oe ~ CO ...... CI! 
~ p- t>-. p- ~ po CI! p-to..s bt..s bP..s ~..s 

I Orbán Sánd~l' ez. őr~. 1 .ll ·1 ·11 61 . 11 7\ . 
Pt1yer Sándor örsv. .' 1 . 5 , 6 . 
Hándor Illsz16 ör, v. ., 1 . 5 . 11 61 • 89 Ökrös 

00 Gyapjn 
Q1 Tenke 

Bagos y ~1ihály örsv. . . 1 . 5 . : 61 . 
Bokor ~Iiklós Öl'ID .. ' l . f) . I () • 

j 

g2 · N agy-S7.fllontn Neszmirák Gy. örm. L.... 5! . ti 
Rzab6 J. II. ez. öl'm. . . . 1 . 51 • (j 

Répási Mih. önw .. 1 . 6 . 7 . 
JarosehikJÓzs.cz.örsv. . . 1 . 4 . f> 

~ ·.3 Sarkad 
~11 Ugra 

• 136 Kebesd 
'144 Rézbánya 
'149 Komádi 
152 B.-Füred 

Berczik Ferenez örsv. . . 1 . 4 . \ G . 
~zentkirályi Lász. örs v. \ 1\ 5\ \ 6' 

I nyári öra : :\ . : ~ ' 1 : , . ~ : 

3-ik szakasz Zilahon. , 
Parancsnok: Szányi A.rpád hadnagy. 

95\ Zilah Kis Gergely örm. 1 '1 1 . 6 
96 Zsibó Lázár Tivadar örsv. . 1 . 5 
91 Szilágy-Cseh Péter Lajos ez. örsv. . 1 . 5 
~)8 Egerhát \ Keresztes Mihály örsv. . . 1 . 5 
99 Tasnád St!l'nez I Gy. ez. ~!m. \' . . 1 ' . ~ 

100lHadad Raez Gyula ez. Ol', v. 'I ' ' 1 1\ .\ a 
tOl lAlsó-Szopor I Nagy Géza őrsv_ \ -\ _/ 1 -I 5 

il :i\ ~l 02 Sz.-Somlvó • 

1 
1 04 Kraszna 
03

r
NagY-Faln 

105\Vármezö 
131 Pele 
138 Ná"prácl 

Antal Károly örsv. 
I. Varga Gáb. ez. örm. \ 
Ol~h La~os Öl'SV:. I, 

Deak ~aJos ez. Ol'SV, 

Rüek Adám Öl·SV. 
Stauraez Fel'. ez. örsv. 

1 · 
· \ . 

1 '1 51 • · 
, • 1 . 5 
• · 1 • 4 
• · 1 • 4 

• 7 
• ti 
• II 
• ti 
• 5 
• G 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

4-ile szárny: Debl"eczenben. 
ParancRuok: Göttmann Bódog ll. osztályn százaaos~ 

l-ső szakasz Debreezenben. 
Parancsnok: J.iissu1ray Júnos főhadnagy. 

106 Debl'eezell Liess János őrmester 1 1 . l ' 

101 Vámos-Pére::; SzathmáryJÓzs.ez.örs. .' t . 
l)11 1 u , " 5 . \ 

108 H.-Böszörm. Dezsö Ferene7. örsv. 1. 
109, Hajdu-Nánás Deák Dániel Öl'SV. .., 1 
HO\Balmaz-Ujv. Vel'oer Gábor Öl'SV. ... 1 
111, Nádudvar Békésy László örsv. .. 1 

li 5 . 
ti · 5 . 
ti 

· 5 
• 51 • ti 



.. 

112 Tetétlen 
113 E::,lJ'ek 

l\f e g n e ve 'l. tn'i • 

114 Piil:'p.-LadtÍny 
'115 H.~Szobo:w;ló 
IGt Hadlü7. 

( "I -
) I 

• 



()(j 

IV. számu csend4r-kerület. 
Tö')'zs: Kassán. 

Pal'anCSllok: Hilibi Haller Béla őrnagy. 
Parancsnok-helyettes: Panajott Sándor Rzú.zados. 
Segé<l~is~t : Oza;kó-l!iósgyőri Ba'rnabó,s haonagy. 
Oktato tlszt: 800s Jano8 hadnagy; 
Számvivő: Bazsó Júnos százados-számvivő. 
Hadbil'6: Mar08sy Károly honvédszázados-haclbil'ó 

a m. kir, III. honv. kerülp,ti parallcsnoksáO'tól beosztva' 

-

El 
-ce 

N 
tC. 

b 

Megnevezése Gyalog 

la 
:0 
~ ;... ~ ... Q,) 

>0 

az örsnek parancsnokának 
(lJ N 

~ 
Q.) 

az Ol' S 
Q,) Q.) r.c 

El ~ ~ \Q,) (lJ 

I 
J.< ... 

>0 :0 
?l ~ 

II I I 
<:) :0 

l-ső szárny: K·assán. 
Parancsnok: Grozé Győző II·od osztályu százados. 

l-ső szakasz Kassán. 

• 

Parancsnok: Láczay-8zabó Gyula főhadnagy. 
1 Kassa \ l\Entó János örm. ~ 1 5 8 
2 Szepsi Debreczi Károly ez. őrm. . 1 5 6 
3 Torna Szabó Elek örm. 1 . 5 ti 
4 Selyeb Kerényi Fülöp ez. őrm. I ' 1 4 5 
5 Szikszó I Nagy :Miklós ez. Ől'ID. ' I II 5 I G 
(j I Enes Horváth Farkas örsv. ,I . 4 I 5 
7 Szántó Balog József ez. őrm. I •• \ 1 4 5 
8 I Pálháza Gálfy János ez. örsv. 1 4 !) 

g I Hidas-Németi Kerekes János ez. ől'm. . 1 4 5 
10 Zsadány Rózsási LŐl'inez ez. örm_ 1 ti ti 
11 Bőd Ferenez József ez. örID. . 1 4 ú 
12 Kraszn.-Vajda Tóth Ferenez ez. örm. " 'l lj 6 

160' Szin Rádulj András örsv. I · 1 4 5 
~-ik szakasz Epel'j esen. 

Parancsnok: Vályi Kálmán hadnagy. 
13 Eperjes I Nagy GyÖl'gy ez. örm. \1 l l ~ ! G 
14 Girált Komonyi i\Ien:rh. ez. Öl·SY. 'l' 1 I 
15 Szvidnik Borsos Pétel' orRV. I. 1 ~ ~~ 
16 Zboró Flll'in .Tános ez. Öl'SV. • I .) v 

17 Bál'tfa Fecso János ez. Öl'm. . l r, t) 

18 I Paloesa Szabó ~1ib~ly ~!SV. . I 1 ~ I ~ 
19 T.-Raszlavieza SomOSSl Peter Ol·SV. . I ~5) li 
20 Kis-Szeben Soltész Pétel' ez. őrm. 1 r, 6 
21 Belt6t Tóth János ez. Öl'SV. • 1 v 

Paranc:uok 
~l Ló~ie I 
.. le~·VaTa\ia 
~~ r- , 
j, KNm~ch 
.1 Göllniez~nía 

" 
lomolnok 

.! ~lo 
J U~S2\a!~\u 

1\ PiJ~tan 
II teíllMi. 
\~ BaT\an~u~et 
~1 
" Ji ~zpnp~·IIIIH 

2 
PmncrnoK: 

al Ungvar 
\ \' 

\. .'8!!y' Kapo 
,~ C~p 
, zobrancz 
ir ,,,,,.'1 IK II 



1 5 
1 5 II 
, \ 5 Ü 
1 4 5 
l 5 L 
l 4 ~ 
1 4 b 
1 4 ~ 
1 4 d 
1

1

5 G 
1 4 J 
1 5 I Ü 

1114 ~ 

r r 

M:egnevezése Gyalog - - - -- - 1-' - -
~ "0 
<ll .... ;.. Q.I ~ rO" 

to:! o::> 
S 0.7. örsnek a? örs parancsnokának u. 

't:l <ll 
Q.I <ll 'f~ 

S po ::l <ll -ed aJ <ll N N ;:... ;.. r.f.r 'J. t/) "O :0 ~ 'O . .~ , 

I ;Jarzsembszki K~ 22 Lemes ez. örm. I • I l J41
fj 

23 Keczer-Pek lén i Garamszögi L lszló cZ.Öl'sv. I 145 • 
1 1 4 5 161 Héthál'S Bocsánezi Kálmún Öl'SV, I • I 

;~-ik szakasz Lőeséll. 
Parancsnok: Cserniczky Ede főhadnagy. 

24 Lőcse BuebstabÍl'er F. örm. 1 1 
25 Szepes-Váralja Csif6 Mikl6s ez. öl'm. . 1 
26 Krompaeh Vilmányi J6zsef ez. örm. . 1 
27 Göllniezbánya VisnyovszkiKorn. C7.. őrm. . 1 
28 Szomolnok Rnszbasán And. ez. őrm. . 1 
~9 Igl6 Deim Lajos ez. őrm, . 1 
30 I Káposztafalu KuLinyi Aladár ez. örsv. 1 
31 Poprád Seherer Auchás örm. . 1 
32 Késmárk Hudák János i-",l'sv. . 1 

164 B arlanglige t Füln'er Jakab ez. örsv. 1 
33 I Tátra-Fq,red Drellcséllyi János ez. őrm. . 1 
34 Szepes-Ofaln Hollósi Igllácz ez. őrm. . 1 
~5 Lubló Trueza János ez. ől'm. I. 1 
3G Poc1olin Kartmann György örsv. . 1 

2 -ik szárny,' Ung várt. 

5 7 
fj ti 
5 6 
5 ti 
5 () 
5 6 
~ 6 !) 

5 ti 
5 ti 
4 5 

~ I ~ 
5 6 
5 (j 

Parancsnok: Somlyai Szilágyi Bertalan I oszt.százatl s 
1-8Ő szakasz Ullgvárt. 

. Parancsnok: Kisfaludy József hadnagy. 
:37 Ungvár Baum József örm. ~ 1 5 , 
38 Nagy-Kapos lVfiklós And. CZ, ől'm. . 1 lj li 
39 Csap Bokor György ez. őrli. . 1 5 fi 
110 Szobl'ánez Dkr6ezi Endre ez. örsv, . l lj ü 
ld Vinna-Banka T6th István ez. örsv. I ' 1 !j 
42 Nagy-Berezna Szeles Ignáez CZ. [h'm. . 1 lj 

ti 
li 
G 
ti 
ti 

43 Sztavna Groszmalln Vilmos Öl'SV. . 1 5 
44 Turia-Remete : Gyöllg~Tösi Gábor ez. Öl'.., V. 1 
liD Szerednye !1'odor Fülöp cz. őrli. " 1 
46 Sztru'ina Balla János ez. Öl' \r • 1 
47 Szinna Kovács János Öl'SV. • 1 
48 Hornonna Lt1Rzlófi Lászlt> ez. őrlll. . 1 
119 IzLugya-Radv. lVfadarász Imre Öl'SV. • 1 

5 
5 
4 5 
4 5 
4 r; 
4 r: <_I 

LU l\Iező-Laborcz Oyunöt:; János ez. örlll. . 1 I [, 

b1j Nagy-l\1ihály :\lagyar János ez. "I'm. J 5 fi 
163 ULlya Jung Lajos örsv. J ~i ~ [, 



t1S 

S 5 

Megnevezése Gyalog 
=--

'"' =0 
~ ~ '"' ~ 

a ltZ örsnek az örs parancsnokának ~ ai ;g ~ ,3 d ~ ~ QJ 
N F. 00 ~ ~ 
l"~_-=- =-== -=--r.=- _ ·6 l~ ~ I ,~ 

2-ik szakasz S~tonilja--Ujhelyben.-~= = 

Parancsnok: Bal'i8S A 'l'pád hadnagy. 
52\ S.-A.-Ujlwly \ Fábri János őrm. II 1 I 1 I 6 8 
53 l\1ihályi Palánkay Antal cz. örm. . ' 1 : 4 fi 
54 Terebes Földvlll'i Stt/ndor örsv. . . 1 4 fi 
55 GálszécR ]\tlisley György örsv. . 1 4 5 
bo Val'annó Pál János ez. őrm. . 1 4 fi 
&7 Nagy-Dob}'a Gál Imre ez. örsv. . 1 4 r> 
58 Sztropk6 Rozgonyi József ez. Ör;3V. . 1 4 r> 
~g ~I~leza Jina K41'oly örsv. . 1 4 5 
öa Ku.-Helrnecz Jakab Abrahám ez. örm. I . 1 4 5 
ü 1 .l. T ag, '-Czigt nd I Keresztes Dénes ez. örm. . 1 4 5 
62 S.-_ "agy-Patak Antal András ez. örm. 1 4 5 
153 Olaszi-Liszka Balogh István ez. örm. . 1 4 5 
64 Tokaj Kömmerling D. örsv. . 1 4 \ 5 
65 Szerencs Malyáta Agost örm. \ . 1 4 r> 
ö6 Gesztely Zsarkov István cz. ől'm. 1 4 \ 5 

3-ik szakasz Beregszászon. 
Parancsnok: Kovússy Kal·mán főha nagy. 

ü7 Beregszász I Huszár Kristóf öl'm. \1 1 I 1 \ 6 \1 S 
6S Munkács Jánszky József ez. őrm. 1 1 . ti 7 
69 Alsó-Viznieze Thurzó J. l\1iksa örsv. \' 1 5 li 
10 Szolyva Németh György örsv. I . 1 5 () 
11 ! Alsó-Vereczke Hoos János cz. őrm. 1. 6 7 
72 \ Dl'ágabál'tfalu Huszár József örsv. . 1 5 ti 
13 Ilosva Szövél'fi Lajos örsv. . t 5 ti 
74 Tarpa Vécsei Béla örsv. 1 4 fJ 
15 Tisza-Szalka : Suka Sándor cz. örsv. j 5 ti 
70 ! l\l~ző-Kászon:r Böjthe Sáutlor ez. ö~'m. . '1

1 
1

4 4 fl 
17 Batyu Kunfalvi Jakab cz. Ol·m.. 5 

3-ile szúrny: ~ /}jára7naros-Szigeten. 
Parancsnok: Síkabonyi Gá~ffy Gyula, L oszt. százados. 

t-8ő szakasz Máramal'os-Szigeten. 
Parancsnok: PolYlÍnszky Dénes főhadnagy. 

18 1l\I.-Sziget I l\farsalkó Gyula őrm. 1\ 2 t (j \ 9 
79 Bárdfalu Száva GYÖ1'gy cz. örm. II ' l 4\ [, 
SO I Akna-Sugatag Kohút SándOl' örsv. I ' l 5 6 

l U . 
• 
~ 
S 
I 

. n.: •• ' 
l"l Ilj"i.i.IJ 

~2:nn! 

I. Ot~m::z 
II,I! Majdin 
I~! ijlka 
l~ll Kerecz!p 
li! Dollia 

: BHtLt3 
I H~ 



6 1 

I I fi S 
. Ii i 
11 5 fi 

I 1 5 C 
. I G i 
l 5\ ~ 
1 5 ~ 

I l 4 \ a 
\ II & b 

II 4 ~ 
1 4- 3 

en. 
. százado: 

1\1 e g n e v e z é s e Gyalog - -

örsnek .. 
parancsnokának a az az ors 

-CIS 
N • 
CIJ 

-:"'~ -, --- ,== -=>=-~ ~ -- • .. 
S~ Barezanfaln I Florea ~:hmon ez. on'v . 
~2 Dragomérfalu PtlP Gergely ez. (inn. 
(3 :Felső-Vi~~ó Lőrinezi Elek örsv. 
84 Borsa 1.\Iargineán János ez. Grm. 
t 5 Petrova Ordög 1\liklós ez. örm. 
1;6 Rahó Holland Salamon örsv. 
87 Körösmező Lukács József ez. Ől'm. 
88 Nagy-Bocskó Szilágyi János ez. Ől'm. 
89 Akna-Szlatina Szarukán János ez. őrm. 
90 Szaploncza Kovács Ferenez ez. örsv. 
91 Tal'aezköz Fnltz Frigyed ez, őrm, 
92 Dombó Váncsa János örsv. 
93 Kil'álymező V rasmás Tamá örsv. 

167 Priszloptető ..... 
2-ik szakasz Nagy-Szől1ősön. 

;... ~O , 

cl.> ~ ;... ::: ...,. :;) 
tO Cl.I 

CD N 
Q) rO 'n Cl.I cl.> 

~ 
I> ,::l N 
CIJ Q) rn ;... v- 'fl :0 :0 CJ '0 - - • .... 

'I ' 11 
I 4-T5 

I ' 1 I 5 6 
· I I 5 li 
• I 1 fl 6 
· 1 4 5 
· 1 5 6 
· 1 5 ti 
, 1 5 () 
· 1 4 ;) 
· 1 4 f) 
· 1 5 ti 

I , 1 4 5 

~I; '. 1 5 H 
li 1 4· 5 

Parancsnok: Patakfalvi Ferenczi József hadnagy. 
94 Nagy-Szőllős Földvál'Y ,Keresztély őrm. 1 1 6 S 
95 Halmi Szenyey Al])ád ez. őn11. . 1 5 (i 
96 Nagy-Tal'na Kóródi Antal ez. őrm. . 1 5 () 

158 Tisza-Ujlak Kohlmban Lukács ez. Öl'SV. I ' 1 4 fi 
97 ~ Técső Kovács Gyula ez. Öl'SV. I . 1 4 5 
98 I Kövesliget Pantlik Jltnos ez. ől'm. 1 4 5 
99' Rzinevér 1\Iilován Thlilán örsv. . 1 4 5 

I •• 

100 Okörmező Salamon László ez. őrm. . 1 5 6 
101 Majdánka Kállai Fülöp Öl':;V. , 1 4 
102 Iszka Blajer Zsigmond Öl'SV. . 1 5 
103 Kereczke Nyikora Sándor örsv. . 1 4 
104 Dolha Gedei József örsv. . 1 4 

5 
!) 

I 

105 Berezna Bozsó Pál örsv. i I 1 4 5 
J06 Huszt Wolf Ede ez. őrm. I i . fi 6 

:J-ik szakasz Nagy-Kál'olyban. 
Parancsnok: SUngly Zsirrmond hadnagy. 

107 Nagy-Károlv I Győdi Károly ől'm. I 1 . 1 
108 El'dÖd .. Szabó Sándor ez. őrm. . 1 
109 Erdőszáda Dulln. Elek örsv. . 1 
110 Nagy-SomHut Nagy I Jajos örsv. . 1 
1 ti Nagy-Bánya Nagy Sándor ez. Ő1'1ll. • 1 
112 KApnik=Bányn. r(~llú(1i .Tenő Ől'sv. . t 
11:1 , tizinyér-Vál'u.lju. Batizai réto!' Öl'15v. " • I 1 

7 I S 
5 6 
5 II 
6 7 
(1 7 
!) t i 
5 I ti 
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I 
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:0 S 10 0 >0 'O ~ 

az örsnek 
az Öl'S eo-- bD eo eo 

S parancsnokának 
o 00 o 00 o 00 o 00 

..- ca .-. ca ~ ca .-. ca ca ~ ca ~ ~ cd 
~ -ca 

I s-o s-o s-o ~ N o o o 
00 ...... ...... - OD .-. 

162 Bikszád J eney And. ez. őrm. • · 1 • 4 • 5 • 

114 Avas-Felsőfalu Szúcs János őrm. • • t • 6 • 7 • 

115 Sárköz-Ujlak Szőke Laj os örsv. • • t • 4 • 5 • 

116 Krassó Sztavistyák J. örsv. • • t • 4 • 5 • , 

117 Szatm.-Németi Steiner József ez. ől'm. t • • • 5 • 6 • 

118 Mikola Kormány L. Öl'SV. • • t • 4 • 5 • 

119 Csengel' Fátyol István ez. őrm. • • 1 • 5 • 6 • 
120 F .-Gyal·mat Benn Márton ez. őrm. • • 1 • 5 • 6 • 

121 Sonkád Petrik Sándor örsv. • • 1 • 4 • 5 • 
122 Máté-Szalka Hlapka Anru'ás ez.őrm. • · 1 • 6 · 7 • 
123 Fábiánháza Barabás Tat. L. cz.őrm. • • 1 • 5 • 6 • 
124 Szaniszló Dobl'i András ez. örsv. • • 1 • 4 • 5 • 

4-ik szárny: Miskolczon. 
Parancsnok: Adorján Lőrincz II. oszt. százados. 

l-ső szakasz l\iiskolezon. 
Pal'ancsnok: Endrődy Géza főha (1nagy. 

125 Miskolcz Kövér István őrm. 2 1 6. 9 . 
126 Sajó-Szt-Péter Horváth László örsv.. 1. 5 . 6 . 
127 Szendrő Vit,'.lis György örsv. .. 1 . 5 . 6 . 
128 Sajó-Kaza Tóth Péter ez. őrm. .. 1 5 6. 
129 Várkony Nazer József ez. őrm. 1. 5 . 6 . 
130 Apátfalva Leidolf Ede ez. őrm. .' 1 . 5 . 6 . 
131 Tibold-Daróez Kl'aesun Dáv. ez. őrm, . . 1 . 5 . 6 . 
132 Mező-Kövesd Kovács János ez. őrm, . . . 1 . 6 . 7 
133 l\1ező-Csát N yul János örsv. ... 1 . 5 . 6 
134 Onod Hinzel Mihály örsv. .. 1 . 5 . 6 . 

Parancsnok: 
135 Eger 
136 Pétervásár 
137 Pásztó 
138 Hatvan 
139 Gyöngyös 
140 Parád 
141 Verpelét 
142 Kápolna 

2-ik szakasz Egerben. 
Verebélyi Marsó Lőrincz főhadnagy. 

Deák Mihály őrm. 1. 1 . 6 . 8 . 
Fekete Pál ez. őrm. .. 1 . 5 . 6 . 
Favál'i József ez. ől'm . 1 . 5 . 6 . 
Tatár József ez. őrm.· 1 . . . 6 7. 
MUJsy István őrm. 1.,. 5 . 6 . 
Bolobás János örsv. . 1. 4 . 5 . 
Gyulay György ez. őrm.. 1. 5 . 6 • 
Vidi János örsv. . . 1 5. 6 . 
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i 
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• 
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j~' ~a~,il\h 
jq~: Njlr ·Batol 
IM ~1lr·Bakta 
IDI1 Kis·Vardi\ 
\\~IJIalldok 
')~!Kemec~e 
rRakamBz 
, Büd·SztMiMly 
rolgár Kr. 
Uj·FehértO 
~vir·Acsád 
• 
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~ -ilm .. 
l , 

l Y. • • • ~ • • 
('zö J .. 

l -no: ez. I'ID. • • • • 
F - ld , 

1 fllllU 
.., rm . • • • • 

Erd" Ján s Ol Y. 1 -• · • 

Koni .., Pál ez . .. 
1 - • rID. • • • • • 

Pázmányi K. ,-
l - l' z. rm. • • • il • • ~ 

b-ik ~zaknsz ·"ire Yllázáu . • 
Parancsnok: Olá II Öd"in hadnagy. 

!t _Tyire(n-háza Yonn. tT'.zsef 'I'm. 
a.. Ö' .. 

14'" ... Tagy-Kálló Beret:zkiAndr. ~z. Öl·~Y. 
• 1 • 1 
• • • 1 • -

• J 
149 Tyir-Bátor H axs8.n yi Ján. cz.örm. • · • 1 ~ 

• • 
150 ·vÍr-Bakta Bálint Sándor ·)r~v. . ,. • • • 1 • 

• 

151 Ki -Vál'da O;:zi Rezt\ö 
1~2 ! l\fándok Ferenczi S. ez. 'rlll. 
153 Kemecse , Fodor Jáno ez. Öl'lll. 
154' Rakamaz Rziks zay József őr::; y • 

155 Biid-Sztl\Iihály Barna Béla ez. Örsy. 
156 Polgár Kristóf Sándor eZ.th·m. 
157 Uj-Fehértó Tollár J6z ef ez. l)I'1ll. 
15" Nyir-Acsád I Székely István ön:;y. 

·1 • • l 
·1 1 • • 

• • 1 
• • , 1 
, • • • 1 

: ~ 
• 1 

• • 1 
1 • • • 

• f -
• 

5 
• t-) 

• II 
• 5 

• I 
f 

-
• I 
• t) 

· H 
· II 

"" I 

• tl 
• t i 

~ · , 

II .'egédtiszti iroddball: HOl'ovicz állluol, l\lencsik NltlHh,l' 
őrmestel'ek és Fischer Jakab Öl' vezető . 

a ~zámrivőség'TIél: Raiz Jenő őrmester; 
II hadbiróságnál : Kovács Fülöp öl'svezető; 
az l-ső szál'nynál: Kntl'enszky J6.nos ez. örmester; 
II 2-ik « Rzandovies Jakab őrme~ter; 
II 3-ik « Dobsa I tván Ől'lli ster; 
a 4-ik tt Baranyik Ignácz öl'm st 1'. 

A csendőr-kerillet állománya. : g törzs-, Hl főtiszt; 17 gyul g- t 
l lovas ől'mest 1'; 146 gyalog-, l i lovas örsvozetl) ; 
7~5 gyalog-, 76 lovas csendőr; 4 szárny, 1~ szaka~z ; 
l58 gyalog, 1·j, lovas, összesen 167 örs. 

A keriilettel'ülete: ;)1525'96 O km,; lakosaillf\k száma: ~.290, JO. 
Egy cscndöl're :1tlag flll '41 O I,m. és '2;~~8 ' lakoB csik. 
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V. szám.u csendőr-kerület. 
TÖJ'ZS : Pozsonybltn. 

Parancsnok: \Vestel'stetteni gróf Beckers Alfonz (;j~rede8. 
Parancsnok-helyettes: Lukács Mózes őrnagy. 
Segédtiszt : Sárpy Gyú'rgy főhadnagy. 
Oktató tiszt: Rómay Béla ha/dnagy 
Sz á III vi vő: Eniresz Kornél százados-f:i~[Lll1vivő. 
Hadbiró : J.lacher Gyula honvédszázados-hadbirú, 

a lll. kir. IV. honv. ker. parancsnok~ágt61 Leos~tva. 

l\Iegnevezése Gyalog 

:0 :-t .... ,... 
~, - .... 

.;::; cll ;:.., 

az öl'f:lnck az örs })i.l.l'uucsnokállak z. IS ;0 ~ 
cll cll re <lJ 

'::l " ~ N 
~ v:. QJ xo 
~ ~ oc cr.. .. 1-':'0_ :0 eJ :0 

~ _.:...=-:- --~======'==. - ===---

l-ső szárny: Pozsony bClJn. 
Pal'ancsnok: ParlJa;'oth Józse! II. oszt. százados. 

l-ső szakasz Pozsonyban. 
Parancsnok: Tisóczky László hadnagy. 

1 I Poz::;ony ~ Tekeres Lajos őrm. II ~ 1 
2 Stomfa Horváth János örsv. . 1 
3 Nagy-Lévárd Reekert János örsv. . l 
4 Malaezka Szaniszló Samu ez. ől'm. . 1 
~ Nagyszombat Péter János ez. őrm. . I 
6 Szered Sehuster Mihály ez. ől'm. 1 
7 Bazin Koneesni János örsv. . l 
8 Szempez Stohl János Öl'SV. . L 
9 Kis-l\iagyar Leitnel' Frigyes örsv. . 1 

10 Somol'j a ' Kisfal uely SálldOl' örm. 1 
11 Bőös Bártfay Gábor örsv. II' 1 
12 Duna-Szerdah. Pongrácz Imre Öl'SV. • 1 
13 Galánta Kozma Mihály ez. örm. I 

2-ik szakasz Nyitrán. 

8 'll 
5 6 
4 5 
5 6 
5 6 
5 6 
5 () 
5 ti 
4 5 
5 6 
4 5 
5 6 
;) 6 

l'ara.ncsnok : 
1lt I ~yitrd. 

Verebélyi JJlf.(d':sr) Gyiirgy főhadnagy. 

iG Urmény I Chittil István őrm. 
Bálint István örsv. 

1 t I 6/8 
• J I H -1-



, . 

11 
5 6 
4 5 
5 6 
5 6 
5 ti 
5 li 
5 fi 
4 j 
516 
415 
5 fi 
5 6 

1\-1 e g n e v e z é s e Gyalog -- - :... 

~ :0 
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El ~ ~ N 
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IL.. :0 so t) .~ 

'''; 
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16 Ghymes I Rád Demeter örsv. • 1 4 5 
17 Nagy-Rippény Varga Boldizsár örsv. • I 1 4 5 
18 N .-Tapolcsány Taborszky Lipót ez. őrm. · I 1 5 ej 
,19 Nagy-Appony Bohok Henrik cz. őrm. I 1 4 -

I • ::> 
20 Ny.-Zsámbokr. Kléry János örsv. • 1 5 6 
21 Oszlány Rudolf Fel'encz ön;v. • • . • 

22 Privigye Bauer Antal ez. őrm. • 1 5 (j 

23 Rudnó Ivánkovics György örsv. • 1 4 !) 

24 Tarnócz Lázár János cz. őrm. • 1 5 () 
• 25 Ersek -D j vár Mézes Lajos Öl'SV. • 1 5 fl 

261 Nagy-Surány Vidra Lajos örsv. • 1 5 (j 

3-ik szakasz l\1iaván. 
Parancsnok: lttIór·icz Gyö1'911 hadnagy. 

27 J\Iiava Nemetsek János őrm. II I 6 S 
28 Vág-Uj hely Chovantsek Lajos örsv. . 1 5 6 
29 Wittencz Zatyko György Öl'SV. . 1 4 5 
30 Pöstyén Herberth András örm. . 1 5 () 
31 Galgócz Mátsek István Ör?v. . 1 7 8 
32 Szenicz Schmidt Gyula cz. örm. . 1 5 6 
33 Vel'bócz Dngár János örsv. . I l 4 5 
34 Holics I Bartha János Öl'SV. I 1 5 ti 
35 Sasvár Broos András Öl'SV. : 1 4 5 
36 Szent-János Matulják András Öl'SV. . I 1 5 ti 
37 Nádas ROmSallel' Károly ör!llv. . 1 5 6 

2 -ik szárny: Trencsénben. 
Pal'ancsnok: Enyetér Ferencz T. osztályu százauos. 

l-ső szakasz Trencsénben. 
Pal'éLncsDok: Soltész Izidor főhadnagy. 

38 Trencsén I Popovics Pál őrm. g 1 
3n Baán Orbán Anru'ás Öl'SV. . 1 
40 Zsolna S06s Ferencz ez. őrm. I , 1 

7 10 
5 l1 
fi II 
4 :) 41 Tyel'hova Köteles György örsv. I ' J 

42 Vág-BesztCl'cze Oswald Lajos örsv. . 1 Cl 7 
l,:i Usácza Braczinik György Ol'!:!V. ~ . 1 i' fl 
44 Kisucza-DjlJ. VnSH J\lárton örsv. . 1 5 fl 
tIb Nagy·nittöe U~oh Bámuel Öl'sv. . 1 b 6 
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46 Puchó 
47 illava 

- - .-=:==::===:;;=;===;; -======ll===l=='i===;== 
Nagy József örsv. . 1 4 5 

48 l\Ielsicz 
49 Tul'ZOV ka 
50 Bajecz 
51 Nemsova • 52 O-Besztel'cze 
53 T.-Szt-Mál'ton 
54 Ruttka 

Schwarcz István cz. őI'm. . 1 6 7 
J elsovszky István örsv. . 1 4 5 
Tamási István örsv. . 1 4 5 
Tontsch Mihály örsv. . 1 4 5 
Ferencz Sándor ·ől'm. . J 4 5 
Kaufmann Adolf örsv. . 1 5 6 
László János örsv. 1. 4 5 
Horváth l\fál,ton Öl'SV. . 1 4 5 

2-ik szakasz: Liptó-Szent-Miklóson. 
• 

Parancsnok: Boronka.y Ako8 hadnagy. 
55 L.-Szt-l\Iiklós Spaán István őrm. II 1 I 1 I 6 I 8 
56 Koritnyicza nyári ÖI'S az összes létszámból 
57 Oszada Takács J állO S őrsv. • 1 5 6 
58 Rózsahegy ViszolajRzky István örsv. • 1 5 6 
59 'repia Laár Gábor ÖI·SV. • 1 4 5 
60 Szjelnicze GyüI'ky János Öl'SV. • 1 4 5 
61 Liptó-Ujvá.l' Bohn János őrm. • 1 4 5 
62 Vazsecz Jankó Káloly Öl'Sv. • 1 5 6 
63 Alsó-Kubin Kohn Bel'nát ez. őrm. 1 • 5 ti • 
64 Arva -Váralj a Kovács Lajos ÖI'SV. • 1 4 5 
65 Tllrdosin Kleberz Sándor ÖI'SV. • 1 4 5 
66 Trsztena Zungovszky Tivadar örsv. • 1 4 5 
67 Jablonka Rosenthal Ignácz örsv. • 1 4 5 
68 Polhora Hajmer József örs v . • 1 4 5 
69 Zalcamelle-Ktin l\foldován János ÖI'SV. • 1 4 5 
70 Námesztó Falda Antal örsv. • 1 4 5 
71 Zni ó-V ál'alj a Nemák Dezső ŐI'SV. • 1 4 5 
72 Stubnya-Fürdő Bede Károly Öl'SV. • 1 4 5 

• 3-Lk szárny: Balassa-Gyarmaton . 
ral'ancsnok: Ha'llsenblasz Ká1'oly r. oszt. százados. 

l-ső szakasz Balassa-Gyarmaton. 
Parancsnok: SZÚC8 János hadnagy. 

13 1 B.-Gyarmat I Kusza István cz. ől'm. I 2 
74 Kékkő Galléh Mátyás örsv. j . 
75 Kis-Tcrellnc Mihácsa Simon örsv. ' . 

1 I 7110 

11 5
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1 4 , 5 
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oz örsllek 
f 

az örs parancsnohának 

16 Divény - f;tefány Fel'ellCZ öi'sv. • 

77 l\lálllapatak Török Sándor örsv. • 

l Losollez-Tugál' Szász János ez. Ől'ID. • 
79 t;zécsélly ~ i pos József örsv. 
lO Rétság Tamás István őrsv. 

• 

• 

S1 Vel'őeze Schaffer Jakab ez. őrm. • 

82 Bel'ezel Csiszér Ferenez Öl'SV. • 

83 Szirák l\1ajer Bertalan Ol'SV, 
84 Salgó-Tarján Kimpián Vazul örsv. 

• 

• 

85 Fülek Mészáros Laj os Öl'SV, • 

86 Gács Jml'ik Sándor örsv. • 

7 F.-Tiszovnyik Balogh Mihály örsv. 
~-ik szakasz Rima-Szombatban. 

• 

88 
89 

144 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
91 
98 
gg 

100 
101 
102 
145 

Parancsnok: Edvy IstvlÍ:n hadnagy. 
Rima-Szombat Lőfy Gyula cz. őrm, 1 
Nyustya Steinmayer Istv. cz. ől'm, . 
Kokova . 
Tiszolcz Kalmár Gábor ör::;v, . 
Ratt.kó HodoRsy Miklós örsv. . 
Nagy-Röeze Juonás János ez. ől'm. . 
Zlatnó (vasgy.) Bárczi László Öl'SV. . 
Dobsina Demeter Ferencz örsv. . 
Rozsnyó I Fazekas Lajos Öl'SV. . 
Csetnek Un gál' Ignáez ez. ől'm. . 
Pelsőez Világi János ÖI'SV. . 
TOl'nallja Fl'eihaft Mór őrm. . 
Bagály N agy Imre örsv. . 
Putnok Fabó János ez. őrm. . 
Rimaszécs Szabó Ben. örsv. . 
Ajnácskő I Rásky ~fihály örsv. : . 
Feled , 

0-ik szakasz Beszterezebányán. 
Parancsnok: Dobos Gyu,la főhadnagy. 

1 l 5 -(r 
1 145 
1 5 ti 
1 1 56 
1 5 I lj 

14. ft 
14-5 
1 5 lj 
1 5 lj 

1 5 ti 
1 ' 4 5 
1 : 45 

1 1 6 ' 
1 4 f) 
156 
1 4 fi 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 5 
4 . !) 
. ~ 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 fi 
5 fi 
4. 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 fi 

i03 
104 
105 
106 
i07 

Beszterezeh. Tóth István őrmester. 1 1 6 
Zólyom Palatinusz András Öl'sv. . 1 4 fi 
Tót-Pelsőcz Kovács Albel't Öl'SV. • 1 4 5 
Nagy-Szalatna Deák József örsv, . 1 4 5 
Gyetva Boka Mihály Öl'SV. • 1 I 4, [) 



:Megnevezése Gyalog 
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rog- Herenervölgy IUiein János örsv.- - . I -C_o 4-I ""G 

-109 Erdőköz Ant1reánszky Sándor örsv. I 1 4 5 • I 

110 Breznóbánya Demetm' János örsv. • 1 4 5 
... 

Juhász András ÖI'SV. J 4 5 111 Pétel'i • 

112 ~ibetbánya Dnldner Ignácz örsv. • J 4 5 
113 O-Hegy Kul György ÖI'SV. • 1 4 5 

-_._---

4-ik szárny: Eszte1'go7nban. 
Parancsnok: Altorjai A.lto"tjay Inw8 L oszt. Bzázatlos. 

J -ső szakasz Esztergomban. 
Parancsnok: Holek László főhadnagy. 

1-14 Esztel'gom ~Iakkay Lázár őrm. ~ 
115 Bajna Torday János CI'SV. . 
116 l\Iuzsln, Finna János cz, őrm. . 

1 r:: ' 8 .) 

1 5 ti 
1 4 5 

117 Kőhid-Gyarmat Bartos Vincze örsv. . 
iiS Komárom Balogh Lajos ez. ől'm. 1 

1 4 5 
• fi 6 

1ig Guta, Juhász József örsv. . 1 4 5 
120 i ~emes-Ocsa Bercsényi AndI'. örsv. 
121 Acs Borbás Béla örsv. • 

1 4 5 
1 4 5 

122 1 Nagy-Igmánd Varga Pál Ör5V. 
123 Kis-Bér Butyka László örsv. 
124 I TaJ.'ján Laczó István örsv. 

1
1

4 5 
1 4 5 
1 4 5 

• 

• 

• 

125 Tata Bakos Ferencz örsv. , 
126 O-Gyalla Horváth Károly örsv. 
127 Udvard Berényi Miksa Öl'SV. 

1 4 5 
1 4 5 
J 4 5 

• 
• 

~-ik szakasz Ipolyságon. 
Parancsnok: Bál'Ó Gyula hadnagy. 

• 
128 Ipolyság I Borbély Imre őrm. 1 
129 I Vámos-l\Iikola Bogdán István örsv. . 
130 Szob. Gál János cz. őrm. . 

J 7 9 
1 4 ~ 

~ 

1 4 5 
131 Pierg IRtvánik Mihály őrsy. 1 
132 Korpona Elfer Ignácz örsv. . 
133 Bath Bognel' Fel'encz Öl'sv. . 
194 Te~zér Gülró l\IiJlály cz. őrm. . 
1~5 CsaL Nádasdy .János ürsv. . 
1~6 Nagy·Csnlomia I 'Vililllg I~el'(\llC~ örsv. . 

• 4 5 
l 4 5 
1 4 n 
1 4 r-• .> 
1 4, 5 
1 4 [) 

, 
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QZl. I!alll~nfil l 
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d, 

trjtr Be~ 

~!ir Lajog tm' I 

l ~/·;·ln , • 
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1\[ e g 1) e v e z é s e 
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nz örsne1{ az örs parancsnokának 

137 Nagy-Sa.Ul. Bartal Ignáez ö1'sv. 
13l Léva rTagy János ez. ű1'm. 
l g Vm'ebély Enlüfy Gusztáv ör~v. 
140 Arnuyos-l\Ia.l'út 'Vagner Jáno~ ürm. 
141 Ujbállya : 'Yiz/luel' Antal örsv. I 
1/12 B.-Szt-Kereszt Szenclel'szky All<.hás örsv . .' 
1I~3 I KÖl'möezbányn. Sillgm' Ferencz Ő1'm. i 

Se!ltfrZmutlkúsok : 

:... 
a> 

;-:> 
cn 
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Gyalog 

.-~ .... '" ~ :... .... 
N tO 
a> ro f-

a> 
~ s::1 N cn a> ef. :... "L T. ."" ~ :0 '- '--

1 5 I ti 
1 5 G 
1 fi 6 

ti 
... 

• I 

1 4 -:.> 
1 4 5 
1 4 fi 

a ,'"'fy~dtiszti iroddba 11.' Nagy Sámuel, Kovács István é'"' 
Flórián János ő1'mesterek; 

II .~zá1llril)őségnJl: SauLlel' Vilmos vizsg. szárnv. őrmester; 
II haclbiróságnál: 'Veisz 1\'161' ürsvezetö; 
az 1. szár·nynáf.' Lázár Sándor őrmester; 
it 2. (( Egnel' Lajos II 

a 3. (( Yinczellér Lajos « 

a 4. (( Kónya Ferenez « 
• 

Segúloktatól.· : 

Fej él' Béla őrmester az l-sö l 
Paúr Lajos őrmester n. 2-ik J 

száruy állomáu-yából. • • 

A 

A 

* 
c."fndőr-kuiilet líllománya: 2 törz8-, l í főtiszt; ~4 őr

mester; 1:3~ ör"vezeti',; G53 csenlWl'; 4 szárny; 1U 'Zfl

kasz; 145 Ül'., 

kerület területe: 41883'14 D km,; lakosainak szúmn: 
2.U77,403, Egy cRendl'trre átlag G 1'(i4 D km. é", :!tlti l 

la.kos esik. 



VI. szá.mu oseDd&rkerület. 
Tö'l'zs : Székes-Fehe'l"IJál't. 

Pal'ancsnok: Bodzai Sönser Nándor eZl'etles. 
Par.-helyett.es: Kézdivásárhelyi Pap Mihály Öl'llllgy. 
Segédtiszt : Tyrman Józ/wf hadnagy. 
Oktató ti zt: Du'mbovics Emil hadnagy. 
SZáU1Viyő : Misnay Jenő badnagy-számyiyő. 
Hatlbiró: V cöreús Dezs;; honv. főha<1nagy-hadbirc'>, 

a lll. kir.V. honv.-kerületi paran~snokságt6l beosztva. 

Megnevezése Gyalog 
---------------~----------------------~--,--~~ 

~ 1·6 ~ 
az örRnek 

az ors 
parancsnokának 

Q,) • rO Q,) 

S ~ @ ~ 
... M "x "L 

·0 :0 Q 'o -~==========~===-================~~~==~=== 

l-szcírny: Székes-Fehérvárt. 
Pal'ancsnok: Dombrádi Nagy Gyula 1. oszt. száza(los. 

l-ső szakasz Székes-Fehél'vál,t. 
Parancsnok: Kováts Fm'encz főhadnagy. 

11 Szék.-Fehérv. Stubán Gyula ez. őrm. 2 1 I 7 I 9 
2. Nádasd-Lad. Csi-izér Iml'e ez. őrm. . 1 4 5 
J l Sel'egélyes Gaál Péter Öl'SV. 1 I 4 I [, 
4 Kál6z Szecsey Lajos ez. ördv. . j 4- I 5 , 
5 Sárbogárd I Bán Sándor örsv. . 1 5 6 
6 I Czeeze I Koller Emil örsv. . 1 4 5 
l Duna-Pentele Rupeez Kálmán örsv. . 1 5 6 
8 Adony Bamser János ez. őrm. . 1 5 6 
9 Ercsi Lévai Gábor ez. őnn. . 1 5 ti 

10 Vaál Reszler Fpl'enez ez. őrm. . 1 5 () 
11 Bicske Boday István ez. őrm. 1 5 6 
12 Csákvár Hetesi l\Iihály örsv. . 1 :1 li 
13 1\Ioór Hög,vey ~ánc101' ez. Ől'ID. I 1 ú 6 
14 Nyék I Zeinel' Gusztáv ez. örsv. . 1 4 5 
15 \ Polgá1'lli Halász l\lihály Öl'SV. • 1 4 5 

tGt S6skút Plundl'ik Mihály ez. örsv. . 1 4 5 
2-ik szakasz Veszpl'émben. 

Parancsnok: Szilúgyi Getrgely 113,cll1n.gy. 
16 Veszprém l\1antseh Gusztáv ől'm. 1\ 1 1 (j g 
17 Város-LőJ Szantner János Öl'sv. I' . 1 5 ti 
18 N agy-Váz. ony Csapó László önw. 1 5 li 
19 Devecser Gergely György ez. öl'm. I . I 1 I li 7 
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I Simoll l\Iihály őnw. 
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4 r ~ 
-

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 

171 

Nagy-AláRony 
Pápa 
Ugod 
Lázi 
Zircz 
Várpalota 
Siófok 
Enying 
Szilas-Balhás 
Lovász-Patona 
Csesznek 
Csetény 

L 

• 

Varga Vineze ez. öl'm. . I 
Sehieder János ez. örsv. 
'Veiehsel Sándor ez. Öl'RV. • 
lVlolnár Lajos Öl'sv. 
Palásti János ez, örm. 

• 

Lászl6 Samu Öl'SV. . 
Szász Imre örsv. I • 
Mik6 János örsv. I . 
Tomcsányi József ez. örsv. 
Gubicza ~Benö örsv, l . 

1 
l 4 G 
1 4 1 5 
1 I 4 -;.1 

l i 4 !i 
1 lj. -:) 

1 4 5 
1 5 6 
1 r, (j 

1 4 5 
1 4 1 5 
1 4 -;) 

3-ik szakasz Szegzárdoll. 
Nádasdi Sá'rközy ](ázmér 

Váradi János örm. 
főhadnagy. 
1 I 1 f:) 8 
· 1 4 5 

156 • 

Parancsnok: 
31 Szegzárd 
32 Báttaszék 
33 Bonyhád 
34 Tevel 

V álillt 1\'lál'ton ez, örsv. 
Novák Antal örsv. 
Kerecsenyi György Öl'SV. 
Hirsehler Vilmos Öl'SV, 

· 1 4 !i , 
:15 Dombovár 
36 Szakcs 
31 T ,. amaSl 
38 Gyönk 
39 SimontOl'nya 
liO Duna-Földvár 
41 Paks 
42 Fadd 

179 Ozora 
, 

Valis Antal ez. Öl'SV, 
G b S' 1 I u OVlCS ant Ol' ez. örsv. I 

Ugrai Lőrinez örRv, 
Kovács János örsv. 
Badics László ez. őrm. 
\Veisz L. Lipót ez. til'sv. I 
Nélneth Gábor II. cz. örsv. i 
Lassú Laj os ÖTSV, 

· 1 4 [, 
1 j 4 ,5' 

• 1 5 (j 

• I 1 5 6 

· 1 5 ti 

· 1 4 !j 

• 1 5 ti 
• 1 4 5 
• 1 4 G 

2 -ik sz(írny: Sopro nbaat. 
Parancsnok: SZillyf rszegi Keresztlír!! Sri'ndo/' L ORZt. 

száza(los. 

Parancsnok: 
43 Sopron 
44 Füles 
4~ Kapuvár 
4ö CSOlna 
47 Szany 

1-sü szakasz SopI'onban. 
r á I'bogyai Bogyay Vin(' ze főhadnagy. 

Rofer l\Iihály ez. Őrill. I ~ l 6 ' ~l 
W idimann Mátyás ez. ÜrRV. • 1 I.. r, 
Pongrácz Pál Ol'SV, J -4 fl 
Bzeghö Istvún ez Öl'lll. • l 1 5 
Borsányi István ez, ül'm. ; . l 4 5 



n 
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az örsnek 

48 I F.-~zt-l\IikI6s 
49 Német-Lövő 
50 I Csepreg 
51 Fel ö-Puha 
52 N agy -l'lal'1;o II 
53 Kis-l\:Ial'ton 
~4 FeketevárOH 
55 L.-Szt-l\iiklóR 
56 Kabold 

1GO Iván 
'162 Nagv-Czenk 
1C4 Beleu 

az Öl'S 
pal'anCSl1okának 

-
6:1 ~ ffi 
't;. ~ cll 
IV • ''''' IV 
~ ~ ffi ~ !:: ;.. rIJ f. 

-=-;-::-~~~~~~'O :0 U '0_ 
Kerék l'Iihály orsv. . 1 I 4 5 --
Szilva György e7J. őrm. ~ . J 5 ö 

, l\loldován Sándo ez. örm. l 4- 5 
Barta József ez. orsv. . 1 4 5 
Dann Simon ez. őrm. . 1 4 ;., 
Takács Sándor ez. Öl'sv. l 4 5 
Faludi .T tÍnos örsv. . 1 4 [) 
Kellel' Kál'oly ez. orsv. I ' 1 4 5 
Btumpf Mátyás ez. ől'm. t 4 5 
Kolonics ,r ózsef örsv. . 1 4 r. 
Dobrádi Vincze ez, Öl' 'V. . I 4 [) 

I Naszádos Antal Öl'sv. . 1 4- [, , 
2-ik szakasz GyŐl'Ött. 

Pa,rancsnok: Kinti.~ Istvún hadnagy 
G 7 l'[agyal'-Ovál' ' l\Iaul'ovics Gál Ől'ill. 1 
58 Bajka Munori Károly Öl'SV. 
59 Nezsider Madarász Bálint ez. örs v . . 
GO Boldogasszony l'Iózer József ez. őrm. 
ül l\I.-Szt János I Kokas Sándor örsv. 
62, Lébény I Preisz János órsv. 
63 Zurány I Petruez Gábor örav. 
64 l\lagyar-Bruck Spi sák András ez. őrm. 
65 Győr Börzsei .János ez. őrm. 
66 H'édel'vár Halász János ez. ől'm. 
G] Kóny Serbán Imre örsv. 
G~ Téth Simon Károlv ez. őrm. 

• 

• 

1 
1 

• 

(jg Gy.-Hz.-l\[árt. Németh Istv~n 1. ez. örsv. . 
70 GÓnyö I Hölliseb János Öl'SV. I . 

r: I 6 . ..) ) 

145 
1 I 4 5 
145 
145 
1 4 fi 
1 41 5 

5 , 6 
168 
145 
145 
1 fi () 
1 6 7 
145 , 

3 -ik szárny: Pécsett. 
Parancsnok: Postupici Kostka púl L OEzt. száza(loR. 

1-8ő szakasz: Pécsett. 
Pa.rancsnok: KiJrner KÚt/'oZy ha<1nagy. 

71 Pécs Ranga János Ül'ill. ~ 1 
i'L Egerág Bökonyi Laj os örsv.l 
74 Pérsvárall Faragó Ferenez C7.. öl'm. 1 
7G l l\IágQCH Fal'kas Fel'ellCZ ez. Öl'sv. l 
iG Sásd I Ober Ede örsv. . 1 
'17 ! Bakocza ~ Gl'ehle Konstantin ez. Öl'SV. I 

G 9 
4 rt 
G () 
4 r. 

, r nr~ , 
I 
I , 

. \' 
I. I 

p~T~nc nl 
Ulk 

, ~I \~1\~1l~ 
• 

al' 
)lcID .1 
)ir 

p 
~ Klp ir 
! Bi!~ 

V! Gli03!a 
ü. ['ilnkul 
~ LltO:3 
%' Súgetúf 
00 BUC3 
il Ilzvdr 
~ 
• 



Gyalog 
l I ~ 1"7 

t~ ~ 
T 
~ 

1 

J --; ... :-::-;-G_~-;-'a_l o_g-;-
Q) ;... = 

~I e g II e v e z é s e 

n,z örsnek 
n,z ör:4 

parancsn ok(mak 
+> -o ~ rn rI. 
Q).ro Q) 

d I> 1:1 N 
>:l ul Q) ul 
;..,. ~ 'fJ rJl 

0 0 :0 Q :0 
78 Szent-LörillCZ-:= Gnb=;=la=J=á-n-o-s- o-" l-'S-V-=. ===, . i I 5 I 6 
79 Sellye Schrédei Károly őrm. 1 4 :) 
80 Baksa Tverdusi János örsv. 1 4 5 
81 V ai ~z ló Csiszár J állo S cz. Öl'SV. I ' 1 4 fl 

2-ik szakasz: 1\lohácsoll. 
Parauc~nok: Spalla Allrel hadnagy. 

Rü Il\Iobács Kardos Géza cz, őrm. II. 
7/l I Szederkény Fodor Mihály Öl'sv. 

11 56 
1 1 !'j 

S2 Siklós Bozsing József cz. ől'm. 
g3 B8remend Angyal Lajos Öl'oV. 
84 Dál'da TÖl'ök Mihály cz. őrm. 

• 85 Föherczeglak Kósa József Öl'SV. 
87 Duna-Szekcsö Vörös József örsv. 
88 Hercz;egszö Hős Hegyi József örs v . 

178 Kácsfalu Pelczmall11 Ignácz Öl"~V. 
180 Mohám:;-Szigdt Klein Gyula cz. örm. 

:~·ik szakasz: Kaposvárt. 

• 

• 

I • 

• 

• 

1 5 G 
1 4 fi 
1 G (l 

145 
145 
1 4- !'j 

· I 1 4 I G 
· 1 4 5 

Pa,rauc3l1ok : Baksay Sándor főhadnagy. 
89 K!lposvrl.l' Kovács János. cz. őrm. 11 1 5 -, 
91 Báté Horváth Fereuez ez. Öl'SY. • 1 4 :) 
92 Gá.losfa Turi Károly Öl', v. 1 4 [, 
93 Kadarkll t Mal'csa Dániel cz. öl'rn. . l 4 :, 
94 Latoesa Pere3ztegi J6z~. ez. örsv. 1 I 4 G 
95 Szigetvár TaresafalviL9.jo3CZ.Ől'lll .l. l 4 G 
9ü BEu'ca B~rt6k Jáno3 örav. \ . l 4 fi 
97 Vizvár űrge Ferencz Öl'dV. ~ 1 4 G 
98 Nagy-Atád Sz;ües János Öl'SV. 1 4 G 
99 Szulok Nagy János Ör8V. . J 4 G 

100 Ba.boesa Klausznitz Fr. cz. (hm. l 4 5 
101 Hal'aágy Omeisz GyuLt ör"v. . 1 4 5 
1G8 Görgeteg I TlUi Károly Ör:-lv. . l 4 ~ 
113 1 Zákány Branilovic3 .Jánoq cZ.örsv. ~ . 1 4 f) 
114 Csurgó Szigeti GYÖ1'gy Cl. örm. . 1 4 5 
iiG Inke Olo3z Béla cz. őrm. 1 4 G 
172 Ber~elleze SlíÜC8 Jáno.3 örav. . 1 3 4 
173 Csököly Mikl63 Péter örsv. I' . I l 4 fi 
174 Surd TtÍnczo9 Mih.í.ly orsv. J 4 5 
182 Felső-Segesll Auguszt Sánd. cz. örsv. :. I 1 4 5 

6 
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az öl'snek 
az örs 

parancsnokának 
= 

• 
~ 
til 
I-< 

:0_ 
= 

4-ik zakasz : ~Iarezl1liban. 
Parancsnok: Jasz'Usch Fercncz főhadnagy. 

102 I ~Iarezali I Babcsúk I Htváll ől'm. 1 1 

103 Nemes-Vid Baumbolzel' Dávül ez.őrm. • 1 

104 B.-Berény Varga. SlÍntlol' Ön:lV. • 1 

105 Boglál' Bueskó Istvú,n örsv. • 1 
Németh Atha.náz ez. őrm. 106 Lengyeltóti • 1 

101 Fajsz Kustos István ez. őr"v. • 1 

108 Karád Szá z ~Iihály ez. őrm. • 1 

109 1}őrö hegy . Bartos :Márk or. Y. · 1 

110 Adánd CziTil1k 1\Iihály ez. Ő1'111. • 1 

111 Tab Nagy Vilmos Öl'SV. I • 1 

112 Igal Babos Fel'tmeZ Öl'SV. • 1 

90 Nagy-Bajom Mészáros J únos örsv. • 1 

169 Tör.-Koppány Béres Ferenez Öl'SV. • 1 

175 l\Iel'nye Fischbaeh András örsv. • 1 

4-ik szárny: Szontbathelyen. 

... r:l 
>0 Q) 

rO <fl 
Q) 

r:l N 
Q) ff) 
ri: 'll 

U :0 -= 

5 7 
4 5 
4 5 
4 5 -4 :) 

4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 lj 

4 5 
4 5 
4 5 

Parancsnok: Mútékovics Lajo.s II. oszt. századoR . 

l-ső' szakasz Szombathelyen. 

Parancsnok: Osik-szent-imrei Csaló Ferel1r:~ 

116 Szombathely 
111 Pornó 
118 Acsád 
119 I Kőszeg 
120 Borostyánkő 
121 Sárvár 
122 Urai-Ujfalu 
123 Káld 
124 Kis-ezell 
125 Kemen.-Högy. 
126 Jánosháza 
163 Rohoncz 

hadnagy. 
Aehel Bertalan őrm. 
Mang Ede örsv. 
Balta János örsv. 

I Szilágyi Fel'encz örs v . 
Ransz Antal örsv. 

I :n.1onez Sándor ez. őrm. 
I Nagy Fel'encz Öl'SV. 

:Máthé Elek Öl'SV. 
Gulyás József cz. őrm. 
Sehönbergel' Kál'oly örsv. 
Pap Lipót örsv. 

1 Tanai Antal örsv. 

! ~ 1

1
1 

I : I 1 

· I 1 
• r 1 
· 1 

1 
• I 1 
· 1 
• 1 
· 1 
· 1 

~ I ~ 
4 . 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 1 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 

~ I oz OfRuek 
'. ~, 
I 

"" 

j~ un'n· ..... '" 

Hj Za1a-Lovó 
hl ~Of8 
11~ PaCEa 

Ili I Knthely 
l~ I '.~Vll:LlI 
I~n 
Ho IllUaton. 
n 
II vuw." 

!i~ ~·,U'·\J 

l~ 
l~ r ·'·-Il.UVQTrI 

nl , I 

I 
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Gyalog 
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I, 

I @ '" ~ .. 
~ IC .. ..... >o S örsnek az ors oc rd cr.. 

n~ Q) • cl) 
-Cll parancBnokltnak .... ~ ~ N 
N ~ 'r. cl) '/, 
n .... .... til ff. <) :0 (.) :0 

-~ ----
~-ik szakasz Körmenuen. 

Parancsnok: Molnos KúlmlÍn hadnagy. 
/ 1115]7 12/ Körmenll Schneider István ez. örm. 1 1 61s , I J 4 5 128 Vasvár Kádál' Lajos ez, öl'm. • 1 4 : 5 
. \ 1 

, 
Kis-Bér 4 íJ 129 Rozsi István Ü1'8V. 1 4 5 • 

, 1 4 5 130 N émet-U j vár HOl'váth József örsv. 1 4 5 , 
. It q ;j 131 Szent-Elek Nitsch András Öl'SV, , 1 4 5 \ i I ~ ' 132 Fel~ő-Eőr V nxán Szilárd örsv. 1 4 r) . \ \ <\ \ .l • 

, \ 1 \ <\ \ ~ 133 Pinkafő Roch Károly cz. őrm, • 1 4 5 
1\ 1415 134 Szt-Gotthárd Hetényi Dávid ez. őrm. 1 4 5 • I \ \ . • 

, i ~ ;) 135 Gyanafalva Sausek Géza ez. ől'm. • 1 4 5 
" t.I 

t • Ori-Sz.-Péter Tállesis István örsv . 1 4 , ~ ~ 136 • 5 
, \ \ 1 4 ~ 137 Felső-Lendva Habetler J\Iihály cz. őrm. • 1 4 5 
, 1 \ 1 4 ~ 138 l\lura-Szombtl,t Hunyadi Sándo cz. őrm. • 1 4 5 

\ \ I . Tót-Keresztur Gáspár Gábor ez. ől·m. 11 4 . \ 4 ~ '181 5 
. \ 1 \ 41 a 3-ik szakasz: Zala-Egerszegen. 

Parancsnok: Reviczky Jenő főhadnagy. 
Lyen. 139 Zala-Egel'szeg I Orbán Elek ől·m. 

I 

I 1 1 6 

. zázaIlo . '140 Zala-Lövő Tóth Béla örsv. 1 5 6 , I • 
141 Nova Acs GyÖl'gy ez. őrm. I ' 1 1 5 G 
142 Pacsa I Kovács János II. Öl'sv. 1 4 5 • 

143 Keszthely I Bernschütz Józs. ez. őrm. · I 1 5 li 
144 Tapoleza Un gel' Lőrincz ez. örm. 1 5 li • 

145 Köveskálla Palsovies János örsv. • 1 4 [, 
II I U l 146 Bala ton -Füred Preidt Mihály ez, őrill. • 1 4 5 • 

It! : 147 Sümeg N émeti József ez. őrm. 1 5 G 
· l'! 148 Szent-Gró t Kiss József ez. őrm. l 5 l 6 
· I ~ I 165 Nyirád 1 Fodor Sándor örsv. · I 1 4 I w 

~ 

· I I 16G N.-KalJOrnak l\Iúrtin Dénes őr:;,,', l 
• I 1 4 15 

, \ t 170 • \ agy -Lengye l Györe Ferenez örsv. · I l 3 - 4 • 415 VIm. · I i 176 Söjtör Cza ufal Antal Öl'sv. 
• I 1 

· I 4-ik sznkasz Nagy-Kanizsán. · ! 
"1'111 • 

I I I Parancsnok: To'rdai Sá.ndo1' László hadnagy. 
u Ol: \', • I !. 149 j Nagy-Kanizsa Gecse István ez. őrm. 1 1 6 S 

I I 150 Gelse Dobrovies Gyula örsv. • 1 4 5 
: II 151 I Kis-Komárom Horváth Kálmán ez, őrm. , 1 4 5 

• 152 I Bánok-Sz.-Gy. I Vasvári l\Iór Öl'SV. 1 4: 5 , 

6* 
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153 1 Letenye Gábriel Alajos örsv. -\ i' 
5 6 
4 5 
4 5 
4 

1 
1 154 Perlak BOl'hély István őrm. 

'1~5 1 Csáktornya Balázs János cz. őrm. 
'156 Strid6 Pol1ák Hamu Öl·SV. 
'151 Al:-;6-Lendva Boüiczki Lajos cz. őrm. 
158 Bellatillcz Schápi János ez. örsv. 
159 Győrfa Fal'ag6 J 6zsef L ez. örsv. 
1öl Als6-Domboru Németh István ez, Öl'm, 
111 Zalavar Takács Antal örsv, 

Segédutunl,ások. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 
4 
[, 

5 
6 
5 
6 

4 5 
4 5 

II sf'yédti'\zti iroddban : Reider Lénárd, Ormo s End.l'e és 
Berényi Adolf őrmestel'ek; 

II számrü'üRt:gnél: Gál Jáno~ vizsgál. számvivő őrmester. 
a htld1J"il'úságnúl: Czike Sándor őrmestel'; 
az 1. szál'nynál: Förstner Lajos őrmester; 
a 2. « Rosellauer Péter őrmester; 
ll,::J. (( El'c1élyi Sándor ől'mester; 
II 4. « Szalay Sándor őrmester; 

* 
A tanosztálynál segédoktat6i minő3égben beosztva: 

Ilyés András és Somogyi Lajos ez. őTmester s KuOl' József 

ez. örsvezető. 
Ll esendőr-ke'rület állománya: 2 törzs-, 20 főtiszt; 24 őrmester, 

1 O örsvezető i 7~0 csendőr; 4 szárny; 13 szakasz; 182 örs 
él:) 1 különitmény Brennbel'gen, 

A teriHet teri,üete: 40510'43 D kilométer; lakósainak 
, ci) 41- Ci)4t~ szama: _. <),_ u. 

Egy csendőrre átlag 41'09 O km. és 2450 lakos esik. 
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Magyar királyi 
horvát-szlavon üsendőrparancsnokság I 

Tiints : zá(Jl'áblJft,JI,. 

Parancsnok: 11((110. Sándor ezredes. 
:Másocl törz::;tiHztek: Tome rl in .I..1Iúrton alezredes és Bede hu I)i é 

Károly őrnagy. 
Regédti 'zt: Qllinz :Ká7'oly főhadnagy. 
Számvivő: llIaikié llIihály hadnagy-számvivő. 
Hac1biró: Hreljfllwvié Guido honvédszázac1os-hadbü'ó, am. k. 

VII. honvétl kerületi parancsnokl:!ág törzsétől beosztva. 

1. szárny: Zágrábban . 
• Allománya: 4 tiszt, 5 őrmestel', 5~ öl'svezető, 18~ c::;enclőr, 

Paranc. nok: GOlllbovié Károly százados. 

1. szakasz: Zágrá.bban. 

I?al'allcsnok: Iúwst Ferencz főhadnagy. 
Orsök: Zágl'áb (10), Sesvete (4), Brdovec (4), SamolJUl' (.1,), 

Brezovica (4), Sv. Ivall Zelina (fi), Drugoselo (4), Podsu
sed (4), Sümk (5), Vel. Gol'Íca (fl), Gusée (4), .. laska (1-), 
risal'ovilla (5), Kl'asié (4), Pokupsko (5), Kostanjevac (-1-), 
Lasinja (5), Bistl'a Dol. (4). 

2. szakasz: Belovárt. 
l)trallmmok: IlakovlIc Lukúcs hallnagy. 
Orsök: Belovál' (6), Baca (5), Gal'esnica (5), GruLi~llopl,lje 

(5), Pitomaca (5), Gjurgjevac (5), Gor. KoviI ':ica (4), 
Ivanjska (4), Krizevac (5), 8v. Ivan ZQbno (4), Vrbovec 
(4), Kriz (4), Popovaca (5), RutinjA, (5), Casma (4), KloRtnl' 
Ivanié (4), Gúla (fl), Kapronca (n)' Dol. Mosti (4). 

ci. szakasz: Varalido 1/. 

1.).al'anCsllok: ll1adjerié Antal főhadnagy. 
Orsök: Val'aöd (6), Vinica (5), Ivallec (4), Nuvlmal'uv (.~ , 

Beanja (4), Stubica (4), Zlatar (4), l\Iarija Bistrica (4·). 
Zabok (4), Krnpina (4), Pregrado (4), Klaujec (4), Desinic 
(4), Ludbreg (4), Rieka gOl'. (4), l\Iihovljani (4). 

92, szárny: Eszéken. 
, 
Allornánya: 4 tiszt, fl ül'meötel', 5·1- örsvezető, 186 csen\.Vh' . 
I>a~'El:ncBno~: Rlúikovi( l1Járk ~:tjá~R.qO~ . 
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1. szalwsz: Eszéken. 

Paraum:lllok ; . . . . . . . 
Örsöh': Et4zék (U), Valpovo (4), Dolj. Miholjac (1-), Mosla· 

vina (5), Koska (4), lJepin (1), Tenje (4), Dálja (4), Sljivo· 
sevci (4), Bizovac (4), .Nasice (4), qrahovica (:», ~~Jgorac 
('1-), Slatina (5), SopJe (4), Gl'adlna (4), Vuovülca (5), 
Yucin (4). . 

2. szakasz: VulwvlÍl't. 

Pal'ancsnok: Petrás Balázs főhadnagy. 
Ö,..<;ök: Vukovál' (5), St. 1\likanoyci (4), Otok (4-), Nemci (4), 

Zupanja (4), Babinagl'eda (4), Drenovci (4), Vrpolje (4), 
Lev. Val'os (5), Djakovo (5), Vuka (4), Vinkovce (4), 
lVIal'kusica (4), Ilok (4), éel'evié (4), Erdevik (4), Sid (5), 
Opatovac (4), Bobota (4), MOl'avié (4). 

3. sZltkasz: lIIitroviczán. 
l?arancsnok: Schwartz Já1ws hadnagy. 
Orsök: l\litl'ovic (5), 1\Iartinci (4), Klenak (i), Hl'tkovci (4), 

Kupinovo (4), Boljevci (4), Zimony (5), Simanovci (4), 
Stara Pazna (4), Stari BmlOvci (4), St. Slankamen (4), 
KarIócza (4), Oalma (4), Ruma (4), Dobrinci (1), Il'ig (4), 
Kamenica (-1), Indjija (1-), Gregluevci (4), 

fi) , Dt'" eJ. S za/r Illy: r e rvn,] ad'lJ. 

Allománya: -i tiszt, 5 őrmester, 5~ őrsvezető, 19i3 csendőr. 
Parancsnok: Dudukovié Tódor szlÍzados. 

1. szakasz: Petrinján. 

I)trancsnok: lIlieM Fríl főhadnagy. 
Orsök: Petrinja (9), Bednik (4), Sunja (4), Meéencani (4), 

Crkvenibok (4), Dubica (1), Kostajnica (4), Jasenovac (4), 
Zrinj (4), Dvor (5), Rujevac (5), Zirovac (5), Klasnié (5), 
lVlaligl'adac (4), Kraljevcani (4), Gtina (5), Oblaj (5), 
Nov. ka (4), Lipovljáni (4), Divusa (5). 

2. szakasz: Pozseoán. 

I:.arancsnok: Car Lo;t/'án tiszthelyettes. 
Ol'sök: Pozl:iega (6), Begtez (7), Kamensko (6), Rusevo (4) 

Plet~rnica .,(4), .I;ucinci (5), I?aruvár (5), BlvagOl'odov.ac (4): 
P~krac (5), Caghc (4), KukunJevac (4), Okucani (4), O-Gra
thska (4), Cel'nik (5), Oriovac (4), Sibinj (4), Vel.-Bastaji 
(S), Petl'ovoselo ~4), Brod (4 I Gal'cin (4). 

ll). 



lJilioljac (4) M 
(4), DáIJ' a (4)' (11~ 

. 5 I I) lit 
(I.) VU, Podgo! 
\:j. , lrOvitica 

I Ot~k (l), NemcI 
(41, Vrpolj! 

(4), Vinkovce 
I )~l'deVik (4), Sia l 

,,,,uun (~), Hrtkonl 
(~), Himanol'ti 

I ~t. Slallkamen 
I Jlo lJri n ci (j,), II'1~ 
vci (4,). 

• • I 

.//:/ cl lb. 

, w 'I 

jn (~.), Mercllc~Dj. 

uiCfl \ t) ,Jn. ell~f~,r 
rovac (5), Kla~ D1t 
Glina N Obil) 
(fl). 

eJ1sJw ((,It Hnsevol' 
(5), mngol'o(lu\'8~" 

Okucaui (4), O~ 
i U l " '''j (1), VeL'&! 

(4), 
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3 . . ';Zllkasz: jÚíl'olyvárusblln. 
I?arancsnok: Lal rnja. JárIOs hadnngy. 
On~ök: Kál'olyvároB (5), Topnsko (-H, Paunovae (5), Vrgin

most (4,), Bovié (4), Vllkmanié (4.), Vojnic (4), Perjasica (4-), 
Barilovic (4), ~ 11uin (5), Valisselo (5), Krstinja (5), Veljnn 
(4), Pl'imislje (4), l\Iodruspotok (5). 

4, szárrIJY·· Og ttlinban . 
• 

Allománya: 3 tiszt, 5 őrmester, 46 örsvezető, 160 c:;endőr. 
Parancsnok: Bach Alajos százados. 

1. szakaBz: Ogu.linban. 

1?arancsnok: Uol7.1bovié Kárroly százados. 
Orsök.· Ogulin (9), Genm'alskistol (4), Jasen,.ak (4), lVlodru:: (4). 

Josipdol (4), Plaski (4-)\ Delince (4), Cabar (4), Fuzine 
(4), Novi (4), Kraljevica (4), Susak (4), Severin (4), 
Vl'bovsko (4). 

2. szakasz: OtocsáCl071. 

~al'ancsnok: llIirov'ic Jfilovan hadl1pl,ód-tiszth. ideigl. 
01'sök: Otocsácz (5), D abaI' (4), Vrhovine (4), Vratnik (4), 

Senj (4), Jezerane (4), Brinj (4), l\Iocila (4), Vaganac (4), 
Rakovica (5), Zavalje (5), Nebluje (5), Priboj (4), KOI'enica 
(4), Bunié (4), N. Krslje (5). 

3. szakasz.' Go~picson. 

1?arancsnok: Sertié GYÖ1'gy hadnagy. 
01'sök: Gospics (6), l\rledak (5), Bl'usani (4), Kula (4), Perusié. 

(4), GOl'nje Kosinj (4), Janjce (4.), Karlopago (4), Podlapac 
(4-), Udbina (5), Doln. Lapac (5), Doljani (5), Srb (5), 
Vrelo (5), Gracac (5), Bruvno (4), Lovinac (4), Siljci {4}, 

A Jlla,gyal' királyi horvát-szlavon csendőrség állománya : 
3 törzs-, 1 főtiszt, ~4 őrmester, ~06 örsvezető, 721 csendőr ; 
1· szárny, t ~ szakasz, 213 örs. 

A parancsnokság területe: 4·~5lö'Ol5 D km.; a lakosok 
száma: 1.89~,499. 

Egy csendőn'e átlag 44'706 D km, éa 1!)90 l~kos ~aik. 
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Császári királyi osendőrség. 
Főfeli~gyelö : 

Giet:üillgoui Giesl Henrik báró, táborszernagy. 
PClJrancsől'tiszt: 

Felsenberg Edgár, százados. 
1. sz. országos csen(lő'rl}(.(Tltncsnoksúy. 

TÖJ'zs: B(:cs. 

Parullccllok: neustammi Dcitenhofen Adolf, e!trede!::i. 
üs!ttagpu.rancsnokságok: 1. Bécs, ~. Bécs, 3. Krews, 

.t. l:3t. ~Pölten, 5. Bécs-Ujhely. 
:J. ::sz. orszrl,gos esc nclŐ't'1JltrctnGSnoh'sltg , 

TÖI'z.~: Pl'llr/lf • 

Par.: Dii'rr Frigyes, eZl'eues; helyettese: 8chrótter 
Allt al ale!tl'etles. 

Oszt.-par.: 1. Prága" 2. Lcitmeritz, 3. Butlweis, 
4. .J icin, 5. Pilsen, 6. Csasziau, 7. Eger, S. Bei
chellberg, ~J. Königgriitz, J n. Chruuim, ll. rrábol', 
l~. Pisek, 13. KOlllotuu, 14. 81Uichow, 15. Cseh-

Leipa. 
3. sz. ur:Jzúgos GsendőI1JarlfJnCsnoksfÍ.g. 

TÖ1'U: Iuns1H'lH'/-·' 

l'ar.: li rielllsuergi KrCtU8 Antal, ezreLles. 
Oszt.-par.: 1. Innsbruck, 2. Trient, 3. Huvel'etlo, 

.t.. B ozen, 5. Bregenz, 6. Bl'uneck. 
4. sz. orszúgo8 csendöl'pat'anc8uoksúg. 

Tö"'zs: n,'t'inn. 

Par.: Gallinl.t Antal, alezl'eaes. 
Oszt.-par.: 1. Brünu, 2. Olmütz, 3. Znaiw, 4. 1Vla

gyar-Hradisch, 5. Iglau, 6. 1\Iorva-Fehértemplom. 
5. sz. országos csendőrpa'1'ancsJl.okság. 

TÖ,.zs: Lentbel'g. 
Par.: Otthauseni Uhle Ednard, ezredes; helyettese: 

Rdzwh Ferencz, alezredes ; másoa-törzstis~tek : 
8vhuschniy Alajos és IlLdnt Fcre-ttCZ örnagyok. 

Os~t.-pal'. : l. Lewberg, '2. Krakkó, :L Uzeszów, 
tI-, Przewysl, ~. Taruupol, fl. St,aniblan, í, 8anuk, 
8. Tarnow, U! Tan.lOU~·zeg, 10. !\olbul:>zl,Jwa, J 1. l\u.v~-

rllóka• \', 
r Koloroea 

I;', J aros\au, 

0, iZ, 

Pa\',: GrtWt 

OSZt.·pB\',: \. 
5, eiUl, 

l, sz' 

rar,: Mure 
, 

"'I I .""", , 

~ar, : 
8, 

Par, ', N 
O./L\'llilt. 

Pal', : 
Oszt. 

1 

Par. : 
O~'Lt. 

Pal' ' , , 



n , 

eg. 

olt, ezredes, 
. ) I' . ). ~l'ellJS , 

1!"'-IlU; 8chrültu 

J. Buüw~jl 
Eger,. Hej. 
. w~ ll. TabDI, 
OW, 15, Cseb· 

DllU/l,YflY, 

Znaitu, t. )]a. 

FehérteJllplolll. 

rUHkn, 12. Bródy, 13. Brzezan, 14. Zaleazczyki, 
Hl. Kolomea, 16. Stryj, 17. Uj-Salltlec, 18. 'Vadovice, 
1 V. J aroalau. 

6. 8Z. o'l'szfÍgos c8en(lő'rparancsnoksfÍg. 
Törzs: G,.ácz. 

Par.: G ra·mposchich Roman, ezredes. 
Oszt.-par.: 1. Grácz, 2. Gráez, 3. LeolJen, 4. l\lal'buru , 

5. Cilli. . o 

7. sz. Oi'szúgos cSC'Ju.lő'I]JlrranCsllokslÍg . 
Tö,'zs: T;'iest • 

Par.: Ma?'cheUi .il utal, alezredes. 
OHzt.-par.: 1. Triest, 2. Görz, 3. Pola. 
Különítmény a tengerészeti szertárnál Polában: 
par. : 

8. sz. orsztÍyos csencZőrpara JiCSIl oksúg. 
Tö,'zs: Liit:~. 

PtLr.: Nellel'er Gottfried, alezreden. 
Oszt.-l)ar.: 1. Linz, 2. Linz, 3. Riea . 

9. sz. o'rsztigos csendő1'1JUranc::nwk::J((Y. 
Tö'l'1~s: Zal'(t. 

Par.: Grossl Engelbert, alezredes. 
Oszt.-par.: 1. Zara, 2. Spalato, 3. Uattaro, 4. t;eLe

nico, 5. Ragusa, 6. Risano. 
10. sz. o1'HZfÍgOS csendörpa.l'ltncsno'ksúg. 

Törzs: T;'Qppau.. 
Pal'.: He rmll/J Ut Simon, alezredes. 
Oszt.-par.: 1. TJ'oppau, 2. Troppau. 

ll. sz. országos csendörpara1H'8nuks(/[j. 
TÖJ'zs: Salzbw'f/. 

Par.: Kisslln!ler Albin, őrnagy. 
Oszt.-par.: 1. t;alzbul'g. 

12. sz. országos csendörpal'ltnc:Jlwkscl[j. 
Tö)'zs: Laibach. 

Par.: Rummer KÚ?'oly, őrnagy. 
Oözt.-par.: 1. LailJach, 2. Laibach, ;3. Rnl1olfswertll. 

13. sz. oJ'sza!IOS csendörlJttJ'ancs1iukslf.[j. 
Törzs: eze J'lwI'itz. 

Par. : Eschheillli llciJlclt Vilmos, öruugy. 
( szt.-var.: ~. (J~ernovitz? ~! 6«czawa 3. Radaut~. 
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14. sz. orszagos cscndörpa'rancsnoksríg. 
Törzs: It..7ayellf'trt. 

p ar.: Oppilz Adolf, őrnagy. 
Oszt..-par.: 1. Klagenfurt, 2 Villach. 

Cs. és kir. 
csendőrség Bosznia és Herczegovinában. 
Törzs: Sarajevo. 
Parancsnok: Cvetiéa'nin Manó, alezredes. - Szemlész

törzstisztek : Davidovi6 Sándo']' és Ecker József 
őrnagyok. 

Szárnyparancsnokságok: Sarajevo, Travnik, Banja
Iuka, Bihac, D.-Tuzla, l\lostar, Trebinje. 

Szakaszpa,rancsnoksúgok: Sarajevo, Visoko , Vise
grall, Fora, Cajnica; - Travnik, Bugojno, Livno; -
Banjaluka, Dervent, Bosn.-Kostajnica; - Bihac, 
El'upa, Petrovac; - D.-Tuzla, Brcka, Bjelina, 
Vlasenica ; - Mostar, I{onjica, N evesinje; - Tre
Linje, Stolac, Gacko, Bilek. 

Rendszeresztett allomány: 3 törzstiszt, J 3 L és 6 II. 
oszt. százados, 20 főhadnagy, 1 hadnagy, 9 kezelő
tiszt, 66 őrmester, 171 öl'svezető, 1763 csendőr, 
összesen 52 tiszt, 2029 főnyi legénység, 7 szárny, 
~5 szakasz és 241 örs. 

Ehhez: , 
cl) Allandó karhatalmi segédlet 200 fő. 

/ b) Portyázó csapat: 3 szárny 100-100 fővel~ összesen 
300 fő, f'zek közt 200 csendőr és 100 önként jelent
kező közös hadseregbeli katona. 
:~ szárny, 2-2 szakasz,4-4 járőr 8-8 l'ajjal. 
1 törzstiszt, 3 százados, 3 főhadnagy, 1 ]{ezelő
tiszt, 
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Történeti és statistikai adatok 
az l890-ik évről. 

A lefolyt l DO-ik évben intézluényünk működése 
ugyanazon kel'etek között 1l10ZgOtt, a melyekben az 
előző évek alatt a testület kiváló használhatóságát 
s kiérc1elllelt jó hirnevét. lnegállapította, 

Nagyobb közbiztonsági zavarok TIeIn fordultak elő 
s az év tavaszán villígszel·te lnegindult lIlunkásluoZ
gahnak hazánk területén nagyobb rázkoc1tatások nél
kül ugy folytak le, hogy sulyosabb következmények
kel járó közbelépésre szük8ég sehol fenn nem forgott. 
Tagadhatlan, hogy e körülmény érdeméből nem kis 
rész illeti meg azon osztagainkat is, melyek a moz
galIllak szinhelyén szolgálati fellél)tük alkalmával a 
testületünket dicséretesen jellemző hjggaclt, de hatá
rozot,t magatartás által idejekorán elejét vették lnin
denncmü tlllkapásnak s utját vágták annak, hogy a 
luozgaloul elharapódzva s rendes medréből kitörve : 
az állampolgárok osztályainak nyugalmát és a köz
biztonságnak helyreállított s eddig jc'd 1118gŐl'zött 
l11egnyugtató voltát, tehát az állam belbékéjét Dleg
zavaró jelenséggé fajuljon. 

A tábori csendőröknek LL lefolyt év ben alkahllu k 
nyilott különleges szolgálatuk teljesítéHére, a Illeny
nyiben ezen szolgálatot gyakorlatilag előszőr a C8, 

és kir. 6-ik és 7-ik ha{ltestekkel a m. évben t\zé
kelyhid környékén 111egtal'tott nagy lJadgyakorlatok 
alkalmával végezték; - s csak megelégedéssel kö
zölhetjük, hogy - bár elTe eddig alkalom nenl volt 
s így ezen szolgálainak ujdon voltánál és szokat
lan tel'mészeténél fogva n1enthetővé tenné az ezen 
szolgálatban esetleg felmerült nem teljes otthonos
!:lágot is - a tábori csen<.1ől'Ők fontos ~s terhes szol
gála.tukat kijzlllegelégedéAre, a szokott és el is várt 
llle~bi~h3.tó~c1~~al B odaadással l~tt~k el - lui u)eg-

tVl 

,ubO 

eli~fll;i 
Kaloua! 

'/ 

Ula! 



k 

fOl'llultak e; 
t mUllkásUlO; 

·u.·o.~'VJl nil, 
etkezmenm 

fenn nem forgi~ 
llllJböl nem"t 

\ melyek a llt. 

alkalmáYaI 
higgadt, de h-I 
elejét vetlek Illli 

annak, bOID' 

l-! I lJ ' II böl kllof. 
, ;::.alum. e' a I' 

lf jul me~l)li 

LclhekeJet ~, 

I evuen alkJL 
tehCl'c. a l1I!t, 

ilag előszór II \ 

lll. e\ ben L. 

lJMlgyakon · 
rnel1eletteM ~l 

alkalolJl nelD \ 

\'o1táual ' fLI 

h'lIne az 
I clj' eB otlll~: 

I • I 
III t (ene!', 
d II 

k d, " p1l 

nq : , . ) 

nYllgvásnl s?':olO':Uhac nrnL a~ es(~ tre, ha ezen Rzolgá. 
Intnkat l\olnoly Retben lesznek hivatvák teljesíteni. 

S e7. nJkalO1nhól őszinte Öl'Ü tn III el hozzuk köztu
<lOlnásra azon /c!llelsőbl.J el ümuJJ'ést, a melylyel Ő 
császári és apostoli királyi Felsége, a nagy had
gyakorlatok rlJlkalmával általa megtekintett III. 
csellc1őr-kerületb~li csapatokat és legénységet 111 aga
tn,rtásukél't és klnézésükért leglnagasabban kitüntetni 
11léltóztatott, - s hogy továbbá. ezen alkalommal az 
nclval'tartáshoz vezényelt legénységet pénzbeli jutal
nHlzásban is rés~esitelli legkegyeRebhen méltóztatott. 

E 11legujuló legmagasabb kitüntetésre büszkén t{t
lnaszkoclva, serkentést és buzdítást látunk benne 
alT<.1, hogy méltóknak maradandók ezen dicséretre; 
a jövőben is hasonló ollaadással szentelj ük erőnket 
és kép,ességeinket a trón és a haza iránti szolgálatnak. 

Az Ő császári és apostoli királyi Felsége 1~. 90. 
évi lnárczius hó l~-én kelt parancsiratával a legfel
Rő1Jb dicsérő elismerésnek, illetőleg a legfelsőbb meg· 
elégedés kifejezésének látható jeIéül rendszeresített 
katonai érdelu-érenl a testület tiszti karának szánlOS 
tagját - ugy hadjáratban, mint békében teljesített 
kiváló tetteik és kitünő szolgálataik kitüntetéseül -
diszíti. S ugyancsak a tisztikar több tagjának jutott 
azon elismerést és tiszteletet keltő szerencse, hogy 
40 évi buzgó és hü szolgálat után ezen körülménynek 
külsőleg is látható kitüntető jelvénye gyanánt az új 
átalakítás on keresztül ment tiszti katonai szolgálati 
jelnek II-od oRztályu jelvényét lnellél'e tüzhesRe. -
Nenl tehetjük továbbá, hogy fel ne említsük ez al
kalomból a teRtületre is fényt vető azon körülményt, 
luiszerint a tiszti katonai szolgálati jelnek L osztályn 
jelvényével, lllely csak :)0 évi tényleges 'zolgálat 
ntán adolnányoztatik - a lll. kir. honvédségnél és 
lll. kir. csendőrségnél csupán két tiszt diszíttetvéll 
fel: ezen érdemclus tisztek egyike a li. kir. csendőrség 
állományából 188G-ban nyugállomáuyba vonult Schatz 
Lajos cs. és kir. vezérőrnagy volt. . 

Miké,nt a megelőző évek során, ugy a mult évben 
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is az előfordult kimagasló jeles Rzolg:Uatokél't s blttor 
luagl1tartft.sért ugy ft tisztil-ar egyik tng:ia, nlillt a 
lecréll"(T~éO' sorn,iból is többen lőnek jelvényeReu ki-

o .1 o 'k él' 1'1 tünt ,t re; S e kitüntetese ro tlUn eIne 1 { ugy az 
illetük érdemeinek sulyát, ruint magána1· a~ in téz
lllénynek tekintélyét és t1ü:zét iR. 

l\lint eseluényt' a. felRzel' lési ügyben megelnIítjük 
a. csendőr 'égi h{ltibörölldnek II ill, éy folyanuín tör
tént rentl. zeresíté ~ét; nlely böröndökkel elsü sorban 
a. tábori cseudörök M:ereltetnek fel, ezek után pedig 
fokozato~1ftn fi többi legénység. E hátibörönd rend
szere~dtése által II ttLbori felszerelés tpljcssége eléretett. 

A csendőrség különböző u.lttpjai a m, évuen közölt 
állaggal Rzeluuen, az alapítvállyszel'i1. kiadások e. z
közlése mellett, a következő gyal'apod{!"st lllutatják : 

1 188~ ( .1' 
é é é iyal'apOullS v v g n . 

frt frt frt 
4O(;~6'9J 4089r,°;18 ~58-·1-7 

1. C 'elldörségi jelvény-pótdij-
aIn.p ___ __ _ ___ ___ _ __ 

~. Csellclől'ségi jntalmaz1Í.Ri 
(kÖZÖH) alap ___ ___ ___ L:~7 J 5-91 137S9'41 73-GO 

3, C endLlrségi jutalmazúsi (külön) alap: 1889-ben 35.24'23 fxt, 
1890·ben 4950'49 frt, tehát gyal'ftpodás J426'QW frt. 

A testület lllinden egyes tagját kell hogy igaz 
öröolluel töltse el különösen legutóbb említett - az 
utolsó 4 év alatt e zsebkönyvünk tiszta jövedeluléből 
önmagunk által teremtett - alapunk jelentékeny 
gyarapodása; mert Íln1Uú,r ezel'ekkel több azon összeg, 
melynek gyi.hnölcsét derék, jeles csendőrök méltán 
élvezhetik, - s a jövőbe nézve, nlegelégec1éssel lát
juk ezen alapunk roha1uos gyarapodását s látjuk fol'~ 
rá ává lenni azon jutalollluak, mely kiércleluelve van 
példás é jeles szolgálatok áIt!1I, de forrásává vállnég 
~ s~101gálat t~l'én nyilvánulandó nemes versenygésnek 
IS. 8 ezen szep eredmény csakis az által vol t elér
hető, hOQ'y a testület egyes tagjai tehetségükhöz ké
pest szellemileg s anyagilag támooatták ezen tisztán 
csendőrségi vállalatot. o 

)'ficlőn tehát a m. év eseményeinek általánoR át-
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tekintését ezzel befejezuők; azon l'eményiinknek 
adunk ujra is nyilt kifejezést, hogya testület min
den tagja, lnegértve a bennünket vezérlő eszmékben 
l'ejlő testületi c7.élokat, a jövőben iR hasonló támo
gn.táR által továbbra Ül biztor:dtani fogja a 8zakR7.el'li 
lHunkák gyarapodáslÍt, jótékony alapunk felvirág~{t
sút s a jeleR cselekedetek megöl'ökíthetése által a 
nlinden irányban felemelő hatásu testületi szelleul 
kifejlődését és 111egel'ősödését. 

l\Iost pellig a következőkben adjnk a részletes ada
tokat: 

Az 1889190. év folyalnán a m. kir. csendőrségnél a 
következő ujabb alosztályok állíttattak feJ: 

.. 
OrsjJai'ancs'}wk~á!Jok : 

a II. szám /l. csendö"keri(/plnil: 
Feketehegyen ___ _ __ :) főyel, 1889. nov. 
Ll:eblingen ___ 5 C( « « 

lL III. szlÍm,'tiJ csendőr"keriiletnél: 

l-vel, 
l-vel, 

Hadhúzon. 5 fővel, 1889. október 6-val 
Kerillősó"n -__ 5 « 1889. « ~O-val, 
K-is-jlfa'rján 5 (I 1889. nov. l-vel, 

a, l V. számu csendőrkerületnél : 
Ublyán 
Tisza-Igaron 
Nagy-Fügeden _ 
Ba1'langhgefe'}'~ 

5 fővel, 1890. j an. 
5 (I (I ápril. 
5 CI (I » 
5 « 1890. máj. 

(l Z V. 8z,í mu csendőrkerülefnél: 

1-,Tel , 
l-vel, 
l-vel, 
l-vel, 

Kol,o'ván __ _ 6 fővel, 1890. okt. l-vel. 

Az év folyamán a következő őrsök gyalogosittaftak : 
a II. 8zámu, csendő'rkeriiletnfl: 

Szent- Tal1~ás ___ 6 fővel, 

a. III. sZlÍm,u csendő1-kel'úlefnel: 
Derecske __ _ 
Nagy-Léta __ _ . ---

6 fővel, 
6 II 
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ff ITT. ,qzfÍmn c8cndDrkf'1'iiletnél: 
Heves _ 
Poroszlti _ 
Tisza-Fii red ---

-- -
fi fővel, 
li « 

fl « 

A következő örsök lovasittattak : 
Mándok ___ G fövel, 
Kis- Vfirda, ___ 7 « 
Nyir-Ba,kta G « 
Kemecse _ .__ G « 

N agy-Krillo 7 « 

A következő örsök létszá.ll1a felemelteleft : 
(l II, .f/zlÍmu c,crendűrkeriilefnél: 

Apatin 
a III. szám.u csendőrkeriiletnél: 

Nagy-Létfl._ 

a. IV. 8ZtÍ.l1Hl· cRf'nrlörkeriilefnél : 
Tisza·Igar. 
Na,gy-F'iiged __ 
Pal'eid 
ellenhen lesztíllitfa.fot.f: 

--~ 

a. II. szÚmu. cRenlWrkeriiletnél: 
Szenl- Tamú,q __ _ 

, 
Afhelyezfettek 3. következő ör.:;ök: 

1 fővel, 

1 föve] , 

1 fővel, 
1 « 
1 « 

1 fővel, 

az I. szárn~1J csendő'l'kerületnél: 
a lllonori örs Nagysajóra 7 fővel, 1890. ápr. l-vel. 
a disznajói örs Dédára G fövel, 1890, sept. 28-VAJ, 

a II I. SZli mtlJ c,~endőrkeriiletnél: 
a nagylétai örs Vh'fes'l'p 7 fővel, 18~~0. máj. l-vel, 
az ujpesti örs Rtl kos-Pa1.otáTa 8 fővel, 188~ nov. l·vel, 
a rákospalotai Ö1'3 Fóthra 8 fővel, 1890. luáj. l-vel, 

a IV. 8zá1Tl,U csendőrkerületnél : 
az orosz-ruszkai örs Szfarinúra 5 fő., 1889. 110V. l-vel, 

az V. számu csendőrkerületnél : 
a bánhidai örs Ta.rjánba 5 fővel, 1890. nov. 1-v~l. 

· , 
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Toyábbá c8endőrkiil(jnítn~inyel.: miiködtek: 
az I. 8z,ín1,l(. csendőrke1'iiletnél: 

Ztígonba.n --- --- _ .. _ 3 fő, 1890. ápr. 1. 6ta, 
a II. 8zfÍm'/l. csendő1'keriilelnél: 

fl, 1Jllll'illaviJlgyi fürdöben 4 fő, 1890. máj. 26-szept 20, 
a III. .~:JtÍ Jnu csendőfrkerüZetnél: 

SZl'llt-László fürdőben 4 fő, 1890. aug. 10,-szept. 15, 
a IV. sZlÍm,ll csendőr'ke1'ületnél: 

a ra1lk-herlányi fün1őben 2 fő, 1890. jun, l-szept. 1, 
fl, szobránczi cc 2 fő, (C cc 1- cc 1, 
a bril'~fai cc 2 fő, cc cc 1- « 1, 
Diós- Győ1'ben « 3 fő, 1889. okt. 1- nov. 15, 

az V. számu csendő1'kel'ületnéZ: 
a koritnyicza.z: fürdőben 3 fő, 1889. jnl. l-aug. 20, 
fl, t1'ellcsén-tepliczi « 2 « cc máj. lO-szept_ 20, 
a szliúcsi « 2 « (C jun. l-szept. 20, 
Nagy-Ké1'en___ --_ _ __ 4 fővel, 1890. szept. 1. óta 
J ablo niczon 4 cc (C « c( cc 
Broczkón ___ 4 (C « cc « « 

a VI. 8zám~iI csendőrkerületnél : 
a harkányi fürdőben 
a fa1'csai « 
a hévizi cc 

a balatonfüredi (C 

2-2 fő a fürdőévad tar
tama alatt. 

a b1'ennbergi kőszéllbányában 3 fő, 1889. nov. 6. óta 

* Tisztikar . 
A testület kebelében ez év folyamán előfordult 

egy,~b változások röviden a következők: 
O császári éR al)ostoli királyi Fe] sége 1890. évi 

márczius hó 22-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatá
rozáRával Baksay Sándor, m. kir. VI. sz. csendőrkerü
letbeli hadnagynak a közbiztonsági flzolgálat terén 
tanusított kiváló huzgalma és sikerdlls miíködése 
elisnlel'éseül a Fe,.encz-JÓzsej-1·end lovagke1'eSz{jéf 
legkegyelmesebben adolnányozni lnéltóztatott. 

Ugyanezen alkalomból a ill. kir. honvédelmi mi
ni!;;ztel' {ll' Ö N agYlnélt6sága. l)ORtllpici Kostka Púl 

7 



lU. kir. VI. sZ. cRendől'kerületbeli századosnak dicsérő 
elismer{-. ét nyilvánította. 

Az Ö császál'i és apoRtoli királyi Felsége 1890. 
évi márczius hó 1 ~-én kelt parancsiratával rend
szeresített katmuú é1·aemj-é1·e?nrnel elláttattak: 

a) a katonai érdemkereszt szalagján : lnurai és kő
röstal'csai Török Ferencz tábornok éR LukftCS Mózes 
őrnagy; b) piros szalagon: murai és kőröstarcsai Török 
Ferencz tábornok, hilibi Haller Béla ől'nagy, ikabonyi 
Gá~(ly Gy~lJla, Blaskovic Márk és Giittman Bódog 
századosok s Léná1'd Pal főhadnagy. 

Előléptetések: a 1nagy ki1'. csendő1'ségnél: 
1890. évi május 1-ve], 

ő1'nagygylÍ kineveztetett : kézdivásárhelyi Pap Mi
hály I. oszt. százázados, a VI. sz. m. kir. csendőr
kerület parancsnok-helyettese; 

az alez1'edesi illetményekben részesíttetett: hilibi 
Haller Béla őrnagy, a IV. sz. m. kir. csendőrke
rület parancsnoka; 

az ő1-nagyi illetményekben pedig: Bándy Balázs 
r. oszt. százados, a III. sz. m. kir. csendőrkerület pa
rancsnok-helyettese; 

továbbá kineveztettek : 
1. oszt. századoöokká: sikabonyi Gá~fJy Gynla IV, 

sz., dombrádi Nagy Gyula VI. sz. és Enyetél' Fe
'rencz V. sz. csendőrkcl'i.Hetbeli n. oszt. századosok; 

II. oszt. századosokká: Matékovics LaJ'os VI. sz., 
Adorján Lőrincz IV. és Gú"ttman Búdog III. sz. 
csendőrkel'ületbeli főhadnagyok; , 
főha lnagyokká: Baksay Sándor VI., Ball. alj Arpád 

és De1nény Béla L sz, csendőrker. hadnagyok s végre 
hadnagyokká : Edvy IstvlÍn V., patakfalvi Feren

czy József IV, és tordai Srindo1' Laszló VI. sz. c:ienu
őrkerületbeli hadaprócl-tiszthelyettesek. 

1890, évi november 1-vel, nő 
ő1'nagygyá kineveztetett : Bándy Balázs I. oszt. e~i, 

százados, a III. sz, ITI. kir. csenclőrkerület par/tucs
nok-helyettese ; 

I 
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az ezredes; illetulényekben részesíttetett: tajnai 
és kőrösladányi Stesser György alezredes, a III 
sz. nl. kir, csendőrkel'ület parancsnoka; 

az alezl'edesi, illetményekben : Lukács Mózes őr
un,gy, az V. sz. csendőrkerület parancsnok-helyettese 
és földvári bál'ó Földváry Lajos őrnagy, a II. sz. 
csendőrkerület parl:Lncslloka; 

az őrnagyi illetményekben pedig: Panajott Sándor 
1. oszt. százados, a IV. sz. csendőrkerület parancs
nok-helyettese; 

to\ábbá kineveztettek : 
főlzadnagyokká: Sá1"jJY Gydrgy hadnagy, az V, sz. 

csendőrkerület állományában és Ferry Oszkár had
nagy, szálufelett a VI. sz. csendőrkerület állományá
ban, a honvédelmi miniszterium XVI. ügyosztályába 
vezényel ve ; . 

hadnagyokká : Spalla AU1'él VI. és Bariss ÁrlJád 
IV. sz. cselldőrkerilletbeli hadapróLl-tiszthelyettes ek ; 

végül a magy. kir. horv.i,t-szlavon csendő"'ségnél: 
1890. évi május l-vel. • 

eZ1'edessé: Halla Nándor alezredes, a magy. kir. 
horvát-szlavon csendőrség parancsnoka; 
őrnagygyá : Bedekovié Károly 1. oszt. százados; 
1. oszt. századosokkrt: Golubovié Károly és Du.

duJfOvié T ó do,,' II. oszt, századosok; 
II. oszt. századossá: Blaskovi6 Márk főhadnagy; 
főlzadnagygyá: Serti6 Gyö"'gy hadnagy. 

1890. évi november l-vel, 
főhadnagygyá : Madje"'i6 Antal hadnagy. 
Nyugdijaztatott: Neu,geboren Gusztáv ezredes és 

a m. kir. honv. miniszt. XVI. ügyosztályának helyettes 
vezetője, 43 - e között 37 éven felüli csendőr3égi -
~/zolgálati idő után saját kérelmére, mely alkalommal 
O cSetszári és apostoli királyi Felsége lSHO. évi január 
hó 20-án kelt legfelsőbb elhatározásával neki sok 
évi, békében és hábol'uban tanusított kötelességhií. 
szolgálatai elismeréfleül a III-ad osztályu vaskoTona
r uclet dijmenteRell legkegyelruesebhen adományozni 

- .. I. I .,,, 
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méltóztatott; - Popovié János őrnagy s másodtöl'ZS
tiszt a lllagyar kir. horvát-szlavon csendőrségnél, 
41 - e között 38 évi csendőrségi szolg~lati ielő után, 
saját kérelmére, mely alkalommal Ö császári és 
apostoli királyi Felsége 1890. évi február hó 6-án 
kelt legfelsőbb elhatározásával neki a czimzetes al
ezredesi jelleget dijnlentesen adományozni és legke
gyehllesebben megengedni méltóztatott, hogy neki 
sok évi kötelességhű szolgálatai elismeréseül a leg
felsőbb megelégedés kifAjezése nyilváníttassék ; _ 
Ujhegyi Béla őrnagy s a ill. kir. r. sz. csendőrke
rületbeli parancsnok-helyettes; továbbá Marjanovié 
Lukács, magy. kir. horvát-szlavon csendőr paranC8-
nokságbeli szazados, eszéki ~~árnyparancsnok saját 
kérelmére, mely alkalommal O császári és apostoli 
királyi Felsége 1890. évi április h6 28·án kelt leg
felsőbb elhatározásáva] neki a czimzetes őrnagyi jelle
get dijmentesen legkegyelmesebben adományozni mél
tóztatott; végül Losdorfer Fe'rencz ill. kir. II. sz. 

• csendőrkerületbeli főhadnagy, verseczi szakasz-pa
rancsnok. 

Legénység. 

A csendől'legénység-állomány kiegészítési viszonyai 
az 18S9/90. évben is rendesek voltak, a fogyaték 
nagyobb mérveket nem öltött. 

A fogyaték volt: 

Cl:lendör- 1889. évi 1890. évi 
~ 1.0 I ~ 
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Szolgálati kötelezettségének betöltése után kilépett: 
I , 

1890. évi 
, 

1889. cvi , 
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III. « 
, 15\ 11 12 11 31 11 11 3: 6 6 9 98 -

lY. ft , 211 13 18' ~O 91 12 15 11 17 14 7 19 175 
V. « 

I j~1 18 22 10 7 2 2 2 10 2 4 5 99 
,r. I( I 10 12 13 23 9 6 31 11 4 5 4: 114 
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Összesen 75 7(5 91 77 521 45 39 21 60 34 32 54 659 " I I ~I I I I I I I I I ,I I 
A 1nagyar ki1'ályi csendő1'ség legénységi egyéneinél : 

1890. évi szeptem ber hó 30-án volt: 

C. endör

kerület 
, 

szama 

I. 
II. 
nr. 
IV. 
V. 
VI. 

Ö.·szesen 

29 5 1 
11 1 2 
39 1 1 
21 1 8 

,l ~~ ~ ~ 
II 1361 14 I 17 I 

· 1 37 3 52 292 185 83 
· 2 28 17 44 239 165 72 
1 1 37 • 49 163 167 70 
· 1 37 1 66 ~7 198 84 
· . /37 2 53 215/ 1631 54 
· 2 42 22 38 231 233 75 

1 I 7 218' 45 , Bo:!11397111111 438 
Azon fogyaték, mely a legénységi állományban 1 89. okt. 

l-től 1890. szept. 30-ig előfordult, számszerint a következő: 

Csendőr

kerület 
, 

szama. 

I. 
II. 
m. 
IV. 
V. 
VI. 

5 
8 
5 
5 
4 
7 

• 
• 

• 
• 
• 
1 

29 
12 
8 

16 
15 
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1 I 86 : 
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15 18 
5 32 
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Csendőr· 

kerület 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 
• 

1 1 

1 1 5 

1 r 5 

1 1 4 

1 1 4 

1 1 4 
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A magyal' kir. csendőrség rendszere 

10 

14 

12 

14 
. 

12 

16 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ör yezetö 

20 6 26 129 2.3 15~ 1 
20 11 31 90 53' 143' 

27 1 28 145 14 159 

241 ' 24 139 • 139 

24 • 24 180, . 180 

I I 
Összesen 3 3 6 17 9 39 38 2 1 2 1 1141 18 15918~71 90: 917/ 

Ehhez a m. kir. horv.-szlav. csendőrség 

Honát-It 
szlayon. 

I 
1 1 3 1 7 6 1 . • . 24 • 24 ~061 . 200

1 

Ö szes en 4 4 7 ,'20 10 46 44 3 1 2 1 1651 18 183 103-3 90'11~t 
I \ I 

Klitil'n,tetéseA~ 

(az 18S9. október l-től 1890. szeptember . O-ig teljed 
időszakban). 

I. Jelvényes kitüntetést nyertek: 

1. Sámborsky Jakab öl'svezető a lllaK nl' kil'al. ri 
I. sz. csendől'kerület állományában, köz l -~ , \ i 
közül 23 éven felül csendől'ségi szo1gálnt lüán n. 
csendőrségi terhes szolgáln.tban sz J'Z tt t \ ti fl g. Tat
kozásai miatt 1 UO. évi január h6 l-v l - f lul
vizsgálat útján - nyngáIlollláuyba II ly, zt t"én' il.' 
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lllódon kivált a testületből, melynek évek hosszú 
Aortín át oly érdelues tagja volt. 

1\1 ár nünt sorhadbeli gyalogos részt vevén az 
1 6G-ik évben fi, poroszok elleni hadjáratban, ott 
köt lességét hh-en és férfiasan teljesítette, s azután 
c akha mar á.tlépett n. csendől'ségI1ez, melynél mindig 
az erdélyi részekben tart6zkodván, szakadatlan 23 évi 
~zolgálata alatt bő alkalma nyilt arra, hogy a köz
biztonsági szolgálat terén jelentékeny eredményeket 
érj n el. - Szolgálatát belső meggyöződésből, ösz
tönszel'ií j6 kedvvel és fáradhatlan buzgalommal tel
j ít tte s ezekre valnhan zi:iksége is volt, mert llgy 
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fl, tel'epYiszonyol\at, lllint a tel'jellchnet tekintve min
dig nehéz örsöl{ön volt beosztvu" pl. Gyergyó-Tölgyesen 
Székely-Udval'helyen, Csík-Köl<erten, Korondon stb'. 

Ki váló él'denle azonban Sámborsky Jakabnak U7í 

volt, hogy nlÍntaszeri.'t llutgatartásával, mint csendőr, 
erkölcsi szilárdsága volt luil1den örsnek, megfizet
hetlen példány képe a fiatalabb baj társaI{nak. Derék, 
katonás és bajtársias modora a hosszú éveken itt 
sohasem változott s megbecsülhetlen tényezője volt a 
testület belrendének és fegyelmezettségének. 

l\Iinthogy tehát ezen altiszt hosszú és fál'udságtel
jes szolgálata alatt, 11gy háborúban, mint békében, 
folytonosan· a legodaa<1óbb, kötelességh11 és elel'ék 
magatartást tanusította: ezek alapján Ö cs. és ap. 
kir. Felsége 1 90. évi márczjus hó 2-án Budapesten 
kelt legfelsőbb elhatározÍl,sávn1 neki a közbiztonsági 
szolgálatban bosszú időn át teljesített buzgó miíkö
dése elismeréseül - nyugdijaztatásH, alkalmából
az ezüst érde'lnke1'esztet legkegyelmesebb en adomá
nyozni méltóztatott. 

* 2. Ruszuly Imre csendőr a m. kir. L sz. csendőr-
kerület állományában. 

Szebenmegye Felek községében 1889. évi október 
hó 2-án a délutáni órákban tiíz támadván, ez az 
erős szél által élesztve s mert a határban távollevő 
lakosság az oltáshoz nem láthatott, oly gyorsan ter
jedt, hogy l'övic1 idő alatt a község jelentékeny része 
lángokban állott és csakhamar el is hamvadt, 

A helybeli csendől'örs legénysége a vész színhe
lyén gyorsan megjelent ugyan, azonban - míg a 
férfi lakosság a határból vissza nem érkezett
oltáserő hiányában első sorban csupán an'a kellett 
szorítkoznia, hogy az égő házakból a nagy részt tá
vol levő tulajdonosok értékesebb tárgyait megment
sék és az esetleg veszélyben forg6 embereket és 
állatokat biztonságba helyezz ék. 

Eze!1 mentési munkálatok közben Ruszuly Imre 
csendőr meghallván, hogy Mál'ku Roman három kis 

~,' fT! 
• ~11 

lill ~ mert va~I~1 
mor ~uszuly 

l , .. he\~e en 

I~ ). 
e:et uiát 
maran r 

a fetl 
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lUin· y nnek után jajv szók l; röo·tön fl, II l. 'szint3ro -
. Sn,vot.ill Ci)" rgy lu1,z:í.hoz - sietett lllelyllck pinczé

i ue a. htÍrOlll gy l'lllek luenel?ült éH bens~w1'nlt. Itt 
'nzolllHl.ll nelllcsak a htl.z mnga is 111:í1' telje&leu ltín
gokball állot,t~ hanenl ft pinczebejtÍl'at mellett felra
]~ot.t ~-1 O öl hasábfa és ogy köz Iben levő SZfthlla-
1\11zal, valamint llla.ga ft pinczegádor is már égett, 
úgy hogy a pillczében levő gyermekek lnegközelí
t.ése - kiknek jajgatá, fi, a pinczéből lllég ki-ki bal
latszott - a nu.gy hőség és füst nliatt lehetetlennek 
lhtszott és e1're a közelben állók közül tényleg senki 
Dem is mert vállalkozni. 

Ekkor Ruszuly csendőr, hű kötelességérzettől át
hatva s helyesen felfog\-a azt bogy minden késede
lem a gyermekek halálát okozhatja, gyorsan elszánta 
magát a mentésre és e ezéiból fegyverét átadta 
Eimpián Tivadar csendőrtárst1nak; a lllegmentet,t tár
gyak közt heverő egyik pokr6czot felkapva és azt YÍzbe 
má1'tvn. és magánt vetve, 11 fojtó füst és az alig elvi
selhető hőség daczára a lángokban álló ház pincze
gádorához rohant, az elzárt s lU ár szintén égő 
pinczeaj t6t egy ott tahílt dorongga.l betö1'te és a 
pinczébe behatolt. Itt a nagy füst okozta sötétség
ben a gyermekek után tapoga.tózva, c akbamar reájnk 
is akadt és a két kisebb már elalélt gyermeket; k(\:1'
jaira véve kifelé igyekezett., lníg a bannac1ik - még 
eszméletnél levő - gyermek őt tántorogva követte. 

A pinczéből nagy nehezen kijutva, Ruszuly csendőr 
elkábultan összeesett és eszméletét elvesztette, de 
szerencsére hamar iSulét magáboz térye, nz egyik-

[\ níLgyobbik - gyel'llleket karjaiból letette és az ut6.na 
táLllolygott harmadik gyermeket az égő pinczelépcsőn 
is kiemeh'én, n. megmentett gyel'Lllekeket a már két
ségbeesett szülőknek átadta. 

Igy tehát mind a három gyenuek - habár az 
es eset után hos zabb ideig betegesketlve - életbon 

lllal'aclt és életét egyenesen Ruszuly Imre csendőr 
a. fentiekben vázolt ·elszánt, önfeláldozó és bátor 
viselkedésének köszönheti. 
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Ruszuly csendőr ezek utá.n szolgálatát folytatandó, 
fegyverét ismét magához vette, azonban a sok füst
Lelélegzés okozta szénmérgezés következtében eszmé
letét ujból elveszté é9 csak orvosi segély utá.n tért 
később luagához, de azután a többi csendőrökkel -
s miután a Fogarasból Nagy-Szebenbe épen átvonuló 
cs. és kir. 2). vadász-zászlóalj pal'ancsllokságától 
kellő karhatalmi segédletet kaptak, - másnap este 
9 óráig folytatta lankac1atlan buzgalommal eredmé
nyes tevékenységét a tűz korlátozása, annak teljes 
eloltása és az ingóságok meglllentése érdekében, 
mely müködésüknek a közs6g nagyobb részének meg
mentése első sorban köszönhető. 

A megmentett gyermekek atyjával és több szem
tanuval felvett jegyzőkönyvek szerint igazolva lévén 
a fentiekben előadott tényállás és így Ruszuly Imre 
csendőrnek azon érdeme is, hogy három gyermeket 
valóban a legveszedelmesebb körülmények között és 
s",ját életér,.ek koczkáztatásával a tűzhaláltól meg
mentett: O cs. és ap. kir. Felsége 1890. évi márczius 
hó 24-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával őt 
ezért az ezüst é1'de'tnkeresztnek legkegyelmesebb ado
mányozása által kitüntetni m6ltóztatott. 

A feleki örsnek a tűzvész színhelyén működött 
többi legénysége, névszerint Szotyori Mihály czimz. 
őrmester ~:: és Kimpián Tivadar csendőr *, - kik 
közül különösen Szotyori cz. őrmester egy 75 éves 
öl'eg asszonynak megmentése által szerzett magának 
kiváló érdemet, - kitünő és eredményes szolgála
taikért a m. kir. honvédelmi ministerium által kiál
lított dícsérő okirattal jutalmaztattak meg. 

Szolgáljon eme derék örs áldásos müködése ily 
veszélyes viszonyok közepette, másoknak is köve
tendő mintaképül. 

* 3. Schneller J 6zsef m. kir. r. sz. csendörkel'ület-
beli őrmester 1866. évi márcúus hó 26-án a cs. és 

* lásd a 123. Japon. 
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kir. 7{;. sz. gyttlogozredhez soroztatott be, ugyanazon 
óvb II az Olaszország elleni hadjáratban részt vett 
és 1 (j • évi október hó l-vel a csendől'ségbez he
lye9itetett át, hol azótn. megszakítás nélkül szolgált, 
luíglen II csendől'ségi terhes szolgálatban szerzett 
testi fogyatkozásai luiatt 1890. évi luá,jus hó 16-án 
f Iülvizsgáltatván, mint rokkant a nyugállományba 
belyeztetett. 

Ezen hosszú szolgálati idő alatt nevezett őrmester 
kötelességét mindenkor teljes odaadással, ernyedetlen 
buzgalommal és fáraclhatlan tevékenységgel teljesí
tette s e mellett pélclaszerii, erkölcsös magaviselete által 
alárendelt jeinek és bajtársajnak lnintaképül szolgált. 

A .közbiztonság terén 22 éven felül, - e közben 
közel 20 éven át örsparancsnoki minőségben - tel
jesített, mindig eredmény teljes és három ízben nyil
vánosan megdícsért műköc1éséből csak a következő 
főbb mozzanatokat akarjuk kiemelni: 

1871. évben a hondoli örsön egy veszélyes gyujto
gatót tartóztatott le, miáltal a rettegésben levő vidék
nek nyugalmát helyreállította; -

1873. évben egy közveszélyes vándor czigánycsapa
tot, mely számos betörést és lólopást követett volt 
el, nyolcz lópott lóval és nagy mennyiségű ingóság
gal adott át a bíróságnak; -

ugyanazon évben egy felette veszélyes rabszökevényt 
nyomozott ki és tartóztatott le; -

1874-1880. években, mint a dobrai örs parancs
noka, számos betörést, ökör- és lólopást derített ki 
és a tetteseket a törvény kezéhez szolgáltatta át, mi 
által e veszélyeztetett vidéken avagyonbiztonságot 
helyreállította; -

1879. évben észszerű nyomozás után egy 5 tagból 
álló rabló czigányc~apatot számos bűnjellel kerített 
kézhez; -

1880. évben egy pénzhamisító banclát igen tapin
tatos és óvatos eljárás után kiderített és a hamisít
ványokkal s a készülékekkel együtt átaclott a biró
sá.gnak; -
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I 1. évbell ~ nlint petrozsényi örsparancsnok, a Daán 
és .1 . ucsl~~eslül rettegett rablóvezérek egyik t' . ' t 

. 1\In.gar GY01'gyöt puhatolta ki' alsa \ 
_ 18 ~ . ~vben ~gy felfegyverk~zett katona-szökevén t 

l ót tar~ avaI , klk rablásaik által a közbiztonsá ~t 
llng~ luél'vben veszélyeztették, tartóztatott le ; -g 

ugyanazon évben 80 katona-köteles egyént kik 
h?lyett a sorozáshoz nyomorékok lettek előáÚítva 
klpuhatolt és felj elentett ; - ' 

, 1 83. évben ébersége által egy készülőfélben levő 
bany[uTI1J.nkás-zavargást hiusÍtott meg' -

1 ):")4, évben CSel'nn. Dávid hirhecÚ közártalmút 
templomrabUtsért fogta el' -

1 :"15. évben hat egyént, 'kik mint besorozott kato-
nák é~eken át ha~is ok,m,ányokkal bujdostak, puha
tolt kl és a katonaI hatosagoknak adott át; -

1886. évben BUl'gye Gyorgye hirhedt közártalmút 
lopás és l'ablás miatt tartóztatta le. 

ICülönösen kiemelendő Schneller őrmester milkö
t1ése az 18 0-1890. évek alatt, mely tíz éven át,
mint a rendkívül fontos petrozsényi határörs parancs
noka, - ernyedetlen s odaadá buzgalma és körül
tekintő eljárása által ezen l'engeteg erdőségeKkel 
biró és az előbbi időkben Romániából betörő fegy
veres rablóbandák pusztításai által fel dúlt vidéken 
nemcsak a közbiztonságot teljesen helyreállította, 
számtalan hadköteles szökevényt, csempészt és határ
s~rtőt az illető hatóságoknak átac1ott, - hanem a 
Petrozsény, Petl'illa és Livazény községekben levő 
kőszénbányákban dolgozó, 2000-nél több idegen mun
kás között a l'endet fental'totta, minden mozgalmat 
éber figyelemmel kísért és azoknak idejekorán való 
feljelentése által a készülő zavargásoknak mindenkor 
elejét vette. 

Ezen sokoldalú s erec1ményteljes 1l1üködése folytán 
Schneller őrmester előljáróinak teljes megelégedését, 
a hatóságok és a lakosság bizaimát vÍvta ki magának, 
a csendőrség teki}?-télyét pedig nagyban gyarapitottflt: 

Ezek alapján O. cs. és ap. kir. Felsége lSUO. éVl 

l. \, lovac% l~os, 
, MtS Get~~\' 

li"n:\n linQ. , 
;, Damó YeT~? ' 
. ~\~\H .... -, 
~h1\\~~n; ~ 

\~~\, ~~\ \\lli\~ ~ \ 
nTh\~o\t ile\i1b~! ' 

" I \ 

~orsa~~\ az e~n 
OO~ rönü 1~ L I~ 
iro biriillatvi I '. 

\ 
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junius h6 12-én Budapesten kelt legfelsőbb elhatáro
zásával Schneller József ől'luestel'nek azon alkalom
ból, hogy ezen kitüllő altiszt - nliután önfeláldozó 
8zolgn.lu,tte~jesítése által egészsége teljesen megren
dült - lllInt rokkant a testületből, melynek évek 
hosszú során át oly kiváló tagja volt, megválni 
kénytelen volt, a közbiztonsági szolgálatban hosszú 
időn át teljesített buzgó és sikeres működése elisme
réseül a koronás ezüst é1'demkeresztet leO'kegyelme-
seb ben adományozni méltóztatott. b 

4. I. Kovács János, 
5. Kovács Gergely, 
6. Halyzsin János és 
7. Darnó Ferencz csendőrök a magyal' kir. IV. sz. 

csenc1őrkel'ület állomány:iban. 
Abauj-Torua megyének Felső-l\Iislye községében 

1890. évi junius hó 16-án tűz ütvén ki, az akkor 
u ral gott szélvihar által élesztve, a tűz hihetetlen 
gyorsasággal az egész községet lángba borította úgy, 
hogy rövid egy és fél óra alatt 1 emberéletet, 142 
drb háziállatot és 5013 épületet ejtett áldozatul; 
azonkívül 1 ember életveszélyesen, 2 súlyosan, 12 
könnyen megsérült, 50 ember pedig a lángok és füst 
behatása folytán szem betegségbe e ett. 

A tűz kiütésekor Halyzsin János és Damó Ferencz 
bőődi örsbeli csellclőrök a veszélyeztetett község kör
nyékén az éjszaki vidéken, - I. Kovács János és 
Kovács Gergely zsadányi öl'sbeli csenc1őrök pedig a 
Felső-Mislyétől délre eső vidéken rendes szolgálatban 
lévén, a ttí.z keletkezését azonnal észrevették; mire 
azonban a községbe megérkeztek, akkorra az m ár 
egészen lángokban állott. l\lindkét j árőr - miután a 
tűz elfojtására a dühöngő szélvész miatt gondolni 
sem lehetett - emberélet és magán vagyon m eg
Dlentéséhez fogott s halilt megvető, bátor működésük 
következtében hat ember nyerte vissza a mir-már 
elveszettnek tartott életet. 

Igy I. Kovács János csendőr egy ágyban betegen 
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fekvő ag% nőt, m ár ak~or me~tett ki a telj esen lán
gokban aH6 hazb.6l, mIkor mar a nő ágya is égni 
kezdett. Ho~y mIly veszélyes vol~ ,a helyzet, mutn,tja 
az, hogya no m egmentését még saJat, érte jajveszéklö 
37 é~,es fia, Seln mer~e megkísérleni. Ugyanezen 
csendor meg egy mas, a füsttől és ijedtségtől 
teljesen elalélt nőt mentett ki a lánggal és füsttel 
telt házból. 

Kovács Gergely csendőr egy egyéves gyermekért 
hatolt be a tüzben álló házba a nélkül, hogya gyer
mek fekhelyéről tájékozva lett volna, s azt - kitéve 
magát a majdnem biztos halálnak - felkutatta és 
kihozva megmentette. 

Halyzsin János működése közben megtudta, hogy 
egy fából épült házban, - lnelynek padlása és oldala 
már beomlaclozott s egy láng és tűztömeget képezett 
az egész, - egy 65 éves magával tehetetlen ember még 
benn Yan. Tétovázás nélkül berohant a minden pil
lanatban összeomlással fenyegető házba és az öreg em
bert megmentetteakkol', midőn azt már mindenki 
veszve hitte. Ugyanezen csendőr hasonló módon men
tett ki még egy 70 éves nőt is a biztos tüzhalálból. 

Damó Ferencz csendőr a már vázolt esetekhez 
hasonló körülmények között mentett meg egy 48 éves 
nőt a tűzhaláltól. Alig hogy ezen nőt biztonságba 
helyezte, azonnal sietett az azon udvarban álló s már 
belülről is égő istállóban benrekedt két dal'ab szarvas
marha megmentésére: kardjával a köteleket elvag
dosva, az állatokat kihajtotta s így megmentette, 
E közben azonban részben annak következtében, 
hogy a füst reá fula:sz.tól,ag, hatott, rész.~en pea,i~, 
hogy az összeomladozo lstallonak egy ég? gerendaja 
a küszöbön l'eá zuhant, oly helyzetbe Jutott, hogy 
csak a legnagyobb erőmegfeszítés és lélekjelenlét 
mellett sikerült kivánszorogni.a; künn azonban nyom: 
ban összerogyott és csak Du~ch~k Ján~s, als6-mlslyel 
plébános egy órai élesztgetésl kIsérleteln~k és ~oml~~ 
ápolásának sikel'ült őt újból életre hoznI, a mIkor IS 
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nt:ín tndakozó<1va, azt kezébe vette és pihenés s erő
gyiíjtés helyett szolgálatát újra a legnagyobb buzga
fOllllnal teljesítette tovább. 

De nemcsak ezen hat ember megmentése érdeme 
e derék cRendőrökllek, hanem lehetőleg hasonló szép 
eredmény az Ü~, hogy az elfásultan s részben eszlué
leUenül úton-útfp,len heverő embereket tétlenségök
ből fell'ázták és 8aját maguknak biztonságba belye
zésél'e ösztöllözték; - mert ha ez nem történik, 
úgy számos emberélet esett volna áldozatul, mivel a 
lakosok elfásultságukban mivel sem törődve, közülök 
számosan menthetetlenül megfuladtak és megégtek 
volna. 

Ö császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb 
figyelmére méltatva ezen négy derék csendőr elszánt, 
önfeláldozó és embel'baráti eredményes rnűködését, 
őket - maguknak jutalmul, másoknak pedig buzdí
tásul - 1890. évi szeptember hó 9-én Bécsben kelt 
legfelső elhatározásával az ezüst lrdemkeresztfelleg
kegyelmesebben kitüntetni méltóztatott. 

-'',' 
8. Mayer Floris, m. kir. I. sz. ceendőrkerületbeli 

őrmester 1859. évi április hó 9-én soroztatván he a 
cs. és kir. 49. sz. gyalogezredhez a fennállott 
cs, kil·. 6. sz. csendőrezred részére, immár 31 éven 
felül megszakítás nélkül szolgál a csendőrségnél. 

Hogy Mayer őrmester ily bosszú s a csendőr
ség legénységi állományában valóban majdnem párat
lanul álló szolgálati ielő alatt mily viszontagságokon 
ment keresztül, lnennyit fáradott, hányszor volt 
megtálnacltatásoknak kitéve s hányszor koczkáztatta 
életét, arról könnyen fogalmat alkothat magának 
mindenki, a ki tudja, mily roppant felelősséggel, 
fáradsággal és veszélylyel jár a közbiztonsági szolgá
lat általában, - különösen azonban az erdélyi 
részek Romániával határos vidékein. 
Fő és megbecsülhetlen érdeme Mayer őrmestern ek 

az, hogy azon örsködetekben hol ő szolgált, a köz
biztonsági viqzonyok luegnyllgtn.tók voltak; a gnl'ú,zda 
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és veszélyes egyének l'ettegték és most is rettegnek 
éhel'ségétől és fftradbatlanságát61, Ininek következté. 
ben csakugyan ritkán lnernek kisebb gonosztetteket 
i., elkövetni; ő tehát megelőzi a bajt s úgysz6lván 
forrásait fojtja el a közbiztonsági zavaroknak. 

Hozzájárul még azon körülmény is, hogy Mayer 
őrmester ily hosszú és viszontagságos pályafutásába.n 
négy jzLen részesült dícséretben, de fegyelmi fenyítés 
alá egyszer sem került; Ini a becsületességnek, a 
tapintatosságnak, a lélekjelenlétnek, a hű kötelesség
teljesítésnek ritka mintaképeül tünteti fel e derék 
altisztet. 

Ily érdemdús altiszt valóban megérdemelte, hogy 
hosszas és hasznos szolgálatában szel;~ett él'llemeinek 
látható jelvényét viselje, miért is O cs. és apostoli 
királyi Felsége It 89. évi november hó l-én kelt leg
felsőbb elhatározásával neki a kÚ?'onás eziúlt é'l'dem
keresztet legkegyelmesebb en ac1ományozni méltóz
tatott. 

* 
II. A m. kir. honvédelmi miniszter úr ő Nagy
méltósága dicsérő elismerésében részesültek: 

1. Szüts János m. kü·. IV. sz. csendől'kerületbeli 
őrmester. 

Egy rab ló gyilkosság gyors kiderítése. 
A Szatmár megyébe kebelezett Avasfelsőfalu köz

ségben elhelyezett csendől'örs parancsnoka, Szút~ János 
őrmester, 1889. évi szeptember bó 14-én k~ran reg
gel dr. Ecsedy Gedeon bikszádi fürc1őorvo~ aJtaI ér
tesíttetett hogy az örskörlethez tartozo Tartolm~ 
községbed Izsák József és ennek fia Izsák Si~,nnel 
ismeretlen tettesek által az előző este meggyIlkol
tattak és kiraboltattak. 

Szüts János őrmester ki Tritean SiInon csendörrol 
csak nehány 6rával előbb vonult be egy igen fárasztó-
44 órai - külszolO'ú,latból az öl'sl'e, ennek daczára 
Inagát, valamint Bakk Antal, TritefLl1 SÍlnon éR Schilld-
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lel' ~fihály cseuc1öröket azonnal szolgálatba vezényelte 
és a rendelkezéAre állott kocsin Tartolcz közséO'be 
Rietett, hol a Rányaházán segélyszolgálatban áll~tt 
de 11 l'abl6gyilkosság hírére azonnal Tartolczra sietett 
Pelló.dy Jenő örsvezetöt és Kotay Ferencz pr6ba
csendől't maga mellé rendelvén, Busz Vaszily, Tar
tolcz községi pandu!' közbejöttével a nyomozást rög
tön luegkezclette. 

A hely színén a szobában, Izsák Józsefet és fiát 
Izsák Sámuelt holtan találta; előbbinek fején egy éles 
fejszecsapás és kilencz tompa fejszeütés, utóbbinak fe
jén hat, valamely tompa eszközzel ejtett ütés volt 
látható; azonkivül a házbeliek köziU Izsák Józsefné, 
Izsák J.Jéni, Izsák Száli, Izsák Pál, Izrael Dávid, 
IzraellVIóricz, Kozma Juon és Frink Dumitrn kisebb· 
nagyobb mérvben megsebesültek. 

A házbeliek előadásából Szúts őrmester megtudta, 
bogy 1889. évi szeptember hó 13-án este 7 órakor -
midőn a családtagok, az izraeliták ünnepét megelőző 
nap vagyis péntek alkalmából fényesebben kiállított 
vaCSOl'a elköltése végett az asztalhoz ültek - a szoba 
ajtaja nagy gyorsan kinyittatott, a szobában levő 
függő lámpa egy lövéssel el oltatott, mire hirtelen 
mintegy 8 ember gyufákat gyujtva, a szobába rohant 
és az asztalnál levő Izsák J 6zsefet és Sámuelt meg
gyilkolták, a többi családtagokon pedig kisebb-na
gyobb séliiléseket idéztek elő, úgy hogy ezek vala
mennyien kénytelenek voltak a rablók garázdálko
dásait tehetetlenül végignézni. A rablók ugyanis -
miután a házbeliek ellenállása meg volt törve - a 
halottakat és sebesülteket a szobában hagy va, a 
pinczébe mentek le, honnan pálinkát hozva maguk
kal, mintegy harminczan visszatértek a szobába és 
az asztalon levő vacsorát s a pinczéböl hozott pá
linkát vígan elfogyasztották. Ennek megtörténte után 
hozzáláttak a fosztogatáshoz : a szobában levö bu
torokat és áO'ynemüt összevagdalták, a ezekrényeket 
fel törték és ~z azokban különböző helyeken eh'ej tve 
volt pénzt - állít61ag 3-4000 ü-tot - egy 25,000 

S 



fl,tról R!lólb tu,l·n.l'ékp~ll:t;tíu'i könyvecskét, sok köt
vényt - luintogy 10,000 fl't értékben, - azonkivül 
t,öhh ért 'I·os él{sí':ol't magukkal vive, eltávoztak. 

z ()SA!l 8 k'Lr 42.0~J Ú-tra becsültetett. 
ldt.~holi k ftzt {tllitottá1-, hogy ft tettesek SeIn 

l'nbázatnl han, SeIn n,rczul(ou ReullnillemŰ változást 
n C\lll ia ~ztel· eHS, <le eunek daczára közülök egyet 
B III ünll rt, 1· J >1; tál'salgúsnk is majd magyarul, 
1l1l1j fl ol(thlll Vfl,cry uélu tül, sőt oroszul is folyt. Igy 
khát SZilI.s ől'mostier SOlU a tettesek személye, Bem 
azo}- ill< t,őségi helye i n'l.u t BelnUÜnelnű tájékozást 
8 III ll •. ert: ezth't tl nyolnozn.sbau saját leleményes
sógél' 6s eszél. r sségél'e vúlt nta.I va. 

Sf!lÍts örnl.lster tnd\,ítn azt, hogy a meggyilkolt 
b:sál- llnCYy uzsorás vult és hogy e miatt a község 
ln,ko8s<Ír;,ft reá hít.l'Ugudott H ebböl kifolyólag a község 
lóljú'l'ósúga az esetre -voufttkozólag semmiuemü fel

világotüt{ust nen1 is at1ott; ,f} nyomozást mégis Tartolcz 
l~özségb II l-ezc1ette meg. O ugyanis azon föltevésből 
indult. l~i hog~ fl, kol'n. est li órákban elkövetett rabló· 
~. "ill-o,,~ftgról az éjjeli th-ök valamelyikének okvetlenül 
tudnia 1- II tt. ~ ezen felteyésében Szítfs örmester nem 
i'" c t11 )dof.t 111el't. ft C" el1(lőrők csakhalnar nlegtud
ták, h cry a, ra.blég ilko:.:stÍg elkövetése ülején az ösz
szes éjjeli örök '- köztük a jól jSlnert Foz. e DnmitI·u 
köz<Írbthun egyén is - Hriskó ' yörgy községi bi
rónál gyütt voltak és bt),l' tndtukra adatott bogy 
Izsúl- .1 )zsef ház~íban rabh)gyilko"~ág köyettetett el, 
~ 't. bh 'l az alk:llom hl}l a harangok is félre veret
tek. Ult:g sem i ttek il: hely szin ére. Ez okból a járőr 
~l "orbau F Z5e Dlumh-ut tart' ztatta le é szigorú 
üriz:':\t al: hel'ezte. , 

Ez k ut'in .. út" Ől'ille.,tel' TIitean ,-imon é~ Bakk 
Ant l · 'en Ilh-öl-et maga mellé véve szeptembel' hó 

4-é l lélntá'll )ra tájban Ri -Gércz kö!ségbe ment 
p li' l ~ i en ··r.:\?e~et 't, pe ig li. tay Ferencz próba
c en "!'loel K' II • haz3, k" z'" abe rendelte ki a további 

L '"' 
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Gércz községbe érve, nlindenekelőtt Dobja GyÖl'oy 
ottani lakost, de kOluarzáni illetőségü veszélyes gOo
llOS7.tevőt kereste fel s nála - ILona György köz-
8égi biró jelenlétében - házmotozást tal'tott, de 
eredmény nélkül. Miut:.ín azonban nevezett személyé
nek luegmotoz:l.sánál észleltetett, hogy haja a jobb 
oldalon le volt perzselve és s7.ájáL6l nagy pálinkabüz 
özönlött ki, Szüts őrmester őt - bár különben sem
miféle vallo1l1ást nem tett - letartóztatta s vele 
szepteulber hó 15· én Tartolczra visszatért. 

l\linthogy a tartolczi lakosság a meggyilkolt Izsáknak 
és családjának nagy ellensége volt, az eszközölt le
tartóztatások miatt megtámac1tatástóllehetett tartani, 
ennélfogva Szüls ől'luester és a vele volt csendőrök 
a letartóztatott közártalmuakat Bujánháza községbe 
kisérték át, hol a gjanusÍtott Fozse Dumitl·u -
Weinstein Jenő főbü'ó és l\largitai Vaszily esküdt 
jelenlétében - a jeirőr által ismételten kikérdez tet
vén végre előadta, hogy ő ugyan a rablógyilkosság
ban tettleg nem vett részt, fIe arról tudOlnása van, 
hogy annak tervezői Izsák Abrahám, Hriskó György 
községi biró, Fl'ied Samu községi jegyző és Busz Va
szily községi pandur tartolczi lakosok, mig annak 
végrehajtói a már letartóztatott Dobja Györgyön ki
vül I{elinestyán Szimion, Csomne Juon, StTango Ta
más és Dancse Juon kisgél'czi, Szima Juon, l\Iasin 
~ándor, Hosszu Péter, Csorba Péter, Torna László 
és Befány János batarczi, Fehér Vaszily és Pap 
Dumi tru turczi lakosok voltak. 

Fozse Dumitru ezen vallomása után Dobja György
gyel szembesíttetvén, ez kevés habo7.ás után a rab
lógyilkosságban való részességét beismerte és a l'ab
lógyilkosság keresztülvitelét a következőleg adta elö: 

O (Dobja György) 1889. évi április hó 24-én azaz 
8,Zt. György napján a viski országos vásáron Izsák 
Abrahám tal'tolczi lakossal - régi iSlnerősével -
találkozván, ez őt arra biztatta, hogy szerezzen több 
társat, kikkel - ha Izsák Józsefet és fiát kirabolják -
mintegy 40~50.000 forintra tehetnek szert. Ezen ke-

Si: 
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csegtető kilátás folytán Dobja csakugyan hozzálátott 
a bűntársak toborzásához és l'övid idő alatt sikerült 
is neki a már megnevezetteket a tervbe vett rablás 
kivitel ére megnyerni. Dobja ezután összetobo,l'zott 
társaival többször megjelent Tal·tolczon Izsák Abra
hám házánál, hogya rablás mikénti kereRztülvitelét 
megbeszéljék, s ilyenkor Izsák Abl'ahám mindig liter 
számra adott nekik pálinkát, melyet Busz Vaszily 
tartolczi községi pandur lakására vittek s ott elfo
~asztottak. l\Iiután végül Hriskó György tartolczi 
községi biró is hozzájuk csatlakozott és őket azzal 
biztatta, hogy ne féljenek semInitől, mert ő a köz
ségi előlj árósági tagokkal és a j egyzővel öket minden 
bajból ki fogja segíteni: a rablógyilkosság végrehaj
tását végleg elhatározták és a keresztülvitel módo
zatait megállapították. 

lVIintegy 8 hét lefolyása alatt az imigyen szerve
zett rablóbanda három ízben jelent meg Tartolczon 
oly szándékkal, hogy Izsák Józsefet és fiát meggyil
kolj ák, de két Íz ben épen csenc1őrök voltak a köz
ségben, egy ízben pedig az ö~szes bűntársak nem 
jelentek meg s e miatt - Izsák Abrahám tanácsára
a rabl6gyilkosságot, nem hajtották végre. Mind
három Ízben Izsák Abrahám ellátta őket pálinkával, 
melyet Busz Vaszilynál fogyasztottak el és azután 
egész csendben elszéledtek. 

Végre 188ft évi szeptember hó 13-án este 7 óra
kor negyedszer jöttek Tartolczra és ekkor a rab16-
gyilkosságot tényleg végrehajtották. Kelinestyán Szi
~on, Vajda Vaszily, Fehér Vaszily és Dobja GYÖ1'gy 
feJ székkel, - Szima J uon, Masin Sándor és TOlna 
Vaszily lőfegyverekkel, Pap Dumitru, Hosszu Péter, 
Csomne Juon, Strango Tamás, Csorba Péter, Toma 
Sándor és Dancse J uon botokkal felfegyverkezve kö
rülvet.ték ~zsák József házát és az ajtÓkat elállották, 
hogy senkI se be se ki ne jöhessen; azután Dobja 
György, Kelinestyán Szimion, Vajda Vaszily, Fehér 
Vaszily, Szima Juon, Csorba Péter, Torna Sándor és 
Dancse Jllon azon szoba ajtajához állottak, melyben 
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Izsák József és hozzátartozói épen vacsorához ké
szültek, Torna Vaszily - a legjobb lövő közöttük -
az ajtót hirtelen kinyitotta és az asztal fölött 
függő lámpát lelőtte, mire aztán mind a nyolczaD 
berohantak a szobába és mi közben egyesek gyufá
kat gyujtogattak, Kelinestyán SZlmion gyorsan előbb 
Izsák Józsefet, azután annak fiát Samut több fejsze
csapással agyonütötte, a többiek pedig.a családta
gokat bántalmazták s kisebb-nagyobb mérvben meg
sebesÍtették. A gyilkosság végrehajtása után a l'abló
banda összes tagjai bejöttek a szobába; ott Izsák 
J ózsefnét ketten megfogták, a szomszéd sza bába ve
zették és keményen reá szólottak, hogy az összes 
pénzt adja elő. De az asszony arról hogy mennyi 
pénz van a háznál, nlit sem tudott, miért is azt 
mondá a rablóknak, hogyaszekrényekben keres
senek pénz után; mire Vaj da Vaszily a szekl'ényeket 
kinyitotta s az ott talált, valamint a meggyilkolt 
zsebében volt pénztárczából már előzőleg kivett 
pénzt - a rablók állítása szerint 870-875 frtot -
Vajda Vaszily és Kelinestyán Szimion magukhoz 
vették, ugyszintén a szekrényekben előtalált éksze
reket, kötvények et, a takarékpénztári könyvecskét 
és egy forgópis:t.tolyt is. Azután visszatértek azon 
szobába, a hol a gyilkosságot elkövették s miután a 
pinczéből pálinkát hoztak, az asztalon levő vacsorát 
elfogyasztották. A rablók mintegy 2 óra hosszat tar
tózkodván Izsák József házánál, 9 óra tájban a 
nagy hegyeken keresztül hazafelé indultak; útl{özben 
azonban a kisgérczi határban fekvő Pálnahegy csú
csán tüzet raktak és lott az eh'abolt kötvényeket s 
a takarékpénztál'i könyvecskét elégetvén, a pénzen 
s az elrabo1t ékszereken osztozkodtak, egy gythllánt 
gyűrűt pedig, melyen nem tudtak osztozkodni, .a 
tűzbe dobták, hol az a hamu között később Illeg lS 

találtatott. 
Ezen vallomás folytán SZllts őrmester Bakk Antal 

és Tritean Simon csenc1őrökkel ismét átment Kis
(}él'Q~re? hol I(elinest~án Szimiout, C~om!le Jl~ont. 
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Dancse Juont és Stran go Tamást letart6ztatta. Ezek 
azonban a rabl6gyllkosságr61 mit sem akartak tudni 
és náluk a szabályszerüen megtal'tott házmotozásnál 
semminemü bűnjel nem volt felfedezhető, de miután 
szembesítés végett Bujánházára átkisértettek s ott 
Dobja György a tényállást szemükbe mondta, csak
hamar valamennyien beismerő vallomást tettek. 

Ezek után Kelinestyán Szimion, Csomne J uon, 
Dancse J non és Strango Tamás az ekkor már Ká
nyaházár61 visszaérkezett Pellády Jenő örsvezető, 
valamint Bakk Antal, Tritean Simon és Schindlf'r 
l\Iihály csenclőrök által Turcz és Batarcz községekbe 
átkisértettek, a hol a járőr Fehér Vaszily, Vajda Va
szíly és Pap Dumitru turczi és Szima Juon, Hosszu 
Péter és l\lasin Sándo!' batarezi lakosokat tal,t6ztatta le, 
kik a már letartóztatott rablókkal szembesíttetvén, 
tettüket bevallották. A náluk lnegtartott szabályszerü 
házmotozás alkalmával Febérnél 60 frt és az elra
bolt forgópisztoly, Papnál 64 frt, Szimánál 70 írt, 
Hosszúnál 60 frt és Masinnál 61 frt találtatott 
meg, mely pénzről bevallották, hogyarablásból 
eredt. 

A letartóztatott 10 fogolylyal a járőr Turcz köz
ségből szeptember h6 17 -én reggel Kis-Gérczen ke
resztül Bujánházára indult, de útközben Kis· Gérczen 
az ott már előzőleg letartóztatott 4 rab16 lakásán 
ismét házmotozást tartott, mely alkalommal Keli· 
nestyánnál 60 frtot, Csomnenál 55 frt 70 krt, Dan
csenál 55 frtot, Strangónál 55 frtot és végre Dobjánál 
8t) frtot sikerült előtalálni, úgy hogy az összes 
rablóknál előtalált pénz 6~D frt 70 krt tett ki. 

Csorba Péter, Torna László és Refány J ánof!l ba
t~.rczi lakosok észrevevén a j áről' megj elenését a 
kozségben, megszöktek és egyenesen Színyérváraliára 
mentek, hol a kir. jál'ásbiróságnál önként jelentkez
~ek é~ az elrab.olt pénzből nekik kijutott összeget 
ata~1ta~, - ~rlsk6 György, tal'tolczi községi biró és 
Izsak Abraham - noha ma~nkat teljesen ártatlanok· 
na~ yal!ottá~ - s~intén önként . eleotke~tek ~ s~i-
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uy'rváraljai kir. j(u'áshirl)ságni.íl; Iq'ierl Samu tar
tolczi jegyző pedig fegyvergy~tkorln.tl'a bevonult s icry 
}l 'lU volt kikénlezhető. o 

Az elhlig nlegnevezetteken kivül a járőr még Izsák 
IJ{tzttr ~s Eilcz György tartolczi lal<oRokat is letar
tóztatta, mivel a nyomozás során kiderült, hogy a 
rab16gyilkosság elkövetésében nekik is részük volt: 
így tehát ÖSRzesen 16 fogoly volt anagyszámu bün
jelvényekkel együtt a Liróságnak átadható. 

Azon körülmény, hogy a megsebesült, de életben 
Illaradt S egyén a számos rabló közül - bár ezek 
álarczozva neIn voltak - lnintegy 2 órai megfigyelés 
után egyiket seIn iSlnert fel; továbbá, hogy a rab
lók nég,v különböző nyelven beszéltek és a hely szinén 
seminiféle blln.ielt neIn hagyták vissza, a nyomo
zásuak mikénti és mely ü'ányban leendő bevezeté
sére s~mminemü támpontot ne nl szolgáltatot.t; ele 
különösen azon sajnos körülmény, hogy a csendőrség 
sem a helyi hatóság, sem a lakosság részéről szol
gálata teljesítésében semmikép sem lett támogatva: 
a tetteseirnek igen rövül idő - alig 24 óra alatt -
sikerült kiderítése és azoknak a bilnjelekkel együti 
történt kézrekerítése egyedül Szfds János őrmester 
helyes személyi és helyi ismel'etének és leleményes 
eljárásának tulajdonítható, minél még különös érde
Iueül tudandó be neki, hogy 44 órai nehéz szolgá
lat után arablógyilkosság hirére azonnal csendőrei
Dek élére állott és a fáradsá~os nyomozást személye
sen keresztülvitte. 

Az avasfelsőfalusi örskörlet lakossága egyáltalában 
nagy hajland6sá,g;gal bir a közbiztonság megzavará
sára : ezen örskörletben ugyanis az 1888. évben 
5 egyén lett gyilkosság, illetve. enne~ kisél'leteé,rt, 
5 egyén rablásél't, 3:3 egyén gyUJ togatasél't letartoz
tatva, 9 egyén pellig feljelentve; továbbá. 143 eg:y~n 
lett lopás és mll,S büntethető cselekménye,k mIatt 
részint letart6zt~ttva, részint feljelentve: egyáltalában 
az 1884. évtől az 1888. év végeig elkövetett számos 

onoBztett közül CSU án 7 ~8et maradt külerítetlen -
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a mi első sorban az avasfelsőfalusi örs parancsnoká
nak, Szüts János őrmesternek érdeine. 

J\tlindezen érdemei elismeréseül Szúts őrmester, -
ki már 24 éven felül tettleg szolgál ~s ezen hosszu 
szolgálata alatt 14 izben részesült dicséretben s 
Ö cs. és ap. kir. Felsége által a koronás ezüst 
érdemkereszttel is lett kitüntetve, - ez alkalommal 
a honvédelmi minisztel'ium részéről dicsérő okiratot, 
a belügyminiszterium részéről pec1jg 50 frtnyi juta
lomdíjat kapott. 

2. Kerecsenyi György és 
3. HO'l"vath Sándor, m. kir. VI. sz. csenc1őrkerü

let beli csenc1őrök a szegzárdi örsről rendes szolgálati 
jál'őrként kivezényelve, 1889. évi november hó 23-án 
éjjeli 1 / 2 12 órakor anyámádi szőllőhegyre érkeztek, 
hol egy présház előtt melyben világosság volt, 
egy fegyveres egyént leptek meg, ki magát 1\Iancsi 
István hegypásztornak adta ki. 

Miután ez a présbázban történők iránt hozzá inté
zett kérdésekre láthatólag zavarba jött s kitérő fele
leLeket adott, a járőrben gyanu támadt, hogy l\fancsi 
tolvajokkal játszik össze, kik a présházban épen bort 
lopnak; ezért 1\iancsitól elővigyázatból a fegyvert 
elvéve, a járőr egyik tagja a présbázba benyitott, 
míg másik tagja künn maradva 1\fancsit szemmel 
tartotta. 

A mint azonban a presházban levők a belépő csendőrt 
megpillantották, egyikök birtelen eloltotta a lámpát; 
mire a belépő óvatosan visszahuzódott és Mancsi 
hegypásztort a bemenetelre és a lámpának meggyuj
tására utasította. 

Ez megtörténvén, a járőr is belépett éH a ben
levőkhöz azon kérdést intézé, hogy miért oltották el 
a lámpát? Mire azok egyike, Skrekó György agárdi 
lakos, egy már több ízben megbüntetett, hirhedt 
közártalmú egyén azt felelé, hogy a lámpa csak 
véletlenül aludt el. Ke'recsenyi csendőr azon tovú,bbi 
~érdésél'e pedig hogy ily késő éjjel mit csinálnak 
ltt? ugyancsak Skl'~~Ó a~on kénléssel felelt: II hát - - . 
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nem ismer engem cson dől' íu', hisz én vagyok a prés
ház gazdája, Balog János!» Ezalatt ~ krek6 közeled
vén H01'váth csendőrhöz, annak fegyverét hirtelen 
lllegrngadta s egyhen a Ke1'ecsenyi csendőr közelébell 
álló társának, Hanák Mihály, ugyancsak agál'di lakos 
s közártalm!l, egyénnek a~t ~iáltotta oda: « fogd meg 
hamar a masIkat, az anYJa Istenét!» - minek foly
tán a k~t csendőr és a két közártahnú között dula
kodás fejlődött. 

Horváth csendőr Skrekót az általa megragadott 
fegyvernél fogva a présbázból a szabadba kivonszolta, 
itt kardot rántott s az ellenszegülőn több vágást és 
szúrást ejtvén, azt súlyosan megsebesítette ugyan, 
de mindannak daczára l'endkivül erőb és izmos ellen
fele által, ló élesre fent késével kétségbeesetten küz
dött, HO'fváth csendőr a fölcl!'e tiportatott, 

Ezalatt Ke1'ecs,f}nyi csendőr ellenfelével szerencsé
sebben bánt el. O ugyanis azon pillanatban, midőn 
Hanák - czinkostál'sának biztatására - neki ugrott 
és fegyverét megragadta, rögtön kardot rántott és 
támadóját először a koponya baloldalán életveszé
lyesen megsebesítette s midőn ez fegyverét még 
ekkor sem ereszté el, egy második vágással a bal kéz 
izületén csontig él'ő súlyos sebet ejtett, minek követ
keztében Hallák teljesen barczképtelenné vált és Kere
csenyi csendőr j árőrtársának segítségére sietbetett, 

Ekkor H01'váth csendőr már a legválságosabb hely
zetbe jutott. Erősebb ellenfele az ő hüvelykújját 
szájához kapván, azt leharapni törekedett, miután 
már előzőleg késével ötször szúrt Horváth csendőr 
felé, mely szúrások közül szerencsére csak egynek 
következtében sérült meg HorvfÍ fh csendőr arczán 
jelentékteleni:U, míg a többi sz{uások a köpenyen 
nem hatoltak keresztül. 

Ke'recsenyi csendőr a válságos helyzetet gyorsan 
felfogva Skrekót isrnétölt kardvágások és szúrások 
által harczképtelenné tette és így Horváth csendőrt 
felszabadította. 

~Iíf? a jál'őr ~kl'ckóval via~kollott a~ al~tt :ffapák 



életveszélyes megsebesülése daczára megszökött, de 
hazaérve 'kunyh6jában felakasztotta magát, a járőr 
tehát csak Skl'ekó ápolása iránt gonc1oskodhatott, ki 
azonban - Illiután kocsin a nyányai pusztára szál· 
líttatott, - a szenvedett eérülések következtében ott 
csakhamar llleghalt . 

.0-0\. tÖl,téntekről lovas küldöncz által értesített SZf?g

zárdi örs legénységének közreműködésével bevezetett 
nyomozás csakham aT kic1erítette, hogyajárőrnek egy 
szel'vezett tolvajbandával volt dolga, miért ia annak 
tagjai, u. ln. l\lancsi hegyi pásztor, valamint Fülöp 
János, Balaek6 Máté és Udvardi Albert, kik az éjjeli 
harcznál nenl voltak jelen, mert épen lopott bort 
szállítottak volt el, le lettek tart6ztatva és az illeté
kes biróságnak átadva. 

A m. kir. honvéc1elmi miniszterium Kerecsenyi 
György és HO'rváth Sándor csendőröket, méltányolva 
két veszélyes gonosztevővel szemben tanusított bátor, 
vitéz és kötelességhű eljáTásukat, dicsérő okirattal 
tűntette ki. * 

4. Pakay István, m. kir. II. sz. csendőrkerületbeli 
örsvezető, czimz. őrmester. 

Temesrnegye Kustély községében Hermann Sámuel 
kereskedő, ennek hat éves fia é~ Somogyi lVIária 
nevű gazdasszonya még az 1886. évben meggyilkol
tattak és kiraboltattak. 

A bűntény elkövetése után a csendőrség részéről a 
legnagyo b b erőmegfeszítés mellett minden lehető 
elkövettetett a rablógyilkosság és a tette s ek kiderÍ
tése iránt, mindazonáltal a legcsekélyebb eredmény 
sem éretett el. , 

A bűneset a verseczi szakaszparancsnokságnál, va
lamint a szal{asz összes örseinél is nyilvántartásban 
vezettetvén, szünet nélkül gond fordíttatott annak 
lehetőleges kic1erítésére, mely czélból a legcsekélyebb
nek látszó adatok is gyüjtettek. Ezen titokban folyt 
műl{öJés 1889. évi szeptember hó 15-ig- már annyira 
előre haladt, hogy Losdorfer Ferencz főhadnagy, 
versp,cú szakaszparancsnok l\i az üO'yet szenlél~7esen 
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vezette, a jelzett napon a nyOlllozás keresztülvitele 
czéljából Pakay István örsvezető czinlz. őrmestert 
1l1I'Lga mellé véve, a helyszínére kiszállt. 

Abiintett helyszinéről kiindulva a nyomozás Kustély, 
l\1irkováez, Szuboticza, Mrcsina és Vojvoclincz közsé
(tekre kiterjesztetvén, a legnagyobb elővigyázattal, 
~rélylyel és fáradhatlan buzgalommal vezettetett s 233 
6ra.i - úgy szólván rnegszakítás nélkül folytatott
nyomozás után sikerült a bűnesetet teljesen felderí
teni, valamint a tetteseket makacs tagadás ukkal 
szemben abeszerzett bizonyítékok, tanuk és biínjelek 
al:1pj án beismerésre hirni. 

A nyomozás során ugyanis minden kételyt kizáró 
módon bebizonyult, hogy a legnagyobb kegyetlenség
gel elkövetett rablógyilkosság tettesei Kottik J ovan 
és ennek neje Anna mirkováczi, J ovanovics N ikola, 
Dína Nikolae, l\1íncza Tódor, ifj. Jovanovics Nikola 
vojvodinczi és Lágya Márton kustélyi lakosok voltak. 

A házkutatások alkalmával Kottik István házánál, 
a pn,cUáson harnuban elrejtve, egy még tisztán felis
merhető vérfoltokkal beszennyezett ing és gatya, to
vábbá 87 drb. különféle bolti czikk találtatott elő, 
lllely lltóbbiakra nézve a temesvári Eisenstadtel'-féle 
kereskedő czég oda nyilatkozott, miszerint azok az ő 
üzletéből valók, - s hitelesen ki is mutatta, bogy 
azokat Hermann Sámuelnek adta el. 

l\1indezek alapján a fentebb megnevezett tettesek 
letart6ztatva s az elkobzott biinjelekkel együtt a 
fehértem plomi kir. tÖl'vényszékn ek átadva lettek. , 

Ezen rablógyilkossáO' kiderítése körül Pakay Istvan 
l::) é" , ez. őrmester fáradbatlan bnzgóságával, SZSZel'U es 

igen helyes tevékenységével elvitázhatlan érdemek.et 
szerzett maO'ának Inelyek elismeréseül a m. kir. 
honvédelmi ~inis~terium által kiállított dicsérő ok
irattal lett kitüntetve. 

,', 
' 1' 

5. Szotyo'ri l\Iihály czirnz. őrmester és . 
G. Ki17tpián Tivadar csendőr a lnagJT. kl!'. I. sz. 

e eqqörkerület állOllláUJr~bl)n a zel> llUleO' Te :f le -



községében 1889. évi október h~ 2-án pusztított nagy 
tiizvész alkalmával tüntették kl magukat. 

A tűz keletkezésekor fl, feleki örs parancsnoka, 
Szotyo'ri Mihály cz. őrmester magát, valamint a 
honlevő R'll8Zuly Imre* és Khnpián Tivadar csend
őröket seO'élyjárőrként kivezényelvén, maga egy an'a 
haladó sz~kérre ült s a községházához hajtott, itt a 
két községi tűzoltó osztályparancsnokkal, Balabán 
Ilyés erdővéddel és Kindea Vaszilie adószedővel a tilz
oltó szereket a szekérre felrakva, a tűz szinhelyére 
siettek, hol már 20 épület lángokban állott s hova 
csakhamar a két csendőr is megérkezett. 

A tűz luegfékezésére nyomban tett kisérletek azon
ban az erős viharban jó ideig sikertelenek maradtak, 
mivel a férfilakosság túlnyomó része a községből tá
vol volt. A tűz korlátozása tekintetében csak akkor 
volt némi (lreuDlény elérhető, midőn a lakosság a 
községbe visszaérkezett, valamint a Fogarasból N agy
Szebenbe átvonuló cs. és kir. 28. vadász zászlóalj 
Felekre érkezve, a községbelieket a tűz oltásában 
támogatta. 

Ezen körülmények között a tűz eloltás ának lehető
sége eleinte kizárva lévén, Szotyori cz. őrmester és 
csendőrei első sorban is a veszélyben forgó ember
és állatélet, valamint ingó vagyonnak lehető bizton
ságba helyezésével foglalkoztak. 

Ezen mentési munkálatok közben Szotyori ez. 
őrnlester észrevette, hogy egy J oana Manitiu Maxim 
nevü 7ö éves asszonya már roskadó félben levő 
égő házában bem'eke(U s hogy nevezettet - az égő 
ház minden pillanatban összeomolhatván - okvet
lenül a tűzhalál éri. Ekkor az őrmester gyors elha
tározással 8 mit sem törődve az őt is fenyegető ve
szélylyel, az égő házba behatolt és az öreg asszonyt 
kezénél fogva ép azon pillanatban vonszolta ki az 
ajtón, midőn a ház fedele recsegve bedőlt. Az öreg 
asszony, - látva, hogy mindene elpns~tult - maga 

* l~sq a 105, lapoll. 
• 

i, Bo~J,ín Joz er 
oeli örsvezetó, katon 
biztollsági ~szony:t 
nek mar több kben 
ez örsre lörtent 
ottani viszoDyokról 
ugy, hogy az to""~;,,.ld 

~rJult eló melye~ 6 
I~enyseg ~ n~ 

Az örsparanc~nok 
renahlvüli ~uers~:~el 
ronázta! hogy ~'~hl"" 
K8r~a' márevek 6 a 
D!omára jött t EZ 
wi meg';rla, 
B~gijn önezeto 

melyeket a nagy 
I K~nak tartoti, ul~urn ... 

ZIChy Xep J' 
k .' ,'ano 
aszn~ a UlI!!7T ... ,1.11 

, I~d a II' 



nagy 

parancsnoka, 
valamint a 

vadat csend. 
r-~I"," egy arr~ 

itt a 
!J An.,eu, Balab~ 

anu 
tűz szinhely~lt 

állott B ho~! 

kiserletek azon· 

elenek maradt~ 
a közsegbol 

~~tJ .. l.1 csak akK 
a lakoS"áo o 

Fogarasbal NaOí 
vadász zaszloa 
a tűz oltasab& 

eloltásának lehel 
I r i ez. őrmester 
ben forga emoc 

lehető bUll \.lU ..... 

SZD/yOr! 
Mauitiu Mar 

u", ... ~ 6 felben II 
_ ai 

tván - o~ 
HllVJ· ...... 

önneste~ gyor 
öt is fenyeg~~ 
es az öreg aS11 

. vouBzolta r 
'e Ledőlt. Az 
ellln6zt~lt ..... ~ 

1~5 

is oda akart égni és e szándékkal ismét az égő 1'0-

lllOk közé visszafutott ; mit Szotyori, cz. ől'mester 
lneglátva, rögtön utána sietett és az asszonyt, kinek 
ruhája mftr tüzet fogott, a házból erőszakkal újból 
kirn.ntotta, szerencsére ép egy pillanattal előbb, 
mielőtt az egész épület összedőlt. 

Ezen esmnény tartama alatt RU8zuly és KimpÍlln 
csendőrök külön-külön teljes odaadással a mentési 
munkálatok körül fáradoztak s számos ingóságot az 
elpusztulástól megmentettek, mi közben RU8z11ly 
csendőr Marku Román feleki gazda 3 gyermekét 
is a tűzhalált6l meg6vta.* 

Ezen kitünő és eredményes szolgálataikért RU8ZUJy 
csendőr legfelsőbb kitüntetésben, Szotyori cz. Ől"meS
ter és K'impián csendőr pedig honvédelmi miniszteri 
dicsérő elismerésben részesültek. 

* 
7. Bogdán József, m. kir. VI. sz. csendőrkerület-

beli örsvezető, ká16zi örsparancsnok, örskörlete köz
biztonsági viszonyai iránti kötelességhű érdeklődésé
nek már több izben szép tanujelét adta, a mennyiben 
ez örsre történt helyezése után rövid idő alatt az 
ottani viszonyokról magának kellő tájékozást szerzett. 
Ílgy, hogy az örskörletben egyetlenegy bűneset sem 
fordult elő melyet ő és az általa helyesen vezetett 
legénység ki ne derített volna. 

Az örsparancsnok ezen dicséretes tevékenységét és 
l'endkivüli éberségét legujabban azon szép siker ko
ronázta, hogy Fehérmegye egyik nagybirtokosának 
káráraPmár évek óta űzött nagyszabásu tolvajlásoknak 
nyomára jött és ez által azt további megkárosodás
t61 megóvta. 

Bogdán örsvezető ugyanis kiszivárgott lill'ekből, 
melyeket a nagy közönség csupán rosz akaratu plety
kának tartott, megtudta, hogy Szájbély Béla, a gr6f 
Zichy N ep. János nagyloóki llradalmán alkalmazott 
kasznár, a magtárb6l éjjelenkint kocsiszámra száJ-

* lásd a 105. lapon. 
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líttatja el n, gróf tulajdonát képeiő gabonát és hogy 
a kasznár ezen bűnös üzelmeit az urac1almi alkal~ 
mazottak egy része szivesen elősegíti, mivel abból 
ők is anyagi hasznot huznak. 

Bogd,Dl' örsvezető helyzete a jelen esetben már 
azért is szel'fölött kényes volt, luivel az ilyen bűn
esetek, illetve ezek tettesei törvény szerint csakis a 
káros fél indítványára üldözbetők; továbbá mert a 
főbünös a társadalom ml1velt osztályához tartozott 
befolyásos összeköttetésekkel birt és - ha az ellene 
megindított nyomozásnak neszét találja venni - jo~ 
gosan lehetett attól tartani, hogy bŰlltársaival ösz
szejátszva minden kigondolható eszközt és alkalmat 
meg fognn, ragadni ártatlanságának színleges beigazo
lására, mig az ellene fellépö csendőrséget törvény
ellenes fellépése miatt, valamint saj át becsületének 
megsértése czÍmén nem késett volna a nyilvánosság 
előtt meghurczolni és ekként a testületet a legkel
lemetlenebb helyzetbe sodorni. 

Hogy ezen eshetőségek nemcsak nem következtek 
be, ele sőt nem remélt, meglepően szép siker ére
tett el a bűnösök teljes leálczázásával: ez kizárólag 
Bogdán örsvezető érdeme. Nehogy ugyanis a jóhir
ben álló kasznárt alaptalan vádaknak kitegye és meg
hurczolja, Bogdán örsvezető kizárólag csak figyelő 
állást foglalt és éveken át gY,üjtötte az adatokat a 
terjengő hírek beigazolására. Ö ezen rendkivül kényes 
bűnügyben valóban ritka tapintattal és óvatossággal 
j árt el és a nyomozást hosszu időn át fáradhatlan 
buz~ósággal s ügyesen vezette, hogy arról sem a fő
bűnösnek, sem bűntál'sainak még csak sejtelmük sem 
volt. lUig egyrészről figyelő állásából szorgalmasan 
gyUjt,ötte az adatokat és bűnanyagot, éjjeli lesállá
sokbol ln~g~gyelte és m,egfigyeltette járőrei áltn,l a . 
nagyloókl kl- és bemenő fuvarosokat s más ideaene
ket, adclig másrészről saját fedezésére és a bekÖvet
kezhető tÖl'vényes fellépés érdekébtn kieszközölte ma
gának az Abbaziában időző grófi tulajdonos törvény
szeril Írásbeli felhatalmazását. 
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l\Iidőn Bogllán örsvezetú lll[tl' biztos alapon vélt 
állani, figyelő állásó.ból kilépett és csakhamar ISB!), 
évi deczelnber hó 28-án este IIoffmann Dávid sár
kereszturi kereskedő kocsisát ép azon pillanatban 
sikerült meglepnie, lnidőn ez egy rakomány lopott 
gabonával induló félben volt. Ezen kocsis, számos 
tanu és az érdekelt czinkostársak - főleg 11edig a 
teljesen meglepett Szájbély kasznár - beismerő vallo-
111ásai alapján 3.zntán Bogdán örsvezető kiderítette, 
hogy gróf Zichy kárára az ily módon iizött gabona
lopás már 1883 óta folyik tel'vszerüleg és a bűnö's 
üzelmekben Szabó István uradalmi hajdu és Keller 
Antal számadó j uhász is kellő jutalom mellett köz
relnitködtek. Továbbá kicleríttetett az is, hogy a 
kasznár a lopott gabonát részint Hoffmann Dávid 
orgazdának adta el potom áron, részint a széke fe
hérvári, sárbogárdi és dunaföldvál'i hetivásárokra 
hordatta és ott a piaczi árfolyam szerint adatta el 
s ez által gróf Zichynek - hozzávetőleges számítás 
szerint - (jO-80,OOO frtnyi kárt okozott; a l'enu
szeres birói vizsgálat ennél még nagyobb összeget 
fog előreláthatólag megállapítani, miután Szájbély 
22 év óta állt a gróf szolgálatában és bűnös mani
pulatióját - mint beszélik - régi idő óta (állitólag 
az 50-es évektől fogva) űzte és évenkint tetemes gaho
namennyiséget manipulált el e bűnös uton az ura
dalomtól. S most érthető volt az is, - a mit !::5zé
kesfehérváron városszerte beszéltek, - hogy Zichy 
grófnak voltak ugyan az uradalomra tetemes kiadá
sai, de bevétele - évek hosszú során át - alig valami. 

Szájbély Béla II főbűnös, Hofflllann Dávid orgaz
tlája, Szabó István és Keller Ant3.1 bűntársai ezek 
alapján letartóztattak s kimerítő tényleirás és számos 
bűnjellel együtt a sárbogárdi ku'. jirásbiróságnak 
átadattak. 

Ezen ere<.hnény után Bogdán örsvezető ~ fenf'?l'gó, 
nagyszabás(l bűnügy érdekében a nyomozast farad
hatlan kita~rtással folytatván, ujabb lneglepő felfed~
zé eket tett, a luenl1yiben Szájbélyuak még egy ti-



tokban lappang6 bűntálos6.t Pénzes J 6zsef székesfe
hérvári kÖlnives személyében felfedezte éR bünös 
összeköttetéseit luegá.llapította. Ez által Bogd/in örs
vezető nem csak a vizsgá.ló biróság elismerését érde
melte ki, hanem lehetövé tette a bünfenyítő bÜ'óságnak 
azt, hogy eme fontos bünügyet minden nehézség 
nélküllebonyolíthassa éli zájbély bűnös üzelmeit a 
törvényszerű bizonyítékok egész halmaz ával megvi
lágíthassa, mely bizonyítékok ' luindegyikét ép ezen 
derék altiszt fárac1hatlan ügybuzgl1lma szolgítltatta a 
biróság kezébe. 

Hogy ezen fényes eredmény elére tett és a blinö-
sök teljes bűnbizollyítékok mellett leálczázhatók vol
tak, - ezért úgy Bogdún örsvezetöt, mint a hosszas 
nyolllozásbap. részt vett legénységet teljes elismerés 
illeti meg. Es hogy mily jótékony hatással volt és 
lesz ezen eset a birtokos osztály anyagi érdekeire, 
de egyszersmind mily elrettentő példa leGnd azokra 
is, kik a vagyonbiztonságot veszélyeztetik: azt körül- . 
ményesen bebizonyítani - úgy hiszszük - felesleges. 

l\lindezeknél fogva Bogd'á'n József örsvezetöt, ki
nek a leh-t nagyszabáE'ú és igen kényes bünesetnek 
kiváló tapintattal és körültekintő óvatossággal esz
kö~ölt kic1erítésében oroszlánrésze volt, a m. kir. 
honvédelmi miniszterium dicsérő okirattal tü.ntette 
ki és a m. kir. belügyminiszterium őt 40 frtnyi jn
talomdijban részesítette, mig Gomb6cz János s Er
délyi Béla kálózi, valamint Vallis Antal s Krausz 
Sámuel sárbogárdi örsbeli csenclőröket, kik ezen szép 
el°edmény elérés énél nevezett örsvezetőnek rendkivüli 
éberséggel s fárac1hatlan buzg6sággal és kitartással 
segédkeztek, a m. kiT. VI. sz. csendőrkerületi pa
rancsnokság dicsérő okiratokkal jutalmazta meg. 

-I_ 
',' 

8. Kovács János őrmester a m. kir. IV. sz. csend
őrkerület állomány ában. 

Molnár Mátyás taTdi lakos házába még 1887. évi 
febl'uár hó 23-án este 8-9 óra között 5 álarczozott 
l'abl6 tört be és aházbelieket bántalmazván, tőlük 
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él tv Rzélyen fenyegot ~sck küzöt,t nlintegy 1200 frt
lIyi k' Rzp611Zt rabol t e1. 

A lllezőköv'sai cse1l<lől'örR a rahlús ntán nyomozva, 
alaposlla,k lhtszó gyallu alapján többeket letartóz
i :Ltott ugyan. dp. azok a biróság által valamennyien 
87.a.hadon lettek bocsátva; 811uélfogvrL ezen 1'ahláR 
hosszú ideig ll. kitledtetlen liözJJiztOllSigi zaval'ok kö
zött szerepelt. 

Az ezen eset folyt,tn a vidéken keletkezett izO'a-
L o 

I tüttsú,got növelte III ég, hogy ugyancsak 1 87. évi 
jnnins hó 21-22. l{özötti éjjel 4 álarczos rabló Szik
szai Istvin ál'oktői lakos házának aj taj át befeszÍtvén 
a házua hatolt, Szil{szait és nejét összekötözve üt
legelte ~s 62 fl,tot, különböző ágynbmüt s fehérnemilt 
elrabolt; - továbbá, hogy ugyanazon év augnsztus 
hó l-én éjjel iS111ét 3 álarczos egyén Kovács Lász
lbllé nemesbikki lakostól életyeszélyes fenyegetések 
között 46 fi'tnyi készp6llzt és mintegy 200 frt ér
tékíí ágy- s ruhaneműt rabolt el; s hogy végül 1 ~' 8. 
évi január hó 13-án este Pásztor Lajos geleji lakos 
házába 6 ismeretlen rabló hatolt be, a házigaz c1 át, 
nejét s az ép ott levő Szabó József ároktői ref. lelkészt 
ösz~zekötözvén 311 frt készpénzt, egy fOl'gópisztolyt, 
egy ezüst órát s nagyobb mennyiségií. sertéshúst és 
zsírt rabolt el. 
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A luezőkövescli ör"parancsnoksn.got 1887. évi 111:.1,

jus hó 17 -én átvevő Kovács J állO őrmester egész 
csendben é8 óvatosan, de Jdváló buzgalommal és 
ügyes körültekintéssel fogott hozzá a tettesek lüde
rítéséhez s nagyon helyesen azon felteyésből indult 
ki, hogy az egymáshoz oly közel fekvő helyé~ell és 
oly rövid illőközökben elköyetett vaknlerő rablasokat 
egy s uO'yanazoll banda követte el. Hos zas pllhato
l:'Ls ntán

O 

eO'é zen elejtvén az 1...:'87. évi február hó 
. 27-én Tarcfon elkövetett rablásél't az előbbi ör"pa

. IV. sz. c' rancsnok által letartóztatott, de a biróság által csak-
1881 1 hmnar szauad lábra llOcsátott lnezőkövesdi lakosok 

lil~g 'lc;~ ellen táplált gyanujltt, egy Pásztor István nevit ke
;J a ar l'eRzteRpüspöki lak.>9 j árását s kelését kezdette figye-
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lemmel kisérni, különös figyelemre méltatva azt, 
hogy kikkel szokott ezen különben is rovott előéletű 
egyén inkább érintkezni. 
Midőn pedig Kovács őrmester ezen irányban ele

gendő adatok birtokában vol t, - különösen a Pásztor 
Istvánnal leggyakrabban érintkező egyének lakásaira 
és összejöveteleire nézve; - maj clnem lJizonyossá 
vált előtte, hogy az összes rablások és még számos 
más gonosztettek elkövetésében a főrészes csak az 
általa gyanuba vett Pásztor István lehet s hogy en
nek czinkostársai mások nem lehetnek lllint azok, 
kikkel - a huzamos időn át eszközölt megfigYfJés 
szerint - majdnem kizár61ag érintkezni s7.okott. Sőt 
a nyomozás tény leges megindítása előtt az őrmes ter 
már azt is kipuhatolta, hogy a tardi rablás ból eredt 
pénzt a tettesek Pásztor l\libály keresztespüspöki 
lakos istál16jában osztották szét és bogy ezen l)ásztor 
l\Iihály a rabláshoz mint szekeres volt felfogadva. 

Kovúcs őrmester Reiner Bernát csendőrrel1888. évi 
deczember h6 l-én Mező-Keresztesen ugyanezen ügy
ben adatokat gyüjtve, Földes Samu őrmester és Kán
tor Balázs csenclőrből álló mezőcsáthi örsbeli jár
őn'el találkozott s miután az általa gyüjtött adatok 
értékesítésére az időt már elérkezettnek vélte és 
mivel előrelátható volt, hogy mennyire kiterjedt lesz 
a rablók nyomozása, Kovúc8 őrmester ezen járőrt a 
csatlakozásra szólította fel, azután pedig a nyomo
zás során letartóztatanc1ó gyanusítottak elkülönHett 
őrzésének szükségére val 6 tekirdettel, Mező-Keresz
tes község előljárósága útján e czélra alkalmas he
lyiségeket biztosított. 

Az ekép egyesült járőr most legelőször Pásztor 
Istvánt és Pásztor Mihályt tart.óztatta le. S midőn 
Pásztor István látta, hogy Pásztor Mihály is le van 
tartóztatva és ennélfogva érezte hogy a csendőrség 
a helyes nyomot immár megtalálta, valaluint hOBY 
az elébe tartott bizonyitékok slllya a161 neln nlene
külhet, - csakhamar beismerte a tardi rablás elkö
vetését, bil.nrészesekül pedig csakugyan a KOVtÍC8 
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őrmester áItn'! figyelemmel kisért ~s gyanuba vett 
l\folllár Imre keresztes-püsllöki, l\lolnár György mező
csátbi, Réz tI ózsef beő-szalolltai és Leső András 
beő-csalnti lako~okat nevezte Illeg, kik letartóztatva 
a tardi rablásban vató réRzcsségüket szintén bcis
merték, sőt l\folnár Imre azt is előadta, hogy a raL- • 
hís véghezvitelél'e Pejbe János tardi lakostól llyertek 
útbaigazítást, kinek ezért a b:111cla az elrabolt péllzhől 
~ O fl,tnyi jutalmat adott. 

Ezen nyomozág során kiderült és a letartózt:1tott 
tettesek által beismertetett az is, hogy az 1887. évi 
junius 21-én éjjel Szikszai István ároktői lakos ká
rára történt rablást ugyancsak l)ásztor István keresz
tes-püspöki, Bratkó Kis István mező-nyarádi s 1\101-
nál' György, Csathó János, Kovács János, l\1olnár 
Ferencz (ki a többieknek szekerese volt) ruező-c~ithi 
lakosok követték el és hogy az elrabolt tárgyakon 
1\lező-Csáth város szélén osztozkodtak meg. 

A tovább folytatott és Kovúcs őrmester által min
elen nyilvántartott közbiztonsági 7.avarra kiterjesz
tett nyomozás során a járőr azt is kiderítette, hogy 
az 1888. évi január hó 13-án este Pásztor Lajos 
geleji lakos házában elkövetett rablást szintén Pásztor 
István, idősb és ifjabb Dndás István kere 'ztes-püs
pöki, Bratkó Kis István mező-nY:1ráili, l\101ná1' GYÖ1'gy 
és Kovács János mező-csáthi lakosok hajtották végre 
és pedig oly formán, hogy l\folnár György házában 
Mező-Csáthon gyűltek össze s a teendőket megbe
szélve száukán mentek Gelejl'e, hol tettiik - a mint 
fennebb leírva lett - sikerült. 

Az ezen nyomozás folyamán iclőközönkint letartóz
tatott tettesek beismerték továbbá azt is, hogy :1 
rablást 1 7. évi :1ugusztus hó l-én Kovács Lászlóné 
nemes-bikki lakosnő házában ugyancsak ~Io]nár György 
és Csathó János mező-csáthi, Leső András heő-cs:1lJai 
és Réz József beő-szalontai lakosok követték el. 

Az ezen eredmények után még tovább folytatott 
nyomozás alatt l\lolnár György fia, !\Iolnál' Ferencz, 
ki mint kocsis a banda minden kirándulásánál ré zt 
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vett, - fl, járörnek arról is felvilágosítást tudott 
adni, hogy ugyanezen rab1ószövetkezet tagjai, ne
vezetesen: Pásztor István, Bratkó Kis Istváu, Osathó 
J inos és 1\10111á1' György lnég 1886. évi aprilis hó 
30án éjj el Lörsei 1\1ibály, Biharmegye n agy-Iétai 
la.kostól 2000 frtot raboltak el. Az elnlített időuen 
ugyanis a tettesek közül hárman álal"czozva és for
gópisztolylyal s késekkel felfegyverkezve Lörsei há
zába behatultak, az ablakokat párnákkal betömték s 
Iniután Lör ein és nej én súlyos testi sértéseket ej
tettek, baltó'val felfeszítettek egy szekrényt, melynek 
tartalmú,t - 2000 frtnyi készpénzt - magukhoz 
véve Altávoztak. A járőr ez alkalommal még azt is 
kic1crítette, hogy ezen utóbbi rablásnál a bandát 
Bartha Juc1jt lllező-csáthi lakos kalauzolta, ki Lörsei 
bázinál többször megfordulván, annak vagyonáról és 
a házi yiszonyokról kellő tájékozás al birt. 

Az itt felsorolt és az egész vidéket ilta1ános ret
tegésben tartó rablásoknak fennebb megnevezett tet
tesei az egyesült járőr iltal 15) órán át megszakítás 
nélkül folytatott nyomozá':i során valamennyien kézl"e
keríttettek és - nliután az ellenük Kovács őrmester 
iltal, fáraclsagos utánjárás folytán, beszerzett bizo
nyítékok súlya alatt töredelmes beismerésben vol
tak, - a mező-kövesdi kir. járásbírósignak adattak 
át, honnan a birói elővizsgálat befejezése után 1 89. 
év! május havában a miskolczi kir. törvényszék fog
hizába átkísél'tettek. 

Kovúcs Jinos őrmester buzgalma azonban még 
ezen, valóbn.n iaen szép eredmény elérése után seIn 
nyugoLlott Ineg,Öhanem - Inivel a banda tagjainak 
előzetes figyelemmel kisérése alkalmával azt is lneg
állapította, hoay azok, egyik vagy másik czimuorá,· 
juknál ö3szejÖve, gyakran mulatoztak és disznótort 
tartottak, - ezért alapos gyanút merített arra llézve~ 
hogy a Kubik Béla földbirtokosnak a mező-keresztesI 
határban fekvő tauyájáról 1887. évi október hó 12-én 
éjjel ellopott 4 ch-L. sertést szintén a már letartóz
tatott rablóknak kellett eltolvajolniok. 
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Az erre vOllatl-OZt1 nyomozást KOVfír.s János őrulos
t.Cl', N agy Istv{Lll cselldőrrel, 1 S '9. évi j anutt}' hó 
~2-étöl 26-áig - kivú,ló ügyességgel és szakavatott
s(Lgg~tl, valamint ftu'adságot neITI iSluerő buzgn.lOlU
Inal foganatosítva, teljes eredményre jutott. RidorÍ
tette ug)7auis, hogy a \- érc1ésuen levő 4 drb. sertést 
fl, m:.í.r többször e1ulÍtett Leső András, Réz ,József, 
l\folntÍr György és Bratkó IGs J stván loptik el s 
fltzokat maguk közt elosztva, ü]őközönkinti össze
jöveteleik alkalmával - mulatozis közben - elfo
gyasztották. 

Az ezen lopás felderítésére vonatkozó jelentés, a 
.iil'őr által beszerzett bizonyítékok kapcsá.n, a mező
kövesdi kir. jirisbiróságnak - a fennebb tirgyalt 
nthlásokért ott illár fogva levő tettesek Lűnügyébez -
ujból nem kevésbé terhelő václa11yagot szolgáltatott. 

l\Iindezekből kitünvén, miszerint Kovács János ör-
111este1' mező-kövesc1i örsparancsnok, ritka szolgilati 
buzgalma, fáradhatlan tevékenysége s ügyes, észszerü, 
körültekintő és eredményes müköc1ése által teljesen 
helyreállította nemcsak a saját örsl<öl'letében, hanem 
a szomszédos mez0-csáthi é;:; ónodi örskörletekben 
is egy jól szervezett Tablóbanc1a garázdálkoclása foly
tán nagy méTtékben megingatott közbiztonságot, öt 
a m. kir. honvédelmi luiniszterium dicsérő okirattal 
tüntette ki, míg a neki a tettesek letartóztatisánál 
sikeresen segéclkezett Földes Samu őrme~ter, Csűri 
János örsvezető, Heiner Bernát, I(ántor Balázs és 
N agy István csellclőrök a m. kir. IV. sz. csenc~őr
kerületi parancsnokság Tészéről lettek dícsérő okll'n.
tokkal ellátva. 

9. Szonzbath József örsvezető, czinlzetes őrmester,-
továbbá 

10. Kekezovich Gyula és 
11. Reiner Lipót örsvezetők, .- végre 
12. Grozea Sándor és 
13. Ku] ucz l\Eklós csendőrök, a ill. kir. II. 8Z. 

cseut1őrkertilet állOlllányiban. 



A s.zabadku'i 1~eg1JedJ}/;ill'iós betör'éses 
lopás l~'illerritése. 

Az 1886. év október 28-~9-ke közötti éjjen Geiger 
Adolf szabadkai lakos lakásába iemeretlen tettesek 
hallatlan vakmerőséggel betörtek s onnan bámulatos 
ügyesség és találékonysággal egy Wel,theim-féle pénz
szekrényt - melyben mintegy 250 ezer fl't kész
pénz, több ezer frt értékll. ékszer és értékpapir volt 
elhelyezve - elloptak. 

Ezen vakmerő lopási eset után, - mely ország
szerte fe1tünést keltett - a szabadkai rendőrség, a 
Budapest fővál'osi titkos rendőrség és a vidéken a 
magy. kir. csendőrség is a legszorgosabb nyomozáso
kat és kutatásokat eszközölte s bár a nyomravezető
nek 5000 forint jutalom volt bizto.sítva, rnindennek 
daczára a tettes ek kidel'íthetők nem voltak, minthogy 
az ezen betöréses lopásban gyanúsakként letartózta
tott egyéneket a szabadkai kir. törvényszék a vád 
alól felmentette s ellenük minden további eljárást 
beszün tetett. 

Klemm Jusztin csendőr-főhadnagy, zombori szakasz
pal'ancsnok, ki képcs3égeinek s ügy buzgalm ának már 
számtalanszor adta tanujeiét, az esetet úgyszólván 
magáévá tette, és nem sZlínt meg - a legnagyobb 
óvatossággal - az ügygyel foglalkozni; kereste a szá
lakat, kutatott, nyomozott és majdnem kétévi fárad
hatlan szorgalma megtermette gyümölcsét, s fénye
sen bebizonyította, miszerint a buzgó tevékenység és 
ha az ember a küzdelem nehézségeitől vissza nem 
riad, ha ismételt sikertelenségek miatt el nem csüg
ged, ba kitüzött czélja felé következetesen törek
szik, - czélját eléri és a várt eredményeI nem 
marad. 

S. ezen eset kiderítés ének körülményeiből látható 
az IS, hogy mily fontos a közbiztonsági szolgálatban 
a személyösmeret R a megelőző jeles s~olgálatok 
okozta közbizaiom; - mert, mint látni fogjuk, Klemm 
főhadnagy személyi összeköttetései útján, a benne 
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helyzett f~~tótlen biz~lom folytán hi~almas úton ju
tott egy bnntéuy elkov6téRéllek közlése által az első 
uyomhoz s az ezen eset kitlerítéFle körül fehnerült 
a~lfLtok útjú,n találva fel az öAszekötő fonalat a sza
ba<lkai lopáshoz : végre sikerült ezen fontosabb bűn
tényeIkövetésének részleteit is kideríteni s a tette
sek/et az osztó igazság kezébe szolgáltatni. 

Attérve fl. tárgyra, e vaklnerő lopás kiclerítésének 
körülményeit az alábbiakban adjuk: 

Az 1888. év augusztus havában Klemm ,Jusztin 
főhadnagy titokban folytatott kutatásában már annyira 
előrehaladott, annyi adattal és bizonyítékkal rendel
kezett, bogy a betöréses lopási eset kiderítéséhez 
hozzá foghatott s e ezéIból Martonosra kiszállott, a 
hol műköc1ését megkezdette. 

~Iinthogy igen messze vezetne a nyomozás minden 
mozzanatának elbeszélése; az átteldntbetés és köny
nyebb megértés végett egyenesen az elkövetett bűn
tény lefolyását közöljük, úgy, a mint az az alapos ' 
és fáradságos nyomozás útj án kiderí ttetett. 

Ugyanis az 1886. év október 14-én Juhász Zsigmond 
János szabadkai lakos házánál Vucsetics Imre, ~ía
daczki Antal, Juhász Zsigmond l\Iihály összej öttek és 
borozás közben azon tanakodtak, hogy miként kellene 
pénzt szerezni; e tárgy vitatás a közben Vucsetics 
Imre azt inclitványozta, miszerint haszontalanságok
kal ne foglalkozzanak, tud ő egy helyen sok pénzt, 
ha beleegyeznek, bát majd elhozzák azt. A czinko
sok Vucsetics inditványát elfogadták s ez alkalommal 
egyszersmind megállapodtak abban, hogy tervüket 
14 nap mulva, azaz október bó ~8-án fogják keresz
tül vinni, megállapították még a találkozás helyét és 
idejét is s egyben a szükséges álkulcsok és egY,éh 
betörő szerszámokról való gondoskodást VucsetlCs 
magára vállalta. 

Október hó 28-án éjjel i / 2 10 órakor a fentebb meg-
nevezett czinkosok Szabac1kán a nagy teluplomnál 
találkoztak és onnan indultak el bűnös vállalatuk 
végrebaj tására, mely ezéIból J uháBz Zsigmond János 



a telllplol1unal szemben lévő fantktárból egy hosszú 
lajtorját lopott és azzal a Gonlukötő-utczába lllslltek ; 
itt a lajtorja segHségével egy III agas lrőkerítéson át 
eg:y kertbe jutottak, mely G eigel' házának bannac1ik 
szolllRzédságiban fekszik; a lajtorja további felhasz
nálásával még egy házon és egy istállón másztak át, 
míg a Geiger ház i tállójának tetejére kerLi.ltek s 
innen az udvarra egy kötél segélyével akként jutot· 
tak le, hogy azt az istálló mellett álló terehélyos fa 
kinyuló ágári.t erősítetté k s a7.on egyenként leeresz
kedtek. 

Vucsetics Imre a magával hozott álkulcsok egyiké
nek segélyével az utczál'a nyil6 kaput, egy nuísikkal 
pedig a pénztárszobába nyil6 ajt6t kinyitotta. De 
mielőtt munkához láttak, Vucsetics az istáll6ba Inent 
meggyőződést szerezni, vajjon a kocsisok aL zanak-e? 
Ezeknek mély alvásáról lllegfYyőződvén és miután az 
utczán is tolj es nyugalom uralkodott, hozzá. láttak 

. a pénztárszekrénynek helyéből való kiemeléséhez. 
A pénzszekrény a nagyobb fajtájuak közé tal'toz

ván, kiemelése nem volt könnyű feladat; azonban a 
tolvaj .furfang, a zsivány-ügyesség sok akadálylyal 
képes megküzdeni, sőt lehetetlennek látszó munkát 
képes elvégezni; azt bizonyítja a jelen eset is, midőn 
négy betörő oly vas szekrényt volt képes ellopnj, 
melynek továbbszállitása vagy helyéből való tovább
mozdításához rendes viszonyok között 7-8 ember 
szükséges. 

A pénzszekrény kiemelését a következőképen haj
tották végre: Geigernek az udvarban álló szekeréről 
leszedték a kötélnyaklókat, azokkal a pénzszekrény t 
körülövezve, állványáról hnzták lefelé, elébb azonban 
a szobában lévő két bunclával a padlót befödték, hogy 
az a szekrény buktatása folytán keletkezett zajt fel
fogja; ily módon s mindig a bunc1ák egyikén buktatva 
vo~szolták ki a szekrényt a kapu aljáig, a hol azt a 
GeIger szekerére akként hengergették fel, hogy elébb 
annak hátsó kerekeit kiszedték és azt hátuljával az 
ajtó küszöbéhez állították ós midőn a szekI·ény a 

• 

socsin III 
belvre ra t' , 

EIlD~K ~'.,'" '''ILI 

~si~!lloull JilIl03 
KI)zen !llot( ~et 
~lj~ ~~ t 
lllF;, ~~ 
eUora nlnz~I~~. 
I i: 

ioalaifaD 
az oaa ~KaKhIV~1 

Hl'~~al 
~ ~azO KDaK 

ritlBnnl ertek 
leven, jJiW"'''"' 

lr: t~T\'e egy 
mr helven 
feltöresehez, a 
szekrenyt a 
tlcs Imre a 
csal ~ 
kalapllfu t a 
h~szfii~ 

• 

zendÜl ml' ~ , ,.",1 

hajlekonJ 
Yucset1c 

~ miuón 8 

t~ jokora 
~ uJnten 
UQ~UK ' 

l ~I\lJKlelTt1 
lak lll~u 
k Ol 

O!UOZ, 

jak, _ 

aes EDl~ l 
egy 



61 eoy nO' zu 
a llleutek. 

1. 11 1 " \ 
liO lier\bnn 'I 

, k ha1'\nadit 
tO,váblJi felhQ~!, 
. o II mász tak ál. 

e ketllltek 
akkeut ln ol 

ló tereMh't 
gyenMnl l~ere:z, 

álk111csok el1nt:, 
b. 

"'ilLU. egy másik!!' 
kinyitolta, II 

az i, tá1l6ha mt 
' i ~ ok al. zauat~ 

(hEm ~; miutau 
~ott\ hozzá lát 

kiemele ehez. 
)uak köze ta11m 

felatlat; azonoan 
sok akadahi •• 

uek Hd z6 mun'. 
jelen eset i:, w. 
'volt Mpr e~ r 

yelJöl való lll" , 

'között i- flt 

. kö\'ctkezökepen ~ 
v rbnu áll6 ~zeK!. 

V.UMUU a 11euz,Zt~~ 
lefelé, elebb ~O~ 
1lnd\6t l!eronte~ 

l'e\etkez~tt Ujl 

a: l, etrrikell but\.: 
a~ 1", 1 \ 

1':'(1 a 10 
hl ll\! a pl", \1 
' tt/lk fel, hO~J!, 
g , t hutull~Y" az l. ,!, núdöl1 a sze~ltl: 

kocsin már rajta volt, a kiszedett kerekeket újb6l 
helyre rakt·ák. 

Ennek III gtöl'ténte ntá.n Vncsetics Imre és Jultú,sz 
Zsigmond János ez utóbbi l:lkftsftl'a mentok, a luú,r 
készen állott két lovas foga tOll a helyszinére vissza
hajtottak és ft Geiger-ház előtt oly Dlódon állottak 
Illeg, hogy a kocsi hátnlj a a kapn felé volt fortlnl va, 
ekkor a pénzRzekrénnyel terhelt kocsit ahhoz kötözték 
s lassan luegindultak, mindllégyen az első kocsin 
foglalvá.n helyet készen arra, hogy üldöztetés e etén 
az oda akasztott kocsi kötelékét el vágva, azt a lopott 
tárgygyal együtt elhagyják és elmenekülnek. 

A gazoknak azonban kedvezett a szerencse, hábo
ritlanul értek a ZOlubol'i kapuig, itt a sOl'ompó nyitva 
lévén, kijntottak a szabadba és miután az országlitl'ól 
letél've egy clülő-úton jó darabig haladtak, egy aJkal
mas helyen megállapodva, hozzáláttak a szekrény 
feltöréséhez, a mi következő nlódon történt. A pénz
szekl'ényt a szekérről a földre dobták, azután Vuese
tics Imre a magával hozott súlyos kovács kalapács
csal a szekrény egyik pontját kezdte kalapálni, ezen 
kalapálást a négy tolvaj felváltva körülbelől egy óra, 
hosszá.ig folytatta és azután fejszecsapásokkal a be
Z11Z0tt részeket elválasztva, körül belől 1 és 1/2 órai 
fáradságos munka után azon akkora nyílást vájtak, 
hogy abba Vucsetics Imre keze belefért. (i\Iegjegy
zendő, miszerint Vucsetics Imrének feltünő kicsiny és 
hajlékony keze van.) 

Vucsetics tehát hozzáfogott a szekrény kiüritéséhez 
és midőn a bankjegyeket és papil'okat mind kiszeclte, 
egy jókora zacskót is kihuzott a szekrénybő]~, a ln.~ly
ben szintén pénz volt. Ezt azonban egyszeruen felre 
dobták, mivel apró pénzzel bajlódni nem aka;'tak. 

A bankjegyeket egy zsákba rakva abban n,llal?ocl
tak meg, hogya pénzt I:Iusz~a Fel'e,ncz ~zabadk~l 1,a. 
koshoz Juhász ZsiO'mond Jn/nos sogol'aho~, szn.lht-, ti . 

ják, - mivel azt ott, a mennyibe~, IIuszta t~sztessé
ges ember hirében áll, nem fogJ ak keresDI; meg
egyeztek egyszersmind abban is, hogy osztozkodás 
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véO'ett ugyanaz nap délután 1 órakor Szabadkán 
H~szta Ferencz há7.:ú,nál összejönnek. 

Itt lnegjegyeztetik, miszer~nt ~z egész művel~t, 
vagyis a pén7.:szekrény ellop asa es a pénznek hIr
tok ba vétele éjj el l /2 11 órától körülbelől reggel 1 / 2 5 
órája tartott vagyis 6 óra lefolyása 31att történt. o , . 

Az osztozkodás a kitüzött helyen és időben tényleg 
nleatörtént; azonban azt teljes bizonyossággal meg
áll,~pítani neln lehetett, hogy a tettes ek mindegyil,ére 
mennyi jutott a zsákmányból, de a nyomozás során 
a tettesek beismerése és egyes tanuk vallomásai alap
ján 30 - 35 ezer fOI'intra lehet tenni azon összeget, 
a Ini n. tettesek mindegyikére és az orgazdára a kész
pénzből jutott. 

Annak ismel'tetése, hogya tolvajok a most leirt 
módon szerzett tömérdek pénzt hova fordították vagy 
azzal mit cselekedtek, nem tartozik ezen leírás ke
retébe; a folytatás érdel{ében csupán annyit kell ok
vetlen megjegyezni, miszerint Vncsetics Imre zsák
mányából 22 darab ezer forintos bankjegyet ágyasá
nak Törköly Verának oly utasítással adott át, hogy 
azokat Puszta Kula-Gyulafalván lakó nővérénél, Tör
köly Pirosnál, féljezett Bezdán Antalnénál rejtse el 
s ez meg is történt akként, hogy Törköly Vera a 
ITIondott bankjegyeket egy bádog dobozba csomagolta 
és azt Bezdán Antal clohánypajtájának falába be
falazta. 

Fölötte érdekes ezen betöl'éses lopás kinyomozása 
illetve felderitése, 8 ezen alkalommal el lehet mon
dani, hogy a régi közmondás, mely szerint «egyik 
holló a másik szemét ki nem vájja) nem érvénye
sült, mert épen az egyik részre esett zsil'os koncz
nak egy másik rabló-csoport által történt elrabláRa 
vezetett nyomra és tette lebetövé a már-már kiderít
hetlennek látszó bűntény kinyomozását. 

Az eset lefolyása s kiderítése különben következő
képen történt: 

Az 1888. junius hó tO-én Martonoson országos vá
sár tartatott, mely alkalolnmal' Csonka B{tlintnál, -
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ki kiilönben ezen időben l\Iartonoson felelős éjjeli őr 
volt - Faragó .T ózsef és felesége lnartonosi s l\IIaczonka 
(lyörgy ó-nl0raviczai lakosok összejöttek és borozás 
közben Csonka Bálint azon óhaját fejezte ki, hogy 
eljó volna egy kis pénzmagra szel't tenni». 

Ezen inditványra l\Iaczonl,a GYÖl'gy Csonka Bálin
tot kiszólította a ház kertjébe és tudoluására hozta, 
lll,iszerint (( ő tud pénzt, de még egy cziulbol'a kell I) 
s erre azután abban állapodtak meg, hogy a jelen 
lévő Faragó J óskát avatJák be tervükbe, mi abból 
állott, hogy a Vucsetícs Imre megbízásából ágyasa 
Törköly Veron által Gyulafalván a Bezdán Antal há
zában elrejtett 22 ezer forintot megszerzik. 

A beavatás és felszólítás megtörténvén, Faragó 
beállott czimborának. A tervbe vett ügy keresztül
vitele iránt, valamint 'a találkozás helyére és idejére 
nézve is már ez alkalommal telj esen megegyeztek, 
azután széjjeloszoltak. 

l\laczonka György azonban nagyobb biztonság oká
ért Rorhecz János petrovoszelloi rendőrbiztost is 
beavatta tervükbe, és a rendőrbiztos csatlakozván 
hozzájok, beállott a rablócsoportba negyedik czimbo
rának. 

Junius hó 29-én este Csonka Bálint, l\laczonka 
György, Faragó József és Korhecz János Szabac1k,án 
találkoztak, hová I{orhecz egyik legényét, névszennt 
Koncsek Jánost is magával hozta - ki azonban tel'
vükbe beavatva nem lett, - egyszersmind hozott 
magával, a rajta levőn kívül még két rendbeli egyen-
ruhát és fegyverzetet is. . , , 

Szabadkár 'l két kocsin indultak el és mlutan nt
közben Csonka Bálint és 1\Iaczonka György a Kor
hecz János által hozott rendőri ruhába felöltözköd
tek, éjjel 12 ól'a tájban Gyulafalvára me~érkezt~k. 
A falu bejáratánál megállapodvn.n" az e~y!k kOCSI a 
Rorhecz legényével ott mal'adt" mIg a m~sl~ a Tend
őn'ubába öltözött három rablot a megj elolt helYl'e 
Bezdán Antal házához szállította; ezen fogatnak ko
csisa Faragó J' z8ef volt, 
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A három álruhás rabló a házba behatolván, Csonka 
Bálint Bezdán AntalnflJk éR feleségének bemutatta 
magát mint a n.-kildnc1ai kir. törvényszék főLiztosa ; 
eQ'yhen felszólította az illetőket, hogy a Geigel'-féle 
b~töréses IOl)á~ ból eredő, nál uk rej tegetett 22 darab 
ezer forintos bankjegyet adják elő, minthogy annak 
előadását II nagy-kikindai törvényszék követeli, őt 
bízván nleg ezen pénzösszeg beszállításával. 1Iivel 
pedig a felszólítottak a hozzájuk intézett követelés
nek eleget neUl tettek, illetve a kénléses pénz létezé
sét tagac1ták, megkötöztettek, a szekérre c10battak és 
a faIn végén álló mú'sodik Rzekérhez szállíttattak ; 
Csonka és l\Iaczonka a megkötözött nőt innen laká
sápa vi szaszállította és ott a legkegyetlenebb kín
zásokkal a pénz rejtekhelyének megjelölését tőle ki
cRikartú,k, a midőn Csonka Bálint a clohánypajta fa
lát egy fejszével kibontotta, a dobozt magához vette 
és a nlegkötözött nőt vísszahagyva, a község végén 
álló szekereikhez indultak. 

l\fegjegyzendő miszerint Csonka és Maczonka mil
velete alatt Korhecz a kezei között lnal'adt szeren
csétlen Bezc1án ellen alkalmazta a legválogatottabb 
kínzásokat. 

l\iiután a lnegkínzott Bezdánt lakására visszakisér-
ték, l\laczonka a zsákmányt azonnal elosztotta, 8 

annak megtörténte utún Korhecz legényével a saját 
kocsiján Petrovoszello, a többi pec1ig Szabac1ka irá
nyában eltávozott. 

Az itt elmondott rablási eset keresztülviteléből ha-
tározottan megállapítható, miszerint l\1aczonka György 
úgy a Geiger-féle betöréses lopásról, lllint Vucsetics 
zsú,kmú'nyrészének mennyiségéről s annak rejtekhelyé
ről tökéletesen és a legpontosabban tájék'ozva volt. 

Csonka Bálintról, millt a Vucsetics Ilnre kál'{u'a 
elkövetett és a fentebbiekben elmonc1ott rablás főczin
kosáról érdemes felenllíteni, miszerint eddig összesen 
22 évi fegyházbüntetést szenvec1ett el, az illavai 
fegyházból egy izben llleO'szökött de kézrekerült ; 
1885. évben szabadult ki t~" fegyhá'zból és Bács-Bod-
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l'oglullegy< l\fftl'tOllOS községben letelepedvén, 2 éviO' 
relldőri felüg. rel ot alatt tn,rtatott, Inely ülö alatt tiil~ 
hető lllagavise letet tanusítntt.. Ezen ülö után n.~ollbn,n 
lllillt fel 'löH éjjeli őr &.lkahnaztn.tv{m, megkezdte (rn,-

l'ÍL:;,dálkoll{ts(Lt, lUÍg végre hUl'okl'í1 került. b 

Klemlu .J ns~tin főhadmtgy hizaluJ3,s úton elé) ZÖl' iA 
ezen - a Vncsetics Imre 1<ú,rú,l'a elkövetett - l'ablú i 
esetnek jölt nyoUJtLrn, s annak lnItatá a közben találta 
Jneg azon helyes irányt s gyüjtötte össze azon lueg
dönthetlen adatokat, melyek a Geiger-féle lleCfyed-
milliós lopás felderítésére vezettek. b 

Rendszerint nlinden nagyszabú,sú eset feldedtésé
nél, a midőn t. i. kipróbált, ügyes, tapasztalt és 
ngyafurt gonosztevők kerülnek kézre, a bűncselek
mények egész hlllmazata szokott uapfényre jönni. é'" 
akkor a kisebb gazemberek js, úgylnint orgazdú,k, 
egédkezők, ell'ej tők, pénz fel váltók stb. stb. szintén 

hurokra és a fögonosztevők mellé a vádlottak pat1jtÍ,l'a 
kerülnek. Ugy történt ezen a.lkalommal is. A fentelJb 
elrnondott két bűncselekmény kinyomozása folyamán 
egész hahnaz büntetendő cselekmény c1eríttetvén ki, 
a szegedi kir. törvényszék összesen 18 bűnös fölött 
mondott itéletet. Ezen itélet a csendőrség ú.ltal elért 
eredményt a legjobban tárja elénk, minélfogva annak 
kivonatLan való közlése mint e közleménynek kiegé
szítő része az alábbiakban lesz ismertetve. 

1. Vucsetics Imre 7 rendbeli lopás bűntette, 1 lo
pás bűntetténe li kisérlete, 1 lopás vétségében való 
részesség, 1 orgazdaság vétsége, 2 l'endbeli közokirat 
hamisítáR büntette, 3 rendbeli halnis közokirut tuda
tos használatának büntette és 1 közbiztonsú.g elleni 
kihágás miatt összbüntetéskép 10 évi fegyházra és 
10 évi időtn,l'talnban hivatalvesztésre és politikai 
jogai gyakorlatának felfüggesztésére itéltetett. , 

(A fentieken kívül bizonyíték hiányá.ban 3 lopn,s 
biintettének vádja továbbá lólevél, mal'hale,él és 
úti igazolvány ü~'l~pok vala,n1int halnis pecsétnyomók 
lniatt ellene 'eluelt vád és következményeinek terhe 
alól felnlentetett.) 
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2. Bulgovics Antal szándékos emberölés hüntette 
2 rendbeli lopás büntette, 2 rendbeli orgazÜaRú,a bün~ 
tette, 2 rendbeli hamis közokil'at tudatos hasz;aln.üí.
nak büntette éR egy közLiztonsig elleni kiháaú.s miatt I 

összbüntetéskép 10 évi fegyházra és 10 é;'i ülütar
tamban hivatalvesztésre és politikai joaai ayn,korla-
tának felfüggesztésére. b b 

3. l\Iadaczky Antal 3 rendbeli lopás 1üntette lllÍatt 
összbüntetéskép ti évi fegyházra, valamint 6 évi ülő
tartaluban bivatalveBztésre és politikai jogai gyakor
la tának felfüggesztésére. 

4. 'l'örköly Veron 3 l'ellc1beli orgazdaság büntette' 
egy orgazdaság vétsége és egy hamis köz okirat tuda
tos használatának büntette miatt összbünteté kép 
5 évi börtönre, valamint 5 évi időtartamban hiva
talvesztésre és politikai jogai gyakorlatának felfüg
gesztésére. 

5. Gyurkovics Mézes István egy lopás büntette és 
egy hamis közokirat tudatos használatának büntette 
miatt összbüntetéskép 5 évi börtönre, valamint 5 évi 
időtartamban hivatalyesztésre és politikai jogai gya
korlatának felfüggesztésére. 

6. Csonka Bálint egy rablás bllntette és egy lopá.s 
büntette miatt összbüntetéskép 12 évi fegyhú,zra, vala· 
mint 10 évi időtartamban hivatalvesztésre és politi
kai j ogainak felfüggesztésére. 

7. Korhecz János egy rablás bílntette és eCJy könnyíi 
testi sértés vétsége miatt ö szbünteté kép évi f, gy
házra, 20 frt pénz büntétésre, valamint 10 évi i l " tar
tamban hivatalve. ztésre és politikai. jogai gj akorln.tá-
nak felfüggesztésére. 

8. Fal'flaÓ József egy rahlás bűutett 'ben vall 1'-

szesség, egy lopás büntette ~s egy ~lop(~s . T f.~ség miatt 
ÖS:zbüllteté kép 5 évi fegyhazl'i1,. eVI ldllh\'l'talllhllll 

hivataJye zté re és politikai jogai gyakorla,! án l' f 1-
függe zté~ére. 

9. Baláz Bartns egy rgaz n/"á(~ bűutett 
bünpártolá vét ége nliiLtt Ö. z ünt t k p 
töllre yalUll1illt f \ i i ilöt rt lnbL< n hi ' 

ó C1Y 
rj b "r-

t llv z-

• 



as egy könn~ 
kep evi Íf. 
t 10 eíi idé' 
ou ai ~akor' . o e· 

. beu tal 
vet eae tt:. o , 

itlöt~rtaIn 

t re é 
t ;Qou.l" " 

" iTm 
b 

1 ' 

1. al z .. arÍin ~ zül. I -

: ft. cr bii II totta lllio,tt ~ \ i örtöur . 'l ln i id tar t 1 1-

bnl~ hi \T~l.ta~v zt' l' OÁ é' poli il"ni j cr i gyf1k )l'latán k 
felfüage~zt ér" 

11. Löy - Jn,ka egy orgazc1 aiT bűnt tt müttt _ 1 2 

vi börtöm"e é 3 évi idötartuIUUall hi, atalv .. zt r 
é politikai j gai K,rakorl: tÚlnak felfiiaga-zté-ére. 

l:!. Pintér Imre egy lopás büntette miL tt er.r~ évi 
börtönre és 3 évi idöta,rtamban hi vatal ve~zhLl'e é 
politik:ü jogL1i gyakorlf1tának felfügge ztésél'e. 

13. Bossert József egy orgazdasúg Liintette miatt 
eay éyi börtönre, valamint 3 évi időtartambau bha
talvesztésre és politikai jogai g. akorlatiuak felfüg-

t
, , 

gesz esere. 
14. Laki JillOS egy lopás büntettében való ré'ze~-

ég miatt 6 bavi börtönre, valamint ;3 évi időtartam
ban hivatalvasztésre és politikai jog.tÍ gyakorlatúnn.k 
felfüggesztésére. 

15. Faragó l\Iiklós egy lopú. hliutette mia.tt, 3 évi 
fegyházra, valalllint 3 évi iclőtartt1ulban hiyatn.lye z
tésre és politikai jogai gyakorl:.ttán, k felfügge z-
té"él'e. 

16. Lakatos József egy lopás büntet.te és eg.· hami: 
közokirat tudatos basználatának büntette mia.tt Ö~ .. z
büntetéskép 2 1/ 2 évi fegyházra, valamint 3 évi idő
tartamban hivatalvesztésre és politikai jogai gyakor-
latának felfügges~tésére. 

17. Sipos Dalnjn.n könnyű testi sérté vétsége nlÍatt 
2 bavi foabú.zra, valamint 20 frt pénzbünteté re. 

lu. Kri;tóf Imre könnyű testi értés yétsége nüatt • <-

2 bavi foabázl'a, valamint 20fl't péll zblinteté 'l'eitéltett ~k. 
A fentebbiekben felsol'olt igen dicséretes eredlllé-

nyek elél'ésébez és bizto ítá.sáho~ 'zolllbat.h Jbzsef 
örsvezető czimzetes őrmester, Kekezovics Gyula, Reiner 
Lipót örsvezetök, Gl'ozea Sándor és Kurucz ~liklós 
csendörők a helysziuén tanu 'Hott kiváló üCTybuzgal
Illukkal, fál'adluttlan tevékeny:.:>' gil kkel é~z..,zerii lj ár t -



~nk ~R. tn.1álék,?nyságnkk,o,l, valamint a, nyOlnozá t 
y(lzeto 1\le111111 fohadnagytol nyort paranc~oknak ponto~ 
és l --1 kiislueretes végl'elHtjUtsttyn,l kivá16n.n kitün tették 
Dlo,gnkn,t.. Ezen hasznos és sikeres milködé ükért 
HOllvéllehni lVIinistel' úr ö N ag,VméltósáO'[tlul.k 1 !10. 
évi 111Ú,l'CÚns hó 28-án kelt 13919 'XVI. sOzámú rcn<1e
le~é~'el c1i,csé/~'ő okirat:al, !et,tek kitüntetve, Belügy
IllIUl ter nr o N agYllleltosaganak mál'czius hó 19-én 
kelt 1770:3 VIII. SZálllÚ ren<1eletével pe(lig \"zOlnbatll 
tT ózsef cZÜllzetes őrmester 50 fl,t, KekezoVlCS :trula 

,f , 

Rejner Lipót örsvezetök egyenként 40 frt, Grozea 
Sándor és Kurucz l\Iiklós csendőrők 30-30 írt juta
lomdíjban részesíttettek. 

De nagyobb az egyesek dicsőségénél az erkölcsi eléO'
tétel és a nagy tettek sikere fölötti büszkeség, melyben 
a testület lllinden egyes tagja egyforrnn.n o ztozik: 
az ily dicsőségből a testület minüen egyes tagja, jog ~:ln 
követelheti részét, mert a haderő jelszava szerint 
«Valalllennyi egyért és egy val:=t111enynyiértll. 

IGtadás a legvégsőig, szorgalorn a szolgálatban a 
lehetőség határáig: akkor se1nml seln lehetetlen, akkor 
a lehetetlennek látszó legnehezebb feladatot is siker
rel fogjuk megoldani, életképességilnket bebizo11j'ítani 
de a közjó érdekében ilyformán tett ha Z1108 .201-
aálatunkkal fáradsáaos pál'vánkat a dicsőség llervac1-h o ,1 

hatlan lombjaival is megkoronázznk. 

14. Borbély István, 
15. Bernschütz József és 
16. HO'i'Vlít Kálmán ől'lllesterek, további 
17" lIIa1"csa Daniel, 
18. J.1101nrtr István, 
1 H. Gyó're Ferencz, 
20. Turi I(ároly, 
21. KOTdos Géza és 
2~, SZ/íC8 .János örsvezetök s végül 
23. Szabó Sándor és 
~4. Viú·°(i.<t Istvún csűndöl'lik, fL lll. kij'. \ 1. ~Z, 

csen<1ől'kerület ál] olldLUy:'LlHll1. 
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!Jf/!I 7ótol,4f1}.",;,-;Ü1JlJtl. >z t 1.';(le'J·{,t~. e 
'''f~,:;:r'e k(~'J·ité . .-:e. 

~olnogy és nv, ezzol lmUtl'Os VlLl'lllegyékben a. 1(,10-
pAs llllndég nagy szor pet játszott a tolvnjkl'óniká
hn.l1. l égi időktől ünueretes, hogy SomoO'ymeoye 
nlindóg kedvelt ta,rt6zkod(l.s\ helye volt ft, tol;ajok~ak 
~ r:ll)16kuak. lnert ha a Dunú,ntúl déli részeiben 
bárhol egy tolvn,j - vagy rablóbanda fellépett: bizo
nyára SOlllogyluegyében is garázdálkodott és pedig 
va.g:y közvetlen, vagy pedig a sOlllogylllegyei hirhedt 
pú,sztorok felluLszncUták e bandák hirét s ezek neve 
alatt vitték véghez biínös üzehneiket. 

A sOlllogymegyei nagy kiterjedésü erdőségek ugyanis 
a tolvajok és rabl6k garázdálkodásait igen elősegítik 
é" nagyban megkönnyítik, mert az erdőkben tartóz
kodó pásztorok, kik minden rosszra készek és maguk 
is nagyobbrészt tolvajok, nlinden egyes gazember
nek - viszonszolgál,at reluényé ben - szivesen ren
c1elkezésre állanak. Ök a lopott jószágot nyájukba 
ellenvetés nélkül befogadják, azt adandó alkalommal 
továb b it j ák vagy ehej tik, esetleg eladj ák és soha 
semmit el nem árulnak s mert a földmíves nép is 
haszonlesésből a tolvajt és rablót szive sen támogatja: 
mi sem tel'mészetesebb, mint az, hogy omogymegye 
iránt a tolvajok és rablók mindég előszeretettel visel
tettek. 

Egy nyiltan fellépö rablóbanda ma már, - a 
csendőrség szervezése folytán, - sokáig nem tart
hatja magát; de egy jól szervezett tolvajbanda, ha 
lnegfelelő összeköttetések és orgazdák fölött l'endel
kezik, már hosszabb ideig üzheti bűnös üzelmeit, 
luert ily tolvajok előre megfontolt kiszálllitással és 
millden veszedelmet elhárító ügyességgel hajtják yégre 
a lopást és a lopott jószágot ép olyelővigyázattal 
értékes! tik. 

Különösen nagy elövigyázattal miíködnek a szö-
vetkezett l6tolvajok. 

Ezeknek, hogya lopott lovakon veszély nélkül 
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túladhassf1nak, jál'latoknl. vall szükeégük; ez~rt egy 
jól szervezett lótolvajhanda lninden egyes tagja már 
jóelől'e el is látja magát különböző nemti, színű és 
magasságú IÓI'a szóló járlattal, vagy pedig pecséttel 
ellátott marhalevél.ürlapokkal, hogy adandó alkalolu
mal a lopott, esetleg a hozzá tovú.bbítás végett hozott 
lovon nlÍnden nehézség nélkül azonnal túladhasson. 

lVIinél tökéletesebb a hamis járlat, annál biztosabb 
és könnyebb ezen tolvajok müködése, miért is a 
szabályszerű járlatnak a csal6dásig hűen való után
zata - tehát bamisitása - ép oly nehéz feladatát 
képezi a tolvajoknak, mint a lnal'halevél-ürlapok ue
szerzése. Az ürlapok l'észillt lopás, részint pedig 
csalárd vagy ll1ás rosszlelkű üzelmek útján kerülnek 
e tolvajok kezére, kik azután azokat valamely, az 
írásban és a marhalevelek kiállításában jártas czin
kostársuk által tetszésük szerint kitöltetik és bármely 
községnek hivatalos pecsét jéhez hasonló pecsét-lenyo
mattal elláttatják ; tehát oly jól hamisít ják, hogy az 
ily hamisítvány t a valódi lnal'halevéltől lnegkülön
böztetni neIn lehet. Ily lnarhalevelek hamis volta 
csak akkor derülhet ki, ha azok azon község marha
levél iktató-könyvével hasonlíttatnak össze, amely 
község 61őljál'ósága a marhalevelen kitüntetve van. 
l\finthogy azonban ily gazemberek a marhaleveleket 
oly község nevére állíttat ják ki, mely az eladás he
lyétől jó távolra esik, - az illető vevőnek pedig sem 
alkalma, sem ideje nincs arra, de még eszébe se jut, 
hogy a vett állat mal'halevelét a kiállító község 
iktatókönyvével összehasonHtsa; ennélfogva azt jó
biszeműleg elfogadja. Ha a tolvaj a lovon túladott, 
a felfedezéstől többet nem igen tarthat, mert a lo
pott lovat rendesen vásáron adja el és - luiután a 
jádaton nem a valódi, hanem egy költött név áll, a 
vevő pedig öt személyesen nem ismeri és sohasem 
látja öt többé, - természetes, hogya tolvaj ezen 
kevés veszélylyel jár6, de jól jövedelmező büntettet, 
serkentve az elért siker által, minél O'yakl'abban 
elköveti. b 
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~fi.n,'l k~~nyebL szerrel jutnak a tolvajok a jól 
ha.mlsltott .1arlatoldlO7., annál könnye1)}) lnükÖdési.ik 
is és -:-: úgy lllolHlva - biztosDll clolgoznak akkor, 
hn, e .lt~rlntok lnegszerzését nelük községi előljárók 
vagy tanult elllbeTek kÖzvftítik. 

Egy ily lótolvajszövetkezet, lnely lnűködését több 
luegyére terjesztette ki s lJlelynek kezén több száz
ló tíínt el és ez által a lakoss(LO'nak ezrekre luenő 

"=' 
kár okoztatott, mely bandát körjegyzők, községi 
előljárók, tanítók és ispánok is támogattak haszon
lesésből, - ütötte fel tanyáját Somogyban és az 
azzal határos megyékben. 

E tolvajbanda - tekintve, hogy az emlitett intel
ligensebb egyének által a félrevezetésre és csalásra 
szükséges kellékekkel elláttatott, éveken át zavada
lanul pusztított az említett megyék lóállományában ; 
míg végre Baksay Sándor hadnagy, kaposvári szakas z
parancsnoknak sikerült e bandát leleplezni és tagjait 
az igazságszolgáltatás kezébe átadni. 

A csendőrség minden fáradozása az 1887. évig 
eredménytelen maradt; mert habár gyanu alapján 
egyesek fel is lettek jelentve, ezek kellő bizonyítékok 
hiányában mindég kisiklottak a büntető igazságszol
gáltatás kezeiből. 

Ezért jJost1.lpici Kostka Pál százados, pécsi szárny
parancsnok, kjnek éber figyelmét nem kerülte ki 
azon körülmény, hogy szárnya területén a gyakori 
lólopások rendkívüli furfangos módon követtetllek el, 
az 1 S87. évben felhívta a minősítvényi táblázatok 
szerkesztése czéljából a szárny állomáshelyén össze
j ött szakasz parancsnokainak s így Baksay hadnagy~ 
nak is figyeimét alTa, hogy határozottan egy mes ze 
elágazott, jól SZel'vezett veszélyes tolvaj szövetkezettel 
állanak Fizemhen; s hogy minden áron iparkod
janak a rejtélyes bűntényeket kideríttetni, mely czélt 
elérendő nevezett százados őket szolgálati tapasztala
tai, útbaigazításaival szakadatlanul és hathatósan tá
mogatta. 

Baksay hadnagy volt leginkább azon helyzetben, 
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hogy ezen 16tolvajbanda üldözéséhez a sz1tkséges 
anvagot gyüj thesse. 

Ugyanis 1887., év~eu a sárd} yás,áron , Madarász 
Lajos, llemeskisfl11u~1 l(l,ko~, a VaSal'blz~~tsagna~, egy 
Horvath J 6,n08 nevu csurgOl lakosra klallitott Jarla
tot Illutatott be átírás czéljából, mely hamisnak 

. tűnt fel, ennélfogva elkoboztatott és a nyomozás 
megindítása végett előbb a lnarczalii, utóbb pedig a 
kaposvári csendőr szakasz-paraucsnoksághoz áttétetett. 
A nyomozás azonban eredményre nem vezetvén, az 
ügyet Baksay hadnagy függőben tartotta. 

Ugyanazon év május havában Fejes Botykai János, 
kadarkuti lakostól két drb, j árlat nélküli értékes ló 
lett elkobozva, de miután a nyomozás kellő ered
ményre nem vezetett, a lovak közigazgatási úton 
elárvereztettek. E lovakat az árverésnél ifj. Fej es 
Botykai János, ugyancsak kadarkuti lakos vette meg, 
ki - mint később kiderült - alótolvajszövetkezet 
egyik vezértagja volt. 

Ugyancsak az 1887. évben a darányi vásáron két 
ismeretlen egyén két drb - Pellye község pecsétjé
vel ellátott - hamis lólevelet mutatott be a vásár
bizottságnak áthás végett; midőn azonban ezen két 
egyén a járlatok miatt kérdőre vonatott, mind a 
kettő a nép között nyomtalanul eltűnt. 

Még 1886. évi deczember havában Hal'tmann Henrik, 
zalamegyei bocskai lakos kárára két drb - 1000 frt 
értékű - ló lopatott el. A nyomozás során ezen 
lovak Vég János, somogymegyei széplaki lakos istálló
jában találtattak meg s miután kidel'ült, hogy azokat 
Véghez i~j. Fejes Botykai János kac1arkuti lakos egy 
m~sik társával ho~ta. ennélfogva ifj. Fejes Botykai e 
mIatt Ip lett tartoztatva, de a bírósáO' előtt azzal 
menté ki magát, hogya lovakat neIn °ő hozta V ég
hez, hanem midőn a szigetvári vásárról haza felé 
haladt, őt egy előtte ismeretlen ember fel vette a 
kocsij.ára 8 mert útközben nagy hózivatar támadt, ő 
ezen IAm,eretlen egyént éjjeli szállásra V éghez vezette, 
hol azntan ezen iSIlleretlen hagyta hátra e lovakat. 

, 
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Ezen állítólagos ismeretlen azonban kinyomozható 
nell volt s így a bíróság i~i. Fejes Botykait V égael 
együtt az ellenük emelt vádak [Llól felmentette. I:> 

]\tIár az eddig összegyüjtött és fennebb elősorolt 
adatokból Baksay hadnagy azon meggyőződésre ju
tott, hogy a kérdésben levő lótolvajszövetkezet tao'jai 
közül többen Kac1al'kuton és .környékén lakuak; de 
ellenük - mivel már az előző években is ismételten, 
azonban mindég eredmény nélkül indíttatott vizsgú,
lat, - még nem lehetett fellépni. Ezél,t Baksay 
hadnagy kénytelen volt egyelőre továbbra is az ada
tok és bizonyítékok gylljtésére 8zorítkozni. 

Nevezett hadnagy 1888. évi augusztus hó 16-án 
Inkén őrsszemlét tartott, midőn az örsre két nagy
kanizsai csendőr jött és jelentette, hogy Blnzoka 
Lőrincz cserháti lakos istállójából ellopott két ló után 
nyomoz. E lovak a nyomozás folyamán l\Iihálc1on, 
Szentes Bernicza János rovott előéletű egyénnél meg
találtattak s miután Szentes Bernicza nem volt hon, 
hanem Nagy-Atádon vásáron, Baksa,y hadnagy Csurgó
ról táviratilag intézkedett, hog-y az illető a vá~ áron 
elfogassék. Az elfogatási pal'uncs azonban Bel'niczát 
már nem érte Nagy-Atádon, ez okból Baksay hadnagy 
- mert augusztus hó 17 ·én Dal'ányban is vAs ár 
volt - táviratilag a barcsi örsöt utasította, hogy 
Berniczát, a mint Darányba a vásárra él'kezik, tar
tóztassa le; mi tényleg sikerült is. 

Mig ez történt, Baksay hadnagy véletlenül Domui 
Károly miháldi jegyzővel tl1lálkozott, kihez azon 
kérdést intézte, vajjon nem-e ő adott Berniczának 
lóleveleket a vásárra? A jegyző e kérdésre látszólag 
meghökkent és egészen 111eglepetve azt yá,laszolta, 
hogy neIU. Baksay hac1nagYllak a jegyző ije Hsége 
felHint, de ellene ily kényes ügyhen, bjzonyítékok 
hiányában, fel llen1 léphetett; hallenl e körühllényt 
is a már luealevő adatokhoz jegyezte. 

18~8, évi aOugnsztns hó 9·é~ y'lein Lipót zalavít.l'i 
lakos kárára 2 ló, 2 csikó és egy kocsi lopatott el. 
Sze terouer hó 7-én Fejes Bot~+n,i J áuosnál Knlt '" 



kuton 2 16, Gaal Kálmán somogymegyei hatvani 
lakosnál pedig 2 16 és 2 csil<ó találtatott, lnely ut6bbi 
2 lovat és 2 csikót Klein Lip6t tulajdonául felisnlert. 
A nyomozás kiderítette, hogy e 4, lovat Szentes Ber
mcza János augusztus h6 17-én a darányi vásáron -
tehát az nap, midőn Bernicza Baksay hadnagy pa
rancsára ott elfogatott - adta át Fejes Botykai Já
nosnak, ki a Klein-féle lovakat nyomban két más 
lóért Gaal Kálmánnal elcseréHf- ; így kerültek Klein 
lovai Gaal hatvani lakoshoz. Ugy Gaál, mint Fejes 
Botykai ebből kifoly6lag letart6ztattak, de a biróság 
által pár napi vizsgálat után szabadlábra helyeztettek. 

Ezen lovak lefoglalá~ánál a csendőrök Fejes Bot y
kainál járlatokat is találtak, melyek közül kettőt 
Dombi Károly miháldi jegyző állított ki. Baksay 
hadnagy e járlatokat lefoglalta és az alapoklllányok be
szerzése végett M a1'csa, Dániel örsvezetőt, kadarkuti 
örsparancsnokot utasította, hogy l\Iiháldra menjen el 
s ott a jegyzőtől ezen járlatok alrt.pokmányainak meg
tekintését kérje. Ma1'CS((, örsvezető e parancsot telje
sÍtve l\Iiháldon megjelent ugyan, de a jegyző az alap
okmányok megtekintését kereken megtagadta. 

Baksay hadnagy - miután a nyomozás alkalmával 
megtudta, hogy eme járlatok Bernicza útján kerül
tek Botykaihoz - most már nem kételkedett, hogy 
Dombi Károly, miháldi jegyző, Berniczával összeját
szik ; ezért Somogymegye alispánját megkereste, mi
szerint amibáldi körjegyző irodáját, a járlatok ke
zelésére vonatkozólag, Rürgösen vizsgáltassa meg. A 
megyei alispán ebből kifolyólag a vizsgálatot elren
delte és annak keresztülvitelével Sárközy Béla, csur
gói főszolgabirót bizta meg, de egyuttal Baksay had
nagyot megkereste, hogy e vizsgálatnál közreműköd
jék, A bízot,tság Miháldon a vizsgálat folyamán a 
~arbalevele~, kezelése körül oly botrányos mulasz
t~sokat és ~lanyokat fedezett fel, hogy a főszolga
b.~r6 Dombl Károly körjegyzőt állásától azonnal fel
fuggesztett,e s ellene a vizsgálatot megiucUtotta. 

j~ek utan Baksay hadnagy m~r t~8~tábLal1 k~zclett 
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l{Ltni o tohTajlHtlHluI üzehueibe. Az olőv.ményekbŐJ át
lú.tÜt hogy Szentes Bel'l1icza J {tllOS, kit J501111Ji Ká
roly nlilltí.ldi. jegyző hltott el lólevelekkel, egyike a 
föbb szerellvlvőknek a bandában és mi vel Eel'nicza 
RZOl"n~ összeköttetésben állott Fejes Botykai János 
hMln,rlnlt.i lakossal, úgy ennflk is nagy szerepet kellett 
játRz!tnia e szövetkezethen. Arnc1e Fejes Botykai Já.nos 
oly körmönfont egyén volt és már oly sokszor siklott 
ki fl, hüntető biróság kezeiből, hogy előbb a l\étség
telen bizonyítékokat kellett beszerezni és csak ezek 
alapján lehetett ellene fellépni. 

Baksay hadnagy ennek következtében - a Bot y
kainállefoglalt járlatok valódiságát luegállapítandó -
több körjegyzőséget megkeresett, hogy az ezekre 
vonatkozó alapokmányokat a szakaszparancsnokság
hoz küldjék be. Ezen eljárás azonban végletekig el
huzódhatott volna, mert a kÖljegyzők nem igen siet
tek a megkeresésnek eleget tenni; azonban a Fejes 
Botykai János elleni fellépést elősegítette a következő 
eset, mely egyuttal azt eredményezte, hogy a lótol
vajbanda tagjai egymás után kézrekerültek. 

Az 1888. év végén ugyanis Somogymegye főispán
jához - Pap Ferencz hatvani lakos aláirásával -
egy feljelentés él'kezett és ebben az állittatott, hogy 
(I N rtgy János hatvani biró birtokában lopott lovak 
vannak, melyekl'ől anagy harságyi csendőröknek van 
ugyan tudomása, de - mert a biróval tartanak -
mit sem tesznek ellene, mig más emberek lovait el
kobozzák ». 

E feljelentés a VI. sz, csendől'kerületi parancsnok
ság útján Baksay hac1nagyhoz került kivizsgálás vé
gett, ki a nyomozás folyamán csakhamar kiderítette, 
hogy e panaszos feljelentést Gaal Kálmán hatvani 
lakos irta és pedig bo szúból a községi biró ellen 
azért, mert a bÜ'ót gyanusítottu, hogy a Fejes Bot y' 
kai Jánassal véghez vitt lócseréről ő érte Ítette a 
c endőröket, minek alapján a csenc1ől'ök a Klein Li
pót zalabéri lakos tulajdonát képezett lovakat n~l~ 
rneCftalálták és lefoO'lalt~k, 
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Ez alkalommal Baksay hadnagy több oly adatot 
is szerzett. melyek a további nyol'nozásra nagy horel
erővel bil·tak. Megtudta ugyanis, hogy Gl1111 Kálmán. 
nál az 18 7. évben 2 igen értékes, szürke ló volt, 
melyek Köve",c1i l\IihúJy nemesvjc1i lakos útján ke· 
rültek Léarádi Ferencz hatvani lakoshoz~ attól pedig 
Gaal Kál~ánhoz. Ezen csere-beréről a járlatokat és 
ezek nyomán az alapoklnú,nyokat beszerezve, nevezett 
hadnagy azon meggyőződésre jutott, hogy itt újból 
Fejes Botykai János működött közre és egyúttal anól 
is 'meggyőződött, hogy alótolvajok üzelrneiben Fe· 
hér l\lihály kac1arkuti körjegyző is részes. Ez okból 
a kaposvári járás fő~zo]gabirá.iát megkereste, hogy 
a kaclarkuti jegyző irodáját vizsgálja meg. 

Közös megállnpodás folytán és tekintve hogy Ka· 
c1arkut régi időktől fogva hírhedt tolvajfészek - 1889. 
évi január hó 5-én 25 csendőr összponto~;Ítá8a mel· 
lett, kik a bejáratokat ehárták, Kadarkuton az összes 
lovak járlatok szerint lllegvizsgáltattak, nem külön
Len a körjegyzői iroda lS alapos vizsga alá von::Ltott; 
a kétes lovak lefoglaltattak és a továL bi elj árás ez 
irányban közigazgatási uton megtétetett. A kÖljegyzői 
ü'odában pedig 1884-től bezárólag 1888. évig 122 
darab alapokmány és 92 darab lólevél hiányzott, 
melyeket a jegyző be se iktatott volt; tehát kétségen 
kivül áll, hogy e jegyző közreműködése mellett a 
~ent kitüntetett 214 darab oklnány alapján legalább 
IB ugyanannyi lopott ló továbbíttatott K ac1arkutról. 
Fehér l\íihály jegyző ennélfogva állásától azonnal 
elmozdíttatott és később - mitltán az általa elye
s~ettnek jelzett s be nem iktatott járlatok ](özül 
~o?~eket Ba~say hadnagy, a jegyző sajátkezü n}íL
ll'3.saval és hadal'kut közséO' pecsétl" ével ellátva for-

l b o.' 
g~ om au, illetve különböző községi előljáróságnál, 
mInt ~lap~k~áI]-yokat talált, tehát e jegyző Tosszlelldí
sége es Lnnossege kétségen kivül bebizonyíttatoU, -
ellene a bűnvádi eljárás is llleO'inclíttatott és le iö 
tartóztattatott. o 

Hogy illily lelkiisUleretlellül j ál'tak el Ka.llarkl\ton 
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:1 járlatok Iii {"llítúsánál, arra elég (tzon esetet fel rn
líteni, ho?y ~Iihóka kadal'knti lakos s volt biró egy 
év lefolyus:1 altLtt egy hancza lovától 2 I darab saját 
nevelésii ló.ra váltott járlatot, magú,tól értetődik, l10gy 
e lovak mInd lopottak voltak. Pehér körjegyzővel 
egyetemben Farkas kaclarkuti biró is fel lett füO'
gesztve, mi vel reá bizonyult, hogy lóleveleket pénzé;t 
elárúsított. 

A vizsgálat során bebizonyult továbbá, hogy :1 
Fehér körj egyző által kikezelt lólevelek kÖ7.ül 20 da
rabot, - melyeket Baksay hadnagy a nyomozás fo
lyamán összegyüjtött és melyel\et" a jegyző elveszet
teknek nyilvánított - Fejes Botykai János hozott 
forgalomba; ez okból az Hlető most kérdőre vonatott 
és nlost kidel'ült, hogy Fejes Botykai János egyike 
a legraffinirtabb gazembereknek, ki büncselekményeit 
mindig a legnagyobb megfontolással és számítá sal 
hajtotta végl'e. A hamis járlatokat mindig ló nélkül 
vitte a vásán"a, azért hogy ha rajta veszt, könnyen 
megmenekülhesstn. A járlltokra egy kigondolt, nelll 
létező nevet irt, illetve iratott és azután mint eladó 
a banda egyik tagjával, a vásárbizot.tságnál megje
lent, hol a vevőként szereplő czinkostál's szintén egy 
idegen nevet és lakást mondott be s ennek alapján 
a lólevél e névre átiratott. Ezen átirás után egy-két 
óra mulva újra megjelent a bizottság előtt és azt 
állította, hogy lovát pl. egy zalamegyei elnbernek el
adta s ennek új levél kell. A marLa-levelek körüli 
eljárás legutóbbi szabályozásájg 111ég a vásárbizottsá
gok is állítottak ki leveleket és így történt, hogy €I 

gazeluberek jól h[Lmisított marha-leveleik alapján a. 
vásál'l)jzottságok útján teljesen szaLályos rnarha
levejekhez jutottak. Ha a jó jirb,t Inegvott, a hozzá. 
való ló megszel'zése azut<.1ll e tolvajoknak már csak 
j["ték volt. 

Fejes Botykai .János ugyanis - ft mint fennebb 
eIulítettük - az általa kiállított Ó8 Baksay ha.Llnagy 
kezében levő járlatok iránt, melyek közül többeket 
HlIll~ <tit:;. Bot Y kai J áuos l) sajFlJtkezülog alá is Írt 
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kérdőre vonrl,tvftl1, hossza.s tagadás uián beis1l1el'te, 
hogy egy ízben a, böhönyei vásáron Töttösi János 
zala-apáthi lakOt.;tól, ki számos járlat-ürlappal ren
(lelkezett, lO ü,tért 2 d~t.l'ab ürlapot vett, rnelyel{et 
nyomba.n - miután azokat kitöltötte és 872. s 87:,. 
számlllal dlútta - Gál Sut,i .Jáuos poklosi lakosnak 
eln.dott. Fejt'R Botykai azt állítá, hogy rröttösi száz 
száq~ra 1.'11' jtl.rlatokkal s hogy ezen lóleveleket valami 
Gróf nevü zalalnegyei karú,cRonfai kOl'csmáros hozza 
forgalonllla, valanlint hogy rröttösi elbeszélte volna 
neki, miszerint cb novai jegyzötöl annyi lólevelet 
lehet kapni, fl, n18nnyi csak kell. Beismerte továbbá, 
hogy Takács György birótól egy ízben 2 járlatot 
kért, ae az akkor - mert kevés készlete volt
nem adott neki; pár hónap Inulva azonban maga a 
biró felajánlott neki 2 járlatot, melyeket 10 frtért 
Illeg is yett, de állítása szerint nem értékesíthette, 
hanem azokat a. sárdi vásáron ugyancsak 10 frtért 
Szentes Bel'niczának eladta. Továbbá azt állítá, hogy 
H ardi János kadarkuti lakos birtokában van egy 
Poklos községre szóló pecsét, melyet azonban nem 
használt, mert abba a közjegyzőség nem volt bele
vésve. Végül bevallotta, hogy két - novai pecséttel 
ellátott - lólevelet ő állított ki; de mert a nyomo
zás során Baksay hadnagy kezébe több mint 30 (hb 
oly levél kerűlt, melyek mind Fejes Botykai aláirását 
igazolj ák: kétségen kívül áll, hogy e gazember ezen 
járlatokat. maga készítette és azokhoz' a lovakat is 
ő lopta. 

Ezen adatok most már elegendők voltak, hogy 
azok alapján Fejes Bot.ykai János letartóztattassék, 
a mi meg is történt s nem is lett többé szabad 
lábra bocsátva. 

De ezen fontos adatok azt is ereclményezték, bogy 
Baksay hadnagy a lótolvajbn.ncla tagjaira a.zntán 
egyik csapást a másik után mérte úgy annyi1'a., hogy 
rövid idő alatt a főbűnösök mind le voltak tal'tóz
tatva. 

T egelöbL is Bak:;;ay hadna~y Töttösi J fl,UOS zal~lI-
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np{tthi lakost tartóztatta le, ki beisln 'rte, bogya. 16. 
l veleket Lukács tT ózsef szilvágyi tanítótóf' kapta. 
~röttösi u~yanis előadta, bogy egy ü~ben SzilvágyoD 
Ln}<{Lcs H~koln,mesterrel és az ez időben Rzintén 
Szilvágyon yolt Gróf János kOrCSlllároSRal találkozott 
s szóba hozatván a lólevelekkel és lovakkal való 
könnyií kereseti mód, ő fel említé, hogy lólevelekre 
lenne szüksége és hogy azokat úgy lehetne könnyen 
szerezni, ha Lukács tanító, ki a novai jegyző zongo
ráját szokta hangolni, alkalmas időben egy üres 
papirlapra a körjegyzőség pecsétjét reá nyomná., 
azután ezen így lepecsételt papjron nyugtát Írna és 
mint a jegyző megbjzottja a zala-egerszegi kir. adó
hivataltól a járlat-ürlapokat kivenné. Lukács tanító 
Töttösi ezen ajánlatát' elfGgadván, egy alkalommal 
4 félív papirt a novai jegyzőség pecsétjével ellátott, 
a nyugtákat elkészíté, ezek alapján a zala-egerszegi 
kir. adóhivataltól 4 ízben 100-100 darab ürlapot 
kivett és azokat mind ég Gróf korcsmáros útján 
Töttösinek kezeihez juttatta, ki értök 150 frtot és 
20 akó bort fizetett és azután azokat ismel't lótol
vajoknak, mint Bernicza, Fejes Botykai, valamint 
Kövesdi Mihálynak és más ismerős embereinek dara
bonként 5 forint jával eladta. 

Ezek után Lukács szilvágyi tanítóra került a or, 
ki a bizonyítékok súlya alatt minuent bevallott. Be
ismerte a nyugták hamisítását; beismerte, hogy 
400 darab ürlapot vett ki az ac1óhivatalból s hogy 
azokat GI'ófnak adta át; elismerte, hogy az ürlapok
ért a kialkudott bél,t megkapta é. végül bevallotta 
azt is, hog.y egy Ízben több ürlapot - a száml'a 
nlál' nem emlékezett - a novai jegyző ég pecsétjé
vel ellátott. Ezek alapján le lett tartóztatva. 

Lukács letartóztatása után Kövesdi l\Iihóly nelues
vidi lakos vonatott kérdőre. E gazember kezén -
vallolnása szerint - 1884-1888. évig 450-480 ha
mis lólevél fordult meg, melyeket részint Töttösitől, 
részint peclia eC/y bizonyos Illés .János, alias Kis 
G Ul'a Vend:l 1)~hl1ou.bcl'én i illetöséO'll ae rencles l 

• 



Szla,voniábnn csavargó egyéntöl kapott, illetve vett 
meg. Kövesdi tovúbbá úgy Baksay hadnagy előtt 
valamint később a biróság előtt is beismerte, hoO'y 
a lopott lovakat l'észint Farkas Vulkán Ferencz hoor
vátol'szági mikol6s1 li1kostól, továbbá ..pejes Botykai 
Jánostól, Töttösi Jánostól, Schlesinger Zsigmond 
kaki ispántól, részint pedig Illés Jánostól, végre 
Tompa Péter alsó-pahoki, Légl'ic1i Ferencz és Gaul 
János hatvani lakosoktól vette át és toyábbította. 
A járlatokat rendesen Schlesinger ispán állította ki 
és látta el a Azükséges pecséttel, s pedig oly módon, 
hogy egy jó járlatról a pecsét körvonalait egy pbönix 
lapra átvezette, azután az ürlapra nyomta s bármely, 
általa kigonc1olt nevet - mint kiállító t - l'eáirt, 
minek Kövesdi, állítása szerint, számtalanszor volt 
szemtanuja. 

Ezen egyének - kivéve Illést, ki szökésben van -
ll1Ülcl elfogattak, velük együtt sok közvetítő, ol'gazda 
és hamisító, SZálU szerint hetvenketten ; ezenkivül 
200-nál több egyén lett feljelentve. 

E rendkivül elágazott lótolvajbanda kézl'ekerítése 
után kezdődött még csak Baksay hadnagy részéről 
azon ól'ülsi munka s emberi erőt majdnenl felül
muló lázas tevékenység, mely reá a bizonyítékok 
beszerzése által háramlott. 1\Iinthogy az e fajta gaz
elnbel'ek működése oly szövevényes és oly össze
bonyoloclott volt, hogy abból abiróságnak - ba 
kellő bjzonyítékok neIn állottak rendelkezésre 
kügazodnia nem lehetett, alótolvajok tebát a jól 
megérdemelt büntetés alól könnyű szen'el nIenekül
tek volna; jelen esetben pedig az erechnényt ko~z
kára tenni nem lehetett: így az egész ügy a csel:dor
ség LecsületLeli ü"'yének tekintetett s ennélfogva 
Baksay ha lnagy f:t~ads<.ígot nenl iS1l1erő és egé8zs~gét 
is veszélyeztető kital't(LRsal s szorgaloll11ual ,;1. .~H'1.0-
nyitékok beszerzéséhez látott. IIogy ezen nlnk()t1.~He 
czélhoz vezessen, szükséges volt Ininél tüLb . o.ly )tLl'
latot Il1egs~~erezni, mely e tolvajbandul ta~.l at :d.~I:tJ 
lett kiállitva és fOl'O'alOluLa ho~va' ('~ ol~bol a, }- )~-
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illetIe ~ 
ell 6g~ előljár6s~tgok?,ú.l, illetve kÖl'.1 egyzöségeknél meg-

, h~ l)fZesbe? ,lel vo t k]e,!ar~ vaRY pedlg alapokmányoknl 
erenc? b; ~zolgálo jal' a o· atvlzRgálása nélkülözhetlenné vált. 

Botl'K Minthogy e tolvajok luűködósüket 80lnogy és Zala 
ZsigmOl lllCgyékre, de l'észben Bari1nyaluegyéro is kiterjesz-

, tettél\:, ennélfogva e h:irom megyében Vali11neunyi _ 
~s V~: az 1 ~S4. évtől Lez{t,l'ólag az 1889. évben foganatosí

to ábbito:' tott vizsgálat napjáig - összegyílj tött járlatokat 
állította l\ellett átvizsg[tlni::t, hasonlólag HOl'yát- s Szlavon
oly mádo országban több helyt, úgy szintén Zombor és Baja 

sza,b. kir. yárosokban, nem különben l\lilitics és 
ená~~öe~~ Sta.nisics, bács-bodroglnegyei községekben kellett e 

,.' vizsgálatot megJjtenie. Baksay hadna2'Y ez alkalom-- l'ea ..... . <..I 

mal legkevesebbet számítva sok százezer lólevelet és 
\'0 alapokmányt vizsgált át és másfél ezret meghaladó ha

mis vagy hiányos jádatot szedett össze, melyek közül 
"an - 5UO darabot eme lótol vaj banda hozott forgalomba. 

Ezen nyomozásnak - az előbb említett letartóz
tn.hlsokon és feljelentéseken kivül - még azon anyagi 
sikere is volt, hogy a hamis járlatok alapján 184 drb 

I " 1 ló foglaltatott le, leginkább az 1887, és 1888. évben 
" ---~ .I l'eszerul ellop ott és értékesített lovak közül, míg az előző 

években ellopott lovakra nézve, melyek azóta már 
5-6 tulajdonost cseréltek, a járlatok levezetése nem 

&! e ~Ji . ~~. volt sikeresen megoldható. 
es Qly o' L~. Erkölcsi sikere pedig ezen nyomozásnak kiszámÍt-

fOEa~laK - .. hatlan, mel't Baksay hadnagy 13 kÖl'jegyzőségben 
fedezett fel és állapított meg részint l'oszakaratú, 

tell at ajc részint könnyelmű és felületes kezelést, melynek 
llleneilli· Inost útját vágta az által, hogy jövőre ezen lelki

hetlIDlmn K~' ismeretlen manipulatióra a hatóságok figyeImét fel
költötte. Az által pedig, hogy ezen egyéneket a bú'ó· 
ságnak feljelentette ; az összes közegekben, kik jál'· 
latok kiállításával rnegbizvák, oly ijedelmet okozott, 
hogy többé ily üzelmekbe alig fognak bocsátkozni, 
Tehát a hamis lólevelek könnyű szerzése ily Inódon 
meg lévén akadályozva, egy Hy kiterjedt lótolvaj
szövetkezet összevel'ődését jövöl'e úgy szólván lebe
tetlenné tette. 
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ABaksay ha<1nagy áltu.l lllegselllmlsÍtett tolvaj. 
banda megszüuése még csak ezután fogja gyümöl~ . 
cseit megtel'emui, a lnennyiben körülbelül 70 egyén 
búnteté ah" vonatik s így a társadalom ezen köz~ 
veszélyes gonosztevőktől megszahadul ván, bü,.ton re
Iuélhető, bogy ezek, megfosztva a szabadságtól és a 
lólopásokat elősegitő kellékektől, e vidéket sok időro 
békébeu hagyják, illetve ily nfLgy lnértékben mint 
etlclig, ID gsal'czolni nem fogják. 

Azonban a javulás a közbiztonság terén már most 
is észlelhető, a mennyiben a pécsi, kaposvári, mar
czalii, nagy-kanizsai és zala-egerszegi csenc1őrszakasz
parancsnoksigok által összeállított hivatalos kimuta~ 
tások szerint Baranya, Somogy és Zala megyékben 
ttZ 1887. évben 17U ló 17,2\ O frt értékben, az 1888. 
évben 185 ló lR,O~l frt értékben lopatott el, - míg 
az 18~_-'9. évben - tehát azon évben, melyben Baksay 
hadnagya lótolvajbandát kézrekerítette, - már csak 

3 ló 5,924 frt értékben; vagyis az 1888. évvel szem
ben az l 89. évben 102 lóval, míg az 1887. évvel 
szemben 96 lóval keveseb b kezeltetett el e három 
megyében. A mi pedig az értéket illeti, úgy az 1887. 
évben 11,356 írttal és az 18 '. évben 7,117 fi-ttal 
több kárt okoztak eme lótolvajok, mint az 1889. évben. 
Legszembetünőbb a javulás Zalamegyében, hol az 

1887. évben 60 darab, az 1888. évben 45 darab és 
az 1889. évben már csak 6 darab ló lopatott el. 
Ezen örvendetes jelenség onnan eredt, hogya lótolvaj
szövetkezet főbb czinkosai, u. m. Lukács szilvágyi 
tanító, Gróf karácsonfai korcsmáros, Kövesdi nemes
yidi és Bernicza miháldi lakosok Zalamegyében, 
illetve SOInogymegyének Zalával határos községeiben 
laktak és Bernicza már 1888. évi auO'usztus hó 17 -én, 
a többiek pedig mindjárt az 1889. év ~lején elfogattak. 

!3a.~say ~ándor ,hadnagy ezen példátlan sikeres 
~ukocl~se, altal tehat ezreknek nyugalmát és vagyon
blZt,onsagat megóvta, a csendőrségnek tekintélyét 
hatarozottan emelte és meO'szilárdította és miután , , b b mar egy IZ en, t. i. az 1887. évben a Zala, Somogy 
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és VeSZpl'énl 111egyékben ga.rázdálkodott Renkó. 
Hoboz-féle rabl6bandák megselnmisítése körül iR 
lnagá~a~ kiv~ló ,érdemeket szerzett s ebből kifolyó
Ing nllnH~zter/1 elIsmerésben részesült: ennélfogva ez 
alkalomból () cs. és ap. ki? .. l-/1elsége 1890. évi lnál'
czius hó ~2-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározá. ú
Vtll neki, a közbiztonsági szolgálat terén tanusított 
láyál6 buzgalm~ és sikerclús működése kegy teljes 
elismeréseü l a Ferencz Józs rf-1' en d, lovagkeresztj,;f 
legkegyelmesebben adományozni lnélt6ztatott. 

Hogy Baksay haclnagynak eIlle sok furfangos s 
veszélyes gonosztevőt ártalmatlanná tenni sikerült 
és hogy az egyáltalában nagy kiterjetlésű pécsi szárny 
területén a csenc1ől'ség ily páratlan szép el'edménye
ket felmutathatott : ebben illő rész illeti meg POSfll

pic,! Kostka Pál századost, pécsi szárnyparancsnokot is. 
O adta meg - mint már előbb elnlítve volt-

3. jól s a hagyományos szellemhez híven, becsülettel 
végzett eme áldásos működéshez az impulzust; mi
dőn pedig Baksay hadnagy Inál' némi erec1ményt 
elért, a további erélyes intézkedések megtétele végett 
Kaposván'a szállott ki, ott a további teendőkre nézve 
a törvényhatóságokkal érintkezett és ő utasítá Baksay 
hadnagyot, hogy Somogy, Baranya és Zala megyékben 
az összes lóleveleket és alapokluányokat vizsgálja á.t 
s hogy ezen intézkedésnek minő eredménye volt, 
azt a fenn elősoroltakban eléggé láttuk. 

lVIinthogy pedig a már letart6ztatott egyének 
szanaszét, különböző biróságoknál voltak fogságban, 
mely körülmény a bizonyitási eljárá t teljes lehetet
lenné tette, s nehogy a nem egyöntetü eljál'á~, vala
mint a bűnügynek a különböző bjrák általI csak 
ré8zleges~ tehát nem teljes iSlnel'ete a várt sikert 
veszélyeztesse és nehogy a gono ztevők egy része a 
jól megérdemelt büntetés alól megint könnyü szerrel 
szabadulhasson: Kostka százados érdeme, hogy az 
egész bűnügy kivizsgálása és lebonyolítására a ka
posvári ki)'. törvényszék kiküldetett. 

Kostka százados az ügynek az által is nagy len-



tőn 

(liiIetet adott, hogy a közigazgatási hat6sáaokkal 
szakalln.tlan szó- és irásbeli érintkezésben hllva~ elérte 
azt, hogyanyomozásokat eszközlő cseu<.lŐl'séa min
denütt a legluesszebb menő támogatásban ré8~esült; 
Bal'anyalnegyében pedig az összes, lólopásokban gya
nus eg,v6neket összeil'atta és e7.ek neveit s lak
helyeit Baksay h l1dnag,ygyal tudatta. Szóval: körül
tekintése, az ügy ü'ú'nti érdeklődése, fáradsáO'ot 11em 
iSllle l'Ő buzgalma, bő szolgáb,ti tapasztalat~i, vala
mint azon körülmény, hogy alantasait nehéz fel
adatuk teljesítésére folyton buzc1ította és azoknak 
miullég kellő útbaigazitásokat adott, nagyban hozzá
járultak a fél1yes eredményeléréséhez. 

Tekintve végül azon kÖl'ülményt, hogy az 1889. év
ben n evezett szá.'laclosnak sokoldalll teendői mellett 
a közbiztonsági szolgá,lat szabatos kezelése fölött 
nemc3ak utasításszerűleg őrköc1ni, hanem azt tényleg 
vezetni is kellett, a luennyibAn egyik szakaszparancs
noka Baksay hadnagy majdnem egész idejét és 
munkálkoclását a lótolvajbancla ügyének lebonyolítása 
vette igénybe, egy másik szakaszpal"ancsnoka pedig 
betegség folytán teljes 5 hónapon át volt szolgálat
képtelen; így tehát Kostka századosnak magának 
kellett a szerb mozgalmak folytán a Dráva mentén 
szükségesnek mutatkozó intézkec1éseket megtenni, 
majd pedig egy rabló czigány csapat üldözését, -
mely Pécs vidékén rövid idő alatt 53 betörést és egy 
utonállási rablást követett el, - 8zemMyesen vezetni, 
végre a pécsi bányákban készülő sb'ajk ellen az óv
intézkedéseket megtenui:" ennélfogva a Inagyal' k~l'~ 
honvédelmi miniszter úr O NagYluéltósá.ga postUpiCl 
Kostka Pál századosnak önfeláldozó és buzgó mllkö· 
déseél,t telies elismerését fejezte lö. 

Alótol vajbanda leleplezése és megsemmisítése 
körül a legénység részéről is többen dicséretre és 
elismerésre méltó érdemeket szereztek nlagnknl1k, 
fára(lalmakkal összekötött és buzgón ügyesen keresz· 
t,ülvitt szolgálataikkal a siker elél'éséhez nagyban 
hozzáj árnIván. Valamennyien a, Baksay ho.dnngy által 
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ULI\: llleg: llClVCy,et8Ren igen nagy f:'Ll'a,lsú'ggal jú.l·t a 
l('t'Dg'la.lt l(.level(,k lrHz{Lrrnaztn.títRa, 11 gyann:4 levelek 
nyomán az illeti) lovak kinyoluoz:'t.sa, a tetteAek l11(lö
zése és elfog{Lsl1 és a sok váfllott előállítása. 

l\linthogy az egyesek lníikö lését ezen rnajdneln 
egy évig tartott nyomozás alatt körvonalozni nern 
lehet és mert mindnyájan a ezél elérésére teljes 
oc1aacláRsal törekedtek, meg kell elégednünk azzal, 
hogy ezen derék altisztek és csenr1őrök neveit ide 
iktassuk. 

A lll. kir. honvédelmi miniszterium l'észéről dicsérő 
okirattal elláttattak: llfarcsa Dániel örs vezető, kadal'
kuti öl'sparancgnok, ki teljes odaadással támogatta 
szakllszparancsnokát a fárasztó nyomozásban, lanka
tlatlan buzgalnla és erélye által a nyert feladatokat 
pontoRan teljesítette s 11 nyomozásnálkiváló szorgalnlat, 
tanusitott, - továbbá Borbély István kanizsai, Be1'1l
schütz tJ ózsef keszthelyi, HorVfl,t Káhnán kis-komárollli 
örmesterek, Molná?' István pacsai, Gyú"re Ferencz 
novai, Turi I{ároly görgetegi, Kardos Géza nemeR
vidi és Sziits János berzenczei örsvezetők - tirs
parancsnokok, - végül Szabó Sándor és Vürús 
István pacsai csendőrök ; a lnagyar kir. VI. sz. csendőr 
kerülati parancsnoksá.g r-3Ezéről pedig dicsérő okiratot 
nyertek: Kovács János őrlllester, kaposvári örspa
rancsnok, ki a szakaszparancsnoka által kianott 
nyomozó leveleket heteket igénybevevő, szorgalulas 
lllunkával szerke~ztette, több .. ezer példányban lenyo
Illatta és kiadta, továbbá Ul"ge Ferencz örsvezető, 
szuloki öl'sparancsnok s végill A1a.dnnísz János kapoR
vári, Kllstos István surdi, Par{tgh uu re kaclarknti és 
8terk Béla török-koppányi csendőrök. 

Rzenkivül a magyar ldl'. beHtgymilliszterÍllll1 l'észé
ről: Ma1"('sa öl'sve7,ető 40 frtnyi, - BOTUPly, Bern
.f/dl'itt,,; és H on"át őTmestel'ek :30 fl'tllyi - és Af olu'; 1', 

Gy/h'e, és Tuti ül'Rvezetők 20 frtnyi jntalol11fHjban 
l'PS7.iRiHtek I, .,' 

l l 



25. Pa.zter Béla, luagyar kir. III. sz. csendől'kel'it
letbeli badapró(l-tiszthelyett.es a közbiztonsáA'i szol. 
gálatban szerzett azon énleuleiél't, hogy egy r'1.blás 
alkahnáb61 az ezt elkövetőket, valalnint ebből ki
folyólag egy szervezett rablóRzüvetséget s (\~ek által 
elkövetett több rendbeli büntényt köriíltekilltő Luz
galom, erély é. ügyességgel kiderített és a tetteReket 
az igazságszolgáltatás kezébe átallta, a lU agyar kir. 
honvédelll1i milliszterinn1t('>l dicsérő okira.tot nyert. 

26. H uber Ferencz ós 
.-\< 

27. M ajo?' János, lU. kir. III. 8Z. csent1őrkerület
beli önnestereket, ezen kerület paraucRnokságánál 
segéchnullkási lninösé~ben éveken át tanusított ügy
buzgó, megbízható és ernyedetlen luagiltartásnkért 
a lll. kir. bonvédeltni lnini~zterinnl (lic3érő okirattal 
tüntette ki. 

-" ' ,-

28. H1ischniclz Gábor és 
29. Osoma Béla örsvezetők, 
30. M(tt'll.z J ózsöf, 
31. l{inda János, 
32. SOÚ8 Vendel, 
3~L Romá IL iVliklós é~ 
~l4. Fülel~i I tván csendörök. :t ln. kir. IT. 87.. 

csenc1öl'kerület állomtLnyálJ:tn . .. 
E(J'Y alrtpos 1~yOJJtoz(ís e I Jed'JJl .. éJtye l. 
A közbiztonsági szolgálat közben - különösen 

3,zonban a nyomozó szolgálat terén - nelU ritkán 
eleinte egészen jelentéktelennek látszó oly körühl1é
nyek kerülnek felszínre, melyek - ügyeS€ll felha'Jz
nálva, czélszerüen kiaknázva - igen szép s gyakran 
lneglepö eredményre vezetnek. 

Ily körühnények között igen tennészetes, hog~' :1.7-
eredmény nlÍnc1ig attól függ, vajj on a csenclór, kl~lek 
szorgahna vagy n éba a véletlen, a gyönge szaJ:1.t 
kezébe adta; elegendő szol'gahnat, UgyhllZgÓS:'LgOt, 
eszélyességet, kÖl'ültekiutést, szakérteluwt. fejt-e ki vagy 

• 

I I 
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II III nlel't 113.souI6 alkal 0111 llutl egy kis ingac1mr.ás, 
II ~ nl leg ud' zOl'O'alom, körültekintés, a Hem helyes 
út követése, 11 JltllHtrko cl ft, s , luin<1 lnegannyi ténye7.ő 
n.rra, hogy ltZ elórhető siker helyett a hasztalau fá
radtságot kwlarcz fejezze be. De még azon káros kö
votkezmény selll mara.dhat el, hogy a gonosztevők, -
kik a csendőr nyomozásál'a figyehnesek lettek - go
nosztettüket még jobban elpaJú.stolják, a bűnjeleket 
lnég jobban elrejtik, esetleg megsemmisítik és így a 
törvényellenes cselekmény, a bűntett, talán örökre 
felderittetlen maracl. 

A következő esemény a fentebbi állítás igazolá
sául egy jól megoldott nyomozás eredményét fogja 
ismertetni. 

Az 1890. év junius hó 5-én Wischn'ich Gábor őrs
vezető és lJ,Iatuz József csendőrből állott járőr a ka
ránsebesi ör8ről kisebb lopási ügyben nyomozás 
végett kivezényeltetvén, a nyou1.ozás folyama alatt 
'Yischnich örsvezető régebbi keletű bűncselekményekre 
vezető nyomokra akadt, melyeket feltünés nélkül, 
igen ügyesen s óvatosan követve, az eleinte gyenge 
szálak kezei között luindjobban el'őshödve annyira 
fejlődtek, hogy ugyanazon hó l2-én szakaszparancs
nokának jelentést tett, bejelentvén, miszerint az eddig 
felfedezett nyomok oly kiterjedt bűncselekményekre 
és bűnbandára vezetnek, hogy a további llyomo7.ás és 
felderítés okvetlen szélesebb alapokra fektetendő. 

Ezen jelentés alapján Szászvárosi István hadnngy 
szakaszparancsnok a helyszínére kiszállt, magát gyor
san tájékozta, a szükséges erőt összpontosította és 
Inál' ugyanazon hó l3-án luegkezc1ette a régebbi 
bűnök nyoluozását, felderítését, IlleLyek a belyes kez
det után mintegy önmagából kifolyó lánczolat kerül
tek illetve hozattak egymásután napfényre. 

Ez alkalommal a következő büntetendő c-ielekmó
nyek clel'íttettek ki: 

1. Harambasa Paszku zervestyi lakos kárára 18S . 
évi okt6ber h6 12-{l.n a legelőrL-)} 2 tlrb összesen 180 
fOl'iut értékű l/l eltolvajoltatott; 

1 J.:; 



l\Iil1t téttéR 1\forán Nikolre zervestyi s mint bilnl'é
RzeRek Cznj kán J nOll rnjeni, IIacze~án 1\Iibály éR 
lGmptLll Bzimeon 1<örpai lakosok <1eríttettek ki .. 

l\'Iorán Nikol::e loly6 évi junius h6 5-én letart6z· 
tatott s u, karánsebesi kir. ügyészségnek á.tadatott. 

A többi bünrészesek folyó évi május hó 30. 6ta 
több renc1beli lólopisért ugyanott lév~n letal'tóztatva 
egyidejiileg fe lj elen tettek. . ' 
. 2: Radnly ,Gyoka. fehértelDplomi lakostól foly6 évi 
JUUIUS hó 8-an egy drb 40 frt értékií. Karánsebes kör
nyékéről származó ló hamisított járlattal elkobozta
tott és a karánRebesi Rzolgabir6i hivatalnak át-
adatott. 

3. Ol'za Vaszilie globukrajovai lakos Spai.n Nil{ohe 
lapusniki lakossal egyetértve, 18 8. évi julius bavá
ban Kanl.n ... ebes környékéröl 2 (hb 84 frt érték(í. 10-
vn,t eltolvajolt, melyeket tőlük Gáva Trailla. lllirkováczi 
In,kos lókötő vett Illeg járlat nélkül RO fOl'intél't, vevő 
apjn. Gáva .Tuon, Stojku György és Bocz Biris vel'seczi 
cúgányoktól 20 forintért hamis járlatokat vásárolt és 
azok segélyével a lopott lovakon tulaclqtt. 

Spaill N ikolre, Stojku György és Bocz Biris letar
tóztatva a bozoyicsi kir. járásbir6ságnak átadattak, 
Gáva Trailla és Gáva Juon ugyanoda feljelentettek. 

Ol'za Vaszi1ie május bó 30. óta a karánsebesi kir. 
ügyészs4gnél letartóztatva lévén, oda feljelentetett. 

4. Dioniszie N eagu lapusniki lakos letartóztattatott, 
s átaclatott a bozovicsi kir. járásbiróságnak, mert kicle
rUlt, hogy Bogdán Dumitru helye~ebben Nyál'a~ Papp 
Jários l'ubszökevénynyel 1888. éVI november bo 10-re 
menő éjjelen Bader Károlyanninai vasuti vendéglős 
kárára egy ablak betörl:se után evőeszközöket, asztal
kendőket, súval·t s pálinkaféléket 71 frt értékben 

eltolyajoltak. 
j. Orza Vaszilie globukl'ajovai lakos Spaiu Nikúhl' 

és Dioniszie N eagu lapusniki lakosokkal szövetke7.ve 
1 darab 40 forint értékű és egy 70 forint értéldí lova,t, 
lopott Karánsebes környékéről. 

Az egyik ló folyó évi jnnins húl f)·én a. dn.lho~ec7.i 
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rs ált.al 21 lm)ui ~ ítottjárlat.taL együtt Bulcza Joacbilll 
lapusniki lakostlíl elkoboztatván, a bozovicsi sz;olga
hir6i hivatalnuk átadatott. Dioniszie Neagu és Spain 
N ikolre az előbbiek szerint lnál' letartóztatva lévén, 
a~ ezen esetről szóló külön tónyvázlat a bozovicsi 
1< il'. jál'ásbiróságnak a fogva lévő Orza Vaszjlie felje
lelltése mellett útadatott. 

6. GÜllbosa Petru globukrajovai lakos kárára 1887 . 
évi julius havában 1 drb 50 forint értékű ló tolvajol
tatott el. 

A lovat Joszin1 zirbu nájdasi lakos még egy pej 
lóval Vuk Mihaille lapusniki hires lókötőtől vásál'olta . 
e lovak a hamis járlatokkal együtt. birtokából elko
boztattak s a karánsebesi szolgabiTói hivatalllak át
adattak. 

Vuk Mihaille, ki folyó évi május hó 30. óta a ka· 
ránsebesi kir. ügyészségnél több rendbeli lólopásél't 
letartóztatva vaD, a hamisított jó,rlatok beszolgáltatása 
mellett ugyan 9da feljelentetett. 

7. Hel'nya Adám mirkováczi lakostól 1 drb 30 
forint értékű ló, melyről járlata nem volt, elkoboz
tatott . 

8. GrozayeBzku J08zim ésGrozaveszku Kuzma globu
krajovai lakosok Gáva Trailla mÜ'kováczi lako8sal 
szövetkezve 18 9. évi augusztus hó 3-án éjjel Barán 
Gligor bukini lakos kárára 2 drI> O forint értékű 
lovat tolvajoltak el, melyeket Gáva Trailla 15 forint
ért átvett. 

Az egyik ló J ován J\tlanojle m e9sicsi lakosnál, a 
luásik Mitrovanov Roszta verseczi lakosnál hamisí
tott járlatokkal ~egtaláltatváll, elkoboztattak . 

A tettesek a hamis járlatok beszolgáltatása m ellett 
a karánsebesi kir. ügyészségnek azzal jelentettek fel, 
hogy Gl'ozaveszku J OSzi111 ezen tettért a bozovicsi kir. 
járásbiróságnak adatott át, s hogy Gáva Trailla idő 
közben több- rendbeli betörésért a fehértemplomi kir. 
ügyészséghez van beszolgáltatva, míg Grozaveszku 
Kuzma 8zökésben lévén, letartóztatbat6 nem volt. 

9. A kó.kovai útvonalon I{el'pács Juon yánc1ol' czi-
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) ~ rin ~", ,'an e,L ~, környékéről szár-

ku 10 hnnJl Jarlat miatt a hamis 
T l ütt elkob oztatott: 

Z ll1,~ tru pricziálli lakos kárára 18R7 ' , 
. ba vaban 1 drb t forint értékű l ' tI . S· eyl 
lkol I InI u . n i~i lako'" eltolvajolta. ova paUl 
A 10 ba~l .1a;lattal uka János laczunási lakos-

n l m err l l a an, elkoboztatott. 
,. ~in ik Ire ~i ~ f~nt~~bfek. ~z:l'Ínt még junius 

1/- n ~ bOZ?VIC~l kIr. ;lara bll'osagnak adatott át, 
azon h o 2. ·an ..,zabadlabl"a helyeztetett julius hó 

17: é~ , L pu nikon líjból letal't6r,tattatott' s a ha
I l Jada t l ea ütt a karánsebesi kir. üO'yészségnek 
t t o t. b 

1 ~. ~1 na, Rat illa nájda i lakostól 110 forint értékű 
~u .. l~ l mer tlen tette által Ferenczfalváról eltolva-
jol ... ló hami járlattal elkoboztatott - a lo-

k ... -i ·01 . Ba le:zku kárára lettek eltolv~jolva. 
1_. D mIl etru buko niczai gör. keleti lelkésztől 

1 lJ i. yi október bó 2 ·án egy darab 110 forint ér-
kii 10"\"11 l ato t el ünneretlen tettes által. 
A l ' a hami an kiállított járlattal Lázár Petrucz 

ku", - 'lyi l ko n' l n~ gtaláltatván, elkoboztatott. 
3. Ei en ta t r _"L é~ tár a temesvári kereskedők 

Au ill n , l vő fiók-üzlete 1 " évi november hó 30-án 
, jje el öretvén onnan -23 frt 35 kr. értékű külön
fé e ken ok s nlházati czikkek lopattak el. 

Ki eríttetett. hogy ezen betöréses lopást N yárai 
P'l Jáno" rabszöke,ény vezetése alatt Ollariu Petl'u 
l. p ~s.niki l kos fia Ollariu Luka segédkezése mellett, 
kO'-vet el. 

ll. riu Petru é Luka letart.óztattak s fl, bh'tokuk-
II mea l'U 15 drb gyanus kendővel, melyek ~öz~H 

... ~ 1\ b k' 1'0- magáénak ismert, a karánsebeSI ku" 
f '"' ' '-:7.,é _nek ' tada ttak. . 

i 4. r.! - ll~Z alkalommal kiderHtetett, hogy 1889. éVI 

u::" II -=:zt~·.. h' .il" - ill éjj el K uncz Farkas weitlenthali 
l k ~ k ' l" r e követe betöré t - mely a1kaloDlulM 
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thlyek lopaU,ak ,1, Jllariu Potru l'eztLeszélésél'o 
,\'ára.i l'allp .J állOS rauRzökevénynyel - kivel az 

Ollal'iu család Illál' régebben áll öSRzeköttetésben _ 
közöl'on követték el; a lopott tárgyakat Ollariu Petru 
szekerén szállították annak lakására. 

l h. IGderíttetett továbbá hogy a 11,. pont alatt el. 
Jllondott alkalo111mal hazafelé menet ugyancsak szep. 
tCllJ l.,cr hó 27· én éjjel Holczschwandtner Zakariás 
ferenczfalvi mészál'osná.l betörés útján történt 54 frt 
öiJ kr. értékű sertészsÍr, hús, szalollna, zsemlekása 
lopást szintén :1 rabszökevénynyel fenteLb megneve. 
;/,ettek közösen követték el s a lopott dolgok az Ö 
Rcgédkezésök mellett továhbíttattak s kocsijukon 
8zállíttattak haza. 

16. Breinhiilter Pálné fehértelllploLlli korcslllárosné 
kárára 1889. évi cleczernber hó 28-án éjjel háza falá
llak kiuontása után sertéshúR, zsír, ágy· ée ruhanemü 
16:2 frt értékben tolvajoltatott el. 

17. Vergyecz József szintén fehél'teluplomi lakos 
lwrcsmáros kárára a ház kapuján és sel'tésólján 
lévő lakatok betörése után mult év öszén ismeret· 
len napon 2 dl'b 60 forint értékií. sertése lopa· 
tott el. 

Ezen fentebbi 2 eset tetteseként Gáva Trailla lllir· 
kováczi lakos kideríttetett, ki beÍt;merte, hogy ezen 
bűn cselekményeket a már többször emlitett rab· 
szökevénynyel közösen követte el, - tettes letar· 
tóztatva a fehértemplomi kir. törvényszéknek át
adatott. 

18. Ugyancsak e7. alkalommal kicleríttetett, hogy 
Gáva Trailla, a múlt év nyarán Fehértemplomon 
luegtartott ot"száo'os vtl.sár alkalmával, a ralJszökevény 

n b és Gáva Juon Dávid lnirkováczi lakos társaságá an 
Petrovics Denleter fehértemplomi timál'rne'3ter kárára, 
ál'ú·sátoránn.k Fl árú-ládájának feltörése után 200 fo· 
riut értékll bocskorokat tolvajolt el, melyeket ö 
!naga. árusított el 26 forintért N enl0ián J oszim mir
kováczi szatóosnak. 

HL Kic1eríttetett luég, hogy Gáva ,Juon Dávid mir-



kovácz~ la~os ~i~:to~ában fl ,lliuH év folyauHl.l1 lla~t 'obb 
luennylségu lnllonféle tlohu,ny yolt, ulit ezen szntóc 
a ra~szökeyényt?l. kapott s bogy nz lopásból ere(lt. 

~ajva rT non DU.Vl<l fi, bocskorlopást valamint azt i. 
uelSlllerte, hogy a szökevénytöl dohány t kapott , azt 
luegegyezés után N enJoián szatóc~ nak l fOl'illt :)IJ 
krért elál'usította. Gáva Juon Dáyid, Gáva Tl'aill(L\'al 
és N emoiú,n J oszimmal eg; idejüleg a feL érte III pl wi 
kir. tÖl'vény zéknek átadatott.. 

20. Folytatólago an kideríttetett, nÜSZel'illt. Fell '1'

templomon a lnúlt év folyalllán 11legtal'tott egyik or
szágos vásár alkalmáva] Dioniszie N eagu 8 Ollal'ill 
Petru lapusniki lakosok ismeretlen vásál'osokMl töbh 
mint 'iOO forint értékű bocskorokat, vásznat, kendő
k€t s egyéb tárgyakat, valamint az ottani temetöböl 
2 nagy gyertyatartót loptak, lllely tárgyakat Lapu -
nikra haza szállítottak. 

A fogva lévő Dioniszie N eagn és Ollal'iu Petru 
ellen a fehérteulplolni kir. törvényszék hez ez ügyuen 
felj elen tés tétetett. 

Gáva J non, Gáva Trailla apja, ki fia üzelmeib 'll 
részes, Ollariu Gyorgye mokavistyei illetöségü jelen
leg fehéTtemplomi Sallczvalc1-féle tanyai lakos é 
Ollariu J uon makovistyei lakos a rabszökevéllYll.· l 
való czimborálás miatt letartóztatva, Gánt rll'nillo 
Gáva J tlOll Dávid és N emoián J osziuunal egyitlejiil ~ 
a fehértemplollli kir. törvéllyszékllek átaclattak. l' 

21. JYIiók Péter nájdasi kÖl'jegyí':ö ellen 1 1)0. ""l 

május h0 10·én reggel lőfegyvcl'rel gyilko8 .. ági .ki, '1-.: 
let követtetett el, mely alka]ollll1Htl nev zett .I eLl':Z 

lJalhalántékán életve zélye~(m lneglöy tett. 'l tt . k 
gyanánt Kraj, Gyol'gye, h'uCTilla nhe, 1.1' gIll 
J ován, IÜ'aja Rafailla é J ován zolya 11 áj la l l k 
Bok kiderí ttetvén, letaTt ' zt, t,f tk. 

22. Ugyancsa1- l\fiók Péter ki' rj gyz[' ll"] 1 . 
évi aug'uBztuA hó 7 -én est 3/, () rtl. tájbnll nblak t 

,it }Jctlobott dynalllÍttal (J'yill{ ú i ] isérl t t"l·t nt 
bál' sérül st BO ki III s~ nv l ,U az al11 1- 1- z 
but rzatbr n tel II 13 r J)(rálÍt.s k zt tt t t. o 
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T tt sekkéut a. llU'u' fentebl) letal'tó:.~tatott ,Jován 
.1~.plya és Iü·u,jl1 Hafailla ná.jdasi lal{08ok deríttet· 
t k ki. 

~;~. Rafa.illa Uzepenell nájuasi lakos IS8G. évi S~t'p-
tl'll1bcr hó (j-ra lnenő éjjelen 1 J óra tájIJan éL lliezőn 
:szAllása közelében agyonlövetett. 

'rettesek JUOll Benda, és Rafailla Ranga nájdar.>Í 
lakosok szeulélyében kideríttetvén, letartóztatva éL 

biínjelvényként tőlük elkobzott 3 darab két csövü 
1 drb egy csövű lőfegyverrel, egy puskaporos szarv 
és 5 drb forgópisztoly tölténynyel a fehértemplomi 
központi fogháznak átadattak. 

~4. Pável Novák nájdasi lakos kárára 1889. évi 
október hó 25-én este a határon lev{j szállásá.ról 1 
(hb 4 forint értékű juba lopatott el. 

2:-. Szima Tódor nájdasi lakos kárára 1889. évi 
ol,tóber hó 28-án éjjel szállá3áról 4 drb 24 forint ér
tékü juha lopatott el. 

E két esetben mint tettes Réfa Czugoi, Pável l\:lul'
gus, Vaszilie Ranga, Krivakutya George, Lincza 
Kirilla és Marku Vélából álló tolvaj szövetkezet, 01'
gazdaként pedig Gyorgye Papa derittetett ki. 

Nevezettek letal'tóztattak s a fehértemplomi kir. 
ügyészségnek átadattak. 

26. Sonnenschein l\lóricz volt nájdasi szatócs-üzlete 
1 88. évi október hó 9-én este feltöretett s abból 
fejkendök, kötények, kelmék s különféle áruczikkek 
összesen 116 frt 18 kr. értékben tolvajoltatott el. 

Tettesekül 80fron Lungu, Krivakutya George, Ra
failla Péres; bűnrészesekül I(raja lVIaria és Szekula 
PaveI; orgazdáknl lVIihailla Vuicza, Nikolre I éres 
nájdasi, továbbá Illia Lázár és Illia 1zteván leszk 0-
viczai lakosok lettek letartóztatva s a náluk megta
lált 60 drb bilnjelvénynyel a fehértemplomi kir. 
ügyészségnek átad va. 
. 27. Ezen előbbi nyomozás alkalmával elásott biin
Je~vények után kutatva kiderült, hogy Raf~ülla Péres, 
Nlkolre Péres, Bável Dragoj és Ueorge Ra.kitoyics 
ll{ljJasi lako~;ok a folyó évi husvéti ünnepek hetéLcn 
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()rLíul "illtehu J 'héi-telnplonú Ó~ 'Vü-cU AUgUHzI. 
kru .. iczai lakosok erdei munkások l<:árára azok fab6clé
j (Lból több rendbeli szerszámokat, ágy- és ruhane
lnüt s élehni cúkkeket úgy konyh~L-eszközöket lop
tak el. 

Orbó.n 'Vilhehll kára 24 frt; a Illásiké még iSllW-

re tlen. . 
N eyez ttek - kik közül Rafailla Péres és Nikohe 

Péres 111ftr az előbbi esetben iH részesek -letartóztat
tak s a birtokuk ban megtalált n drb bŰlljelvénynyel 
a fehérteulplorni kil.. ilgyészségnek átadattak ; Keta 
retráska és J ova Péres ugyanoda nünt orgazdák fel, 
jelentettek. 

2~. Végiti pedig Ranga J OSZiUl náj dasi lakos házába 
1 89. évi augusztus hó 8-ra lnellő éjjelen a házfedél 
felbontá a után ilueretlen tettesek behatoltak 8 a 
szobában alvó öreg a~szonyt, Ranga J evoit, harapó
fogóyal való csipkedéssel I)énzének előadása végett 
borzasztóan lnegkinozták. 

Minthogy azonban a nő pénzt nem adott elő, a 
szobában felfeclezett régi pénzekböl összeállított 2 drb 
nyakék, 1 fej ék, 6 drb fejkendő, 1 c1erékkötő s 16 
frt ké. zpénz - összesen 34 frtnyi érték elrablása 
után elmenekültek. 

Tettesek Lungu Vaszilie, George Ranga, Tódor 
:Jlarina és a Inál' letal'töztatott s abiróságnak átadott 
Solya Jován és Kl'aja Rafailla személyében deríttet
tek ki. 

Elől nevezett 3 tettes letartóztatván, arablásból 
birtokukban feltalált 2 drb kendővel együtt a fehér
templomi kir. ügyészségnek átadatott; míg Lázár 
l\fuskoi, Apricza l\:Iuskoi, Anna J\llarián és l\:Iizenka 
Illéna ugyanakkor mint orgazdák feljelentettek. 

A csendőrségi szolgálati utasitás 53. §. szerint (la 
csendőrnek minden kÖl'ülményeh: között legnagyobb 
óvatosság tétetik kötelességévé; egyrészt tartózkodjék 
minden elhamal'kodástúl, de lnásrészt isnlerje fel 
helyesen azon pillanatot, melyben sikerrel léphet fel. 
..... elá lllÍnc1en fő és mellékkö l' üllllény t higgll,dtan kell 
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III gfontolllia, luivel H,datai uyujtják a bil'/Iságn Ir 
azon t1uyagot, luely a téuyálladék teljes kipuha,tolú'
sára és ldderÍ tésére szükséges. II 

E néhálly sorban igen sok foglaltatik és oly vilá
gORan érthetően van mOD elv a, hogy az félre nem ért.
hető 8 bővebb magyarázatot nem igényel; idézzük 
pedig ntasításnnk e néhány sorát azért, mert - mint 
az a jelen leirás bekezdésében is emlittetett - gyak
ran igen csekélynek látszó mellékkörülmények - ba 
azok figyelelllbe vétetnek és a helyes irányban kellő 
szorgalommal, óvatossitggal tovább nyollloztatnak, 
mint a jelen esetben is tÖ1.·tént., n1eglepő eredményre 
vezethetnek. 

A fentebbiek ben felsorolt bitncselekmények kinyo-
ruozása folyó év jnnius hó 13-tól julius 2~-ig tartott 
s e nyolllozásban, Szászvárosi István hadnagy veze
tése alatt, - hosszabb-rövidebb ideig - Nisztor 
György ŐrLllester, ,Yiscbnich Gábor, Csoma Béla, 
Grünvald Adolf, Biró l\lÓl', Rocsis György örsvezetők, 
:Ma tuz J ó7,sef, Kinda János, Soós Vendel, TI omán 
Miklós, Füleki István, Orbán Elek, Cserna Fel'encz, 
Ferencz József, Kovács Barabás, József Izidol' és Ber
szán Demeter csendőrök vettek részt és bár mind
annyian teljes odaadással dicséretesen teljesltették 
kötelességüket, az elért siker oroszlánrésze mégis 
Wiscbnich Gábor öl'svezetőt és l\Iatuz József csendórt 
illei;i, kik mellé Csoma Béla őrsvezető, IGllcla .János, 
S06s Vendel, Román Miklós és Füleki István csend
őrök mint az eredmény részesei luéltán sorakoz
nak; - nevezettek a közbiztonsági szolgálat terén 
tanusított ügybuzgó, kötelességhíí. és eredméuye mű
ködésük elislneréseül HOllvédehlli l\linister úr ő N agy
méltósága által dicsérő okirattal lettek ldtüntp.tve és 
Belügyminiszter úr őNagyméltósága részéről "isch
nich Gábor örsvezető üO frt, Csoma Béla örsvezető 
30 irt, Matuz József csendőr 50 frt, Killda János, 
S06s Vendel, Román Miklós és Füleki István csend
őrök egyenként 20-20 forintnyi jutalomclíjban l'észe
síttettek, Nisztor György őrmester, Grünvahl Adolf, 



Biró l\1ól' öl'svczetők, OrLán Elek, Cserna Ferenez, 
Ferenez József, Kovács Barabás és J ózseí Izidor 
esent1őrök a ker. pDJrancsllokság részél'ől nyilvánosan 
luegdiesértettek. 

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

A nt. kiJ'. I. sz. csendől'kel'iiletnel: 
1. Ke;'es z lély Mózes őrmester ---.. ) Bol,. József Öl'svezető ...J. 

3. Cs Ol-ja, Barabás ez. ő~mester 
4. Szilvási Vidor ez. őrmester 
5. Teleki Vümos öl'sYezető 
6. Balázsi István csendőr - Tanuls Gergely csendőr l. 

S. Groisz l\iátyás csendőr _ ... . -

A m. kir. II. sz. csendő'J'ke1'iiletnél : 
9. Bartha József ez. őrmester __ _ 

10. Csala Sándor ez. őrmester 
11. Háro'inszéki András ez. őrmeEter 
12. Sinzon Péter e7.. őrmester __ 
13'. Vischnich Gábor ez. örsvezető __ _ 
14. En'n .Antal csendőr __ _ 
15. Nikoreszkn József csendőr __ _ 
16. Jeskó István csendőr 
17. B ogity Bogdán csendőr 

A 111,. ki?'. III. sz. csendőrkc1'iilelnél: 

18. Ha lász József ez. őrmester 
19. Soós Ferenez ez. Ől'lnester ---
20. I. Nallll András ez. őrmester ---
21. Bodor l\Iárkus örsvezető 
22. lvlorocz József örsvezető __ _ 
23. Kemény Samu öl'svezető 
24. K'I'aul J ózset' örsvezető 
25. Payer Sándor örsve~~ető 
~6. Lúzár Tivac1ar örsvezetö __ _ 
OJ7. PCl'lc"ki Gyula cöelulűr __ _ 

15 frt. 
~O frt . 
15 írt. 
15 frt. 
10 írt. 
10 frt. 
10 frt. 
10 frt. 

15 írt. 
15 frt. 
15 írt. 
10 írt. 
15 írt. 
10 írt. 
10 frt. 
10 írt. 
10 írt. 

15 írt. 
IG frt. 
15 írt. 
10 frt. 
10 fl't, 
1 () írt. 
10 frt. 
10 írt. 
l () . frt. 
l ) frt. 
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33. 
34. 
:15. 
')G . ) . 
37. 
"8 • j • 

A n. kir. TV. RZ. f'Rf'Hdfjrlrc'l'iil,>tnél: 

J/II',':8('1I1118Z"',l/ I\{tl'óJy ev,. í)l'1noRtel' ~_oo_ 
Zsa:l'knv Jstván ez. Öl'1neRCel' 
FlIltz Frigyes őrnlester __ _ 
SpolIltik l\Iihály csendőr 
T hu1'z,J G éza csendőr 

A 'nt. kir. V. S2. csendőrkerülefnel: 

Scluift'eJ' Jakab ez. őnuestel' .. 
Sch1JÚCU Gynla ez. őrnlestel' __ . 

4 

Fazeka,s Lajos örsvezető 
Jelsav8z~y István örsvezető 
Klein 8alanloll csendőr 
LllC8f~nics István esenc1ől' . __ 

A ?11.. Itir. VI. F<Z. cRfmrlűJ'h-eriilefwíZ.' 

:m. ('sizmallia ,János ez. Öl'Jnest.er __ _ 
40. Ban Hánc10r ez. Ől'lnester . __ 
41. Palúst i .T ánoR ez. őrmester __ _ 
42. Errdélyi Béla csendőr 
43. H01'vúth Sándor II. csendőr 
44. Jftksic8 János csendőr 
!~5. MiJ.·lus Péter örsvezető __ _ 
41), Hunyadi Sándor ez. őrmester __ _ 
47. Scluípy OT inos örsvezető 
48. Zad'rolvecz Gábor esendőr_ _ _ _ __ 
49. Kolla1'ic8 József csendőr 

A 1n. kiJ'. horv.-szlav. cse11dlfrségnél: 

1:-, fff" 
21) fl't . 
15 fl't. 
1~) frt. 
1 f frt. 

15 frt. 
l;) frt. 
15 fi-t,. 
15 frt . 
lO frt. 
1 () fl't . 

1 f) frt. 
1 r, frt. 
1 () frt. 
10 frt. 
10 f'rt. 
IO frt. 
10 frt.. 
1 () írt. 
10 frt. 
10 frt. 
IO frt. 

50. Pe,§nn l\Iihály őrmester __ _ 25 frt . 
51. Pintar Já.nos ez. őnnester ___ 20 frt. 
:-,2. KJ'pi(: .T á.nos örsvezető 1:) frt .. 
:>3. 8ft b lic-lJk Ferenez csendőr 1.:-, frt. 
'robát 18HO-ik évi augusztns hó 18 án, 111int O cs{t-

Rzú'ri és a.postoli királyi Felsége legmagasaLh szüle
tése Hapjál) fl. jntalnlazási tl,lap l{aluataihól f>:~ altiszt 
éR cRenr1őr ÖSR7.€Ren 68?') frt.nyi jntalonlcHjat nym·t. 



IV. A 

1 7 1· 

c nd.örkerületi pa.ra.ncsnokságok 
dicsérő okiratta.l láttattak el. 

A lll. kt/'. r. sz. cscndűrkerülefnél: 

által 

. BoJI' J z 'ef örsvezető (e C1y o-vilkossú'o- tetteséllek 
l l 'té ' If' " é o bol o 1 en se e~ e oga.sa rt). 

Si mOll l\1ihúly örsvezetö (eo-y elnbernek az árvíz-
höl . val 6 llleglll utéseért). o. 

Szi,lvá'i Vic1ol' ez. őrmester (egy tolvajbanda kéz
r ,ken téseért ). 

I?eá k "ergely Ö,l'BVe,zető (két gyilkosság, egy em
berolé8 é egy lolopas tettesejnek kézrekerítéseért). 
~ re8te~!J l\Ióze , ö,r~ester (egy rablógyilkosság tet

t sen k ln nyoll107.aSaert). 
kJ zil v l i \ i lor é CSOfja. Barabás ez. ől'mesterek 

a,. epsi-szt.-gyöl'gyi postarablás és gyilkosság tette
"eluek hosszn,s és buzgó nyolllozás folytán va16 ki
<1el'ítése és kézre kerHéseérL). 

lia, sa!l Aln.dú,l" örsve7.ető (örsének j 6 renclben tar-
tá áért é~ kivájó buzgalllláért). 

Nagy S{l.udor csendőr (rab16gyilko~ság tetteseinek 
kézrel~erítt,"eért· . 

Kovács György csendőr (fegyverhasználatkor tanu-
ított dicséretes magatartásiért). 

Szöcs l\:lihály ez. örsvezetö (egy gOllosztevönek 
lneglövése és elfogásáérb). 

Grosz Mihály, CS'lilka lVI fLt Y ás és ,Júviá1~ János 
örsvezetők t egy nagyobb pénzlopás tetteseinek kézre-

kerítéseért). 
Osutak ámuel és Paska, Vazul csendörök (egy 

tolvaj banda kézl'ekedtéseért): 
Veres Pál csendőr (gyilkosság tettes einek kézre-

kerítéseért). . 
B rrenclü1:!er János, Tal1uísi Péter és Ta11Uls, ~el'-

gely csenc1őrök (egy lótolvaj -szövetkezet tag,lall
Htk 

kézre kerí té:;eért). 
Derner Ferencz örsvezető (árviz alkahnítval tann-

-Hott önfeláldozó tevékeuY8égeél't). 
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Szabó 1\Iihály örsvezetö (egy gyilkoRR{t.g és gy 
rablás tetteseillek kézrekerítéseért). 

A 'nl. kir. II. sz. cf~endiJ'rkerületn';l: 
Szabó AllCh'ás ez. örsvezetö (egy betöréses lop{t,s 

tetteseinek hosszas és fára c1 S:1O'os nyomOZ:1R folytán 
" é o való kidentese rt), 

Gnt Perenez csendőr (két izben veszélye3 lllegM.
madtatása alkalmával tanusított, bátor katonához és 
derék csenc1őrhöz illő magatartásáért és az általa 
eszközölt sikeres fegyverbaszuálatért). 

BoJuír lVlihály ez. őrmester (gyilkossáO' teUeseinek 
kiclerítése és elfogásáért). o 

Si'JJzon Péter ez. őrmester (ellopott 10 drb. ló 
megkerítése, az orgazda és tette:-;ek kinYOlnOZ:1Sa és 
letartóztatása alkalmával tanusított ügyesség, lmzg/) 
és kital'tó szolgálataiért). 

Matuz József csendőr (mert bár egy veszélyes go
nosztevő által éjj el orozva megtálnadtatván snl.yo~ an 
megsebesíttetett, daczára veszélyes sebének lélekje
lenlétét megtartva a megfntamodott gonosztevőt ül
dözte, ellene fegyverét sikerrel használta s Inagát ez 
alkalommal bátor katonához és derék csendőrhöz 
illő módon viselte). 

A 171. ki'1'. III. sz. cscndiJ,.ke1'ülef.nél: 
SZlIJtSll Péter öl'svezet6 (a Rikos-C.:3abin l X 9. évi 

augusztus ban kiütött tűzvész körül tanusított gyors, 
észszerű, körültekintő és erélyes elját'ásáért). 

Tye}'etyán Milos csendőr (egy betörési lopÁ.s ügyé. 
ben folytatott nyomozás alkalmával tanusított ész
szerü, erélye'3 és körültekintő eljn.rásáért). 

Székely Lehel őrmester (fi, öziln.gy-Somlyóll pusz
tított árviz alkalmáv~tl a veszélyeztetett lakos {Lgna.k 
biztonságba helyezése körül kifej tett, veszélyt és 
fáradságot tiem ismerő buzga,hllaél't). 

KiJküru: Bálint öl'svezető, Koncz l\liklós, !{afv1l(c 
József, KO,liZ01'ltS In11'e és Més:::wros József c3ellllől'ök 
(5 rendbeli rablás és két rendbeli rablási kísérlet bét, 
iettesének kiderítése és letartóztatása körül kii' jtett. 
iiO'uLnzO'{, tur1Íntatos, erélyes éH é. z, zel'll el j iÍl'(t 'nk tt). ~ .. f o' ~ 



Z. 
t e 

~~1 ter Lepő?'1 .T ózsef (l~ Mil.' 
J r II Ih li lalJ} ',ovilkn S/LU lTt"j'}_ J ' l k" ow • o' n) 

"P~/, • -0\" té. , ntán, feg'y\'~l'AH 
a~ , _a!?: I r~~t~gésl,J~~ tal'~ott egy 

, , l Z a .a I l-onll kIfejlett esz 7.el'íí-
f: ra ha Jan b lzg-almukél't). 

- ;m,e ~r. IL lll, z Fülöp Öl' vezető (egy 
UV.I. l !?yuJtog t bandának kiderítése ~::! 

'ö'n kifejtett é"z zerűség, erély és; 

m. /..' . IV. sz. ('sendőrke'riiletr/,t>!: 

ac ly II r: Öl ~vezetö eg.v ernbel'életnek tl'íz
"-LILI' l e_ ent€~éÉrt. 

, , o. cz. Őrnl€ tel', riges ,János, Boldi
, Zol án ál Hl l c~endőrök (több ille

.: zú i "ll át tervszerüen' {lzött lo
ek 'i lel'íté~e és letal'tóztatásáért). 

.T' l'01e~ter la c"'Emdőr legénység lét-
-·egt:z:ítésétel:moz,Ht.ó buzgó éR ere<1-

'e: ro íkö é:e 'rt.} 
, finel cz, örme~ter. O. II ri János örsyezető, 

_' ' • K" or Baláz~ é~ Nagy István csenc}
, -e -t ' !?tuáz álkodott .. 15 fóbő! álló rablo

o, ki . ~tá~~a! e~zközölt letartóztatásáért). 
;::OA rOs cz. Öl'me~ter és Lib7vlrdt ~." 

.... ,e él' k"zsécrben dühöngött tU?;

·a a közbiztonság és a tüz oltása kÖl'ill 
uz_ó t€,ékenységükért. t'\ .,.." 

I~ 'll CZ. orme 1 ter egy :.00 fobo! ,aHo 
e~ rt lec:ill' pítása körül tannsÜott 

......... ul' mag-atar ásáért). " ~ 
"rme ter Ratkov8zkt I b an 

ez ez. . l . t" é 7-
u, ........ lel c~endorök a fel ')-I~klS yel, ~~~~ ,t)' 

~ít ·t r: radhatlall teve eU):spgll ,: I • 

• 

Ine~ter nlÍnt egé(~okta~l) tL7. ~ll"~~ 
- . ~ "e kia lott llllutakonyv., 7. l r ... zeI ." . t tt k l' ..., okt-.' ter II klt J . il . 

I • tM 
HI/IzM Kn 

v:ljbanll{ln,\~ P31.~/'{'·1 
Dlo7.ás folyhiD 

.1 /II. kir. 

e horall/lek ~a j o 
u'!:ltban tallllsüot 
tlé-eeri e" több re 

I kézrekeriteseeJ:t), .. 
Fil zekas La.1 os o 

felaldozó mag~tal'~' 
JelS(W8zky Istva 

~ tevő e' megszökö! 
, LIlIN/lyi ,Jónf 

re:zélw avu)ogat 
Sch:,.U'er ',Jakab ,ó 

l time mel t~nn lt 
euy nónek a tlizb6 o • 

Makay ,J 6zsef 
.\Dch·as feMl'patak' 
törtellt megmentes 

Lucsellic8 Istvá 
rablóarilko' kip'lh o. 

T(/~Jc8 ,János ör 
tolmjbanda kézrek 
B o'tha János Öl' 

kinyolllozása 68 le 

A m. h'ir. 
Pap Sludor Öl" 

itott erélye", elsz' 
~ely által e~ \e' 
Ikerült). b. 

GUbola János .. 
(Il Steiner Fül" o 

bl' op 
la ~S tetteseinek 
ve zelyes fegyrel'e~ 
lartóztalása al' k I 
~ b' am 

ator llla(Jatarf' 



r/gee János! ~.,: 
ndúrök (WD~. 

t
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Hllszá'r IÜ'iRtóf Ől'll1e~tel' (egy sel'téRlopást {izlj. tol
vajbawlfLuo,k (}S7.RZel'Üpn hevezetett, fáradságoR nyo
JllOZ:'tR folytán t.örtéllt letal'tó7.tatásaért). 

A 'Jn. ki,,'. V. sz. csendőrkerületnél : 

Chovan tsek Lajos örsvezető (a közbiztonsági szol
<1n,latban tanusított kiváló és eredménydús műkö
déseél't és több rendbeli bűncselektnény tettes einek 
kézrekerítéseért) . 

Fazekas Lajos örs vezető (tiízvésznél tanusított ön
feláldozó magatartásaért) . 

Jelsav8zky István öravezető (egy hirh(:'(1t gonosz
tevő és megszökött fegyencz kézrekerítéseért). 

L 'udányi. József és Nemet András csendőrök (egy 
veszélyes gynjtogató kipuhatolása és letartóztatásáért). 

Sch(~f!er ,Jakab őrmester és Klein Salamon csendőr 
(tűzvésznél tanusított önfeláldozó magatartásuk és 
egy nőnek a tűzből történt kimentéseért). 

Makay József és Králi7t: Pál csendőrök (Hiza"s 
András fehérpataki lakosnak a megfagyás halálától 
történt meglnentéseért). 

Lucsenics István és Osémy Pál csendörök (egy 
rablógyilkos kipnhatolása és kézrekerítéseél't). 

Takács .János örsvezető (egy fi föből álló veszélyes 
tol vajbancla kézrekedtéseél't). 

Ba,,·tha, János örsvezetö (egy hírhedt betörőbalHla 
kinyo111ozása és letartóztatásáért). 

A 'Jn. kl>r. VI. sz. csentlő"ke'rülelnél : 

Pap Sándor örsvezető (tűzvész alkalmával tanu
sított erélyes, elszánt és önfeláldozó magatartú."ú.ért, 
luely által egy veszélyeztetve volt nőt megmentelli 
sikerűlt) . 

Gubola, J[tnos örsvezetö és S zekér József csendőr, 
(a Steiner Fülöp szent-erzsébeH lakoson elkövetett 
l'ablás tetteseinek, továbbá egy évek· óta körö~ött 
veszélyes fegyveres csavargónak kinyomozása és le
tartóztatása alkalmával ta.nusított ügyes, igen buzgó 
és bátor magatartásukél't). 

1~ 
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1 föb 'l álU" rabI/'st 
1) t lk" ... , e.. vetett czigány-
z z e rH e lj úrú.s által tö r
l tn.l'UJzLatiLsnkat lehe-

t" Ll ren lb l' ' ,. , , ( e l lJulJteny 
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alkalmával tanusított igen ügyes, körültekintő és 
tevékeny magatartásáért). 

Kijvécs l\11hály és Szládek János esenc1őrök (kik 
egy ves7.élyes lóiolvajt és az orgazdát észszerű és 
fáradhl1tlan buzgalommal keresztül vitt nyomozás 
folyalllú,n kicleri tették, letartóztatták és a lopot.t 
lovakat" komüt és lószerszámot is lnegkerítették). 

Töriik l\Iihály ez. őrmester (méltányolva az általa 
n. közbiztonsági szolgálat terén elért szép eredmé
nyeket és kivált, hogy az utóbbi évben örskörletében 
előfordult sulyosabb beszámítás alá eső két lopás, 
két gyujtogatás és egy csalási esetet ritka ügyességgel 
kic1erÍtette és a tetteseket a törvény kezére szolgál
tatta, egy emberölés sel vádolt egyénnek öngyilkos
ságát pedig megakadályozta). 

A.ngyal Lajos ez. őrmester (ki kitartó buzgalma 
és észszerií. eljál'ással párosult tevékenysége folytán 
a beremendi örskörletben előfordult több közbizton
sági zavart kideritett és a tettesel{et elfogta, - alá
rendeltjeit pedig helyesen befolyásolta). 

Bodo'r Mihály örsvezető, (ki a lefolyt év folyamán 
két gyilkosság és három nagyobb betörési lopás 
tetteseit fáradságosan gyűjtött adatok alapján kinyo
mozta, elfogta és az igazságszolgáltatásnak átadta, 
ürsét pedig mindig pontosan éR mintaszerűen vezette). 

Horváth József, Bognár Jakab és Helyei József 
csendőrök (a közbiztonsági szolgálat terén több Ízben 
tanusított kiváló buzgóságuk, valamint fáradhatlan 
szorgalmuk és ered nényteljes műkbclésükért). 

Bán Sándor ez. Ől'mestel' és Becker Ferenez csendőr 
(egy pénzhamisító bancla bűnös üzelmeiuek kitüllő 
szakértelemmel eszközölt felderítése és a tettesek 
letartóztatása, valamint a bűnjelvények me~kerítése 
iránt tett intézkedései alkalmával tanusított ügyes 
és kÖl'ültekin t ő lnaga tartásuk ért). 

Weisz Lázál' Lipót ez. öravezető, JlLh'S'ics J állOS, 
Ruzs'i.c8 Antal és Takács János II. csendőrök (n, 
Tolna- és Fejérmegyében garázdálkodott két igen 
veszélyes, felfegyvel'kezett csavargónak kinyo nozása 
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é~ letart6ztatása kÖl'ill tanURÍtott iigyeR, bt17.gó, hCdor 
éR e1szint lllagatartásukért). .. 

li ovács János cz. őrmester, fhg c Ferencz örsvezető, 
Kustos L tvin ez, örsvezető, l'lIadal'ász .J inos, Ba'ragh 
Imre és Sterk Béla csendőrök (egy messze elágaz 6, 
jbl szervezett lótolvajbanda kinyomozásában a nyo
lllozást vezető szakaszparancsnok intézkecléseinek 
keresztülvitelében tanusított kiváló buzgahnuk és 
fál'adhatlan, eredményes tevékenységiikért). 

Palásti János cz. őrmester, Vass János örsvezető, 
P'ltrkár Gergely és Ma'rlon Gyuht csenc1őrök (kik 
a Fischi Jakab boglári lakos kIÍrára elkövetett nagy 
betörési lopás tetteseit két Bndapestről kiutasított 
veszélyes betörő személyében, sok ügyesség és lan
kadatlan buzgalommal kinyomoz ták és letartóztat
t:.ík, alopott tárgyak legnagyobb l'észét pedig 8000 frt 
él,tékben megkerítették). 

]tliklós Péter örsvezető és Pápai Gyula csendőr 
(egy lótolvajnak letart6ztatása és a lopott lovaknak 
megkedtéRe alkalmával tanusított ügyes és fárad
ságot nem ismerő, buzgó magatartásukért). 

Kósa József örsvezető (ki a VI. sz. csendőrkerület fen
állása óta minden alkalommal önfeláldozó és ernye
detlen buzgalmat, fáradbatlan tevékenységet és becsü
letes törekvést tanusítva a közbiztonsági szolgálat 
terén számos szép eredményt mutat fel). 

Stege,,' Vendel csendőr (a Tömördön 1890. már
czius 25-én kiütött nagy tűzvész alkalmával tanu
sított önfeláldozó és buzgó műköc1éseért). 

Csü'madia János cz. őrmester (ki renclkívüli ügyes
séggel, higgadt megfontolással és tervszerüleg vezetett, 
fáradságos nyomozás folyalllán egy öt tagból álló 
veszélyes tolvajbandát, melyre 31 részben közön
séges, részben betörési lopás bizonyult, kipnhatolt. 
és az igazságszolgáltatás kezébe szolgáltatott). 

HO'J'váth J.->ál csendőr (egy betörő tolvajbanda ész
szerű és igen ügyes, -131 órai - fáradságos nyolllo
zás után tÖl,tént kézrekerítéseért, mely alkalomlual 
fL betöl'ésből származó számos bűnjelt is felfedezett). 
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TakaC8 Antal Öl'svezetö (ki kitartó, lankadatlan 
buzgalolu, odaad6 igyekezet és leleményes utánjál'ás
Ral két gyujtogatás, rablás és gyilkossági kisérletben 
bilnös gonosztevőt letart6ztatott). 

Ozike Sándol' őrmester (hosszas csendőrségi szol
gálata alatt tanusított fáradhatlan buzg6ságaért, ki
tartása és önzetlenségeért, valalnint sokoldalú ered
ményes működéseért). 

Szigeti. György ez. őrmester (az Iharos-Berény 
községben 1890. évi julius h6 ll-én kiütött tűzvész
nél tanusított önfeláldozó és buzgó működéseért). 

Tánczo8 l\iihály örsvezető (az 1890. évi augusztus 
h6 4-én Berzeneze községben kiütött tűzvész alkal
lllával tanusított bátor és önfeláldozó magatartásaért). 

V. A csendőrkerületi parancsnokságok ál tal 
nyilvánosan :megdicsértettek. 

A m. kir. I. 8zámú c8endő'1'kerületnél,' 

Gotthá1'd János csenelőr 19yilkosság kic1erítésc ós 
a tettes elfogásaért). 

Jenáki János, Kádár István, Paul András és Ba.
rabá8 Sándor csendőrök (számos büntény felc1eríté 'e 
ás a tettesek kézrekerítéseért). 

Benedek Anchás csendőr (l'ablógyilkosság tettesei
nek kézrekerítéseél't). 

Teleki Vilmos örsvezető, Ba Za z8i István, Ta/Jwí~ 
Gergely és Groisz Mátyás csendőrök (postarabIrt8 és 
gyilkosság tetteseinek kinyolllozása. és elfogn.sáél't). 

Vafrga Ferencz csendőr (rablógyilkosság tette~cil1ek 
kézrekel'Í téseél't). 

Tó"rúk Dániel ez. őrmester (öl'tjének jó reutlueu 
tartásaért). 

Kedve:s István cz. őrmester (ló]opás tetteseinek ki
llyomoz~sa és elfogásáért). 

Kis8 Aron örsvezető és PctjJ 8ú,ndor csendőr (pén~
lopás és ö~öl'lopás totteseinek l\ézl'ekcrítéseért), 

l3ta, Il(l" lhlöu Guldslcin F~rka8 Óti Jc}'((;sck l\úl'ul 



csendőrök (árvíz alkalmával tanusított dicséretes te

vé kenységükért). 
Fa'rkas István II. csendőr (gyilkosság tettes einek 

kinyomozása é~ elfogásaért). 
Brateán Ferencz csendőr (egy l6tolvaj szövetkezet 

kinyomozása és elfogásaért). 
Gross F rigyes őrmester, Cs ib i Tamás örsvezetö, 

Brenndölfe1' János, Cs iki Sándol·, Tan'uis Elek, Ber
nád István, GalicUlJ András, Lő ri.ncz Sándol', Pittel's 
György és Neb Sándor csendőrök (mivel az örsön 
1 év alatt 135 tényvázlattal 208 letartóztatott tör-
vénysértő adatott át a hatóságoknak). 

l.I{l1'k 1\'lihaly, Kovács Antal és Szőcs Lajos csenu-
ől'ök (ál'VÍZ alkalmával tanusított dicséretes tevékeny-

ségükért). Cso'tnafúi László csendőr (gyilkosság tetteseinek 
kinyOlllozúsa és elfogásáért). . 

Kacso Bándor, Benoczky János és Kocsis Domo-
kos csenc1őrök (rablás tetteseinek kézrekerítéseél't). 

A 'Jn. ki't·. II. 8zam'lIJ csendőrke'rülefnél: 
Fischer Jakab. Tosity Vladimir, Mútéfy DOlnokos, 

Bartali.cs András, Schwac71 József, Szász 1\1 árton és 
Szász István (a közbiztonsági szolgálatban tanusított 
sikeres műköclésért). 

A m. kir. II r. szal1~ú cSf3 'ndőr"kerületnel ; 
Nam'atyil László és Székely József csenc1őrök (a 

Rákos-Csab:1D 1889. évi augusztus hóban pusztított 
tűzvész alkalmával kifejtett kiváló bnzgalmukért). 

Berky Elek csendőr (egy nagyobb mérvli betörési 
lopás erec1ményes nyomozása alkalmával kifejtett 
észszel'll, tapintatos és ügybuzgalomra valló tevékeny-
ségeél't). 

Takács Pál és Péte'r József csenc1őrök (egy öt fö-
ből álló tolvajbandának elfog:1sa körül kifejtett, eré
lyes, körültekintő és ügybuzgó tevékenységükért). 
" ~za,7ay J?zsef, Nyi7fa Luka és IJCl/Inpert Lajos csend
Ql.ok (a Sz.Iligy-bomlyón pnsztitott árví~ ttlkahu{~Vft\ 
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a veszélye:t.tetett lakosságnak 1Jizton~ágba helyezése 
körül ltifejtett kiváló buzgalmukért). 

Hanas Zakarias csendőr (egy három tagból álló 
gyujtoga,tó Landának kiderítése és letartóztatása kö
rül kifejtett észszerűség, erély és körültekintésért). 

A rn. ki-r. IV. 8zá1nú csendőrkm·ii.lelnél: 

Púntlik János, Szilágyi János ez. őrulesterek, Kohnt 
Fel'encz, Schm idl. Ernő és Z oltfí n Sámuel csendőrök 
(egy gyilkosság tettesének, fárasztó és ügyes nyo-
luozás folytán történt letartóztntásáért). 00 

Mucsi István őrnJester, Batizai Péter és Urdij!l 
1Vliklós örsvezetők (a csendőr legénység létszáluának 
kiegészítését elŐl110zdító eredméoyteljes működésért). 

Pázmúnyi Kálmán őrmeRter és Né1rwli Pál c')endőr 
(tiízeset alkahnával tanusított dicséretre méltó tevé
kenységükért). 

Debrecze"'''yi György és Szabó Sándor csendőrök 
(egy 200 főből álló fellázadt munkás cRapat lecsilla
pítása körül tanusított bátor és higgadt lnagatartá
snkért) . 

Osiki lVlózes csendőr (egy Sel'té8 tolvajbanda kide
rítése és letartóztatásáért). 

Pál János örsvezető, Német János és Jllhúsz l\:Iár
ton csenc1őrök (tiizvész alkalmával :t tiiz eloltásn. kö
rül tanusított hasznos műköc1ésükért). 

Jarzsembszky Károly cz. őrrllester, Dargö István, 
Bogdán József, ,Kovúc8 István és Propper Gyula 
csenc1őrök (az Amerika felé útban volt nagyszálnu 
engedélynélküli kivándorlók letartóztatásaért) . 

Batizai Péter örsvezető, Schleicr ,József, Pá?/i Já-
110S és I?al'agn György csendől'ök (tiizvész alkalmá
val a vagyonillentés körül tanu ~ított kiváló szolgá
latukért). 

A 'tn. kir. V. sz. csendő,-keriiletnél: 

Kovacs Albert örsvezető (ttízvészllél tanusított jeles 
ln aga tal'tásáért). 

Klebercz Sándor, Kovács La:ios örsvezetök és Oszt-



ruzslik l\:Iárton csendőr (tlizvész eloltása körül t l-
j esített buzgó és odaac1b 8zo~.gálatuk~rt~. ,. .. 

SZflva áudol' és H'olfshuJ'Il(Zl l\Ilhaly csen<lorok 
(egy 11legszökött fegyencz éR hírhedt gonosztevő cl
foghRa alkalmával tanusított buzgó és bátor elj árá
snl{ért). 

Czére l\iihály és H-o~fi':i"ü't'ndl l\Iihály csendől'ök 
(több lopási eset kic1el'ítése és tt tettes· k letartózta
tásaél't) . 

Dan.i Lajo' és Bóka. József csendőrök (Uízvész al
ka]mú.val az olbis körül véghezvitt segélykezésük és 
luagatartásnkél't). . 

Tekeres Lajos, Popovics Pál, Tóth Istvú,n, MaJ'kay 
Lázár, Uhittil István, SpulÍn letván, Balo[Jh Lajmi, 
l'VagJler János, Schworcz István, Gr/tej' Vilrnos, 
Soos FerellCZ ől'mesterek; Za,t!lku György, Vincze 
Géza és Balogh l\Iibály Öl' vezetők (a csendőr legény
ség létszálll[Lllak kjegé .. zíté~e kÖl'ül tanusított szol'gal
fiuk és bnzgalmuliél't). 

Zarach Terencz é~ B reJl lj'; István csen<lől'ök (egy 
nagyobb ll1érvií betörési lopás tetteseinek kézreke
rítéseért). 

Mat-nsek András és Jan~l'i8kllJ Pil csendől'ök (egy 
hetörési lOl)ás tetteseinek kinyolnozása és letn.rtóz
tatásaért). 

,Jakab Fel'ellcz és J am'l'üska Pál csenc1ől'ök (tüzvész 
alkalmá.val ta.nusított tevékenységükél,t). 

Karéba Pál örö\"'e7.ető (tűzvésznél a l'end fcntartisa 
és a gynjtogató kiny01110zásl1 alkalmával tanusított 
tevékeny és b1lzgó szolgálataért). 

Fen'kas Vazul és Ladányi János csenclől'ök (egy 
több tagból álló tolvajbanda kézl'ekerítéseért). 

B'nfyka László öl'svezető, Pomsár Lajos és Szladek 
l\:Iihá.ly, valamint Bél. isi ] mre csendőrök (tiízvész 
alkalmáyal tanusított buzgó és tevékeny szolgála.
tukért). 

Ki.'ika. Bú,lint, Kus::.l!Jol J:'tllu8, T/dll AgoRtun ós 
Lacz~'ovlCS IIure csendőr{')k (egy több taglHjl úJlú 
tulyaJ IJuntla kinyoillozi\,sa é~ letal'tó~t(Ltú~i.t ~i't). 
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...4. 'm. kz.r. V 1. SZ. csendőrke'riiletnél: 
Buday István cz. őrmester (a Bicske községuen 

t1últ tűzesetek alkalmával tanusított erélye és ügyes
ségeért). 

Va'rga Vincze cz. őrmester és Be'rnút Flóra csendőr 
(kik a Pakson dúlt tűzvész alkalmával a mentési 
munkálatokLan való erélyes részvétel és önfeláldozó 
tevékenységükkel magukat kitüntették). 

Vu,xán Súlánl ez. őrmester (ki a Felső-Eörött dúlt 
tűzvész alkalmával a mentési munkálatokban való 
erélyes részvétel és önfeláldozó tevékenységével 1113.
gát kitüntette). 

Pongrrácz Mihály csendőr {tűzvész alkalmával tanu
sított fáradhatlan és derék magatartásaért). 

Gábriel Alajos örsvezető, Németh Sándor T. és 
Kubovics Lajos csendőrök (tűzvész alkalmával tanu
sított fá1"adhatlan, körültekintő, ügyes és derék 111aga
t.artásukért ). 

Lollok Lajos, lYlanfsch Gusztáv, Borbély Istvú,ll, 
őrmesterek, Gerrgely György, Börzsei János, 8ú;c~ 
Mihály, Moldot'lÍ1lJ Sándor, Kovtlcs János, Németi 
József, H'l"nyltdi Sándor, Si-mu I,' ( .J akab, Púpai J{l

zsef, Moncz Sándor cz, őrnlesterek, Hi.1'schler Viltuo " 
Varga Sándor és Gríbriel Alajos örsvezetök (a csend '~l' 
legénységi létszálll kiegészítése körül 1 SH, év folya
nlán tanusított b .. zgóságukél't) . 

Pap Sándor örsvezető, TVeich:icl Ht~lldor, Jaks"':,t:; 
János és Horv((th Sándor c8eudöl'ök (egy rablógyil. 
kosság tetteseinek kinyomozá~ün:'t1 tannsított kiv:tlú 
bnzgalmuk és sikeres közrelnükötlósükért). 

Szalay Ferencz és Pinth' ,József' cSlmd~)rök (a bel'e
luendi örskörletbell előfordult töLb rendbeli közbi:l,
ton sági zavar kidel'ítése és rt teU 'sek letal'tóztabisa 
körül tanusÍtolt kitartó b1.w:gahunk és kötelessé·'hü 
llHtgatal'tásukért) . 

G () mbol'JJ .T {Ln OR, HJ rdp 1!J i. Béla, y" 1 iN An tal és K/'(( II·\'~ : 
t;[Lli111el ]. CHűIH!ürök (egy fejél'lllcgyei Ill'adl11oJllb:Lll 

Ll, tnlajtloll()H }\{u'Ú,l'tt úvek hm:I-\:I,ú HOnl,ll :tL ílí",lILt 
llaClyou'Llllél'vi~ nHHll:)~crcs lol va jl(~s tctlus ·illck kiu, lJ-
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lllozásában fáradságot nem iSlnerő, kiváló buzgalom
mal való eredményes közreműköüésükélt). 

Katona Imre csendőr (egy öt tagból álló veszélyes 
tol vajbandának kipnhatolása és az igazsttgszolgáltatás 
kezébe szolgáltatás alkahnával ereclményesen közre
luüködö tt). 

Kovúcs György esenélőr (ki egy betörő tolvajbanda 
kézrekedtése és a bilnjelvények megszerzésénél fárad
Rágot nelU ismerő buzgalolnlllal, igen ügyesen és 
cl'edluénynyel közremiíködött). 

Szú IItu István ez. örsvezető, Németh Mihály és 
Bodás Imre csendőrök (kik két veszélyes gyujtoga
tás, rablás és gyilkossági kisérletben bűnös gonosz
tevőnek kipuhatolás a és letartóztatásánál lankadatlan 
buzgalom és odaadó igyekezettel sikeresen közremű
ködtek). 

Kovúcs János örsvezető és Gévlt!J János csendőr 
(azért, Inert ügyes eljárásuk által két egyént, kik 
hamis bankjegyek gyál't:;sát kisérlették meg, ki
pnhatoltak és a bü.njelvényeket is kézrekerítették). 

Tal.lú Antal örsvezető, Kazo György és Blavics 
Ferenez esendőrök (a Hohonez községben 1890. 
lllárczins Ló l-én kiütött tüzvésznél tanusított önfel
áldozó és sikeres lllüköc1ésükért). 

Pap Sándor önwezető, Jaksic8 .János és Be'l'nút 
Flóra csendől'ök (egy betörési lopás tetteseinek ki
c1erítése és ezek közül többeknek letartózása alkalmával 
tanusított odaanó buzgó magatartásukért). 

Roch Károly ez. őrmester és Má'rx János csendőr 
(a felsőlövői tűzvész alkalmával tanusított del'ék 
lllagatartá. ukért). 

And1'ecsúk Román és Fudor l\1:iklós csendőrök (az 
1890. augusztus 4·én Berzeneze községben kiütött 
tiizvész alkalmával tanusított dicséretes tevékenysé
giikél't). 



Vegyes közlemények. 

l\Iindenki előtt iSlneretes, hogy e sajátságos népfaj 
egy része hazáukban a mai napig is vánaor életet él; 
semmiféle fekvőséghez nem kötve, sátol'át ma itt, 
holnap ott, bár mely határban felüti Fl részint apróbb 
kéziml1nkából, részint pedig ló- vagy sertéscsereberé
ből, leginkábo azonban lopásból tengeti életét. 

E vándor- vagy sátorosczigány név alatt ismert 
karavánok a mint kitavaszodik, téli szállásaikat el
hagyják s útra kelve, az országot látszólag czéltalanul 
össze-vissza barangolják, télire azonban nagyré zt 
illetőségi belyökre ismét visszatél'nek, hol a falvak 

I Blar: végén felütött ponyvasátrak alatt, ritkábban földb öl 
Il\e~I)~n I~ csinált kunyhóban a telet eltöltik, hogy tavaszszal 

II I ., , 
tanull0!I.tb vándorlásuk at ujra kezeljék. 

E vándorlási kedvenépfaj természetében rejlik 
és az élet fentartásához szükséges kellékek könnyebh 
beszerzése lniatt történik, Inert lnunkához nell} 
szokva - mit különben is a nlennyire lehet kerül
nek - könnyű szen'el csak úgy élhetnek meg, ha 
tartózkodási helyöket gyakl'an változtatják, elkerül
"én így az általuk okozott károk miatt való üldöz
tetést. 

A vánclorczigányok a közbiztonságot igen ve zélyez
tetik, mert az országban szálnuk fi. hetvenezeret Illeg
haladja ; llli sem tel'mészetesebb tehá.t, hogy e nagy 
szó,mú, munkátkerülő s könnyli szerrel élni akaró 
népnek lllál' a sajó,t fental'tására szükséges élehlli 
szerek óriási mennyiségére van szüksége, melynek 
vajlui kevés részót szer?ii4: b~ ft?; általuk eszközölt 
!4tlU~lt ár~n 



Igaz, hogy a czigányok az ételben nem válogató
sak, megeszik a dögöt egyaránt mint a legjobb fala
tot, - s ha az éhség nem gyötri őket s éleleulmel 
el vannak látvH., a kényehnes henyélésnek adják ma
gukat; ilyenkor a hűs erdő- vagy berekből, hol sátru
kat felütik, nem igen távoznak, legfeljebb az asszo
nyok vagy a gyermekek járják be a közeli falvakat, 
hol koldulás vagy jövendőmondó. , kártyavetés, eset
leg kuruzslással foglalkozva a lakosság könyörado
mányait gyüjtik. Nem kell hinni azonban, hogy 
ezen egyének ilyenkor, ha alkalmuk nyilik, nem lop
nak; - sőt ellenkezőleg, - koldnlás, kártyavetés stb. 
czimén a házakba betolakod va a lopáshoz alkalmas 
helyeket ki",zimatolják, s ha alkalmuk nyilik, bármit 
a mit elemelhetnek, el is lopnak. 

Nyáron, nlidőn a szabad természet minden árnyas 
helye e kóborlóknak kedves tartózkodási helyet, a 
mezők és szántóföldek pedig úgy nekik lnint álla
taiknak kellő élelmet nyujtanak, a czigányok nem oly 
ve 'zé1yese"k a közbiztonságl'a mint télen vagy kora 
tavaszkor és késő őszkor, núdőn a mezőn mit senl 
találnak. - Nyáron a czigányok a kisebb alkalmi 
lopások hivételével leginkább a mezőket és a szántó
földeket sarczolják meg, míg a l'eájok nézve fent
említett kedvezőtlen időszakokban, hogy magukat 
fentarthassák, semmiféle bűntény től sem rettennek 
vissza úgy, hogy különösen tavasz6zal, késő ősz- és té
len tervszerüleg annyi lopást, bei öl'ést, sőt rablást
ha kell gyilkosság ál'án is - követnek el, mis?erint az 
ország e sal'czolóival minden közlJiztonsági közegnek 
komolyan foglal küzni köteles~ége. 

Itt megelllIítjük, hogy a vándorczigányok között 
is '-'an egy egészen különálló c ekély rész, lnely tisz
tességes kerf!set útján szerzi Le kenyerét: ezek az 
ú. n. «teknő-vájó» czigányok, kiket helyenkint « }{ol'i
tárok))-uak is neveznek. 

Ezen czigányok fanlunk(w,tJl foglaikuznak, leginkú,l)L 
tcknűt, kaualat, szitát HtL. csinálnak ÓS 'llHI uka. 
Jt1011ett 'urt4seket llÍ~lu.llltl)k. -.E cúg:Luyuk le1füt-
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kább erdökhen, erdők széléu, vagy oly helyt tn,rtó7.
ko anak, • hol a foglalkozásuldloz szükséges anyagot 
lw,phatják. 11j~en czigá.nyok fölclből készült kuny
hó kban laknak, melyeket tisztán tartanak; egyáltalá
ban ezen czigányok jobban ismerik a vallást uánt 
vándorló társaik s erkölcsösebbek is mint azok s a 
lopásra nenl igen vetemec1nek. Ha egy helyt a fát 
feldolgozták, tovább huzóclnak oly helyre, hol iSluét 
munkát kapnak; - vándorlásuk tehát a munkake
reset miatt történik s így elütő elbirálás alá is 
esnek. 

A czigányok hazánk oly részeiben, hol luagyarok 
és németek laknak, szórványosabban, míg ott hol 
szlávok és románok laknak, sí:írűbben fordulnak elő; 
legtöbb czigány Erdélyben lakik. 

A vándorcúgányok illetőségi helyük közelében a 
vándorlási időszakban csak rövid ideig és nagy l'itkán 
tartózkodnak, rendesen megyéjüket is elhagyják és 
oly vidékre huzódnak; hol teljesen ismeretlenek. 
A czigányoknak egy vidékről való - látszólag ok nél· 
küli - hirtelen eltünése azonban rendesen valami bűn
ténynyel áll összefüggésben, vagy pedig mert a mező
kön és szántóföldeken már annyi kárt okoztak, hogy 
a kellemetlenségek, esetleg az elfogatás elől sátorfáju
kat gyorsan összeszedik és más vidékre menekülnek. 
Az ország oly részében, hol nem igen zaklattatnak s 
hol huzaluosb ideig megtűrik őket, számuk llapról
napra szaporodik. Az egyes czigánybanc1ák egy
más között szoros összeköttetésben állanak s a bün
tények elkövetése, nemkülönben az azokból származó 
bll.njelek ehoejtése és továbbítása körül egymást hat
hatósan támogatják. A csih'és-csavarás és hazug
ság nagy luesterei lévén, mindent a mi teljesen és 
kézzelfoCThatólaCT reá]'uk nem bizonyfttatik, eltagad-o ;:, . 
llak s ha érdekük úgy hozza luagával, lllég a leg-
közelebbi hozzátartozóikat senl ösmerik. l\Iegtörtént 
lle1n egyszer, hogy valamely kal'avánból az apa fi, 

fiával elfogatott, de ezek azért sohase látták vagy 
ismerték egYInást, - természetesen elmenekült tár-
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saikat sem ismerik, mert ök - úgy állít ják, - csak 
véletlenül, épen elfogat:1suk előtt találkozta~ n, szét
ugrott karav:1nnal. 

A v:1ndorczigányok mint hhes lókötők és betörök 
orszáO'szerte i meretesek. A lólopásokat leginkább 

~ 

kora tavaszszal és öszszel üzik, a betöréseket pedig té-
len. I T yál'Oll, núnt enllítet.tük, leginkább a mezőket 
é.' zúutóföhleket sarczolják meg, de azért ha alkal
muk nyilik bármely lopásra is, azt elkövetni el nem 
mulasztják. A lótolvajoknak a czigányok kitünő 
társai; ott hol czigányok rendesen tartózkodnak, biz
tos, hogyavidékbeli 16tolvajok által felkerestetnek 
s mint közvetítők, továbbadó k, elrejtök stb. általuk 
felha ználtatnak. 

A czigányok egymás között, úgy miként a 16tolvajok, 
tolvaj utakat tartanak fenn, t. i. a karavánok egy
mástól 1/ 2-1 napi jál'ásra egy vagy több irányban 
letelepednek és ezen telepek egymás között folyton 
érintkeznek, a lopott jószágot gyol'san egyik czigány
teleptől a Inásikig továbbít ják, míg az az orgazdához 
kel'ül. Ily művelettel a karavánnak rendesen csak 
egy vagy két tagja foglalkozik s épen ezért nehéz 
reájuk bizonyítani, hogyalopásban l~észesek. 

A kóbor czigányok sikeres ellenörzését azok ra
vaszsága, nevük folytonos yáltoztatása, k6bor élet
módjuk és a rosszban való megrögzöttségük nehezíti 
meg, mely okok miatt a csendőrségnek - melynek 
e néppel minduntalan teeIldője akad - nehéz felada
tot kell megoldania, ha ezen egyénektől a vagyon- éR 
8zemélybiztonságot megóvni akarja. 

Kóborló czigánytól - ha azt szeIllélyesen nelll is
merjük - valódi nevét megtudni nem lehet; 111egtör
tént neIn egyszer, hogy egy-két órai időközben nevét 
kérdezve, két sőt három nevei is mond a lllegszorult 
czigány s ha ezen csih'és-csaval'ás miatt kért1Őre vo
üatik, azt állítja, hogy így is, úgy is hivják. - P. o. 
megtörtént, hogy egy czigány, ki valaIni csiny luiatt 
a cselldőrök által elfogatott H a kinek valódi llevo 
Petrovi volt, a kikél'dezésnél az á.llít.otta, hogy Var-
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g{uHtk hív.iák, fi, llfÍln. talált két kel'e8ztlevél azonba11 
ú'rközy és Laluttos névre sz6lott; - e neveket e 

czig:'tny nlind ha.sználta, illetve a lnint a szükség llla

g(wal hozta, neveit cSOl·élte s lnidőn kérdőre VOlla
tott, hogy n.lig két hét előtt még Petrovic!=! volt, 
hog.va.n hivhn.tja tehát magát TIlost Va.rgál1ak? azt 
állítá" hogy pár nap előtt llagya.nyjáva.l találkozott s 
az lTIonclá meg neki, hogy őt tnln .. jd nképen Vnxg(t
nak hivják. Későbbi kikérdezés folyal'uán pedig 
hol az egyik, hol a másik nevét mondá sajátjának s 
Illeglátszott e 20-22 éves czigányon, hogy neve fe
lől Inaga sincsen tisztában. - Ezen névcserélések, 
lllelyek a czigányok között napi renden vannak, ellen· 
őrzésüket és esetleges nyomozáeukat igen megnehezí
tik s ha számba veszszük, hogy minden czigány luég 
egy, sőt több csúfnévvel is bír tár3ai között, fel
találásuk - tekintve kóbor életrrlódjnkat - sokszor 
luajdnem kivihetetlen. 

Veszélyesek a czigányok a közbiztonságra még azért 
is, Inert e llépfaj a többi lakosságtól 111agát a meny
nyire lehet elzárja FI így alakosság lllaga sem ismeri 
őket s továbbá, nlel't e népfaj a lopást, rablást s 
más bílntényt llenl is tal' t ja bűnnek, hanem saját 
élete fentartáRtíhoz szükséges eszköznek, 

Ba.j társukat, a ki valamely törvényellenesség Iniatt 
fogságba kerül, ulintegy vél'tanúna.k tartják, mel't 
előttük azon egyén bír a legnagyobb oecscsel és te
kintélylyel, :1 ki a legl'avaszabb és legtigyeseL~ tol
vaj közöttük s fi, ki ulár tettei által a többieket bi
zonyos tiszteletre és ragaszkoc1ttsra kény8zeríti lllaga 
il'ttut, - tehát a Ini felfogó,suuk s7.erint a ki n. leg
nagyobb gazell1bel'. 

A váudol'czigányok közveszélyessége teljes vagyon
talanságukkal párosult kóborláRukban rejlik, lllert 
luÍnt ismeretlenek ,'"aav kevésbé i "lllerutm~ek egy oi1n-o. 
tényt ha bárhol is elkövetnek, a tett helyétől aZOll-

nal távoli vidékro luenekülnek; ültlüzésük beyezeté
Afhe tehát a legtöbb esetben a legcsekélyebb táll1pont 
~ eIU létezik. Ep(~n ezél·t minden csellílőr-szakaszpa-



l'ancslloks6,gnn,k szolgálati ól'dekében fekszik n, köz
jga7.gatási lHttós{tggal egyet.értőleg ezen kóhorlást mea
akadályo7.ni. l\tlinden szakl1szparaucsllokság, n, b~l 
erre közbiztonsági szelnpontból szükség van, olla w
rekeLlj ék, hogy megyéjében szabályrendelet alkottas
sék, mely u. czigányok vánclorlását lehetőleg korlá
tozza, illetőleg megtiltja. 

Idegen lllunkanélküli czigány t egy örsparancsnok se 
tŰl:jön Illeg saját területén, hanem ha az illető munka 
nélkül, ha bár igazolványnyal is, örsköl'letében csava
rog, az illető szolgabirósig elé, mint munkanélküli 
csavargót, illetőségi helyére való eltolonczolás végett 
állítsa elő. - Hogy azonban a csendőrök a saját 
illetőségií. czigányokat az idegenektől megkülönböz
tetni képesek legyenek, ajánlatos minden örsnek saját 
vánLlorczigányait nyilvántartani. - Ezen nyilván
tartásban a családok külön-külön csoportban veendök 
fel. Ha a czigányoknak különös ismertető jelei vagy 
csúfnevei vannak, azok is feljegyzenc1ők, nlert ezek 
után hamarább található fel a szökésben lévő czi
gány, mint valódi neve után, melyet mÍlldnntalau 
változtat. 

A lllennyire lehet, oda kell törekedni minden örs
parancsnokságnak, hogy a csenc1őrök a czigányokat 
személyesen ismerjék, me~-t ez iltal sok tévntra \'e
zetésuek elej ét veszik. 

A nyilvántartás esetről esetre helyesbítendő. 
Ha minden örs saját czigányaival tisztában vau, 

t. i. azokr61 nyilvántartá9sal bír és ha csak r~szbel~ 
is ismeri ő ket, az idegen czigány t azonnal felIsmerI 
s ha azt területéről, - mint előbb elnHtettük -
azonnal eltávolítja, a vánc1orláR, ha nenl is szűnik 
Illeg teljesen, (le bizonyára a legcsekélyehb lU é l'\'l'e 

szol'Íttatik. 
Minden örs csendőreinek ft saját öl'skörletbel~ azoll 

helyeket, hul czigányok tartózkodni szokt.ak ,Ismer. 
niök kell, e helyek tehát gyakorta lneglepelldók s ha 
utt vagy bárhol czigánykaravinra bukk":unak, .~lB 
sOl'ban is meggyőződnek arr61, vajjon saJát tel'111et· 
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beliek-e az illetők vagy sem? Ha saját területbeliek, 
felelősségre vonanclók, hogy rendes foglalkozás után 
miért neIn néznek? mivel tartják fenn magukat, 
hová mennek, honnan jönnek? továbbá igazolásra 
szorítandók, hogy illetőségi helyökről eltávozásuk 
után mivel foglalkoztak s hol voltak? . 

A czigányoktól kapott válaszszal ne elégedjenek 
meg a csendőrök, hanem hacsak lehet győződj enek 
mf:1g azok valócliEágáról is, Ha a saját czigányok 
munka nélkül csavarognak, megbüntetés és illetőségi 
helyökre való vjsszakisél'és czéljából az illetékes szol
gabirói hivatal elé állítanc1ók. Ha idegenek a czi
gányok és más egyéb büntetendő cselekmény elkö
vetésében nem gyanusak vagy azzal nem terheltetnek, 
szintén azon szolgabiróság elé ál1ítanc1ók, melynek 
területén él'ettek, hogy illetőségi helyökre eltolonczol
tassanak. 

1\1inc1en czigánykaravánnál, legyen az saját terület
beli vagy idegen czigány ha a csenclőrök által bárhol 
csavarogva és munka nélkül találtatik, alapos meg
győződés szerzendő, vajjon e közveszélyes egyéneknél 
nincsenek-e lopott lovak vagy más, biíntényből szár
mazó tárgyak. 

A munka nélkül csavargó czigányok mindig alapo
san gyanusHbatók, hogy náluk bünjelek vannak el
rejtve, illetve olyanok birtokában vannak. 

Egy czigány karaván megállítása és átvizsgálása 
bizonyos ügyességet és szemességet kiván, mert a czi
gányok rendkivi:il furfangosak s a lopott tárgyakat, 
különösen pénzt, ékszert vagy más kisebb tárgyakat 
oly ügyesen képesek elrejteni, hogy azokat egy ,k~
vésbé tapasztalt egyén náluk llgyan soha sem talalJ8. 
meg. 

Nagy elővigyázatot kiván egy karaván megállítása 
már azon okb61 is, mert a czigányok rendesen, ha a 
csenclől't jóeleve észreveszik, a szélr6zsa minden irá
nyában Bzétfutnak, mielőtt a csendőrök ennek meg
akadályozás6,t luég csak megkisérelhették volna. -
Ilyenkor a kocsikban legfeljebb csn,k gyermekek s egy 
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pár vén asszony marad, ldktől hiába vár bárki is 
legcsekélyebb felvilágosítást is, - ezek mit sem tud
nak: n, lllogszökötteket pedig állítólag n8111 iSluerik. 
A csendőröknek ez okból törekec1niök kell, hogy a 
czigánylm,rav~1nokat, ha csak lehet, meglepjék és a 
czigftnyok első pilln.natnyi meghökkenését szökésük 
megakadályozá ára felha znilják. 

Egy menésben lévő czigánykal'aván megállítása a 
következőleg foganatosítandó: 

A járőr a karavánt 15-2 J lépés távolságról készen 
vett fegyverrel megállítja s meghagyja, hogya csapat 
összes ttlJgjai az első kocsi és a csenrlőrök közé állja
nak. l\Iinden beszéd azonnal betiltandó, mel't a czi
gányok, ha beszélni kezdenek, valamennyiöknek egy
szen'e megered a nyelve s oly zsinatot csapnak, hogy 
abból senki eligazodni nem képes. Figyelmezteten
dők, hogy csak az beszéljen, rt kihez kérdés fog in
téztetni. Ezután a férfiak az (lt egyik, a nők és 
gyennekek az út másik oldalára üljenek úgy, hogy 
a csendörök felé háttal fordulva legyenek s így se 
meg ne figyelhessék, sem pedig váratlanul Illeg ne 
támac1hassák a csenclőröket. 

Ha a czigányok ekkép elhelyezkedtek, azon férfiak 
szólít.andók elő, kik kocsival és lóval birndk. A járőr
vezető ezektől a járlatokat elkéri és elveszi. Ha 
több czigány van kik lóval birnak, akkor az első 
kocsi tulajdonosa a csendőrökkel marad, a többiek 
pedig helyökre küluendők. A Jllásodcsen<lől' a le, 
ültetett czigányokra ügyel, míg a j árőrvezetö a lov~k 
tulajdonosával a lovakat a járlatokkal basoulítda 
Öfsze. Ha egy czjgp,nynyal végzett, helyére küldi 
és a következőt szólítja elő. " 

A niásodcsenclőr úgy álljon az út közepén, hogy 
mjnt előbb említettük a~ iHő czigó.nyol~at felügyelhesse, 
de társát is láthassa, hogy annak Inilluen pillanatbfl:ll 
segítséget nyuj tbasson. 

Ha a lovak a j árlatokkal összehasolllí tt:ttt1lJk A nlin
clen l'enrlben találtatott, a kocsik átvizsgálú,sn.ra l~erül 
a Ror, Ezp.l~ átvizsgálása, ha poIO'n.ri tanú van j -
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len, akkol' ennek és a kocsitulajdonosnak jelenlétében 
kell történnie. A holmi előmutatására - más alkal
nuts egyén hiányában - czigánygyermekek alkal
mazhatók; czigányasszonyokat a kocsiban lévő tár
gyak előmutatásál'a semmi szín alatt sem szabad al
kalmazni, mert e nők a lopott tál'gyak eh'ejtésében 
rendkivül ügyesek, de a kisebb értéktál'gyakat s külö
nösen a papirpénzt, ha megszorulnak, rendesen oly 
testrészükbe rejtik el, melyet megnevezni a szemé
rem tilt. A czigányasszonyok ruhája is alkalmas a 
kisebb tárgyak elrejté~ére s renclesen minden czi
gányasszony ruhájában tolvaj zseb is van, melyben 
mindent, a mit akarnak, eltüntethetnek. 

A kocsik átvizsgálásánál legelőbb is a ponyvák vé
tetnek le s ezek alaposan megvizsgálandók. A tájé
kozatlan ember alig tudja elgondolni, hogy a lyukas 
és foltos ponyva hogyan szolgálhat valaminek rejt
helyül? Pedig e ponyvák számtalan foltja csupa zseb, 
melyekbe pénz, értéktárgyak, hamis lólevelek, igazol
ványok, idegen keresztlevelek stb. stb. a czigányok 
által bevarratnak. 

Ezen foltokat egyenkint meg kell tapogatni s ha 
idegen tárgyat érez bennük a csendőr, le kell azokat 
fejteni és meggyöződni, hogy mi van bennük? A ponyva 
után jön a kocsiban lévő ágynemü és rongyok át
vizsgálása. A dunyhák két hosszvégükön a czigány
gyerekek által megfogandók s akképen fordítanclók, 
hogya tollak a dunyha eg3Tik hosszolclalában legye
nek. Ezután a dunyha lassan arra az oldalra fordít
tatik, melyben tollak nincsenek; ezen eljárás követ
keztében minden nehezebb tárgy, mely esetleg a 
dunyhában el vnn rejtve, gyorsabban esik atollnál ; 
tehát esése észrevehető. 

Ha szükséges, fi, dunyhákat kézzel is meg kell tapo
gatni, épen úgy a párnákat is, mert ezekbe is szok
ták a czigányok értéktárgyaikat elrejteni. A ko: 
csikban lévő rongyok onnan kiemelendök, a kOCSI 
mellé szórandók és egyenként megvizsgálandók. 
Ha a kocsi belseje átvizsgáltatott s onnan lllég a 

13~': 
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zl~hn,Ct v~gy széna is" eltávo~ittatott - mely szintén 
ln, ~vlzsgaland6 - kovetkezlk a kocsi részletes meg
t } lutése. Az oldallétrák leveenc1ők, az alsó desz
l·a,k hasonlóan, ~ert r~ndesen minden czigány.kocsi 
dupla. al ó-c1eszkavCtl bIr, melyek - léczek által egy· 
rná tól elvála"ztva - egy hosszú lapos fiókot képez
II 1-. A kocsi a czigány lakhelye, szállítási esz· 
köze, éléskn.ull'ájn., egy szóval IDinuene' felhasznál 
te~lát abban minden, zugot és cHinál i~ benne oly 
rejtett helyeket,. illlnöli:l'e az ember nem is gon
dolna. Igy például a kocsirudakat vagy az oldal
létl:~k nuljt~t, esetleg a nynjtófát hosszirányban meg
fnrJ,ak, e nyllasokat egy fadarabbal elzárják, s e lyukak 
aztan legal~almasabb helyül sz~lgálnak a papirpénz 
és egyéb kisebb tért elfoglaló targyak elrejtésére. 

Kisebb tel-jedelmü értéktárgyakat rongyokba gön
gyölye a kocsicleszkák alá is, a nyujtó-fál'a erősíte
nek, hol - ha a deszka le nem vétetik a kocsiról -
senki sem láthatja azokat. Igen czélszerű a kocsik 
egyes l'é~zeit megkol)ogtatni s meggyőződni, valjon 
nem üresek-e? s ha igen, magától értetik, hogy az Ül' 
tartalmáról meggyőLőclést kell szerezni. 

Egy kocsi a másik után ekép átvizsgálandó s ha 
minden rendben találtatott, t. i. a czigány oknál lopott 
tárgyak nem találtattak és ha az illető czigányok sa
ját területbeliek voltak s tényleg munkakeresés miatt 
indultak útnak, a l6levelek visszaadása után szaba
don bocsátandók. Ellenben ha a czigány ok ide
gen t€,rületbeliek és munka nélkül csavarognak vagy 
pedig ha saját czigányok is, de beigazoini nem tud
ják hogy tényleg munka után tartják fenn magukat, 
az illetékes szolgabirói hivatal elé állítandók, hogy 
illetékességi helyökre visszakisértessenek. 

Ha a czigányoknál lopásból eredő tárgyak találtat-
nak, akkor az egész csapat - miután közártaltnúak -
testükön is megmotozandó, azután a talált bií.njelvé
nyek honnan tÖl'tént szerzése iránt a nyomozás be· 
vezetendő; a czigányok pedig az illetékes biróságnak 
átadand6k. 
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Czigáuykaravánokat mindig oly helyen kell meg
lnotozni, hol a ll10tozásboz polgál'i tanuk szerezhe
tök és a lllotozáshoz kellő segítség van, ez okbbl a 
meglepett czígá.nyok mindig a legközelebbi ember 
lakta helyre kisérenc1ők és ott motozandók meg. 
Kivételt csak azon esetek képp.znek, midőn a csend
őrök üldöznek s üldözés közben egy czigánykaraván 
luegmotozása válik szükségess é - tehát a czigányok
Dak egy bázhoz vagy községbe való kisérése késede
lemmel jár s e késedelem a7.í üldözés eredményét 
veszélyeztetné. Ilyenkor a czigányok ott a hol talál
tatnak lnotozandók meg, megjegyezve, hogy még ilyen
kor is az erdőben vagy berkes helyeken a motozást 
mellőzni kell, hanem a czigányok egy tisztás helyre 
vagy szabad mezőre kisérendők, hol minden táma
dásuk, szökésük vagy a tárgyaknak elrejtése köny
nyebben lnegakadályozható mint az erdőben Yai!y 
a bokrok között. 

Egy czigánycsapat kisérése szintén nagy vigyázatot 
igényel, mert a czigányok, különösen ha hűnösek, 
hacsak szerét tehetik lnegszöknek, az esetleg Inég 
náluk l~vő vagy fel nem fedezett bűnjelvényeket 
pedig kisérés közben vagyeldobják vagy megsem
misítik. 

Ha tehát egy czigánycsapat kísérése válik szük
ségessé, ezen kiséret a következőleg foganatosítandó. 

A férfiak a kocsikról mind leszállítandók és egy
máshoz bilincselve a kocsik elé állítandók. A kocsik
ról a ponyvák leszec1endők és a kocsik belsejébe teen
dők, hogyakocsikban ülők láthatók leg~-enek, az 
asszonyok és gyermekek akocsikba ültetenc1ők. 
A lovak hajtása egy asszonyra vagy gyermekre bi
zandó. A járőr egyik tagja az el ő kocsi luclleU, 
közvetlen a férfi czigányok után, llJíg a másik csendőr 
az utolsó kocsi után akkép halad, hogy az egéRz ka
l'avánt áttekintheti s társát is mindig láthatja. 
Az elől haladó csendőr kötelessége a férfiakra vala
Inint arra is ügyelni, hogy az első kocsi s utána fi, többi 
el ne vágtassOlll míg ~ hl\tnl llaladó cseudőr fil"'j I 



vigyáz, hogy a kocsikból senki semmit ki ne dobjon 
és azokról meg ne ugorjon. A két csondőr, ha 
szükséges, a·zonnal egymás segélyére siet. 

Menetköz ben nem türenclő, hogy a kocsik egymás
t61 elmaradj anak és ez által a két csendőr egymás
tól nagyobb távolságra elválasztassék; szigornan kell 
tehát követelni, hogy a kocsik szorosan egymás 
után zárakozzanak. Legczélszeritbb a legrosszabb 
lovakkal bir6 kocsit előre, a legjobb lovakkal birót 
pedig bátra beosztani, - ez által az elhajtn,s, mely 
különben a kocsik előtt halad6 czigányok által is meg 
van nehezítve meghiusíttatik és a kocsik SZOl'OS csatla
kozása elére tik . 

Ha több csendőr van jelen, azok a karavánt körül
fogják és 11gy kisérik. 

Ha egy pihenő vagy tanyázó czigánycsapatra buk
kannak a csendőrök, a következő eljárás alkalma
zandó: 

Fegyverek készen véve, megtiltatik, hogy helyéről 
egy is mozduljon. Erre a férfiak egyenkint elő 
sz6lítand6k s ha a meglepetés erdőben vagy bokros 
helyen történt megbilincselendők, - mivel máskülön
ben mind megszöknek. 

Ezután a lólevelek a czigányoktól elszedendők, a 
lovak egy asszony vagy gyermek által befogatandók 
és az egész csapat a illotozásra alkalmas helyre, köz
ségbe, tanyára, szabad mezőre stb. kisérendő, boI a 
már leirtak szerint járandó el. 

Mielőtt azonban egy ily tanyázó czigánycsapat tova 
kisértetnék, azon hely, hol le voltak telepedve, alapo
san átvizsgálandó, valjon nem-e rejtettek elott a 
czigányok valamit? A húst l'endesen fölü n,ln.tt tart
ják, t. i. gödröt ásnak, melybe a húst teszik s galyal~
kal leföc1ik. A lopott tárgyakat is rendesen tanya
juk környékén elássák s nem egyszer lllegtörtél1ik, 
bogy luég a tűzhely alá is gödröt ásnal{ 8 abbttll tf~rt
ják a lopott tárgyakat addig, míg azokat elhasználJák 
vagy értékesítik. 
~ sttját vánc1orczigányok is ha a~ok az őrsköl'let· 
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b'l ne1H is t,ávoznn.k el, a c lldőrök által gyakran 
III glep ~naök B mÍll<l:1nllyiszor meggyözödés sz~r
vo wlő, hocry n1Íböl élnek, Illivel fogla}koznak, nIn
csenek-c öSHz'liöttetésben lilás csavargo csapatoi-ka], 
11 'lll-e közvetíWi vagy orgazdú.i azoknak? A csena
liröknek a czigállyok ellenörjzése mellett oda kell 
tÖl'ekedniök, hogy e nép a lnunkát ne kerülje, hanem 
dolgozzon. . , .. 

:l\fagnk a csendöl'ök rajti1 legyenek, hogy sa~at 01'S-

beli cziO'ányaik I11unkát kapjanak, mert csak IS ez az 
egyedüli n;ócl, hogy e nép 111agának a fentartáshoz 
szükséges kellékeket tisztességes úton megszerezze S 

ha. ez Illegvan, szigorú ellenörzés mellett a lopásl'ól 
is lassankint leszoldk. 

A csendőrök tehát czigányaikat szép szóvai mun
kára biztas. ák, nekiek a munka hasznát és állását 
magyarázzák meg, a l3okosságot pedig kérjék és figyel
meztessék, hogy a czigány oknak munkát adj on s ne 
zárja el az utat oly egyén elóI, a" ki dolgozni, tehát 
javulni akar. 

N agyobb uradalmak, de a poleárság maga is belú,t
ják, hogya czigányok ha dolgo~nak, kevésbé veszé
lyeztetik a közbiztonságot, tehát ha gyenge munkás 
is még most a czigány, de adnak nekiek lllunkát. 
Azért azonban a dolgoztS czigáuy is ellenőrzendő, 
mert azt várni nem lehet, hogy egy bií.nben megrög
zött egyén, ha kÍf:sé jobban meO'y dolga, előlJbeni 
életével azonnal s7.akítson. A czigány lopni fog, ha 
al,ka~ma nyilik akkor is, nlikor lllltnkáj a van, de 10-
pasal neIn lesznek oly sllrűek, lllinth30 lllunka nélkül 
csavarogna s utóvégre is belátja fi, munka által te
relutett jobb helyzetét s idővel rossz szoká airól le-
11loncl. 

A munkában álló czigányok lnég akkor is ha 111á9 
rnegyebeliok, tehát nem safát területlJeliek s 'IlU, kellő 
igazolváuyokkal birnak, nem zaklat.antIók. Az illetők
nek. neve és illetösége kellő szelnélyleirással azonhan 
a.z Ill?tő örs álta~, hol, dolgoznak, felj egyzenclö azon 
czélbol, lllert nyal'ou at dolgozva a vidéket hol tal' • 
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tózkodnak átszimatolhatják és a lopásra alkalmas 
h~lyoket ~ipuhatolhatják, télen pedig, midőn már a 
YlC16ket latsz6lag elhagyták, ismét vissza térhetnek és 
a lopásoka~ végre is hajthat ják. Számtn,lan eset
be~, ha cZlg~nyo~ által követtetett el a lopás, oly 
cZlgRnyok baJtottak végre azt, kik nyáron ott dolgoz
tak. Ezért szükséges ily uolgozó idegen czigányok 
nevét tudni az illető örsnek, mert ez által az esetle
ges nY0111ozásokhoz magának támpontokat gyűjt, 
melyek nyolllán alkalom adtán eredményt érhet el. 
l\Iíg ha se nevüket, se illetékes helyüket nem ismerj; 
a nyomozáAnál csak eredillény nélkül tapogat6dzik. 

A czigányok nagy előszeretettel szokták magukat 
keresztlevelekkel igtlZolni. Oka mint már említet
tük abban rejlik, hogyakeresztleveleket könnyen 
szerezbetik be s nevüket a náluk lévő keresztlevelek 
alapján tetszésük szerint változtathatják. 

Renc1esen az elhalt czigányok keresztlevelei t szer
zik be, melyeket mint sajátjukat mutatnak fel. -
Ezek beszerzése igen egyszerű, p. o. Petrovics J 6ska 
20 éves czigány a sorozás alul meneküln1 akar, ezért 
más név alatt óhajt csavarogni, elmegy tehát egy 
idősebb czigányhoz, kinek már 20 éves vagy azon 
felüli gyermekei lehettek s közülök talán egy vagy 
több, - megközelítbetőleg hasonkorú fia, - meg is 
halt. Evvel összebeszélnek s egy kis áldomásért 
megállapodnak, hogy az öreg czigány - kit tegyük 
fel Vargának hivnak - egy 20-25 év előtt szüle
tett, de elhalt fia keresztlevelét kiveszi az illető lel
készi hivatalnál. Ez akadály nélkiU ki is adatik; 
mert a keresztlevelek semmiféle más igazolást nem 
tartalmaznak, mint azt, bogy X. egyén N. községben 
akkor és akkor született és megkereszteltetett. Az 
illető lelkész nem tudhatja, - éppen a czigányok 
vándor életm6dja miatt, - hogy az .i}le~~ tényleg 
azon egyén-e, a kire a keresztlevelet k13,llIt]a, luer~ a: 
czigány t talán soha se látta. Azt, hogy a valolh 
Val'ga Peti, kire a keresztlevelet ,kiállította, nlegh~lt-e 
vagy nem? szintén neU! tl~ahatJa, lllert a~ hQ~z~ II 
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II ru jelentetett azon egyszerű okból, mert a vándor
cziO'ányok kiskol'ú gyermekeiket, különösen a csecs e
Illőket: ha l1lüghalnak ott a hol éppen tanyáznak, 
rendesen minden vallási szel'tartás nólkül eltemetik. 
E példa mutatja, hogyan lesz Petrovic s Jóskából, 
Varga Peti vagy akármily más nevezetű egyén. -
Különben keresztleveleket a plébánia-hivataloktól 
csak akkor váltanak, ha kezüknél nincs elhalt egyé
nekről kereszt.levél, melyekkel azonban rendesell bő
ven el vannak látva és ulelyeket egymás között, a 
mint épen a szükség úgy hozza magával, kicserél
nek. Ezen manipuláczióval úgy összezavarják a 
neveket maguk között, hogy sok esetben a czigányok 
valódi nevöket biztosan lnaguk sem tudják és annál 
inkább elfelejtik saját nevüket, mert egymás között 
ritkán szólítják magukat valódi, hanem rendesen 
valami csúfnéven. Azért szükséges e csúfneveket 
ismerni, melyek a nyomozásnál fontosabb szerepet 
játszanak mint a valódi nevek, mivel ezek alapján a 
keresett czigány t a czigányok között biztosan fel lehet 
találni, - míg valódi nevén ritkán. 

A keresztlevelek a fenti ekből kifolyólag igazolvá
nyul el nem fogadhatók s ezért minden czigány, a 
kinek kereBztlevelén kivül más, a közigazgatási ható
ság által kiállított igazolványa nincsen, igazolvány 
nélkülinek tekintendő. 

Említettük volt, hogy a czigánykaravánok rende
sen 1/2 -1 napi, tehát körülbelül 25 40 kilométer 
távolságra, sokszor - különösen erdős vidéken -
közelebbre is, bizonyos vonalban letelepednek, mely 
vonalon továbbít ják a lopott állatokat és tárgyakat. -
Ha tehát a csendőrök munkanélküli czigány-karavá
nokat körleteikben nem ithnek meg é minden munka 
nélkül tanyázó czigánycsapatot az illetékes szolga
biróság elé állítanak, e tolvaj utak - melyeket nem 
csak a czigányok hanem más gazemberek is haszn:U
na~, - magukból megszünnek. 
~ ' Osszegezzük röviden az előadottakat és azokból 
lütü~k, hogya vántlorczigányok a sZe1uély- és va~ 'O~-
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biztonságra. közveszélyesek, hogy veszélyességük a 
lnunka~erü~ésbon és a rossz iránti hajlamukban találja 
luagyarazatnt, s végre hogy veszélyességüket a ván
dor élotlnód elősegíti és neveli. - A csenc1őrségnek 
tehát e veszély indító okait, t. io a munkakerülést és 
vinuorlást kell megakaclályozni, hogy e kóborlók 
loiszokjanH,k lassanként a rendes életmódra 8 így alTa, 
hogyaközbiztonságot ne veszélyeztessék. 

JJIég egy.~zeIJJ ~ elővigyá1tatról. 

A mult évi csendőrségi zsebkönyvben az «Elő
vigyázatról )) czÍmü közlemény a szolgálati utasítás 
és a csendőrnek az ellenszegülési esetekben köve
tendő luagatartására vonatkozó « Vezérfonal)) megfelelő 
§-ál'a hivatkozással fejtegeti és példával, illetve egy 
esetnek leü-ás ával bizonyítja, hogyacsendőrnek 
mindenkor, de kÜlönösen szolgáln.tteljesítése alkal
mával, a legnagyobb óvatosságot és elővigyázatot 
kell szem előt.t tartani; s minthogy az elővigyázat 
és óvatosság szem előtt tartására nézve már a fent
említett közleményben is elegendő érvek monc1attak 
el, ez alkalommal ujabb fejtegetésbe és bizonyítga
tásba bocsátkozni felesleges volna, csupán két meg
történt eset leirása szolgálj on annak bebizonyításiul, 
hogy a többször jelzett czikknek mennyire igaza van, 
midőn azt mondja, hogy az «elővigyázat és óvatos
ság épen úgy, mint a becsületesség és igazságszere
tet minden egyes csendőrnek nélkü1özhet1en kelléke». 

1. Egy orgyilkos ellen alkalmazott fegyver-
használat. 

l\Iatuz József csendőr-járőrvezető és Rzoboticzki 
Sándor csenc1őrbő1 állott járőr, a szászkabáuyai örs
l'ő1, a május hó 1-én országRZel'te meginclnlt lUtn.l{Luos 
nlunliásillozgahnak miatt ideiglelleseu a burzá8~kn.i 
öTsre volt vezényelve, a honnan nuíjns 2-án délelőtt 
111/2 órakor indíttatott vissza örRére. 

~ ú,i molclova~ örsöt érintve, ott illen" t tart tta.k 
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B inn n délután 4· 61'0,1\:01' elindulván, hazafelé menet 
lnint Útijú.rő1' portyÍLztak a hegyek között vezető út: 
vOllalon. Éjjel 11 és 12 óra között a szászkabányaI 
hntú,rllfl,ll, a lVlalOlllvölgy nevű terep részen, a gyalog
úton egy fekvő embert pillantottak meg. Matuz 
J:illOR csendőr járőrvezető a fekvő alakhoz lépett, 
föléje lehajolt, kiléte iránt kérdezte és miután ismé
teU' kérdéRére feleletet nem kapott, ruháját megfogva 
meO'lnozgatta, nÜl'e az illető gyorsan felugrott és egy 
hirtelen mozdulattal kést rántott elő, azzal nlatuz 
csendőrt hasba szúrta és azon irányban, melyről a 
csendől'ök jöttek, elfutott. 

A merénylet el1{övetése pillanat műve volt. 
l\Iatuz csendőr érezvén megsebesül és ét, fegyverét 

súlyba vette s minthogy az éj sötétje miatt a futó 
merénylőre lőni nem lehetett, a futamoc1ót mindkét 
c 'elldőr üldözőbe vette, ki az útTólletéTve, a patak 
partján iparkodott elmenekülni. 

l\latuz csendőr nem veszÍtvén el lélekjelenlétét, 
daczára életveszélyes sebének melyből a vér patak-o 
zott, a merénylőt megl{erülni és élve elfogni iparko
dott, azonban ezen törekvése közben érezte hogy 
el·eje fogy s vérveszteség e folytán annyira gyöngül, 
hogy az üldözést nem folytathatja. Ekkor utasította 
jál'örtását, hogy a menekülőt, ki ismételt felszólítás 
daczára sem állott Ineg, lőjj e le, mely utasításra 
Szoboticzki csendőr azt válaszolta, hogy netn látja a 
menekülőt, tehát nem lőhet. Matuz csendőr mORt 
megállott, hirtelen táj ékozta magá t, a menekülőt 
megpillantotta, reá lőtt s bár lövésének hatá át a 
sötétség miatt nenl észlelhette, annyit mégis észre
vett, hogy a menekülő mintha megbotlott volna. 
l\iatuz csendőr ekkor már teljesen kimel'ülve lévén, 
leült s járőrtársó,t utasította, siessen S'lászkabányára, 
hozz,o? orvost, mivel igen rosszul órzi magát. Az 
utasltasnak eleget teendő, Szoboticzki csendőr elsie
tett, hogya szükséges segélyt meghozza. Matuz 
csendőr daczára kimerültségének, az üldözött me
rénylőt nem hagyta :fig;ye~en kívül s alig hogy S~ • 



boticzld csendőr eltávozott, észrevette, hogy az ül
dözött ii:lmét előre mozog, mire ülőhelyzetéből 
lllég két lövóst tett a nlo:tgó al als ra, mely lövések 
utú,n a sebesiilt csendőr eszméletét veszté, cIe rövid 
idő lllulva lnagithoz tért, felkelt s balkezÁt sebére 
nyomva, jobbjában fegyverével a patakon átkelt, 
utána nézendő, hogy az üldözöttel mi történt s mi
után azon pontra ért, a hová lövéseit irányozta, az 
üldözöttet, kiben megtámadóját felismerte, már halva 
találta. l\Iatuz esendől' el<kor már teljesen kimerülve 
lévén, <le hogy a hullát kötelesgégAzerüen nlégis meg
őrizhes e, annak közelében a gyepre lefeküc1ött és ily 
helyzethen vúrta a segélyt, mely mintegy fél óra 
mul va megérkezett s miután a sebesült csendőr az 
elRő ápolft" ban részesült, örsére beszállíttatott. 

A szúrás, melyet l\fatuz csenc1őr kapott, a köpe
nyen, znbbollJon és ingen áthatolva, testén 2 cm. 
hosszú, 3 cm. mély sebet ejtett és csak az a vélet
len luentette meg életét, hogy a szúrás rézsutosan 
elhajlott, a mi körülbelül annak tulajdonítható, hogy 
a kés a ruházaton áthatolva, eredeti irányától egy 
kis"é eltél t. 

A merénylő hullájában Pervu Gligorie újsopoti 
lakos, hirhedt orvvadász és egyébként vakmerő, ro
vott előélet.ü egyén ismertetett fel. A bonczolás alkal
mával megállapíttatott, miszerint egy lövés az alvég
tagokat találta, két lövés pedig föltétlenül halá
los volt. 

Ha a fentebb elmondott esetet bonczkés alá vesz
szük, azon meggyőződésre jutunk, hogy l\tlatuz József 
csendőr akkor, midőn az út hosszában fekvő embert 
felkö1tJtte, illetve föléj e baj olt, őt ruháj ánál fogva 
felrázta és ébresztette, neln volt eléggé elővigyázó, 
mert járőrtársát nem utasította arra, hogy fegyverét 
szükség esetére készen tartsa és bogy az ismeretlent 
is teljes figyelelnmel kísérje. 

Az általános szolg. batározványok 105. pontja sze
rint (\rendes portyázások alkalmával a járőr mindig 
~iváJó éberséget fej tsen ki és figyelruét a legcsf}ké. 
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h bb részletekre is terjeszsze ki»; «l)o~ázá~ alk~l-
• , l e l o . J'a' l'öl' fiD'yeltnéllek ki kell terJednle mln-

nHL\ d, CN l:) ~ • k"t l 
1 

. o· 10 l}OI)t méD' vHáD'osfi',bball iJeSZlOe es
( II 1'0 ll, ",' b, o , , • t SŰl'rÓVÓ a cgolldörllek az elővlgyaz~tot. E szerIn · 
II i~röl'l<l)dés al knJ lU ával különösen 1Slll:eretleneket ,a 
j.hör lll!1O'ához közel ne bocsásson, mIvel ezen elő
',;j O'Y{1zati l:) l'ellds~abály szem elől , téyesztése esetén 
v{Lt~atlallúl könnyen megrohantath~tnek s e~~tl~g ?ya
l:\zn.tos lefegyvcrezésnek lehetne klté~~; a J aro~' alta~ 
lábau minden perczben, különösen éjjel, megtamad
tató,sl'a, de támadásra is mindenkor készen legyen». 
(A járőr szolgálat., közben ~ legnagyobb ébers~ggel 
és körültekintéssel Jarva el,lsmeretlenekbe ne. bIzzék, 
ezek irányában mindig gyanakvó legyen, de Ismere
tes egyének irányában is mindig kellő 6vatossággal 
jáljon el,,) 

A járőr az itt felsorolt nélkülözhetetlenül szüksé-
ges szabályokat, üdvös elveket nem híven követte s 
ez magát nyomban és keserűen megboszulta, a meny
nyiben majdnem egy derék csendőr élete esett áldo-
zatul. 

Dicsérettel kell mégis megemlékezni Matuz József 
csendőr derék magatartásáról, ki daczára súlyos sebe
sültségéllek, bátorságát, lélekjelenlétét, higgadtságát 
nem veszítette el, a gonosztevőt észszerűen üldözte, 
fegyverét, daczál'a növekvő gyengülésének és az éj 
sötétjének, ügyesen használta, s egész eljárása a de
rék csendőrt és bátor katonát tünteti fel szemünk előtt. 

2. Egy ellenszegülő ellen alkalmazott fegyvel'" 
használat. 

Gilt Fel'encz csendőr járőrvezető és Kozma Ántal 
pr. csendől'ből állott lovas jál'őr a zentai öl'sről f. év 
áPI:il ~~.én délután 1 órakor a 3. számú őrjárat le
portyazasa végett l'endes szolgálatba elindittatván 
25-én. a déli órákban a felső tanyákon portyn.zva 
~evesl Sándor földmívelő gazdától értesültek, mísze: 
~lnt ugyanazon hó 22-én birkái közül három darab 
lsmel'etlen tettes által ellopatott. 
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A jlU'{)r ezen feljelentés folytán rendes szolgálat't 
ll~egszn.kft,v{l, a tet.~e8 és lopott tárgy utáni nyom~. 
~!1,8t b~v zotte s eko~ben ért~sült, hogy a lopás nap
Jun Fa/tyol Ilnl'e, klshegyesI lakos, rovott előéletü 
Y~ ~~l~ e~;, köz{u:talmú egyén, kocsiján a felső tanyák 
k,ozot.t J:1l't: mIll k folytán a járőrben azon gyanu 
tnll1utlt, hogya lopást yalószÍnüleO' Fátyol Imre 
követte el. A járőr nyomozását Kishegyes felé foly
t~~va; útközbe~ több közártalmunál eredmény nél
kul kutatott s 19y este 9 órn.kor érkezett meg Kishe
gyesl'e, hol lóról leszállva, azokat, mint azt máskor 
is tenni szokULk, Hegedűs János kovácsmester istálló
jába bekötött~k. A járőr azután nyomozását folytatva, 
a kere ett Fa,tyol Imrét egy korcsmában, több tár
sával bOl'ozgatva, feltalálta ; Gut Ferencz csendőr 
Fátyol Imrét a korcsmából kihívta és felszólította, 
hogy kövesse lakására, mely felszóHtásnak az illető 
engedelmeskedett ugyan, de a járőrt útközben foly
ton a legdurvább szitkokkal és káromlásokkal illette 
azért, mert őt a csendőrök folyton zaklat j ák és hábor
gatják. A. laká "'boz érve, az utczai kis ajtón Fátyol 
elől ment be, utána Gut csendőr és mint utolsó Kozma 
pr. csenelőr következett. De a mint az udvaron benn 
voltak, a csenclőröket négy vad komondor rohanta 
meg, melyeket a tulaj don os, daczára a csendőrök 
felhivásának el nem szólított, sem másként nem csilla
pított. 1\Iinc1ennek daczára. Gut csendőr Fátyol mellett 
maradt, mÍO' Kozma pr. csendőr a komonclorokkal 
küzköc1ve kénytelen volt járől'társát61 elmaradni, mint
hogy őt az ebek az udvaron belől a kis aj tó mellé 
szon tották. 

Gut Ferencz csendőr fegyverét súlyba tartva él,té-
sére adta Fátyolnak hoO'y nála három darab lopott 

, lj 1 ' 
J
'uhot keresnek és felsz6lította ho!!y az nt varn.n 'v 'l' , lévő bÜ'kaakol ajtaját nyissa ki, J?1ely felszo ltaBl'l~ 
Fátyol azt f;elelte, hogy «(itten bIzony ~ercskealll 
nem fog az Uristen sem)) és ugyanazOll plllanatlmn 
Gut csendőrt megrohanva, jobb kezével III .llen l'a
gadta, baljával pedig fegyverét kapta el oly czélból, 
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hO(1Y azt, től Iv Cfy. Uut csel1döl' a támadót ma
"{tt;l ellöl-t, fl ft1gyverét 111indkét kézzel luegfogta, 
1 azon pillallatban Fátyol újból reá rohant és a 
f( CI 'Vl rt szin Lén kót kózv,el megfogta s azt a csendőr 
1- ;, 'ből ki cs 11\'fLl'ni ipctl'kodott. 

1~ v:'tlslÍcros pillnJnatban s miután Gut csendőr 
'r zt ho~y ellenfele testi erőben őt jóval fölül-
11lúlja. cse~(lől't{Ll'sát hivta segítségül, miközben fegy
v Jr~t rendkivüli testi ereiü támadójának kezeiből 
II hány O'vors és ügyes mozdulattal kiszabadította és 
llliuhí~ }"\ítyol újabb támadási szándékkal Teá rohanni 
nkfHt, támadóját egy jól irányzott lövéssel leterítette. 

1\Iinclez néhány pillanat alatt oly gyorsan ment 
végbe, hogy Gut csendől'nek sem döfő, sem vágó 
fe'~erének használatára, sem a segítségére iparkodó 

b. 
KOZ111a cRenclől' bevárására ideje neln volL 

Fátyol Imre rendkivüli testi ereje, vakmerősége 
és gonosz jelleménél fogva a környék réme volt s 
napirenden lévő erőszakoskoc1ásai mellett a legna
gyobb agyafurtsággal csalásokat is követett el. 1\tleg
lövetése után hozzá érkező feleségéhez a következő 
utolsó szavakat intézte: «Te ne láss, se ne hallj, se ne 
tnaj semmit)) ; ezen végrenc1elkezé8éből is eléggé lehet 
követke~detni bűnös üzelmekben gazdag életpályáj ára. 

l\Ieglövetése után végre még kiderült, hogy már 
előzőleg volt elhatározott szándéka, a járőr ellen va
lamely merényletet elkövetni. Ugyanis a zentai járáR 
főszolgabü'ói hivatala jegyzőkönyvileg értesítette a 
fegyverhasználati esetet kivizsgáló bizottsáO'ot, mi
szerint Fátyol bnre meglövetése előtt mint~gy néO'y 
héttel a szolgabirói hivatalban aZOll kérelmét adta 
elő, tiltassék Iueg a csendőr j ál'őröknek, hoO'y őt 
folyton ellenől'izzék, háborgassál-, mely kérele~llllel 
azo~ba~ a fő~~olgabil'ó eluta. ítván őt, egyidejűleg 
erkolcsos, becsuleteR életm6dra in tette. Az elutasítás 
f~löttl c1ühében azután Fátyol IU11'e a szolgabi1'6i 
hIvatalban nyilvánosan a következő szavakat mOll

dotta,: «hát ha ne111 segítenek, Il1aJ' fl seO'ítek én III aJ' tI 
é ' , fO' 

II lS nla~t ogoI·, tenni» . 
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A következmények bebizonyították, hogy nem rajta 
mllit gonosz szándékának megva16sftása. 

Birálat alá véve a járőlo eljárását, látjuk, hogy a 
járőr a csendőrségi szolgálati utasítás 47. §-át mel· 
lözve, magával Fátyol Imre házához bizalmi egyént 
llem vitt s ezen elővigyázati rendszabály mellőzése a 
járőITe érzékenynyé vált, mig ha ez megtörténik, 
akkor ezen bizalmi egyén a tulaj donképeni házmo
tozn,s megkezdéseig vagy a támad6 ebeket tartotta 
volna távol és akkor a csendőrök nincsenek kény
szerítve alTa, hogy egymástól el válj anak, vagy pedig 
Gut csendőr mellett maradva, a válságos pillanatban 
neki lehetett volna segítségére. De másrészt dicséret
tel kell kiemelni Gut Ferencz csendőr bátor maga
tartását, ki a legválságosabb pillanatban is meg
tal·tva lélekjelenlétét, megmentette fegyvere becsüle
tét. Meg kell még jegyezni továbbá azt is, hogy Gut 
Ferencz csendőr, midőn Kisbegyesen Fátyol Imre 
felkutatására in(hlit, ismerve ennek fölötte veszélyes 
voltát, tárkaloabélyának töltényürébe egy töltény t he
lyezett s ugyanazt tétette járőrtársával is, - azt hisszük 
ezen elővigyázat legalább részben hozzájárult a kocz
káztatott fegyverbec8ület és csendőrélet megmenté
séhez. 

Végre pedig Gut Ferencz csendől'ről kell még rö
viden megemlíteni, hogy úgy a fentebb elmondott 
esetnél, mint Barna Péter veszélyes közártalmúnak 
ugyancsak általa történt, a mult évi zsebkönyvben 
tárgyalt agyonlövésénél magát vitézül és derék csend
őrhöz illő módon viselte. 

A cselJldőlJ~legénységnel,~ po7g(íri S1tol
gálatbalJl való all~aliJna1t(ísa. 

Bizonyára életl!e vágó kérdés a csendőrlegénység
nél, ha a katonaI és elvállalt csendőrséO'i kötelezett
ség után a törvény által számál'a biztosltott J' oO'O'al ki-

/, , él' k bo' vanvan. nl, a evésbé terhes polgári szolgálatba ki-
vánkOZIk és az átlépést akként eszközölheti, bogy st 
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már lllegszerzett lJyngclíj igényét - ha csak egy-két 
napig tartó ruegszakítással is, el ne veszítse; más
felől pedig már jó eleve tisztában van, hogy tehet
sége és végzett iskolái alapján mily állásra számít
hat, minő eljárást kövessen, hogy igéuyét biztosítsa 
s ennek alapjá,n ~"'olgál'Í alkalmazást kapjon. A legény
ség ezen fontos érdekének szolgálni, az idevonatkozó 
törvényt és szabályokat oly alakban és akkora terje
delemben ismertetni, hogy abból minden szükséges 
tuLlni való könnyen megérthető legyen, ez tüzetett ki 
jelen dolgozat feladatául, annál is inkább, mert gyak
ran történik, hogy altisztek oly polgári állásra vágy
nak, melyet a törvény szerint el nem érhetnek vagy 
próLagyakorlat végett 6 havi szabac1ságTa számítanak, 
mely Ineg sem illeti őket. Ily esetekben a szabályo~ 
nem pontos ismerete - ha az illető számításaiLan 
csalódva látja III agát - elégedetlenséget szül; elég 
ok tehát arra, hogya csenc1őrségi zsebkönyv ez irány
ban útmutatóul szolgáljon, de csak is {ümutatóul, 
Inert mi sem áll távolabb, mint azon szándék, mintha 
jelen sorok a legénységet buzdítani akarnák polgári 
szolgálatba átlépni, sőt ellenkezőleg minden csendőr
től feltételeztetik annyi llyugoc1t megfontolás, hogy a 
katonai és polgári élet nyujtotta előnyöket és nehéz
ségeket saját egyéniségéhez, hajlamaihoz, családi, 
egészségi és pénzviszonyaihoz lllérten biráini képes 
leend. 

1. Igényjogosultság. Az altisztek és c. ellclőrök pol
gári alkalmazásttt Magyarországon az J 873. évi II. tör
,ónyczikk és ennek foganatosítástl.l'a a lll. kir, hon
vÁdehni nliniszteriulll által 1 7:3. évi 1:i:J66/IV. SZ!ÍUI 
alatt kiadott utasítás 8zabályoz7.a. Ezek szerint azon 
altisztek és csendőrök, kik a. hac1sel'egben, haditenge
részet-, hOll' úcIség- vagy csendörséguél telje~ 12 évig 
seLből leo'al{tbL (. évig mint altisztek szolgálta.l· és 
lna!5:tvisel:tükl'ől kt,tll'l'ZŰ JJl in/ítiíttf.c;se/' bírnak, igényt 
nyornek arra, hogy akár polgari közszolg{tlatball, al~ár 
a~ állam által segélyezett v:1snti vagy gözhajóz(Lsi 
vállalatoknúJ ú,lland()un alkalnlaztass:111al·, 
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A csendőr, ki tizedesi jelleggel bír, altisztnek tekin
tetik, tehát rövidség okú.él't ezen dolO'ozatLall csak az 
«altiszt» kifejezést hasznáhLnc1jnk. A ;zimzetes alti zti 
minőségben töltött idő is beszámíttatik a nyolcz évbe 
ellenben a tettleges szolgnJaton kívüli vagy fl, tarta: 
lékban töltött idő a 12 évbe nem számítható be, de a 
tartalékba történt áthelyezés megszakítást nem kél ez, 

Azon altisztek, kik az ellenség előtt vagy a köz
biztonsági szolgálatban sé1'iilvén meg, katonai szolo'á
latra ugyan képtelenekké váltak, de polgá,ri hivata
loknál még alkalmazhatók, tekintet nélkül szolgá
lati idejükre épen olyan igénynyel birnak, lllÍntha 
tizenkét évjg tettleg szolgáltak volna. 

2. Elnyerhető szolgálati állomások. A kOl'm5.uy 
által épen az 1873. évi II. törvényczikből kifoly lag 
intézkedés van téve, hogy az igényjogosult alti "zt k 
részére a polgári hatósagok fenntartsanak bizonyo~ 
szolgálati álloluásokat; azaz a fenntartott állomfl.. ok 
betöltésénél az igényjogosult altisztekllek mús kérel
mezők felett elsőbbségi jog biztosíttatik. 

Ezen fenntartot.t áUolnások a következők: 
a) minden hivatalszol[jai és alsóbbrend"; fdri."yd "eJi 

állomcls a közös és a m. kir. miniszterÍlllllokuál fl, 

horvát-szlavoll országos kormánynál, a fiumei királ, i 
kormányzóságnál, a magyal' államban létező ö ... z 
törvényszékeknél, biróságok- és egyéb hiva.tn.loknál 
fegy- és más intézeteknél, melyek egészben vagy rész
ben államköltségen tal'tatnak fenn; 

lJ) felel'észe ugyanezen állolnásoknak a Vn.l'ID g. ék-
nél (köztörvényhatóságoknál); . ' 

c) hivatal· és iroclaszolgai, als6bb l'ouclií f IVl ,yíz l 

és kezelési szolO'álat körébe tartozó áll lUÍLS l- ~Z o , 

állam áltn.l javac1ahnazott vagy biztosított, va nt], z-
hajózási és egyéb vállatol-núJ, lnég .p. dIO' II III . I}, 
azoknál, melyek jövőre ellgedólyeztotul foglln,k lmll 'lll 

a mú,r jelenleg lneglevőkuél is, III l. r·k nlaI' '~ml n· 
lyaik., ellgec1éJyoknl:lnya.ikllfLl f( g\~:L Vll.r 0', ..1>-
képen kijtelúzve vaulln.k CL szolO'{~ll},ti IUl lll'" k b t >1-
téSÓllól kiszo]g:'dt, altiszt, li: t fj,ry.I( luh ' l Ili. 
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A megelö~őleg a), b), c) pontok alatt elősorolt ha
tóságok, törvényszékek, bírósági és egyéb hivatalok, 
intézetek és vállalatok azon alsóbbrendű hicatalnoki 
állomások betöltésénél, melyekre m[tr fizetésben levő 
kebelb~li hivatalnokok elő nem léptethetők vagy 
nyngclíJttso k nem találtatnak, kötelezve vannak az 
igényjogosult és teljes képessé[/iiket kÍlnutató altisztek
nek más pályázók felett elsőbbséget adni. 

A törvény ezen intézkedése (5. §. első bekezdése) 
csak is olyaltisztekre értendő, kik hivatalnoki állásra 
jogosító igazolványnyal vannak ellátva. 

Ugyanezek a rendőrségi és pénzügyőrségi állomá
sok betöltésénél is hasonló előnyben l'észesülnek. (5. §. 
második bekezdése.) 

3. Igényjogosultsági igazolvány és annak meg· 
szerzése. Azon altisztek számára, kik valalnely fenn
tartott (polgári) szolgai vagy hivatalnoki állomáq 
elnyerésére a tÖl'vény értelmében igényt szel'eztek, a 
honvédelmi miniszterium igazolványt állít ki, mely
ről ugyanott jegyzék vezettetik s nlelyben világosan 
ki van mondva, hogy az altiszt milynemíí. polgári 
szolgálatra bír igénynyel és ezen igény mely évben 
szűnik meg. 

Igazol vány négyféle állíttatik ki és pedig: 
a) fekete nyomású vörös alapon oly jogosultak 

számára, kik 37. életévüket lnég nem töltötték be és 
nem hivatalnoki, hanem egyéb fenntal'tott állomásra 
tarthatnak igényt; 

b) fekete nyomású zöld alapon, az épen most elnlí
tett jogosultak számára, de a kik 37. életévüket már 
betöltötték: 

c) kék nyomású vörös alapon, oly jogosultak számára, 
kik 37. életévitket még nem töltötték be és hivatal
noki állásra tarthatnak igényt; 

cl) kék nyomású zöld alapon ugyan ily jogosul
tak számára, de a kik 37. életévüket már betöl
tötték. 

A 45. életévnél ülősebbeknek semminem"ü igény-
j ogosultsági igazol" áuy nem adatik, 

'14'" .,' 
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Az igazolvú,ny elnyerésére ~zü.kségeB eljárás abban 
á,lt hoO'y a. tettleges szolgálatban már nem álló, üe 
igénynyel biró altisztek a tartózko(~ási he~yükböÍ'lleg
közelebb eső honvéd gyalogezred kwgéBzltö pari1llCS
noksáO'ú'hoz fordulnak, ellenben a tettleges szolgálat
b:1.n l~vő csenc1őrlegénység a kihallgatásnál kéri az 
igényjoO'o"ultsági igazolvány kiszolgáltatását, mely 
kéré~· ~z ör::,parancsnok.. ág által szolgálati úton a 
SZil'llypal'ancsnok ághoz terjesztetvén fel, ahboz még 

csatolandó: 
1. az illetőnek sajátkezlí. pl'óbairása; 
2. orvosi bizonyítvány, hogy polgiri szolgálatra al-

kalmas, roelynek honvéd- vagy katona-orvos által ki
állítva, vagy ilyen által legaláblJ is láttammwa kell 
lennie (1. 1873. II. t.-CZ. 18 ... ); 

3. i~kolai bizonyítványok oly folyamodóknál, kik 
az aláhb részletezenc1ők szerint hivatalnoki állásra is 
igényt ta,rthn.tnak; 

4. bejelentendő az illetőnek szálnolási képessége; 
5. bejelentendő, hogy a folyamodó mely napon 

született éR végül hogy 
6. szükség esetén képes-e és minő pénzösszeget biz-

to íték gyn.nánt letennj. 
Az örsnek ilyképen felszerelt jelentése alapján a 

.. zárnyparanc~nokság megvizsgálja az igényt és a minő
sitvényi beadványt szerkeszti minden egyes folyamo
dóról, melynek alapján a honvéc1elmi miniszc.erium
tól az igazolvány a jogosultnak szolgálati úton le
aclatik s melyre ez sajátkezüleg a nevét és l'endi foko
zatát egy kijelölt helyen l'ávezetni t.al'tozik. 

4. Megkivántató iskolák és minösültség az iga
zolvány elnyerésére. Nemcsak tettleges l(atouai 
(csenc1örségi) szolgá.latban töltött 12 év 8 abból S 
mint altiszt szükséges arra, hogy fl, cselldől'legélly ég 
igényjogosultsági igazolvú,nyt nyerjen, hanem a tÖ~· 
vény 1. §-n azt is követeli, hoO'y az illető ked l'l,zr'í /l/l-

n(J.~ítL'éHyn!Jel is birjlln s ennyi °aztú'n elég, hogy szol
gaI vagy alsóbbrendű felviO'yázói állásra jogosító 
igazolvú,nyt kaphasson valaki~ 
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Egészen más szempont alá esnek azok, kik hiva
talnoki állásra tartanak igényt, 1nert ezeknél a most 
említett két feltételen kívül <1 korábban végzett isko
lák is tekintetbe veendők. 

Sokan azt hitték, hogy a csendőr-altiszti iskola 
vagy 1-2 gylnnasiális avagy reáliskolai osztály el vég
zése őket feljogosít ja arra, hogy hivatalnoki állásra 
igazolványt nyerjenek, de Telllényükben csalatkoztak, 
mert a köztisztviselők minősí tésél'ől szóló 1883. évi 
L törvényczikk a legkisebb hivatalnoki állás elnye
résére is legaldlJb 4 gymnasiális, reál- vagy pol
gári iskolai osztály sikeres végzését követeli s ez azon 
mérték, mely lnindenkitől lllegköveteltetik s mely 
már a szárnyparancsnokságnál tekintetbe vétetik, mert 
első sorban már aszárnynál döntetik el, hogy vala
mely altiszt a minősítvényi beadványban hivatalnoki 
vagy nem hivatalnoki állásra jogo ító igazolványra 
hozassék-e ajánlatua. 

Csak azon altiszt nyerhet hivatalnoki állásl'fl, jogo
sító igazolványt, a ki legalább 4 gymnasiális, reál
vagy polgú'ri iskolai osztály vagy a három osztályú 
felső népiskola végzéséről legalú,bb el é[Jséges bizonyít
ványt képes feltnntatni. 

Tájékozú's végett legyenek itt azon polgári állá ok 
felsorolva, melyeket az előbb ellllHet.t 18 3. évi I. 
törvényczikk értelmében hivatalnoki állásra jogosító 
igazolványnyal ellátott oly altisztek nyerhetnek el, 
kik 4 gymnasiáliA, reál· vagy polgári iskolai osz
tályt sikeresen végeztek. 

1. Fogyasztási ac16tiszt, sótál'nok, sólJivatali ell eu őr, 
illtt,zsat.iszt vagy hivataltiszt. 

~. J\Iindell n.llalui V:1gy nlegyei hivatalnak, j og
iigyi és alapítvúnyi igazgatóságuak segédhivatali alkal
III az ott j a. 

:J. DoháuybevtÍltfLsi hivatalnok, t. i. felügyelő, kezelő 
és tiszt. 

4,. Fogh:tzfelügyolő , 
5. Zálogházi alH6bb tisztviselő. 
A felsorol t alkaltnazások reuuszel'int csak a l 'g-
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alsóbb fokban ÓH 111egelőző próbagyakorlat után nyer
h tők el. 

5. Megttresedett helyek hirdetése és pályázat 
azokra. A honvéc1elmi luil1iszterium «Pályázati hir
detruálly)) CZÍlll alatt it1őnként és renclesen a honvéd
ségi Rendeleti Közlönynyel egyidejüleg nyomtatásban 
tudatja, hocry igéllyjOgosultsági igazolvánYllyal ellá
tott altisztek számára minő szolgálati állások jöttek 
üresedésbe. Ezen «pályázati hirdetmény» -ek szolgálati 
úton a csendőr-örsökkel - hol igazolványnyal ellá
tott egyén van - közöltetnek. 

Az igazolványnyal ellátott altisztek vagy egy -
már megitresedett - helyre pályáznak vagy pedjg 
valamely Dlég nem üres helyre kivánhat ják előjegyez
tetésüket. 

1\lindkét esetben saj átkezü folyamoclványaikat meg
irják és pedig azon hatóság, vállalat vagy hivatalhoz 
czimezzék, 11lely a megürült hely betöltésének jogával 
fel van ruházva vagy a melyet a kinevezési jog meg
illet; ezen folyamoclványhoz az elnyert igazolvány, 
továbbá egy orvosi bizonyítvány esetleg felsőbb isko
lai vagy külön képesítési bizonyítvány csatolandó. 

Oly egyének, kik már nem állanak tettleges csend
őrségi szolgálatban, ezek folyamo,lványaikat közvet
lenül azon hivatal, vállalat vagy hatósághoz nyuj t
sák be, lnelyet a megüreseclett hely betöltésének vagy 
a kinevezésnek joga megillet, de a folyamoclványhoz 
nem csak az igény j ogosultsági igazolványt és orvosi 
bizonyítványt, hanem állandó tartózkodási helyüknek 
községi előljárósága által kiállított erkölcsi bizonyít
ványt is csatoljanak. 

Ugy a folyamodvány valamint mellékIetei is az 
1873. évi II. törvényczikk 18. §-a értelmében bélyeg
mentesek. 

Ha valamely, igazolványnyal ellátott egyén egy
idejüleg két-hárolu helyre akar folyamodni, akkor a 
folyamodványnak mellékleteit bu'óságnál vagy köz
jegyzőnél hitelesített másolatok képezik annyi pél
dányban, a hány helyre folyamodik, de jól megj egy-
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zendő, hogy az igazolványnak luásolat{l,ra is nevét az 
igényjogosult snjátkezüleg írja. 

N eln egy ll1egüresedett helyre, hanem csupán elő
jegyzés végett folyamodók az illető hivatal által vét
jegyet kapnak, hogy folYalllodványnk beérkezett és 
előjegyeztettek ; ezen vét j egygyel egyiclejüleg az iga
zolvállyukat is visszaka11ják. A vétjegyekre a már ke
rábban előjegyzett folyamodók száma is ráirandó. 

6. Kinevezettek behivása, próbagyakorlat és erre 
szabadság. A fentartott szolgálati állomásokl'a csak 
törvényes igénynyel biró altisztek alkalmazhatók, ki
véve ha ny folyamodó nincs. Az egyenlő törvényes 
igéuynyel birók közül a szabad választás az arra hiva
tott hatóságnak fennhagyatik, de ezzel szemben fenn
marad az igény j ogosult altiRzteknek is panaszlási 
joguk, ha tapasztalnák, hogy a számukra fenntartott 
szolgálati állomások a törvény határozata ellenére 
töltettek be. Ezen panasz irásban és szolgálati úton 
adandó elő és azon miniszteriu1l1boz czimezendő, mely 
alatt az illető állomást adományozó hivatal áll. 

A folyamodó altisztek a fenntartott szolgálati állo
másoknak rendszerint csak legalsó fokozataiban alkal
maztatnak,e nincs kizárva, hogy az állomással ren
delkező hatóságok kiilönös figyelemmel legyenek oly 
folyamodókl'a, kik kitünő katonai szolgálat, kitünő 
magaviselet vagy tulajdonságuk folytán különösen te
kintetre méltók és jobban dijazott állomásban részesít
tessenek. 

A tettleges szolgálatban álló altisztnek valamely 
polgári állásra való behivása és a kinevezési ,okmány 
kézbesítése a csendőrkerület.i parancsnokság útján 
történik, mely a kinevező hatósággal közvetlen leve
lezésben áll és intézkedik az alti ~ztnek csendőrszolgá
lat alóli fehnentése és útba indítása iránt, feltéve, 
hogy az illető ·hajlandó is a neki adományozott állo-
mást elfoga<1ni. __ 

1fiután szánlos esetben tapn,sztaltatott, hogy pol
gári alkalmazásra jogosító igazolványnyal ellátott 
altisztek közül sokan azon polgári szolgálati állomást, 
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melyre saját kérelmükre történt előjegyzés avagy 
pályázati kél'vényük alapján ncveztettek ki, nonl fo
gac1ták el, a lll. kir. honvédelmi luiniszter úr Ö N agy
méltóságft 18 R. évi november hó 29-én 45109/X. RZ. 

a. kelt kÖl'l'enc1eletével (lásd Rendeleti Közlöny 59. sz. 
18· 8. éyböl) szükségesnek találta elrendelni, hogya 
törvényes igénynyel biró altisztek a legkomolyabban 
figyelmeztessenek, miszerint a fenntartott szolgálati 
állomásokért meggondolatlanul ne folyamoc1.ian~1k,
s ha folyamodtak, a nekik ennek alapján adoluányo
zott állomásokról meggonc101a tlanul le ne mondj anak; 
mert különben azon eshetőségnek teszik ki luagukat, 
hogy egyfelől a polgári hatóságok és intézetek, melye
ket a pályázók közti szabad választás joga törvénye
sen megillet, - ba más igényjogosult altiszt jelent
keznék, - valamely szolgálati állomás elnyerése iránt 
hozzájuk bcnyuj tott újabbi folyamoc1ványaikat figye
lembe venni ne111 fogják; másfelől a kellően nem iga
zolt lemonc1ási esetben, az 1873. évi II. t.-cz. 17. sza
kaszának a) pontja értelmében a honvédelmi minisz
ter a IClllonclást önkéntesnek tekintvén, az illető al
tiszt törvényes igényét megszüntnek fogja nyilvá
nitani. 

Akár végleges, akár ideiglenes az altiszt alkalma
zása, ő a csendőrség élelmezése és kötelékéből teljesen 
kilép, még pedig azon nappal, melyen új szolgá
lati állását elfoglalta vagy a szolgálati esküt letette. 

A végleges alkalmazást nyert altisztek a csendőr
ségtől végelbocsátó levelet nyernek, ha a katonai 
kötelezettségnek eleget tettek, ellenben az ideiglenes 
alkalmazást nyert altisztek ezen viszony tarta.uH1.ra a 
tényálladék kifejtése mellett az illetékes honvédezr a 
nyilvántartásába helyeztetnek át. 

A népfelkelési kötelezettség selU a végleges, SOlU 

az ideiglenes polgári alkalmazás által neru érilltetilL 
Ha a betöltendő állomás sajtLtos tennészeténél fOgV:1 

mulhatatlanul szükséges, akkor hivatalnoki ls '((kl~ 
n:yen állásra jogosító igazolványnyal ellátott l1lt.itjztek
nek van igénye arra, hogy próbagy~Lkorlatra, Tagy 

külön l:Ii'Ji~ U1 

tal'tarn6J'lt 
mellett 
Mpeni 
teknek 
lasi, 
iaenyeíre 
~ . 
31. : -a, 
24. ' . 

• 
nyokat. 

A hat 
, 

vany 
taní, h 

a pl'Ó 
Hi 

azonban 
idejük 
oly VUVH' 

szüks 
he sene 
kintetb 
értöleg 
1 n. II . 
mll:l~l\eu 

filM és 
llo1ü {t 
b VU" ... , 



iránt 
Bm· • 

IjeSETI 

zo~'· 
eteti'!. 
eudór· 

~ 
.' 

• 

217 

külön szakmábani képesítés végett legfeljebb hat hó 
tartamára a cseud<'irségi illetlllények teljes élvezete 
mellett szabaclsú,got nyerjenek, ha különben a próba
képeni szolgálat idejére fizetés nem. jál'na. Ezen altisz
teknek zsold és szolgálati pótdíj, továbbá elszálláso
lási, tömeg és uta~ási illetékeire, végül szabadságolási 
igényeil'e nézve a csendőrségi szervezeti utasítás 
31. §-a, továbbá a csenc1őrségi illetményszabályok 
24. :. Bd pontja tartalmazza a részletes határozvá
nyokat. 

A hat havi szabadságot szolgálati úton az igazol
vány csatolása mellett kell kérni és egyidejüleg jelen
teni, hogy az igényjogosult mely hivatalnál óhajt 
pró bagyakorlatot tenni? 

1VIagától értetőc1ik, hogy a nem hivatalnoki, hanem 
más szolgálatokra jogosító igazolványnyal ellátott 
altiszteknek megelőző próbagyakorlatra nem lévén 
szükségük, hat havi szabadságra sincs igényük; ma
gától értetődik az is, hogy a hat hó a legvégső határ, 
lnelynél többet semmi szin alatt selU szabad kérni, 
ellenben minden jogosult kötelezve van a 6 hónap
ból csak annyi szaba(lságot igénybe venni, a mennyi 
a próbagyakorlatra okvetetlen szükséges. 

Hivatalnoki állásra igényt tartó altisztek, kiknt'k 
azunban iga.zulvdJl.'}uk még nincs, tettleges szolgálati 
idejük tizenkettedik évében szaba,elsú,gr,1 bocsátbatók 
oly czélból, hogy valaluely polgál'i áll(t.sra a netán 
szükséges vizsgát letehessék vagy a vizsgára előkészül
hessenek, illetve próbaszolgálatot teljesítbessenek. E te
kintetben a m. kir. honvédelmi nlÍnisztel'ium egyet
értőleg a cs. és kir. közös hatlügYluiniszterit1ll1u1al 
1889. novernber 1 G. kelt 44285/X. szálU alatt akként 
intézkedett, hogya 12-ik tettleges szolg[tlati évükbeu 
álló és igazolvtl.nynYl1l még el neIll látott, <le hivat.n.l
Doki állásra igéuyt tartó alti8ztek próbaszolgálatn1 
bOcAátú'sukat Lánnely polgári szaklllállál irn.sbeli folYI1-
modváuyban kérheRsék, melyhez a folyamod6nak 
pr6bairása, iskolai bizonyítványa és testi épségél'ől 
szóló orvosj bizonyitv,tnya, a szál'nyparancsnoks~tg ró-
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széről pedig az allyakönyvi lap, minősítvényi táblá
zat és büntet.ési lap másolata csatoHatván, a folyamocl
vány a honvétlelmi llliniszteritunhoz terjeszten<lő fel. 

7. Az igazolvány visszavétele vagy elvesztésé
nek esetei. A fellntartott szolgúlat.i állomisok elnye
résére való igény vagy a hiva.talnoki és felvigyázói 
helyek betöltésénél biztosított előny a következő ese
tekben szünik meg: 

1. ba arról az illető önként lemond, mely esetben 
az igazolvány egy jegyzőkönyv felvétele mellett bevé
tetik és mindkettő a ill. kir. honvédelmi miniszterium
hoz feltel'jesztetik, 

~. bünfenyítő itélet folytán, melylyel a törvény ere
jénél fogva állami és közhivatalok viselhetésének 
elvesztése jál' s 11lely esetben a biróság kötelessége 
az igényjogosultsági igazolványt bevenni és az itélet 
hiteles másolatával együtt a bonvéc1elmi minisztel'ium
hoz beküldeni. 

3. Az életkor 45-ik évének betöltésével lninc1en, 
az állam által lHjazott szolgálati állomásra nézve, 
midőn az igazolvány is bevétetik. 

4. Az életkor 37. évének betöltésével minden egyéb, 
nem az állam által fizetett szolgálati állomásokra 
nézve, mely körülmény az igazolvány első lapján vi
lágosan ki van téve. 

Ha jgazolványnyal ellátott altiszt akár tettleges 
szolgálati ideje alatt, akár a polgári életben elbaI, a 
hagyatékot tárgyaló parancsnokság vagy hatóság az 
igazolványt bevenni és a honvédelmi miniszteriumhoz 
felterjeszteni tal'tozik. 

Az igazolvány elvesztése a szárnyparancsnokságnál 
(nem tettleges altisztek részéről a nyilvántartó hOll
véd parancsnok~ágnál) az elvesztés körülményének 
kifejtése mellett bejelentendő, hogy a megsemmisítés 
iránti intézkedések lllegtétessenek. Ha a megtörtént 
nyomozások ereuményéhez képest új igazolvány kiszol
gáltatását határozza el a honvédelmi miniszterium, 
akkor azt új folyószám alatt ki is adja. 
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Ef/Y pén~tá/JJlol)ási eset h~i1'tyo'llto~á8a. 

Az 1889. év (~eczenlber hó 22. és 23-ika közötti éjjen 
Szegeden I{átal Istvánnak a Széchényi-téren, közvet
len a városháza közelében, a Zsótér-féle épületben 
lévő czipész-boltját ismeretlen tettesek álkulcscsal 
kinyitották és körülbelül 25 pár különféle női és 
férfi topánt elloptak; ezen bolthelyiségben a válasz
falat, mely a :l\laár Gyula lutri és clohánytőzsde he
lyiségét választotta el, ugyanazon tettesek áttörték, 
ez utóbbi bolthelyiségbe az így nyert áttörésen át 
behatoltak, annak az utczára nyíló ajtaját a závár
ban belülről benthagyott kulcscsal kinyitották és az 
ott elhelyezve volt Wertheim-féle pénzszekrény t ki
hengedtve, a ház előtt 'várakozó kocsira feltetté k és 
elvitték. 

A szekrényben 500 forint készpénz, tetemes meny
nyiségű ezüst ev;' eszköz, egy értékes, három gyémánt
kővel diszített arany karperecz és körülbelül 18,000 
forint értékü értékpapir volt elhelyezve. Tettesek ez 
alkalommal még mintegy 150 forint értékü szivar
árút is vittek magukkal. 

A városi l'endől'ség a helyszíni szemlét megej tvén, 
a nyomozást megindította, melynek során az ellopott 
pénzszekrény t feltöl've a « l\:Iakkosll -erdő felé vezető 
út szélén, trágyával befödve 11legtalálta. A pénz
szekrényben a 18,000 forintot kitevő értékpapirok a 
tettesek által visszahagyattak. Ugyanazon helyen egy 
jobb kézre való egy-ujjas gyapjú-keztyű is előtalál
tatott. 

A rendőrség az eddig szerzett tapasztalatok után 
indul va azon véleményt táplálta, hogy a betöré es 
lopást vagy szegedi felsőtanyai közártalmúak követ
ték el va.gy pedig a gaztetteiről hirhedt dorozsmai 
illetőségű Bozsa Zakhár kisteleki czinkostársaival 
együttesen hajtotta végre, mely föltevés téves voltát 
azonban igazolta az ez irányban vezetett nyomozás 
telj es eredménytelensége. 

Tyll László főhadnagy, szegedi szakasz-parancsnok, 

• 



a rendőrség által az esetről értesítve a helyszini 
sze1lllét 1llegtartván, azon lneggyőződésro jutott, mi
szerint a szó ban forgó betöréses lopást e téren ta
pasztalattal, szakl1vatottsággal bíró gonosztevők kö
vették el; tehát oly il'c1nyLan inL1ította meg mükö
c1ését, hogy a tetteseket a notorius gazemuel'ek 
között kezdte kutatni. 

Tyll László főhadnagy, ki hivatását nemcsak elő
szeretettel tölti be, de szakértelemmel, igazi buzga
lommal rnilkötlik a közbiztonsági szolgálat tel'én, ez 
alkalomnutl is bebizonyította jeleR nyomozási képes
ségét. 

Ugyanis már előzőleg neszét vette annak, hogy a 
Geigel'-féle negyechnilliós lopás tettesein kívül a vidé
ken még egy másik banda is szervezkedett, mely 
pénztál'lopásl'a törekszik s szorgos utánjál'ás útján 
megtudta, hogy ezen bantla tagjai közé Farkas Já
nos hód1llezővásárhelyi és Bartncz József szege(li ille
tőségü pancsovai lakos, hirhec1 t betörök is tartoznak, 
Ezen egyének a Geiger- féle negyedmilliós lopás b11n-
esetének tárgyalásakor a kir, törvényszék tárgyalási részt 
termében igen gyakran voltak j elen. haza 

Tyll László főhadnagy szóbeli in(Htványára a sze- órak 
gedi l'enclőrfőkapitányi hivatal a hódmezővásárhelyi An 
rendőrkapitányságot táviratilag megkereste aziránt, felé 
puhatolná ki, vajj on Farkas János a betörés éjj eIén 
otthon volt-e vagy nem, mely megkeresésre azon 
távirati értesítés érkezett vissza, hogya szóban forgó 
egyén a jelzett éjszakát otthon töltötte és elTe vo
natkozó alibijét minden kételyt kizárólag beigazolta, 
mely körülményről a rendőrség Tyll főhac1nagyot 
értesítette, kijelentvén egyszersmind, hogy gyanúja a 
bűntett elkövetését illetőleg egyáltalában senkire sincs. 

Tyll főhadnagy ezek után megkezdte müködését s egy 
legelőször is kiszállt Doro~smára, a hol szelllélyesen Mt, 
meggyőződött, hogy Hozsa Zakár a rendőrség által 
a ,betöl'és elkövetésével alaptalanul gyanusíttatott. 
lVleg ugyanaz nap Ya.~U'is tleczember 23-án Hód
mező· V ásárhelYl'e utazott és a rendőrség ellenkező 
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állításával szemben luegállapította, miszerint Farkas 
János a betörés éjjelén nem volt Vásárhely t, de 
megtudta nlég azt is, bogy a többször megnevezett 
Far)ulJs János Bartucz Józseffel az ottani « Szarvas» 
vendéglőben a közelmúltban találkozott. 1'yll főba/cl
nagy ottani mílködése egyelőre kimerÍtve lévén és 
miután az őrsparancsnokot Farkas Jánosnak figye
lemmel való kísérése iránt a kellő utasításokka.l el
látta, Szegedre vis .. zautazott. 

Deczember 25-én Tyll főhadnagya szegem rendőr
főkapitánytól egy renc1ől't kért, a ki Bartucz J ózs~fet 
ismeri, mely czélból N agy Ernő rendőr lett rendel
kezésére bocsátva és miután Szabó András szegedi 
örsbeli csendől't maga mellé vette, elindult a gyanu
sított kinyomozására. 

Deczember 27-én a nyom Szabac1kára vezetett, itt 
a helyi rendőrség igénybe vételével a legszorgosabb 
kutatás ejtetett meg, - azonban eredmény nélkül. 
Tyll főhadnagy ez el'edménytelen nyomozás után 
akként comLinált, hogy Bartucz a lopásból reá eső 
l'észt val6sziniHeg kivette és a karácsonyi ünnepekre 
haza utazott Pancsovára; tehát 28-án reggel négy 
órakor SzaLac1káról, a nyomozást folytatandó, Szabó 
András csendőr és N agy Ernő rendőrrel Pancsova 
felé utazott. ThIinthogy azonban Zimonyba megkésve 
érkezett és a nagy jégzajlás miatt a Dunán este át
kelnie IAhetetlen volt, ugyanott lneghá.ltak. 29-ikén 
reggel öt órakor az utazáqt folytatva, <1élelőtt kilencz 
ól'u.kor ranc8ovál'3. megérkezett, a keresett utáni 
nyomozást azonnal megkezJette és két órai szorgalulas 
111unka után Bal'tucz József m{u' letart6ztatva őrizet 
alá vétetett. 

A letartó7.tatott lakásán megej tett házkutatú,s 801':111 
egy akkor levágott sel'tésnek húsa, zsírja, egy új ka
Lit, egy új sal)ka, egy pár új csizllla találtatott elő, 
mely tárgyak honnan szerzése iránt Bal'tncz és fele
s6ge kikél'ueztetvén, 11 nyert feleletekből luegel'ösítést 
nyert azon gyanú, hogy benne 11 s~,egedi pénztctl'
lopás egyik tetteAe lett letartóztatvl1. 
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A folytatólagos nyomozás során megállapittatott 
még, miszerint Bartucz a lopás idej e óta 31 forint 
adósságot fizetett, a sel'tést is ugyanazon idő óta 
vásároita 37 forintél't készpénz fizetés lnellett, to· 
vábbá hogy Bartucz a lopás éjjelén 8zegeden volt és 
hogy a nála előtalált útlevél1el másnap azaz deczem
ber 30·án, Szerbiába akart utazni. Ezek után letar
tóztattatott, a nélkül hogy az okról értesíttetett volna, 
Szegedre kísél'tetett, hová 31-én megérkezve a város
ház bÖI,tönébe záratott, de Tyll főhadnagy által még 
ugyanaz nap délután behatóan kikérdeztetett, a mi 
azonban eredményhez egyelőre nem vezetett. 

A letartóztatott makacsságának és agyafurtságának 
jellelllzései.U felemlftjük, miszerint a rendőrségi jegyző, 
ki az öt órafolyásig tartó kikérdezésnek tanúja volt, 
ezen kikérdezés befejezése után Tyll főhadnagynak 
kijelentette, miszerint a tapasztaltak után határozott 
meggyőződése az, hogy Hartucz a szóban forgó 
pénztár-lopásban neIn bünös. 

1890. január l-én a kikérdezés folytattatván, gya
nusított előadta, hogy ő deczember 20., 21. és 22-én 
éjjel-nappal mindig lVlakón tartózkodott egy háznál, 
melyet bár megmutatni képes, de a tulajdonost meg
nevezni nem tudja; ennek folytán január 2-án Szabó 
András csendőrrel Bal'tucz lVlakóra szállítandó, a 
vasú.tho~ kísértetett, hol Tyll főhadnagy megmagya
rázta neki, hogy terve nem fog sikerülni, mert majd 
ott, midőn a házat megmutatja, oda be nem megy, 
hanem a városházánál kell neki megmagyarázni, 
milyen ember azon házban lakó, és több egyén lesz 
Makón elébe állítva, kik közül az illetőt ki kell vá
~asztania; s ekkor, midőn már Makó ig a jegyek meg 
IS voltak váltva, odanyilatkozott, hogy ő nem Makón, 
hanem Kisteleken volt Becski és Nemes hirheclt köz
ál,talmúaknál. Kistelekl'e szállíttatván tehát, ott az 
általa megnevezett tanúkkal szembesittetett, de azok I 
valótlannak bizonyították Bartucz állítását. Ezután 
belátva, hogy czélt nem érhet, kijelentette, hogy 
megmondja az igazat: folyó hó ~~-én éjjel Szegeden 
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Farkas János, id. Dudás János, ifj. Dudás J{t,uos és 
Ő, a Zsótér-ház alatti betöréses lopást közösen követ-

, t.ék el oly fonnáu, hogy arra n8zve lnegelőzőleg Fa.r
kaR Jánossal megú,Uapojvn" ez t[tnmival a Vuclás 
Jó,nos kocsijú,n kót lóval szombaton délután l\T akón 
át a Tiszán, a szegedi hic10n keresztül jöttek, ö a 
hiclfőnél várta, őket és így azon éjjel a Farkas János 
által magával hozott álkulcscsal n, Kátai üzlet ajtaját 
ldnyitva, onnan a czipöket egy zsákba, valanlint a 
lutás boltból a szivarokat egy másik zsákba l'nkva 
kihozták s a Dudás kocsijára tették. Ezután a Wert
heim-szekrényt hozták ki, melyet négyen úgy tettek 
a kocsira, bogy Fal'kas János a boltból egy széket 
hozott ki, mely bőrrel volt fedve, azt a kocsi bátnl
jához tették és a pénztáTt előbb ezen székre, onnan 
a kocsira emel ték. 

Ez idő alatt a piaczon keresztül egy férfi jött, ki 
úgy őket, valamint ők is azt észre vették; mint.hogy 
ez a fédi közvetlen mellettük ment el, ők nehogy 
felismerhetők legyenek, 3, pénztár mellől a kocsi 
oldalhoz húzódtak. Ezután kihajtottak a takarék
pénztár-épület mellett a csongrádi sugáruton a 
<tlVlakkos))-erc1ő felé, a szekrényt a kocsin a maguk
kal hozott csákánynyal feltörték s belőle a tárgya
kat Fal'kas János szec1te ki, mialatt Bal'tucz gyufá
kat gyujtogatott s úgy világított. Ezután az érték
papirokat a pénztárba visszahelyezték és egy darn,big 
kocsin visszafelé hozták, míg egy rakás trágya mel
lett a kocsiról ledobták, ott trágyával eltakarták és 
visszajöttek Szegedre, honnan, mivel nlár ekkol' kü
lönben is 5-t) óra között volt az idő, három társa 
ugyancsak a hido~, át távozva, a lopott tárgyakat 
magukkal vitték. O azonban Szegetlen mara.dt és 
reggel a reá eső péllzö~szegből I-Iolczel'l1él egy kabá
tot, egy szűcsnól sa.pkát, egy czipés~nél CSiZllli.1.t vá
sárolt és gyalog Horgosra ment, onnan vOll,attal 
Szabac1káu át Zimonyba és onnan egy borcsai ko
csival Pancsovál'a utn.zott családjához, otthon egy 
Sel'téRt v:l.sárolt a pénzből s aaós8á~ot fizetet.t. 



Tyll főhadnagy e7.ek után Fehér Ignácz ől'mester, 
nutkói öl'sparancsnokot, ki mindkét Du(1{tst egy al· 
kalolllllll11 épen akl,ol' fogta el, mikor rabolni indul
t.ak és ellenök nyonlozást is vezetett és Heffner 
,T aka/l) őrmester kisteleki öl'spal'ancsnokot, valamint II 

a llylHnozá .. nál folytono "an vele kÖZl'eluü.köclött Szahó t 
Anllrús csent1ől't 11ll1ga III ell é ,'ette, január 4-én este 
V tisttrhelyre elindult s ott még azon éjjel a szüksé
ges jlltézkedéseket megtéve, id. Duclás János, ifj. Dn
elás J ú,nos és Farkas J ó'nos, mindannyian hirhedt 
ves;úélyes közártalmúakat kézrekerítette. l 

A letartóztatottak hó'zainál motozást tartva, id. Du
dág J ú,l1osnál, ki fiával, ifj. Duclás J ú,nossal közösen 
egy házbn.n lakik, előtaláltatott a két ló és koc i, 
melyen a pénztáTt elvitték, a kocsin világosan meg
lá.t zottak a vénztár s;úétveréséből keletkezett nyo
mok; ezenkívül 111egtaláltatott a feltört pénztár 
mellett hátramaradt keztyű párja, valanünt a csá
kány nyele, i~j. Dudás János zsebében a dohány
zacskóban az öRszetört szivarokból pipadohánynak 
megvágott apródohány ; Farkas Jánosnál szintén ta
láltatott l::lzivarból összevágott pipaLlohú,ny és a vele 
egy házban lakó testyérének, Farkas Rosálnak a 
lábain egypá.r evelastin női czipő, melyet Kitai 
István káros sajátjának iSlnert fel; így Farkas Ro
zál is letartóztatva, j anuál' 6-án mindannyian Sze
gedre szállíttattak és ideiglenes megőrzés végett 31 

városháza börtönének külön zárkáiba elzárattak. 
A yizsgálat toy[tbbi fúlyamán Bartncz József meg

nevezte azon helyet, hol társai a lopott tárgyakat 
Vá.sárhelyen elrejtették, tebát január 7-én Tyll főhaü
nagy imét Vású.l'belYl'e utazott, azonban a kere ett 
tárgyak feltalfLlhatók nem voltak, minek folytán l. -íLll 
a let~,l'tóztatott hlí.llÖ 'ök a bi.lnjelvéllyekkel együtt, 
tényvazlat mellett, a szegedi kir. törvényszéknek át,
aüattak. 

A llyolnozás SOr{Lll bebizonyult, boO'y n.z összes 
lopott ttugyak az oknú.l foO'~a nem ,~~ltak feltalál
hatók, lllert :t szegedi l'end6rségtöl kiszivhrO'ott, mi-
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Illény lva -t. " tal'n'n at l II ~~~ 1 .. tn . 
t, ~a e: téll ft l put t~· rgy~l k r jth ly t 1'u'nll t j . 
azokat ill:~ he1,'1'e r 'tette 1: . bi ll,~íj'l, 1\ 

köri:Hménv i: h av midon . - II ' .. 1'h l ; t tt -
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-ek zegedre he-z'lli a a y'r h l-i II k kU-. , 
lön z3.rkáiban elbelyeztettek. II l' l' \. l t 
é'" Fehér Ign: ez öi·me..,ter fl, f ),....1\ lk tudtán ki iH , 
foghelyiség f lyo éján yoltak és II II )ttAk. Iui 1 Hl i j, 
Dudás János Rartuez J uzsefe arr k' ,t ~ ]ll "' lt 

ismerjék egymá"t szembesítl~s (~l hín 111idl)1l l; ,H·,. 
BartuC'z azt lllondta. Dndásnak hl flV hAtha III ert l,-", ~ 

lilják a tárgyakat é fl, cs[kányt udrt" Oat l. illli-
kozott, bogy a.tt' l ne -félj en nUlli t ,l y II ln ':Ll' av. 
téve úgy, hogy nen1 fogják luegft hUni. 

A csendőrségi s~olgál:1ti uta. ítáR 1'·1. : -rt ::-z ri II t 
«(n, csendőr köteleg arra tör kedni, hog,· lll:t.g-.l,lll\ 1-
azon járásrn, llé7.ve, fi, luelybell lllúh.>tlni hi Y H.t.O t.t., It
hetőleg beható éR részletes helyi ÓS s:t. llH lyi ÍRUl l_ 

l'etet szerezzen, mintbogy n, lléll,ül s~olg:\la,t.i l,i)t 1 .
ségeinek megfeleilli llell képes ll, 

Az általános szolgálati hatú.ro~v{Lnyok J 1:{, pOlltjll. 
ugyancsak azt monclja, «(mis7.el'in t h lyi és RZ( IlH lyi 
ismeret!'e a cAenaől'nek a leS!l-itcl'j dt Lh Jll 'rvht II 

van szüksége, hogy felelősségtm'h lS 's "okol(ln.lú 
szolgálatának teljes mérvben 1110gfolclll 88011; n.~t 
tehát okvetlenill meg kell A2erev.nie, Inert H llMJ-lil 
a csendőrségi szolgálat el'echnéuyeA t,oljcA{i,'lRn IH III 

képzelhető ». 
Kézikönyveink itt hivatott l'en<1clk z6seill k 11 • .' 

fontosságát mÜlden csendőr ismeri, de H, most l irt. 
eset is hozzájáru l n,nnak bizonyitáRÍtho~, III I,t '}ly II 
László főhadnagy c~H1kis a szernélyi viszouyok kjt, l' · 

jerlt és alapos iSlllel'ete folytán él'hotto el uly gyOl'· 
san a fentebbiekben vázolt Qzép ore(lnlónyt, 
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FÜGGELÉK 
l('atol~ai és 7Jolg ári czín~tlíT'. 

r. KATONAI CZrMTÁR. 

Legfőbb hadúr: 
, 

O cs. és apost. kir. Felsége I. FERENCZ JOZSEF. 

nDk 

Cs. é.~ k ,i 'J'. l~ö~ös h,ltllse(pef/. 1. 

Fó'hc(;(lsegédek: gróf Paa'1" Ede altábornagy, 56., 
v. b. t. t.;' Bo~frra8 A 1·t h u.?' thu., a katonai iroda Par. 
főnöke. 2. 

Szárnysegédek: 6 törzstiszt. M 
Testőrség: aj Arcier testőrség; állo111ú,nya 45 tis~t ezr. 

feláll. 179~. b J m. kir. testőr. ég; á.llománya 45 tiszt; 3, 
feláll. 1760. ej Darabont-testőr~ég; állománya 6 tiszt, Iütr 
44 altiszt; feláll. 1767. d) Lovas testőr-száza ' l; átlo- a 7 
rnánya 7 tiszt, 72 altiszt; feláll. 1849. e J Gyalog testőr
század ; állománya 6 tiszt, 218 al~tszt; feláll. 1802 . 

.il hadsereg fő/,elügyelője: O cs. és kir. Fen-
sége Alb1'eeht főhel'czeg, tábornagy. ezr. 

Os. és kir. hadügynbinisztcl' : hl'. Baue1' Nún- alt 
dor táborszernagy, v. b. t. t. 5 

A hadügyn~iniszteriun~ segédkiizegei,: A ve- al 
zérkar főnöke: br. Beek F1'igye8 thsz. - Gyalogsági 
felügyelő: "9,1'. Kiinig Gusztúv tbsz. - Tüzérségi 
felügyelő: O cs. és kiT. Fensége Vilmoc~ főherc~eg, 
tbsz. - HaJmérnöki felügyelő: br. Stllis-Soglio 
Dríniel tbsz. - Lovassági felügyelő br. Gem.1ningen
Guttenberg Ottó tbrn. - VOllatfelügyelő: lovag 
Ritschl H'ugó tbi·n. - Pótlovazási felügyelő; gr. 
Gravenita Győzö alth. - Egészségii.gyi csapatpal'ancs-
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" nok: Oh1ne Fe'rencz alezreueR. - Apostoli táboli 
püspöki helynök: Belopotoczky Kálmán - fIadi .. 
levéltári igazgató: Wetze'l4 Leande1' ezrel. - l\1í1szaki 
és közigazg. katonai bizottság. Elnök: Vogel Gyula 
alth. - Katonai egégzségügyi bizottság. Elnök: clr. Hoó'l' 
Venzel, vezértörzsorvos. - Katonai földrajzi intézet. 
Igazgató: lovag A'I'btf'l' E'mil tb. - Katonai legfőbb 
törvényszék. :B'önök: br. D öpfne'l' József tbsz. -
Katonai főtörv€nyszék Főnök: Fischm' Ká'l'oly altb. -
Szakszámvezetőség főnöke: Mayer V1'ncze minisztel'i 
tanácsos. 

Hadtest-parancsnokságok. 

1. hadtest: Jírakkóban. Területe: Nyugati Galiczia, 
Szilézia és Ej szak-Morvaország ; az 1., 13., 20., 54., 
56., 57., 93. és 100. ,~z. gyal. ezl'. bac1kieg. területe. 
Par. Krieghammer Odö'n alth. 

2. hadtest: Bécsben. Területe: Alsó-Ausztria és Dél
Morvaország; a 3., 4., 8., 49., 81., 84. és 99. sz. gyal. 
ezre hadkieg. területe. Par. : hr. Schó'nfeld Antal tbBZ. 

3. hadtest: G'I'áczban. Területe: Stájerország , 
Karinthia, Krajna, Triest, Istria, Görz és Gradiska; 
a 7., 17., 27., 47., 87. és 97. gyalog-ezred hadkieg. 
területe. Par,: herczeg WÜ'I·tembe'rg Vilmos tbsz. 

4. hadtest: Budapesfen. Területe: l\lagyarország; 
a 6., 23., 32., 38., 44., 52., 68., 69. és 86. sz. gyal. 
ezl'. hac1kieg. területe. Par.: hel'czeg Lobko'Witz Rezső 
alth. 

5. hadtest: Pozsonyban. Területe: Magyarország; 
a 12., 19., 26., 48.,,,71., 72. és 76. sz. gyal. ezr. hadkieg. 
teriUete. Par.: O cs. és kir. Fensége F'I'igyes fő
hel'czeg alth. 

6. hadtest: KftS8ún. Területe: l\lagyarország; az 
5., 25., 34., 60., 65., 66., 67. és 85. trz. gyal. ezr, had
kieg. területe. Par.: BTau'Inülle'l' Tódm' alth. 

7. hadtest: Ternesvárt. Területe: Magyarország; 
a 29., 33., 37., 39" 43., 46., 61., 83. és 101. sz. gyal. ezr. 
hadkieg. területe. Par.: hr. Waldsfiitfen János tbsz. 

15* 



8. hadtest: Prágában. Területe: Csehország; a 
11., 28., 35., 73., 75., 88., 91. és 102. sz. gyal. ezr. 
hadkieg. terUlete. Par.: gr. Griinne Fiilo'p tbsz. 

9. hadtest: JOtMfstltdtban. Területe: Csehország; 
fl. 18., 21., 36., 42., 7.i., 92., 94. és 98. sz. gyal. ezre 
hadkieg. területe. Par.: herczeg Oroy Lipót altb. 

10. hadtest: Przemyslben. Területe: Közép-Galiczia; 
a 9., 10., 40., 45., 77., 89. és 90. sz. gyal. ezre had
kieg. területe. Par.: br. Reinliinder Vilm.os tbsz. 

11. hadtest: Lernbergben. Tel"ülete: Keleti-Galiczia 
és Bukovina; a 15., 24., 30., 41., 55., 58., 80., és 95. sz. 
gyal. ozr. hadkieg. területe. Par.: herczeg Windisch
G1'aetz Lajos lov. tb. 

12. hadtest: Nagy-Szebenben. Területe: Erdély; 
a 2., 31., 50., 51., 62., 63., 64. és 82. sz. gyal. ezre 
hadkieg. területe. Par.: br. Szvetenay Antal tbsz. 

13. hadtest: Zágrábban. Területe: Horvát- és Szla
,-onol'szág; a 16., 53., 70., 78., 79. és 96. gyal. ezre 
hadkieg. teri:Uete. Par.: Reichm' Józse! altb. 

14. hadtest: Innsb'r'lilckban. Területe: Tirol és 
Vorarlberg, Felső-Ausztria és Salzburg; a 14. és 59. 
gyal. ezre és a tiroli vadász-ezred haclkieg. területe. 
Par.: br. Teuchert~Kallflnann Frigyes tbsz. 
. 15. hadtest: Sa·rajevoban. TeriHete : Bosznia és 
IIerczegovina; az 1., 2., 3. és 4. sz. bosznia-hercze
govinai zászlóaljak hac1kieg. területe. Par.: br. Appel 
János lov. tb. 

Katonai hadpaTanCs1tokság Zá1·ában. Területe: 
Dalmáczia; a 22. sz. gyal. ezre hadkieg. területe. Par.: 
Da,vid Em il altb. 

Gyalog-hadosztály- s da.ndlÍ'rpa·rancsnoksúgok: 

I. gy. hdoszt.: Sarajeyo. 1. ddr: Plevje. 2. cldr: 
Sal'ajevo. 7. hegyi ddr: Sarajevo. 8. hegyi ddl' : Foca. 

II. gy. hdoszt.: J aroslau. 3. ddr: Rzesz6w.4. ddr: 
Jaroslau. 

III. gy. hdoszt.: Lincz. 5 ddr: Linz. 6. adr: Salzburg. 
IV. gy, hc1oszt.: Britnn. 7. ildr : Znaim. 8. ddr: Brtinn. 

• 
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Plerjt. ~. ~~, 
h ~ ~Ilr: ftö 
fup, zuw 4. üw I 

Jar nlt~nrl 
ddr: Bt. 

V. gy. hadoszt. : OlmiHz. 9. ddr: Olmütz., 10. dLlr: 
Troppau. 

VI. gy. hdoszt. : Grácz. 11. ddr: Gráez, 12. ddl': Kla
genfurt. 

VII. gy. hdoszt.: Eszék. 13. elelr: Eszék. 14. ddr: 
Pétervárad. 

VIII. gy. Ldoszt.: Innsbruck. 15. ddr: Innsbl'uck, 
16. ddr: Trient. 

IX. gy. hdoszl.: Prága. 17. ddr és 18. ddr: Prága. 
X. gy. hadosztály: J osefstadt. 19. ddr: J osefstadt. 

20. ddr: Königratz. 
XI. gy. hdoszt.: Lemberg. 21. ddr. és 22. dell': 

Lemberg. 
XII. gy. hd oszt.:: Krakkó. 23. ddl'. és 24. ddr: Krakkó. 
XIII. gy. hd oszt. : Bécs. 25. ddr. és 26. ddr: Bécs. 
XIV. gy. hdoszt. : Pozsony. 27, ddr : Pozsony. 28. ddr: 

Sopron. 
XV. gy. hu oszt. : Miskolcz. 29. adr: Ungvár. 30. 

ddr: Miskolcz. 
XVI. gy. hLloszt. : N .-Szeben. 31. dell': Brassó. 32. Jdr: 

N.-Szeben. 
XVII. gy. hdoszt.: N.-Vál'ad. 33. ddr: N.-Várad. 

34. ddr: Arad. 
XVIII. gy. hdoszt.: Mostár. 1. hegyi Udl': l\Iobtár. 

2. hegyi ddr: Trebinje. 3. hegyi ddr: Nevesinje, 4. hegJ'i 
delr. Bilek. 

XIX. gy. h<.1oszt.: Pilsen. 37. drr: Pilsen. 38. <ldl': 
Budweis. 

XX. gy. h(loszt. (CSLLk hadjú,rat alkalmával állít
tatik fel). 39. ddr : Dolni Tuzla (15. hadtestnél) 40. dell': 
Banjaluka (15. hdt.). 

XXI., XXII., XXIII. gy. hlluszt. (csak hadjárat 
alkalmával állíttatnak fel). 

XXIV. gy. hdoszt . : Przemysl. 47. (lll!' és 49. ddl' : 
Przemysl. 

XXV,. gy. }1I1oszt. : Bécs. 40. <ldl': éH 50. ddr Béc",. 
XXVI. gy. hc1oszt. (cAak hadjárat alkalmával áll. fel). 
XXVII. gy. bdoszt.: Kassa, fi3. ddr ~s fi4. dd' 

l\j.\.spa: 
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..... / VIII. gy. hdoszt.: LaiLacl1. 55. adr: Trieszt. 56. 

ddr: Laibach . 
.... XI./. gy. hLloszt.: Theresienstatlt. 57. ddr és G8. 

ddl': There" ienstadt . 
.... . :X. (Ty. hdoszt.: LeruLerg. 59. allr: Czernovitz, 

I:"~ 

b . thIr: Lemberg . 
... . XXI. gy. bdoszt.: Budapest. 61. dal' és 62. ddr: 

Budapest. 
XXXII. gy. htloszt.: BlHlapest. 63. dar és 64. dell' : 

Budape t. 
XXXIII. gy. hc1oszt.: Komárom. 65. ddr és 66. ddr: 

Komáro1ll. 
XXXlY. gy. bLloszt,: Temesyár.67. Jur: Temesvár, 

6 . ddr: Fehél'telllplolll. 
X_~X,. gy. hdoszt.: Kolozsvár. 69. (hh: Gyula-

l"ehén ár. i9. ddr: Kolozsvár. 
XXXVI. gS. hdo zt..: Zágráb. 71. ddl' : Finme 72. lllir: 

Zágráb. 
Hu,dosztály köteléken kívül 94. ddr: Cattaro. 

Ln vas Illt(losztályolt·. 

1. luv. hadoszt : Lelllbel'g 1 L hadte_t be ztva: 15 
é~ 21. lovas dandár. 

2. lov. hdoszt.: fu'akkó (1. had te t), beosztva: 
11. és 20. lovas danc1ál'. 

3. lov. hcloszt.: Bécs (2. helt.), beoszt·va: 10. és 17. 
l JV. elaD (lál'. I 

4. lov. h(lo8zt.: JiLroshLu 10. hdt.) Leo:ztva: 5. és 
14. l lV. darHh1r. 

Lovas dandárok. 

fJ ';)'h8 Ic: J. éH 2. (1. 19. dtlr.) 3.; 1arburg' 4. Buda
J'(' L; fi. fJ nloHlall; H. r a,~~a' 7. '[enIe \ ál': . Prága j 
~1. l 'n.t'd ul,i t1.; t O. I ÓCR; 11. rr~U'll w: 12. • .-Szeben ; 
1: ~(L~l'ÍI,I,; 1.1·. ]\Zt~Z l\ . 1 .... T'u'nopol' 16. Pozsony; 
17 f b~ 'j ; I Ho BudaI' ·t· Iq. ,,, k h lj r t alka.lmá-

1.) í t ~I.ik f 1)' O .. 1' kk '" l. LemLel' r. 
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Gyalofl e~1~edel\;. 
(Csákó, sötétkék kabát sima gombokkal, világoskék pantalló, illetve magyar nadrág, 

kékszürke köpeny.) 
f , ...... 

I> ~ ev ,.o 

Az ezred tulaj donosának -- ..... A törzs A kieg. keret A hajtóka S ev -o -ev ...... 
1». ...... ~ 

;>,,~ ~ o S ...... N neve ...... r::l 0 állomáshelye állomáshelye SZlne 0.0' o ;n ev ~ N 
~ :g ev ce <rJl ,.o~ 

, 1 I. Ferencz József 1761 Troppau Troppan sötétpiros s. 
2 I. Sándor, orosz czár 1741 BTassó Brassó 

, , , 
csaszal'sarga s. 

, 3 Károly főherczeg 1715 Klosterbruck Kremsir égszinkék f, 
; 4 Hoch- und Deutschmeister • 

(Vilmos főherczeg) 16~6 Bécs Bécs égszinkék s, 
5 Braumüller Tód., altb. 1762 lVIiskolcz Sz.-Németi 

, 
rozsaSZln s. 

6 L Károly, román király 1762 Budapest Uj vidék 
, 

f. rozsaSZln 
7 Khévenhüller L. Ana. grf. tbn. 1691 Klagenfurt Klagenfurt sötét bal'na f. 
8 Károly István főherczeg 1647 Brii.nn Bl'ÜUll ftí.zöld S. 

, 9 Clerfayt de Croix, K. Józs. tbn. 17~5 Jal' Jslau Stryj almazöld s. 
10 II. Oszkár, svéd s norv. kir, 1715 Przemysl Przemsyl papagáj zöld f. 
11 György, szász herczeg 1629 Innsbruck Pisek hamuszin B. 
12 I Vilmos fő herczeg, tbsz. 1702 Komál'om Komárom sötétbal'na s. 

, 13 Starhemberg Guidobald, tbn. 1814 Krakkó Krakkó 
, 

l'ozsaSZlll S. 
14 IV. Lajos, hesseni nagyhercz. 1733 Linz Linz fekete s. 
15 Adolf, nassaui herczeg 1701 Lemberg Tarnopol buzérvörös s. 

l 16 (Varasdi) Giesl Henr. br., tbsz. 1703 Belovár Belovár kéusár'ga s. 
17 

I 
Kuhn Ferencz br., tbsz. 1674 Laiba.ch Laibach vörösbarna f. 

18 Konstantin, orosz nagyhercz. 1682 I Königratz Königratz sötétvörös f. 

-



Az ezred tulajdonosának .... ~ 
» 
~ . 
'" N 

, ~ cr. 
neve 

• 

19 Ferencz Ferd. főherczeg 
~O Henrik, porosz hel'czeg 
~1 Abensberg-Traun Otto Ferd. 

gr" tbn. 
22 Lacy Fer. Mór gr" tbn. 
~3 L Lajos Vilmos, baden-badeni -~ 

I őrgróf 
~4- Reinlander Vilmos br., tbsz. 
(,) ~ -v Pürker Vincze br., tbsz. 
1.6 Mihály, OI'OSZ nagyherczeg 
1.7 II. Lipót, belga király 
~8 l L Humbert, olasz király 
29 Loudon Ged. Ern. bl'. tbn. 
:jO Ringelsheim József br., tbsz, 
Hl I Frigyes Vilmos, meklenburg-

streliczi nagyherczeg 
3;2 I l\Iál'ia Tm'ézia, császárné és 

királyné 
3':;1 • ..J II. Lipót császár 
34- L Vilmos, német ' , csaszar és 

porosz király 
35 Yacat 
· .... v d) Bl·owne l\Iiks. Ulys. gr., tbn. 

I 
.. ':-37 1 .JÓzSf>f főherczeg. lov. tábo 
::$~ I l\Iollinary Antal br., tbsz. 
09 Alexia. orosz n.agyherczeg 

I~~ 
~''''' ..... 

'CI> -- ..... I>.'~ ..... 
-~o 
Cl>CI> .... 
~..o~ 

1734 
1681 

1733 
1709 

1814 
166~ 
167~ 
1717 
168~ 
1698 
1704 
1725 

1741 

1741 
1741 

1734 
1683 
1683 

1741 
1814 
1756 

A törzs A kíeg. keret A hajtóka 
állomáshelye állomáshelye SZlne 

Bécs Győr égszínkék 
Krakkó Új-Sandec rákvörös 

Czaslau Czaslau tengeI'zöld 
Castelnuovo Spalato ' , , csaszarElarga 

J 

Budapest Zombol' cseresnyevoros 
Przemysl Kolomea hamuszin 
Losoncz Losoncz tengerzöld 
Esztergom Esztergom fekete 
Grácz Grácz 

, , , 
csaszal'sarga 

Prága Prága fűzöld 
Temesvár N.-BecskeI'ek világoskék 
Lemberg Lemberg csukaszin 

N.·Szeben N.-Szeben ' , , csaszarsarga 

Budapest Budapest égszínkék 
Arad Arad hamuszin 

Lőcse Kassa buzérvörös 
Prága Pilsen rákvörös 
Theresienstad t Jungbunzlau halványvörös 

Nagyvárad Nagyvárad skarlátvörös 
Budapest KecskeInét fekete 
De bl·e?Ze;-=n.~_~D~e!iUl,.L!·e~c8Z~L--''- .. .. . .. 

,..o 
El Q) 
o ~ 
bD· ... 

til 
""-lal 

f. 
f. 

s. 
f. 

f. 
f. 
f. 
s. 
s, 
f. 
f. 
s. 

f. 

s. 
f. 

f. 
s. 
I. 

s. 
f. 

t-S 
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:-)7 J ózsef főherczeg, lov. tábo 
:1S l\Iollinary Antal br., tbsz. 

• 
39 Alexis, orosz nagyherczeg 
40 Auersperg Gottfr. gr., tbsz. 
41 Jenő fő h erczeg 
4~ Ernő Agost, cumberlandi, 

braunschw. és lüneb. hg. 
43 Grünne Fülöp gr., tbsz. 
44 Albrecht főhel'czeg, tn. 
45 Zsigmond főherczeg, altb. 
46 Fejérváry Géza br., tbsz. 

, 47 Beck Frigyes br., tbsz. 
48 Ernő főberczeg, lov. tb. 
49 Hess Henrik br., tábornagy 
50 Frigyes Vilmos L., badeninhg. 
51 Henrik főhel'czeg, altb. 
5~ I Frigyes fő herczeg, tb. 
53 Lipót főhg, lov. tábo 
54 Starhemberg Ern. Rüdiger gl'., 

tbn. 
55 Vncat 
56 Daun JJip. Jos. Mária gr., 

thianoi herczeg, tbn. 
57 Fl'igyes J osias, szász-coburg

saalfeldi herczeg, tbn. 
GS Lajos Salvator főherczeg, ezr. 
59 Rainer fő herczeg, tbsz. 

1 7 1 . • 
• 7· 1. 1 

. 7:c . ., 
I • • M2. . .,,- . 

1741 
1814 
1756 
1733 
1701 

1685 
1814 
1744 
1816 
1762 
1682 
1798 
1715 
1762 
170~ 
1741 
174l 

1661 
1799 

1684 

1689 
176;3 
16 ~ 

N _ ·Szeh e u N. - Hze 

I31."1.d a p es t l~udA.pest 
.A .'r ad A rEl_cl. 

• ~é',~a~ "'"I~H ''' .' , :. ,,-o ~'A... • ~ " I _ '" .. . . . ... :.- .. __ ,. ........... 6.... . ...... , ...... . .... . 

Nagyvárad 
Budapest 
Debreczen 
Rzeszóv 
Czernovitz 

Trient 
Fehértemplom 
Plevlje 
Pl'zemysl 
Bécs 
Grácz 
Komárom 
Bécs 
Bécs 
Kolozsvál' 
Pécs 
Zágl'áb 

Olmütz 
Lemberg 

Krakkó 

KrSlkkó 
StRnislau 
Salzburg 

Nagyvárad 
Kecskemét 
Debl'eczeu 
Rzeszow 
Czel'novitz 

Tbel'esienstadt 
Karánsebes 
Kaposvár 
Sanok 
Szeged 
Mal'burg 
N.-Kanizsa 
St.-Pölten 
Gyulafehérvár 
KolozsváT 
Pécs 
ZáOl'áb o 

Olmütz 
Brzezan 

Wadovicze 

TaTnow 
Stanislau 
Salzburg 

. gH~inkél< 
} Jll rll. II H Z i r1 

, .... :,..o; .. -... ·..,i;.rus 
, .~. ' rr_.i:'r ... _ . .... " -

skarlátvól'Ö
fekete 
skarlátvörös 
világoskék 
kénsárrrR o 

, 
narancssarga 

f. 
f. 

\ 
s. 
f. 

\ f. 
csel'esnyevoro s . 
buzérvörös I s. 
skarlátvörös s. 
pa.pagájzöld \ s. 
aczélzöld f. 
aczélzöld s. 
csukaszin f. 
papagájzöld f. 
hamuszin 8. 

sötétvörös s. 
sÖtétVÖl'ÖS f. 

alma~öld 
vörösbarna 

aczélzöld 

halványvörös 
fekete , 
na Tan cssarga 

f. 
s. 

S. 

s. 
f. 
s. 

l~ ... --C· 
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60 Appel János br., lov. tb. 1798 Eger Eger aczélzöld f. 
61 Ill. Sándor, orosz czáI' 17$l8 Pétervárad Temesvár fűzbltl s. 

6~ Lajos, bajor herczeg 1198 Gyulafehél'vár M,- Vásárhely fö.zöld f. 

6;-{ vacat 1860 Besztercze Besztercze 
, 

f. narallcssarga 
61., Károly Sándor, szász-weimal'-

eisenachi nagyherczeg 1860 Szászváros Szászváros 
, 

narancssarga s. 

ll5 Lajos Viktor fő herczeg, tb. 1860 Kassa Munkács halványvörös s. 

66 IV. Ferdinand, tosk. nhg. altb. 1860 Ungvár Ungvál' halványvörös f. 
I 67 Kray Pál br. thsz. 18tlO Eperjes Eperjes l'ákvörö~ f. 

6 vacat 1 60 Budapest Szolnok vörós barna s. 

69 Jelacié GYÖl'gy gr., altb. 1860 Bécs Székesfehél'vál csukaszill f. 
l 70 PhiliI)povié Ferencz bT., tbsz. 1860 Pétel'várad Pétel'várad tengerzöld s. 
I 71 1\'Ioltke Helmúth gr. por. tbn. 1860 Trencsén Tl'encsén rákvörös s. 

I 71 Vacat 1860 Pozsony }?ozsony világoskék s. 

~ 
73 I Vilmos, wl.il'tenbergi herczeg 1~60 Pilsen EgeT cseresnyevörös s. 
74 Bouvard Frigye.'! br., altb. 1860 Theresienstadt Jicin buzél'vörös f. 

( 
75 \ IX. Keresztély, dán király 186U Prága Neuhaus világoskék f. 
7(j vacat 1860 SopI'on SO}1ron csukaszin s. 
77 j Károly Salvator főhg, altb. 1 60 Przemysl Sambor cseresnyevörös f. 

l 7 l Sokcevié József Lr., tbsz. 1860 Eszék Eszék vörösbarna f. 
7~ I .Jelacié J. gr., t~sz. (Oto~aéi) 1860 Fiume Otocaé almazöld f. 

I 
~O Vilmos, .'cLleswlg-holstmn-.. skarlátvörös 

I glücksburgi herczeg 1860 I Lemb81'g Zloczow • f. 



81 Waldsti:itten János bl'., tbsz. 1883 rvIostar Iglau kal'mazsinvör, f. 
82 S~hönfeld Antal br .. tbsz. 188H Sarajevo Sz. -U d varhely karmazsinvör. f. 
83 Degenfeld-Schom burg Ker .gr., 

altb. 1883 Szeged Fehértemplom sötétbarna f. 
'4 Bauer Nándol' br., tbsz. 1883 Bécs Bécsújhely karmazsinvör. s. 

85 Kees György lovag, tbsz. 1883 Bécs Mál·m.-Sziget almazöld s. 
6 Szveteney Antal br., tbsz. 1883 Budapest Szabadka amaran tvörös I s. 

87 Hohenlohe-Schillingfürst 
Const. hel'czeg, lov. tb. 1883 Tieszt Cilli tengerzöld f. 

88 Teuchert-Kauffmann Frigyes 
br., tbsz. 1888 Práaa Bel'aun bordóvöl'ÖS f. 

l:) 

89 Kaiffel Imre lov. taltb. 1883 Jaroslau Gl'odeck bordóvörös s. 
I 90 Winclisch-Graetz Lajos her- t~ 

czeg, tbsz. 1883 Jal'oslau Jaroslau amarantvörös s. c; 
c., t 

91 Fröhlich Laj os, l vg. altb. 1883 Budweis Budweis papagájzöld s. 
9~ König Gusztáv br., tbsz. 1883 Theresienstadt Komotau fehél' f. 
93 Joelson Alf. br., altb. • 1883 Olmütz l\1.-Schönberg sötétbal'lla s. 
~4 Croij Lipót herczeg, altb. 1883 Josefstadt Turnau fehél' s. 
95 I Rodakowsky József lov., altb. 1883 Lemberg Czol'tkow amarall tvőrös f. 
96 Bamberg Hm'm., lov. tb. 1883 Károlyváros Károlyváros ama,rantvörős f. 
97 I. Mil án , szerb király 1883 Pala Triest rózsaszín f. 
98 StráDsky Ferencz, altb. 1883 Josefstadt Hohenmauth világosdrap f. 
99 I. GyŐl'gy, görQg király 1883 Iglau Znaim kénsárga s. 

100 Kriegllammer Odön, altb. 1883 Olmütz Teschen világosdl'ap S. 
tOl SergillsAlexandrovitsch,Ol'08Z 

nagyherczeg 1888 Zá!n'rib Békés-Csaba kénsárga f. 
l:) 

IO~ Catty Adolf br., tbsz. 1883 Prága. Beneschau tengerfüzöld ~ ::». 
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Vadászok. 
(~a:~ap fe~ete tollbo~rétával, csukaszinii ,kabát. és ~uLbony 
fuzold haJt6kával, sarga gomb, és pedIg a tll'oh vadász 
ezred nél simán, a tábori vadász zász16aljaknál számozva 
csukaszinií panta1l6 fllzöld 8zegélylyel az oldalvarrásokon' 

kékszürke ltöpeny.) , 
a) Tiroli vadász ezred (1 13). 

Tulajdonos: I. Ferencz József. 
Ezred-törzs és kieg. ker. állom.: Innsbruck. 

1. zlj. Innsbruck, 5. zlj. Bozen, 9. zlj. A vtovac 
2. «( Bécs, 6. « Bregenz, 10. «( Roveredo. 
3. « Trient, 7. «( Bécs, 11. « Pel'gine. 
4. «( Riva 8. « Brixen, 12. «( Cavalcse. 

b) Tábori vadász zászlóaljak. 
S Törzs Kiegészítö S Törzs Kiegészítő -ce -c:j 
N állomáshelye keret N állomáshelye keret rE. 00 

1 Josefstadt Theresienst. 17 Brünn Brünn 
~ Königratz Königratz 18 Prachatitz Pisek 
3 Steyl' Linz 19 GÖI'Z Laibach 
4 'rarllow Rzeszów 20 Görz Cilti 
5 Bielitz Olmütz 21 Lajta-Bruck Bécs 
6 Prága Pilsen I Q) ú) Livno Eger ---7:Tarvis ,Laibach 23'N -Szeben l\1:.-Vásárbely 
8jJudenbul'g ,KlagenfLll't 24 SZ.-fehérvár Sz:-fehérvál' 
9 Grácz Grácz 25 Brünn Bl'ünn 

10 Krems St.-Pölten 27 Villach Marburg 
11 Győr Győr 28 Bjelina N.-Szeben 
192 Königratz Jungbullzlau 29 Igló Losoncz 
13 Tarnow Krakkó 30 Brody Stanislau 
14 Bibac Csaszlau 31 Travnik Otocaé 
16 Jagerndorf Troppau 3~ Késmál'k IEperjes 

BOSZ1tia-1l,e'l"czeflO'V i'ltlti CSalJa,tol,o. , 
(Fez, világoskék kabát alizarin vörös haj tókával és sárga sza
mozott gombokkal, világoskék pantalló, kékszürke köpeny.) 
1 . Zászlóalj: Sarajevo, 5. Z:1sz1óalj: Travnil<, 
2. « Banjaluka, G. « BanjnJuka, 
3. « Dolnja-Tuzla, 7. «( Doboj, 
4. c l\fostar, 8. (C DOluanovic. 

Az L, 2., 3. és 4. zászlóalj 7, HJ többi ;?;á.szlóalj 
G s~á~atlLól ~H~ 

• t 
'.,; 

Ni; ~ 
~ ei 

~ ; 
~ 
~ [Il 

~ Q 
~ 

~ 
~ Q .. 
~ 

c 
cd ~ ~ 

R 



LOI'as ezredel~. 
aj D r a g o D y o s e z r e d e k. 

(Sisak, világoskék kabát sima gombokkal, buzérvörös czizma-nadrá ggal , sötétbarna köpeny.) 

I .~ I I ..... 

> -:!:! Q) A törzs A keret ,!:le:) Az eZl'ed tulajdonosának .. Cl) --' '+-I A hajtóka ..... e ~ 
~ 

».~ ~ 0'-...... ,....0 QCI~ - neve Q) ......... SZlne o 
I 

...... Q)~ állomáshelye .< ~ ",;,!:l ..... 

I 
Theresienstad tI sötétvörös 1 Ferencz császár I 1768 Theresienstadt f. , 

Bécs-Ujhely Bécs-Uj hely fekete 9! Vacat 167-:l f. 
3 Al bert, szász király 1768 Stockel'au Stockel'au sötétvörös s. 
4 Ferdinand császár 1672 Enns I Enns fűzöld f. 
5 I. Miklós, orosz czár 1721 Marburg Marburg császársál'ga f. 
6 Albrecht, porosz herczeg 1701 I Brünn Brünn fekete s. 
7 V. Károly Lipót, lotharingi és ' I 

bari herczeg 1663 Brandeis Alt-Bunzlau kénsárga f. 
8 Montecuccoli Raimund gr. tbn .• 1618 Parduhitz Königratz skarlátvörös s. 
9 Piret de Bihain Jenő br., 1. tb. 1682 Czernovitz ' Czernovitz füzöld s. 

10 Liechtenstein Ján. J. bg, tbn. 1640 Tarnopol Stanislau kénsárga s. 
11 I. Ferencz József 1688 Lelnbet'g Lemberg skarlátvörös f. 
12 Neipperg Ervin gr6f, lov. tb. 179R Olmütz Olmütz c~á8zár8árga s. 
13 I Savoyeni Jenő hg, tábornagy 1682 Bécs Bécs buzérvörös f. 
140 Windiscb-GratzAlfrédhg,tbn. 17:?l5 Klattau Klattau buzél'VÖl'ÖS s. 
15 vacat 1890 Wels ,V els fehér s. 
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b) Huszár ezredek. 

(Csákó, attila, mente, sötétkék zubbony, buzérvÖl'ÖS magyar nadrág, sötétbarna kópeny) . 

. , ...... 
csákó . ~ ~ cl) A törzs A keret Az attila A ~41 Az ezred tulaj donosának 

......... 
.Cl) ...... ...... - .... 
t>-,.~ ~ - ... 

- - . .-- . neve -~O ~ Dl Cl) .... ~ 

állomáshelye 
. 

:;;a~~ I SZlne < 

L Ferencz József 1756 Fehértemplom sötétkék sötétkék s. 
Miklós, orosz nagy herczeg 1743 Brassó Brassó világoskék fehér 8. 
Futaki Hadik András gr., tbn. 1702 N.~Szeben N.-Szeben s. k. fehér I s. Edelsheim-Gyulai Lipót báró, 

buzérvörös ! lov. tb. 1734 Szabadka Szabadka v. k. f. 
Radetzi gr.Radetzky József, tb. 1798 Bécs Bécs s. k. buzérvörös i f. 
L Károly, würtembergi király 1734 Pozsony Pozsony v. k. hamuszin . 
II. Vilmos, német császár és 

porosz király 1798 Kecskemét Kecskemét v. lL világo~kék f. 
Koller Sándol' báró, lov. tb. 1696 Klagenfurt Klagenfurt s. k. I buzérvörös I s. 
Fogal'asi N ác1asdy Fel'. Lipót 

gróf, tábornagy 1688 Sopron Sopl'on S. k. fehér f. 
III. Frigyes Vilm., porosz kir. 1741 Pécs Pécs v. k. világoskék I s. 
Windisch-Gratz J. hg, tbsz. 1762 Szombath. Szombath. s. k. hamuszin I f. Albert Eduard, walesi herczeg 1800 Gyöngyös Gyöngyös v. k. fehér f. I 

Vacat (Já z-Kun) 1859 Budapest Budapest s. k. sötétkék f. 
Vladimir, orosz nagyherczeg 1859 N.-Mihály Knssa v. k. bnzél'VÖl'ÖS 'S. 

Pálffy ab Erdőd, M6r gr. altb. 1701 Debl'eczen Debreczen s. k. hamuszin ",. 

Clam Gallas E. gr6f, lov. tb. 1798 Rzeszów Nyiregyháza v. k. hamuszin I f. 
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c) Dsidás ezredek. 

(CzApka, világoskék uhlanka és prémes uhlanka buzérvörös szegélyezéssel, buzérvörös 
csizma-nadrág, sötétbarna köpeny.) 

, - I ... :~ Q) A törzs A keret Az ezred tulajdonosának > ;:::: '+--4 
"aJ ... ~ ~ A czapka 

.o I 
I ~ o 

i l 
>'1=:0 . ö ~ 

neve -Cl) ..... 

állomáshelye SZlne et ...... 
cl) ..o ~ 1< ~ ~ ..... 

-
I , 

1 Vacat 1791 Krakkó Krakkó császársárga s. 
2 Schwarzenbel'g Kár. Fül. her-

czeg, tbnagy 1790 Tal'now Tarnow sötétzöld s. 
3 Károly főherczeg, tb nagy 1801 LaIÍcut LaIÍcut buzérvörös s. 
4 I. Fel'enez József I 1813 Jaroslau LembeTg fehér s. 
5 Miklós, orosz trónöTőkös 1848 Varasd Varasd j világoskék j s. 
6 n. József császáT 1688 Przemysl Przemysl ' , , 

I csaszal'saTga I f. 
7 Károly Lajos főherezeg, altb. I 1758 LembeTg Bl'zezan sötétzöld f. 
8 I Rambel'g Győző br., altb. 1718 Jaroslau Kolomea buzérvörös s. 
9 

I } Fel lettek oszlatva. 10 
11 II. Sándor, orosz ezár 1814 Kl'akkó Stryj eseresnyevörös f. 
12 II. Ferencz, mindkét Siczilia 

1854 I Ruma királya Eszék sötétkék s. 
13 Nostitz-RienekArmin gJ.'. ,altb. ; 1860 Zloczow Zloezow sötétkék f. 

I 

I I I 
I • 

lS --.-. -



P'Ílzé J1 drt/Il(lá/f'o 1.'. 

t -től 14. számig a hasonszámú hadtestpul'unc. nok ágo]
Rzékhelyén, kivéve a 14. tüzér dandárt, me ly békében II ~ . 

számú hac1testparancsnokság alá van rendelve. 

aj Hadtest tüzérezredek. 

Csákó 16szől'fol'góval, sötétbarna kabát skal'látvörö haj
tókával, Aárga számozott gombokkal, világoskék czizmn

nadrág, kékszül'ke köpeny.) 

Az ezred tulajdonoRának 

neve 

1 Luitpold, bajor hel'czeg I 1854 
2 \Veigl altb. 1854 
3 Vilmos főherczeg, tLsz. 1854 
.(. Lenk br., tbsz. 1854 
5 Albrecht főherczeg, tá-

bornagy 1854 
6 Turnforti Tiller Kál'oly, 

tbsz. 1854 
7 Lipót, bajor herczeg I 187~ 
8 I. Ferencz József : 1854-
9 I Liechtenstein .J. \Venzel, 

herczeg, tbn. I 1854-
10 Fischer altb. IBM 
11 Bylandt-Rheidt gróf, 

tbsz. 
1 ~ Kreutz Frigyes, tbsz. 

1854-
1854 
l 54 

A törzs 

állomáshelye • 

Krakkó 
Bécs 
Grácz 
Budapest 

Komál'()}u 

KaSBit 
TemesvÍLr 
Prága 

J osefststlt 
Olmiitz 

,Lember~ 
N.- f4J'.l11Wll 

Káro l ,""ftr . • 13 LoLkowitz herczeg altL. 
14 Gerlichsburgi Cm'li II 

Rezső, alth. 1 [, B 'e 

7 
11 
6 .. 
:J 

3 

10 
1<> 
1 

.. 

1-

. 
lj 

p 
l' 



lparallcano~~ 
. mely Léke~1J I 

rendelve. 

i .karKlvoroi hl' 

........... világo ke~ czi~ 
peny.) 

• • • 
• • 
~ ~ !Vim .. ' 
• I, 
=: illomaahclí! I i 

- j. 
I ~ ii 

I . Kla~ko 
l . n e n 

• &racz 
t J Bn~~' 

t' Kom~r IID 

t·'1 RHiIl I 
, II 1 ~l T WeYKr 

I Pr~a 

l I 11 

t' Olmül! 

l!I~r5 

r ~ 'e~n .: ' l' 
I . ~&ltllnllro! ' 

.. b) Önálló nehéz üteg-osztályok. 
(Oltüzl!k mint ft hadtest tü;"úr eZl'ellekllél.) 

1. vVadowice ; 2. Przemysl; :t .l aroslau; 4. Bécs; f). 
Ln.il.ach: G. Hadkel'sourg; 7. Budapest; 8. Budapest; 
H. Somorja; 10. Por.sony; li. Edelény; 12. RÜllaszOln
hat; 1.3. Nagyvárad ; 14. Lugos; 15. PI'ága; 16. Rokycan ; 
17. J osefstadt; 18. Theresienstaclt; 19. Brünn; 20. 1-
lnütz; 21. Lemb81'g; 22. Staniszlau; 2:3. Brassó; 
24. Kolozsvár; ~5. Görz; 26. Eszék; 27. Linz; 
28. Salzburg. 

ej Vá.rtüzér zá.szlóaljak.* .. 
(Oltözék mint a hadtest tüzél' ezredeknél, de világoskék 

széles skarlátvörös szegélyzetű pantalló.) 
1. Budapest; 2. Przemysl; 3. Bécs; 4. Bécs; 

fi. Komárom; ö. Iü'akkó; 7. Iü'akkó; 8. Przemy~l' 
Y. Trient; 10. Uattaro; 11. Pola; 12. Eszék. 

llj Műszaki tüzérség. 
1. Tüzérs8gi 8zergyár és szertár, átvevő bizot,tRú,g 

és műszaki tüzér század a bécsi 1:L1'senálban. 
, 2. Tüzérségi szertárak: Berg8tadtl, Budapest, Bécs

Ujhely 111ellett, Cattal'o, Eszék, Gyulafehérvár, Gl'ácz, 
lnnsbl'llCk, J osefstadt, Károlyváros, KOlnárom, KI'akkó, 
Lembel'g, Linz, l\lostár, Olmütz, Pétervárad, Pola, 
Prága, Przemysl, Ragusa, Sarajevo, Temesvár, The
resienstadtban. 

3. Tüzérségi fi6kszertárak : Arad, Bród, Castelnuovo, 
Franzenfest, I{assa, K uffsteill, Laibach, N agy -Szeben, 
Ó~Gradiska, Spalato, Trient, Trieszt, Zárában. 

4. Lőporgyú,r: Steinban. 

Hadmérnöki eZl.·edek. (1862.) 
(Csákó; vilitgoskék kabát c~el'e llyeVÖl'Ö8 hajtókával és 
sl.ámozott sál'xl:L gombokkal; kék. zÜl'ke pantalló CSel'eRn~·e

vörös szegélylyel, kékszürke köpeny.) 
1. I, Ferencz József. Törzs: éi:! keret: Ohnütz. 
Zászlóaljak: 1. Przemysl; 2. Krakkó; 3. Olllliitz 

4. Prága; 5. Krakkó. J. és 2. tart. század Theresienstallt. 

* A vártüzél' eZl'pdekké való fttalAknlRs folyamathan VtHl. 

'[ fi 



~', LiJ?6t. fhg, lov., tb. Törzs és keret: Krems. 
ZaszloalJak: 1. Becs; 2. Przemysl . 3 Krems' 4 B d t 5 B l ' , . , . n· apes; . Ut $1pest. 1. es 2. tart. sr.:1zad: Gritcz. 

Utász ezred. (1805.) 

. Csákó; csukaszin kabát aczélzöld hajtókával és fehér 
Rlma gombokkal; csukaszin pantalló aczélzőld szegélY-

lyel; kékszürke köpeny.) . 

" Tö~'zs: Klost,erneuburg. Zászlóaljak: 1. Pozsony; 
2. LInz; 3. Praga; 4. Pettau ; 5. KlosterneubnrO'. 

Szertár: Klosterneuburg. o 

Vasuti és távirda ezred. (1883.) 
.. (Oltözék mint az utász ezredeknél, csakhogy a galléron a 

csillagok mögött egy villámtól átczikázott szárnyas kerék 
van felval'rva.) 

Az ezred törzse: Korneuburg; keret: KOl'neubl1rg. 
1. zlj.: Korneuburg.; 2. zlj.: Korneubnrg. 

Egészségügyi csapatok. (18i9.) 

(Csák6; sötétzöld kabát buzérvörös bajt6kával é.;" S lll' g n 
sima gombokkal, kékszürke pantalló buzérvörös ,zegél."

lyel; kék szürke köpeny.) 

Minden helyőrségi kÓl'háznál egy-egy oszb,g. 

Vonat-csapatok. (1771.) 
(Csák6; sötétbarna kabát világoskék bajtólnívo,l .. és fehl'!' 
sima gombokkal, buzérvörös csizma-lladn\g; RotétblU'llIl. 

köpeny.) 

I. ezred: Bécs. 2. osztály: BécR, ;1. oszt.(~ly : ~ll' 'lez. 
13. osztály: Zágráb, 14. osztály: I lln~hrllck l ' l. ll ~Z' 
tály: Sarajevo. il. ezred: Budapest. 4. osztály: Hnalll~uBt, r~ · o~Z· 
tály : pozsony, 6. osztály: !ÜliSR1lI, 7. o8ztldy: \ { IIlt ~-
vár, 8. osztály: Nagy-Szeben. . 

III. ez're{Z: Prtt,ga. 1. oezt(dy: K 1'1l.k ld, l. l::zhly : 
Prága., !!. osztály: JO"efstítlU. 10. 19zt/tly: l'rz Ul ·. 1. 
11. osztály: Lemberg. 



Il"n~tnl".,E~ : Krem,. 
; !.l. Krtmsl 4 , , ,t 
Z zad: Grác? 

. l ~.) 

ezred. Il &~J,l 

'; ~ ~khogy a gal/elO: 
ZJkAz(,tt SZlluya ~. 

. I~_-

~ mt: Roruenl 
. l ,: Rorntuuuru• 

c ipatok. il ~9.1 

Il~íl.l 
" kék h8jto~iíil ~ I. 
c ~ru8·lIa~rnK; ~oIH~ 

. 
{ Bulare'[, ,J. 

I ~. o ztály: 11ffi 
I 

Vonat-szertár: Klosternenburg, vonatszertár-fiók 
Budapest és Sarajevo. 

Katonai rendőrség. 

(Csák6; sötét~öld kabát buzérvörös bajt6kával és sárga 
gombokkal; kékszürke pantalló; kékszürke köpeny.) 
Egy-egy osztag Iü'akk6ball és Lembergben. 

Katonai őrcsapat a bécsi cs. kir. polgári töt"
vényszéknél. 

(Csák6 ; sötétzöld kabát violaszinii hajt6kával és sárga 
gombokkal; kékszürke pantall6 violaszinfi szegélylyel; 

kékszürke köpeny.) 

Lótenyész-intézetek. 

aj CS. leir. lótenyész-intézetek . 
(Öltözék mint a. vonat ezredeknél, de sárga gombokkal.) , 

Allami ménp.s: Raclautzban és Piberbell. 
Méntelepek: Drohovicze, Grácz, Klosterbruck, Prága 

és Stadiban. 

b) M. leir. lóte7~yész-intézetek. 
(Oltözék mint a huszároknál, de sötétbarna attila.) 

Allami ménesek : Kisbér, Bábolna, Fogaras, l\Iezö
hegyes. 

l\Iéntelepek: Debreczell, N.-K.örös, Székesfehérvár, 
S.-Szt-György, Zágráb. 

Pót-Iovazá.si bizottságok. 

1. Budapest, 2. Szeged, 3. Lelnberg. 

Pót-Iótelepek. 

Billak, Pnszta-Sári és N agy-Daát1. 

Katonai nevelő- és képző-intézetek . 

1. Katonai árvaház: Fischau. 
2. :Hadapr6d iskolák: a) gyalogsági : Bécs, Buda

pest, Prága, Károlyváros, Karthaus, Lobczow, N agy
Bzeben, rrl'iest, Liebenau, Pozsony, Innsbruck, rre-

16:!: 



mesv~~r! bJ lovassági: )Veisskir:hen (Morva); ej had. 
mórnokl: Bécs; d) utasz: Hambul'g; e) tüzérségi' 
Récs. . 

3. l(atonai alreáliskolák: St.·pölten, Kőszeg, Kis. 
l\Iarton, l{assa. 

4. ICatonai főreáliskola: Weissku'chen (l\Iol'va). 
5. Katonai akadémia: Bécs- Ujhely. 
6. l\:liiszaki katonai akadémia: Bécs. 
7. Katonai vívó- és tornatanári tanfolyam: Béc· 

Uj hely 
8. Tiszti leánynevelő-intézet: Hernals és Sopron. 
9. Legénységi leánynevelő - intézet: Erdberg éfl 

Szatlnár-N émeti. 
10. Hadi iskola: Bécs. 
11. l\iagasabb tüzérségi tanfolyam: Bécs. 
12. l\fagasabb badmérnöki tanfolyam: Bécs. 
13. Tüzérségi törzstiszti tanfolyam: Béc~. 
14. Általános törzstiszti tanfolyam: Bécs. 
15. I,Iadbiztosi tanfolyam: Bécs. 
16. Elelmezési hivatalnoki tanfolyam: Bécs. 
17. liatonai orvosi tanfolyam: Bécs. 
18. Katonai állatorvosi tanfolyam: Bécs. 

Katonai földrajzi intézet. 
Bécsben. 

Helyőrségi kórházak. 

1., 2. Bécs, 3. Przemysl, 4. Linz, 5. Brünn, 6. Olm~tz, 
7, Grácz, 8. Laibach, 9. Triest, 10. lnnsbi'uck, 11. Praga, 
12. J osefstadt, 13. Theresienstadt, 14. Lemberg, 15, 
Iü'akkó, 16., 17. Budapest, 18. Komárom, 19. pozsony, 
.20. Kassa, 21. Temesvár, 22. N .-SZebtHl 23. Z gr u 
24. Ragnsa, 2:1. S ar aj evo, 26. ~Iostár. 

Ruházati raktárak. 
1. Brünu, 2. Budapest (fiókok: Gyula-Fehél'v{u' é 

8n.l'ajevo), 3. Grácz, 4. Kaisel'-Ebersdorf. 

J CS, 

lill i1t~, 

Helyőrségi szállító-házak. 
u ln.pe. t, Briinn, Br6d, Krakkó Jem rg. 
}·ll.O'a 1 rz l nl. ara;evo Tri t. o • 'J 

, 



Ka tonai rokkan tak háza. • 

K (Ct;ukaszin kabát skarlátvöl'öS hajt6kával és sárga I:!ima 
ö'ze~1 Ri' gombokkal, világoskék pantalló, kékszürke köpeny.) 

• fi ~o~r~. 
"'~I.fl : Erj~er~ f 

. ~c. 
. . ~tc . 
• 

1. Bécs (fiók: N eulerch enfeld) , 2. Prága, 3. N agy
Szombat, 4. Lembel'g. 

Katonai fegyintézet. 
l\Iöllersdorf. 

Várfogházak. 
Arad, Eszék, Pétervárad, Thel'esienstadt. 

Katonai élelmezési raktárak. , 
Arad, Budapest, Brünn, Bród (fiók: O-Gradiska), 

Gyulafehérvár (fiók: Kolozsvár), Cattaro (fiók: Castel· 
nuovo), Komál'om (fiók: Győr), Czernovitz,Eszék, Péc', 
Fiume, Franzensfeste (fiók: Bozen), Gráez, Klagenfurt, 
N.-Váracl (fiók: Debreczen), GÖl'Z, N .-Szeben, Inns
bruck, J osefstadt (fiók: Königratz), Kassa (fiók: Eger), 
Krakkó, Brassó, Laibach, Lembel'g, Linz (fiók: Salz
burg), Marburg, Munkács, Sopron, 01mütz, Péter
várad, Pola, Prága, Przemysl, Pilsen, Pozsony, Ragusa, 
Temesvár, Theresíenstadt, Tl'ient (fiók: Ríva), Triest, 
Bécs (fiók: Bl'uck), Zágráb, Zára (fiók: Spalato). 

Banjaluka, Bíhac, Dolnja-Tuzla, Gorazda, l\lostar, 
Plevlje, Travnik és Sarajevo; fiókok: Avtovac, Bilek, 
Foca, Livno, Nevesinje, Stolac, Trebinje, Visegrad. 

Katonai ágyraktárak. , 

Bécs, Budapest, Podgorze (Krakkó mellett), Lelubel'g 
é::J Prága. 

Katonai pénztárak. 
Bécs, Budapest, J osefstadt, Sal'ajevo (fiók: l\lostar). 

Mű.~aki igazgatóságok. 
Krakkó, Przelnysl, Bécs, Linz, Grácz, I\.lagenfurt, 

Triest, Pola, Budapest, Pécs, Pozsony, Komál'olu, 
Kassa, l\fiskolcz, Temesvár, Arad, Prága, Budweis, 
J osefstad t, rr'heresienstadt, Brünn, O lmiitz, Lern berg 
C:ternovitz, N.-Szeben, Gyulafehérvár, Zágráb, Eszók. 



Doln.tn.-Tu:du. , oraztlu., Banjaluka, 1\lostar, TreLinje 
l~vlJe, P~tcrY,trad, Innsbruck, Brixen-Franzensfeste: 

Tnent. Zara Ragusa, Cattaro, Sarajevo. 

f , k· l l· • e~~ '-1 '1'. l(ll t ten~f1e ·l'ésitet. 

~eng r -sze/,i pa.tanc8Ilok: a közös hauügyminisz
é~u~m tenoere""zetl csoport főnöke: Sternecki és ehren
te~nt D ubleczky Miksa bt., tengernagy. 

Cs. és kir. hajóhad. 

I" • rt 8 lu,:dilzaiók: Kr?nprinz Rudolf, Kronpl'in
Z~ ln tef nIe toronyhajo~), Tegetthoff, Custozza, 
LL - rzherzog Albrec.ht, Kalser, Don Jouan d'Austria 
I~aLer fax Prinz Eugen caseInatthajók), Habsbur~ 

, 'l í b pancze recratt. 
ll. zirk -ló hajók: Kaiserin Elisabeth, Kaiser 

Franz J ef torpedó ko hajók); Panther, Leopal'cl, 
fiaer Z ra. palató, Sebenico, Lussin (torpedó hajók); 
_ e or, Blitz Komet. Planet 'Trabant (torpedó jár
mú,-ek _ 

III. Torpedó na.f?"ádok: Aeller, Falke, Habicht, 
perber Bu -:. rd, Condor. Uhn. Geier, Kranicb, lbis, 

"\YÜraer. Reichel'. Flaming\), l\larabu, ".,. eihe, Secretar, o . v 

Hal'pie. Gankler. Elster. Rabe~ Krahe, Star, Kukuk 
r. o zt.: -r. IX-XXXIV. Ill. oszt.); Nr. I-VIII. 
rll. oszt. 
Il. Jel.:ö .haJók: l\liramal'. Ereif, Fantasie. 
1'. zerhajók: liaiserin Elisabeth, Cyclop, rola, 

Gargnano. 
VÍ. Monitorok: ~faro~ Laitha. 
lTI!. Állomási is kikilldetési hajuk:. R~d t.zky, 

Laudon (fregat) : Donau, aida, Erzh. Fnednch, Fa
sana, Helgoland, Zrinyi, Frundsberg, Aurort1 (c

1
orvet) ; 

Hum Nautiluz AlbatroB, Kerka, Narenta, Bansegn 
(ágy t; naszád);' Andreas Hofer, rrriest, Taurus ker-

kes gőzös . ...·11 
VIII. Kikö'töi és teJl ge1'J.J(lrl't l 8zolga~,a,~rlL: 111 

Geruse, Triton, Ttun-Taxis, lIipllOS, Buíl 1. 

IX, [ 
(Alpha) 
nerva, 

X, LIlktal 

Dahnst I H l 

J 

KorolO, ·ker 
szel'uagy st 

Vaiszkai es 
k, 1', 1. Sz, 

M, k. ho 

Főparancsn 

rK8xoly 
FŐlmrancsn 

I. 
raranc nok 

79, hon 
1. gyalog 

pesten. 
2, gyalog 

Gyulán, 
80. honv 

3, 'gyalog 
Debl'erz 

4. gyalog 
"árado 

II. 
Parancsnok: 

íJ. II 01 

5, ~alog 
3 lj:. 



Tre1 ~: .... 

Kron~nt, 
( Ulto~ 
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L r. Iskola, ha/jók: Novara, Erzh. Ferdinand lUa'x, 
(Alpha) Schwartzenberg, Artemisia, Cameleon, lVI i
nerva, J.\IIöve, Bl'avo. 

X. Lrtktanya hajok: 8alamander, Dandolo, Bellova, 
Dahnat {Hulk). 

JtIaflylt'J' kl/r. lt01tt'éllség. 
Magyar királyi honvédelmi miniszter: 

Komlós-keresztesi báró Fejérváry Gézct, tábor
szernagy stb. 

Államtitká.r: 

Vaiszkai és bogyáni Grolnon Dezső, II. oszt. v. 
k. 1'. 1. Sz. L r. k. k. 

*** 
M. k. honvéd-főparancsnokság Budapesten. 

Főparancsnok: Ö császári PS királyi Fensége Józs~f 
(Károly Lajos) föherczeg, lovassági tábornok. 

PŐpt~rancsnoki adlatus: Forinyák Gyula altb. 

I. honvéd.kerület: Budapesten. 

J1arancsnok K'l-túinyi János altábornagy. 
79. honvéd gyalogdandár : BudclJpesten. 
1. gyalog ezred: Bnda.pesten. 1. és 2. zlj : Buda

pesten. 3. zlj.: Félegyházán. 4. zlj.: Budapesten. 
2. gyalog ezred: Békés-Gyulán. 1. és 2. zlj : Békés

Gyulán. 3, zlj : Jászberényben. 
80. honvéd gllclJlogdandár: Deb reczenb en, 

3. 'gyalog ezred: Debreczenben. 1., 2. és 3. zlj, 
Debreczenben. 4. zlj: Zilahon. 

4. gyalog ezred: N agy-Váradon. 1. és 2 .. zlj: N agy
Váradon. 3. zlj. Boros-J enőn. 

II. honvéd-kerület: Szegeden . . 

Parancsnok: Pacal' Kalmán tábol'nok. 
45. honvéd gyalogdandár : Szegeden. 

5. gyalog ezred: Szegeden. 1. és 2. zlj: Szegeden. 
:3 . zlj: N agy-Becskereken. 4,. zlj: SzegQdfln. 



6. gyalog ezred: SzaLaukán. t. zlj: SzaLadkán. ~. zlj. 
Z0111borban. 3. zlj; Ujvic1éken. 

4-6. honvéd gyalogdc(;nddr : LUgosONI. 
7. gyalog ezred: V el'seczen. 1. zlj : Verseczeu. ~. ~lj: 

Oraviczán. 3. zlj : Pancsován. 
8. gyalog ezred: Lugoson. 1. és 2. ~lj: LUgOSOll. 

3. zlj: Al·adon. 4. zlj : Orsován. 

III. honvéd-kerület: Kassá.n. 
Parancsnok: Paxy Krí'roly altábornagy 

77. honvéd gyalogdandár : Kassán. 
9. gyalog ezred: Kassán. 1. és 2. zlj: Kassán. 3. ~lj: 

Eperj esen. 4. zlj. Lőcsén. 
10. gyalog ezred: l\liskolczon. 1. zlj: l\tliskolczon. 

2. zlj: Egerben. 3. zlj: S.-A.-Ujhelyt. 

78. honvéd gy.alogdandár: Szat7ntir
Németiben. 

11. gyalog ezred: l\Iunkácson. 1. és 2. zlj: 1\1 ullká
cson. 3. zlj : Ungvár t. 

12. gyalog ezred: Szatmár-N élnetiben. 1. zlj: Szat
már-N émetiben. 2. zlj : l\lál'maros-Szigeten. 3. zlj: 
N agy-Károly ban. 

IV. honvéd-kerület: Pozsonyban. 
Parancsnok: Jelentsik Vincze altábornagy. 

73. honvéd gyalogdancllír: Poz8onyb((;/l1o 
13. gyalog ezred: Pozsonyban. 1., 2. és 3. zlj : Pozsony

ban. 4. zlj: Tatán. 
14. gyalog ezred: Tl"encsénben. 1. és 2. zlj: Tren

csénben, 3. zlj: Rózsahegyell. 

74. honv. gyalogdandár: Nyitrá.ll. 
15, gyalog ezred: Nyitrán. 1. zlj: Nyitríln.~. zl.i: 

Léváll. <). zlj : Nyi tráu. 
16. gy log ezred: BéSZt l'CZliIJiÍll rítU. 1. zli : B ztel'OZ -

Lányáu. ~ . zlj: Balassa-G. r a~lllatull. ~~' . zlj : J ol váu. 

V. 

18. 

82. 

21. 

VII. 
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V. honvéd-kerület. Székesfehérvárt, 
I :trallcsnok: A II cll'Ús.!ly Gyula tábornok. 

81. honvéd gyclJlogdandár: Bzékesfehérvárt. 
17. gyalog ezred: Székesfehét'várt. 1. és 2. zlj: 

Székesfehél'várt. 3, és 4. zlj : Veszpl'émben. 
18. gyalog ezred: Sopronban. 1. zlj. és 2. zlj: 

Sopronban. 3. zlj: Kőszegen. 

82. honvéd gyalogdandár .' Pécsett. 
19. gyalog ezred: Pécsett. 1. és 2. zlj: Pécsett, 

3. és 4. zlj: I{aposvárt. 
20. gyalog ezred: Nagy-Kanizsán. 1. és 2 zlj: Nagy

Kanizsán. 3. zlj: KÖl'menden. 
Fiume'i század keret, 

VI. honvéd-kerület: Kolozsvárt. 

Parancsnok: H-ild Gyula tábornok. 

75. honvéd gyalogdandár .' Kolozsvárt. 
21. gyalog ezred: Kolozsvárt. 1. zlj : Kolozsvárt. 2. zlj. : 

N agy-Enyeden. 3. zlj: Kolozsvárt. 4. zlj: Deésen. 
22. gyalog ezred: Maros-Vásárhelyt. 1. zlj : lH,-V ásál'

helyt, 2. és 3. zlj: Besztel'czén. 

76. honv. gyalogdandár .' Nagy-Bzebenben. 
23. gyalog ezred: N agy-Szebenben. 1. zlj: N .-Szeben

ben. 2. zlj: Déván. 3. zlj: Erzsébetvárosban. 
24. gyalog ezred: Brassóban. 1. zlj : Brassóban. 2. zlj : 

Pogarason. 3. zlj: Kézdi - Vásárhelyt. 4. zlj: 
esik -Szeredán. . . 

VII. horv.-8zlav. honv.-kerület: Zágrábban. 
Parancsnok: Raslic Mátyás tábornok. 

83. honv. (Jyalogdandár.· Zri(Jr(íbban. 
25, gyalog ezred: Zágrábban. J. ljlj: ~á.grábLall. 

2. ljlj: Dúszokell. 3. dj: G lill áll. 



26. gyalog ezred: SZYl1l'csán. J. zlj: Rzvarcsán. 2. 
zlj: Ogulinban. 3. zlj: Goszpicsban. 

84. honvéd gyalogclclInd(ir: ZágrábbclIn. 
27. gyalog ezred: Belovárt. J. zlj: Belovárt. 2. zlj: 

Varasclon. 3. zlj: Uj -Gra<.1isk án. 
28. gyalog ezred: Vinkovczén. 1. és 2. zlj: Vinkov

czén. 3. zlj : ~:Iitroviczon. 

Honv. lovassági felügyelő Budapesten. 

Zol~ltn Elek tábornok. 

1. honvécl lovusdandár : Szeged. 
3. huszár e:lred: Szegeden. I. oszt.: Aradon. II. 

oszt.: 83egeden. 
4. huszár ezred: Kecskenléten. I. oszt: Baján. II. 

oszt.: Kecskeméten. 
9. huszár ezred: Maros-V ásárbelyt. 1. oszt. : IHaros-

I 
M. 
!VI 
M. 
B 
JI. 
M. 
JI. 

V ásárhelyt. II. oszt.: Segesvárt. para 

~. honvéd lovasdc(;ndár: BudclI}Jesten. 

1 huszár ezred: Budapesten. I. oszt.: Budapesten. 
ll. oszt.: Jászuerényben. 

2. huszár ezred: Debreczenben. I. osztály: Békés
Gyulán. ll. osztály: Debreczenben. 

5. huszár ezred: Kassán. I. oszt.: Kassán. II. oszt.: 
N yiregy házán. 

6. huszár ezred: Váczon. I. oszt.: Ó.Gyallán. II. 
oszt. : Váczon. 

3. honvéd lov(lIsdandár : Pécsett. 
7. huszár ezred: Pápán. 1. oszt.: Pápán. ll. oszt.: 

Zala-Egerszegen. 
8. huszár ezred: Pécsett. I. oszt. : Pécsett. II. oszt.: 

Keszthely. 
i O. huszár ezred: Varasdon. 1. osztály: Varasdon. 

II. oszt. : Verőczéll. 

1. 
2. K 
~t·p 
21. J: 

furt, 
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42. 
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43. 
31. 
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M. kir. honvédségi intézetek. 

ldei!,1. m. kir. hOllvtJd·fö~ö~·v~nyszé~ Budapcslcn. 
].l. kir. hOllv. fÖI'1l1lt(,raktlw~ bMOt.tSr.tfj Budapesten. 
JI. ki,.. hOllv . .fegyverzet; bLzotfsag B'lldapesten. 
1)1. kir honv. Uíszer-bizotlstÍg Pozsonyban. 
Budalwsti, IH. kll'. honv.. t~·r-l)a'rancsnokstlg. 
~[. k. kiJzp. honv. lovastlsztt tanf?lya1n Budapeslen. 
M. kir. honv. L1bdovika-A kadénna BZiJdapesten. 
fil. kir. honv. ti;,.zstiszti tanfolY(l1n Budapesten. 

CS. l\Jil't. Landwel~ff'. 
(Osztr4.k honvédség.) 

Cs. kiJ'. L(tndwehr-'minisztel': gróf WelsersheÍ1nu 
Zenó altb. " 

La.ndwehl'-főparllnCSllokság: O cs. és kir. Fensége 
Rainer főherczeg, tbsz. - Adlatus: . . • • · . 
• • • • • 

Landwehr-pa/rancsnokságok: (az illető hall test
parancsnokságok) . 

Landlvehr gyalogság. * 
L 1. Land wehr ezred: (1. Landwehr zlj. Bécs· 

2. Korneuburg, :3. Bécs-Ujhely, 4. Krems); 2. (B, 
~ t-Pölten, 6. Linz, 7. Wels, 8. Salzburg); 3. (20. Cilli, 
21. l\larburg, 22. Grácz); 4. (23. Leoben, 26. Klagen
furt, 27. Villach) ; 5. (24. Rudolfswel'th, 25. Lai1~ach, 
72. Triest, 73. lVlitterbuL'g, 74. Görz); 6. (41. Eger, 
50. Bischofteinit.z, 51. Plan); 7. (34. Beraun, 35. Pil
sen, 36. Klattau, 47. Pisek); 8. (28. BLld weis, 33. Prága, 
45. N euhaus, 46. Tábor); 9. t39. Leitmeritz, 40. Bl'üx, 
42. Komotau) ; 10. (37. Jungbunzlau, 38. Cseh·Laipa, 
4- . Kuttenberg,i9. Cseh-Bród); 11. (~9. KöniO'ratz, 
·t3. Jicin, 44. Trantenau); 12. (30. HohenmOantb, 
3!. CsaszIau, 32. Német-Bród); 13. (12. lli'emsier, 
10. Olmütz, 16. Schö nb erg, 19. lVIorva-Trübau); 

• A vastagabb nyomatú szám a z 'll'jel elött a Landwehr 
g 'alogezrec1 számát, II zárjel között vastagabb nyomatll 
helység neve a:6 o:6redtül'zs állomáshely ét jelöli. 



14. (13. Brünn, 14. Iglau, 18. Znailll); 15. (9. Trop. 
pau, 10. Teschen, 11. Jagerndorf, 17 . Weisskirchen); 
16. (52. Krakkó, 54. Wadowice, 60. Uj-Sandec); 
17. (53. Tarnow, 55. Rzeszów, n6. Kolbuszov, 
57. Sanok) ; 18. (:-8. Jaroslau, 59. Przemysl, 
61. Sambor) ; 19. (63. Lemberg, 65. S try j , 68. Gro
dek); 20. (62. StanisIau, 66. Kolomea, 69. Czortkow, 
70. Buczacz) ; 21. (64. Zolkiew, 67. Zloczów, 71. Tar
nopol); 22. (70. Radautz, 76. Kotzmann, 77. Cser-
novitz, 78. Suczawa). 

II. 79. Landwehr zlj: Zára; 80. Spalato; 81. Ra-
gusa; 82. Cattaro. 

LrlJndwehr lo vasság. 
I. Landweh'r dragonyos ezredek: 

1. sz. keret: Stockerau, 2. sz. keret: Prossnitz, 
3. sz. « Wels. 

II. Landwehr dzsidás eZ1'edek: 
1. sz. keret: I~olomea, 2. sz. keret: Hohenmauth, 
3. sz. keret: Sambor. 

III. Lovasított Landweh/r dal'mát liivészek. Keret: 
Sinj. 

* 
Tirol és Vorarlberg honvédel1ni f'őhatósága. 

Elnök: Tirol és Vorarlberg helytartója. 

Lanrlwell1' - parancsnokság InnsbrUJckban. 
Parancsnok: a 14. sz. hadtest parancsnoka. 
Országos liivész-zú8zlóaljltk: 1. Schwaz; 2. Inns

bruck; 3. Imst; 4. Meran ~ 5. Bozen; 6. Bl'uneck; 
7. Mezzolornbardo; 8. Trient; 9. Ríva; 10. Bregenz. 

L()'l)asitott országos lövélJzek. Keret: Innsbruck. 
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II. POLGÁRI CZIMT.ÁR. 

K ,··· .. t· J uzus ·ln,I/liIS.~ ,e 'l'tll/JI#;OI.~. 

I. os. és kir. közös külügyminiszterium. 

l\Iiniszter: Köröspataki gr6f Kálno/ey Gusztáv, 
aranygyapjas vitéz, a Szt 1. r. n. k., a L. r. lov. 
kamarás, v. b. t. t., altb. stb. 

II. Cs. és kir. közös pénzügyminiszterium. 

:rvfinisztel': Nagy-káll6i Kállay Benjá7nin, a L. r. 
n. k., a Szt 1. r. lov., v. b. t. t., kamarás 

III. Cs. és kir. közös hadügyminiszterium. 

l\Iiniszter: Bal~er .l{ándor, br., L o. v. k. r., v. 
h. t. t., táborszernagy. 

Cs. és kir. közös legfőbb 8z'mszék. 
Elnök: Zékelyí Tóth y'ilrnos, L. r. n. k., v. b. t. t. 

~ 

lJfagy(t1~ ki~r. 1It'i'rtis~te1'1elnökség. 

Miniszterelnök: !vluraszombathi, szécsi, szigeti, 
letenyei és ercsei gróf SZalJáry G1Jll.la, az 
[n'any gyapjú r., az J. o. V. k. r. 1., v. b. t. t. -
Czimz. államtitkár: Ta.rkovich József. 

" () Fel~ége .fii;1tentélye kÖ111 fi,l ll lill.. 1t·'i'/~. 
1nJi11dszte1"i1t~11, . 

Miniszter: Br. Orczy Béla, a~ r. o. v. k. r., a Szt, 
L r. k. k., v. b. t. t., kamarás. - Allau1titkári helyet
teR : szigethi Ba-rthos János. 

H01 i1 v.-szlav. -dal'n~. ki'JrI
• n·ti11d.ft~te'J"/ill/lIl. 

MiniRzter: J08ipOlJü~h In117'e. 

• 



1\liniszter: 1\1 ul'aszombathi, szécsi, szigethi, letenyei 
és ercsei gróf SZalJál-Y GIJula, az arany gyapjú 
r., r. o. V. k. r. lvg, v. b. t. t., a belügymi,niszteritun 
vezetésével 1l1egbizott miniszterelnök. - Allalntitk{L· 
rok: S::a.lavszk,y G1jll1la/ .• Lll17ccl,cS György (eziul 
PS rang). 

Elnöki ügym~ztály: oszt. yez.: Hll8zflr ](álmún 
o zte tan. 

I. Közjogi főosz tály: oszt. főn.: dr. Beze7'édj 
Tl'iktor nlin. tan. 1. }Cözjogi ügyosztály: oszt. veze : 
Székely Elek oszt. tan. - 2. ]'öldtebermentesitési ligy
osztály: oszt. vez.: Kriz8'ik Súnllo1' oszt. tan. -

II. V árDlegyei főosztály: oszt. főn.: Torkos 
László min. tan. 3. vál'luegyei közigazgatási ügy
osztály: oszt. veze : - 4. V árrnegyei 
háztartási ügyosztály: oszt. vez.: Ma.rku,s Sándo?' ez. 
nlin. tan. 

III. Városi főosztály: oszt. főn.: dr. Fase/u) 
Moys Sándor min. tan. 5. Törv. hat. joggal felr. 
városi iigyosztály: oszt. vez.: Ma'rh:novich ENek oszt. 
tan. - ti. Rend. tan. városi ügyOf~ztály: oszt. veze : 
Marek Ede titk. 

IV. Községi főosztály: oszt. főn.: Széll I.gnlÍcz 
ez. min. tan. - 7. Községi közigazgatási ügyosztály: 
oszt.. vez.: H'llSzár Péter oszt. tan., - 8. Községi 
illetőségi ügyosztály: oszt. vez.: Kaffka Lúszló titk. 

V. Rendőri főosztály: osztály főnök: J ekel- és 
lnal'gitfalvi Jelf'elj((l~tSsy Lajos min. tan., a 
Szt. I., a L. és a III. o. V. k. r. lvg., a pápai Szt. 
Gergely r. k. k. é a II. o. szerb Takova r. tul. S~. 
k. honvéd lovas alezrede ... - 9. Kihágási ügyosztály: 
o zt. VEZ.: dr. Szuborits j\:Ianó oszt. tan., - 10. HelltlÜl'i 
csendőri) ügyosztály: oszt. vez.: Lipta.i László oszt. 

tan. - Beosztva: Péchy Lúszló ez. oszt. tan., BIl· 
lyovszky Aladúr és Szabó Lúszló a :F. 1. r. 1. titkú
l'ok, tlr. Kigl Imre és Petl'úczy Lajos foO'ahnazók 
s dr. Rupp Jú nos fogallllazú gyakornok. 
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- Allamnl" 
Gyö)'~YI~ 

: HIl8Nr Kql 

teDennfnitsiti.,i' iOi 

O'Z!. tan. -
O'Zl [ón,: T/Jrl, 

, 
~z~azgailii . ~ 
- U~n;fii. 

• Marl:u! Sá .~. 

VI. Közegészségügyi fŐ082. tály: oszt. főn.: <.11'. 
Grósz Lipót nlin. tan. - 11. Közegészségi igazga
táRi ügyosztály: oszt.. vez.: dr. Halrtl Aláj08 ez. min. 
tau. - 12. Kórházi és tébolydai ügyosztály: oszt. 
vez.: Buth Ká1'oly titk. 

VII. Jótékonysági főosztály: oszt. főn.: rajnai 
és körösladányi Stesse7' József ez. min. tan. -
IB. Betegápolási ügyosztály: oszt. vez.: gr. K01'niss 
E1nil ez. osr.t. tan. - 14. Alap- és jótékonysági 
ügyosztály: oszt. vez.: F01'1'ay Fe~'encz oszt. tan. 

VIII. Arvaügyi főosztály: oszt. főn.: Krausz 
József min. tan. - 15. Árvaügyi közigazgatási ügy
osztály: oszt. vez.: Grünwald Bernftt oszt. tan. -
16. Arvaügyi határozati ügyosztály: oszt. vez.: Vajda. 
Ottó oszt. tan. 

Abelügyminiszteri s.lámvevőség. Igazgató: 
Payer Bélah - SzámtanáesoR: Gogolfik József . 

Országos levéltár: levéltárnok Pa7.tler Gyula .. 
Országos közegészségügyi tanács: elnöke dl'. 

Lumnitze'r Sándo'r. 
Fiumei magyar ki~. tengerpa.rti kormányzó: 

vásonkeői gróf Z ir,hy Agost. 
Fővárosi álla.mi rendőrség: főkap. Tü,.úk Jú 1108. 

Tö'r"é'ltyh(ttóslt(Jol,~. * 
a) Megyék. 

Abauj -Torna rn .. ' fp. Darvas Itn., alp. Comál'onli 
Lász., fj. i(i. Hammersberg Lász. Fszb. Cseft'ehúfi j. : 
Géczy Gy. Gönczi j.: Puky Bert. FüzI' ri j. : Botlnú,l' 
Er. Kassai j.: Eekert Ján. Szikszúi j . . ' Pnky Istv. 

Alsó-Fehér 1n.: fp. br. Kemény Kál., alp.~ Csatt> 
.Ján .• fj. Török Bert. Fszb. Alvi'llCZI: j.: Dall1ó 'illn. 
Balázsfalvi j.: Simonfy Alaj. Kisenyedi j.: Rác7-

* Röviditések: fp. =főispú'n, nlp, = alispán, fj. = fő 
jegyző, fszb. = föszolgabh6, m. = megye, j. = jiu'fis, Helld. 
!an. vár, = Relldezett tanácsu viÍro'4, pill. =polgál'mestel', 
rk. = rendőrkapitány. 



Fal'kaR. l\Jagyar-igeni j.: }(öblös 1\/ik. Ma1'o8-líjvárl'l j.: 
Ikl'ich ArD. Nag y-enyed i j.: SZáRZ .Tózs. Verespatak'; i: 
Fl'it, Villn. Rend. ta n. 'l'lÍ:r. Abru.dbánya : pnl. Rákosi 
Ist\". l'k. Képes Fer. Gy'ldafehM'vár: pm. Novák Fer., 
rk. Roska Józs. Nagy-Ellyed: pIn. Kovács Gyula, rk. 
Sombol'y Sándor. VizaJ.ma : pUl. Szőcs József, tk. 
Herepei Károly. 

ArCtd Jn.: fp. Fábián Lász., alpe Szatmáry Gy., 
fj. br. Bánhidy An. Fszb. Aradi j.: Ortutay Gy. 
Pécska.i j.: Köpfi György. Világosi j.: Kabclebo Kálm. 
'Ternovai j .. ' Kiss Laj. Ra.dnai j.: Csukay Sándo 
Nagy· hal1núgyi j.: Páris Gáb. Boros-.rgebesi j.: Para· 
deyzer Laj. Boros-jenői j. l\lonti Alaj. Kis-jenni j. : 
Pec7.ely El. Eleki j.: ,Jank ,Tin. 

vfrv(~ Jn. : fp. Szmrecsáuyi GYÖ1'gy, alp. id. Csillaghy 
Józs., fi. Schnrina Kár. Fszb. Kubini).: Znleskal 
Alacl. Vári j.: Abbaffy El. Trsztenai j . .' l\tf ut.nyánszky 
J en. Ná.?Jlesztui j. : SZ111etanay Ján. 

Bács-Bodrog Jn. :... fp. Sándor Béla, alpe Scluuausz 
En., fj. Karácsony Gy. Fszb. ZOn'l-b01'i f.: POPOViCR 

Dusán~ Zen tai j . .' :J\latkovics Laj. Al1nási j.: Deák 
Zsig. O-becsei j.: Gombos Béla. Topolya,i j.: Császár 
Pét. Ujvidékij.: Kolozsvál'Y Sándo Kulai j.: dr. Molnár 
Kár. Apatini j.: Ribiczey Béla. Palúnkai i.: Csupor 
Gy. H6dsági j.: Vissy tI ózs. Titeli j.: dr. N agy 
Kálm. Zsablyai j.: Zakó Milón. Bajai j.: Latinovits 
Gy. - Zenta ".. t. VlÍ1'08: pm. Boromisza .Ján., 
l'k. Rozsny Aur. 
. Bara,nyn 71u.: fp. K&.l'dos Káhn., alpe Szily Lás2., 

fJ. Bal'tosságh Iln. Fszb. PécRi j.: Forray Iv. Bara
n!lavlÍ1·.~ f.: Antal Pál. Mohácsij. : Sey Laj. Sikló8ij.: 
l\l~té ()<1. Plcsvúradi j.: Széh Kár. Hegyháti j. : 
Iüss Ala(l. Szt·lőrinczi j.: Trixler Kár . 
. Bars rn.: fp. Kazy Ján., alp. Dombay Vilm., 

fj: dr. Ruffy Pál. Fszb. Gara111-szent-ke1"esztesi j. : 
Flnka Károly. Lévai i-: Ol'dódy Endre. A'I'allyo8-
1na1'óthi j.: (h. I\.i~s Mih. Oszlányi j.: Lüle Ján. 
Verebélyi j. : DHlesz Sándo - Rend. tan. vfír. K(jr
m;;r;:lWllYo: pnl. Chahac1a .TóZA., l'k. Palkovits Em. Léva: 

pIU •. 
[' ltlers \0 I 

Bi/ces 
I f' Fabl'l j, 

zlrnka 

Rcm!. 
Ricse)' 
Búd 

~Ip, 
BOlla 
~torch 
Rend. I I 

I' I J\08zegv 
Bihm 

fj, Zl1Uy 
• 

j.: KfkI! 
kermfesl 
SzunyogL 

~Iol'vuy , 
GyőrITY, 
Frater B. 
AI. Be/hl 



l lll. l\Já.csay Luk. rIc Knnyn. ,Józs. Ujbf;UyO,: pm. 
r oiti I'R Em. (hely.), l'k Volánszky Fel'. 

J3 ~t és ln.: fp. 'fel'ényi Laj., nIp . .Tallc8ovicR Pál, 
fj. Fábri ~\íu(1. VRzh. Gyula,; j.: Ki)vér Lász. C8ablll~ j.: 
S7.tl'akll György. Bt;h-t;si,;'.: it]. JancRovits Pft.1. Sza1'v(ud 
J.: Saln.cz Fer. S,zeghalmi j.: Kovács Mih. 01'osházi j.: 
Eönlögh Laj. Gyoma i. j. : Rohoska Mih. - Rend. t.an. 
1 úr. Békés-Gynla : pm. Dutkay Béla, rk. \Vieland Rár. 

Bereg 1n.: fp. Lónyai Sánd., alp. ,J obszty Gy., (i. 
Tajuél öd. Fszb.: Ti8zaháti i.: id. L"'llyay Sándo 
KászOllyl:j.: Busiukay Gáb. Felvidéki i. : Pintér Józs. 
Mllllkrfcsi.j.: Katona Sán. Szolyvai j.: Baláthy idór.
RtJnd. tan. váJ'. Beregszl;sz: pm. Buzáth Karn.; l'k. 
Ricsey Samu.ll{u,nlaícs: pm. Checb Laj.rk. Hubert Laj. 

Besztercze-Xaszód 111,.: fp. br. Bánffy Dezső, 
fLIp. Pánczél J,án. (i. Kualesz God. Fszb. Naszódi;'. : 
Bodb Kálm. O-radnai j.: cll'. Hunyadi Im. Jaádi j. : 
:--itorch Guszt. Besenyői j.: Schiffbanmer Salllu. -
Rend .. tan. vát. Beszfp'l'cze: pm. Pellion l\Iárt, , rk. 
Köszegvári Gyula. 

Bi hetr Jn:: fp. br. Dőry Józs., alpe Beöthy And., 
ri. Sznnyogh Pé!,. Pszb. Kiizponfi}. : !{iSR El. Szalárdi 
y'.: Kékus Istv. Élesdi j.: dl'. lVIiskolczy Fer. Mező
keresztesi j.: Ercsey DezRő. Bereltyó-Ififalusi j.: 
Szunyogh Lor. Tordai j.: Yattay G. Székely húl i j.: 
J{ová~zllay l\larcz. De1'ccskeii.: Frater Bal'. JJfa,'rgitfaij.: 
l\fol'vay Tih. Szalon ta, l: j.: N agy l\lár. Os~flai.i.: Bölöny 
György. Tenkei i.: Pú,linkásy Im. É 'r-m ihúlyjalvi j. : 
Frater B. Beélij.: Szele Kár. Magya'r-csékeij.: Nyisoltor 
Al. Belényes?: j.: Beliczey Sándo Vaskohi i,,' Fejér And. 

Borsod nk: fp. b. Vay B., alp. Melczer Gy., 
f:i. Lévai Józs. Fszb. Miskolczi j.: Srepesy Zsigu1. 
}.f ez/j-csu t II i j.: Feyér End. ~Egri j.: Gaszner Gy. 
8,zent-peteri j.: Vadnay Istv. Szend't'ei j.,' ZRóry Guszt. 
U,'!di j.: Csépányi Tg. Rend. tan. vtÍ}'. JJliskolrz: 
pm. Boltész Nagy K:í.l., rk. Pataky Bánd. 

Brassó Jn.,' fp. l\Ianrer l\Iih. alp. Roll Gyula, (i. 
Tompa Sándo Fszb. Hftjfllusri j.: Henter Gáb. Fr/. 
vidéki j.' Kostend Vilm. Alvidé"ki j.,' rildne!' Fel'. -
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Rend. tan. vár. B'1'assú: pm. Brennerberg Fer., rk. 
Hiemesch Fer. 

Osanád fi~.: íp. Lonovics J 6zs., alpe dr. Meskó 
Sánd., fj. I{ristóffy J ÓZB. F8~b. : Kázponti i· : Fail Gab. 
Nagylak i j.: Dobrányi Ad. l!atonyai i.: Hervay 
liál. K ov ácsházai j. : Bab6 LaJ. - R end. tan. vár. 
Makó : pm. Major l\lik., rk. Cseresnyési Ján. 

Csík n'll: fp. Mikó Bál, alp. Becze Ant., fj. Madár 
Im. Fszb. Osík-sz t-rná1'ton i i.: N agy Józs. Osi k-szép
vízi j.: lVlihály Fer. Gy.-szt-miklósi i-: Nagy Tam. 
Gy.-tálgyesi i. : dr. Lázár J án. - Rend. ta.n. vu'!'. Osík
Sze'reda: pUl. Erőss Elek, rk. SZáRZ Laj. 

Osongrád nt : fp. Zsilinszky Mih., alp. Stammel' 
ánd., fj. Csató Z ig. PBzb. TiBzánin nen i i-: dr, Ke

lemen B. Osongrádi j.: Cicatricis Laj. T iszlÍntuli 
i.: Vidovich Ant. - Rend. tan. vúr. Szentes: pm. 
N agy l\tIih., rk. Aradi Kál. 

Esztergo7Jt Jn: fp. gr. l\tIailáth György, alp. 
Kruplanitz Kál., íj. Andrássy Ján. Fszb. Esztergom,i 
i: Heviczky Győz. P(u'ktinyi j.: Szabó Mih. -- Rencl. 
tan. vár. Esztergorn: pnl. dr. Helcz Ant., rk. Sarlay E. 

Fejér 171;.: fp. gr. Cziráky B., alpe Sárközy AVr., 
fj. Szüts Arth. Fszb.: Székesfehérvári. i.: Huszár Ag. 
Moó,rl. i.: Kovács Sándo Súrbogárdi j.: Po61' Guszt. 
Vaáli i.: Szüts Jen. Adonyi i.: Kálmán Vin. 

l i'ogaras m: fp. Horváth Mib., alp. Gramoiou 
Dán., fj. Turku J án. Fszb. Sárkányi i-: Belle Sándo 
'I;örcsvlÍ'ri j.: Poponics Jak. Fogarasi;".: Herssényi Im. 
Arpási j.: Metian AIJnlea. 

Gömör m: fp. Fáy Guszt., alp. Bornemisza 
Lász., fj. Ujházy Laj. Fszb. Rozsnyói i.: I\.ubinyi G. 
Nagy-r,őczei j.: Runa Aur. RimaszoJnbati y'. : Kubinyi 
Guszt. Rz:maszécsi j.: Draskóczy Lász. Tornullyaz: j. : 
Szontágh Zolt. - Rend. tan. vár. Dobsina: pIn. Szon
tagh B., rk. Lang Guszt. Jolsva: pm. Remenyik E., 
rk. Mac.1aráaz J6zs. Nagy-Rőcze: pm. Stefancsok Kár., 
l·k. Sz€'~tmiklóssy B. RÍ1na8zon7,baf : pm. Szabó György, 
rk. Badlny Gy. Rozsnyú : pm. dr. Stl'ompf Uuszt., rk. 
Sulány Sándo 

var 

lub 
~l' 
l 

i~o 



) .... 9 ..,.! ), 

Győr 1n.: fp. gr. Batthyány. Laj., .al~. ~~'o .~ászberg 
Rezs., tJo Lippay G. Fszb. Tó8z/.,gel-c8tllf.,zkozL J. : • . 
. . • . Sokoróaljai j.: Fischer Sán. Pusztai j. : 
Németh Mik. 

Haj du 1711. : fp. gr. Schonberg-Degenfeld Józs., alpe 
Rásó Gyn., fj. Fekete Sán. Fszb. Balmaz-ujvárosi j. : 
Ferenczy El. Nádudva'l°ij.: Nábráczky Ist. - Rend. 
fan. vár. Hajdu-Bó'sz(j'l'1nény: pm. Somossy B., rk. 
Paksy Kár. Hajdu-Hadház: pm. Hadházy En., rk. 
Szabó Zsig. Hajdu-Nánás: pm. Csohany Lász., rk. 
Csiha Már. Hajd'u-Szoboszló: pm. TUl'y f\.lbo, rk. Pri
hi8ztál Is t. 

Hár011Lszék ln.: fp. Pótsa Józs., alpe bl·. APOl' 
Gáb., fj. Szentiványi Mik. Fszb. Sepsi j. : 'l'ompa Mik. 
Kézdi j.: Gábor Pét. OTbai j.: BoHaki Att. Miklós
vári j.: Henter Bél. - Rend. tan. vá'l'. Kézdi- Vasár
hely .' pm. Bartók Kál", rk. ifj. Dobai Ján. Sepsi-S.zt-
Gyó''I'gy: pm. id. Császár Bál., rk. E. Biró Béla. . 

Heves nL.: fp. Kállay Zolt" alp. Kaszap Hert., 
fj. Zalár,Józs. Fszb. Egrij.: Maczky Em. Gyó'ngyó'sij. : 
Borhy Ad. Hatvani j.: Isaák Gy. Hevesi j . .' Helle
bronth B. Tiszafüredij.: Lipcsey 'ram. PétervlÍsúri j.: 
Ivády Mik. - Rend. tan. var. Eger: pm. Gronay 
Sán., rk. Gaál Béla. Gyö'ngyö's: pm. Balogh Gy., rk. 
Nékám Ede. 

Hont m. : fp.. . . . . . . alpe Lestyánszky 
Sán., fj. Bolgár End. Fszb. Ipolysági j.: Baros Ist. 
Szobbi j.: Nigrovich Bert. Nagy-csalomiai j. : Lasz
káry Pál. Korponai j.: Czibulya Lász. Báti j.: Ud-

~,&lI' vardy Zsig. - Rend. tan. vár. Bakabánya: pm. 1101-
h~; luby ViI., rk. Krump J án. KO'I'jJona: pill. Bujkovszky 
J. Mih., rk. Pongrácz G. 

,.w, u u·'r",.t)', Hunyad 7n.: fp. Pogány GY'7 alp. Barcsay Kál., 
[I \' ifj . . H?~ak~ Al'th. Fszb: A 19u.óg!!i,i. : Kenósi Sán. L~j. 

:"', Bradt J.: Krasznay Ollv. Devat J. : Barcsay Bél. Hat-
f' I szegi j.: Mara Lász. Hunyadi j.: Váradi Bert. Kőrö's-

~m, a~1~1 bánya'i j.: Márkosy Lász. Maros-illyei j.: Borha Seuö. 
'rID:ilu1l!l' Petrozsényi j.: Buda Kár. Pujij.: 'r örök Árp. S zas::-
~I:JI Vfl1'osi j.: Kapcza Gyul. - Rend. tan . vfÍr. Dt'va ;' pUl . 
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Issekutz Ant., rk. Sulutin Bán. Hátszeg: pm. Berzáu 
Amb., rk. J~enkes .I ózs. Szászvá'ros: pm. Acker Frigy., 
l'k. Gönczy End. Vajda-Hunyad: pm. Danila Gy., 
rk. Czintai Alb. 

Jász-Jfagy-Kul1rSzolnok n 1;. : ip. Ujfalussy 
ján., alp. Hajdu Sán., fj. Bagosi Kár. Fszb. Jászsági 

felső j.!: Koller And. ,Jdszsági alsó j.: Cseh Józs. Tiszai, 
felső j.: Szombathelyi En. Tiszai kiizép j.: 1\:Iagyal'i
Kóssa G. Tiszai also j.: dr. Hajdu Józs. - Rend. tan. 
V(I1~. Jászbe'J'ény : pm. Elefánt y Sán., rk. Muhoray Sán. 
Karcza.g: pm. Medgyesi ~sig., rk. Kiss Ján. Kl:S- u'i
szállás: pm. Pethe Gáb., rk. Tóth J án. Kunhegyes: 
pm. Kolosy Ant., rk. Polgár Ist. K~(,n-Szt-Márton: pm. 
Tóth Kár., rk. Fazekas Lász. Mező-T'll!r : pm. Mészá
l'OS En., rk. Czebe Ist. Szolnok: pm. I\1udik Gy., l'k. 

Hegedüs B. Turkeve: pm. Kenéz B.~ rk. Zsengeller Józs. 
Kis-Küküll,ő /J1.: fp. gr. Bethlen Gáb., alpe Gál 

Dom., fj. Fekete Gy. Fszb. Dicső-szent-n1.ártoni j.: 
Frits R. Radnóthi j.: Horváth Alb. Hosszuaszói j.: 
Gyárfás Kár. Erzsébetvá'l'osi j.: Derzsi J án. - Rend. 
tan. vúr. Erzsébetváros: pill. Lengyel Már., rk. Vu
kovits Pét. , 

Kolozs nv.: fp. gr. Béleli Ak" alp. Gyarmathy 
l\Iik., fj. Bónis Ist. Fszb. Gy1l!lai i.: Pap l\lik. Bán.tJy
h'Llmyadi j.: Kertész Sám. Al'Jnási j.: Gyannathy lV16-
zsa. Nádasme'nti j.: Csiszál' Józs. Kolozsvári i: dr. 
Groisz Győzö. Mócsi j. : Mayr Ján. Mezőii1'ményesi j.: 
Sándor lm. Tekei, j.: Dósa End. - Rend. tan. vár. 
Kolozs: pm. Zabulik Lász., rk. Zabulik Sán. 
Kon~aronv 1n.: fp. Zuber Józs., alpe Szombat

helyi Győz., fj. ifj. I{álmán R. Fszb. Tatai j.: Balogh 
Laj. Gesztesi}.: Pöcze Ján. Csallókdzi}.: Losouczy 
El'. Udva1'di j.: Ghyczy ViI. 
. . K'ra ssó -Szörény 111;.: fp. J ak ab ff y Im., alp, 
LItsek Bél., főj. Szögyényi Lú.sz. Fszb. LUf/osi j.: Podb
l'ú'szky Kor. Te'Jnesi J. : Szivós Laj. Bégai j.: Hirsch 
Bél. Facséti j.: Schouenfeld Lász. Ma/rosi. i.: Popeszku 
Aur. Resiczai j.: Gal'tner Zol. Bogsányi j.: Fábl'Y 
Ján. O'raviczai j.: 1Iotsic.llovszky Er. Janú 7'.: Kol'-

cur. 
Cor. 
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hLU rét. J\Ioldov(t; j.: "TörnIe Gáh. KctrfÍnseb:si /: : 
lj "tn r Gy. Tm'egova/~ j.: Ru~len G.ygy. BOZOVlC8l, J.: 
'u.ia rét. Orsova'; j.: PauIo,:-cs l\~lk. - Rend. ta7.l: 
l'al'. ](ar((Jlscbes: pIll. NemOlá~ Jan., rk. ,Dragolllu 
(Ol'. LU,[70S : pIll. lVlarsovszky ~rp., rk. Kral I,g., ... 

Li,ptóln.: fp. Ki.irtby, LaJ." ,alp., An(!ahaZl G., 
fj. Palugy,Li Gy. Fszb. L~ptOl"JV({rl J ':, J ?ob l\larcz. 
Lipt{ -szent-1nikZ08i j.: Joób Gy. Ola8Z~ J.: Bobrov
niczkv Kál. Rózsúhegyi J.: l\Iattyasovszky Gy. 

~nIa1'ntaJ1'os 1Ib.: fp. Lónyai J án1., alp. Szaplon
czay l\lik., fj. Ku~ka Kál. Fszb., Vi~ói, j.: ~~enge ~áll. 
Izavülgyi j.: Vlnc~ Gy. Sz~geh J.: l\~~~lka ~a~z. 
Ti8zavó'Zgyi j.: Szaplonczay LaJ:, Ta'raczviJ~" l' : lVI1hal
ka Lász. Técsői j.: Pogány Od, H'l"sZÜ J.: Nyegre 
Lász. Öh'ó'rmezői j.: Vajna Dán. - Rend. tan. va'I'. 
Má rmaros-Sziget : pm. l\1andics Józs., l'k. Czirbusz J án. 

JJíaros-TorclclJ n1;. : fp. b. Bánffy Zolt., alp. Sánc10r 
Lász, fj. Dósa El. Fszb.: l1farosi felső j.: l\íolnár Gáb. 
Marosi alsó j.: Balla Gyul. Régeni: alsó j.: I{örösy 
Alb. Régeni felső j.: Farkas Alb. Nyárád-szeredaij.: 
Nagy Elem. - Rend. tan. vár. Szusz-Régen: pIll. Göll
nel' l\1ih., rk. From Traugott. 
~Ioson 1'n.: íp. Sünon Gy., alp. Tóth IlU., íj. Békeffy 

Jell. Fszb. Magyar-óvári ;'.: Koós Sán. Nezsideri j.: 
Fiala l\liklós. Raikai ;'.: Fröblich Tófor. 

Nagy-Kii7cüllö nt.: fp. gr. Bethlen Gáb., alp. 
'zobo8z1ay Kár., fj. Somogyi Ist. Fszb. Szentágotaij. : 
~chaa8er Fl'igy. Kőhalmi j.: Balthes Frigy. Ke'resdi 
J.: Fodor Láz. Bolya-berethal'mij. : Lendvay Sánd.
Rend. tan. varos. Medgyes: pm. dr. Krausz l\1iks. 
rk. Türkl Nánc1. Segesvú11': pm. l',laetz Gy., rk. 'Vel
ter Frigy. 

'l(' , "d .;, og,ra nt.: I fp. ~r. I?egen~eld- chomburg Laj., 
alp. ,S~ltovs~ky Jan., fJ. TihanyI Fer. Fszb. B.-gyar
m,a~~ J.: Beltner Arn. Nógrádz: J. : Balázs Fer. Szirá
~l,J.: Veres Jál?-' Sze~sén'!li.j.: Baross Arp. Losoncz i 
.J~ . ~sonka ZSlg. Fnleh-l, J.: Flachy Józs. Gácsi j. : 
~zakall Ant. - Ren,d. tan. vo r. Losonoz : pm .. Török 
Zolt., rI. Wagner San. 
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Nyitra 111. : fp. Th~6cz:y yil., alp .. Krausz Ist., 
(i. Rudnay Bél. Fs~b. Nyltr~.~ {' . clr. Janlts I~. Vág-
1lJhelyi j.: Be~a San. Galgocz~ J. : :6t~ ~a.J. Szen,i. 
czi j. : SzmertJCs Iv. Nagy- tapolcsal1y~ J.: Toman 
Rez~ . Pn'vigyei j . : J\lodrányi Ján. Ér,flek-'llJivári j. : 
Turcsányi Öd. Mia.vai j.: Csenkey Ad. H olic8i i.: 
Balogh Ján. Vág-sellyei f. : Budnay Ján. Pó"8tyéni j.,' 
Korontály B. Ny.- z.;ámbokréthi j.: Bacskády Jen.
R end, tan. v á?'. E ,tsekujvár: r m. Paulus Ig., rk. 
Kukn,n Im. Nyitra, ,' pm. Köstyál Pál, rk. Rédéky 
G. S zakolcza: pm. Sebesi J 6zs., rk. Oszvald Ján. 

Pest -Pilis - Solt és Kis - Kún n1J.: fp. Be- I 
niczk:v; Fer., aIp. FöIdváry ~lih., fj. Ilkey Sán. Fszb. 
Kecskemé ti felső .i.: Dezseöffy Em. Kecskemeti alsó 
j.: Teszáry Lász. Kis-kún felső j.: Szon(ly Dén. K i8-
kün alsó j.: Mihalovits Béla. Pe8ti felső j.: Ladányi 
Lász. Pe8ti kijzép j.: Halász Zsiga Pesli al8ó j.: 
ifj. Szilágyi Lajos. PiUsi felső j. : Maty6k Ben. Pilisi 
alsó j.: Bódiz Lász. Solti felső j.: Halász Sán. Solti 
kijzép j.: ifj Földváry Mih. Solti alsó j.: Eötvös G. 
Váczifel8őj.: Kemény Gusz. Váczi alsó j.: Kapczy 
Vil. - Rend. tan. vár. Ozegléd: pm. Gubody Fer., rk. 
Kovács István. Kis-Kún-Félegyháza: pm. dr. Zámbó 
G., rk. Tóth Kár. Kis·Kún-Halas: pm. Szabó Ist., rk. 
Szekér Pál. Nagy-Kő1'Ó'S: pm. Póka Kál., rk. Fitos 
Vil. Szent-Endre: pm. Dumesa Jen, rk. Szelvényi 
Im. Vácz : pm. Réty Ig., rk. Emerich Laj. 

Pozsony m.: fp. gr. Zichy Józs., alp. Klempa 
Bert., fj. Petőcz Jen. Fszb. Poz8onyi j.: Bézay Szil. 
Hegyenfuli j. : N agy Ag. Nagy-szo1nbati j.: Kiss Vil. 
Szempczi j. : Burián Pál. Felső-csallóközi j.: Molnár 
Lász. Alsó-csallókó'zi j.: Ollé Ben. Kiilső j.: Uj 
Ist. - Rend. tan. város. Bazin: pm. Eisele End., 
rk. Kulir Józs. Modo1' : pm. Boruta Pál, rk. Dubovszky 
Józs. Nagy-Szombat: pm. Nekánovich Mik., rk. Kratky 
Fer:. Som01'ja : pm. Sid6 Ist., rk. Dolnay Öd. Szent
Gyor,gy: pm. SIller Kár., rk. Waschkau Hen . 
. Saras Tn.: fp. Szmrecsányi Jen., alp. Péchy Zsig .• 

fJ. Tahy ]\IIih. Fszb . Alsó·tárczai j. : Filzy Sán. Felső-



{,irczai j. : Péchy Arub .. Sirokai j.: ~Iersz Ist. Topolyi 
j.: Berzeviezy Rezs. Szekcsői j.: Semsey G. Mako
viczal~ j.: U sz An. - Rend. tan. vfír. BfÍ1'tfa: pm. Rhóc1y 
A1., rk. Gt>ffert lVleny. Epe1jes : pm. Fuhrmann An(':, 
rk. Teőrős J ÓZ8. K'is-Szeben: pm. Eiselt An., rk. 'Vit
tenbel"ger Salnu. 

Sontogy 11~.: fp. Tallián B., alpe Tallián Gy., íj. 
l\Iaár Gy. Fszb. Kaposvá'ri j.: Gapsovies Kár. SZl~get
vári j. : Fenyősy Od. Nagy-a/ádi j. : Ehn Sán. Csur
gói j.: Sárközy B . Ma'l'czali j. : Paiss Mih. Lengyel
tóti j.: gr. Jankovics Lász. Tabi j.: Horváth Gáb. 

, Igali j.: Svastits Józs. - Rend. tan. vá" .. Kapost'á1' : 
pm. Német Ig., rk. Sury Fer. 

Sopron 1111.: hg. Eszterházy Pál, alp. Simon Öd., 
~j. dr. Baditz Zolt. Fszb. Sop'roni j.: lVlolnár Sán. Nagy
máttoni j. : Robitza End.. Kis-má'doni j.: Faludy Lőr. 
Pulyai j.: Sehmillár Pál. Csep'regi j.: Cha pó Gy. 
Kapuvári j.: Kovács Ant. Csornai j.: Hajas Gy. -
Rend. tan. vúr. Kis-Má'l'fon: pm. Permayer Ján., rk. 
Farkas Fer. Ruszt: pm. Con rád Laj., rk. Magyar El. 

Szabolcs n~ : fp. Kállay And., alpe Miklós Lász., 
(j. Mikesz Ján. Fszb. Bogdanyi j.: Krasznay Pét. 
Dadai alsó j.: Dobos Im. Dadai felső j. : Jármy Jen. 
K iS-t'árdai j.: Angyalossy Pál. Nagy-kállói j. : Zoltán 
Istv. Nyi1'bátori j.: Vay Istv. Tiszai j.: Erdőhegyi 
Barna. - Rend. tan. 'vár. Nyiregyháza: pm. Krasznay 
Gáb., rk. Kerekrét y Mik. 

Szat7nár m. : fp. Domahidy Fer., alpe Nagy Lász., 
ifj. Zanathy Fer. Fszb. Nagykárolyij.: Domahidy Elm. 
Máté-szalkaij.: Ki~ Rob. Fehér-gyarmatij.: Szegedi A. 
Erdődi j.: Nagy Ak. Szinyé'l'-vá1'aljai j.: Papp Kál. 
Nagybányai j.: Galgóczy Józs. Nagy-somkuti j.: Indl'e 
Lász. Csengeri j.: N agy Dán. Szatmári j.: Csaba 
Adorj. - Rend. tan. vár. Felsőbánya : pm. Lánczky 
Istv., rk. Puskás Ant. Nagybánya: pm. TUTmann 
Oliv., l'k. Sehönherr Ant. Na,gy-Károly: pm. Sehus
tel'its Ig., rk. Falussy Mih. 

Szeben m: fp.. . . . . . . . alpe T?~l. 
ll.l1iDn GUSZ" fj. Tobiás Kor. Ffzb. Szász-sebesI J.: 
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Dörr Alb. Ujegyluizi j.: albtuull Frigy. Szebeni j.: 
Fabritin" Laj. SzcUstyci j.: Bran Liv. Sze rrlahelyi j..
Branisce 1\tlóz. - Rend. tall. va'r. Nagy-Szeben: 
p111. Hocbllleister ViI., l'k. H~nloniBl }1ób. SZfl8z-Sebes: 
pm. Leonhardt AIL., rk. lVIlCbel Del. , 

Szepes Jn . .' 1'p. gr. C áky G y., alp. !(ol'punay ~\g" 
fj. Kai! An. Fszb, Bállyai J'.: Winkler Pál. Lőcseij.: 
l\lercz l\láty. Henuíd.völgyi j.: 'ztavács Victo Tcltra i j.: 
Glósz Kál. Poprádviilgyi j.: Raisz Al. lYIagll/rai j.: 
\Vyda Lász. - Re'nd. tan. vúr, Sz.-Bélc.t: PUj. Lud
wig Ág" l'k. Gresch Sam. Gölln'itzbanya: pill. Menet;
dorfer Kár., rk. Dirner Alb. Igln: vm. Scholcz Vil., 
l'k. Huszkó Alb. Késmárk: pm. Ctlel'épi Nán., rk. 
Oszvalcl Gygy. Leibitz : pm. Roth GUBZ., rk. Hoffmann 
I\ár. Lőcse: pnl. Szőnyey Kál., l'k. lVlaguth 14.n. 
O-Lubli: pm. Duhay Pét., rk. Lippóczy ViI. Podolin: 
pm. Lipp6czy Fer., rk. Fáykiss Vend. Poprád : pm. 
Folgells Kor., rk. Glatz ViI. Sz.-Ola8zi: pm. FÖl'szter 
Gusz., rk. Krivácsy L~j. Sz.-SzO'Jnbltt: pm. Mal'czy 
Bán., l'k Krotschmar Arp. Szepes- VÚl'olja: pm. Fest 
Aur., rk. dr. Szlifkó And. 

Szilágy IJh. : ip. br. \Veselényi lVIik., alpe Szikszay 
Laj., íj. Török Ist. Fszb. Krasznai j.: N agy Dom. 
Szilá9y-so'fnlyói j.: Ajtai Alb. Ta8nádi j. Bölöni Bál. 
Sz.-c8ehi j.: Kiss Lász. Zsibói j.: Kovács Ist. Zilaki 
j.: Viski Zsig. - Rend. tan. VÚ1·. Szilágy· Sontlyó: pm. 
Gencsy Bán., rk. Krizsán Kár. Zilah: pm. Péntek Far. 
rk. Matoltcsy Kár. 

Szolnok-Doboka nt . .' fp. br. BornellliBza Kár. 
alpe Bzarvady Pál, fj. Bánc1y György. Fszb. Beth
leni j.: Floth F. Ad. Csáki-gorbói j.: Vallya Fer. 
Deési j.: Vékony Fer. Sza1nosujvári J . .' Nagy L~j. 
Kékesi j.: Gajzagó ViI. Nagy-ilondai j.: br. Bánffy 
Lász .. j1-Ia,gY(lfr-láposi j.: Vas Im. - Rend. tan. vlÍ?·. 
D~é8: pm. Roth Pál, rk. br. Toroczkoy Vik. Szamo8-
uJvá.'f·: pm. Placsintár Dáv., rk. Duha ,J án. 
" Telnes nu.: fp. lVlolnár Vi k. , alpe Deschan Ach. 
1.1., l\I~y~r Fer .. FszL. K;izpont i j.: Bessenyei Fer. 
Vi ng/u J.: Schaffel' Bél. Uj-aradi j.: CaptleLó Fer. 
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LiplJai j.:. CaLdeLó Ger. Rékási J.: Joannovich Sán. 
BllZitÍsi j. : BaucU r. Csákovári j.: Ujváry Kál. Dettai 
j.: Dpger Józs. Ve.rs~~zi j.;, Csap.ó G. Fehé1·te1nplorni 
j.: Palffy El. K~iJbuH J.: Szocs LaJ. - Rend. fan. va r. 
Fehérternplorn: pm. Böhm Lén., l'k. PetzikJózs. Vinga: 
pill. Cserny l\1árk, rk. Schafler Vil. 

Tolna ln.: fp. gr. Széchényi Sán., alpe Sirnon
tsits Bél., fj.l\IadaráBz Elem. l:;-'szb. Központi J.: Gel'en
day Laj. Vö'lgységi j.:. Döry Pál. Dll/na-földvári j.: 
Orosz End. Simontornyai j.: Fonyó Lász. DOJnbo
vári j.: Szévald Mór. 

Torda-Aranyos n~: fp. gr. Bethlen Géz, alp. 
Sándor Ján .. fj. Rédinger Bél. Fszb. TO'J'da'i j. : Szabó 
Fer. Alsó-járai j. : Szőts Pét. T01'oczkói j : Asztalos 
Gáb. Marrosludasi J.: l\:Ioga Lász. Felvinczi J.: Nád
ullvari Lász. Topánfalvi j.: VIaszár Ján. - Rend. 
tan. vár. Felvi,ncz: pm. rvlészáros Ist., rk. Szacsvai 
Láz. To'rda: pm. Velits Öd., rk. Jakab Gerg. 

Torontál nb. : fp. Hertelendy Józs., alp. Rónay 
Jen., fj.,Dániel Lász. Fszb. Nagy-becskereki J.: Baka
lovics Ag. Tiú'(jk-becsei j.: gr. Bethlen Mik. Nagy
kikindai j.: Deschán Al'th. Tijrokkanizsai j. : Talliau 
Em. Nayy-szt-miklós.z j.: Buocz Ján. Pel'jáuwsi j.: 
Gyertyánfly Dén. Zso1nbolyai j.: Bielek Ant. Cseneji 
j.: Delimanich Laj. PlÍ'rdányi j.: Hertelendy Im. 
Módosi j. : Lebánovich Ist. Bánlaki j.: Bielek An. 
Alibuná1'i j.: Poppovits Gygy. Pancsovai j.: Rado
Bzavlyevits Kár. Antalfalvi}.: Hegedüs Mik. - Rend. 
tan. Vál'. Nagy-Becskerek: pIll. Krsztits Ján., l'k. 
Andrássy Mihály. 

Trencsén nt. : fp. . . . . • alpe l\larsovszky 
Jen., fj. Bangya Gusz. Fszb. Gsaczai j.: Ujfalussy 
Lá.sz. Kis'ltcza-ujheZyi j.: Ht-.szóczy Jusz. Zsolnai j. : 
Baumgartner Lib. Bittsei j.: Wanka Fer. Vág-besz
terczei j.: Baross I{ár. Pnchoi j. : Trsztyánszky Tam., 
Illavai j.: Vietoris Gygy. Trencséni j.: Ucsnay Józs. 
Bac.tni j.: Baross Jusz. - Rend. lctn. vo r. Trellcsl n: 
IllU. Ucsnai Er., rk. BOl'OS Sam. 

Turócz ln. : fp. ül. J usth Kál., alpe Beniczky 
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KáI., fj. Keviczky 15~. Fsz~',~~ent-már!on-bla.trlicza.ij.: 
Ujhelyi AtHa. Mosocz-znrzol J.: Zarkoczy Tlv. 
Udvarhe~y ln. : fp. Dániel Gáb., alpe dr. Török 

Alb., fj. Kénosy Bél. Fszh. Udva'rhelyi}.: 80ó Kár. 
Szt-kcreszturi i: Ferenczy Gy. H01no'ródi i: Jakab . 
Gy. - Rend. tan. vár. Szekely· Udvarhely: pm. Kas
sav-Farkas Ig., rk. Szombatfalvy Laj. 

'Ugocsa 1711. : fp. Lónyai Sán., alpe Szentpáli Ist., 
íj. Újhelyi Öd. Fszb. Tiszáninneni i: Szabó Bán. 
Tiszántúli }.: dr. Varga Ján. 

Ung n1l.: fp. gr. Török Józs., alpe Kende Pát., 
fj. Ta'body Jen. Fszb. Ungvári }.: Durcsák Dezs. 
Szobrrinczi i.: Köröskényi El. Kaposi }.: Kusnyiri 
Gy. Bereznai }.: Lőrinczy Jen. - Rend. tan. vár. 
Ungvár: pm. Fincinszky l\lih. rk. Farkas Fer. 

Vas nt. : fp. Radó Kál., alpe Reiszig E., íj. dr. 
Károlyi An. Fszb. Szombathelyi }.: Bozzay Gá[:l. 
Kőszegi }.: Somogyi Mik. Sá1'vári j.: Ajkay Gy. 
Kis-czelli }.: dr. Maróthy Lász. Vasvári }.: Mol
nárfy G. Kii1'mendi j.: Rusa Láz. Muraszombati j. : 
Pollák Pongrácz. Szt-gotthárdi i: Papp Ant. Német
udvári j.: Dömötör Laj, Fel8ő-ő1'i i: Szabó El. -
Rend. tan. vár. Kőszeg: pm. Tipka Fer., rk, Porpáczi 
Ján. Szombathely: pm. Szabó Er., rk, ifj. Lanko
vits Józs, 

V"eszpréln nt.: fp. gr. Eszterházy Mór., alpe 
Véghelyi Dezs., (i. Kolozsváry J6zs. Fszb. Ve8zprémi}.: 
Kleczár Fer. Pápai j.: Horváth Laj. Devec~e,.i i.: 
Noszlopy Vik. Zi1'czi i.: Szőnyeghy Al. Enyingii· : 
Kenessey Mik. - Rend. tan. vár. Pápa: pm. Qsváth 
Dán, rk. Mészáros Kár. Ve8zprém: pm. Kovács Im., 
rk. Fejes An. 

Zala m. : fp. Svastits Ben., alpe Csertán Kár., fj. 
Gozony Lász. Fszb. Tapolczai i.: Szentmiklóssy Gy. 
Sümegi i.: Soós Pong. Keszthelyi i.: Takáts Iln. 
Kaniz8ai i.: Svastits Kár. Pacsai j.: Gaál Mik. 
Zala eg6r8:1eg i i-: Thassy Mik. Novai j.: V értessy 
B. Alsó-lendvai j. : Szmodics Vik. Perlaki j. : Kostyál 
Fer. Letenyei j.: Thassy Laj. Osákto,,'nyai j.: Vrant-
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its Kár. Sz{-gróthi j.: Bottkl1 Fer. - Rend. tan. vár. 
Nagy-Kanizsa: pm. Babochay Gygy, rk. Szakonyi 
JÓZA. Za.la.egerszeg: pm. Kováts Kár., rk. Gaál Kár. 

Zenvplén 1J~. : fp. Molnár Ist., alp. Matolay Et.., 
~i. Viczmán(ly Öd. Fszb. S.-a.·71}helyi j.: DokuB Gy. 
Nagymihályij.: Füzesséry Tam. Szerencsi j.: Matulay 
B. Va'rannói j.: Füzesséry Gygy. Bodrogkijzi }.: 
Bencsik Is~: HOlnonnai j.: Haraszti Mik. Tokoji j .. ' 
Füzesséry Od. SztrolJkói j.: Bartos Ist. Gálszécsi j.: 
ifj. Nemtby Józs. Szinnai } .. ' Kossuth El. 

Zóly 07111 1111 • . ' fp. b. Radvánszky B., alp. Csipkay 
Kár., fj. Hnszágh Ist. Fszb. B 'rezn obányai j.: Battik Ö. 
Beszterczebányai i-: Lazonovich Im. Zólyomi j. : 
Skrovina Máty. Nagyszalatnai j.: Leustach LAj. -
Rend. tan. vár. Besztm'czebánya: pm. Bittera Kál., 
rk. Kollárik Ján. Breznóbánya: pm. Lopusny Sam., 
rk. BruothJán.Zólyom: pm. Szalay Gusz.,rk. Krall Ján. 

b) Városok. 
Arad (sz. kir.) : fp. Fábián Lász., pm. Salacz Gy., rk. 

Sarlat Dom. 
Baja (sz. kir.): fp. Sándor Bél., pm. Drescher 

Ed .• rk. Scheibner Gy. 
Budapest főváros: fpm. Ráth Kár., pm. Kamer

mayer Kár., alp. GerIóczy Kár. és Kada Mih. 
Debreczen (sz. kir.) : fp. gr. Schonberg-Degenfeld 

Józs., pm. Simonffy Im., rk. Boczkó Sám. 
Győr (sz. kir.): fp. gr. Batthyány Laj., pm. Zech

meister Kár., rk. Angyal Arm. 
Hód-Mező - Vásárhely (thjf. vár.): fp. KáUay 

Alb., pm. Kristó Laj., rk. N agy Sán. 
Kassa (sz. kir.): fp. Darvas Im., pm. Münster Tiv., 

rk. Saád Laj. 
Kecsken1lét (sz. kjr.): fp.. . . . . pm. Lestár 

Pét.. rk. Haj,agos Ill. , 
Kolozsvar (sz. kir.) : fp. gr. Béldi Ak., pm. Albach 

G., rk. Deák Pál. . 
KOlnárom, (sz. kir.) : fp. Zuber Józs., pm. Tátray 

J ÓZ8., rk. Balkay Atl. 



t~l((Jros-Vásárhely (öz. kir.): fp. br. Bánffy Zolt., 
pm. Gel'éb Bél., rk. Lázár Ben . 

• N'agy- Várad (tbjf.): fp. br. Döry Józs., pm. Sal 
Fer., rk. BimIer Kát'. 

Pa,ncsova (thjf.): fp. N ikolits Sán., pill. Pétery Pál, 
rk. dr. Rutner Sán. 

Pécs (sz. kir.) : fp. I~anlos Kál., pm. Aitlinger J án. , 
rk. Lechner Gy. 

Pozsony (sz. kir.): fp. gr. Zichy Józs., pm. Dl'öxler 
Gusz., rk. Kutsera Ist. 

Selrnecz- és Bélabdnya (sz. kir.): fp. ... 
. . . . pIn. Ocsovszky ViI., rk. Szitnyai Józs. 

Sopron (sz. kir.): fp. hg. Eszterházy Pál, pm. Finck 
Ján., rk. Glózer Józs. 

Szabadka (sz. kir.): fp. I~állay Alb., pm. 1\lalllu
sits Láz., rk. Hevér G. 

Szat1n·dr-Nén1leti (sz. kir.): fp. Domabidy Fer., 
pm. Böszörményi I{ár., rk. I{iss Ged. 

Szeged (sz. kir.): fp. Kállay Alb., pIll. Pálfy Fer., 
Tk. Reiner Józs. 

Székesfehérvár (sz. kir.): fp. gr. Cziráky B., pm. 
Havl~anek Józs., rk. Seidel Laj. 

Ten1lesvdr (sz. kir.): fp. 1\lolnár Vik., pIll. dr. Tel
bisz Kár., l'k. Dragovanics György. 

Ujvidék (sz. kir.) : fp. Flatt Vik., pm, Popovich 
Ist., rk. Balla Em. 

Versecz (thjf.): fp. Nikolics Sán., pr.o. Seeluayer 
Ján., rk. Bodó Laj. 

Zon'llbor (sz. kir.) : fp. Sándor Bél., plll. Csillas Ben. 
rk. Valter Nán. 

rf(tf/yar ki'll. pé1t~iigynti!ll, ·s,..,t :»Ii t/III. 
f 

rvlinisztel': W e7~'erle Scínd,ol' - llaIutitkár: 
Láng Lajos. . 

Ket'c. /a-elIel/lilIi nl,.. I,~ir·. 
Iini zt r: Belli i Ba]'( 8 

titkár: Lzl.I/\, ícs B rl,(;. 



Magyar kir. posta- és távirda-igazgatóságok: 
Blldapesten; Kassiín; Nagy-Szebe1lben; Na.gy- Vá-
7'adon; Pozsonyban; Sop7'onban; Tenusvá1'OH ; 
Pécsett; Zág(l'ábban. 

Föld1Jl,ivelési nt. kiT. '1niniszteTi'll,'lU,. 
l\liniszter: gróf Bethlen ATLd,rás. - Állanltit.kár: 

Fejér JJfi7clós. 

Jrallás- és közoktatás'üg'yi 'lIt. h-i'I'. 
1n i11;is~te1"i1pnl. 

Miniszter: gr. Osáky Albi7L v. b. t. t. - Állal11-
titkár: clr. Berzeviczy Albert. Czimz. államtitkál' : 
• • • • • • 

1JIa(Jya'l'll ... ~i'l". 'i(lazság'iigynti'lliszteri'II/JnJ . , 
IgazságügYlninisztel': Szilágyi, Dezső. Alla1)}

tHkár: Telesz7cy István és Ozo1'cl(~ Bódog. 
Az 1871. évi VIII. t. ez. 35. ,~-a. sze1'int eljú}',.J 

legfőbb fegyelm,i bi1·úsfÍg. Elnöke:. . . . . . 
Kir. Curia. Elnök: N árai Szabt; .. ~[ikló~. l\IáRo,1-

elnök: 
Budapesti kir. itélő tábla. Elnök: Mi hajlo l it.., 

Aliklós. 
Marosvásárhelyi kir. it élő tábla. Elnök: Obel'-

8chall Adolf. 
A b'udapesti ki~'r.főtigyészség : főügyész I(ozma Sánd. 

,A ma'rosvásárllelyi kir. főiigyhlzséy: főügyész Vita 
Sandor. 

Az e. f. kir. biróságok és kir. ügyészségek.~·) 
.!lracli trvsz t". EIn. Otrubay Iüír.· ügy.: Pal' cz 

Gygy. - ,JÚrbi.'J'. A'I'llclon: K.l1q;lel' Ján. Borosjenön: 
Bagyik Sán. Kisjenőn : Taln1jlli (tud. Nagy-B1.dtyi,n
lm.n: Seress Fer. NagyhnlmágyoJl. : Fl'ic8 Laj. Pécs'" 

_ ~ . *) Rövidítés k: EIu. = elnök, ügy. = királyj ügy ~z. 
J Ílrbir. = királyi j{l.l'ásbil'ák, h'v~zk, = tÖl'vénysz k. 
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kan: Issekutz Ist. Radlllln: Bal'tos Mih. Világo8on: 
Hoffbauer Zsig . 

.!1ranyos-nlJarótll i trvszk. EIn.: KuUn Iln.; 
ügy.: Kovács Sebestyén Laj. - Já1'bi'I'. Aranyos-Ma
rothon : V ály B. Kö'rmüczbá nyán : H avas 1? Léván: 
Gyenes Józs. Ve'rebelyen: Nemlaha Gy. Ujbányán: 
Kraft Kár, 

Balassa-gyarlnati trvszk. EIn.: Sándor G.; 
ügy.: ~Ielicher Fer. - Járbir. Balassa-Gyarmaton: 
Zeke Kál. Füleken : Körtvélyessy Gusz. Losonczon : 
Bogya Ján. Szécsényben: Zsivora Sáme Szi'I'úkon: Kun 
Barn. Tereskén: Tamaskovics Gy. 

Beregszászi trvszk. EIn.: Arnold Sán.; ügy.: 
Szeles El. - Járb'ir. Be1'egszászon: Szarka Lász. 
Alsó- Vereczkén: Babinúcz Ján. IlosvlÍn : KrasznayVik. 
M.-Kászonyban: Szalay Tam. MMnkácson: Spanyol 
Kál. Nagy-Bereznán: Popovits Mik. Nagy-Kaposon: 
Csonka B. N agy-Szőllősijn: Egri Kál. Szobránczon : 
Kormos B. Ungváron : Bekény Beli. 

Bes"terczei trvszlc. EIn.: Kenyeres Ad.; ügy.: 
Láng Gusz. - Jár b ir. Beszterczén: Sill Hen. Naszú
don: Pap Lász. O-RiJ.dnán: I{ovácsy Al. 

Beszterczebányai, trvszk. EIn.: Boleman Laj.; 
ügy.: Kiss Józs. - Járbá. Beszle'I'c,zebányán: Olerini 
Ján. Breznóbányán: Polony Ján. Tu'rócz-Szt-Má1·ton
ban: Fekete Mik. Zni6-Váralján : Nemes Ján. Zó
lyomban: Oroszi Gy. 

Békés-gyulai trvszk. EIn.: Novák Karn.; ügy.: 
Czűra Im. - Járbir. Békés-Gyulán: Szánth6 Alaj. 
Békésen : Sterka-Sulutiu Sán. Békés-Osabán: Pet
rovszky Józs. Orosházán: SaU Ján. Bzarvason: Kon
tur Józs. Szeghalmon : Sall Kár. 

Brassói trvszk. EIn.: Deési Ján.; ügy.: Phleps 
Fer. - JÚrbir. B 'rassón: Skita Mih. Fogarason: Ti-
1?ald Mih. Hosszu/alun: Herszényi Kál. Bárkányon: 
Gál Dom. Zernesten: jb. Penciu Mik. 

Budapesti trvszk. EIn.: Bogisich Laj. ügy.: 
Havas Im. - Járbir. I-III. ker.: Lithvay Máty. 
IV. ker.: Kiss Kár. V. ker.: Boronkay Ig. TTI. ker.: 

B 
O 

I h 

R 
rt 



~1ih 1','/' , a~ú, 

Eln ' l.'u!' 
, " l\ lilIt 

Dir. Aran~O,.vl 
: Ba\'as B.l ~· 

O I ll[ 

.JS, Uj~1t 

GU!z. 

Szirá l;ú~:1 

: ArnolU ~an.: ' 
. : Szarij " 

: Kra;, 
~JI/;á:8on: ~j 

Mik. Na~~,K 
'KR\. Szo~r/ 
Beli, 
Kenyeres M; , 

: SllIHed 
Inv~~:r M. 

Eln.: Bolf ... il. 

Turotl.Szt-M f 
: ~emel Ján. : 

,: ~ovaHam,:~ 
. 'l1!1!lO k, 

B ~::',CI~MI: ;, 
• wt'!.: I 

0"'1 -, 
Massanek Reze. VII. ke1".: Cséry Kál. VIII-X. ker.: 
Follmann Alaj. IV-X. ker: bünte Gajzágó Manó. 

BllJaapesti k. keresked. és váltótrvszk. EIn.: 
Blaskovich Ist. 

Osikszeredai trvszk. EIn.: Vajna Tam.; ügy.: 
Bartha Ign. - Járbir. Osikszeredán: Csanády Béla. 
Os.-Szt-Márionban: Márton Fer. Gye'rgyú-Szent-Jfik
lúson: Szász Ig. 

Debreczeni trvszk. EIn.: JeIenffy Kor.; ügy.: 
Poynár Dén. - JÚrbir. Debreczenben: Gajzág6 B. De
recskén: Szalay Józs. H.-Bó·szö·rményben: Potorán Ist. 
H.·NánlÍson: Beöthy Gáb. Piispiik-Ladányban: Si
rllonffy Ant. H.-Szoboszlón: Lengyel Im. 

Deési· trvszk. EIn.: Balázs Mát.; ügy. : Brnst Ig.
JIll'bil'. Deésen : Bodó Sán. Bethlenben : . . . . , 
Osáki-Gorbón: Ballok Kár. Kekesen : Agricolva Ad. 
J.lagyar·Láposon: Váradi Ist. Nagy-Ilondán: Bar
d6cz Sán. Szamos- UJváron: Gajzágó Fer. 

Dévai trvszk. EIn.: dr. Sólyom Fekete Fer. ; ügy. : 
Horváth Sim. - Járbir. Déván: Jasseonovich Ist. Al
gyógyon: Balog J 6zs. Hátszegen: Veress J 6zs. KiJrö's
bányán: Zomor Ant. Maros-Illyén: dr. Korber End 
Pujiban : P. Vajna Vik. Szászv{ü'oson: Nemes Sán. 
Vajda-Hunyadon: dr. Rieger Alad. 

Egri trvszk. EIn.: Hunyor Sán. ügy.: Berkó 
Alad. - Járbir. Egerben: Kósa Kál. Gyöngyö'siin: 
Gergely Sán. Hatvanban Sipoe Im. Hevesen: Nemcsik 
Kál. Pétervásáron : Reintz Fer. T.-Fü'reden: Török Al. 

Eperjesi trvsz7c. EIn.: Palugyai Gusz.; ügy.: 
Huszár Nán. - Járbir. EpelJ"}esen: Keczer Im. BálJ'{
fán: dr. Bruj man ViI. Girálton : Irinyi Csaba. Kis
Szebenben : Marthényi Fer. Lemesen: l\fayer Ján. 
Szvidniken: Szepesházi Im. 

Erzsébetvárosi trvszk. EIn.: N agy Laj.; ügy.: 
Theil Ist. - .Járbir. E1'zsébetvároson: Gillyén Laj. 
Dicső-Szent-Mú,rtonban : Végh Alb. Hosszu,aszón: 
Kelemen Lász. Kőhalmon: Issekucz Gyul. MedgYf:
Ben: Graeser Frigy. N agysiftken : Avédik Sim. Segse
váron, : Simon Alb. Bzent-Agothán : Pildner Kál', . 

• 
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Fehérte1nplon1.i tl'vszk. EIn.: P:íRzt Vil ; Hgy, : 
Nikolits Ist, - Járbil', Fehérlemplombtl'll: Ottl'nhay 

~ 

.J ózs. Dettan : J uschitz leár. KárolyfaJ vú.n : M oldován 
Sün. Kllbinban." I-Iaupt Frigy. OfJ'aviczabányán: Virá-o 
nyi I t. SzászkabáII yfl ll: Anner Ján. Versp.czen: Eöl" 
dögh Virgo 

Fil~7nei trvszk,. EIn.: dr. Celligoi B6d; ügy.: 
dr. H ei! Fauszt. 

Györi, trvsz7c. EIn.: Sebö IlU.; ügy.: dr. Tassy 
Pál. - Járbi'l'. Győ'I'ó·tf: Lacz~ Kár. Győr-Szt-Már
fonban : Sipos Lász. M agyar- Ovát'on: Lepossa Dán. 
Nezsic].eren: Karsay B. Téthen: GaIalnb Kris. 
Gyl~Zalehérvári, trvszlc. EIn.: Zsak6 Ist.; ügy.: 

Csiki Lász. - Járbir. Gyul(~fehh'vá'l'on: Csécs And. 
Abrudbúnyán: Geley Kál. Balázsfalván: Enyec1y Laj. 
Ma'ros- Ujváron : Elekes Alb. Nagy-Enyeden: Vajda 
Pát. Topánfa,lrván: Loyczel Fer. Vizaknán : Gajzágó 
rrivadal'. 

Ipol,ysági il'l'szk. EIn. : HeImbacher Nán.; ügy.: 
Zalay Per. - JáJ'bi'l'. Ipolyságon: Verebély .Józs. 
KorpoJlúlI: Libel'tiny Józs. SebneczbfÍ11?1fÍn: Hayasl' 
Ant. Vúmos-Mikolúll: Polgár .J6zs. 

ICalocsai, trvszk. EIn.: Pintér l\Iik.; ügy,: Batt
lav Im. - Járbir. Kalocsán: Szabó Al. Ki.~-KIíJ'/j-

• 
• ~ijn." Salamon l\Iik. KU/n-Halason: Tomcsányi Lás7.. .. 
Dnna,- Vecsén : Rihmer Ráz. 

Kaposvári trvszk. EIn.: Kelemen Laj.; q.gy.: 
Psik Laj. - J á'l,bi r. Kapo8vá'l'on: Herman !\lan. 
Csu,rgón: Andorka Gy. ' IgaZon: l\ielicsk6 l\Iik. Len
gyeltátiba,n: Bogyay Sán. Ma,rczalin : Barthodeiszky 
El~. N:',9y.Atúdon: Jalsoviczky Laj. Szigetvúron : 
Z Iga har. Tabon: Grubanovich G. . 

R--a,rd nsebesi, trvszlc. EIn.: Kücb lel' Seu.' iigy.: 
dr. Gozsdn El. - Jrirbi1'. KartÍJlsebesen." r OVáCB B. 
B08ovic8on: bely. 1\lábr An. Ó- Orso'VlÍn: l T fhneth 
PhÖh. TCl'egován: inlon Gáb. 

Kassai trvs-z,/,·. EIn.: Péchy Aut'.; üay.: Paksy 
J óz . - Járbir. Ka .. s8án: i\Iadará z Ján. Szepsin : 
Ol eIn' ál' .. EL T01'nán: RaCZYllCzky G. A.bauj-Szii'lz· 
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: Pászt Vii, ,. 
I u~, 

/I: Ottl'1th"' . 'r It 
"a~i b 1/ .' ,I oldova~ 
J' Cza a1/yan,' Vir 
,an. Ve/'8erzen' tI,a. 

, r..or· 

Cell' (Joi B6d' ., 
I U~. 

Im,; ügy,' .lr T Rá "u. ai· 
. r, Györ,Sz/ .. Vq;, 

011: Lepossa Dlin, 
: Galamb KriR. 

EIn,: Zsak6 Ist.; ~r.: 
lltJ'vll/'oli " CseCJ A~~, 

• : En yedy La). 
Uli' Engeden: í ajds 

r. l'iznbián: Gajzáa,1 

elmuaeher Nau,; iig,r,: 
, : VereMJy Jozs. 

rt mel~ZOl/ 1/,1/(111: Hafl/er 
JUlS. 

• 

Mik.; ügy.: Ba l, 
I zabb AI. K,: -Kifli' 

" TOlDCS' uri [áiZ. 
• 

. Kelemen Laj.; ügj.: 
nm: Herman Man. 
. ~[eHcsko Mik. Len' I 

I i It : BlU'tbodei zk: I 
Laj. SJigelvfiron , 

G. 
, Küchler "eb.; ft~,: 
, l . Kovací R 

I'llIIBfUNn , 
Q. O (HOVltII: ~ el\lel~ I 

" ,Pa~'f Aur.; noy.. '. 
~I1ArIN Jan. Sz~p'll 
1'_ •• " ", G Abl!llj'Si ' 

0 ' C) 
~ /,l 

fűn: I chváhy Sán. SzikBz,ín,' S7.el1tléleki LáB7.. Z8fl· 
df;,nyon: Gecleon lAt. ' 
. [Cecskenutti i-rvszk, EIn.: G{~ll Fer. ; ügy. : 1101'
váth IL - ,TaruÍf. Kecskenu!fen,' ICováes J 6zs. Czeg
liden : Bá.thol'Y Ist. Félegyhflzún: Czeilik Kál. K'll'1z
Szt-'Alikl,ísnn : nak:5' JÓZA. Nagy-Köriisiin: Varga E, 

K-ézcU,-v{ísárhelyi trv8zk. EIn.: Ponory Bán. ; 
ügy.: Solyom l\'lik. - Járbi·r. Kézdi- Vásárhelyen,: 
Fejér Kár. Kovásznán: id. Dobay János. Szepsl.
Szent-Gyiirgyó'n: Bylvester Dén. Nagy-Ajtán ," Szo
tyori J 6zs. 
. Kolozsvári trvszk. EIn.: Péterffy Dom.; ügy.: 

al'. Biró J án. - Járbi,,'. Kolozsvár vidéki,' Nesztor 
Lász. Kolozsvár Vá,,·Os1,' Montovieh Gy. Bil'l~ffy-Hu. 
nyadon: Teleglly Kár. Hidalmáson : Schopf Gy. 
A-fúcson: Kovács Ist. Tekén: Graeser Kár. 

Kontáronti trvszk. Eln. : PuIay G.; ügy. : Kosár 
Dezs. - Já,,"bir. Komáromban " I{eszler Ján. Eszter
gomban: Magos Sán. Muzslán: Sehável Kár., Nagy
Igmándon,' Kukol'elly Kár. Ó-Gyallán: Emanuel 
J 6zs. Tatán,' Gábel Fer. 
Lőcsei trv8zk EIn.: Engelmayer Józs.; ügy.: 

Kray Ist. - Já'rbi,,', Lőcsén: J{ail Lász. Gúllniczbú
nyán: Mattyasovszky Gáb. Iglón: Fest Ottó. Kés
má,,'kon: l\Iattyasovszky J 6zs. Lublón: Gresch ' Gy, 
SzepeB·Szombatban,' dr. Lu~kovits Józs. Szepes- Vá.r
alján " H~szlinszky Marcz. O-Falván: Lehoczky Laj . 

Lugost trvszk: EIn.: réczely Fer. ügy.: dr. 
Katona Bél. - Já'rbi1·. LugoBon: Popp Laj. Bogsánon: 
Paulovits Is~. racséte~,' Kl'aczegh Gy. 

Marosvc(;sarhelyt trvszk. EIn.: Bzentmarjay 
Dezs.; ügy.: Gyárfás Lász. - Járbir. Ma1'oBvLÍscl;
helyt: Hines l\lik. MezöbándoJl : Illés Bán. Nyá'rad
Szere~án : Sándor Laj. SZlÍszl'égenben : Rozsnyay Fel'. 

Marn1Jaros-szigeti truszk. EIn.: Kositka G.; 
ügy. : Ig~ártó Bá~dor. - Jál'UI~r. Mánna,,'oB-Szigeten : 
~éder J an, Rahon: Benda B81:t. Felső-ViBÓJl : J ur a 
J an. Huszton : Horváth Meny. OkOnnezőn: Taninecz 
En, TécBőn Rétyi Mih. 
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l.i,sko.lc i trvs"" k.. ~lll.:. Ortvay 1\Iiksa; U!n'.: 
• . : • . . . - Ji: I'bl ~'. M,~8kolrzon: trazsek J~n. 
E le~,e ly'~n: Balogh Jan. Mezo-C~útholl : Geöcze Bart. 
Mezo-Kuvesdell: Tarnay Gy. Sao/j-Szent-Péferen: Ko. 
lozs Barna. 
.. l'tctg1j -bev,slvel:eki, tl'V~::~", Eln.: Zsíros Laj.· 
ugy.: PlukoVlCS ,J an. - Jllrbl1'. Nagy-Becskereken: 
Pobut Istv, ]lódosn7l: dr. 'zöke I\.ár. Ti;)·('jk·Becsél1: 

hri t Ján. 
_ .I\agy -ka7~,,, zs[/;i trvsz7\..~. EIu.: Cseresnyés Sán.; 
ügy. : Bogyay Ud. - ,]ú'rbir. Nagy·Ka11.iz.~tÍn: Osztal'
huber Lász. Osúktol'nyfj ll: Simon Laj. Kf,,qzfhelye.n : 
Stocker Ant. Letenyin: PhilippitR J án. Per 7a.7w II : 
Götz Fer. 

a. ('ngy -kil\. i,n(Zni truszk. EIn,: ar. Horvát.h Fif.· 
ijgy: Dú áll.- Jál'bir. J.hlgy-Kikindún: I:.idenmüllel' 
~~d, Billé/en: Demeter Szil. Nagy-Szent-nli1dúson: 
JU1'kovich th. TÖ·l'ö·k·Kttni.zsún: Georgieyics Sáu. 
Zsonl,bolyán: chwarzer Gy. 

J{a~7Y -8 zebeni trvszk. Eln. : Jánosi Sán.; Ugy.: 
Hatfahllly L t. - J,írbir. Nagy-Szebenuen: Fnchs Laj. 
Szúsz-Sebesen: Egyed I\".ál. Szeli.r.dyén: Popist N ~ll. 
Szerdahelyen : Welt r l\1ih. Ujfgyház/tn: Fahl'itms 
Frigy. 

~ a,gy -vúradi tl'vt·.::7~. Elr.: Gyalokay Laj.; ügy,.: 
ifj, BulyoY::;zkyJÓz,,-~Í1·bir.Nagy-T ,íratlon: váro l) 
Bnlyoy",zky J6zs. Nagy-l ára.dun: (vülé~i) Ken~,7. S~n. 
Belén yesen: Benedek Lász. BCJ'nttyú- UJfalu ti : ~.za.k:~ll 
Pál. Élesden : l\fütter Fer. lagyar-08~hell,' Gontlors 
Lá '"'z. Ma 'rgittán: T perczel' I(áL Nagy-Szal mtull : 
r th T u. ~ 'kelyhidoll: Fénye~ Eu. Tel1kén : L ugyel 
r h', Va. 'koho1l: Harmathy Kár . 

. ~·yi7' . yhá:ai, tr .. ::1\." EIu.: l\feg}~ ri, .; HO~.: 
] 'lZ. l' 1. - ~ lJ'bir. Tyi' g!/hár.un: 1 L va ! : 

i - 11' ál : , \. t. . 19y-KállóJl: Velyá zky ~" 
Jyir-l Um'ban: zi1ágj i . Ti zaUik,'m: \ k ray ~.1a.~ : 
./ ·llit· i tr s 7\.'. hIn, : . . . . . . tl\O~ •• 

. _ Jurbir. ('itrun : Jnhá z Vin . . Er .k-
lIjlal' ll: rirlÍu.i .~ 21g on: lk>ő . Ml"-
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Fecsi 
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B 1,'& 
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KramoJiu 
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Kubinn 
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ván: Pl'ónay Kál. Nagy- Tapolc,cwnyon: Girtler Alad. 
Privigyén: Szaniszló ViI. Sellyén.: Hnsz Ján. Sza
ku!czlÍn: HOl'Vó,th Laj. Szeniczen : l\ral'tén~yi Sán. Vág
ujhelyen: Ocsóvszky Fel'. 

Pancsovai trvsz7c. EIn.: dr. Sál'ffy Guid.; ügy.: 
R6th Ger. - Jiirbir. PancsovfÍ'II: Fritsch Fül. Alibu-
11ú1'on: Petö Zsig. A 11 talfa lv li n : Szmoligovics Déu. 
Perlaszon: Sárdy J. 

Pestvidéki trvszk. EIn.: l\Iajovszky Vil.; ügy.: 
Csiky Józs. - ,1lÍ1·bl>r. Pestvidéki : Muttnyánszky hd. 
Gódö'llőn: Kern,Anr. Monol'on: Koós Em. Nagy-Kátán: 
U t1vardy Kál. 0r.8án: Lenkey Sán. Rúczkevpn: Kerese 
Gáb. Szt-End1'én: Csanády Ist. Vriczon: Helc Fer. 

Pécsi trvszk. EIn: Só'vel Kál.; ügy,: ZRolnay 
Gygy. - Já1'biT. Pécsen: RáRky l\fih. Dá1'dán: Ba. 
laskó .J án. Mohácson: l\Iatarényi .T ó'n. Péc8vlÍl'ad011: 
HOl'váth l\1ór. Súsdon: Rihmer El. Bild6/wn: Baner 
Rezs. Szent-Lö'rinczen: Pölt Kál'. 

Pozsonyi t7'vszk. EIn.: . . . . . . ügy.: 
Kramolin Vik. - Járbi1'. Pozsonyban,: Petőcz Gáb. 
Bazinban: Streihammer J ÓZ8. D'Mna-Sze1'dahelyen: 
dl'. Staud Laj. Galánthán: Michnay Jen. Malaczktl'll : 
Berthóty Im. Nagy-Sz01nba,fban: S7.ászy Ág. Bomor
ján: Szalay AInb. 

Ri1naszo7nbati trvszlc. EIn.: Fornál Jen.; ügy. : 
Kllbinyi Al. - Já'rbz>r. Rimaszo1nba,tban : Löcherel' 
Talu. Nagy-Röczén: l\iolitorisz ,Tán. Rima-SzéNum: 
Lengyel Gygy. I-fozsnyiJn: Tichy l\fih. Tornal,ján: 
Borsody J 6zs. 

Rózsahegyi tl'oszk. EIn.: POl'nbRzky Jen.; 
ügy.: Bobl'ovniczky Ln.sz. - JÚ'rbir. Rózsahegyen : 
](róner An. Alsú·K'llbinban: Bnlla Gygy. Liptó-Szt
AliklóB: Jobb Frigy. Liptú- Ujváron : Vitalis Kál. Na-
1neBzfún: Szontagh Szan. TJ'si:tenlln: ifj. Cf)illagh Józs. 

Sáto ralja-ujhel,y i trl'sz7c. Ein.: Halumersberg 
Jen.; ügy.: Hlavaty Józs. - JÚTbír. Sáto'J'alja- Uj
helyen: Balogh I{ú'r. Gálszécsen : GÖl'gey Gy. Homon
nan: Cseley GURZ. Királyhel'llleczen: Zsal'nay l\1ál' . 
Nagy-Mihá lyon : ROHkovics Ján. Szerencsen: Füleky 
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.Já~z. Szli'opkún: U l'báu Ist T Z. • , 
arannún :. Antal6czy Ant.' o l.aJon: L~nzay Kár. 

., ~oopr~ nl; ~r!1sz1c. EIn.: dr, Hérics T6th J án ' 
ug~, . Vaghy lvhh. - Já/fbi?,. 80 ronban 'G . , 
Fl·l.gy. C~epregen: Köninger Ant Csorndn' o~I~al:~ 
LaJ. FeIBo-J?u.lyon: Hannibal Mo' ,. K . ' KYé li' l K' . ~. apuval'on' 1'y 
l.~ °

0 

ls-l!rIartonba.n: Bohár Lal. Nagy-1.Iá f' b 
l\Iatlsz Alb, "r on an 

Szabacllcai trvszk. EIn.: Vasdényei G ." . 
zulacz Bél. - Jü?·bi?'. Szabadka' n' Mil ',' u

gy
J . k' B . A l ' . a SIn a. 

1
1ltCB-Z ~,nltB()l\I;: l Kov~csits Ant. Baján) : Rácz J 6zs. 
opo yan:, :la ?nyaI. Ign. Zen tán : Ringhoffel' Laj. 

., aS,Z.((;tlnalr-nen~etL trv~z,,? Ein.: M6ritz Laj.; 
uoy .. Zanathy 1\11h. - Ja1'bw. 8zatrná'r-Németiben: 
Veré~zy.Ant: E'I'dőd?'n: Virág Mih. Fehér-Gyar'maton: 
Gac alyI LaJ. Hal11Hban: Kölcsey Ján. Máté-Szalkún: 
Heök Ü:y. Nagybányán: Papp Kár. Nagy-Kál'olyban: 
Ilyasevlts El. Szi·nyé'l·-V áralyán: Kamaráth Laj. 
N agy-Sonikuton: Horváth Fer. 
_ Szegedi trvsz7v. EIn. : lVIuskó Bán.; ügy.: Schmidt 
Im. - Já1·bi'l'. Szegeden: Kazinczy Laj. Batlonyán : 
Petrovics Gygy. CBongrádon: Szarka Mih, Hódmező
T áBárhelyen : Csel'ba Fer. Makón: Dozsits Sán. Nagy
lakon: Váradi Kál. Szentesen: Gál Sán. 

Szegzárdi trvszk. EIn.: Dezseöffy G.; ügy.: 
Szerényi Kálmán. - J á·thi,.. Szegzárdon : Szendrődy 
Kár. Bonyhádon: Osztrits Mih. ]Juna-Földvál'on: 
Szelle Zsig. Gyönkön: Muraközy Lász. Pakson: 
Szentpétery Józs. Tamá8i.ban: Gruber Iv, . 

. Székely -udvarhe~yl, trvszk. Eln.: F16nán Ján.; 
ügy.: Diemár Kár. - Járbir. Széke ly- U,dvarhe!yen : 
Szabó Dén. OklándoJl.: Kassay-Farkas SaUl. Szekely-
Keresztúron : Sebestyén' Ist. 
. Székesfehérvári trvszk. EIn.: Daróczy l t.; 
ügy. : Fittler Bál. - Járbir. Székesjehél:VlÍro/l : .Gazdy 
Bél. Adonyban : Hornoy Gygy. ~OO1'OII . : ~álUláu 
Laj. Sá1'bogárdon: Salamon A~: V~lo,,: !l0tka J6z · 
. Szolnoki trvszk. Ein.: Orlel B. i ugy.: 'l'?th 
Mór. _ Jár b ir. Szol/lO~'on: Andrássy JÓz. JIBI' 
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berényben .. Becsey Gy. Karczagon : Berényi Gy, 
Kis- UjszállázOJl: l\-Iagai Kál'. ][ezőUó'on: Zanathy GáL. 
Jászapátin: Hajnal Ant. K'lln-Sze1/t-Mártonban .. dr. 
Dévay Gyula. Abád-Szalókon .. Király G. 

Szon1Jbathelyi trvszk. EIn.: Zsitvay Leo; ügy.: 
Ajkas Kál". - Járbi1·. SZ01nbathelyen: Gruber Ede. 
Felső-EőTön: Pogány Gusz. Kis-Ozellben.. Kováts 
Ant.. Kii'rmenden: Illés Ant. Kőszegen.. Szluha Dén-. 
]I1.t,ra-Szornbatban: Augustich Pong. Német- Ujvúron 
N agy Jen. Sárvá1'on: Galba Laj. Szt -Gofthá1'don : 
Galgóczy Em, Vasváron : Korchmál'os Gábor. 

Temesvári trvszk. EIn.: Mály Ist.; ügy.: elr. 
Gedeon Lász. - Járbir. Terncsváron: Hofbauer 
Pét. Buziáson .. Benedek G. Osákován: Csapó El. 
L7ppán: .. . . ' . . . Rékásgn: Lupia Ti~'_ 
Uj-Aradon: Medveczky Ján. Vingán: Frobmann O. 

Tordai trvszk. EIn.: dr. Damokoa Ant; ügy.: 
Lázár Aur. - Já1'bi'r. Tordán : Csegezy ~fib. A/só
yá1'án: Felszegi Laj. Felvinczen : Keresztes Arp. 
Maros-Ludason: Laczhegyi Frigy. 

Trencséni trvszk. EIn.: Siebenfreund B.; ügy.: 
Ribossy Kál. - Jár bir. T 'rencsfnben: Chndoyszl\y 
.JÓzs. Baánon: Motesiczky Ern. Bitt:Jen: Akay Kor. 
C8aczáll : Aleitner N án. Illaván : Baross Ant.. Puchón : 
Bubla Ján. Vág·Be8zterczén: N ozdl'oyiczky Ján. Zsol
nrín: l\Ioravszky Ján. . 

Ujvicléki trvszk. EIn. : Lollluayer Ist. ; ügy.: 
~opovich Aur. - Jitrbir. Ujvidéken: Kovachicb Józs. 
O-Becsén: Bretska Fer. P(llán7mn: Tillinger Sán. 
Józseffalván (zsablyai): N ikolits Em. Titelen: Szabó lV1. 

Veszprémi trvszk. EIn.: dr. Laky Krist. ; ügy.: 
Pongrácz J en. - Járbir. Veszp'rémbe.Jl: Bobuniczky 
Öd. Pápán: Mikovényi Öd. Devecserbell : Gál Laj. 
Enyingen: Mészöly Gy. ZÚ'czen: Galalllb Ist. Bala-

'l ton· Fii'reden : l\-Iórocza Kál. 
. ~ Zalaegerszegi trvszlv. EIn: Bognár G.; ügy.: 

Dalb l Bessenyei Gygy. - Járbir. Zala-Eyerszcgen: Viz)' 
ü~r.:: Gy. Alsó-Lenavá'rb: Karabélyos El. Siimegen: Horváth 
JMs. Ed. Tapolcí$árll : Go~bás Ant· 
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Zi,lahi trvszk. EIn. : Szőke Bál; ügy.: Gazda 
Fer. - Já,rbir. Zilahon: Darvas Ign. Szilágy-Osehen : 
Pap Sán. Sztlágy-S01nlyón: l\1ile lVIih. Tasnádon : 
Derecsényi Alb. Zsibon.. Benkő Józs. 

ZOl11Jbori, trvszk. EIn.: Széchény Józs.; ügy. : 
Dobák Bél. - Járbir. ZOInbo1'ban: Dömötör Pál. 
Apatinban " Demeter H. HÓllságon: Susits Laj. 
Kulltn : Lederer Gusz. 

Országos fegyintézetek. 

Illavan ; L 'ipotvá1'on; Mária-Nost'l'án; lrIlt-nkacson}' 
Nagy-Enyeden; Sopronban; 8zamosudvá'l'on}' Váczon; 
Szegedi ker. bó'rtun; Aszodí kir. Javító-intézet; Kolozs
vári. ja'vitó-intézet}· Kis-hartai kÖzvetítő-intézet . . 

M. A~. honvédel'JJti 'Ininiszteriu'Jlt. 
Honvédelmi miniszter: Komlós-keresztesi báró 

Fejérvcíry Géza táborszernagy, sz. k.v. b. t. t., kama
rás, I. oszt. vaskor. lov., Szent Istv.-rend kp. k., Mária 
Terézia r. 1., a cs. és k. 46. gyalog ezred tulajdonosa, 
a l}udapesti I. ker. országgyülési képviselője. 

Allamtitkár: Vaiszkai és bogyáni Grolnon Dezső, 
a II. o. v. k. l. Szt IRtv.-r. ks. k., a tovarisovai kerü
let országgyülési k.~pviselője. 

Elnöki osztály. Ugyköre : Beadványok felbontása, 
kiHön fentartott ügyek elintézése, Rendeleti közlöny 
szerkesztése stb. Osztályvezető: Bü·ó Pal miniszteri 
tanácsos (ez.). Katonai előadó: győri Fo;rkas Fidél gy. 
ezredes. lVliniszteri parancsőrtiszt: AlgYf[, Sándor 
huszár őrnagy. 

I. ügyesoport (I., II., III., IV. és V. m:ilitályok). 
Csoportfőnök : Z~9ldo8 Fe1·encz ezredes. 

I. ügyosztály. Ugyköre: Kiképzés, mozgósítás stb. 
Osztályvezető: Biha'r Ferencz alezredes. 

II. ügyosztály. Ügyköre : Összes havidijasok nyilván
tartása, személyügyei stb. Osztályvezető: lVe-isz'lJLahr 
Károly eZl·edes. .. , 

~II. ügyoslitály. U uyköl'e: Legénységi ülryek, szolga
l~tl könyvek stb. Osztályvezető: S ta/nek ,Jáno$ alezl'ede~ , 

IV. 

II. 
főnök 

VI. 

Ill. 
főnök 

I veny 
• mm. 
IX. 

hallj 
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IV. ügyosztály. Ügyköre: Népfelkelési ügyek. Osz
tályvezető: OSeBZ1{fÍ·k Benő ezredes. 

V. ügyosztály. Ugyköl'e: Egészségügyi szolgálatra 
vonatkozó ügyek. A honvé<1orvosi tisztikar személyi 
ügyei stb. Osztályvezető: clr. CsaJághy Béla J. oszt. 
főtörzsorvos és a honv. orvosi kar főnöke. 

II. tigycsoport (VI. és VII. ügyosztályok). Csoport
főnök : C8erhal1nay .. Ferencz vezérhaclbiztos. 

VI. ügyosztály. Ugyköre : Ruházat, felszerelés, el
helyezés stb. Osztályf9nök Blancz Vilmos vezél'hadbizt. 

VII. ügyosztály. Ugyköre : Illetékek, élelmezés stb. 
Osztályfőnök lJliluílfy Győző II. mizt. főhac1biztos. 

XVIII. ügyosztály. Ugyköre : Elhelyezési ügyek, 
szállítmányozás, termény- és anyag-járandóságok biz
tosítása stb.Osztályfőnök : Gallasy Gyula II. oszt. 
főhadbiztos. 

III. ügyesoport (VIII. és IX. ügyosztályok). Csoport
főnök : Bittó Kálmzán miniszteri tanácsos . .. 

VIII. ügyosztály. Ugyköre : Ujonczozás, védtör-
vény stb. Osztályvezető: SZ1.tborits Antal czimzetes 
min. tan. •• 

IX. ügyosztály. Ugyköre : Fősorozás eredménye, 
hatljutalék stb. Osztályvezető: idősb gróf Ráday 
Gedeon czimz. miniszteri tanácsos. 

IV. ügyesoport (X. és XIV. ügyosztályok). Csoport
főnök : Bárczy Is,tvún miniszteri tanácsos . 

X. ügyosztály. Ugyköre : Beszállásolás, lószükséglet, 
altiszti igazolványok, menház stb.Osztályfőnök : 
Tibolth ]!.ajo8 oszt. tap,. 

XIV. Ugyosztály. Ugyköre : Alapítványi ügyek. 
Osztályfőnök. Kasic8 Péter oszt. tan. 

V. ügyesoport (XI. és XVII. ügyosztályok). Csoport
őrök : G'ruz Albert miniszteri tanácsos 

XI. ügyosztály. Ügyköre : Áthelyezések a hadsereg
Lől és viszont, törvényellenes besol'ozások stb.Osztály
főnök : L080nczy GyÖ!:gy osztály tanácsos. 

X VII. ügyosztály. Ugyköre : Külföldön tartózkodó 
magyar hac1kötelesek ügyei stb. Osztályvezető: SZ9n t
fj!Jörgyi Lajos os~t. tan. 
r . 
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YI. ügyesoport (XIl. és XIII. ügyosztályok). Cso
portfőnök : Schyttrq-. István miniszteri tanácsos. 

XII. ügyosztály, Ugyköre : Horvát ügyek és fordítá
sok. Űsztályfőnök: L.~nna.nn ,József osztály tanácsos. 

XIII. ügyosztály. Ugyköre : Felszólalnlási folyam., 
elbocsátás ok stb. Osztályvezető: SzO'ts Albert oszt. tan. 

KiJzvetleniil az úlhtmtitkár (tlá rendelve. 

(XV. és XVI. ügyosztályok.) 
. . 

XV. ügyosztály. Ugyköre : Hadbirói kar személyes 
ügyei. Honvéd és csendőr büntető igazságszolgálta
tásra vonatkozó ügyek. Havidijasok nősülési ügyei. 
Osztály\ezető: Dormándi Seho ber Károly tábornok
hadbu·ó. •• 

XVI. ügyosztály. Ugyköre : Csendőr törzs- és fő-
tisztek mindennemű személyi ügyei. A csendőrség 
katonai szolgálatára vonatkozó ügyek. A csendőrség 
szakszerii kiképzése iránti intézkedések. A csendőrségi 
zolgálati könyvekre yonatkozó intézkedések. A csend
őrs é cr szer\·ezetél'e vonatkozó összes lnunkálatok. 
A csendőrség legény 'égi lét zámához tal'tozó egyének 
szabad~ ágolására. felülvizsgáHatásál'a és nyugdíjazá
~ára vonatkozó intézkedések A csendőr legénység 
közigazgatási ú.ton való elbocsátása. A ' csendő)' 
legénység nősülési ügyei. A m. kir. és ill. kir. horvát: 
szlavon csenrlől'ség jelyénypótc1íj alap és jutalmazáSI 
alapjára vonatkozó ügyek. 

Osztályvezető: murai é köröstarcsai Tö'rn},' Ferencz 
t.' bl ru k a maavn.r korL na or 'záoCTaihoz tartozó cseutl-

, l-I. 

lír ~o f lih~.· 111jének teenclőh"el megbíz va. 
z t1szt{tl rvezetö helyettese: Reinlt Gaúor cscndlir 

iirJlu,0'Y. Bel..~~ztva: zak-I llczai Kureskll, Vilmos c~ent1ör 
~ij{tz!l;h, ; Ji'cry O::>zká I' csen,1Dr főhal~Jlngy. 

8 tIt' lhil1olalok. l'öil..J'azgató: B0!ldtÍlI.tl!J FlJJ'tJllcz 
kir. 11\,11 ' ~ lL úIg. kiv. honv. őrnagy. 

Jl Jn cd :: ím. 'cv ~ tg. Főnök: Sziladky NorlJf)rt IL. 
I zI. f':l lutau:í. °l: 

J 

• 

v 



11Iag!l((" "-ir. áll(l' 1J~i SZá,JlI,VeVöszéJ. ... 
Elnök: GaJzágó SltlamulI. 

Hu 1'lJót-J!jzla,lJO'ft-llltl'nl,lÍ.t 
. kO'rIIl,án'y. 

, 
Ol'8~agos 

Bán: Hédervári gróf Khuen-Hédervúry Krtroly. 
Belügyi osztályvezető: Stankovié Daniló. 

·Rorvát-Szl(t'VOJtOl'szág közigazgatá.si 
• beosztása. 

I. Lika-Krbava megye (székhelye Goszpics). 
Zengg és l{arlopago vál"osokkal. 

II. l\tJodrus-Fiume megye (székhelye Ogulin). 
Bukari várossal. 

III. Zágráb megye (s!lékhelye Zágráb). 
Zágráb, I{4rolyváros, Szisze k, Petrinja és Ko
sztajnicza városokkal. 

IV . Varasd megye ( székhelye Varasa). 
Varasd várossal. 

V. Belovár megye (székhelye Belovár). 
Belovár, Körös, Kaproncza és I vanicsvár Vál·O
sokkaL 

VI. Pozsega megye (székhelye Pozsega). 
Pozsega és Brócl városokkal. 

VII. Verőcze megye (székhelye Eszék). 
Eszék várossal. 

VIII. Szerém megye (székhelye Vukovár). 
Zimony, l\Iitrovicza, Karlócza és Pétervárad 
városokkal és városként szervezett Rntna mező
várossal. 




