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oldog assz, hava, JANUÁR. Télhó 31 nap, 

Katholikusok Protestánsok 
Nap Nap 

Nap Görög-orosz kelte ny. 
6. p. 6. p. 

1 P. Kis Kal'. + Ujév napja ~O Ignácz vt. 7 50 4 18 
~ Sz. Makár apát A. sz.köny. vt. ~1 Juliana iiZ. vt. 50 18 

3 V. O Genovéva Genoveva 22 Ji' Anasztázia 7 50 4 19 
4 H. Titus P. Títus ~3 Krétai 40 v. 50 ~O 
5 K. Teleszfor vt. Simon ~4 Kar. el. böj t 50 ~~ 
6 Sz. Vizkel'. Vizlce'reszt 25 N. Ka'rács. 49 ~3 
7 Cs. Raimund hv. Raimund 26 Eg?lpt. fut. 49 ~4 
8 P. SzeverÍn ap. + Szeverin ap. 27 István vért. 48 ~6 
9 Sz. Julian vt. Julián ~8 Két ezer vt. 48 0].7 

10 V. 01 Vilmos pk. 01 Rem. Pál 29 Ji' Apró -szent. 7 47 4 0].8 
11 H. Hyginus Fruktioz 30 Anizia sz. vt. 47 ~9 
12 K. Taczián vt. Taczián 31 Melánia 47 30 
13 Sz. Vidor pk. Vidor 1 Jan. ujév 46 3~ 
14 Cs. Bódog Bódog ~ Sylvester 46 3'''' . .., 
15 P. Rem. Pál + Laski J. 3 Malakiás 45 34 
16 Sz. Marczel p. Marczel 4 70 apostol 45 36 

17 V. 02 Jéz. Nev. 02 Antal 5 E Teop. 7 44 4 37 
18 H. Piroska sz. vt. Piroska 6 Epiphan. 43 38 
19 K. Kanut kir. vt. Márius 7 Iván (K. Ján.) 43 40 
~O Sz. Fábián és Seb. Fábián és Seb. 8 György 43 40 , 

Ágnes ~1 Cs. Agnes sz. vt. 9 Polyeukt vt. 4~ 4~ 
~~ P. Vincze szrp. + Vincze 10 N. Gergely 41 43 
~3 Sz. Mária elj. lzaiás 11 Teod6z apt. 40 44 

24 V. C3 Tim6t pk. 03 Tim6t 12 E Taczián 7 39 4 46 
~ H. Pál ford. Pál ford. 1:3 Hermil 38 48 
~6 K. Polykárp Polykárp 14 Rait. és Sinai 36 50 
0),7 Sz. Ar. sz. János Krizo5ztom 15 Kalib. János 34 50), 
~8 Cs. Alex. Cirill pk. Nagy Károly 16 Sz. Péter l. 33 54 
~9 P. Szal. sz. Fer. t Valér 
30 Sz. Mártonka sz. Mártonka 

31 V. 1 04 No!. Péter 1 04 Virgil 

A hold já.rá.sa. S változása. 

J) Első negyed 7-én, 7 6. ~8 p.
kor reggel. 

eID Holdtölte l4-én, 4 6.43 p.-kor 
reggel. 

(f Utols6 negyed o)'o)'-én, 4 óra 
59 perczkor reggel .. 

" Ujhold ~9-én, 5 61'0. 55 p.-kor 
délután. 

NaphosBza l-én: 8 6ra 0),4 perez. 
J ,.nuárban a nap 1 6. 4 p. -czel nő. 

17 N. Antal apt. 3~ 55 
18 Athanáz 8 Cyr. 31 56 

-------------- -

119 E Makár 17 :3014 58 

IZRAELITA-NAPTÁR. 
Tebeth 5652. 

1 ROBchodes. 
2 Sabbat Vajigas. 
9 Sabbat Vajehi. 

10 Rőjt, Egyiptomból való sza
bad. és Jeruzsálem ostrom
lása emlékére. 

16 Sabbat Vajeslah. 
23 SalJbat Vajel·a. 
0].8 Szadduczeusok kirekesztése a 

S a.nhedrinb ől. 
1 Sebat, Bosch. Sabbat Bo. 



, 
Bőjtelő hava. FEBRUAR. Télutó 29 nap, 

Nap Katholikusok Protestánsok Görög-orosz 
Nap Nap 

kelte ny. 
Ó. p . • O. p. 

1 H. Ignácz v. Ignácz 20 Eutim p. 7 29 4 59 
21(. Gy.sz.B.A. Gyertya. sz. 21 Maximus 28 5 1 
'l S Balázs pk. vt. Balázs 122 Tím6t 26 il z. 2 
4 C~. Koz. Andr. pk. Veronika 23 Kelemen vt. 25 4 
5 P. Ágota sz. vt. t Agota 24 Xenia 24 II 
(j Sz. Dorottya vt. Dorottya 25 N az. Gergely 23 7 

'1 v. C5 Romlla.ld I C5 Rikhárd 26 E. T'J"io(l k. 7 21 5 8 
8 H. M. János Salamon úJ7 Kriz. ereklye 19 10 
9 K. Apollonia Apollonia úJ8 Efrem 18 H 

10 Sz. Skolasztika Skolasztika 29 Ignácz er. 16 1:1 
11 Cs. Dezső pk. vt. Dezső 30 N. Vnznl 15 14 
12 P . Eulália. sz. -I- Eulalia 31 Czirus s Ján. 14 16 
13 Sz. Ric. Katalin Benig. kegyes 1 Feb)'. Trifón. 12 J7 

14. v. C Heil'. Vlts. C Bálint 
15 H. Faust J. Fausztin 
16 K. Julianna. Julian. 
17 Sz. Donát vt. Donát 
18 Cs. Simeon pk. vt. Simeon 
19 P. Konré.d hv. + Konrád 
~O Sz. Eleuther p. Aladár 

21 V. C Hatv. t·as. C Meinrad 
2úJ H. Pét. széki. Didin 
23 K. Dam. Péter Damián 
24 Sz. Szökő-nap Etelbert 
25 Cs. Mátyás aposto Mátyás 
26 P. Géza (Vid) t Géza 
27 Sz. S~.ndor pk. Sándor 

28. V. C Fars. vas. C Leander 
29 H. Román ap. Roman 

A hold járá.sa. S változá.sa.. 

~ Első negyed 5·én, 10 óra 55 p.
kor d. e. 

él! Holdtölte 12-én,8 6ra 54- p. ' kor 
este. 

(t Utols 6 negyed 21·én, 1 6ra 
Hl l1erczkor reggel. 

• Ujhold 28-án, 5 ó1'a 3 ~.-kor 
reggel. 

Naphossza 1-én: 9 6ra 30 perez. 

Februárban a nap 1 6ra. 29 percz' 
ezel nő · 

2 Gy. sz. B. A. 711 5' 19 
3 Szim. és Anna 9 20 
4 Izidor 8 2~ 
5 Ágott\ 6 '24 
6 Bukol 4 2ö 
7 Partén pk. 2 ~7 
8 Tód')f O 28 

9 Húsh. vas. 6 58 5 BO 
10 Karalamp. vt. 56 312 
11 Balázs vt. 54- :14 
12 Melét pk. 52 ii6 
13 Martinián 50 '"'7 il 

14 Auxent 
I 

49 38 
15 Onezim 47 . 39 

16 E. Vajh. ",. 6 46 5 41 
17 Tódo1' Tyr. 41- 42 

• 
IZRAELITA-N APTAR. 

Sebat 5652. 

8 Sabbat Bes(rlah. Xylopho
da, fa-ünnep 

15 Sabbbt Jetht'o. Örömnap, 
fák ünnepe 

2,~ Sabba,tJJIispatillt. Ni8Z
kalen halála. 

~B Böjt. tiz törzs hábol'llja Beu
jamin törzsével 

29 Sabb. T"IUIHf. 
AntiokufI Epiphfmes hal{t]a. 

30 ROBehodefl. 
1 .. -t(llu·, RosdH}((., 

~ 

~, 



, 
Bőjtmás hava. MARCZIUS. Tavaszelő 31 nap. 

Nap Katholikusok Protestáns o k Görög-orosz 
Nap Nap 
kelte ny . 
Ó. p. • O. p _ 

l K_ Albin pk. hv. Albin 18 Leo pp. 6 42 544 
~ Sz. Hamv. szerd. t Szimplicz 19 Arkip 40 45 
3 Cs. Kunigunda -I Kunigunda 20 Leo pk. 38 47 
4 P. Jéz. töv. kor. t Adorján 21 Timót 36 48 
5 Sz. Özséb vt. t Özseb 22 J enö sz. vt. 34 49 

6 Y. Bl Invocab. B Fridolin 23 E Nb.l.vas. 6 33 551 
7 H. Aqu. Tamás h. t Perpetua ~4 J án. feje megt. 31 52 
8 K. Ist. János + Ist. János 25 Taráz 29 54 
9 Sz. R. Fran. K. + Franciska 26 Portir 27 55 

10 Cs. 40 vértanu t 40 vértanú 27 Prokóp 24 57 
11 P. Jáz. lándzs.e.t Konstautin 28 Vazul 22 59 
12 Sz. Gergely pk. t N. Gergely 29 Kasszián 20 6 O 
13 V. B 2 Rem. + B Roderig 1 D M.N b.2.v. 618 6 2 
14 H. Matild kir. + Mathild 2 Hezich 16 3 
15 K. Longin vt. t Longin 3 Eutróp 14 5 
16 Sz. Heribert pk. t Heribert 4 Gerazim 12 6 
17 Cs. Gertrud sz. t Patrik 5 Konon 10 8 
18 P. József J.n. a. + Sándor 6 42 vártanu 8 9 
19 Sz. Jézus gyolcse. t József 7 Vazul és t. vt. 6 10 

20 V. B3 Oculi B Hubert 8 D Nb. 3. vas. 6 4 6 12 
21 H. Benedek ap. + Benedek 9 Szeb. 40 vt. 2 14 
22 K. Octavián vt. t Octavián 10 Kodrát s társ. O 15 
9!3 Sz. Fr umentiu8 + Frumentius 11 Sofron 5 58 16 
24 Cs. Gábor föa. t Gábor 12 Theofanesz 56 17 

25 P. Gy.ott. B.A.t Gy. olt. B. A. 13 Niczefor pk. 54 19 
26 Sz. Manó vt. + Manó 

27 V. B 4 Laetwl"e B Rupert 
28 H. Sixtus p. hv. t Gedeon 
29 K. Cyrill szp. vt. + Eustáz 
30 Sz. Quirin vt. t Quirin 
31 Cs. Amosz -I- Amósz 

A hold já.rása S változása. 

]) Els ö negyed 5-ikén, 8 óra 
31 perczkor este. 

® Holdtölte 13.,2 óra 12 p.-kor 
délután. 

(f Utolsó negyed 12-én, 6 óra 
33 perczkor délután . 

• Ujhold 28-án, 2 óra 34 percz
kor délután. 

N aphossza l-én: 11 6ra. 3 perez. 
Márcziusban a nap 1 6ra 41 percz

Co?."l ~ö. 

14 Benedek 5~ 20 

15 D.Nb.4. vas. 550 622 
16 Szabinut vt. 48 23 
17 Elek 46 25 

/ 18 Cyrill 44 26 
19 Kriz., D. 42 28 

• IZRAELITA-N APTAR. 
Ada,,' 5652. 

6 Sabb. Teczave. 
7 Böjt, M6zes halála. 
8 Esöünnep. 11 Eszter böjtje. 

13 Sabb. Kithisza. 14 Purim. 
15 Susanpwl"im. 
20 Sabb. Vajakkel. 
23 Templsz. Zorobabel által. 

27 Sabb. Pekudé. 
28 Anti6kus rendelet. visszav. 
1 Nizán, Roschodes . 
2 t\ron g;ysrmekei halá.Jq.. 



, 
Szt. György hava. APRILIS. Tavaszhó 30 nap. 

Nap Katholikusok Protestánsok GÖrög·orosz 
Nap 
kelte 
ó.p. 

Nap 
ny. 

1 P. 
~ Sz. 

8 V. 
4 H. 
5 K. 
6 Sz. 
7 Cs. 
8 P. 
9 Sz. 

10 V. 
11 H. 
19l K. 
13 Sz. 
14 Cs. 
15 P. 
16 Sz. 

Hug6 pka -I- Hug6 
Paul. Ferenczt Theodozia 

B. Judica B Rikárd 
Izidor pka e. + Izidor 
Ferr. Vmcze + Diodor 
Czölestin + Czölesztin 
Epifán pka vt. -I- Epifán 
Fájdalm. sz. ,i Dénes 
Dömötör vt. t Dömötör 

B Palma'r. 
Le6 pápa -I
Gyula p. hv. + 
Hermenegild + 
N. CsütÖl't. + 
N. Péntek + 
N. Szombat + 

B Ezechiel 
Le6 
Gyula 
Hermeneg. 
Tibor 
N. Péntek 
Lambert 

910 Szabb. vtk. 
911 Jakab az ifju 

22 Nagyb. 5 v. 
913 Nikon 
914 Zakariás 
25 Gy. o. B. A. 
~6 Gábor 
917 Matr6na 
918 István 

29 D.Nb.6.va,s. 
30 Klimák Ján. 
31 Hipácz 
1 Apr.Egy.Már 
~ Titus 
8 NarJ'!Jpéntek 
4 József 

Ó. p. 

539630 
37 31 

5 35 6 39l 
33 34 
31 35 
919 37 
~7 38 
916 39 
914 40 

5 ~~ 
~O 
18 
16 
14-
13 
11 

6 41 
43 
44 
46 
47 
48 
50 

17 V. 
18 H. 
19 K. 
910 Sz. 
911 Cs. 
912 P. 
23 Sz. 

B Húsvétv. 
Húsvéthétfő 
Timon szp. vt. 
Tivadar hitv. 
Anzelm pka 
Szotér, Cajus j
Béla pka vért. 

D H1ísvétv. 
Húsvéthétfő 
Timon 
'rivadar 
Anzelm 

5 D. Húsvét'v. 
6 I-I'lÍsvéthe'tfő 
7 Húsvétkecld 
8 Herodion 
9 Eupszik vt. 

5 8 6 52 
6 53 
4 54 
3 56 
1 57 

Cajus és Szot. 
Béla 

10 Terentius 
11 Antipas 

459 59 
57 7 O 

24 V. 
915 H. 
26 K. 
917 Sz. 
918 Cs. 
~9 P. 
30 Sz. 

B 1 Quasi»t. 
Márk ev. 
Kilit páp. 
Zita sz. 
Vitális és Val. 
Péter vért. -I
Sziéna Katalin 

Hl György 
Márk 
Kilit 
Zita 
Valeria 
Sybilla 
Zs6fia 

A hold j á.rá.sa S vá.l tozá.sa. 

~ Első negyed 4-ikén, 7 6ra 
37 perczkor reggel. 

CD Holdtölte l~-én, 7 6ra 4~ p.
kor reggel. 

(t Utols6 negyed ~O-án, 7 óra. 
17 perczkor reggel. 

., Ujhold ~6-án, 11 6ra 3 percz
kor este. 

12 D Vazul pka 
13 Márton pápa 
14 Ari starch 

4 551 7 2 

15 Kreszczeucz I 

16 Agape 
17 Simeon pka 
18 János szerz. 

53 
51 
50 
48 
47 
45 

• IZRAELITA-N APTAlt. 
Veada'l" 5652. 

5 Sabbat Meczora. 

'l 

" 
4 
6 
7 
8 
9 

11 Bőjt. Miriám, M6zes nővéré-
nek halála alka.lm. 

12 Sabbat Hn(Jadol. 
14 Pa,o,;sah, lt1ísvét előest • 
15-22 Hu.'Sve't-'iinnel)e"~." 
26 Sabbat 1. 'JJe I'el,' • 

Naphossza l-én: 12 6ra 48 perez. 
ÁpriliSban a nap 1 6ra 33 percz

CZí~J nő. 

~7 Böj t, J OZBua h. SO ROBchodeF1. 
-.. 1 Ijár, Rmu~llOd(>.~ 
''',1 Sa,bbat 2. pel'{'h'"" ' 



Pünkösd hava. 
, 

MAJUS. tavaszutó SI nap I 

Nap Katholikusok I ProteBtá.nBok Góróg-orof,lz 
Nap Nap 
kelte ny. 
Ó. p. Ó. p. 

1 V. B2 Miseric. B2 Fül. éBJ ak. 19 D Pafnucz 4 44 7 11 
2 H. Atanaz pk. Atanáz 20 Teodor hv. 42 12 

1 1C · Sz. ker. megt. Ker. fölt. 21 Január 40 14 
4 Sz. F16rán vt. Florján 22 Syc. Te6dor 38 15 
5 Cs. V. Pius pápa Gotthárd 28 Gyö'J'gy 37 16 
6 P. Olajba f. Ján. + Olajba f. JánoB 24 Szaba vt. 36 17 
7 Sz. Szaniszló pk. Szaniszl6 25 Márk ev. i35 19 

8 V. B8J ózsef olt. B8 Arzén 26 D Vazul pk. 4 33 7 20 
9 H. Naz. Gerg. pk. Naz. Gel'gely 27 Sim. Jéz. rok. 31 2~ 

10 K. Antonin pk. Antonin 289 vértanú 30 23 
11 Sz. Mamertus pk. Mamertus 29 Jázon pk. 29 24 
12 Cs. Pongrácz Pongrácz 30 Jakab ap. 27 26 
13 P. S~ervácz pk. + Szervác z 1 Máj. Jerem. 26 27 
I4 "Sz. Bonifácz vt. Bonifácz 2 N .Atanáz hal. 25 28 

15 v. B4 Cantate I B 4 M6zes 8 DTim., Maur. 4 24 7 30 
16 H.. Nep. ;rános . Peregrin 4 Pelágia 23 31 
17 K. Paskalhv. Paskál 5 Iréne 21 33 
18 Sz. Venáncz Er.vt. Venáncz 6 T. J6b 19 84 
19 CH. Iv6 hv. Iv6 7 t megj. 18 35 
~O P. Szien.Bern. + Bernardin 8 János ev. 17 36 
21 Sz. Timót hv. KonsI. s Ilona 9Isaias 16 37 

22 v. B5 Rogate B 5 10 D Simon Z. 4 15 7 38 
_ ~3 H. :pezsö f·g ~ Dezsö 11 Mocius 14 39 

24 K. Sz.Márkl:~ ~ Eszter 12 Epifán 13 40 
20 Sz. Orbán + ~ Orbán 13 Gliceria vt. 13 41 

# . , # 

26 Cs. Aldozó csüt. Aldozó csüt. 14 Aldozó csüt. 12 42 
Q 27 P. Pazzi Magd. t Luczián 15 Pak6m 11 43 

~~ _S.z. Emil, Ágost. Emil 16 Teodor 11 44 

29 V. B6 Exaudi B 6 Maxim. 11 D Andronik 4 10 7 45 
30 H. Nándor kir. Nándor 18 Pát.,Dén. s t. 9 47 

'." '~ 31 ~ Petronella Petronella 19 Patrik éB társ. 8 48 

~ ~ A hold járása. s változása.. IZRAELITA-NAPTÁR. 
I LjáT 5652. 

]) Első negyed 3-án, 8 6ra 
28 perczkor este. 

® Holdtölte a-én, O 6ra 15 p.
kor reggel. 

cr Utols6 negyed 19-én, 4 6ra 
9 perczkor délután. 

., Ujhold 26-án, 7 6ra 5 p.
kor reggel. 

NaphosBza l-én: 14 óra 24 percz. 
Májusban a nap 1 6ra 11 percz

ezel nő. 

7 Böjt, húsv. aIk. eIk óv. bün. m. 
Templ. Bzentelés. 

10 Sabb. 8. pe'rek. 
11 Böjt, fgysz. el. B IlléB pr. h. m. 
14 Kis húsvét. 
15 Sabbat 4. pe'J'ek. 
18 Lag b'omer. 
23 Böjt, Gaza elfoglal. eml • 

24 Sabbat 5. perek. 
28 Böjt, Sámuel halála miat!. 
1 Siván, Boschodes. 
2 Sabbat 6. peTek. 



e 

Szt, Iván hava. JUNIUS. Nyárelő 30 nap. 

Nap I Katholikusok PI'otest!Ínsok GÖlög-orosz 
Nap Nal' 
kelte ny. 

o o 
o. l~). p. 

1 Sz. Pamfil áld. vt. Jusztin ~O Találá I 4 7 7 48 
7 49 9 Cs. ErazmuR vt. Erazmus ~1 Konst., Ilona 

~ P. Klotild kir. Klotild ~~ Baziliszk 
4 Sz. Quirin Kerény ~3 Mihály pk. 

61 50 
6 51 

5 Y. B Piink. v. H pünk. "-'. 24 B Piink. v. I 4 5 7 5~ 
6 H. .Pünlc. h. Pünkösd h. 25 Piin/\. hétfő 4 53 

_7. K. Róbert Róbert ~6 Kárpusz 4 54 
8 Sz. Medárd K. + Medál'd ~7 Hellád 3 54 
9 Cs. Primu~z és F. Feliczián ~8 Eutik 3 55 

10 P. Mal'gitkh .. -nét Margit 29 Teodozia 3 55 
11 Sz. Barnabás ap. t Barnabás 30 Izácz ap. 3 56 

1 .~ JT. B. Sz. há,.. B Sz. hál'. 31 D 11J:Iin(lsz.1 4 3 7 56 
3 57 
3 58 

Q 13 H. Páduai Antal Tóbiás lJltniusJ tlszt. 
14 K. N. Vazul pk . Vazul ~ Niczefor 
15 Sz. Vida M. Cl'. Vid 3 L '1czillián 

16 Cs. TIl' napj(t Jusztina 4 Metrefán 
17 P. Peregrin vt. + I Reiner 5 Tiri Doroth. 
18 Sz. Mark. s Mal'cz.1 Marczell. 6 Hilárion apát 

19 Y. H2 Gyárf. Pr. Hl Gyárf. Pr. 7 D2 Teodot 
~O H. Szil ver p. vt. Szilvér 8 Teodor erekly. 
2L K. G. Alajos Albán 9 Cyrill, Athan. 
2~ Sz. Paulin pk. Paulin 10 Sándor 
23 Cs. Ediltrúd sz. Ediltrúd 11 Barta.l, Bal'n. 
24 P. Jéz. sz. ü. + Iván 120nufrius 
25 Sz. Vilmos Febron Vilmos 13 Aquilina 

26 v. B3 János, Pál H2 János, Pál 14 D 3 Elizeus 
27 H. László kir. László 15 Ámosz próf. 
28 K. Leo,Ireneu8+ Ireneus 16 Tikon pk. 
29 Sz. I Pét. és pál Pétel' és Pál 17 Manuel 
30 Cs. Pál emléke Pál emléke 18 Leoncz vt. 

~ 58 
~ 59 
2 59 
~ 59 

4 ~18 O 
3 O 
3 O 
3 O 
3 O 
4 O 
4 O 

4 518 
[) 

5 
61 
71 
, 

o 
O 
O 
O 
O 

A hold járása. s változása. 

1> Első negyed ~-án, 11 óra 7 
perezkor délelőtt. 

IZRAELITA-NAPTAR. 

® Holdtölte 10-én, ~ óra 48 p.
kor délután. 

(f Utolsó negyed 17-én, 10 6ra 
17 perczkor este. 

fl Ujhold 24-én, R óra ~3 p.-kor 
délután. 

Naphos8za l-én: 15 óra:i6 perez. 
A nap juniusban még 16 p.-ezel 

nő B azután 3 perezezel fogy. 

Siván 565.'!. 

6-7 Piinkö.rul-iinnepek. 
Snbb. Bella l'· Beli ukQta j. 

15 Makkabeusok gyözelme. 
14 Snbba.,t Rnhaaloteh.a. 
21 S(tbbat Na.sszó. 
~4 Böjt, Jeroboám elpártolt't.sB 

miatt. 
30 Sabbat Sel(tlt·ha.. Rm;('/IO-

llf>s. 
1 Thantuz, Resclwdes. 

ű 
~--

, 



Szt. Jakab hava. JULIUS. Nyárhó 31 nap. 

Nap Katholikusok Protestánsok 
Nap Nap 

Görög-orosz kelte ny. 
Ó. p. ó.p. 

l P. Theodorik 'I- Teobald 19 Judás aposto 4 7 8 O 
2 Sz. Sarlós B. A. Sarlós B.-A. 20 Metód pk. 8 O 
• '.J V. B4 Jéz.sz.v . B8 Jáczint 21 D4 Julián vt. 4 8 8 O 
4 H. Ulrik pk. hv. Ulrik 22 Özséb pk. vt. 9 7 59 
5 K. Czirill, Meth. Cyr. Meth. 23 Agrip. sz. vt. 10 59 
6 Sz. Izaiá!! p. lzaiás 24 ~vánsz. 11 58 
7 Cs. Villibald pk. Willibald 25 Febr6nia és t. 11 57 
8 P. Erzsébet kir. t Kilián 26 Dávid rem. 12 57 
9 Sz. Anatolia vt. Cyrill 27 Sámson pa.p 13 56 

10 V. B5 Ámália sz. B 4 Amália 28 D5 Cyr. Ján. 414 755 
11 H. Pius pp. vt. Placid 29 Péter és Pál 15 55 
12 K. Gualb. János Henl'ik 30 12 ap. 16 54 
13 Sz. Jenő pk. vt. Jenő 1 Julius 17 53 
14 Cs. Bonaventura Bonavent ura 2 B. Assz. m. 18 52 
15 P. Apost. oszlo 1- Apost. oszl. 3 Jáczint vt. 19 51 
16 Sz. Karmelh.B.A. Ruth 4 Krét_ András 20 51 

17 V. B6 Legsz.M. B5 Elek 5 D6 Márto. őz. 4 21 7 50 
18 H. Kamill. hv. Frigyes 6 N. Szinoesz 2~ 49 
19 K. P. Vincze Rufino. 7 M. Tamás 23 48 
20 Sz. Illés, Margit illés 8 Prokóp 24 47 
21 Cs. Dániel pr. Dániel 9 Pankrácz pk. 25 46 
22 P. Mária Magd. 1- Magdolna 10 Leoncz.éE! t. 27 46 
23 Sz. Apollinár Apollinár 11 Eufémia vt. 28 45 

24 V. B7 Krisztina B6 Krisztina 12 D7 Proklusz 4 29 7 44 
25 H. Jakab aposto Jakab 13 Gábor föan. 30 43 
26 K. Anna assz. Anna 14 Aquila 31 41 
27 Sz. Pantaleon Pantalon 15 Quirik,Julitta 3~ 40 
28 Cs. Incze, pp. h. Incze 16 Atenogén pk. 33 38 
29 P. Márto., sz. Márto. 17 Marian 35 37 
30 Sz. Abdon,Szen. Judit 18 Emilián vt. 26 36 

-----

81 V. \ B8 Loy. Ign. \ B7 Germán \19 D8.Makrin \4 37\7 34 

A hold járása. s változása.. 
]) Első negyed 2-án, 3 61'0. 

29 pflrczkor reggel. 
@ Holdtölte 10-én, 3 6ra O p.

kor reggel. 
(f Utolsó negyed 17 -én, 3 6ra 

4 perczkor reggel. e Ujhold 24-én, O 6ra 47 percz
kor reggel. 

]) Első negyed 31-én 6 óra 47 p .• 
kor este. 

Naphossza l-én: 15 6ra 49 percz. 
Juliusban II na.p 55 perczczel fogy. 

• IZRAELITA-NAPTAR. 

Thanl,us 5652. 

5 Sabbat K ol'ah. 
12 Sabbat Dibl'e. 
17 Szoros böjt a templom el

foglalása miatt. 
19 Sabbat Simhu. 
28 Sabbat Hazon. • 

1 Ab. Boschodes. Bőjt, Aron 
halála miatt. 

4 Slf,bbat Nahmnan. 
W< ... ' 



Kisasszony hava. AUGUSZTUS. Nyárutó 31 nap. 

Ka.tholikusok Protestánsok Görög-orosz 
Nap Nap 

Nap kelte ny. 
6. p. 6. p. 

1 H. I Vasas sz. Pét. I Vas. Péter 20 Illés p 'róf. 4 391 7 32 
9l K. Ligouri Alfonz Gusztáv 911 Sim. J án. 40 31 
3 Sz. István t. Eleázár 912 M. Magd. 41 30 
4 Cs. Domokos bv. Domokos 913 Fókasz vt. 43 918 

Ra:u; II A .~ Ogvnli1 fi P. ~4 KrisztinA. ,u- lM 
6 Sz. I Ü;~~k~zi~v. 'i U~:~;k szinv. I ~5 Anna 46! 915 

"v. B9 Raj etán 
8 H. Cil'jék vt. 
9 K. Román 

10 Sz. Lörincz 
11 Cs. Zsuzsanna 

J BS Kaj etá.n 
Czirjék 
Román 
Lörincz 
Tibor 

19l P. Klára 
13 Sz. Ipoly vt. 

I· Klára 
+ Ipoly 

14 V. BIO Özséb 
15 H. N. B. Assz. 
16 K. J Jáczint bv. 
17 Sz. Liberát 
18 Cs. Ilona cs. -né 
19 P. T. Lajos pk. + 

20 Sz. István kiJ'. 

21 V. BIIJoak.o. 
9l9l H. Timót vt. 
9l::J K. Beniti Fülöp 
914 Sz. Bertalan 
915 Cs. Lajos kir. 
~6 P. Zefirin p. vt. 1-
~7 Sz. Kalaz. József 

B9 Özséb 
N. B. Assz. 
Rókus 
Liberát 
Ilona 
SebaId 
István kir. 

Bl0Sámuel 
Filibert 
Farkas 
Bertalan 
Lajos 
Zefirin 
Gebbárd 

26 D9 Hermol. 4 47 7 24 
917 Pantelemon 48 23 
918 Nikanor 49 ~l 
919 Ka.llinik. 50 19 
30 Szila 5~ 17 
31 Eudoczim 53 15 
1 Augusztus 55 14 

2 Dl0 István 4 56 7 13 
3 Izsácz és F. 57 11 
4 Efezi 7 gyer. 58 10 
5 Eusignius 59 8 

r 6 Ur szinvált. I 5 O 5 
7 Domecz vt. 9l 3 
8 István kir. 4 9l 

I I I 

9 Dll Matyas 5 5 7 O 
10 Lörincz 6 6 58 
11 Euplusz vt. 8 56 

, 19l Aniczét, Fotin 10 5~ 
13 Maxim bv. 11 52 
14 Mikeás pr. 19l 50 
15 N. B. Assz. 14 48 

28 V. I B12 Ágoston 
919 H. János fejv. 
30 K. Limai Róza 

~ 

BI1 Agoston 16 D12 Dioméd 5 15 6 46 

31 Sz. Rajmund bib. 

János fejv. 
Róza 
Rajmund 

A hold járása. s változása.. 

(]J Holdtölte 8-án, 1 óra 13 p.
kor délután. 

(f Utolsó negyed l5-ikén, 7 óra 
53 perczkor reggel. 

e Uj bold 9l2·én o 6ra 15 percz
kor délután. 

]) Első negyed 30-án, 2 61'80, 45 
perczkor délután. 

Napbossza t -én 14 óra 52 perez. 
AuguE!z~usb. a nap 1 óra ~O percz

czel fogy. 

17 Miron vt. 16 44 
18 Flórus és Laur. 18 42 
19 András és társ. 19 41 

, 
IZBAELITA-NAPTAB. 

Ab 5652. 
9 Szigoru bőjt a templom meg

égetése miatt. 
18 Sabbat Vaetchenan. 
15 Tubeab, örömnap. 
19 Bőjt a templ. lámp. elalv. m. 

20 Sabbat Ekev. 
911 Kis fa-ünnep. 

27 Sallbat Beéh. 
BO ROBchhodes. 
1 Elul, BOlwhode.fI. 
3 Selichot, 40 ll. kl)nyÖl'g. k. 
4 Sabbtft, SolU lU. 

7 J Ol'uzs{tlem fnlai megszent. 

il', 



" Szt. Mihály hava. SZEP~'EMBER. OB~elö 30 nap. 

Nap Katholikusok Protestánsok 
Nap Nap 

Görög-orosz kelte ny. 
6. p. 6.p. 

1 Cs. Egyed ap. Egyed 20 Sámuel pr. 5 20 6 39 
2 P. Jusztusz hv. Jusztusz 21 Tádé 21 37 
3 Sz. Mansvét ph. Hildegár ~2 Agat. Zat. 22 35 .. 
4 V. B 13 Ol'a. Ü. B12 Rozália 23 DJ.3 Farkas 524 6 33 
5 H. Juszt Lőrincz Herkulesz 24 Eutik 25 31 
6K. Zakariás pr. Zakariás 25 Bertalan 26 29 
7 Sz. Regina t Regina 26 Adrian és N. 28 27 
8 Cs. IHs assz. n. Korbinián 27 Po emén 29 25 
9 P. Gorgon vt. + Gorgon 28 Mózes rem . • 30 23 

10 Sz. Tol. Miklós Jodok 29 Iván lefej. 32 21 

11 V. B14MáTian B13 Teodora 30 D 14 Sándor 5 33 6 19 
12 H. Guidó hv. Guidó 31 B.-A. övlet. 34 17 
13 K. Amát pk. hv. Amát 1 SZejJt. 36 15 
14 Sz. t felmágaszt. t felmagaszt. 2 Mamánt v. 38 13 
15 Cs. Nikoméd vt. Nikoméd 3 Antim pk. 39 11 
16 P. Eufemia t Eufémia 4 Babilasz érs. 40 9 
17 Sz. Lambertpk. Lambert 5 Zakarj ás pr. 42 6 

18 V. B15 Kup. J. B14 Titus 6 D15 Mib. cs. 5 43 6 4 
19 H. Januál' vt. Január 7 Szoczont vt. 45 2 
20 K. Eusták vt. Euszták 8 Kisassz. n. 46 O 
21 Sz. Máté ap. K. t Máté 9 J oakim Anna 47 5 58 
2~ Cs. Villo Tamás Mór 10 MenodÓra 48 56 
23 P. Linus pk. vt. + Tekla 11 Teodóra 50 54 
24 Sz. Gellért pk. vt. t Gellért 12 Autonóm vt. 51 52 

25 V. B16 Kleofás B15 Kleofás 13)D16 Kornél 5 52 5 50 
26 H. Cziprián vt. Jusztina 14 t felmag. 54 48 
27 K. Kozm. Demj. Kozm. Demj. 15 Niketa vt. 56 46 
28 Sz. Venczel kir. Adolf 16 Eufem. 57 44 
~9 Cs. Mihály főan. Mihály 17 Zsófia 58 42 
30 P. Hieronim. t Jeromos 18 Eumén pk. 6 O 39 

• 
A hold já.rása. S változá.sa.. 

® Holdtölte 6-án, 10 óra 24 p.
kor este. 

IZBAELITA-N APTAB. 

(t Utolsó negyed 13-án, ~ óra 
6 perczkor délután. 

@) Ujhold 21'én, 2 óra 32 percz
kor reggel. 

]l) Első negyed 1!9-én, 7 óra 
35 perczkor reggel. 

Naphos8za l-én: 13 óra 19 perez. 
Szeptember hóban a nap 1 órával 

és 39 perozczel fogy. 

Elul 5652. 
11 Sabbat Kitheczée. 
17 Görögök elüzetése. 
18 Sabbat Kithabó. 
25 Sabbat Niczabim. 
29 Böjt, év befejez. 
1 PiSTi, 5653, ttjév. Rosch 

Hosana. 
2 Ha'l'sonyok ünnepe. 
3 Sabbat Haazinu. 
4 Gedaljah-böjt. 
5 Böjt, ~O izrael. halála m. 
7 Böjt, az arany borju im. m. 



, 
Mindszent hava. OKTOBER. 

.. 
Oszhó 31 nap. 

Nap Katholikusok Protestánsok Görög-orosz 
Nap Nap 
kelte ny. 
Ó. p. 6.p 

1 Sz. I Remigius pk. I Remigius 119 Tr6fim 1611 5 5~ 
~ V. B li R.f. ü. B/6 Leodegar 20 D17 Eust. 6 2 5 36 
3 H. Kandidus vt. Kandid 21 Kodrát 3 ~3 
.t. IL Assisi F@rencz Ferencz 2~ F6ka pk. "t. 5 31 
5 Sz. Placidus Placzidus 23 K. Iván. f. 7 29 
6 Cs. Brunó hv. Brunó ~4 Thekla sz. vt. 8 27 
7 P. Ágoston + Amália 25 Eufrozina 9 ~5 
8 Sz. Brigitta assz. Pelágia 26 János hitv. 11 23 

9 V. E18 Dénes Bl1 Dénes 27 D18 Kal. 49. 1 6 12 5 21 
10 H. Borg. Ferencz Gedeon 28 Kariton 13 19 
11 K. Gummár hv. Placidus 29 Cyrjk. 14 18 
12 Sz. Miksa Miksa 30 Gergely pk. 16 16 
13 Cs. Kálmán I{álmán 1 Okt. B.A. v. 17 14 
14 P. Kalliszt plr. t Ka1liszt 2 Cziprián pk. 18 12 
15 Sz. Terézia sz. Teloéz 3 Areop. Déne>! 1!0 11 

16 v. B19 Galusz B1S Galusz 4 D19 Hierót 6 21 5 9 
17 H. Hedvig assz. Hedvig 5 Kari'ina sz. 23 7 
18 K. Lukács ev. Lukács 6 Tamás ap. 25 5 
19 Sz. AIk. Péter hv. Luczius I 7 Szergius B. vt. ~6 3 
20 Cs. Kant. János Iréne 8 Pelágia 27 1 
21 P. Orsolya sz. t Orsolya 9 Jakab ap' 29 4 59 
22 Sz. Kordula sz. vt. Kordula 10 Eulamp vt. 31 4 58 

23 V. B20 Kap. Ján B19 Kap. Ján 11 D20 Fülöp 6 32 4 56 
24 H. RBfael Rafael 12 Pr6busz 34 54 
25 K. Alacoque Marg Krizsán 13 Carp. 36 52 
26 Sz. Evariszt pk. Dömötör 14 Parasc. 38 50 
27 Cs. Szabina vt_ Szabina 15 Luczián vt. 39 48 
28 P. Sim. és Jud. + Sim. és Juda 16 Longin vt. 41 46 
29 Sz. Narczisz pk. Narczisz 17 Oziás vt. 42 45 

30 V. B21 R. Alfonz B20 Kolos 18 D21 Lukács 6 43 4 44 
31 H. Farkas pk. t Bef. eml. ü. 19 Joel pr. 45 43 

A hold járása s vá.ltozása. 

~ Holdtölte 6-án, 7 6ra. ~8 p.
kor reggel. 

<t Utols6 negyed a-én, 10 óra 
54 perczkor este. 

• Ujhold 20 án, 7 óra ro p.-kor 
este. 

:t Első negyed 28-án, 10 óra 43 
perczkor éjjel. 

NaphoB8za t-én: j j óra 36 percz. 
Októberben a. OBp óra. 39 percz

ezel fogy. 

I • 

IZBABLITA-NAPTAR. 
Tisl'i 5653. 

10 Sabb. Tesuba. Jomkiptu' .. eng. unnep. 
15 Sáto't'os ünnep. 
16 Sáto ünne 2. n. 
17 Sabb. ChaJ-Ham. 21 Pál li. 
22 G'lJülekez. ünn • 
23 Simha-Th01'Q" tn!.-ö,.öm. 
24 Sabbat Bel'esit. 
30 Roschodes. 
l lJIn)'ches't'ún, Roscho(l., 

Sabba.t Noah. 
7 Böjt, Jeruzsálem falai el

pusztulása miatt. 
S Snl)bnt Lflhleha. 



zt,-András hava. NOVEMBER .. .. 
Oszutó 30 nap. 

Nap 

1 Ií. 
~ Sz. 
3 Cs. 
4 P. 
5 Sz. 

6 V. 
7 H. 
8 K. 
9 Sz. 

10 Cs. 
11 P. 
1~ Sz. 

13 V. 
14 H. 
15 K. 
16 Sz. 
17 Cs. 
18 P. 
19 Sz. 

20 V. 
~1 H. 
~?l K. 
23 Sz. 
~4 Cs. 
~5 P. 
~6 Sz. 

27 V. 
~8 H. 
9].9 K, 
30 Sz, 

Katholikusok I Protestánsok 

Mindszent 
Halott. n. 
Malachiás 

\
- Bor. Károly + 

Imre h4irczeg 

I Mindszent 
Viktorin 
Pirmin 
Károly 
Imre 

B22 Lénárt B21 Lénárd 
Engelbert pk. Engelbert 
Gottfried pk. Gottfried 
Tivadar Tivadar 
A. Andras hv. Lutter Márton 
Márton hv. t Márton 
Jozafát pk. J 6nás 

B23 B. A. olt B22 Arkád 
Jukund pk. hv. Jukund 
Lip6t hv. Lip6t 
Ödön pk. hv. Ödön 
Gergely pk. Alfeus 
Odo ap. t Ott6, Géza 

Görög-orosz 

~O Ademius vt. 
~1 Hilar. 
~~ Albert pk. 
~3 Jakab ap. 
~4 Arétász 

25 D22 Marcian 
26 Demeter 
~7 Nesztor 
~8 Terent. 
29 Anasztázia 
30 Zenób 
31 Epimak vt. 

1 N. D28 Dav. 
~ Aczindin és t. 
3 Aczepszimasz 
4 János ap. 
5 Galakt. és Ep. 
6 Pál pk. 
7 Hieron. és t. 

Nap Nap 
kelte ny. 
6. p. Ó. p. 

6 46 4 41 
48 40 
49 38 
51 36 
52 35 

6 54 4 3t 
55 3~ 
57 31 
58 30 

7 O 28 
1 ~7 
~ 26 

7 4 4 24 
6 23 
8 2~ 
9 ~1 

10 ~O 
12 19 
14 18 Erzsébet Erzsébet 

, ' I ' 

B24 V. B6dog B23 Emilia S D24Mih.f.a 7 15 4 17 
B.-Assz. bem. B.-Assz. bem. ' 9 Oneczifor vt. 16 16 
Czicz elle Cziczelle 10 Oreszt vt. 18 15 
Kelemen Kelemen 11 Menna. 19 14 
Kereszt. Ján. Krizogon 12 Alam. János 20 13 
Katalin sz. vt. t Katalin 13 A. sz. János 2~ 13 
Konrád pk. hv. Konrád 14 Fülöp ap. ~3 1t! 
El Virgil pk. Bl Virgil /15 D25 Gur. Sz. 7 24 4 12 
Rufus, Sostén Szosztén 16 Máté ap. ev. 26 11 
Szaturnin Szaturnin 17 Neol Gerg. 27 11 
András aposto András 18 Plát6 vt. : ~8 1 10 

A hold já.rá.sa. S változá.sa.. 

~ Holdtölte 4-én, 5 óra. 5 p.
kor délután. 

IZRAELITA-HAPTÁK. 

Marchesván, 5658. 
15 Sabbat Vajera. 
18 Böjt, a sáto ünnep alatt elkö

vetett bünök engesztel. (t Utols 6 negyed U-ikén, 11 óra. 
18 perczkor délelőtt. 

• Ujhold 19-én, ~ 6ra. 35 percz
kor d. u. 

]) Első negyed 27-én,116. 44 p.
kor délelőtt. 

Naphossza. l-én: 9 óra. 55 perez. 
N ovemberb. a nap 1 óra 15 percz

ezel fogy. 

22 Sabbat Cha je-Sa'l'ah • 
23 Templ. megfertőzt. gör. ált. 

29 Sabbat Toli/'ot. 
1 Kisle'v, Bosehodes. 
2 Esőért val6 könyörg. kezd. 
3 Bálvány tisztelet eltörlése. 
6 Böjt, Jeremiás könyv. megé. 
7 Snbbat VaJeczee. 



Karácson hava. DECZEMBER. Télelö 31 nap. 

Nap Katholikusok Protestánsok Görög-orosz 
Nap 
kelte 

Nap 
ny. , 

o.p. Ó. p. 

1 Cs. EIig pk. hv. EIig 19 Abdiász pr. 7 ~9 4 9 
~ P. Bibiánasz.v.t Bibiána ~O Dekap. Gerg. 30 9 
3 Sz. Xav. Fel'encz Szofoniasz 21 B.A. fölaj. 31 9 

4 V. B2 Bol'bála .B2 Borbála 22 D26 Filém. 7 3~ 4 9 
5 H. Szabbas ap. Szabbas 23 Amfilok 33 8 
6 K. Miklós pk. hv. Miklós ~4 Kelemen 35 8 
7 Sz. Ambrus Ambl'us ~5 Katalin 36 7 
8 Cs. B. Assz. fou. B.-A. fog. 26 Alip. 37 7 
9 P. Leokadia sz. t Joachim 27 Perzs. Jakab 38 7 

10 Sz. Melkiades Judith ~ Uj István 391 7 

11 V. B8 Damáz B8 Damáz 29 D21 Par. 7 40 4 8 
12 ll. Szynesz - Szpiridion 30 András ap. 41 8 
13 K. Luezia vt. Lucza 1 Decz. N ah um 4~ 8 
14 Sz. Spiridion K. + Nikáz ~ Habakuk 4~ 8 
15 Cs. Valerián pk. Valel'ián 3 Sofonia.sz pr. 4il 8 
16 P. Özséb pk. t Albina 4 Borbála sz. vt. 44- 8 
17 Sz. Lázár t Láz'r 5 Szabasz 45 8 

18 V. I B4 Graczián B4 Gráczián 6 D28 lJliklós 7 46 4 8 
19 H, Nemezius Nemezius 7 Ambrus 46 9 
20 K. Ammon Teofil Teofil 8 Patáp 47 9 
21 Sz. Tamás ap. Tannís 9 B. A. f. 47 10 
~1l Cs. Zenó vt. Zenó 10 Menna 48 10 
~ P. Viktória sz. + Viktória 11 S. Dániel 48 11 
~ Sz. Ádám s Éva t Ádám és Éva 1~ Spiridion pk. 49 11 

2/$ V. B Karácson \ B Kal'ácson 18 D Eusztr. 7 49 4 12 
26 H. István 1. vt,\ István 1. vt. 14 Tirzus vt. 49 13 
27 K. János ap. János 15 Eleutér 49 14 
28 Sz. Apró szent. Apró szent. I 16 Aggeusz 49 15 
29 Cs. Tamás pk. Dá.vid 17 Dániel 49 15 
30 P. Anisz pk. + Anizia 18 Sebestyén vt, 49 16 
31 Sz. Szilveszter p. Szilveszter 19 Bonifácz vt. 49 16 

A hold járása s változása. I IZRAELITA-NAPTÁR. 
~ Holdtölte 4-én, 3 6ra 33 p,

kor reggel. 
tr Utolsó negyed 11-ikén, 3 6ra 

46 perczkor reggel. 
e Ujhold 19-én 9 6ra ~9 p.

kor délelőtt. 

~ Első negyed 26-án, 10 6. B9 p.
kor este. 

Naphossza 1-én: 8 6ra 39 perez. 
Deczemberben a nap még 21 p.

ezel fogy, 24-től 5 p.-ezel nő. 

Kislev 5568. 
14 Sabbat Vaji.~lav. 
~O Könyörgés napja esöél·t. 

21 ~abbat Vajesev. 
21 Unnep a Garizim-hegyen. 
25 Templsz. ün. 28 S. l1Iikl". 
30 Roschodes. 
1 Tebeth, Rosdwdes. 
5 Sabbat Vaj'igas. 
8 Bőjt, a tőn. lefOl·dUt. miatt 

10 Böjt, Egyipt. v. flzab., J. ost. 
12 S(l~,bat ra}ehi. 

, 
r 



A felséges uralkodóház. 
Uralkodó felség: 

1. Ferencz J 6zsef ausztriai császár, Csehország, Dal
máczia, Horvátország, Szlavonia, Galiczia, Lodoméria 
és Illyria királya, osztrák főherczeg stb. és Magyarország 
apostoli királya; szül. Schönbrunnban 1830 aug. 18-án. 
Trónra lépett nagybátyj a, V. Ferdinánd király leköszönése 
után 1848 deczember 9l-án, magyar királylyá koronáztatot1 
1867 junius 8-án Budán. 

Felséges neje: 

Erzsébet, Miksa bajor herczeg leánya, szül. Possenhof
ban 1837 decz. 9l4-én, egybekelt 1854-ben ápr. 24-én, meg
koronáztatott 1867 jun. 8-án Budán. 

Fenséges gyermekeik: 

a) Gizella, szül. 1856 jul. 19l-én, egybekelt Lipót bajor 
herczeggel 1873 ápr. 9l0-án. 

b) Rudolf 1- trónörökös, Magyarország királyi herczege stb. 
szül. Laxenburgban 1858 augusztus 9l1., megh. 1889 jan. 30. 
házasságra lépett 1881 május 10-én Stefánia, ll. Lipót belga 
király leányával, született 1864 május 9l1-én. 

Gyermekök: Erzsébet, szül. 1883 szept. ~-án. 
c) Mária Valéria, szül. 1868 ápril 9l9l-én, Budán, egybe

kelt Ferencz Salvator főherczeggel 1890. jul. 31-én. 
rr 
O Felsége testvérei: 

a) Károly Lajos, lov. tábornok, a 7. dzsidás ezred tulaj
donosa, született 1833 julius 30-án. 

Ha1'mallik neje: Mária Terézia Portugal királyi herczeg
nője, szül. 1855 aug. 9l4., egyebekeIt 1873 jul. 9l3-án. Gyer
mekei: Fe'rencz Ferdinánd este i herczeg, ef'redes, a 19. sz. 
gy. ezred tulaj d., a 9. sz. b. ezred par., szül. 1863 decz. 18. ; 
Otto Ferencz, József őrnagy a 6. drag. ezredben, szül. 
1865 ápril 9l1-én; Ferdinánd főhadnagy a ~. sz. mérn. ezred
ben, szül. 1868 deczember 9l7-én; Margit, Zsófia született 



IH) 
01_ 

1870 május 13-án. lJlál'ia AnnUllciata, szűl. 1876 jul. 31-én; 
Erzsébet szül. 1878 jul. 7-én. 

b) Lajos Victor, altábornagy, a 65. gyal. ezred tulajdonosa, 
szü.l. l84~ máj. l5-én. 

Az uralkodóháznak a hadseregbe 
beosztott tagjai. 

Albrecht, tábornagy, a cs. és kir. közös hadsereg főfel
ügyelője, a 44. sz. gy., a 4. sz. drag. és az 5. sz. hadtest 
tüz. ezred tulajdonosa. 

Vilmos, tábol'szernagy, a tüzérség főfelügyelője, a 4. és 
12. sz. gy., és a 3. sz. hadtest tüze ezred tulajdonosa. 

Józse!, lovassági tábornok, m. kir. honvéd főparancsnok, 
a 37. sz. gy. ezred tulajdonosa. 

Lipót, lov. táb., az 53. sz. gy. és a 2. sz. mérn. ezred 
tulajdonosa. 

Ernő, lov. táb., a 48. sz. gy. ezred tulajdonosa. 
Rainer, táborszernagy, a cs. kir. Landwehr főparancs

noka, az 59. sz. gy. ezred tulajdonosa. 
IV. Ferdinand, toskanai nagyherczeg, alt. a 66. sz. gy. 

ezred tulaj donosa. 

Károly Salvator, alt. a 77. sz. gy. ezred tulajdonosa. 
F'rigyes alt., az 5. sz. hadtest parancsnoka, az 52. sz. 

gy. ezred tulajdonosa. 

Zsigmond, alt. a 45. sz. gy. ezred tulajdonosa. 
Henrik, alt. az 51. sz. gy. ezred tulajdonosa. 
Lajos Salvator, ezredes, az 58. sz. gy. ezred tulajdonosa. 
Károly István, sorhajó kapitány, a 8. sz. gy. ezr. tulajdo 
Jenő, ezredes a 41. sz. gy. ezred tulajd., a 13. huszár 

eZl'ed parancsnoka. 

L 'ipát Salvator, őrnagy a 2~. sz. üteg osztály parancsnoka. 
Ferencz Salvator, százados a 15. sz. drag. ezredben. 
Ferdinand, főhadnagya 2. sz. mérD. eZl'edbűll. 
Albrecht Sa!vator, hadnagya 11. sz. huszár ezredben. 
József Ágost, hadnagy az t. sz. gy. ezredben. 

Mam a~~z. ~4. 
AJ/I a~r!: lD. 
AJ~~ jUDlUi 1,. 
A~!i januar 21 , 

A~on~n au~, ~8, 
~~i maj, "1 
Mij~) jnn, 21. 
!loilii jnn, &), 
~~!rt a~rilis 1, 
MiOO o~1.1. 
Ami a~rilid 
Am~rni a~r, 4'1 

ÁIlw nov, &), 
Anna julius ~~, 
Anlal (~aduai) . 
An~1 (remete) 

I I I' 

Antoma majus 
Aranka decz, 1, 
Árpad nov, ~1, 
Aurel decz, ~, 

Balázs feDrl~r 3, 
Balin! aJa, fenr, l. 
Bela jan, 2'1 aprili~ 
Benedek márczillS 
Benjálllin marcti 
Ber~! majus ~. 
Berlalan aug. U. 
Bodo~ jan, U. 
Bl~«a feor, L, 011 

C!1~tiJja nor J J 

r~~in o~l. ~~ .... 

Damel jan. ~. 
De~o maj. il 
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18~G JU\. ~I.;u 

ezred tulajdono4 

N évnapmutató tábla. 

" hadsere~ 10M. 
, 

Adám decz. 24. Dénes okt. 9. 
az 5. sz, hadje~ Adél decz. 20. Dömötör április 9. 

4dolf j unius 17. 

a ~, ii 
4gnes január 21. Eduál'd (Ede) márez. 18. 
4goston aug. ~8. Elek julius 17. 

tulajdonosa, Akos máj. 7., jun. 2~. Eleonóra febr. ~1. 

ved fO parancinoKI Alajos jun. ~1. Etelka márez. 9., decz. 19. 
Aloisia jun. 30. Emma április 19. 

~, sz, mern, eZ/M 

Albert április 7. Emil okt. 11., nov. ~4. 
Aladár okt. 1. Ernő pk. jan. 1~. 
Amália április ~. ~rzsé bet nov. 19. 

tulajdonosa, 
Ambrus ápl·. 4., decz. 7. Eva decz. ~4. 
András nov. 30. 

wehr fOparan~i' Anna julius ~6. Farkas okt.31. 
Antal (paduai) jun. 13. Ferdinánd május 30. 
Antal (remete) jan. 17. Ferencz sal. jan. ~9. 
Antónia május 18. Ferencz assisi okt. 4. 
4ranka decz. ~. Ferencz paulai ápr. ~. 

tulajdon~ia, Arpád nov. ~7. Ferencz Xav. decz. 3. 
Aurél decz. 9!. Flóra május 4., nov. ~8. 

az Di, il, Francziska róm. mál'ez. 9. 
Balázs február 3. Frigyes márczius 6. 

ulajdunos&, 
Bálint áld. febr. ~4. Fülöp május 1. 
Béla jan. ~., április 23. 

~jdOn088. Benedek márczius ~1 . Gábor márez. 24. 
, ezred tulajdono~, Benjámin márczius 31. Gergely márez. 1 ~. 

8, EZ, gy, ez\', tu\a)~, Bernát május ~O. ,. Gizella május 7. 
Bertalan aug. ~4. Gidó márez. ~8. 

I I d a 13, hU81ar 
II dl 'I Bódog jan. 14. Géza jan. 16., márez. ~3. 

Bl'igitta febr. 1., okt. 8. Györgyike május 31. 
tal) paranc8uo~a, 

Czeczilia nov. ~~. 
György április ~4. 

O~Z ' Gyula április 1~. " , 
" drag, ezreuben, Crispin okt. '!5. Győző febr. ~5. 

eZl'edbeuI 
Dániel jan. 3. Helén aug. 18. u' db n huszaI ezre e, Dezső máj. 9!H. Henl'ik jnlius 1~. , 

ezredbeu. 3 



Henriette mál'cz. t 6. 
Hermin április 7. 
Herman április 7. 
Hug6 ápl'ilis 1. 

Ida szept. 5. 
Ignácz Loy. jUliUR 31. 
Ignácz febr. 1. 
Ilona aug. 18., május ~~. 
Imre nov. 5. 
Irén szept. 18. 
István aug. 20., decz. 26. 
Iván jun. ~4. 
Izabella jan. 4. 

Jakab máj. 1., julius ~5. 
,J ános decz. ~7. 
János aranysz. jan. P.7. 
János fej vét. aug. ~9. 
.János kereszt. nov. ~4. 
Janka május ~4. 
Jenő jul. 13., nov. 18. 
J eromos szept. 30. 
Jolán jul. ~4., nov. 18. 
• J 6zsef márczius 19. 
J6nás nov. 1~. 
Judit decz. 10. 
J ulianna febr. 16. 
Jusztin jun. 16. 

Kálmán okt. 13. 
Kázmér márcz. ~9l. 
Károly nov. 4., jan. 28. 
Katalin ápr. 30., nov. 0)5. 

Kal'olina jul. 14. 
Kelemen nov. ~3. 
Klára aug. 1~. 
Klotild junius 3. 
Konrád nov. ~6., febr. 19. 
Kornélia jun. 3. 
Kristóf márcz. 15. 
Krisztina jul. ~4. 

Lajos király aug. ~5. 
Lajos püspök aug. 19. 

'). 
d'j' 

Lászl6 jUll. 027. 
Leander febr. ~8 
Lenke május 22. 
Lujza febr. 9. 
Leona április 022. 
Le6 április 11. 
Lénárd nov. 6. 
Lidia febr. 12. 
Lip6t nov. 15. 
Lőrincz aug. 10. 
Lucza decz. 13. 
Lukács okt. 18. 

Man6 márcz. 26. 
Mal'czel jan. 16 ,jUll. 18. 
Margit jan. 28., jul. 13. 
Mária Magdolna jul. O2~. 
Mária nevenapja szept. 

kisassz. utáni első vaR. 
Márk április 025. 
Mártha julius 29. 
Márton püspök nov. ll. 
Máté szept. 21. 
Matild márcz. 14,. 
Mátyás febr. 24. 
Medárd jUll. 8. 
Miklós febr. ~3., dec7.. G. 
Mihály szept. 29. 
Miksa okt. 12. 
M6ricz szept. 13., 29l. 

Nándor máj. 30., okt. H). 
N esztor febr. 27. 
Nicodém szept. J G., jun. L 
N ol'bert jun. 6. 

Olga április ~1. 
Orbán május 92f). 
Orsolya okt. ~ I . 
Oszkár decz. J. 
Otto nov. 18. 
Ottilia decz. I:t 

9rzséb.~t uOV. I~L, jnJ. X. 
Orlöu llOV. I H . . 

Ód~ decZ. 1 ~. 
p~ a~os!ol j~n. 3~~ 
ral !ordnl~sa jau. :..J. 

I rhl remele jan. 10. 
r~ viri. jnn, 16. 
pjro!b jan.l~. 
PiJl~leon jul. ~1. 
Mal illajus 11. 
paulinUi jun. ~2. 
Pmqrln april21. 
Pire~ ei Pal jun. 29. 
Piler ~onz. apr, 16. 
Piter ~apa maj us 19. 
Piler űszögös febr. ~. 
Nler vert apr. 29. 
Petronella majus 3J, 
Pius majus ó. 
Po~~~p jan. 26. 
Pon~cz maj\l81~, 
PorclllDKula aug. 2. 
PriD1\lS JUD. ~. 
Prosper jun. 2á. 

Rame\ okt. ~ . 
Rai~~~d aug. ~\. 
Rez~o aprilis 11, 
R~~lna szept. 7 

I R~&rd lebr. 1.,' 
R~~ert jun. 7. 
Rohs ang.lB 
Ro~an lek 29 
~oz~lia szept. 4' 

( ~ZlllaJnarcz 11' 
Rozsa aUa Dr, ' 
Rup I ~. tN. 

erl Jnarcz .l" 

S 
.. / , . 

}lDu.el aug. 16 
,181'S j I • 

~ I J anual' 19 
IJ8Uuo I ' • 

S 
r Illal'ez I ~ 

l e~est\'i' ~. 
~lm~cz nl~~. ~(). 
~zerel'in ~alus 1:1. 

lau. X 
• 
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· I~ 
l, 

ra;. 

, II. 

de~1..II. 

JJ . ,. 
OKI. I~. 

:1., juu. l. 

jul} 

Özséb decz. 16. 

Pál apostol jun. 30. 
Pál fordulása jan. ~G. 
Pál remete jan. 10. 
Pál vért. jun. 16. 
Piroska jan. 18. 
Pantaleon jul. P.7. 
Paskál május 17. 
Paulinus jun. P.P.. 
Peregl'in ápril P.7. 
Péter és Pál jun. P.9. 
Péter gonz. ápr. 16. 
Péter pápa május 19. 
Péter üszögös febr. 9l9l. 
Péter vért. ápr. 9l9. 
Petronella május 31. 
Pius május 5. 
Polikárp jan. P.6. 
Pongrácz május 1~. 
Porciunkula aug. P.. 
Primus jun. 9. 
Prosper jun. P.5. 

Rafael okt. 9l4. 
Haj mond aug. 31. 
Rezső április 17. 
Regina szept. 7. 
Rikárd febr. 7., április 3. 
R6bert jun. 7. 
R6kus aug. 16 . 
Román febr. 9l9., ango 9. 
Rozália szept. 4. 
Rozina márcz 11. 
R6zsa aug. 30. 
Rupert márcz. p., 7 . 

Sámuel aug. 16. 
Hál'a január H). 
Sándor mál'cz 18. 
Sebestyén jan. ~O. 
H~el'vácz májns l:t 
~ •• u oZeVel'lll Jan. o. 

')1"': 
0).) 

Simon febr. 18. 
Simplicius mál'cz ~. 
Szilveszter decz. 31. 
Szilárd márcz. 11. 
Szevér okt. 13. 
Szaniszl6 nov. 14., mhj. 7. 
Szörény jan. 8. 
Szid6nia jun. P.S. 

Tamás apostol decz. P.1. 
Tamás aquinói márcz. 7. 
Terézia okt. 15. 
Thekla szept. P.3. 
Tiborcz április 14. 
Titus jan. 4. 
Tivadar nov. 9. 
T6biás szept. iP". 
T6dor nOVA 9. 

Ulrik junius 4. 

Valér január 29. 
Vazul j nn. ~3. 
Vendel okt. ~O. 
Venczel szept. 28. 
Vel'onika febr. 4., jRn. 1 
Virgil jan. 3J. 
Victor febr. ~5. 
Victoria decz. 25. 
Vilma julius 5. 
Vidor január 13. 
Vilmos május 28., jul. 5. 
Vincze vért. január S2~. 
Vincze ferreri ápr. 5. 
Vincze paulai julillR 1~. 
Vil'gil nov. ~7. 
Vitus jun. 15. 

Zoltán márcz. 8. 
Zsigmond lnájus p.,. 
Zsófia május 15. 
Zsuzsánna feL!'. 19., ang.ll. 

Rt. 
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Vadászati naptár 
a vadászatról szóló 1883. évi XX. törvényozikk alapján. 

l Megj eglJ ze's. Az :ilta-

liános va.dászati tilalom 
tart febr. 1-től augu:-izt. 

~------------------------~--~--~--~~~-- ~ ;...,..0 115-ig, mely idő alatt 

Világos = vadászati idő 

;..., 
,~ 

~ 
;..., 

..o 
Q) 

~ 

~ ~ ~ ~ ~ ,.8 S . Ihajtókutyákkal c;ryál-
O~ 08 ;:::: g, ~ ':s ~ ~ talában nem szahad 
, ~ ~ ~ N ..!.:: o Q) :;s ~ ~ < ul O Z A vaslászni. 

----"<=S88&~~vd=~~S&~=~~S88&~II~A=&.- ~ ?:&~ ~XX Eneklö madórra min- I 

Szarvasbika S88&~S88&?:&~~~~ ~~~~ den időben tilos va-

tS&~~~llS&~:I~I'~~ _ ~~_ . dá;;:~:;zen időben sza- , 
1-_______________ s888B888B8~~~~~~ xx~ badon Zó'hetől.:: (vadá-

c'1 d' d'" l' mjm'!ml~~S&ammmm~ szati tilalom alá nem ozarvaH, aluva es oz te len 
_ ____ esnek) seregekben vo-

" I ~~S&~ o --- ~II-- nuló vadludak, vadka-
Ozbak ~~® ~~ csák, vad- éH Hzelid-

zeI3t~=l;z::~~~-)gidára minden Ilm!a-~@lm 6!mm_ ___ _ _ __ _ -~ ~~~~n~~f:~~~el~t!~~~~ 
Siket- és nyirfajdkakas (jér- _~~ S&_ ~ 1,S88&IS88&~~~-~~ll vércBék, héják, ölyvek, 

ezékre minden időben tilos) ~~~ ~~~~~~~ nagy Fmholy, hollók, - ETm- o - 0_- -- - -- ---- szarka, varju, veréb, 

: o J _ aleaa_m~ 00_ ._ m :~~~~:ld!~~::~~, nl:~~: __ Jmmijlm_m_e_~ I _ ;::tis~~~i, bO~~l'(';~~: 
~s888g88~~I~IS88&~ ürge, görény, menyét, 
s88~~s888B88~,S88&l~~ nyuHt, vidra. A v{mclor-----I---=m mmmR ®- t:~i~~~:~~~~~a~r; ;,~~~~: 

I -- I ~ Im-. -.I~ ,. uáB éH költés szaka, alatt 
xx ~ Rzilltén kiterjf'U. 

------._----------------~~~~~~~~------~--~--~--~----

Dámvadbika 

C" d' saRzar-nla ar 
-- - -

Fáczán 
, 

túzok eR 

Fogoly 

Nyul 
~ 

Fürj -



Halász naptár a halászatról szóló 1888. évi XIX. törvényczikk alapján. 

A h al a k 
, 

megnevezese 

A következő mértéknél ki-
sebb halakat kifogni nem ul 

szabad és a jelzett mérték- ""~.;:: 'f. ul rtl 

nél kisebb halak és rákok a '~ E: ~ 11:5 ~ .8 .;:: 
vizbe azonnal visszabocsá- a..o I'~ a ~d § ~ 

~I~I~ ~ '- ~ tandók. ~ "'" >--1 ~..... ~ 'Ol 

Kösüllö: (Tótsüllö Lucioperca volgensis) » » » 40» : I I ~I~I~ II I I : 

Márna: (Barbus fluviatilis) »»» 30» I I I~I~I~ I _ ' __ I ___ _ 
Sőreg: (Acipenser stellatus) )))))1 50 II I I I ~I~I?~ I I I I 

----'-------1 

Szintok : (Acipenser glaber) JI l) » 80)) I I I~ I~I~ I I I I I 
Tetemestok :-Sz-ü-k--h-a-l =--(-A-c-ip-e-n-se-r-G-u-··l-d-e-n-st-a-d-ti-:-i) __ }) ___ » ___ 1I __ 1-:-0_0 __ )) I I I ~ I ~I ~:---:-I -----'--I---:-_:_-:-! __ ' __ 

Viza: (Acipenser huso) » » » 150 JI I I I~I~I~! . I I I 
_I---P-o-n-ty-:-P-o~t-y-ka-,-P-o-zs-,á-:-r-(C-y-p-r-il-lu-s-'-c-a-rp-i-O-)--I---»---))---))--3-0--I-) --~I ~I----'-I~~~I~~~I~~I~~:~I -----'--l-I-~--' 

I~-----'--~~~~C~~-----'--~~~~~~ 

Lazaez: (Salmo salar) )) » » 50 » ~I I I I I I I I ~I~I~ ~ 
Pisztráng: (Salar Ansonii) )))))) 20 » ~I i I I I I I I ~ I~I~ s& 

~-~~~~.~-~~~----

Lepényhal: Pérhal (ThymallUFI vexillifer) II » » 25)) I I~I~I I I I ! I I . 
----,-----,-----1 

Galócza: (Salmo-hucho) )) » )) 54 II I I**I~I~I I I I I l 
Rák: Astacus (fluviatilis et leptodactylus) A szemtöl a kiegyene- ~ ~ 

sÍtett fark végéig mérve 8 II ~ X 

A sötét mezők akiméleti idöt és a félig keresztül vonalozott hónapok ugyanazon hó 15-ik napját jelzik. 



A magyar királyi és a ill. kir. horvát
szlavon csendőrség czím- és névtára. 
. .1. 1nagyar korona oTszágaihoz taTtozó csendőrség 

felügyelőjének teendőivel megbizva: 
1\lnrai és köröstarcsai Török Ferencz, aLt. r. és 

a 3. oszt. V. k. r. lvg, k. é. k., k. é. é (a k. é. k. 
szalagján), k. é. é. (piros szalagon), cs. és kir. al
tábornagy és a honvédelmi lninisterium XVI. ügy
osztályának vezetője. 

Csend. 
ker. 

Rangsorozati lajstrom. 
Ezredesek: 

1888 november 1. 
VI. Bodzai Sönser Nándor, k. é. é. (piros szt11agon) 

csend. ker. par. 
I. Báji Patay András, csend. ker. par. 

1890 május 1. 
h.-sz'!. Halla Nándor, F. J. r. lvg, csend. par. 

1891 november 1. 
III. Rajnai és körösladányi stesser György, F. J. r. 

lvg, csend. ker. par., a csend. pótlovazo;ó 
bizottság elnöke. 

Alezredesek: ' 

1889 május 1. 
h.-szo;l. Tomerlin Márton, par("tllci1nok-helyettes. 

1891 május 1. 
IV. Hilibi Haller Béla, O. 1., CHend. ker. par. 

1891 novembel' 1. 
V. Lukács Mózes, k. (~.. é (n. le l\. k. ~~:llfl,g.i :'1,11) 

08e11(1. ker. par. 
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ll. Föl(lvÍl.ri lJÍtl'ó Földváry Lajos, kawarás, csontl. 
ker. par. 

lll. Reinle Gábor, a honv. llÜll. XVI. ügy. helyettas 
vezetője, 1. f. v. 

" Ornagyok: 

1890 május 1. 
11.- H í'. l. Bedekovié Károly, luásou törzstis~t. 

VI. E.ézllivásál'helyi Pap Mihály, csen(l. ker. par. 
helyettes. 

1890 noveUl ber 1. 
Ilf. Bándy Balázs, 3. oszt. V. k. r. lvg, (llI1w.), 

csend. ker. par. helyettes. 
1891 november 1. 

IV. Panajott Sándor, cseneI. ker. par. helyettes. 

I. osztályu századosok: 

1877 május 1. 
Vl. Súnyérs~egi Keresztúry Sándor. 

1881 november 1. 
h.-szl. Bach Alajos, 

188~ november 1. 
II. Rusz Illés, csend. ker. par. helyettes. 

, 1883 május 1. 
L Ederer Nándor, csend. ker. par. helyettet:. 

V. Rosenthál Károly, csend. ker. pLtr. helyettes. 
1883 november 1. 

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

1884 május 1. 
IV. Somlyai Szilágyi Bertalan. 

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

L Ziegler Károly. 
1884 november 1. 

V. Hausenblass Károly. 
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1885 novembel' 1. 
lJ. -szl. Golubovié Károly. 
h.-~zl. Dudukovié Tódor. 

V. Altoljai Altorjay Imre. 
r. Császár János, k. é. k. 

1886 május 1. 
VI. Postupici Kostka Pál. 
IV. Szakolczai Koreska Vilmos, HJ honv. lll.ini~t. 

XVI. ügyosztályába vezényelve 1. f. v. 
1886 november 1. 

II. VVenninger JózseL 
IV. Síkabonyi Gálffy Gyula, k. é. é (piros sza.lagon.) 

1887 május 1. 
VI. Dom brádi Nagy Gyula. 

1887 november 1. 
V. Enyetér Ferencz. 

IV. Grozé Győző. 

II. osztálya szá.zadosok: 

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

1889 május 1. 
II. Cserszky Laj os, 
I. László Albert. 

1890 május 1. 
VI. Matékovics Lajos. 
V. Adorján Lőrinez. 

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

1891 november 1. 
III. Kováts Ferencz. 

Főhadnagyok: 

188~ május 1. 
IV. Láczay-Szab6 Gyula. 
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1883 november cl. 
I. Saymann József, e. é. k. kor. 

l II. Kótz Károly. 
ll. Klemm Jusztinián, k. é. k., a. ó. k., O. :!. 

1884 május 1. 
VI. Reviczky Jenő. 

I. Szőc s Mihály, segédtiszt. 
VI. Várbogyai Bogyay Vincze. 

1884 november 1. 
I. Balló Rezső. 
L Gergely Ferencz. 

1885 május 1. 
ll.-szl. Quinz Károly, segédtis~t. 
h.-szl. Michl Pál. 
11.-szl. Petras Balázs. 

III. Schwarzleitner Hugó, O. '2. 
V. Szabó József. 
II. Szentmihályi Laj os. 
II. Tyll László. 

IV. Kovássy Kálmán. 
V. Ver~bélyi Marsó Lőrincz. 

1885 november 1. 
III. Petrás-Kammerer Gyula, L f. v. a csend. 

pótlókeret parancs. 
IV. Polyánszky Dénes. 

1886 május 1. 
III. Lénárd Pál, k. é. é. (piros szalagon), L f. v. 

Gödöllőn kikül. 
1886 november 1. 

h.-szl. Lovincié Sándor. 
IV. Endrődy Géza. 
V. Holek László. 

1887 május 1. 
II. J aszusch Ferencz. 

1887 november 1. 
I. Reschner Dániel, e. é. k. kor. 
I. Sieber István. 
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t 888 máj us 1. 
[ LJ. V üre Lélyi Marsó ~yörgy. 
III. 801ulyai Szilágyi Odön. 

1888 november 1. 
li.-szl. Kunst Ferencz. 

VI. Kállo Antal, k. é. k. 
I I. Serédy Géza. 

l V. Angyal József. 
1889 május 1. 

IV. Cserniczky Ede. 
1889 november 1. 

V. Dobos Gyula. 
1890 május 1. 

VI. Baksay Sándor, F. J. r. lvg. 
lj .-~zl. Sertié György. 

I. Balkay Árpád, oktatótiszt. 
I. Demény Béla. 

1890 november 1. 
V. Sárpy György, segédtjszt. 

VI. Fery Oszkár, a honv.Illin. X V l. ügyuBztályál>a 
vezényelve, l. f. v. 

lL-szl. Madjerié Antal. 
1891 május 1. 

II. Rákosi Ferencz, oktatótiszt. 
lL-SZl. Lavrnj.a János. 

IV. Oláh Odön. 

189L november 1. 
I V. Stingly Zsigmond. 
III. Omeisz Gábor. 
III. Várady Ede. 

lL-szl. Schwartz János. 
IV. Czakó-Diósgyőry Barnabás, ~ogét1til:)zL. 

Hadnagyok: 

188B november 1. 
IL Szalay Béla. 

IV. Vályi Kálmán. 
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.188!) novomuor 1. 
V I. Ct3ik- t3~~wnt-Ülll'ei Csató Ferellcz. 

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

1886 november 1. 
b.-szl. Ilakovac Lukács. 

V L Körner Károly. 
II. Bányai Albert. 

VI. Kintis István, e. é. k. kor. 
III. Szilágyi Gergely. 

1887 május 1. 
III. Bencze Bálint. 
IV. Soós János, oktatótiszt. 

1887 november 1. 
II. Szathmáry József, segédtiszt. 

1888 május 1. 
III. Loránth Dénes, oktatótiszt. 

1888 november 1. 
V. Molnár József. 

VI. Dumbovics Emil, oktatótiszt. 
V. Tisóczky László. 

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

VI. Molnos Kálmán. 
II. Szászvárosi István. 

1889 május 1. 
V. Boronkay Ákos. 

IV. Móricz György. 
1889 november 1. 

III. Kiss László. 
V. Báró Gyula. 

1890 május 1. 
V. Edvy István. 

IV. Patakfalvi Ferenczi József. 
VI. Tordai Sándor László. 
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1890 novomber f. 
V L Spalla Aurél. 
IV. Bariss Árpád. 

1891 május 1. 
II. Pfeiffer Károly. 
V. Reschner György. 

IV. Nigriny Gyula. 
II. Schachovszky Gusztáv. 

1891 november 1. 
lll. Pauer Béla. 
VI. Neumayer Szilárd. 

11.-8zl. Cár István. 
V. Buday Gyula. 
I. Kőrösszeghi és adorjáni gróf Csáky Zsigmond. 

II. Némethy Ferencz. 
(Próbaszolgálaton :) 

h,-szl. Kokanovié Bertalan (a 28. honv. gyal. e. tett. fill). 
ll.-szl. Misler Emil (a 28. honv. gyal. ezred tart. áll). 

Hadapródok : 
1889 április 1. 

b.-szl. Mirovié Milován, th. 
1890 máj us 1. 

V. Pápay Dezső, th. 
II. Pál Lajos, th. 

VI. Czeglédy Ferencz, th. 
I. Burján Endre, t.h. 

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

V. Horváth József, th. 
III. Jakab Sándor, th. 

(Pró baszolgálaton.) 

I. Almássy Zsigmond (a cs. és kir. 60. gy. e. tart.). 
IV. Horváth Pál (a nlagy. kir. 17. honv. gy. e. tatt.). 
VI. Farkas Károly (a cs. és kir. 37. gyal. ezre tart.). 
V. Virág László (a cs. és kir. 37. gyal. eZl .. tart.). 
II. Czibere István (ft cs. és kir. 38. gyal. ezre tart.). 
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Számvivők. 

I. osztálya százados-számvivők: 

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

1884 május 1. 
IV. Bazsó János. 

II. osztálya százados-számvivő: 

1887. november 1. 
III. NenJesszeghi Nemesszeghy László. 

Főhadnagy-száDlVivők: 

1884 máj us 1. 
I. Borbély Ferencz. 

1884 november 1. 
II. Stolzenberg János. 

Hadnagy-száDlVivők: 

1883 november 1. 
VI. Misnay Jenő. 

1888 május L 
h.-szl. Maikié Mihály. 

Vizsgázott számvivő őrmesterek: 

VI. Gál János. 
I. Kristóf Laj os. 
V. Sander Vilmos. 

1[1. Fabritius János. 
_,
'I' 

II. Suba Lajos. 
III. Risztics Pál. 

V. Lázár Sándor. 
r. Halamka Ferencz. 

Röviditések: Lt. == Lipót; V. k. == vaskorona ; 
F. J. == Ferencz József; k. é. k. == katonai érdeJll 
kereszt; k. é. é. == katonai érdolll érmn; 1'. == rend; 
l vga == lovagja; th. == tis7.thelyettes. 
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Jelvényes kitűntetéssel biró altisztek 
és csendőrök. * 

A magyar kir. csendőrségnél : 
Balog lJ:liluíly ez. őnn. (V. sz.) e. é. k. (1884). 
Bauer Antal ez. őrm. (V. sz.) e. é. k. (1884). 
B enedek Ferencz ez. őrm. (II. sz.) e. é. k. (1883). 
B ernschiltz Józse! ez. Őrn1. (VI. sz.) k. e. é. k. (18S~.) 
Bnday Júnos Őrln. (L sz.) k. e. é. k. (1891). 
Ozi,-üík Mz:hály ez. őrm. (VI. sz.) e. é. k. (1880). 
OsiszJ.l' Sándor

;- csenet (II. sz.) e. é. k. (1891). 
Da1nó F erencz (IV. sz.) e. é. k. (1890). 
Dann SinLon ez. őrm. (VI. sz.) e. é. k. (1889). 
Debreczen'i Sándor őrm. (I. sz.) k. e. é. k. (1888). 
D"'encsényi János ez. őrm. (IV. sz.) e. é. k. (1885). 
Gidró lJliluily ez. őrm. (V. sz.) k. e. é. k. (1887). 
Gyu.,'J'ki János csend. (II. sz.) I. oszt. v. e. é. (1891). 
Haly zsin János csend. (IV. sz.) e. é. k. (1890). 
Ha:mbach Ernő ez. őrn1. (II. sz.) I. oszt. v. e. é.(1891). 
Hoss János őrm. (IV. sz.) II. oszt. v. e. é. (1878). 
Kerekes Sándor (II. sz.) II. oszt. v. e. é. (1891). 
J. Kovács János csend. (IV. sz.) e. é. k. (1890). 
Korcács Gergely csend. (IV. sz. k.) e. é. k. (1800). 
Kis Gergely őrm. (III. sz.) k. e. é. k. (1884). 
Kiivé,,' István őrn1. (IV. sz.) e. é. k. (1889). 
László József ez. őrm. (III. sz. ) e. é. k. (1886). 
Lőfy Gyula ez. őrm. (V. sz.) k. e. é. k. (1884). 

* K. e. é. k. ---= koronás ezüst érdemkereszt; e. é. k. 
ezüst érdemkereszt ~ oszt. v. e. é . - oS7.tfilyú vité7.ségi 
üzüst érem; (a zál'jel közötti római RzÍtm a e~01HH))'k('}'üld 

S7.tblla.) 

\(' , lm'd r~enJ, 
,uM,' 

:1I(rl 'I!'\ Gal Jrm, . 

~~;/i' f/úns OlTJl, I, 

~i!ll; Jlllal csenil. I 

M~Mlrllll TIItiM ez. 

11~\ll, 
Y~rlm~1 I~IIIICZ ~sen 
,~~~~ I!I~an orlil, T 

Na~~ ,Milf ul'lV, ll. 
SijlM' a~ÖI'~I!1 ónu, 

~1111 flOtián öriV, 

~onll JI/II~i orm, I 
, 

RU!IItl~ IlIIre ~:ell 

~allltK GlZa ~1. 

&!1I01'/1' Karol ~ • 

~!finaovih JaM 

~li~di G~Ol'~~ tz. 

l l~l~l , 
Szid! Jlíno! orm, 

I Tálll Beda/uli 

TU1nilllJ Ill/re I 

Wi/zi ~i1l08 

BIl/KOVIC AI/lal' 

Cur Nrúli örsv, e. 

Daii BIlIII Ö~V, e, 

Kaiifl L~08 onn, 

Krllié Pi/It J11r, 

P Illé M iUúa Qnn, 

Pf/un M~I~ I 
Wulf JII;Oi Ltm, 
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.l~{á:l'k Zsi,va csend. (II. sz.) II. oszt.. v. e. é. (1878). 
l1Jalu'oVl:CS Gál, Őnll. (VI. sz.) k. e. é. k. (1887). 
llIayer Flo'ris őrru. (I. sz.) k. e. é. k. (1889). 
1'~Iisek Antal C8e11(1. (VI. sz.) e. é. k. (1RU1.) 
Moldován Tádor cz. örsv. (I. sz.) II. oszt. v. \). é. 

(1882). 
Murány'i Ignácz csend. (VI. sz.) e. é. k. (1889). 
Nagy István őrrn. (I. sz.) k. e. é. k. (1886). 
Nagy József örsv. (I. sz.) k. e. é. k. (1882). 
NisztoJ' György őrrn. (II. sz.) k. e. é. k. (1887). 
Rácz Flórrián örsv. (III. sz. I. oszt. v. e. é. (1884,). ~ 
Rohn János őrm. (V. sz. k. e. é. k. (1889). 
R1./;szuly I'Inre csend. (L sz.) e. é. k. (1890). 
Sa'l/;sek Géza ez. ŐnTI. (VI. sz.) II. oszt. v. e. é. (1878) . 
SchnO)'er Károly őrm. (L sz.) k. e. é. k. (1888). 
Szandovits Jakab őrm. (IV. sz.) e. é. k. (1879). 
Szigeti Gyö>rgy ez. őrm. (VI. sz.) II. oszt. v. e. ó. 

(1878). 
Szüts János őrlTI. (IV. sz.) k. e. é. k. (1880). 
Tóth Bertalan őrm. (III. sz.) II. oszt. v. e. é. (18F>U). 
Tum,mú I'In1'e (II. sz.) II. oszt. v. e. é. (1891). 
TVitzl János csend. (II. sz.) II. oszt. v. e. é. (18~)1). 

A m. kir. horv.-szlav. csendőrségnél : 

Butkovié Antal Őrnl. II. oszt. v. e. é. (187R). 
Oa1' I.'3tván örsv. e. é. k. (1890). 
Daié Bude örsv. e. é. k. (1888). 
Kaiserr Lajos őrm. k. e. é. k. (187H). 
Krnié Péter őrlll. k. e. é. k. (1884). 
Pe1'ié M'iklós ŐrlTI. k. e. é. k. (1886). 
Pesu/n Mihály őrrn. k. e. é. k. (1~R4). 

TVolf Jáno8 Őflll. e. é. k. (188l,). 
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A magyar kir. csendőrség elhelyezése. 
I. számu csendőr-kerület. 

Törzs: KoZozsvá/l't. 

Parancsnok: Báji Patay András ezredes. 
Parancsnok-helyettes: Ederer Nándor százados. 
Segédtiszt : Szőcs Mi,hály főhadnagy. 
Oktató tiszt: Balkay Arpád főhadnagy. 
Számvivő: Borbély Ferencz főhadnagy-számvivő. 
Hadbiró : Miskolczy Kálmán honvédszázados-hu.d-

lIiró, a m. kir. VI. honvéd-kerületi parancsnokság
tól beosztva. 

Megnevezése ~ gyalog 
I 

:;.. :0 
~ cl) +" :;.. 

az örsnek az örs parancsnokának +" 
cl) :0 cl) 

00 ~ 
~ 

00 
>:: cl) cl) cl) ..., S ~ ~ ~ 

... :::: 00 cl) 00 
N :;.. :;.. 00 00 
III :0 :0 o :0 

~ .. -

l-ső szárny: Nagy-Szebenben. 
Parancsnok: Ziegler Károly L osztályu százados. 

1-ső szakasz Nagy-Szebenben. 
Parancsnok: . . . . . . . . . 

11 Nagy-Szeben Kassay Aladár örsv. ~ 
2 / Szelistye Kibédi Sándor örsv. 
3 Szerdahely Bóér József cz. őrm. 

• 

• 
4 Dus nyári örs 
5 Sugág Birtalan Lajos örsv. 
6 . Szászsebes Bretz F éter cz. őrm. 

• 
• 

• 
7 I Uj egyház Sipos János ez. őrm. 
8 Felek Szotyori Mihály ez. őrm. " . 
9 Verestorony Oráes Antal örsv. 

10 Resinár Thál János cz. örm. 

• 

• 
11 Vizakna Józsi István ez. örm. • 
12 Segesvár Dinka István ez. örm. 1 
13 Medgyes Titera János örm. 
14 Nagy-S,elyk Nagy Mózes örsv. 
15 Szent-Agota Lől'inczi Ferenez Öl'SV. 

• 

• 

• 
16 Nagy-Sink Rákosy Gyula Öl'SV. 
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l 

E. 

l 
Par:.-

WJ... _ ....... ! h Brl!::. , i' . \' \~ O~~ 
iP. PreJtai 



el 

~~d. 
ság. 

g 

os. 

8 11 
4 5 
5 6 
718 
7 8 
516 
415 
4 5 
5 6 
4 5 
4 5 
6 7 
5 6 
4 5 
5 G 
4 5 

4,9 

Megnevezése 
I 

~ az örsnek 
~ 
,~ 

N w 
--- --

17 Hégen 
18 Kőhalom 
19 Hévíz 
20 Fogaras 
21 Sárkány 
22 Uj-Sinka 
23 Vledépy 
24 Alsó- Arpás 

az ors parancsnokának 

~ , 
Agotha Albert örsv. 
Fekete András ez. örm. 
Tohát László örsv. 
Sehwarez Mózes örm. 
Horváth Pál örsv. 
Miklós Géza örsv. 
Májerián József örsv. 
Hadnagy Vilmos örsv. 
~-ik szakasz Déván. 

Gyalog 

~::O ,... 
Q) ~ ::..t ;o-.! 

+" cl) • o cl) 
:Ll N' cn 
cl) cl) ro ~ 
cll ~ i=: N 
~ cn (I) cn 
~ i-f r.n :D. 

:0 :0 <:.:> :0 
II I __ ~ 

r] I 

• 
• 

• 
1 
• 

• 

• 

• 

1 I 4 5 
1 4 5 
1 I 4 5 
• 8 9 
1 145 
1 145 
145 
1 ; 51 6 

Parancsnok: Gróf Csáky Zsigmond hadnagy. 
25 Déva I Polgár János ez. örm, 1 1 6 8 
26 Maros-Ilye I Kiss József ez. örm. . 1 4- 5 
27 Dobra Bucholezer György örsv. . 1 4 5 
28 Zám Kiss Károly örsv. . 1 4 5 
29 Boieza Marosi Lajos ez. örm. . 1 4 5 
30 Brád Kovács András ez. örm. . 1 4 5 
31 Körösbánya Bagoly András örsv. . 1 5 6 
32 Vajda-Hunyad Kraft János ez. őrm. . 1 4 5 
33 Hátszeg Pauer Frigyes ez. örm. . 1 4- 5 
34 Várhely Konnerth Dániel Öl'SV. • 1 4 5 
35 Bukova Schneider József örsv. . 1 4 5 
36 Puj Kovács Bálint örsv. . 1 5 6 
37 Petl'ozsény Török István ez. örm. 1. 7 8 
38 Vulkán Papp Pál örm. . 1 5 6 
39 Cimpuluinyág Kroner Mihály örsv. . 1 6 7 
40 Piski-Telep Jakocs Sámuel Öl'SV. . 1 4 5 
41 Szászváros Pak l\fihály örm. . 1 5 6 

• 42 1 Kudzsir Bitai Tamás ez. örm. . 1 4 5 
43 Algyógy lVIadarasi János örsv. . 1 4 5 

2-ile szárny: Brassóban. 
Parancsnok: Császár János J. osztályu százados. 

l-sö szakasz Brassóban. 
Paranesnok: Balló Rezső főhatlnagy. 

44 I Brassó I Egyed József örm. ~ I 1 I 6 I 9 
It5 Volkány Szamosi László ez. őrm. . 1 
Ml Pl'edel11 GroAZ FrigyeA örn1. "1 I 

5 ti 
II 1:3 

4 
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H 00 Q,) 00 
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4r~O-Sánez . --- K~dár Jltl10sorsv. --= -

48 Hosszufalu 
49 Prázsmár 
50 S.-Sz.-György 
51 Hidvég 
52 Nagy-Ajta 
53 Baróth 
54 Bükszád 
55 Uzon 
56 Maksa 
51 K.-Vásárhely 
58 Bereezk 
59 Soósmező 
60 Kovászna 
61 N.-Borosnyó 
62 Szita-Bodza 
63 Bodza 

I Nősner Vilmo8 ez. őrm. II • 
Szotyori Lajos ez. őrm. 
R J ' " usz anos ez. ormo 
Teleki Vilmos örsv. 
Bordás Lázás örsv. 
Németh József ez. őrm 
Pap Miklós örsv. 
Magyari András örsv. 
Bosnoeu János ez. őrm. 
Szilvási Vidor ez. őrm. 
Cziriák Ignáez örsv. 
Bardoez István örsv. 
M uresián János Öl'S v. 
Wilhelm István örs v . 
Gál LajQs ez. őrm. 
Simon Adám ez. őrm. 

• 

1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- ---

4 G 
5 6 
5 () 
6 ~ 
4 5 
4 5 
4- 5 
5 6 
4 5 
5 6 
6 7 
6 7 
6 7 
4 5 
4 :) 
5 6 
5 6 

64 Előpatak 
65 Törcsvár 

I • nyan ors 
Moldován Tódor ez. őrm. 

Össz. létszámból 
1 6 7 , 

2-ik szakasz Csik-Szeredán. 
Parancsnok: Sieber István főhaunagy. 

()~ Csik-Szereda Baezoni István ez. őrm. 1 1 
G7 Kozmás Kerestély Mózes őrm. . 1 
68 Kászon-Ujfalu Thiess János örsv. . 1 
69 Kőkert Béres János örsv. . J 
70 Cs.-Sz.-György Zsigmond Ferencz örsv. . J 
71 Csik-Gyimes Beder József örsv. . l 
n l Szépviz Chmilovsky János örsv. . 1 
73 Sz.-Domokos Nagy Jakab örsv. . 1 
14 Gy.-Sz.-Miklós Bokor Béla ez. őrm. . 1 
75 Ditl'Ó Kari Károly örsv. 1 
16 , Közrésztető nyári örs . J 
II BOI'szék Máyer J óZHef ÖrHV. . 1 
18 Bélbor LnkáeH Mihály örsv. . 1 
19 Tölgyes . Koródi Dániel örsv. . l 
80 ZtwdánYl'ato,k Kovíws I11ernllC~ lJl'SV. • l 
81 Sz.-Udvarhely I D{mcHMildós CI'.. c')l'lu. 1 I • 

6 8 
4 [) 
4 5 
5 6 
5 () 
ti 7 
4 5 
4 f) 
5 6 
4 :) 
4 
4 
7 
6 
() 

7 

[) 

fi 
R 
7 
7 
8 

( 

8 
·al 
N 
1) 

~ 

~=-

821 0H 
83 Ho 
84 Sz. 
8~ Ko 

Par. : 

86 M. 
87 Me 
88 1 E.-
89 N 
90 
91 S 
92 G 
93 
94 
95 
96 
97 
9~ 
99 

tuo I D 
101 

102 N 
103 T 
104 
'105 
106 
107 
108 Z 
109. A 
HOIV 
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Megnevezése Gyalog 
~ ---~ - -

::-. >0 ::: cl) ~ ::-. 
:ty, örsnek az Öl'S parancsnokának ~ 

cl) >0 Q) 
UJ N ro ri: 

S cl) Q) Q) 

El > ::: N 
,~ 

I 
UJ Q,) :r.. 

N ;.... ;.... ri: :r.. 
cn >0 :0 ~ :0 

- __ o ,-

Kafka Li p6t örs v. "- "n 1 ~-82 Oláhfain 5 . I 
Baczoni György ez. őrm. I . 1 5 () 83 I Hom.-Oklánd 
S ' J' f ., oos ozse ez. ormo • 1 6 7 84 1 SZ.-Keresztur 

85 Korond Simon Mihály ez. őrm. • 1 1 6 7 

3-ile szárny: Maros- Vásárhelyt. 
Pa.r.: Rákóczfalvi Rákóczy Miklós L oszt. százados. 

l-ső szakasz lVlaros-Vásárhelyt. 
Parancsnok: Gergely Ferencz főhadnagy. 

86 1 lVI.-V ásál'hely Deák Gergely hadapród II 92 1 
87 Mező-Bánd Szőcs Mihály örsv. . 1 
88 E.-Sz.-György Borbély Ignáez ez. őrm. I . 1 
89 Ny.-Szereda Bprtalan Mihály örsv. . 1 
90 Hódos Mal1l'er Rezső ez. örsv. . 1 
91 Szász-Régen Török Dániel ez. őrm. . 1 
92 G.-Sz.-Imre Kovács Ferenez örsv. ,1 
93 Déda Vlád József örsv. , l 

7 110 
4 5 
4 I 5 
5 6 
4 [) 
5 6 
4 5 
5 () 

94 Palota-Ilya Béres János ez. őrm. ,1 7 ~ 
95 Oláh-Toplieza László Gyula örsv, . 1 7 8 
96 Erzsébetváros Mészáros József ez, őrm. 1 . 7 8 
97 Szász-Nádos Tóth Sándol' örsv. . t 4 5 
9~ Bonyha Vajda Elek örsv. . 1 4 5 
99 Radnóth Grósz Mihály örsv. . 1 I 4 !) 

luO D.-Sz.-Mál'ton Tóth Imre örsv. . 1 5 () 
101 Zsidve Madaras Sándor ez. örsv. . 1 4- 5 

92-ik szakasz Nagy-Enyeden. 
Parancsnok: Say mann József főhadnagy. 

4\: 102 
5 r, 103 
4\: 104 
4: 105 
4' f 106 
7 II 107 

Nagy-Enyed Nagy István őrm. 1 1 5 7 
Tövis MüllE/r Mihály ez. Ől'lli. • 1 5 6 
BalázsfaI va Kis Aron örsv. . 1 5 (i 

, fi: 108 
I lJ I" 1 09 
, 7 I 110 

Gy.-Fehérvár Kedves István ez. Őrlll. . 1 5 fi 
Magyar-Igen Kompoti Antal ez. örsv. . 1 4 5 
Metesd Molnár Ferenez ez. örsv. . 1 4 5 
Zalatna Szilveszter György örsv. . 1 5 6 
Abrudbánya Ráduly J 6zsef ez. őrm. .t fi 6 
Verespatak Mintsek Ján08 örsv. . 1 4 5 

4~' 
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111 Alvincz Tóth Vincze ez. őrID. • 1 4 5 

'112 Vingárd Péter Laj os Ör:3v. • t 5 () 

'113 Torda Budai János őrm. t 6 
,.., 

• J 

114 Egerbegy Gima Ferenez ez. örsv. • t 4 5 

115 Mal'os-Ludas Csuka Mátyás örsv. • t 5 6 

116 Felvinez Popiezka Kelemen Öl'SV. • t 6 7 

111 Toroezkó Orosz János örsv. 1 4 ~ 

• 
;) 

118 Alsó-Jára Czim balmol:lJ ózsef ez. őrm. • 1 4 G 

'119 Offenbánya Kónya Sámuel örsv. • 1 4 5 

120 \ Topánfalva Sehnorer Kál'oly őrm. • 1 () 7 -
4-ik szárny: Ko lozsvárt. 

Parancsnok: László Albert II. osztályu százados. 
t-sö szakasz Kolozsvárt. 

Parancsnok: Reschner Dánie l fő hadnagy. 

121 \ Kolozsvár Dávid Ignáez őrm. ~ t 8 11 

122 Gyalu Szabó Istv 'tn örsv. • t 4 5 

123 \ Bánffy-Hunyad Mayer Flóris őrm. · I t 6 7 

124 Csucsa Szabó Sándor ez. örsv. • 1 4 5 

125 \ Borsa Bressler Frigyes ez. örsv. • 1 4 5 

126 I Kolozs Csortea Sándor örsv. • t 4 5 

121 Móes 1?idiga György ez. ŐI'm. • t 5 6 

128\ Hídalmás Urögdi László ez. őrm. • 1 5 G 

129 \ Szamos-Uj vár Rostauseher M. ez. őrm. • t 5 6 

130 Pánczélcseh Kovácsi Géza ez. örm. • t 4 5 

131 \ Deés Debreezeni Sándor örm. 1 • 6 7 

132 Csáki-Gorbó Orosz György örsv. • t 4 5 

133 \ Nagy-Ilonda Balikó Sándor ez. őrm. • t 5 () 

134 . Káp.-Monostol' Boné András örsv. • 1 4 5 

135 \ Magyar-Lápos Hajdu István ez. önTI. • t 5 6 

136 \ Oláh-Lápos Gergelyfi. Gergely ez. öI'm. • t 4 5 

~-ik szakasz Beszterezén. 
Parancsnok: Demény Béla főlul,<lnagy. 

131 \ lle~ztel'CZO \ "VaSl:lel'el' nól)ert őrm. I 1 1 5 -, 
138 Lekeneze Unger István ez, l)l'm. I • 1 4- r) 

.. 

--------

~ ... 
.. d 

to< 
'fj 

az I 

139 Nagy-f 
140 Nasz6( 
141 Q.-Sz., 
142 O-Rad 
143 Poj.-R 
t44 Lajosf, 
145 Kosna 
146 Mag.-l 
147 BOl'g6, 
148 Teke 
149 M.-Ör 
150 Kékes 
151 Bethl 
152 Csics ~ 
153 Felső 

ct segédtis 
~lura 
I • 

CL szamvtv 
a hadbiró 
az 1. szár 
II 2. 
et 3. 
a 4. 

A c~('ndöJ 
14~ . 

A kerül 
, 

sza 
Egy c~e 
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, ~ ~ ~ ~ w 
~ ~ ~ ~ 

~ '0 :0 o :0 

139 Kagy;Saj6- -,- K~u~~esz ~. ez. Ör~. l! . 1 6 r-7 
140 Naszod ' Kovacs Gyorgy ez. orm. . 1 5 6 
'141 Q.-Sz.-György Derner Ferencz Öl'sv. . 1 4 5 
142, O-Ranna Fodor Lőrincz ez. őrm. . 1 4 5 
143 Poj.-Rotunda Kovács Elek örsv. . 1 fl 6 
t44 Lajosfalva Erdős Károly örsv. . 1 5 6 
t 45 Kosna Gergely Sándor örsv. . 1 5 6 
146 Mag.-Kaluluj Kovács Kornél örsv. . 1 6 7 
147 Borg6-Prund B. Nagy Sándor ez. őrm. . 1 5 6 
148 Teke Schmidt Ferencz őrm. . 1 5 6 
149 M.-Orményes Klein Izsák örsv. II . 1 4 5 
150 I Kékes Gredinár Emmánuel örsv. I . 1 4 5 
151 Bethlen Nagy J6zsef örsv. . 1 5 6 
152 Csics6-Györgyf Balthesz János ez. őrm. . 1 4 5 
153 Felső Szőcz Bartesch György ez. örsv. l . 1 4 5 

Segédtnunkások : 

a segédtiszti ü'odában: Szőke Bálint, Szentpétery Sándor és 
l\Iurányi József őrmesterek; 

a számvivőségnél : Kristoff Lajos vizsg. szárny. őrme~tcr ; 
ct hadbiróságnál : Dencz Adolf őrmester; 
az 1. szá'l'nynál : Kolószár József őrmester; 
a 2. « .. . . . . • • . . 
a 3. 
a 4. 

« 

(I 

Muszke András őrmester; 
Binder Frigyes « 

* 

A (;.')crulőr-k e'l'úlet állománya: ~ törz~-, 15 főtif\zt, 2() őnnu:4ter 
1M> örsvezető, 744 csendőr; 4 szárny, 8 szaka~z, L5B örs. 

A kel'ület területe: 55731'117 O kilométer; a lakosok 
száma: 2.153,780. 

Egy cselldön'e A,tlag 60'908 O klll. é:-j 235~ lakos esik. 
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II. számu csend()rkerület. 

Törzs: Szegeelen. 

Parancsnok: Földvál'i báró Földváry Lajos alezredot:;. 
Parancsnok-helyettes: Rusz Illés százados. 
Segédtiszt : Szathmáry József hadnagy. 
Oktat6tiszt: Rákosi Ferencz főhadnagy. 
SZálllVivő : Stolzenberg János főhadnagy-szálllvivő. 
Hadbiró : Zsivkovics Lajos honvédszáza<1os-ha(ll)il'ó, 

a m. kir. II. honvéd kel'.-parancsnokságtól beosztva. 

'0 
I l ~ ~ , 

cl) ~ ;... cl) Megnevezese cl) ·0 ~ 
N "f.; cn 
cl) ro cl) cl) 
:> ~ N 

S cl) cn CI:. 
ifj 

~ ~ er-
:0 :o :0 Q az 01'8 -- ~- ~-I - bJ)--az örf:mek pal'anesnokának ~ o er- o cn o cn o CI:. 

...... c:6 ...... c:6 ...... c:6 ...... c:6 S c:6 :> c:6 :> c:6 :> c:6 :> >. o >. o >. o >. o -~ 

.. 

N 
;r- tl.O ...... ~ ...... ~ ...... ~ ...... 

l-ső szárT~y: Szeged/en. 

Parancsnok: Zgórsky László L o~ztályu százados. 

i-ső szakasz Szegeden, 
Parancsnok: Tyll László főhadnagy. 

-. 

---------;---------,,-~~~-"" - --
i i Szeged Boros Sándor ez. őrm. 1 i . :l . 811 110 
2 Kistelek Hefner Jakab ől'm. . i. 6 . 7 
31 Csány Takáts József örsv. .. i . 5 . 6 . 
51 Csongl'ád Meeséry Józs. ez. Öl'SV.. . 1\ 611 ' 7 
6 Szentes Pap Sándor Ol'SV. , . l i . 6 . 7 
7 l\Hndszen t Horváth János örsv. I' l . . : 6; . 7 
8

1
1\1:ágoes " Priviezer J. ez .. ?rm. !i . . l . ~ I . 6 

91 H.-M.-Vásarb, Hubert Gyula orsv. ... 1 . 61 • 7 
10'\ Makó Pass Ferenez cz. örlu. '1 1 . . . 7 . ~ 
11 Pitval'os Szabó András örsv, . . 1 5.1 ti 
12\ Nagy-Lak Busz Lipót örsv. .1. 1 51 . () 
13 Batonya HambachErnő mr,.ől'm . . . 1 5. () 
14 Kevel'mes D6czi Sándor ez. örm,. . l 51. H 
14 :J\L-Kováesldtza Báfuly And, ez. Ől'ill. " 1 . 511 • (j 

15 Apácza Fekete János örsv, '" 1 5\1. ti 

N 
-I 

.. 
az ors 

~ ,.. 
.:o;j 
N 
II I 

Parl 
'16 Szabadk! , . 
17 O-KalllZ~ 
18 Zenta 
19 Ada 
20 Almás 
21 Janková( 
22 Bajmok 
Z3 Csávoly 
24 Hor"os o 
25 Dorozsm 

26 Zombor 
27 G,-Bogo 
28 Apatin 
29 Bezdán 
30 Szántovj 
31 S"UWllUl!' 
32 
33 
34 
35 1Kula 
3 6/Topolya 
0/ CS,luta 
381P 

p 

39\Vj 
40,Q-Fu , 
4 t I Ppf_l'I\TPI.I 

421 Temel'i 
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~-ik szakasz: Szabadkán. 
Parancsnok: Némethy Ferenez hadnagy. 

-lG ~zabadka Nesztor Miklós ez. őrm 1 . 1 .! 5 .11 7' . 
17 O-Kaniz~a Dombi János örsv. . 1 . l i . 6 ~ . 8 
18 Zenta Sehlattner F. ez. örsv. .. 11 . 6 . ' 7 
1 g Ada Krausz Mihály ez.örsv, . . . 1, . 5 . 6 
20 Almás Nisztor György őrm. .. 1 . 5 . ;' 6 . 
21 Jankováez Noé Mátyás Őrm. . .. 1. . 6:1 .1 7 
22 Bajmok GrauerGyörgyőrm. .. 1 .1 5 ' 11 61 . 

23 Csávoly Hajdu Gábor ez. őrm. . . 1 .1' 4 . 5 . 
24 Horgos Szo~noki And. örsv. " '\\ ' 1 . 1 6" '1 7 
25 Dorozsma Törő Ignáez örsv. I ..· 1'1 · 1 5" • 6 

2-ik szárny: Zomborban. 
Parancsnok: Windisch Ká1'oly 1. oszt. százados. 

1-ső szakasz: Zomborban. 
Parancsnok: Kle1nm J~t8ztin főhadnagy. 

o I 
. ,, 11

1 

." 6 • 

." 7 • 
• ,I 6 I ' • 
' 6 

• 'I · 61 : 
• II 61 . 
." 5 , . 
"1 6 , . 
• ,1 6 I • 

." 61 • 

' 1 5 .1 5: : 

26 Zombor Kekezovieh Gy. örsv. II ~ . 1 . 8 
27 G.-Bogojeva Kővári Fer. ez. őrm. . . 1 . 5 
28 Apatin Lengyel József ez.őrm' l • . \. 1 . 6 
29 Bezdán Reiner Lipót örsv. ' . . 11 1 ." 5 
30 Szántova C iurka .T 6zsef örsv. .. 1 . 5 
31 Sztanisies Illyés Máté örsv. " , 1 . 5 
32 f}aja Virágh Györgyez.ől'm. . .1 1 .1 5 
33 Q-Sztapár Pálffy Gergely ez. örsv. . .1 1 .1 4 
34 O-Sziváez Szabó István örsv. . 1 .1 5 
35 Kula Nagy Sándor ez. őrm. ' . . ' 1 . 5 
3 6 Topolya Simi es Lajos ez. őrm. i • il l . 51 
37 Cs.,ntavér Szántó Pál örsv. . . 1 . 41 
3~ IP eketehegy Simon János örsv. . . 11 1 . 1\ 41 

':2-ik szakasz: Ujvidékell. 
Parancsnok: Reschner György hadnagy. 

39 Vjvidék I GremmingerA.ef,.őrm. 1/ ·1 11 . 61 .HI 8 • 
40 O-Puttak Kana~é Dé~es ?l's. ·· 1 11 . ~ .1 l; • 
41 I Petrová~7. Tályal Istvan orsv. I .. J, .1 .) . 6 11 · 
li2 \ Temerin Pekete Hámnel őrsv. I • . 1 .1 5 . () • 
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43 Ném.-Palánka N. Mihály OL. ez. őrm. 1 . • 1 • 6 • 7 
44 Hódságh Mrakovies Gábor örsv.; . • 1 • 5 • 6 
45 Pivnieza A vrizsán János örsv. . • 11 . 5 • 6 
46 Szent-Tamás Horváth János Öl'SV. • • 1 . 6 • 7 , 
47 O-Becse Sehiff Miksa ez. örsv. . · 1 • ti • 7 
48 Zsablya Lovas Bálint ez. örsv. i • • 1 • 5 · 6 
49 Felső-Kovil Pomothy Ferenez Öl'sv.: . '11 l • 4 • 

1

5 
50 Bács I Selymes András örsv. . . ' 1 • 5 • 

1

6 
51 Titel I Békefi Lázár örsv. " .1 1 5 • · 1 6 

3-ik szárr~y : Nagy-Ki7cindán. 
Parancsnok: N agy Gábor II. osztályu százados. 

l-ső szakasz Nagy-Kikindán. 
Parancsnok: Ja8z~(;Ch F erencz főhadnagy. 

• 

• 
• 

• 

52 Nagy-Kikinda I Poszpis Géza őrm. II 1 t" 11 . 3 4'1 5 5 
53 Magyar-Pádé Osváth Balázs ez. örsv.. 1. 4 . 5 
54 IÓ-Béba Háromszéld A. ez.őrm. . " l . 5. " 6, . 
55 Török-Kanizsa Szabó István ez. örsv. ! .1 . . 1 . 4' .1 5 
56 Valkány Tódor János örsv. '. I 1 . 4 5, . 
57 N .-Szt. Miklós Marosi Mózes ez. őrm. . . . I 1 5. , 6, . 
58 Kis-Zombor Bohn János ez. örsv. I ' 1 . i l. 4 . 5, . 
59 Perjámof3 Podhaczky M. ez. őrm. 1 . 1 . I . 5 . 61 . 
60 Zsombolya Benedek Fer. ez. őrm. . . 1 . 4 . 5 . 
61 iM. -Czenlya I N agy Iml'e . . 1 . 4 . 5' . 
62 Nagy-Komlós I Rafain Imre ez. örsv. 1 4. 5 . . 
63 Horvát-Csene Tomalik J ánoN őrm. .. ' 1 4. 5 
64 Csatád I Vass István örsv. 1 .1 .:: J 4- . :: 5 

~-ik szakasz Nagybeeskerek81l. 
Parancsnok: SeTédy Géza főh:.1(lnagy. 

6bIN .-Becskel'ek jVáry Lajoscz.Ől'lD. 'i l ' 11 .1414.1 f) fl 
66 B.-S:d-György Balogh f)ámnel c~.őrm' l . 1, 1 ~ . I 41 .1 5 . 
67 ~~l~enc;e J~oeRis Zsigr~. C7,. Önll. . I 11 .1 4· . 5 
681 TOl'ok-],ceso l!oldu!;z Istv:m iin.;v. I .1 . 1' .1 4 .. f) 
69 BeCHh'a PitI ~Júno ' e7.. <'inn. I .1 l .1 4 . i [) 
70 ]?árc1ány Fm' kal-! An tnl ü7.. í'Il'lll. ' . I I. I 4, .1 r) 
l i O-Telek j b'l atri(:f) ,li\!l'. ez. ÖrS\T. ll . 1 l. 4' .1 f) 1 • 

lY. 
- -- -

az 01'8l 
::: ... 

..c; 
N 
1. 
~ --; 

72 Módos 
73 Rom.-Szi 
74 Kanak 
7v Bánlak 
76 Zichyfalv 

Paranc 
II Pancsova 
78 1Glogon I 

19 Homolicz 
80 Réva-UjfE 
81 Alibunár 
82 Dobricza 
8J Oppova 
84 Antalfal 
85 Ozora 
86 Perlasz 

Parancsn 
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72 Módos 
73 Rom. -Szárcsa 
74 Kanak 
75 Bánlak 
76 Zichyfalva 
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az ors 
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Bene Laj os ez. őrm. I . . 1 1 · 4 • 5, . 
, Pál Ferenez ez. örsv. I . • i 1 4 · 51 . 
I Oláh Mihály örsv. . II 11 • 411 . 5 
Agg JYlárton ez. örsv. II • 

• I • 
4 · 1 • ' 11 5, • Preiszler Ign. ez. őrm" . · 1 • 5 · 6, • 

3-ik szakasz Panesováll. 
Parancsnok: 8zent?nihályi Lajos főhadnagy. 

77 Pancs 
78 Glogo 
79 Homo 
80 Réva-U 
81 Alibun 
82 Dobric 
83 Oppov 
84 Antalf 
85 Ozora 
86 Perl as 

II J II I II I 

I Török Kálmán ez. őrm. 1 .1 1 II ' \Ta · 6 ' 11 8 . 
Makk Miklós örsv. , . · 1 · 4 . 5 . 

.ez Czipóth Istv. ez. őrm. • '1 1 · 4 . /1 5 . 
,j faIn László János örsv. • . 1 1 . / 4 

• J 51 . 
Bagoly Fer. ez. örsv. .! 1 . 1 5 .1 6 . tr • 

~a Balogh Imre ez. örm. • .1 1 .1 4 · 51 . 
, Mihelics l\1áty. örsv. • .1 1 .1 4 · 5 . o , 
lva Ehrlieh Ant~l örsv. • • 1 · 5 ' 1 6 • 

Tóháti János őrm. • I • J 1 · 5 .' 6 • 
Ba ner József örs v . .1 .1 1 · 4 . 1 5 • 

4-ik szárny: Ten~esvárt. 
Para.ncsnok: Wenlúnger Józse! L osztályu százados. 

l-ső szakasz Tenlesvárt. 
Parancsnok: Schachovszh'Y Gusztáv hadnagy. 

87 Temesvár Friedmanll M. ez. örm. 2 . 1 6'1 91 . 
88 Beregszó Simon Péter ez. őrm. . 1 . 5 61. 
89 Remete Réezi Mihály ez. Öl'SV. . . 1 . 4 5,. 
90 Bruckenau Vajna János ez. örsv. . 1 . 4 5,. 
91 Vinga Proeh József örsv. I ' 1. 5 . 6, . 
92 Uj-Arad Bohár l\Hhály ez. őrm. . . 1 5. 61 • 
93 S~ékesnt S~álltÓ,J ózseför~~. II .. 1 . 5 . 61 . 
94 LIppa Iüss Jozsef eZ.OIm .. 1 . 5 . 6 . 
95 Alj os Lőrinez Ignáez örsv. .. 1 . 5 . 6, . 
9G Rékás Bartha József ez. ŐTlll, . • 1 . 51 (il ' 
97 BreBztováe~ IJől'Ínez László örsv. .. 1 . [) . G • 
9~ Kiszetó Joó Péter Örsv. . . 1 . 4 5J • 



,.. 

~ 

..... ,." 
N 
r.c 

~ '-' ; )0 

1\1 e g II e v e z é s e 

az örsnek az ör;:; ptlranesnokának 

Gyalog 

~ >0 
<ll ~ ... ~ 
~ ~ >0 ~ 
g§ <lJ rO (lj 

S ;> ~ N 
CIJ <lJ 00 

~ ~ i./) cn 
:0 :0 <:) :0 

__ . ______________ . ___ 'l __ -1......-__ • ____ • _______ _ 

gg_O B~lziás Kiefer ~éter örsv.: II . I 1 I 5 6 
100 Nagy-Kövéres I SzamOllla Vazul orsv. . 1 4 5 
101 ' Rittberg Riesz Henrik ez. örsv. I · 1 4 5 

~-ik szakasz Verseczen. 
Parancsnok: Pfeif/er K'lTOly ha,dnagy. 

-102 Verseez Hayn János ez. őrm. 1 I 1 () ~ 
103 Kustély Hipp J állOS ez. örsv. . 1 5 ti 
104 Varadia Fogas József ez. örsv. . I 1 4 5 
105 ~Ioravieza Varga Ferenez ez. örsv. . 1 4 5 
106 Gattaja RosenblüthPéter örsv. . 1 5 (:) 
'101 Detta Kovács Buna J. Öl'sv. 1 4 5 
108 Csákovár Szőllősi Lajo3 ez. örsv. . 1 5 6 
109 Fehél'templom Müller Mátyás ez. örsv. i . 1 6 7 
'11 O Jaszenova Bába András ösrv. i 1 6 7 
111 1 Károlyfalva . Demetrovies J. ez. örsv. i . 1 5 6 
112 ' Bavanistie Egedi Mihály ez. örsv. I 1 5 (:) 
113 Kubin Pakay István őrm. I . 1 I 6 7 
114

1 

Deliblát Szentmihályi Márton örs v . I . 1 6 7 
115 Liebling Józsa Ferenez örsv. ;o ' 1. 4 5 

6-ik szárny.' l.fugoson. 
Parancsnok: CseT.'3zky La,Jos II. oszt. százados. 

l-ső szak:\sz Lllgoson. 
Parancsnok: Búnyay AlbeTt hadnagy. 

1-16 II Lugos Bodonyi Károly ez. ől'm. ~ 1 8 11 
111 Duleó Muszka Mózes örsv. . 1 4 5 

I 

118 . Zsidovin I Siegens FTÍgyes Öl'SV. . 1 4 5 
119 Bogsánbánya I Baustac1ter Ján()s örsv 1 5 6 
120 Resiezabánya Zaekel Pál ez. őrm. . t 5 6 
121 N .-Zorlenez Delő N agy István . 1 4 ú 
122 Kricsova Hornok Pál ez. ől'm. I . t 6 7 
123 Bálinez . Takács .T ózsef ez. őnn. t (j 7 
124 I Zabálcz Talluingcr Andl'ás ez. Öl'SV. i 1 4 :) 
1251 Birkis Múrtoll li1cl'onc7; C7J. ő1'm. I ' t f) 
126 :Fa~8et CHihi Alajm; C~. ()l'111. l 5 
121 l)Oléll Skrivltnck FCl'encz iinw. . J 4 
128 Lunkány Uics~ Józ~ef cz. Ül'~v. . t 1. 

() 
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Paralll 
120 I Karáll~eh 
130 I BozovICS 
131 Dalbosee: 
132 Szászkab. 
133 Najclas 
m Jám 
135 Oraviczal 
m Steyerlak 
m Kákova 
138 Krassova 
139 Teregova 
140 Szlatina , 
141 lOhába-B' 

p 

lL S/'gédtiszti 
" 

I O", n sZalllVH'oseg 
Q hadbirósá 
(IZ 1. sZtÍ/'1/ 
t( 9 "', II 
(t 3. « 
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~-ik 8z'akasz Karánsebesen. 
Parancsnok: Szászvárosi István hadnagy. 

12n I Karánsebes Gaáli Gyula őrm. 1 l ' 5 7 
130 Bozovics I}:ováes Bálint cz. örsv. . 1 5 () 
,13'1 Dalbosecz Arpás Ferenez ez. Örtlv. . 1 I 4 I 5 
132 Szászkabánya I Miklós István örsv. . 1 5 I 6 
133 I Najdas Nimesevics Jőzsef örsv. 1 I 4 5 
134 Jám Wisehnieh Gusztáv örsv. . 1 4 5 
135 . Oraviezabánya Schmidt Ferenez örsv. 1 5 I () 
136 1 Steyerlak Dreher Adolf örsv. . 1 4- 5 
137 Kákova Grünwald Adolf örsv. . 1 4 5 
138 Krassova Hohol József örsv. . 1 5 6 
139 Teregova Lauseheeker J. ez. őrm. . 1 5 () 
140 Szlatina Soós Vendel ez. örsv. . 1 4 5 
141, Ohába-Bisztra Major Dániel ez. őrm. II . 1 5 6 

3-ik szakasz Orsován. 
Parancsnok: Szalay Béla hadnagy. 

142 Ó-Orsova Barabás Ignáez őrm. I 1 
143 Toplecz Andrád János ez örsv. 
144 Herkulesfürdő Jakab József ez. őrm. • 

145 Mehádia Táborosi Sándor ez. örsv. 1 • 

146 Lapusniesel Arnold János ez. örsv. • 

147 Korniareva Izsák Jakab örsv. • 

148 Plavisevieza Szijártó Károly örsv. 
149 Szvinicza Fazekas Ferenez örsv. 

• 

• 

150 Berzászka Ehrmann Mátyás ez. őrm. I • 

151 Szikevicza Baranyi Mihály örsv. 
152 Uj-Moldova Kenez Keresztély örsv. 
153 Belobreska Waehsmann Illés örsv. 

1 
• 

, 
1 10 I l~ 
14 , 5 
1 4 I 5 
145 
1 4 5 
14 5 
145 
145 
156 
1 4 !) 

156 
167 

h l ': 154 Báziás Béh Dávid őrm. • • .) U 

Segéd'l1tunkásQh : 
a 8pgédtiszti irodában: Kovács Sándor, SclleiTich Károly 

őrmesterek; és Bunyata Ferenez cz. őnne~ter. 
a számviüöségru!l: Pl'eidt Gábor és Viosz Bálint őrmester. 
a. hadbiróságnál : Jaroch Vilmos őrmester. 
(lZ 1. s~árnyruíl: Kovács János Ől'lnester. 
(f . 2. « : \VeHher J\tIillú1y önnester. 
a 3. (( : Orbán István őrmester. 
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II .J. szárl1yllál : Klein Allolf őrmestel'. 
(lZ 5. « : Wintel' Antal őrmester. 
A clwndől'keriilet állománya: '!l törzs-, 20 főtiszt; ~O gyalog-, 

6 lovas ől'mester; 1~9 gyalog, 23 lovas örsvezető ; 614 
gyalog-, 14v) lovas csendőr; 5 szárny; 1~ szakasz; 1927 
gyalog-, q.7 lovas-, összesen 154 örs. , 

A kerület tel'ülete: 4~,493'38D km.; a lakosok szama: ~.283,824. 
Egy csenllőn'e átlag 45'496 D km. és ~445 lakos esik. 

III. számu csendőrkerület. 
Tö'l'zs: Blldapesten. 

Parancsnok: Rajnai és körösladányi Stesser Gy. ezredes 
Pal'ancsnok-helyettes: Bándy Balázs őrnagy. 
Segédtiszt : TÖTÖk Sándor hadnagy. 
Oktató tiszt: Loránth Dénes hadnagy. 
Számvivő: Nernesszeghy László százados-számvivő. 
Hadbiró : Makay Béla hOllvéc1százados-hadbiró, a 

m. kir. r. honv.-ker. parancsnokságtól beosztva. 
Csendőrségi pútlovazu b1:Z0ttság: B 'udape8ten. 

Elnök: Rajnai és körösladányi Stesser Gy. ezredes. 
Bizottsági tagok: PefJ'ás-Ka1nrne1·e1' Gy~da főhadnagy. 

Rekenye Józse!, a lll. kir. honvédségi Ludovika 
Akadémia állományába tartozó főállatorvos. (id. vez.) 

Csendőrségi pótló-ke1'et: Budapes ten. 
Parancsnok: Pet1'ás-Kamme'rer Gy~~la főhadnagy. 
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l-ső szárny: Budapesten. 
Parancsnok: Kubass M 'ihály L osztályu száza<.1os. 

l-ső s~akasz Budapesten. 
Pa.l'ancsnok: Schwarzleitner Hugó főha(}nagy. 

-l BnüHJ}JGst Flamm Bert. ez. ől'm. 1 1 1 .11 7 31 91 -1 
2 Fót Andrássy Miklós örm. 1 " 1 .1 Ö . 1 81 . 
3, V áe~ Hümeghy Pál ez. őrm. 1 1 . 1. • • 'I 6 . 7, . 
It Pomá~ Mal'sehal ~-'l'. ez. őrm. 1 

• • l . 5 . HI • 
5 VÖ1'ÖSVfLl' Batyuja .János őrli. .. 1 .1, 5 6,. 
6 Bia KOl'c::nn{tl'Qr:l ~J. Ül'sv. " .1

1 
.11 [) . Öl • 
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s az orsI 
,cd 
N 
rJJ 

-TKóka 
8 Budafok 
9 Ráczkeve 

10 Soroksár 
1J Aszód 
14 ~ Gödöllő 

141 Püsp.-Ha 
145 R,-Kere:-!z 
155 Kis-Pest 
152 DunakeHZ 
154 Laczháza 

Par 
181Kecskem 
11 Alsó·Dab , 
1~Ocsa 
15 Nagy-Kát 
16Monor 

• 

11 Alberti-Ir 
1M Vacs 
1~Lajos Miz 
JOK.-K.-Fél 
~1 Nagy-Kőr 
J2 Czegléd 
JJ Tápió-Szel 
J4 Nagy-Abo 

142 Uj-Kécsk 

p 
2q\ Kalocsa 
20 Izsák 
21 K.·Szt.~Ii 
22 Duna.Ve 
2~ Duna.Pat 
25 Dusnok 
26,Sükösd 
211 Kis-Körö 
n, Kis-Kun_ 
29"Mni~" -----1 
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7 Kóka 
8 Budafok 
9 Ráczkeve 

10 Soroksár 
i3/Aszód 
141 Gödöllő 

141 Püsp.-HatvaD 
145 R.-Keresztur 
155 Kis-Pest 
152 Dunakesz 
J 54 Laczháza 

• I CIJ CIJ N <1> 'lj"" 
~o..> ~Q.J CI:J. ~~ 

az ors 
parancsnokának 

'0 S :0:> U ' :0 rt:. 

b.c - bi bLl br., o CIJ o 00 o rt:. o -.r. 
~ 1iS,..,....-4 C'Ci,..-ol ce""""" ~ 
ce :> ce :> ce :> ce :> 

~_~.3 Si).3 Si).3Jl ~ 
Kil1dea Jánös cz. (h·sv. ' . .] fi .1 5 . : 6 . 
Farkas Sz. G. cz. örsv.! . . i 1: . 5 . ,I 6 . 
Lukács Márt. cz. örsv. 1 . i 11 . 5 ." 6 . 
Szutsu Péter cz. Ől'm. . . . 1 92 ' 3 92 4. 
KalT József örsv. I . ' 1 . 5 " 6 . 
Nagy András ől'm. ! 1 . 1 . '1~ ' . '114 . 
R!1skó Jstván örs~. II .1 11 . 4, .1 5 . 
~aray.O.h~da:pr.or~v. I/ .. 1 . 4 ~. 
SchmIdt q-aspar c.~. ov. . . 1 " 41 . ; ~ 
Hanzel Mart. cz. orsv. . . 1 . ' 41 . v . 
Poperczak Sp. örsv. I . . 1 . :, 4, 5; . 

~-ik szakasz Kecskeméten. 
Parancsnok: Omeisz Gábo1' főhadnagy. 

18 Kecskemét Pál Ignácz örm. / . 1" . 1 . 1 61 . 8 
11 4-lsó-Dabas L. Szártory J. cz. őrm. . . . 1,1 • 5, . () 
1210csa Kóts Péter örsv. . . . 1 . 5 . 6 
15 Nagy-Káta Marginean J. cz. őrm. . . 1 . , 6 . 7 . 
16 Monol~ S~.hl~singer S. ?rsv. .,. 111 . 5 . 6 
17 AlbertI-Irsa Kucsan V. cz. orsv ... / .1, .5.6 

134 Vacs Rácz Flórián örsv. l " ! l ' . / 4 . 5 . 
19 Lajos Mizse Tóth András cz. örm. ! , I , / l , ' 5/ . 6 
30 I K.-K.-F~l~.gyh. Nagy Ant~l c~. örm, '.' 11 . 5, • ~ 
31 Nagy-Koros Nagy Istvan orsv. , . ' 11 . 1 . / 6

1

, , 

32 Czegléd , Horváth József örsv. I, 1, ... 6i . 7 
33 Tápió-Szele Horv:át~ J ~no,s ö~~v. I ' . ~ . 1 5: , 6 
34 Nagy-Abony Forglal'lDI Kar. orsv. " ./ .1 . 1 . 5 . 6 

142 Uj-Kécske Kemény Soma Öl'SV. . . 11 . l i . 4/1 . 5 
3-ik szakasz Kalocsán. 

Parancsnok: Pauer Béla hadnagy. 
241 Kalocsa Wiederkehr 11. őrm, ~ . 11 • l ii ' 5 . 7 
20 Izsák Aczél Sándor örsv. ". 1 . 5, • G 
21 K.-Szt-1Vliklós Stern Hermann örsv. . . , 1 . 5 . (} 
22 Duna-Vecse J anáki Imre örsv. ... 1 , 5! . 6 
23 Duna-Pataj Morocz József cz. őrm. . . . 1 . 5 . 6 
25 Dusnok W ollmann Laj os örsv. . . , 1 . 5, . 6 
26 Sükösd Viola Márton cz. őrm. . , . l . 5 . ti 
27 Kis-Kőrös Maczek János cz. őrm. , . . 1

1 
• 5 6 

28 KiS.-Kull-lIalas ,' Nem~s Sándor ?rm. ..., J '1 ~j '1 ~ 
29 Mfl.)Rfl. SzónaRy Imro orsv. ... 1 • .) . f, 
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@ II '-s rt:: ~ <b Megnevezése 1t 'Cl) ~ II N 
" 'qj tr. N cl) cr. '"" ~ ~ Q.) r.tJ ~ ri; ~ 
'O S :O?- c,)·o :0 ~ 

I "k az ors II' bD j - , bf) - , 00 - ~-
Q az 01'8ne ,o ul o ul o ul o. rr.. 

,~ parallesno. kanak II ~ I ~ ~ ~ II ~ ~ ~ ~ 
N ..... 0 ..... 0 p--. o p--. 5 
:n bD...... bD...... bD...... bD ~ 

r35 Tazlár , , -Pé ter. J ózs~f - ez, -~.r's-v. - ·1 . ' 1 r ·l 4"~ -~ 5 
139 Hzabadszallas I ZelovIts LaJOS eZ.Ol'dV. . . 11 ' 1 1 . 4 . G 

1\ ülöllítmény: Gödöllőn. 
Parancsnok: Lén(í"d Pál főhadnagy. 

I' 

2-ile szárny: O-,.J7'adon. 
Parancsnok: Ko váts Fe1:enaz I r. oszt. száz[t<loR. 

l-szakasz O-Aradon. 
Pal'ancsnpk: Kotz Kárroly főhaclnagy. 

35 Ó-Arad Abrahám Gáb. ez. öm.11 ~ 1. 7 . '10! . 
36 Kurtics I Kraul József ez. ől'm. ' ' 1 1 5. () 
37 Radna Lányi Jenő ez. őrm. II • . 1 l . 5 . 6, . 
3S Berzova I Blaboly Frigy.ez.öl'sv." . .1 1 . 5 ' 1 6, . 
39 Világos Várhelyi Márton ől'm } . .1. 5 . 6 
40 Szent-Anna Köteles István örsv. ..1 j . 5 . 6, . 
4'11\Iagyar-Péeska Soós Ferencz ez. ől'm. . ' . 1 . 5 . 6 . 
42 Boros-Jenő Nagy Lajos őrm. . l.!). 6 . 
43 Csermő Tóth András ez. örsv. . . l II 5 . 6 
44 Boros-Sebes ~jzaniszló József örsv.1 

• • l 5." 61 . 
45 Dézna Blazsek Antal örsv. . I 1 5 ' 1' 61 . 
46 Gurahonez Hatvani József örsv. . 1 5 ' I! 6, . 
47 Nagy-Halmágy Gramm Gyula örsv. 1. . 5 . ' 6, . 
48 Soborsin Kéri Sándor örsv. " . 1 . 5 . I 6 
491 Szlatina Perlgrund K. ez. örsv'l ' l .il 5 .t: 6 
50 Ternova Galambos Pál örsv. ' . . 1 . 1: 5 ." 6 
51 Tauez FOl'sthoffer Gy.ez.örs. 1 . 1 . 5 . i li 

1,'+6, Szemlak I Csurgó Mihály ('Z.Öl'SV , 'I • II l 41.: 5 
~- ik szakasz Gyulán. 

Parancsnok: Vá1'adi Ede főhadnagy. 
52, Gyula . I Halász József őrm. .1 II . '1 '1' .1 6 . 8 
~3j B~k~s-dsalm I Madal'~ss~ S. ez. őrm. ' j ' t '.1 7. 
.AI Bekes HegedusJanos ez.örsv. . , . l . 6 . 71 
5~IMező-BeréllY B~uer Károly ez. örsv. . ( I () • 6 
56 Szeghalom KISS János ez. őrm. . 1 :) 6 
~7 Gyoma Hoffman Krist6f Öl'SV. . . . . : [) . 
,)8 S7.al'v~s SUl'y István örsv. .11 •• G:,I . (i 
59 ~r()Rhn.zn. , : B~1l'thn. MhtylÍR Öl'~V. I .1 '(! !). 7 
Go, r 6t-Komlos . KIncses Gel'gely (ln-l v ,I . . I . l l, . [> , fi 
fl 11 Csorváli I KÚ~U.L Im ru II II I r-: II j' 

li ' I ' 11 ' 11 ,,1 • 0l • 

7 

s j 
'~ I 

rJJ 

-
az 

64 Nagy· 
6~ Bihar 
66 Mező-
67 [ ~emecz 
68[Elesd 
691N 
70 M.-
71 Vértes 
7~ D 
n Szalárd 
74 Berettyó-
75 Darvas 
76 Torda 
17 Micske 
78 Széplak 
79, Margi tta 
80i ~zékelyh 
8J I Er-Mihál 

153
1

1 Kis-Mru'j 
- Sz,-Lászl 

p 
82 Belényes 
~3 Magyar-
8q Hollód 
~5 1 Vil'cso laf 
~61 Fels~í. Po 
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Megnevezése ali >0 rC: 
+" It) ~ 

I r.n l' r.n (j,) " • Q) • tN .~ 
..... " ..... Q) w ... ·0 i:: 1:0 ~ c,) >0 

II ~ r.n ..... r.n ..... 
'o c-o oc 

.. az ors 11 1ií:J - OD -I ~ ltD S ' az ol'snek , r ,s ~ ,s ~ ,s ~ ,s ~ 
,'" parancsnokanak II ~ p- ~ P- II ~ p. ~ p. 
~ OL,s OD's Of.,s 0J)'s 
62 Kis-Jenő Szabó J ánas ez. -őrm. - . .-1 1 .1 5 .- 6

1

-- , 

.., k S b' G .... 11 6 7 6u Ele ~a o yOl'gy Ol'SV. '" . , . 
140 Vadász Kondor Fel'encz örsv. . . ! 1 . 4 . 5, . 
143 Medgy.-Boc1zás Vágó György ön;v. ..1 1 . 4 . 5, . 
14'"! N.-Kondoros BraunKálmán ez.örsv. . . 1 . 5 .. 6, . 
148 Kőrös-Ladány Nagy István ez. örsv. . . 1 . 5 . 6, . 
150 Kerülős Kolozsvári Fer. örsv. . . 1 . 41 . 5 . 

3-ik szárny: :N'í~gy- Várad,or~. 
Parancsnok: Szelestey Kflroly r. osztályu százados . 

l-ső szakasz Nagy-Váradon. 
Parancsnok: Marsó Gyó'1'gy főhaunagy. 

64 Nagy-Várad Frohauer 1\1. ez őrm' l ~ I . 1 . 1 6 1 . ' 9 . 
65 Bihar Novák Fer. ez. Öl'SV. I .1 . 1 . 51 ,ti 61 . 
66 _Mező-Telegd Dicker Salamon ördv.! ' . 1 5 ,11 61 
67 Remeez Schwarez Mátyás örsv. . 1 5 . 11 6, . 
68 Élesd G. Nagy István ez.őrm. ! . 1. 5 ' :1 6, . 
69 Nagy-Báród Szabó Péter ez. őrm . 1 · . 5 . ! 6, . 
70 M;-Keresztes ' Vaj.da Jó~sef ö~sv. i " 1 5.1 6 . 
71 Vertes HaJdu Karoly orsv. I . • . 1 . 5'1'1 .1 6 
72 Derecske Székely Lehel ez. őrm. . 1'1 5 . . 
13 Szalárd Wagner AHr. ez. őrm.. 1. 5 .1 6 6 
74 Berettyó-Ujf. Kuntár György örsv. .. 1 . P\ 6 
75 Dar.vas László. J ?zsef ez. ~r.m. . 1 ~I ' I ~ 
76 TOlda Herpal Janos ez. OIm. .. 1 .). b 
77 Micske Kovács József örsv. .. 1 5. ()- . 
78 Széplak Bene Elek ez. őrm. " 1 . 5 6. 
79 Margitta I. Nagy ,András ez.őrm. 1 . . . 5 " 6: . 
80 f3zékelyhid Rúek Adám örsv. .. 1 5.1 6, . 
81 Er-Mihályfal va Benkő Sándor ez. őrm .ll . . 11 1 . ~I 5 .Ii G

I 
. 

153 Kis-MaI'ja Falkay László ez. őrs v .11 . . 11 l . il 4 . I ü . 
- I SZ.-Lászlófürd. nyári örs a szárny összes létsz<ÍlnhbM 

~-ik szakasz Belényesen. 
Parancsnok: Kiss Lászlú luuln:tg'y_ 

82 Belényes Blegyo László őrm. 1 1, . ü . 8' . 
83 Magyar-Cséke Várady Sándor ÖrdV. I' l j 6. 7: . 
84 Hollód Barna Laj os örs v . .. 1 . 5 . 6, . 
85

l

VÍl'esolag Félegyházi Sándo örsv .. , I. 5 ' 1
1
1- (i , • 

Ro Felstl~Poény Goldhammel'E.cz.öl'm.. , 11 r fll . H, • 
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l\fegnevezése 

az örsnek az ors 
parancsnokának 

!.." II . _ II II 

(1) -U ro (1) 
...., ...., M N 

• rr. cll (1) Q3 00 M 
''' .. 0.> fON "'''/-4 .... 0 .... (1) 00::-. ~JQJ 
'0 ~ :0 t> 0'0 :0 rr. 
Oj)-- OD - -' 61)- --SD 
o 00 o 00 o cll o ~ 

....... ei! ....... ei! ....... ei! ....... CI:! 

II 
ei! t> I ei! t> ei! t> ei! t> t>-. o t>-. o t>-. o >-. o 
OD ....... OD ....... OD ....... aj) ...... 

8~ Va~koh ... ',' Orb~nS~i~.ol' ~z. őrm. 1 . .1···· 6 . 7, . 
Sö :eeel Halasz Fulop or3V. .' 1 . 5 . 6, . 
890kI'öS SándoI' László örsv. .. 1 • 5 . 6, • 
90 Gyapju Bagossy Mihály örsv. . . 1 . 5 . 6, . 
91 Tenke Bokor Miklós őrm .. 1 . 5 . 6 . 
92 Nagy-Szitlonta Gudor István cz. őrm 1 . . . . 5 6 
93 Sarkad Szitál' Mihály cz. őrm. . . . 1 . 5 . 6 
94 Ugra Répási Mih. örsv .. 1 . 6 '1 7, . 

136 Kebesd Jaroschik József örsv. . . 1 4. 5, . 
144 Rézbánya Hlavács József cz.örsv. . . 1 4. : 5, . 
149 Komádi Szentkirályi Lász.örsv. .1 . 1/ . 51 . 6, • 
- Bihar-FüI'ed nyári ör3 • I • II • -II _ I . It ••• 

3-ik szakasz Zilahon. 
Parancsnok: Szilágyi Gergely hadnagy. 

95 Zilah Kis GeI'gely őrm. 1. 1 .1 6 . 81 • 
96 Zsibó Lázár Tivadar örsv. " 1 . 5 . ~ I . 
97 Szilágy-Cseh I Péter Lajos cz. örsv. . .1 1 .I! 5 . I ~ I • 

98 EgeI'hát KeresztesiM~hály örsv. . . 1 . 1, ~ . ' 6, . 
99 Tasnád Stancz Gy. orm. .. 1 . 6 . 7, . 

100' Hadad Tóth József cz. örsv. .. 1 .1 5 . ~ , . 
101 Alsó-Szopor Nagy Géza örsv. .. 1 .1 5 . 6, . 
102 Sz.-Somlyó Antal Károly örsv. 1"'1 6 . 7, . 
103 Nagy-Falu I. Varga Gáb. cz. őrm. . . 1 . 5 . 6, • 
104iKraszna Rácz Gyula cz. örsv. . . 1 . 5 . ~, . 
105 Vármező Deák Lajos cz. örsv, . , 1 . 5/ . 6, . 
137 Pele Berczik Ferencz örsv. . . 1 . 4 . 1 5, . 
138 Náprád vVachterJánoscz.örsv. . ' 1 1 . 41 . 11 51 . 

4-ik szárny: DebreczenberL 
Parancsnok: Gáttmann Bódog rI. osztályu százados. 

l-ső szakasz Debreczenhen. 
Parancsnok: Szilágyi Ödó'n főhadnagy. 

106 Debreczen Békésy László cz.őrm. 1 11 . 1 . () 1 8 
107\ Vám?s-~ércs Kovács ~ihály örsv. .. 1 . 5 . ~ 
108 H.-Boszorm. Ballacs .JozHef cz örsv. . 1 . . . 5 . 6 
1091 Hajdn-Nánhs Deák Dániel Öl'sv. .! I. 5i • () 

lIO, Balma~-Uj v. VerneI' Gábor örsv. '.. I . 5 . (, 
111 . N{ulndval' Flljt .J óZAef C7.. Öl'SV. ..1 I. fi . ti 

---

" S az OTSD 
.~ , 
iL 

- =----"" ~ 

112 Tetétlen 
W; Egyek 
114 Piisp. 
115 H.-Szo 
151 Haclház 

116 Szolnok 
111 Tisza-V 
118 Tisz 
1191 Tisza-Ugh 
m K.·Szt-
121 Mező-Tul' 

I m Kenderes 
12JI Risu j szállá q 

m,Dévaványa 
125, Karczag 
126 Kunhegyes 
121 1 Tisza-Roff 
128 T.-Szt, ..... u:u~ 
129 Jász-Apáti 
1JO Jász-Ladány 
UI ~ász-Berélly 
mArokszállás 
m J.-Fényszaru 
A pótlókeretnél beo 

őrsvezető és hál' 
Se(J(:cbnuukások: 

rencz és S06s L 
a 8zá lIt'vivOségnél : 

Neuwirth Albert 
r/ haC/biró8á(mál : , 
a: l·sü szárnYl/lil: 
cr 2. II 

II 3. 
ft 

H4. « 

A (';~endo/"ke/'iilet ál. 
Ofm,; 9-2 gyalo 
~ .. Szárny, to Sz 
ill lovas_, 2 vell! 

A keI'Ül ... L. 
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lYIegllevezése II ~ I. ~o 1/ ~ . ~ 
J
I ..., I ..., ..... ~, 

S 
-d 
N 
rI. 

n.~ ön:Jnek 

1 '121 Tetétlen 
113 ECTyek o. 
114 Püsp.-Ladány 
115 H.-Szoboszló 
151 Hadház 

az ors 
parancs1lokának 

.. • Q) I""i \..-", 

I .' gs I' :n N CI) il cn ~ 
..... '"'CI) cn cn CI) 

I
I, >~~i/ :O > I/_~, 'o oc. 

0.0 0.0 ·1 0.0 ' OL , o cnl o cn o cn o oc. 
...... coa l l""-l ce~ ea,.....-l ~ 

ho >'0 >'0 >'0 coa > coa ;;. /i coa > coa ;;. 
II CD ...... ,I OL...... 0J) ...... I; OL ...... 

~-= "":'"'~ o. ' - - II==--== _ .. --, =. --'i--------
Nagy LaJOS orsv. I' ··1 1.1 . 5, • G 

ll ' S' ,. I l " 51 ,~ Aste an lm. ez. orm, . . . l . • v 

T~~e1lk,ó:J ózsef e~ .. ől'm. ! . . . 1 . 5;: . ~ 
Foldval:y Adolf Ol~V. I . . 1 . 5/i : b 
Szmerkaes Alb.ez.orsv' ll ' " 1 4 . .J ;)' 

~-ik szakasz Szolnokon. 
Parancsnok: Bencze Bálint hadnagy. 

116/ Szolnok, S~bestyén Anta~. őrm. II .1 111 .1 1 . ! 6', .1 8 
117 Tisza~ Varkony Furge Ferencz orsv. '. 1 3. 4/ . 
118 Tis:6a-Földvár Eisler István cz. őrm. . " .1 1 . 6 . 7 
11 g Tisza-U g~l ~adovics, J; e~. őrm.. 1. 5 ' /i 6 . 
120 K.-S~t-l\iarton Sl.~l~~~ J o,n~s o!.sv. 11 ·..1 l j . 411 • 5 
121 Mezo-Tur KokoSl Ballnt orsv. .. I l i . 5 . 6 
122 Kenderes Kassay Istv. cz. őrm. 1 . .1 . l ! • 5/1 • G 
1231 Kisujszállás Bartha Mór ör.sv. . '11 

• t . 5 . 6 
12.4 Dévaványa Lichtenstein D.cz.örs. . • . 1 . 51 . () 
125 Karczag Tóth Bertalan őrm. 1.. II 2 5 2 6 
126 Kunhegyes Molnár János cz. örsv' j • • • 11 .1 5'1 • 6 
127 TiRza-Ro~ , Meis~ner J.ózs. cz.?rsv. ' 11 1 . / 5 :. 6 " 
-128 T.-Szt.-l\hklos Tamas LaJOS Cl,. orsv. . . . 1 11 • b,: . 6 
129 Jász-Apáti Szerth Mihály örsv. il ' ' 1' • 11 5. 6 
130 Jász-Ladány Kluzs József örsv. .. 1 . l ' • 5 . G 
131 ~ász-Berény Szimicz Ferencz örsv.. . 11 . 6 . 7 
132 Arokszállás Zingay Gyula cz. örsv. . . . 1. " 5 
133 J.-Fényszaru I GulyásSándorcz.örsv' l .1 . 1 . J 51 ./ 6, . 
A pútlókeretnél beoszt1Ja: Kovács Antal ez. {írmester, Egerházy Bálint 

. őrsvezetö és három csendőr. 
Sege'ilmntnkások: a segédtiszti iTodában: Major János, Buber F . 

renez és Soós Lajos ()rmesterek; 
a 8zánwivőségnél: Fabritius J án9s és Risztics Pál vizsg. szárnv. (í1'111.; 

N euwirth Albert és Weltner Akos ez. tíl'luesterek I 
({ hadbil'Ó8ágnál: Kuhn Ottó őrmester; 
az 1-8Ő 8zál''nynál: Békefi Jakab trmester; 
a 2. « Bérezy Ben/í « 

a 3. « Álgya József « 

(f. 4. « Varga Gábor « 

.A c:~enclő1'-kel'ület állománya: 2 törzs-, 19 flítiszt, 20 gyalog-o 1:1 lovas 
orm.; 92 gyalog- I 56 lovas örsv.; 496 gyalog-, 298 10"118 csontl;;!' ; 
1,. szárny, 10 szakasz, 1 tiszti killönitmóny, 1 pt,tkel'et, HH gYI\log-, m lovits-, 2 vegyes-, iisRzesenl5G ör~. 

. \ )lOl'üloi tCl'iHete : 4G, Hf51 O k lm.; a htkoHOk slI,ttm!\: :1.0fi t, ~t)O. 
Egy (,fIU11,l'í1'l'C átlag 48'01 O kim. éf:l :l~OI l!~koH oHik. r~ 



(ifi 

IV. számu csendör-kel-ület. 
Tiil'zs : Kassán. 

Parancsnok: Hilibi Haller Béla alezredes. 
Parancsnok-helyettes: Panajott Sándor őrna,gy. 
Segédtiszt : Cza"kv-Diósgyöri Barnabás főharlnn.gy. 
Oktató tiszt: Soós János hadnagy. 
Számvivő: Bazsó János százados-száll1vivő. 
IIatllJiró: Ma1'o8sy Károly honvédszázados-hac1bil'ó, 

..... ..... ..... 
... o:j 
N 
.r.. 

a m. kir. III. hOllV. kerülClti parancsnokságtól beosztva. 
M e g n e v e z é s e II Gyalog 

-- ---

az örsnek 

.... ·0 
+" 

Q) Q) I ,.... I ::: +" N ,o <li 

az Öl'S parancsnokának ~ ~ 'g g; 
~ cr.. <li N 
~ ~ ro :L I ·0 :0 ~ :0 

l-ső szárny: K'ussán:-- ~ = =~ 
Parancsnok: Grozé Gyözö L osztályn százados. 

t-ső szakasz Kassán. 
Parancsnok: Lúczay-Szabó Gy'tfJla főhadnagy. 

1 Kassa Kerényi FiUöp ez. őrm. I 9l 1 5 8 
2 8zepsi Debreczi Károly cz. őrm. 11 I 1 5 ti 
3 : Torna Szabó Elek őrm. il t I . 5 6 
4· Selyeb Kovács Fülöp ez. őrm. 11 4 5 
5 Szikszó Nagy Miklós cz. őrm. 1 5 () 
6 Encs I Horváth Fal'kas ez. ől'm. l 4 I 5 
l Szántó Balog József ez, őrm. II 1 /" 5 
8 ! Pálháza I Kecskés István ez. őrsv, ll . 1 4 5 
9 Hidas-Németi , Kel'ekes János ez. őrm. II ' 1 4 5 

10 Zsadány Rózsási LŐl'Ínez cz. ől'm. . 1 5 6 
11 1 Bőd Diezházi János ez. örsv. . 1 4 5 
12 I Kraszn.-Vajda Zrupka Márton örsv. li ' 1 5 () 

1öO Szin Rádulj ADdTás Öl'sv. ' . 1 4 5 
·169 I Hejeze I Szenyey Árpád ez. Ől'm. 'i l 4 rI 

~-ik szakasz Eperjesen. 
Parancsnok: Vályi Kálmán hadnao'y, 

13 Eperjes Nagy György ez. őrm. °1 1. I () 8 
14 Gil'ált Komouyi Menyh. ez. Öl'sv. "l;) 6 
1fJ I Hzvidn:k I Fö1diák Ignáez e7;. örsv, I , .\ r> (i 

iG ~boró : Ful'Ín János cz. örsv. i t r) (i 

17 Bitltfa Borsos P étel' örRV _ " 1 r) I (i 

18 · !),111oCRft .~igán .J.ánof:l C7;:. örsv. . J rI I (~ 
19! I .. -Has;I,lavwza SOlnOSSl Pétel' OI'SV. • l :) ti 
20: KIR-S7;chcn ~()ltóR'l. Péter C7.. (Srnl. . J r, ti 
211 Bertót rr6th .János ez. t)l'RV. 'l G G 

M e g fl I 

s I az örsneJ\ 
,~ 

N 
rJJ 

f 

~ 

22 1em es ,flt 
~J Keczel'-Peklp.Jl n 

1ól HétMl'~ I fL 
:~·il 

PHranCHnok: ( 
2q Lőcse I Bll 
2~ I Sr,epes·VamJ,ja YI. 
20 Kl'ompach I Vi 
21 Göllniczbányn ' Vi, 
~~ Szomolnok RIl' 
2~ I Igl6 I De 
J~ I{ápoBztafa ln "K 
JI Poprád 
J~ Késmárk 

1M Barlangliget 
JJ Tatra-Füretl 
Jq Szepes-Ófal II 
J~ Lubl6 
JO Po(lolin 

2-ik 
Parancsnok: Somlyai 

1·s5 
Parancsnl)k : 

JI Ungvár , 
J~ Nagy-Kapos ' 
J~ Csap 
q~ Szobráncz 
qi I Vinna-Banka 
q~ NagY·Berezna 
q~ Sztavna 
q4 Tlll'ia-Remete 
4n : Szerednye 
40 Sztarina 
41, Szinna 
48 1 Homonna 
49 Izbugya-Radv, 
~O ~Iezö-Laborcz 
~11 NaRY-Mihály 16:1 l1blYI\ 



lna,gy. 
~hadll[1gy. 
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Gyalog 
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II j;I rt. !ll I ~ 
ll ;.c ;.. rJ!. i 

'o 'o " " II ' ' I " ," 

százados. 

hadnagy. 
~ 1 5 ~ 

li 11 5 ~ ., . 
,, 1 , 5\ ij 

I 4' 
, I 1 ~ 

1\ ' II 5 ~ 
I , l 4 ~ 

I
: ,d 4 ~ 
: • I 1 4 :1 

n 1 4 il 
II ' I 5 ~ 

' II ' 1 4 ~ 
• • I 1 5 ~ . , , 

1 4,' , , , 

, l j 4:1 

nagy· 
" 11 J P 

v, , I JI D [ 

II 

J' u I 
• • 1 

'I I rJ I 
: I I ' :1 I 

~ l lj 

~ : 1 l fl I 

l á 

~ : 11 \ ~ 

()7 

• • 

1.\1 e g n e v e z é s e Gyalog 
- - - - - - - -;:'0 I 

<ll Q) ~ ~ 
;.;> 'o .... 

El az örsnek az örs paran esnokának ~ ~ ~ ~ 
,~ ~ 00 <ll N Nl ~ ~ 00 00 

r.tl '0 :0 " :0 

22 Lemes Jarzsembszki K. ez. örm. // . 1 I 4 5 -
2.,3 Keezer-Peklén / Garamszögi László örsv. . / 1 I 4 I 5 

101 , Héthárs Boesánezi Kálmán örsv. . 1 4 I 5 
3-ik szakasz Lőcsén. 

24 Lőese Buehstabirer F. őrm. 1 1 5 7 
Parancsnok: Oserniczky Ede főhadnagy. 

25 Szepes-Váralja Vágási l\tIihály ez. örsv. 
· I l 5 ti 

26 Krompaeh Vilmányi József ez. őrm. · 1 5 G 
27 Göllniezbánya I VisnyovszkiKorn. e7.. őrm. • I l I 5 6 
28 Szomolnok Ruszbashn And. ez. őrm. • l 5 tj 
29 Igló Deim Lajos ez. őrm. • 1 5 fi 
30 Káposztafalu Kubinyi Aladár örsv. • l 5 ti 
31 Pop rád Seherer András örm. • l 5 (i 
32 Késmárk Hudák János örsv. • 1 5 G 
G4 Barlangliget Herezog Zsigmond örsv. · l 4 5 
33 l Tátra-Fijred Drenesényi János ez. őrm. • 1 4 I :) 
34 1 Szepes-Ofal II Hollósi Ignáez ez. őrm. • 1 6 7 
35 Lubló Trueza János ez. őrm. • l 5 ti 
36 Po(l.olin Kartmann György örsv. • 1 G ti 

1 

2-ik szárny: Ung várt. 
Parancsnok: Somlyai Szilágyi Bertalan r. oszt.szá7.ados 

l-ső szakasz Ungvárt. 
Parancsnok: Angyal Józse! főhadnagy. 

37 Ungvár Baum József őrm. ~ 1 
38 Nagy-Kapos Miklós And. ez. őrm. . 1 
39 Csap Bokor György ez. őrm. . 1 
40 Szobránez Keresztes Dénes ez. örm. . 1 
41 Vinna-Banka Tóth István örsv. . 1 
42 Nagy-Berezna Balla János ez. örsv. . 1 
43 Sztavna Groszmann V. ez. örm. . 1 
44 Tnria-Remete Tolnay István örsv. . l 
45 Szerednye Zsarkov István ez. őrm. 1 
46 Sztarina Szeles Ignáez cz, őrm. ..l 
47 Szinna Kováes János örsv. . 1 
48 Homonna Lászlófi LászlC> ez. őrm. 1 
49 Izbugya-Radv. Madarász Iml'e ez. őrm. . 1 
50 J\llező-Laborez Gyönös János ez. őrm. . t 
b1 Nagy-Mihály Magyal' János ez. Grm. . 1 

1 fi:-{ Ulllya .Jung I.Jajos Öl'SV. l 

5 8 
5 6 
5 6 
5 6 
5 () 

6 
6 
6 

5 
5 
5 
5 6 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
5 6 
4 G 

5'1: 



68 

Megnevezése 

S 
-ro 
N oc: 

az örsnek 

70 Szolyva N. B. 
71 Alsó-Vereezke 
72 Dl'ágabál,tfalu 
13 . Ilosva 
74 Tarpa 
75 Tisza-Szalka 
76 l\1ező-Kászony 
77 Bátyu 

-

, 

N émeth György örsv. 
Hoos János ez. őrm. 
Huszár József örsv. 

. Szövérfi Laj os örsv. 
Rozgonyi József ez. örsv. 
Suka Sándor örsv. 
Böjthe Sándor ez. őrm. 
Kunfalvi Jakab ez. őrm. 

Gyalog 

II . 1 ! 5 6 
1 • I 6 7 
• 1 5 6 
• 1 5 6 
• 1 4 5 
• 1 5 G 
• i 4 5 
• 1 4 5 

3-ik szárny: Máramaros-Szigeten. 
Parancsnok: Sikabonyi Gálffy Gyula, I. oszt. százados. 

i-ső szakasz Máramaros-Szigetel1. 
Parancsnok: Stingly Z8igmond főhadnagy. 

78 I !\L-Sziget Marsalkó Gyula <hm. I ~ ll ! (i I ft 
19 ~ Bárdfalu I Mátyás J 6zsef ördv. 1 . 11 ·1 4- I [) 
80 : Akna-Sugatng I Kot6ez Tamás ez. örsv. . l Ej fj 

Me gnevO 
.-.----~ 

S az örBnek az or 
.ej 
~ 
00 1 

f]arczánfalll }'lure,1 
~~ I Dragomerfalu rop G, 
~J Felső-Vissu IJörin 
~q Borsa I Margin 
~n Petrova Ordo. 
~O RaM I RoHan 
~I Körösmező I Lukác 
~~ Nagy-Bocskó Szil 
~~ Akna-Szlatinll I (l~A' 
~~ Szaploncza 
~j I Taraczköz 
~~ Dombó 
~J I Királymező 

101 Priszloptető 
2-ik szaka 

Parancsnok: MM' 
~q Nagy-Szőllős 
~D Halmi 
~o Nagy-Tarna 

ln~ Tisza-Ujlak 
~I Tecső 
~~ Kövesliget 
~~ ~zinever 

1~~ Okörmez" 
1~~ IMaidank~ 
v, szka 

1~~ . Kereczke 
v~ I Dolha 

I 1 ~~ I Berezna 
u, Huszt 

, 
I 



yalog 
--..::. 
~O .., 
ll) I .. ~ 
N ~C ~ 
~ ~ t 

> C,' 'f. ~ ~ 

" ."' ~ :0 ~ ,; 
l- I " 
Ir ~~ 

l ' 6 I S 
1 4 5 
1 i 4 ~ 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 ~ 

\ 1 4 5 
1 4 n 

\ 1 4 j 
1 4 j 

\ 1
1
4 ~ 

1 4 ~ 
1 4 5 
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i 1 6 ~ 
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1 ' fi í 
1 H 
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a~ örsnek 

Gyalog 
, , I 

l\Iegnevezése 
- --I 

""' tO 
CI) ...:> ""' I ~ ...:> cll > o cll 

az örs parancsnokának II Cl)Soo ~ rg ~ 
~ ~ UJ. 00 l en CI) 00 

II >0 :0 <:) I :0 

s( 13hrezánfalll - -Florea Simon 6rsv. II • I l 1 4'75 r 

82 Dragomérfalu Pop Gergely ez. őrm. . I 1 5 6 
83 ~'első-Vissó Lőrinezi Elek örsv. II . 1 5 6 
84 Borsa ~argineán János ez. őrm. . ' 1 5 l 6 
85 Petrova ürdög Miklós ez. öl'm. . 1 4 5 
86 Rahó Holland Salamon örsv. . 1 5 6 
87 Körösmező Lukács József ez. őrm. . 1 5 6 
88 Nagy-Bocskó Szilágyi János ez. őrm. . 1 5 6 
89 Akna-Szlatina Szarukán János ez. őrm. . 1 4 5 
90 Szaploneza Kovács Ferenez ez. örsv. . 1 4 5 
91 , Taraezköz Fultz Frigyed ez. őrm. . 1 I 5 6 
92 Dombó Váncsa János örsv. I. 1 l' 4 5 
93 Királymező Vrasmás Tamás örsv. I ' 1 5 (j 

167 Priszloptető Salamon Lá'Szló ez. őrm. 1 I 4 5 
~-ik szakasz Nagy-Szől1ősön. 

Parancsnok: Móricz Gyó·".gy hadnagy. 
94 Nagy-Szőllős Földváry Keresztély őrm. /, 1 I 1 6 I ~ 
95 Halmi Kállay Fülöp örs v . . 1 5 () 
96 Nagy-Tarna Dobri András örsv. . 1 5 () 

158 Tisza-Ujlak Ujlaki Lá~zló ez. őrm. . 1 4 I 5 
97 Técső Kalamár Adám örsv. . 1 4 5 
98 Kövesliget Győrffy Károly őrID. . 1 4 5 
99 Szinevér Milován Milán ez. őrm. . 1 4 5 

100 Ökörmező Nyikora Sándor örsv. . l 5 6 
101 Majdánka Gál Ferenez örsv. . 1 4 5 
102 Iszka Blaj er Zsigmond örsv. . 1 5 6 
103 Kereezke Zavilla János ez. örsv. . 1 4 5 
104 Dolha Benkő József örsv. . 1 4 5 
105 Berezna Tóth Gyula örsv . 1 4 5 
106 Huszt W olf Ede ez. őr m. 1. fi 6 

3-ik szakasz Nagy-Károlyball. 
Parancsnok: Polyán8zky Déne8 főhadnagy . 

107 Nagy-Károly I Pántlik János ez. őrm. 1 I 1 7 I H 
108 Erdőd Szabó Sándor ez. űrm. ..l 5 6 
109 Erdőszáda Dulay Sándor örsv. . 1 5 (i 
110 Nagy-Somkut Nagy Lajos ez. őnn. . 1 6 7 
iH Nagy-Bánya Nagy Sándol' ez. őrm. . 1 6 7 
112 Ka'pnik-Bánya Sehwarez Márton Öl'SV. . 1 5 6 
113 I SZlnyér-Váralja Batizai Pétel' örsv. . 1 5 6 



() 

~ 

1\1 e g n e v e z é s e ! ~ :s r-b w 
- - -I ~ ,Q,) ~ N 

'Q,) ctl N Q,) fr. c:: 
~ ~tt> m;:.... m :oS Il ,a;;, Co),o 'o ~ az; o ns " . ~ =-.j,-. _. . 

El az örsnek p. aranesnokának r....:. ~ ,...;;, ~ I ~ ~ I ....... ~ 
- 0:1:1 I I ~ ;;. ~ r> ~ ~J ~ ~ N ..-.. o ..., o r· o I'> o 
cr; eo ....... eo ....... I OD ..... I OD_ 

162c-Bikszád . . .... I Jeney And: ez. Örm. I . . 1 . 4 . ' 51 - : 
114 , Avas-Felsőfalu Szúcs János őrm. .. 1 . ö . 7, . 
115 Sárköz-Ujlak Kolnlt Sándor örsv. " 1 . ,1 1'1 . 5, . 
j 16' Krassó Szabó Mihály örsv. " 1 . 4 . 5, . 
117 Szatm.-Németi Steiner József ez. őnn. 1 . . . 5 . 6, . 
118 J\.likola Kormány L. örsv. I' .. 1 . 4 . 5, . 
1191 Csenger Fátyol István ez. Ől'm. . . 1 . 5 ' . (-) , . 
120 F .-Gyarmat Ben~l M~rton (j~. őrm. 1 . . 1 . 5 . 1: ő , . 
121 1 Sonkád Petrik Sandor orsv. .. 1 . 4 . 51 • 
122 l\láté-Szalka Hlapka András ez.őrm. . . 1 . : G . 7 . 
123 I Fábi~nh~za Barab~s Tat. L. ö~·sv. I ' . 1 . 5 . 6 . 
124: Szanlszlo I Pap Karoly ez. Ol'SV. II • • I 1 ' Ii q, . /1 5 . 

4-ik szárny : MiskolczOl~. 
Parancsnok: Ador;'án LŐ1'incz II. oszt. százados. 

l-ső szakasz Miskolczon. 
Parancsnok: Endrődy Géza főhatlnagy. 

'125
1
l\Iiskolcz Kövér István őrm. 2. r I 1 . öl .11 ~j : . 

126 Sajó-Szt-Péter Harsányi Ján. ez. őrm. . . 1 . I 5 . 11 ö, 
'127 Szendrő Bolobás János Öl'sv. '. 1 . 5 . 6, . 
128 Sajó-Kaza Novák András ez.örsv. . . 1 . 5 6, . 
129 Várkony Nazer József ez. őrm. . 1 . 5 . 6, • 
130 Szilvás Leidolf Ede ez. őrm. 1 . 5 . 6, . 
13fTibolo.-Daróez I Urbán Károlyez.őrsv. . . 1 5 6. 
1321 l\lező-Kövesd Kovács János ez. őrm . . 1 • 1 (j. 7 
-1331 ~Iező-Csát Bálint Sándor örsv. I '1 . . 1 '1 51 . ö 
134i Onod Hinzel Mihály örsv. I . . 1 ' 1 5 . 6 

2-ik szakasz Egerben. 
Parancsnok: Nigriny Gyula hadnagy. 

135 Eger Deák Mihály őrm. l ' 
136 Pétervásár 
137 Pásztó 
138 Hatvan 
139 Gyöngyös 
140 l Parád 
141 Verpelét 
142 Kápolna 

Fekete Pál ez. Ől'ill. • 

Favári József ez. őrm. 
Tatár József ez. őrm. : 1 
M I '" I 1 U-.\Ry st\an ormo ' 
VitáliH György önnr. . 
Gro7.uv .János ez.Öl'HV. :: 
Vidi Júnos Öl'HV. .. . 

1 . 6 
." 1 . 5 
." 11 . ~ 
• tl • () 

. " i : /I ~ I 
1 . 5 

." I . 5 

· ~ 
6 , 

• r 6 . 
· 7 . 

II • 
.11 h . 

r: 
.) [ . 

' 11 6, • 
_Il 61 • 

• 

~III, g n {l v C 1 (I 

--
., [lZ Öl'~Ilek 
~ 

( .~ 
~ 
L 

r risza-war 
100 Nahry ·F ngetI 
HJHeves I 

< !qq Poroszl~ 
I q~ Tisza-FUl'ed 
Ho Filzes·Abony 

l 11bth po 
Gecr.o J 
Foldps 

. Erdős Ja 
! UynlnyGy 
PAl.mányi • 

;{. i k szaka"" 
Parancsnok: ()l, 

Hl Nyil'egy?ft~a 
H~I Nagy-KRllo 
g~, Nylr-Bator 
j~~, Ny!r·Bakta 
j~j1Kis-VardR 
j~~ I Mandok 
j~J Kemecse 
'láq:Rakamaz : Fekete 
j~~ I Büd-SztMihaly l Bama Bel 
j~o Polgar I Szigeti tJ 
mUj·Fehertó esüri Ján 
j~RNy!r·Acsad Székely 

, 
es OJvWIJr 

II hadbiroságnal: Szabolc~i 
!IZ 1·so szarnynal : 
{/ 2-ik ( Szandovic 
a 3·ik l Dobsa 
a 4·ik « Baranyik 
A csendör'kel'iilet allománya : 

1 lOvas őrmester . 1 
ni gyalog., jfi lo,:a 
1~5 gyalog, I ~ lovas, 

.\ keruletterü~: 5151.\'96 O 
Egy csendörre Itlag 5.\'1ll C 
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:.., 7. ~ 
:~ ,1·iC'Z 

" ~f 
u. ~ 

III ..... 
• • ~ ... . f 
VI ).. , .. 

~ I '; , 
U-~ "'\ 1 .... 

.r 5 , 
~ I " ~ . ( 

• 
:J . 

. 'l . , , 

II • 6 
1 , 5 . 

ados, 

ti . !l , 
5 , li , 
5 .' ti 
5 . 6, 
5 , 6 
5 , 6 
5 , 6 ' 
• G I • 

5' t· , ' 

5 J 

6' , ~ 
51 .. o , . 

r , \ 
I) I l 

(j' , í 
5 ' ti 

4. ' ~ 
5 I Ó 

5 ' t 

I 

[ ~ >0 r rd I d> 
~ I~ ! ;::: IN 

,Z aJN ~ 'rf,1"'f 

]\1 o g II ü V () ~ é s e 
-.. Q,ls ~ Q) , tr. ;... / aJ ~ 

.. :0:0 > ' U.o :O-.n 

.. az o rs 1'/ ~.o- b.o~1 b..o tiL 
E H:t ol':511ek 1)'lI'allesnokának .s ~ .s ~ .s ~ 11 .s a 

.C';l t ' II ce >- ce >- ce >-.;e >-~ >.0>.0»0 ..... 0 
'I~J .. _ _ . _ = . bD ::-'. . bD,....., b.o,....., II tL ,....., 

Y.TrI'· -1- T'tl I)'t " I 1 5 11 61 ll);) 1:4í':it- gal' o 1 e er ez. ormo ,. ... • . 
!~Li NllgY',Füged G~ezö János ez. ő~m. . . 1 , 5 ' II ~ ' 
t1t3 Heve8 Foldes Samu ez. orm.. 1. b . . 6, . 
1 il4 POl'os:tló Erdős János örsv. .. 1 . I 5 .1, 6 . 
145' Tisza-FÜl'ed Gyulay Gy örgy ez. őrm.. 11' 5 . : 6 • 
1'6' F" 'Ab Pá" K " 1 I r.:: , d -1 I nzet:;- ony zmanyl. ormo .' . L ;) . : V I • 

3-ik szakasz Nyiregyházán. 

Parancsnok: Oláh Ödó'n főhadnagy . 
lIf7 Nyíregyháza Vona József őrm. 
148 Nagy-Kálló BereezkiAndr. örsv. 
149 Nyír-Bátor Horváth László örsv. 
150 Nyil'-Bakta l}ováe3 Pál ez. őrm. 
151,Kis-Várda Oszi Rezső 
'1521 ~fándok I Ferenezi S. ez. őrm. 
153 Kemecse Literáthy Lajos örsv. 
154 Rakamaz Fekete Lukács ez.örsv.1 
155 Büd-SztMihály Barna Béla örsv. / 
156 Polgár Szigeti József örsv. 
157 Uj-Fehértó Csüri János ez. örm. 
158 Nyir-Aesád Székely István örsv. 

Segédtnunkások : 

. , 111 .1 1 . ti;; ./ 8 
. ,. . , 1 . 6" .' 7 

., . iI ., 1 ' j 51 • 6 
1 . 51 . 6 ." I • 

• , . ,. • I 1 . 61, .1 7 
. , . " .1 1 . 5 . () 
. , . ,. ., 1 . 5,1 • 6 
. , . ,. ., 1 '1 5 . 6 
. , . " • I 11 . 6 . 7 
. , ," ., 11 . 5 . ti 
. , . " • I 11 '1 5 . 6 
. , . ,. • I 11 • ti . 7 

a :'iegédtiszti i'l'ollában: IIoroviez Sámuel, Menesik Nándor 
őrmesterek és Fischer Jakab ez. őrm. 

, .", , H 1 'k F . , " t fl szanw1'Vosegnel: a arrl a el'enez VIZSg. 8zamv. onnc~ Cl' 

és Somogyi Jenő őrmester; 
a hadbiróságnál : Szabolcsi Mátyás őrmester; 
az l·ső szá'rnynál: Katrenszky János ez. őrmester; 
a 2-i k « Szandovies Jakab őrmester; 
a 3-ik « Dobsa István őrmester; 
a 4-ik « Baranyik Ignáez öl'mester. 
A csendőr-kerület állománya: ~ törzs-, 19 főtiszt; <1.7 gyalog-, 

1 lovas őrmester; 148 gyalog-, 14 lovas örsvezetö; 
72~ gyalog-, 76 lovas csendőr; 4 szárny, 1~ szakasz; 
155 gyalog, 1,t lovas, összesen 169 örs. 

A kerület területe: 515925'96 O km.; lakosainak száma: 2.290,810. 
Egy csenuörre útlag G4'63 O km. és 2~95 lakos esik. 



7:1, 
V. számu cscudől"-){eriilof.. 

Tlil'z~ : p(): .. ~s()n!lb(( n. 

rarauosllok: Lukács Mózes alezl'edes. 
Paranctillok-helyettes: Rosenthal Károly s~dt,Z';aL1os 
t)egédtiszt: Sárpy Gyúrgy főhadnagy. 
Oktató tiszt: RÚ'may Béla hadnagy 
BzálllVivő : EntTesz Kornél százados-szánlvivő. 
Hadbiró : lrlacher Gyula honvéc1százados-hadLiró, 

a lll. kir. IV. honv. ker. parancsnokságtól beosztva. 

1\1: e g n e v e z é s e Gyalog , 

;... >0 
...." ,... 

cl) 
cl) ;... .... az örsnek az örs parancsnokának ...." >::) cl) ,... 1 

T- N 
rO CL cl) cl) cl) -

S :> ~ 
-

N 
.~ 

00 cl) 00 
N 

;... ;... 00 00 
rt:. 

>0 :0 ~ :0 

l-ső szárny: Pozsonyban. 
Parancsnok: Panajoth Józse! II. oszt. százados. 

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

1 Pozsony Popovics Pál Ől'ID. 2 / 1 8 11 2 Stomfa Horváth János örsv. · I 1 5 6 3 Nagy-Lévárcl Reckert János örsv. • I 1 4 5 4 l\Ialacz ka I Roth Sámuel örsv. 
• 1 5 6 5 Nagyszombat 

I Péter János cz. öl'm. 1 ~ 6 • ;) 6 Szered Macsek J-ános örsv. 
• 1 5 6 7 Bazin I Konecsni János örsv. 1 5 6 8 Szempcz Rád Demeter örsv. 
• 1 5 ti 9 Kis-Magyar Bártfay Gábor örsv. 
• 1 4 5 10 Somorja Kisfaludy Sándor őrm. 
• 1 5 6 11 Bőös Pongrácz Imre örsv. 
• 1 I 4 5 12 Duna-Szerdah. Leitner Frigyes örsv. 
• 1 5 6 13 Galánta I Szaniszló Samu cz. Ől'ill. 
• 1 5 6 

'?2-ik szakasz Nyitrán. 
Parancsnok: lY!olnrt.r J()zscj' haJnagy. 

14 ~yitrl1 Chittil István önn. 1 1 6 8 
15 . Drill/my .Juhász ,József örsv. . l I 3 4. 
16 Ghymes T6th István Öl'sv. . J 4 5 
17 ! Nagy-RipPÚllY , Varga Bohliz"lÍr ör8V. I . 1 4' 5 
181 N.-Tapolcsány Matulják Andl'ás Öl'sv. I' 1 I r; I (i 

. 

. 

~I 

-·z 
N 
j 

8Z örsnek 
n;' o: 

,l l' I w)agy·.tJlIJlll1.Y'11 
~~ Ny"zS.\lllbokr, hlt'l' 
1j Os~I:\n y li lj, 1 

n PrivigJ'e HJ" 
I 1J Rurlno IV~l 

1\ Tarnooz U ~lr , 
1~ ErieH j rúr JI . 
10 Na~)·~lIran.\' \il 

\1 r'l [' - 1,a~J'l\er n;: 
i) k 
l"·, 

Pat'anc.lnok; 
11, Miava ~. 

1! V~~·UiheIJ CI 
1~ Witooncz 1: 
Jij PostJen z .. 
Jj Gal~ocz I, 

l1 ~zenicz ~ 
II Yeroorz 
JI HolicI 
l~ Sasvar 
Jo ~zent·Jallo! 
n Naaag 

- JaOloniéz' 
_, Bl'OrZKo' ~Z'~. 

2·ik 8z,írn1 • 

Parancsnok: Enyn' 
l , . 
·~O ~l' 

Parancsnok " 
J~ I Treuesen F ~. 
~~\Baan (Ji 
~~ Z~Q\lla \ .~ .. 
~ \ \ 1ietnúva ~. ~ 
~~ ~ ~'~e~t\t!l1t \ 
q~ CS\t1.\\ i 
q~ KisllC1.\\·t\u, . 
qn \ NagY'~i\~e 

* 
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• >0 
....... ~ I ,..-4 
cl) ;... ... 

it~ örsnek a~ örs parancsnokának ..j.J cl) • o <lJ 
00 N :-':n o::: .... 

.~ 

N 
lJ) 

cl) cl) , '-' <lJ 
,.., ". ~ N 
~ ~ ~ ~ 
H M rL 'l:.. 

>0 :o c) :0 

1 n Nagy-Appony 
20 I Ny.-Zsámbokr. 
2'1 , Oszlány 

= ::;. = -==.= =;:0:; 

I Bobok Henrik cz. őrm. 

22 ! Privigye 
23 Rudnó 
24 / ~arllócz 
25 Ersek-Ujvár 
26 I Nagy-Surány 
- Nagy-Kel'* 

Kléry János örsv. 
Rudolf Ferencz örsv. 

I Bauer Antal cz. őrm. 

• 

• 

• 
j Ivánkovics György örsv. ,I • 
Lázár János cz. őrm. 
Mézes Lajos örsv. 
Vidra IJajos örsv. 
Ungár János örsv. 

• 

• 

• 

3-ik szakasz lVriaván. 
!I . 

1 
1 

4 5 
5 ' (j 

• • 

l 5 
l. 4 
1

1
5 

1 , 5 
1 , 5 
• • 

• 

6 
5 
6 
li 
6 
• 

Parancsnok: }f-Yerenczy Jozsef hadnagy. 
27 1l\Iiava Nemetsek Já.nos őrm. II 1 1 6 
28 Vág-Uj hely Chovantsek Lajos örsv. . 1 5 

8 
(j 

29 "\Vittencz I Taly István örsv. . I 1 4 
30 Pöstyén Zatyko György cz. őrm. . I t 5 () 
31 1 Galgócz Schuster Mihály ez. örm. j . .L 7 8 

5 

32 Szenicz Schmidt Gyula cz. örm. . 1 5 I 6 
33 Verbócz Kibba János cz. örsv. I ' 1 4 5 
34 / Holics . Bartha János örsv. , . , 1 5 , 6 
35 Sasvár Broo3 András örsv. Ii 1 4 I 5 
36 Szent-János Bulla György cz. örsv. I 1 
37 , Nádas Romsauer Károly örsv. ; . 1 

Jabloni~z* I Szente János örsv... I . , . I • , • 

Broczko * I Lengyel Ferencz cz. Ol'SV. I 

5 
5 

() 

6 

• • 

2-ik szárny: Trer~csér~ber~. 
Parancsnok: EnyetéT Ferencz r. osztályu sz4zados. 

l-ső szakasz Trencséllben. 
Para.ncsnok: Szabó József főhadnagy. 

38 Trencsén Ferencz Sándor örsv. II ~ 1 7 10 
39 Baán Orbán András Öl'sv. ~: . L 5 6 
40 Zsolna Hoós Ferencz cz. önn. . '1 5 6 
41 Tyerhova Köteles György örsv. . J 4. fi 
42 Vág-Beszt81'cze Nelllák Dezső örsv. . 1 6 7 
43 Cs:ícza Braczinik GYÖl'gy Öl·SV. " . 1 41 5 
44 Kisucza-Ujh. Talu'ísy IRtván Ö1'8V. • 1 5 6 
45 I Nagy-Bittse Cdeh Sámuel örsv. . 'l 5' 6 

* Kü!önitmény: az összes Iétszámb61. 
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Gyalog 
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II ~ Q.> .8 Q.> 
00 N_ oc 
Q.> Q.> , '-' Q.> 

S ~ ~ N 
00 Q.> 00 

~ ~ CI1 cr.. 
'0 :0 <:,) :0 

46 Pt{chó ~I Nagy József öl'sv: '--~ . 
47 Illava I S?hwal'cz Ist~.án cz. ől'm. I, • 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 

4 I 5 
() 7 
4, 5 
4 5 
4 5 
4 5 
5 (i 

4 5 
4 5 

48 lYlelsicz I VIncze Géza orsv. 
49 I Turzovka , Vass MáI·tO.ll ,örs~. 
50 . Rajecz Tontscl~ Mlhaly ?rs~, 
51 ' Nemsova ViszolaJszky Istvan Ol'~V. 
52 1 Ó-Besztel'cze Kaufmann Adolf örsv. 
53 1 T .-Szt-Mál-tOll László János örsv. 
54 I Ruttka Stóhl János örsv, 

• 

• 

• 

• 

l • 
1 

2-ik szakasz: Liptó-Szent-Miklóson. 
• Parancsnok: BOIronkay Akos hadnagy. 

55 I L.-Szt-l\fiklós Spaán István őrm. Il 1 I 1 , ti I t) 
KOl'itnyicza nyári örs az összes létl:izám ból 

57 Oszada Takács János örsv. II . 1 5 ti 
58 Rózsahegy Páár Lajos örm. I . 1 5 () 
59 Tepla Laár Gábor Öl'SV. l! ' t 4 I 5 
60 Szjelnic7.e Gyürky János örs v . I: ' 1 4 5 
61 Liptó-Ujvár Rohn János őrm. :1 ' 1 4 5 
62 Vazsecz Jankó KálOly örsv. II . t 5 (j 
63 1 Alsó-Kubin Kohn Bernát cz. őrm. I 1 . 5 6 , 

64 Arva-V~ralja Skolni J 6~sef ör~.v. , . t 4 ~ 
65 Turdosln Kleberz Sandor orsv. . 1 4 il 

66 Trsztena Zungovszky Tivadar ört:!v. . 1 4 5 
67 Jablonka Rosenthal Ignácz örsv. . t 4 5 
68 Polhora Hajmer József örsv. . t 4 5 
69 Zakamene-Kliu Moldován János örsv. . 1 4 5 
70 Námesztó Schwarcz János örsv. ,' . 1 4 5 
71 Znió-Váralja Vankó Lajos örsv. . 1 4 5 
72 Stubnya-Fürdő ~ Bede Károly örsv. II . t 4 5 

3-ik szárny: Balassa-Gyar71~aton. 
Parancsnok: Ha'usenblasz Ká1'oly L oszt. százados. 

t-ső szakasz Balassa-Gyarmaton. 
Parancsnok: MarsfJ Lőrincz főhadnagy. 

73 B.-Gyarmat Kusza Istvítn <:7.. ől'ln . 2 l I 7 II U 
74 ' Kékkő , Galléh Mátyás iJl'HV. . l [) 1 6 75 j Kis-Terenne ! Mihácsa Sfmoll örsv. II . I 1 4 5 
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1 6 ~ 
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a:6 önnll le az örs parullesnol\ának 

7li Divény -~, =- ~~ 11'ázekas Lajos~ örsv. 
'n l\Iálnapatak Török Sándor örsv. 
7~ Losonez-Tugár Juhász András örsv. 
7n Rzéesény I Sipos József örsv. 
~O Bétság Béres Gusztáv örsv. 
~1 Vel'őeze Krnáes József ez. örsv. 
82 Bel'ezel Deme László Öl'SV. 
R3 Szirák Tamás István örsv. 
84 Salgó-Tarján Kimpián Vazul örsv. 
85 Fülek Sehaffer Jakab ez. őrm. 
86 Gáes Steininger János C6. Öl'SV . 
87 F.-Tiszovnyik Balogh lVlihály örsv. 

9l-ik szakasz Rima-Szom batban. 

II Gyalog 
;... ·0 I cl) .....:J • ~ 

..., <lJ '0 lJ cr. N :... .:fi 
<lJ <lJ ''-' 'l,. 
d ~ ~ N 
~ ~ Q;J 70 
;... ;... cll T 

>0 >0 ü o":) 

r~ 1 ( 1 5- lj 

• I t I 4 5 
· , 1 5 () 
· , 1 5 

1 fi 
• I 1 4 
· I 1 I 4 

() 

6 -;) 
5 

• I 1 : 5 I () 
.1 fi ' () 

· ( 5 ti 
. 14 . r) 
· 1 4, I 5 

Parancsnol<: Edvy István hadnagy. 
88 Bima-Szombat Mészáros Lajos ez. őrm. II 1 
g9 Nyustya Steinluayer Istv. ez. őnn , 

l 
1 
l 
1 
1 

6 c.' o 

44 Kokova Hodosy MiklóR örsv. 
90 Tiszolez I Vasváry Lajos ez. Öl'SV. 
91 Rattkó I Csiszér Ferenüz örsv. 
92 Nagy-Rőcze Juonás János ez. őrm. 
93 Zlatnó (vasgy.) Bárczi László örsv. 
94 Dobsina Demeter Ferencz örsv. 
95 Rozsnyó Kiss István örsv. 
96 Csetnek Kázmér Benő örsv. 
97 Pelsőcz Világi János Öl'sv. 
~8 Tornallja Szász J állOS ez. őrm. 
99 Ragály N ag'y Imre örsv. 

100 Putnok I Ludányi József e7;. ör::.v. 
101 Rimaszécs Szabó Ben. örsv. 
102 Ajnáeskő Kalmár Gábol' örsv. 
145 Feled I Fazekas Ferenez 

1 r: .... , ,,) 

• 

• 

• 

· 1 
1 • 

5 (j 

4 5 
4 5 
4 fi 
4 fi 
4 5 
4 5 
4 fi 
4 fi 

· 1 
1 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 
1 
1 5 () 

1 
14,l f) 

1 5 
I 

1 4 !) 
1 ,i 5 
1 4· I f, 

3-ik szakasz Beszterezebányán. 
Parancsnok: Dobos Gyula főhadnagy. 

103 Besztprezeb. Tóth István őrmester. 1 I I I () I H 
104 Zólyom Rhein ,János Öl'SV. . 1 i 4- fl 
105 Tót-PelsDez Kováes Albert Öl'sv. 'I ' l I 4, fl 
106 Nagy-Szalatna Mayer Bertalan ()l'HV. . 1 4 fl 
107 Gyetva Cses?,tvén JftnoB ih·sy. . l I 41 5 
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l\l€gncvczósc ~ Gyalog 
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az örs .... tO 
<ll ~ .... ~ 

az örsnek ~ <ll Q.I 

parancsnokának r:n N '0 r:n 
""' <ll <ll ro Q) . .., 

El ;> ~ N .... 
",,~ r:n <ll r:n 
N .... .... r:n r:n rI:. ,_ __ 1 '0 :0 Q :0 

- II 
'108 Herencsvölgy , Waldmann Jakab örsv. • I 1 4 5 
109 Erdőköz , Piszony Pál örsv. • 1 4 5 
110 Breznó bánya Krnács György Öl'sv. • 1 4 5 
11'1 Péteri I Burghardt András Öl'sv. • 1 4 5 
112 :yibetbánya I Kinn János örsv. • 1 4 5 
113 O-Hegy Kul György örsv. • 1 4 5 

4-ik szárny: Esztergomban. 
Parancsnok: Altorjai Altorjay Imre L oszt. százados. 

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

114 Esztergom Bartos Vincze ez. ől'm. ~ 1 5 8 
115 Baj na Torday János crsv. . 1 5 6 
116 nIuzsl t Fillna János ez. őrm. . 1 4 5 
117 Kőhid-Gyarmat Palatinusz Andr. örsv. . 1 4 5 
118 Komárom Osvald Lajos ez. őrm. 1. 5 6 
119 Guta, JelsavszkyIstvánörsv. I . 1 4 5 
120 . ~emes-Ocsa Filtsch István örsv. II. 1 4 5 
121 Acs Borbás Béla örsv. . 1 4 5 
122 Nagy-Igmánd Varga Pál örsv. . I 1 I 4 5 
123 1 Kis-Bér Butyka László örsv. . 1 4 5 
124 Tarján Bakos Ferencz örsv. 1 4 5 
125 ~ata Elfer Ignácz ez. őrm. . 1 6 7 
126 O-Gyalla Földi Pál örsv. 1 4 5 
127 Udvard Berényi Miksa örsv. , . 1 4 5 

~-ik szakasz Ipolyságon. 
Pal'ancsnok: BÚ1'Ó Gyula hadnagy. 

128 : Ipolyság Borbély Imre őrm. II 1 
129 , Vámos-1\1:ikola Bogdán István örsv. 
130 Szob Gál János ez. ől'm. 
131 Pierg IHtvánik Mihály örsv 
13? i Korpona Goldstein Ármin Öl'sv: 
13;) : Bath Bogner Ferencz örsv. 
1~4 . Te~zér Gidró Mihály ez. Ől'm. 
135 Csab Nádasdy .JánoH örsv. 
136 Nagy-Csalomia Wilfing ]'enmcz Öl'SV' 

• 

1 
• 

• 

• 

• 

J 7 9 
4 r:; l .) 

1 I 4 5 
5 4 • 
5 1 4 
5 1 4 

1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 

, 

I 

l. 

--.---

-. -.~ 
S 
'L 

=- ~-
m XBgy~J:: 
mlLeva 
m I í erebély 
j~~ Aranyos-Mi 
HI Uj bUnya 
m 'G. Szt.-Kert" 
m I KÖl'möczbán 

, 
.. 

a segidtiszti irodában: • 
Fl61'ltlll Jfmos urm 
I ,/I I 'I S d a SZlIInl'wvsegw' ~ án ~r 

a Iwdbil'osúg /1(; l: Wei 
az 1, sznrnywil: GrM 
a 2. I E0ll(:r 

" a 3, I 

a 4, I 

Fejel' Béla őrmester az 1. 
Taborszky Lip. ez. öm. 8~ 1 

A cSfndor-kPr'Ület 

mester; 139 örsvez 
kasz; 1« örs. 

A kerület területe: 41 
t) O·· 4D3 E -, II . 

, • c 

lako~ e5ik. 
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2 1 5 8 
, 1 5 6 
, 145 
,d ' \ 4 fi 
l ' , n " 
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11 4 I ~ 
1 \ 4 ~ 
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1 4 á 
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gy. 
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s 
-CIS 
N 
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'137 
'138 
139 
-140 
141 
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Megnevezése Gyalog 

az örsnek az örs parancsnokának 
~O 

~ ~ ....... 
Q) cl) ::.. .... 
~ N >0 ~ cn (1)~ cr... 
<ll po. ~ ~ . r:: .... to;: 

I .... cr. cl) '.t: 
~ ~ ~ ~ II >0 :0 co) :0 

Nagy-Salló 
Léva 

---~ l-Ba~'tai-Ignácz örs v . 
I Nagy János cz. őrm. 

l, 
• 1 1~5- G 

1/5 1 6 
1

1

5/6 
.6' 7 
1 4- 5 
145 
1 4 I fi 

V€l'ebély 
Aranyos-Mal'ót 
Uj bánya 
G. Szt.-Kereszt 
Körmöczbánya 

• 

Erclőfy Gusztáv Öl'sv. 
W J ' " agnel' anos Ol'm. 

II • 

1 
Wizauer Antal Öl'SV. :1' . 

Szenderszky András örs v . I 
Orosz János örsv. " 

• 

• 

Segédntunkások : 

a 8egédtiszti irodában: Nagy Sámuel, Kovács István {'Po 

Flórián János őrmesterek; 
a számvivőségnél : Sander Vilmos vizsg. szárny. ()l'lllestel'; 
a hadbiróságnál : Weisz l\lór örsvezetö; 
az 1. szá1'nynál: Graf Vilmos őrmester; 
a 2. « Egner Lajos « 

a 3. « Vinczellér Lajos (C 

a 4. « Kónya Ferencz « 

Segéclol.-tatJ(;k : 

F~jér Béla őrmester az 1-ső l I I I I' 

Taborszky Lip. cz. ŐnTI. az l-ső J szarny ftllomanyaho1. 

* 
A cS(Jndő'I'-kerület állománya: 2 törzs-, 17 főtiszt; ~4 ih'

mester; 139 örsvezetö; 655 csell<lör; 4 szárny; 10 S7.a
kasz; 144 örs. 

A kerület területe: 4188:3'14 D knl.; lakosainak s7Juua: 
~.077,403. Egy cRelldl)rl'o átlag Gl'~() D 1n11. é~ ~;,:-~~. 
lako8 eRik. 
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VI. s.lám u csendőrkerület. 
2'öI'zs : Székes-J/eheJ'váJ.t. 

Parancsnok: Bodzai Sönser Nándor ezredes. 
Par.-helyettes: lCézdivásárhelyi Pap MihRly Ől'll?tgy. 
Segéd tiszt : Tyrman fJÓZ8ej hadnagy. 
Oktató t.iszt: Dn1nbnvic8 Emil iladnagy. 
S7iálllViYő: lJlisnay Jenő hadnagy-szánlvivő. 
lfft lbiró : Véó'reó'8 Dez8ő honv. főhatlnagy-hadbir6, 

a nl. kir.V. honv.-kerületi paran0snokságtól beosztvn. 

Megnevezése Gyalog 

.... 1 <lJ • 
" +" N ..... '.. az ors gj <lJ 

,@ az orsnek parancsnokának S ~ 
SI I .... .... ~ '0 :0 ~ .--:=;--: ~ - -----

,-; .... .... 
'0 CJ.i 
~ (fl 
v <lJ 
i=: N 
Q) cr. 
(fl rt:. 

Ü :0 
'T"'": _ -

l-szárny: Székes-Fehérvárt. 
Pal'ftllCSllOk: DOlllbrá,(li Nagy Gynla I. oszt. száza 10R. 

l-ső szakasz Székes-Fehérvárt. 
Parancsnok: ... nJolno8 K(íln~án hadnagy. 

1 Szék.-Fehérv. I Stubán Gyula ez. őrrn. 2 l 
2 jNádasd-Lad. I Szász Imre őrsv. . l 9 

5 3 Sel'egélyes , Gaál Péter örsv. 1 
4 Kálóz I Bogdán József örsv. . j I .1-
5 Sárbogárd Bán Sándor ez. őrm. 1 

7 
4 
4 G 

5 
ü G ICzeeze Koller Emil ez. őrm. l 

7 Duna-Pentele Kupeez Kálmán ÖI'SV. • 1 

5 

8 Adony Ramser János ez. őrm. . 1 
g Ercsi Lévai Gábor ez. őrm. 1 I G 

10 Vaál Pálmai lVlihály örsv. 1 

5 
1) 

4 I 5 
6 
G 
() 

6 11 Bicske Boday István (·z. őrm . 1 
12 Csákvár Hetesi J\lihály örsv. . l I ;) 
13 ~ !\.'foór I Szőcs l\tIihály ez. ől'm. 1 

[) 

5 (í 

6 
ü 1ft Nyék Fejér Ferenez örsv. . 1 

15 Polgárdi I Halász l\1ihály önlv. . 1 
1f~1 Sf)skút I Tomcsányi József ez. örsv. . l 

2-ik szakasz Veszprémben. 
Pa,rancRnok: Szányi Árpád haflnagy. 

16 V~Rzpl'ém I Gergely GYÖl'gy őrm. !i l 
17 Val'os-Lijd Szautnel' János örsv. :, . 
18 Nagy-VázRl>ll,Y ~róth Ferenez ez. ön-w. ". 
19 Ih·vecser Var#!H. Vinezt.! ez. Öl'lll. • 

( 

t 
1 
I 

5 
4 5 
4 I [) 
4 !) 

G 
G 
EJ 
ti 

8 
il 
(; 

7 

, 

I 
f 

I 
~ I az oJínek 
'-N 
t 

i NRg)'·~li~ 
fl pafil , 
1f Ugoll , 
f~ LaZÍ 
N Zircz 
1~ VHT)I&lot 

~ 1ij'~ioM 
n'En~Dg 
UZU&I.Bi f", , 

UOí&17'P • 
l~ ~!mnet 
m rB1!im • 

p,q, . 

~j ~z!~ZaTII 
~! Bal~\ni' 
II Bomn,. 
M Tml 
l~ Domi ", 

.. 
lij ~ZaKt· 
ll' Tam&\l 

li' GJónl; 
l~ ~imOn!ol . .. 

~~ Duna·FII' I 

~j PaK! 

11 Fooa 
II ~zora 

.......... 
-

;1 

Paranr~nIiK~ ~: ;. 

PIll'aunsn·' t' 
\. 'l I 

~J ~o~r(~ 
~ Pult, 
\~ KatlUvi. 
" r .. I~ C!Orua 

\ l Szan~ 
, 

• 
" 
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2.0 Nagy-Alásony 
21 Pápa 
22 Ugod 
23 Lázi 
24 Zirez 
25 V ilrpalota 
26 Siófok 
27 Enying 
28 I Szilas-Balhás 
29 Lovász-Patona 
30 Csesznek 

171 Csetény 

az ors 
parancsnokának 

Takács István ez. örsv. 
Német Dávid ez. őrm. 

I Simon Mihály örsvezető 
Sebieder János örsv. 
Weiehsel Sándor örsv. 
Molnár Lajos örsv. 
Högyey Sándor ez. őrm. 
Csapó László ez. őrm. 
Szecsei Laj os örsv. 
Mik6 János örsv. 
Erdélyi Bé1a örsv. 
Gubieza Benő örsv. 

3-ik szakasz Szegzárdon. 

-.11-::-. 
~ 

""" cn 
~ 

S ::-. 
>~ 

• 

• I 
• 

• 

II . 
il • 
li 

• 

• 

Parancsnok: Buday GY1,f;la hadnagy. 
31 Szegzárd Váradi János őrm. I 1 
32 Báttaszék V álint l\lárton ez. őrm. I . 
33 Bonyhád Novák Antal örsv. " . 

• 
34 1 Tevel Weisz Lipót örsv. " . 
35 ' Domhovár Hirsehler Vilmos ez.őrm. " . 
36 1 Szakcs Valis Antal örsv. II . 

• ::-. 
N >0 
~ ro 
~ ::: cn ~ ;.... cn 

'0 o 

168 
1 4 5 
1 5 () 
145 
1 145 
145 I 

37 Tamási 
38 Gyönk 

Lassu Lajos Öl'SV. 

Ugrai Lőrinez örsv. 
il . ! 1 5 () 

i . 1 5 ti 
39 Simontornya 
40 Duna-Földvá 
41 Paks 
42 Fadd 

179 Ozora 

l' 

Kovács János ez. őrm. 
Szeghő István ez. őrm. 
Mantseh Gusztáv őrm. 
N émeth Gábor II. örsv. 
Gubovies Sándor örsv. 

• 

• 

• 
, 

I • 
I • 

2-ik szárny: Sopronban. 
Parancsnok: Szinyé1'szegi KeTesztúry Sándo1' 

száza<los . 
l-ső szakasz Sopronban. 

1 5 (j 

1 4 5 
1 5 6 
1 4 5 
1 4 5 

L os?:t. 

Pi'lrancsuok : 
43 Sopron 

V ü.,.bog ya1·. Bogyay Vin eze 
I Hofer Mihály őrm. 

főhadnagy . 

41f Füle') 
45 Kapuvár 
46 CSOl'llf\, 

111 Hzany 

~ I l 6 ~) 

I 
Bakonyi Jenö ez. örsv. 
Schmidt Florian ez. őrm. 
Stnmpf Mátyás ez. őrm. . 

i Borsallyi István ez. őrm. 11 . I 

14 5 
1 4 !) 

.1 <1 5 
1 4 !) 
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Q) • ~ ~ az ors 1;3 N >0 iJ5 
Q) Q) re Q) 

parancsnokának ~ ~ ~ ~ 
~_IJ:O :0 U :0 

48 1 F.~S-z-t-Mik1?8 i B~ne Zoltán ez. ?rsv. ~ U ~ r-l . 4 ~ ~ 
49 Német-Lövó Tot Ferenez II. orsv. ,I . 1 5 () 
50 Csepreg I Pongrácz Pál ez. ől'm, . 1 4 5 
51 Felső-Pulya Boldizsár Andor örsv. . 1 4 5 
52 Nagy-l\larton 1 Dann Simon ez. őrm. . 1 4 5 
53 Kis-Mal'ton Takács Sándor örsv. . 1 4 5 
54 Feketeváros Böhm l\1ihály örs v . ..1 4 5 
55 / L.-Szt-l\liklós Brüsztl Ferenez ez. Öl'SV. . 1 4 5 
56 Kabold Csillag Pál ez. örsv. I' 1 4 5 

160 Iván Kerék Mihály Öl'SV. '/" 1 4 5 
162 1 Nagy-Czenk Szilva György ez. őrm. I . 1 4 5 
164 Beled I Kolonics József örsv. I . 1 1- 5 

Bl'ennberg I Fodor József örsv. II 1 ~ 3 
183 I Lajta-Uj falu Widimann Mátyás örsv. II 1;3 4 

~-ik szakasz Győr.-Révfalu. 
Palancsnok: KirLtis István hadnagy 

57 / l\Iagyar-üvár I Maurovics Gál őrm, I 1 . I' 5 I 6 
58 Rajka l\lonori Károly Öl'sv. I . 1 4 5 
59 Nezsider Varga Ferenez örsv. . 1 4 I 5 
60 Boldogasszony Mózer József ez. őrm. I . 1 4 5 
61 M.-Szt János Kokas Sándor örsv. . 1 4 5 
62 Lébény Preisz János örsv. . 1 4 5 
63 Zurány Dngár Arnold örsv. . 1 4 5 
64 Magyar-Bruek Spisák András ez. őrm. 1 . 5 6 
65 Győr-Révfalu Börzsei János ez. ől'm. 1 1 6 8 
66 Hédervál' Meeseries Ferenez örsv. . 1 4 5 
67 Kóny Höllisch János örsv. . 1 4 5 
68 \ Téth Simon Kál'olv ez. ől'm. . 1 5 6 
69 G:r..-S~.-Márt. Ném~th Istv~n L örsv. . I 1 61 7 
70 Gonyo Serban Imre ör8v. . I 1 4 5 

:3 -ile szárny: Pécsett. 
Parancsnok: Postupici Kostka Pál L OEzt. százfl,(loR. 

l-ső szakasz: Pécsett. 
Paran esnok: Kúrnm' Kúroly hadnagy. 

71 Pécs 
72 Egerúg 
7/t Pécsvárad 

II I Nagy Vilmos cz. őrm. Ii 21 

I S;;;alni ]hn'enC/~ ez. ü)'sv. . I I 
Farn.gó lrol'on ez ez. Ib'lll. 1 . I I 

() !) 
4 rí 

r: .' d I' 

Meg ne 
---
,~ ! az örsn ek 

I 

N 
X , 

'1n ' Magocs 
10 Sasd 
11 Bakocza 
n Szent-Lől'iJlm~ 
1~ Sellye 
~~ , Baksa 
~j Vaiszl6 

~-ik 
Parancsnok: 

~o I MoMcs ~ar~ 
14 Szederkény , lj od 
~~ Sikl6s 
~~ I Beremend . 
~q Darda K~em 
ií I Főherezeglak I Kosa 
~1 Duna-Szekcső KIéi,n 
~~ Hel'czegszőllős T~fl 
m Kacsfalu I Bo 
1~~ Mohács-Sziget p V'I.iIJ~ 

" 'k .)-1 "'''''''1 

Parancsnok: 
~~ Kaposvár Ko 
~1 Baté Horv! 
92 Gálosfa Zsizs 
9~ Kadarkut Marcs 
~4 Lakócsa I Peres 
9~ Szigetvár I Tares 
96 1 Barcs Bodic 
91 i Vízvár Ürge 
98 1 Nagy-Atád Szücs 
99 , SZulok Na~ 

fOD Babocsa Valter 
fOl ~~flJágy Omeis 
16& Gorgeteg Bayer 
113 Zákány Brani 
11\ CSUrg6 Sziget 
115 IUke C . , 
'1

1
2 B ZUla 

I eri:eUC7.e T' 
' . aucz 
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4 5 
Ih • 
't a 
II. • 
~ I II 

4 I 5 
4 5 
4 D 
4 5 
1 5 
i 3 

I 

:~ I 4 

5 6 
4 5 
4,5 
4 5 
4 5 
4: 5 
4 5 
5 6 

, 6 8 
I 4; 5 
4 5 

! 5 , o 

, 6 í 
I 4 5 

zat1o~ , 

II : G ~ 
I 4 ;, 
1 ,:1 I; 
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75 1lVlágocs 
76 Sásd 
77 1 Bakocza 
7S . Szent-LŐl'incz 
79 • Sellye 
80 ! Baksa 
81 , Vaiszló 

cl) ~ M 
....,. • >0 <ll 
rD N -' ri:. 
~, <ll . '-' <ll 
"" :> ~ N S rD Q;) rD 
::-. ::-. rD rD 

.. 
az ors 

parancsnokának 
·0 :0 o 10 _ .,~...,. -'=' - ~ __ :::",:''"T 

Farkas Ferenez örsv. . 1 4 5 
Miklós Péter örsv. . 1 5 ö 

I Greble Konstantin örsv. 11 ' 1 I 4 I 5 
I Gubola János örsv. . 1 5 6 

Sehrédel Károly őrm. . 1 4 I 5 
Tverdusi János örsv. . 1 4 5 

I Horváth Pál ez. örsv. . I 1 4 5 
~-ik szakasz: Mohácson. 

Parancsnok: Spalla A u'I'él hadnagy. 
86 IlVlohács Kardos Géza ez. őrm. II . 
74 Szederkény Fodor l\IIihály ez. őrm. " . 
82 Siklós Bozsing József ez. ől'm. 11 • 

83 Beremend Angyal Lajos ez. őrm. 11 . 

84 Dárda Klein Gyula ez. örm. 11 . 

85 Főherezeglak Kósa József ez. őrm. " . 
87 Duna-Szekeső Klein Alajos örsv. " . 
88 Hel'ezegszőllős Turi Károly örsv. " . 

178 Kácsfalu Bökönyi Lajos örsv. " . 
180 lVloháes-Sziget I Pelezmann Ignáez örsv. " . 

3·ik szakasz: Kaposvárt. 

l j 5 6 
1 , 1 5 
156 
1

1

45 
156 
145 
145 
14 1 5 
145 
14 1 5 

Parancsnok: Baksay Sándor főhadnagy. 
89 Kaposvár Kovács János őrm. 1 1 5 7 
91 Báté Horváth Ferenez örsv. . 1 4 5 
92 Gálosfa Z sizsek János örsv. . 1 4 5 
93 Kadarkut Marcsa Dániel ez. őrm. . 1 4 5 
94 Lakócsa Peresztegi József örsv. . 1 4 5 
95 Szigetvár Tarcsafalvi Lajos ez. őrm. ! . 1 4 5 
96 Barcs 1?odiezky Lajos ez. őrm. ' . 1 4- 5 
97 Vizvár Urge Ferenez ez. őrm. . 1 4 5 
98 Nagy-Atád Szücs János ez. őrm. i . 1 4 5 
99 I Szulok Nagy János örsv. ! . 1 4 5 

100 Baboesa Valtel' Lipót Öl'sv. . 1 4 5 
101 Harságy Omeisz Gyula örsv. 1 4 5 
168 Görgeteg Bayer József örsv. . 1 4 5 
113 Zákány Branilovies János örsv. . 1 4 5 
114 Csurgó Szigeti György ez. őrm. li . 1 4 5 
115 Inke Cziriak l\Iihály ez. ől'm. 1 4 5 
112 Ber~encze Tánezos Mihály örsv. l ;{ I 4-

fl 
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I: -= 
173 Csököly lVlarkó József ez. örsv. 1 4, 5 • 
174 Surd I N agy Zsigmond örsv. • 1 4 [) 
'182 Felső-Segesd A UgllsZt Sándor örsv. I 1 4 fl • 

4-ik szakasz: lVIarczaiiban. 
Parancsnok: N eurna,yeT Szilárd hadnagy. 

102 lVI arc z ali Babcsák István őrill. l 1 5 7 103 Nemes-Vid Baumholzer Dávid ez.örm. • 1 4- 5 104 B.-Berény Varga Sándor örsv. 1 4 5 105 Boglár Bueskó István örsv. 1 4 [) 
106 Lengyeltóti Németh Athanáz ez. őrm, 1 4 ~ 

• :J 107 Fajsz l11yés András ez. önu. 
• 1 4 5 108 Kal'ád Szász Mihály ez. örm, • 1 4 5 109 ~őrösheg'y Bartos Márk örsv. 1 4 5 110 Adánd Olasz Béla ez. örm. • 1 4 5 111 Tab Koppán Pál örsv. 
• 1 4~ [) 

112 Igal Szekrényes Károly örsv. 1 4 5 90 Nagy-Bajom Módy János őrm. 1 4 5 169 Tör.-Koppány Béres Ferenez örsv. , 1 4 5 1751 Mernye Fisehbaeh András örsv. 1 4 5 

lj-ik szárny: Szo711Jbatll elyen/o 
Parancsnok: M átékoV7:CS Lajos II oszt. századoR. 

l-ső szakasz Szolnbathelyen. 
Parancsnok: Csató Ferencz hadnagy. 

116
1

' S~omhathely 
117 Pornó 

I 

118, Acsád 
119 Kőszeg 
120 BorostyánklJ 
121 Sárvár 
122 I Urai-Uj faIn 
123 Káld 
124 I KiH-Czell 
125 Kemen.-Hi)gy, 
12G .J áu OHll1tí';n 
163 UOhOllCí'; 

Aehel Bertalan őrm. ~ 1 6 g 
Ferenezi Mátyás örsv. 1 4 [) 
Menyhárdt István örsv. I 4 5 
Endes Antal ör"rv. j 4 5 
Rausz Antal örsv. . 1 4 5 
Kádár Lajos cz. őrm. . 1 I 4 5 

I N agy Ferenez örsv. 1 4 fj 
I Máthé Elek örsv. • I 1 4 I 5 

Gnlyás J 6zsef ez, örln. , 1 4- f) 
I Hchönberger Károly ()l'SV, i .l 4- r) 

PítP Idpót Öl'HV. • 1 4 r) 
r:rítllai Antal ()l';-{v. I I 4. r) 

--
,~I I~Z Öl'sn ek 
N 
if. 

J) _ i k i'{.IUHII 

- k' KIT ParallCWO , 

m Körmewl 
m V~svar 
m KIs-Ber _ " 
jJ~ Nemet·U]vftl 
j~j Szell,~.E!,e!( 
m Felso,~ol 
j JJ I Pinkafo 
m Sz!-Gotthard 
jJn I Gyanafalva .. 

'O ",, II Pe 'ter' I Tancdt. j JO l'J-oz.. _ 

jJ1' Felso·Lendvn H abctJe~ 
jJ~ 1 Mnra-BzomLat H 1l1J,YIHh 
d I Tot·Keresztur , Knuak .. I 

3-ik szakagz : 
Parancsn(,k: Hevir, 

jJ~ Zala-Egerszeg Acs Gy 
g~ Zala-Lövő Kardo 
gj 'Nova Asbóth 
m I Pacsa Kovács 

I jqJ I Keszthely 
jqq I Tapolcza Unger 
m Köveskálla I Gre~ 

I " j qU Balaton_ Fürerl Preirlt 
W Sümeg Németi 
m Szent·GrÓt ' Kiss .Jól 
'jön NyirM , Lf'lkt' 
'!oő I N,·Kapornak ,1I&rtin 
j~ N~.Lengyel Györe FE 11ő 80)lor Farkas J 

4. ik szakasz ~ 
J P~ll'a~csnok: Súnd 

1\9 Nagy'Kanlzsa Bal' . j, 
jl ~~ Gelse Dobazs : I 
~1 171'8 K, rOVl 
II 1\. \.OlllarOtn II ' th j~2 BállOk-Sz .. Gy, V ~~~. _ 
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2-ik szakasz Körmenden. 
Parancsnok: Kalló Antal fölul,unagy. 

127 Körmend 
128 Vasvár 
129 Kis-Bér 

Schneider István ez. őrm. II 

Schmidt Dániel ez. Ül'Sv. 
Rozsi István Öl'SV. 

Lukács 'ródor örsv. 

168 
14

1 
5 

1 4 5 
145 
1 , 4 \ 5 
145 
145 
145 
1 4 5 

130 Német-Ujvfl,l' 
'13t Szent-Elek 
132 : Felső-Eőr 
133 ' Pinkafő 

Nitsch András örsv. 
V uxán Szilárd ez. ől'm. 
Roeh Károly ez. őrm. 
Mang Ede ez. őrm. 
Sausek Géza ez. öl'm. 
Táncsis István örsv. 

134 i Szt-Gotthárd 
135 gyanafalva 
136 Ol'i-Hz.-Péter 
-137 Felső-Lendva H abetler :l\iihály ez. őrm. I 

Hunyadi Sándo ez. őrm. . 

I 

1 ' 45 
145 
1 1 4 G 
1 4 !) 

-138 Mnra-SzoIubat 
'1St Tót-Keresztur Kunák J áuos ez. Ol'SV. 

II 

'139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
165 
1üG 
170 
n6 

149 
150 
tGt 
1~2 

3-ik szakasz: Zala-Egerszegen. 
Parancsnok: Reviczky Jenő főhadnagy. 

, l 

Zala-Egerszeg Aes György ez. őrm. 1 1 (j S 
Zala-Lövő Kardos Károly Öl'SV. I ' 1 5 (; 
N ova A sbóth Fel'enez örsv. 11 ' 1 5 fi 
Pacsa Kovács János II. örs v. I , 1 4 I 5 
Keszthely I Bernschütz Józs. ez. ől'm. . 1 5 I 6 
Tapoleza Unger Lőrinez ez. Ől'ffi. I . 1 5 6 
Köveskálla Gl'egosiehAn<lrásez. Öl'SV. I ' 1 l 4- f) 
Balaton-Fül'ecl Pl'eidt Mihály ez. őI'm. ' . i 1 ' 4 5 
Sümeg Németi József ez. őI'm. II 1 5 () 
Szent-Grót Kiss József őrm. I, . 1 5 (j 

Nyirád Lelkes Béla ez. örsv. :, . I 1 4 5 
N .-Kapornak Mártin Dénes örsv. . 1 I 4 I 5 
Nagy-Lengyel Győre Ferenez Öl'SV. I · 1 I a I 4 
Söj tör . Fal'kas József ez. örsv. i . 1 4 f) 

4-ik szakasz Nagy-Kanizsáll. 
Parancsnok: Sándor László ha<1nagy. 

Nagy-Kanizsa Balázs János ez. Ől'ill. 1 I 1 6 S 
Gelse Dobrovies Gyula órsv. II . ' l 4 f) 
K~s-Komárom Horvát? Kál~án C7J. ()l'lll. • 1 4 II fi 
HH.llllk-R7J.-Oy. Vn.svnn M6r orsv. t .-\. [) 

.~. ~ 

fl ' 
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-153 Letenye Gábriel Ahtjos örsv. I : 
_ .. _-- .-

1 5 6 '154 Perlak Borbély István őrm. 1 4 5 -1 55 Csáktornya Pollák S9mu cz. Ől'ffi. ./ 1 . I 4- 5 156 Stridó Bánrévi Gábor cz. őrsv. 
• 1 4 5 -J 57 Alsó-Lendva Palsovits J6zsef cz. őrm. 
• 1 5 6 158 Bellatincz Schápi János örsv. 
• 1 4 5 159 Győrfa Faragó J 6zsef I. örsv. 
• 1 5 6 167 AIs6-Domborn Németh István cz. Öl'lll. 

I • 1 4 5 -177 Zala vár Takács Antal örsv. 1 4 5 

Sege(ltnunkásol~. 

a segédtiSJzti irodában: Reider Lénárc1, Ormos Endre éR 

Berényi Adolf őrmesterek; 
a Rzánwhőségnél: Gál János vizsgál. SZálllVivő őrmefitel'. 
a hadbiJ'6ságnál: Czike Sándor őnllester; 
az 1. RzárnYlUíl: Förstner Lajos őrmester; 

Rosenauer Péter őrmester; 
Erdélyi Sándor őrmester; 
Szalay Sándor őrmester; 

({ :2. « 

a 3. « 

a 4. « 

* 
A tanosztálynál segédoktatói minőségben beosztva: 

Ilyés Anch'ás és Somogyi Lajos cz. őrmester s Knor József 
örsvezető. 

Ll r:sendőr-kerület állománya: ~ törzs-, ~O főtiszt; ~4 őrmester, 
181 örsvezető ; 79:3 csendől' ; 4 s~árlly; 13 szakas?:; 184 örs. 

A terület területe: 40510'4;~ O kilométer; lald>Rainnk 
szálna: 2.415,24G. 

Rgy (~:ifmd{)lTe {Ltlag -1-1 O km. és ~4!)O lakos eRik. 
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Magya 
norvat-sz]a von cs 

TÖI 'zs : 

r ncsJlok' lIll /1(/ XáJldor 
nra . • l' I ( . 

P , belv.: TOll/er/w l lar tt~, 
aL ,I " d l. ·l! Masod törzstiHzt: ),I~ e~ III ,1 

Segedtiszt : QII! Tl~, Afl~()l P fül 
Szamvivo: J1I~1k'/l' :),II!I~ly h 
Hadbiro : Hre1Jllnlll'lc (,II/do L 

VII. honvM kerületi PA!, 
Probaszolgalaton: KokaTlOl'!" 

honv. gyal. ez]'. ha lilla 

1. szárny: 
, 

AlIomnnya: 4 tiszt, ~ örmest 
Parancsnok: Golllbodé KdrCJ[ 

1. szakasz: 

I ~arancsnok: Knl/st Ferencz . f 
Orsök: Z.agráb (lO), Sedvete ~ 

[
BrezoVica (4), Sy. !van Zel 
s~d (4), Sisak (5), VeL G 

I Pls~r~vina (5), Krasié (4), 
I LasIn]a (5), Bistra DoL (4). 

Parancsnok: 2. szaka, 

G/'sök: Belovár (6), Baca (5)~ 
(5), Pitomaca (5), Gjnr, 
Ivanjska (4), Krizevac (5), 
(4), Kriz (4), Popovaca (5), 
Ivanic (4), Gála (5), Kapro 

B. szal:asz ~.ar~ncsnok: Madjerié Antq 
Ü'B

O
\: .varasd (6), Vinica 

e( nla (4), Stubica (4), 
Zabok 14), Krapina 14) PJ 
14), LUdbreg 14): !lieb go 

2. 8zán~ ~lIoll1ánya: ,t tiszt u m ....... l arancsnr.lr.~" .. _ ! 
-~-
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Magyar királyi 
horvát-szlavon csendőrparancsnokság, 

Törzs: Zág1·ábban. 
Parancsnok: Halla l\Tándor ezredes. 
Pal'. hely.: Tomerlin Márton alezredes. 
~Iásoc1 törzstiszt: Bedekurié ]{ároly ől'nagy. 
Regédtiszt: Quinz ]{ároly főhadnagy. 
Számvivő: llIaikié lIIihály hadnagy-számvivő, 
Hadbiró : Hreljanovié Guido honvédszázados-hadLil'ó, am. k. 

VIT. honvéd kerületi parancsnokság törzsétől beosztva. 
Próbaszolgálaton : Kokanovié Bertalan és lllisler Emil a 28. 

honv. gyal. ezr, hadnagyok. 

, 1. szárny.' Zágrábban. 
Allománya: 4 tiszt, 5 őrmester, 52 öl'svezető, 18:2 cson dőr. 
Parancsnok: Gol1lbovié Ká1'oly százados. 

1. szakasz: Zág1'ábban . 
l?,arallcsnok: Kunst Ferencz főhadnagy. 
Orsök.· Zágráb (10), Sesvete (4), Brdovec (4,), SamoLoI' (,i), 

Brezovica (4), Sy. Ivan ~Zelina (5), Drugoselo (4), Pod~u
sed (4), Sisak (5), Vel. Gorica (5), Gusée (4), Jaska (4), 
Pisarovina (5), Krasié (4), Pokupsko (5), Kostanjevac (4-), 
Lasinja (5), Bistra Dol. (4). 

Parancsnok: 
2. szakasz.' Belovárt. 

GJ'sök: Belovár (6), Baca (5), Garesnica (5), Grubisnopoljo 
(5), Pitomaca (5), Gjurgjevac (5), Gor. Rovdcica (4), 
Ivanjska (4), Krizevac (5), Sv.lvan Zabno (4), Vrbovec 
(4), Kriz (4), Popovaca (5), Rutinja (5), Casma (4), Klost..1l' 
Ivanié (4), Góla (5), Kapronca (5), Dol. Mosti (4). 

3. szakasz: Varas don , 
l?arancsnok: JJladjerié Antal főhadnagy, 
Orsök: Varasd (6), Vinica (5), Ivanec (4), Novi.mal'ov (4), 

Bednja (4), Stubica (4), Zlatar (4), Marija Bistrica (1-), 
Zabok (4), Krapina (4), Pregrada (4), Klaujec (4,), Desinic 
(4), Ludbreg (4)," Bieka gor. (4), Mihovljani (4). 

2. szárny: Eszéker~. 
AllOlnánya: 4, tiszt, 5 őrmester, 54 örsvezető, 186 csendl)l'. 
Parancsnok: Blaskv-vié lJlárk százados. 
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l, 8~({ka.'iz: Es;j/,'('n. 
ra,rnllc~nuk : 

l5rsök: E-lzék (l J), Valpovo (4), Dolj. l\1ilwljac (1), l\lot.da
vinn, (!)), KOBka (4), Uepin (1), Tenje (4), Dálja (4-), Hljivo
sevci (4,), Bizovac (4), Nasice (4), Orahovica (5), !'o(lgoraé 
(t), SIatina (,j), Sopje (4), Grac1illl1 (4), Virovitica (5), 
YUCill (4). 

2. szakasz: VukovlÍ rt. 
l\U'ancsnok: Car Il:5tcán hadnagy. 
Örsök: Vukovár (5), St. Mikallovci (4), Otok (1), Nmnci (4), 

Zupanja (4,), Babinagreda (4), Drellovci (4), Vrpolje (4,), 
Lev. Varos (5), Djakovo (5), Vuka (4), Villkovce (4,), 
l\Iarkusica (4), Ilok (4), Cerevié (4), Erdevik (4), Sid (5), 
Opatovac (4), Bobota (4), MOl'avié (4). 

3. szakasz: lJfitroviczán. 
I:!trancsnok: Schwartz János főhadnagy. 
Or.~ök: lVIitrovic (5), Martinci (4), KI811ak (4), Hrtkovci (4,), 

KupillOVO (4), Boljevci (4), Zimony (5), Sirnanovci ef,), 
Stal'a Pazua (4), Stari Banovci (4), St. Slankamen (4), 
Kal'Iócza (4), Oalma (4), Ruma (4), Dobrinci (4), Irig (4), 
Kamenica (4), Indjija (4), Gregurevci (4). 

3. szárny: PetrinJ ár~. 
Állománya: 4 tiszt, 55 őrmester, 5 örsvezető, ~OO ctJEmdől'. 
Parancsnok: Dudukovié Tódo'/' százados. 

1. szakasz: Pctrinján. 
l~.arancsnok: Michl Pál főhadnagy. . 
Orsök: Petrillja (9), Bednik (4), Sunja (4), Meéencanl (4), 

Crkvenibok (4), Dubica (4), Kostajnica (4), Jasellovac (4), 
Zrinj (4), Dvor (5), Rujevac (5), Zirovac (5), Klasnié (5), 
Maligradac (4), Kraljevcani (4), Glina (5), Ohlaj (5), 
Novska (4), Lipovljáni (4), Divl1sa (5). 

2. szakasz: Pozse{JtÍn. 
Parancsnok: PetrcÍs Balázs főhadnagy. 
a r,ök: Pozsega (6), Begtez (6), Kameusko ((j), Ruse vo (1), 

Phdernica ,(4), Luéinci (5), Darnvár (5), Blagoro<lo-:a., (4), 
Pakrac (5), Uaglié (4), Knkunjevac (4,), Okucani (4), O-Gra
diska (4), Uj-Gr"diska (5), Oriovac (4), Sibillj (4), Gjl1lovac 
(5), Petrovoselo (4), Brod (4), Garcin (4). 

r 

, 

S, ,WI k(l.~.; . 

rara
llG8

!10k; LII (l1"T/jll ,fff TI/I,~ 
Ör,qöli: KMolyvftl'OH (5), 'rOIJ 

mOHt (1), Bovi(: (1/), Vllkmn 
Bllrilovic (4), HluiJl (r)), V 
(4), Pl'imiSlje (4), Mo(lrusp' 
(5), N,-Krolje (1). 

4, szdrny ,' 
ÁllomauyfL: 4 ti8zt, f, ií nUl'8i 

Parancsnok: Bac It 11 lajos 8Z 

1. SZl/kai 

Parancsnok: Loci ru,'i,: Sd n d", 
Örsök: Og111in (n), GCllpl"Ilski 

Josipdol (1), lJlaski (r,), 1 
(4), Novi (4), KraljevÍ('ll 
Vl'bovsko (4). 

2. szakasz j 
Parancsnok: I/akol'Clc Lnká 
Örsök: Otocöacz (5), Dabar 

Senj (4), Jezel'ane (4), Br 
Priboj (4), Korenica (~), B 
(4) Janjée (4). 

3. szakas 

Parancsnok: SeTtié György 
Önök: Gospics (5), Medak I 

pago (4), POdlapac (4), Dd 
(4), Srb (5), Vrelo (4), Gl' 
Siljei (4), Neblue (2), Pl 

:l magyal' királyi hon; 
:3 törzs-, 18 főtiszt, 24 önne 
4 ~zárny, 12 szakasz, ~14 ö 
~ parancsnokság terüle 

szalIla : 2.184,414. 
Egy csendörre atlag 44'7 
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'Vita [:1), PIJ11~% 
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Ifjtük (Il. Xem~ill , 
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'lina lá), ~IIII 
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3. szakasz : K áruly vÚTosl)ll,n. 
l'anllle~llllk: Lav'I'nja ~TánoH főhadnagy. 
i),.,"r'i": Kál'olyvál'oH (5), Topusko (4), PanllOVH,G (5), V l'gin

mOHt. (i), Bovió (1,), Vukmanié (4,), Vojnic (4), PerjaHica (4), 
Barilovic (4), Sluin (0), Valisselo (5), Krstinja (5), Veljun 
Ct), Pl'imislje (4), Moc1ruspotok (4). Mocilal (4), Koikovica 
(5), N.-Kroljé (4). 

4. szárny: OglfJlinbarIJ. 
, 

Allomállya: 4, tiszt, 5 őrmester, 43 ör::;vezető, 150 csendŐ1'. 
ParallCl:mok: Bach Alajos százados. 

1. szakasz: Og'lllinban. 

Parancsnok: Lov'Í'ru:ié Sándor főhadnagy. 
Örsök." Ogulin (9), Generalskistol (4), Jasen"ak (i-), l\Iodrus (.t), 

Josipdol (4), P1aski (5), Delillce (4), Cabí-u' (4), Fuzius 
(4), Novi (4), Kraljevica (4), Susal\: (4), Severin (10), 
Vl'bovsko (4). 

2. szakasz: Otocsác,lon. 

~"arancsnok: Ilalwvac Lukács hadnagy. 
On ök .' OtocHácz (5), Dabar (4), Vrhovine (1,), Vratuik (1-), 

Senj (4), Jezerane (4), Brinj (4), Vaganac (4), Zavalje (fl). 
Priboj (4), Korenica (4), Bunié (4-), Perusü: (5) G. Kosillj 
(4) Janjée (4). 

3. szakasz: Gospicson. 

~.arancsnok: Se1'tié György főhadnagy. 
Qrrsök: Gospics (5), Medak (5), Brusani (4), Kula (4,), Karlo

pago (4), Podlapac (4), Udbina (5), Doln. Lapac (4), Doljani 
(4), Srb (5), Vrelo (4), Gracac (6), Bruvno (5), Lovinac (4), 
Siljci (4), Neblue (~), Ploca (4). 

Ll magyar királyi horvát-szlavon csendő1'ség állománya: 
3 törzs-, 18 főtiszt, ~4 őrmester, ~06 örsvezető, 7::21 cHendőr ; 
4 szárny, 1~ szakasz, ~14 örs. 

A parancsnokság területe: 4~516'015 D km.; a lakosok 
száma: ~.184,414. 

Egy csendőrre átlag 44'706 O km. és ~9l96 lakos esik. 
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Császári királyi csendőrség. 
Főfeliigyelő: 

Gieslillgeni Giesl Henrik báró, t~bol'szernag·y. 
Szolgálattételre beosztva Appel Sandor lov., ny. ez!'. 

Paral~csőrtiszt : 
Felsenberg Edgár, százaoos. 

1. sz. országos csendŐrpa1"anCsnokslÍg. 
Töt·zs: Becs. 

Parancsnok: neustammi Deitenhofen Adolf, ezredes. 
Osztagparancsnokságok: 1. Bécs, 2. Bécs, 3. l{reu18, 

4. St.-P ölten, 5. Bécs-Ujhely. 
2. sz. országos csendőrparancsnokság. 

TÖ'1'zlJ: Pl'ága. 
Par. : Dit1'1" Frigyes, ezredes; helyettese: J ulienheirui 

8chró'ttM' Antal, alezredes. 
Oszt.-par.: 1. Prága, 2. Leitmeritz, 3. Buclweis, 

4. Jicin, 5. Pilsen, 6. CsaszIau, 7. Eger, 8. Bei
chenberg, 9. Königgratz, 10. Chrudim, 11. Tábor, 
12. Pisek, 13. Komotau, 14. Smichow, 15. Cseh
Leipa, 16. Klattau. 

3. sz. országos csendőrparancsnokság. 
Törzs: Innsb'l'uck. 

!)ar.: Friedlsbergi K1'aus Antal, ezredes. 
Oszt.-par.: 1. Innsbruck, 2. Trient, 3. Rovel'edo, 

4. Bozen, 5. Bregenz, 6. Bruneck. 
4. sz. országos csendőrrparancsnokság. 

Tö'1'zs: B 'J"ü nn. 
Par.: Gró"ssl EngelbeTt alezredes. 
Oszt.-par.: 1. Brünn, 2. Olmütz., 3. Znaim, 4. Ma

gyar-Hradisch, 5. Iglau, 6. Morva-Fehértemplom, 
5. 8Z. országo8 csendőrparancsnok8ág. 

Tih-zs: Lembm'g. 
Par.: Otthal.lseni Uhle Eduard, ezredes; helyettese: 

Rdu,ch Fm'encz, alezredes; másod-törzstisztek: 
SchU8chnig AlaJo8 (Krakkó) és Indra Ferencz 

(Przemysl) őrnagyok. 
Oszt.-par. : 1. Lemberg, 2. IÜ'akkó, 3. Rzeszów, 

4. Przemysl, 5. Tarnopol, 6. St.anislau, í. Sallok, 
8. Tarnow, 9. Tarnobrzeg, 10. Kolbuszowa, 11. Rava-

rll ) ~ 1l1 I~. B rÓlI) I 
Ifi. J{olome,l, 16. \ 
1(1, Jaros1al1 • 

6, sz. oJ'szr/gl' 

1'~r.: Grlliina Autld 

O~ zt.'I)ar.: I. Gráez, 
D, eilli, 

(, ,IZ. o r8ztÍg~ 

Par,: Mal'chetlt Allt 
OszL.par,: l, Tl'iest, 

I KülönUmeny a tenge 
WaiM Ferencz, s " 

~, 8Z. orszííg') 

• 

Par,: Neuerer ~ol/f~ 
Oszt, ·~al',: 1. Lmz, .!j 

. 
~, 8Z, onzaglJ 

Par,: Hl'ioovsek ,J uz 
Osz!.·~ar,: 1. Zara, 

nico, 5, Ragusa, 6 

10 • .IZ. OI'RZÚ 

Par,: He1'mann SI 
Oszt.. ~ar.: 1. ~ rú~' 

IL sz. Of8Z( 

~at.', Kisslinger 
Oszt .. ~'3;r.', \. ~al 

12. sz, or 

Par.: RI~llllller 
Oszt.-~ar.: l. 

13. 8Z. 

Pal'. : Eschhe' 
Oszt,'par,: 1. 
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l'lU;klL, 12. Bródy, la, Brze~au, 11-. Zn.leszul,yki 
1!). I{olomea, 16. Stryj, 17. Uj-tjandec, 18. \Va<1ovice 
l H. J aroslau . 

6. sz. o,,'szúgos csendő"'1Jarrancsnoksúg. 
TÖ1'ZS: G'rácz. 

rar.: Ga llina Anüü ezredes. 
Oszt.-par.: 1. Gráez, 2. Grácz, B. LeoLen, 4,. l\la.rLurg 

5. Cilli. 
7. sz. országos cscndŐ"}UlranCs1loksúg. 

TÖ1'ZS: Triest • 
Par.: Ma"'chetti Antal, alezredes . 
Oszt.-par.: 1. Triest, 2. Görz, 3. Pola. 
ICülönítmény a tengerészeti szertárnál PoláLa,n : p ar . 

TVaibl Ferencz, százados. 
8. sz. országos csendőrparancsnoksúg. 

Tö'l'zs: Linz. 
Par.: Neue1'er Gottfried, alezredes. 
Oszt.-par.: 1. Linz, 2. Linz, 3. Ried. 

9. sz. országos csendőrparancsnoks((g. 
TÖ1'ZS: Za/J'a. 

Par.: H1'ibovsek József őrnagy. 
Oszt.-par.: 1. Zara, 2. Spalato, 3. Cattaro, 4. tjeLe

nico, 5. Ragusa, 6. Castelnuovo. 
10. sz. o"'8zágos csendőrpa1'ancsnoksúg. 

TÖ1'ZS: T1'QPpau. 
Par.: Hermann S'l~mon, alezredes. 
Oszt.-par.: 1. TJ'oppau, 2. Troppau. 

ll. sz. o'rszügos csendőrpa1'ancsnoksúg. 
Tö'l'zs: Salzbur". 

Par.: KissZinger Albin, őrnagy. 
Oszt.-par.: 1. Salzburg. 

12. sz. oT.'Szágos csendő1'pa1'ancsnokság. 
Tö'J'zs: Laibach. 

Par.: Rn1n1ner Ká1'oly, őrnagy. 
Oszt.-par.: 1. Laibach, 2. Laibach, 3. Rudolfs\\'ertb. 

13. sz. o1'szágos cse'ndŐTpara.ncsnoksúg. 
Törzs: Czel'JlQvitz. 

Par. : Eschheüni Reinelt ViZ'mos, őrnagy. 
Oszt.-par.: 1. Czernovitz, 2. Suczawa, 3. R.ac1aut.z. 
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11. S Z. () /"8::'( !lOS 'tS ('I U ll; fIJU ,/"ellt C81MJk say. 

7YiJ'Z8: lihf(/ellj'uJ'(. 

rar.: Oppitz AdoZf, alezre<.les, 
O~zt.-par.: 1. IGn.genfurt, 2 Villn.ch. 

Csendőrség Bosznia és Herczegovinában. 
rpú"rzs: Sarajevo. 
Parancsnok: Cveticanin Manó, alezredes. - Szemlész

törzstiszt : Davidovié Sándo?' és Ecker József 
ől'nagyok. 
SZlÍ1'nY1Ja,rancsnokságok: Sarajevo, Travnik, Banja

luka, Bihac, D,-Tuzla, Mostar, Bilek és Gorazda. 
Hzakaszparancsnokságok: Sarajevo, Visoko, Rogatica; 

Travnik, Bugojno, Livno; - Banjalnka, Dervent, 
B0sn,-Kostajnica; - Bihac, Petrovac, Krupa; -
D.-Tuzla, Brcka, Bjelina, Szebrenica ; - Mostar, 
Iionjica, Nevesinje, Ljubuski; - Bilek, Stolac, 
Gacko, Trebinje; - Gorazda~ Foca, Visegrád. 

ltendszeresített állorrtány: 3 törzRtiszt, 8 I. és 6 II. 
oszt. százados, 20 főhadnagy, 3 hadnagy, 9 kezelő
tiszt, 64 őrmester, 199 örsvezető, 1837 csendőr, 
összesen 48 tiszt, ~100 ~őnyi legénység, 8 szárny, 
VJ.7 szakasz és 248 örs. Allandó segédlet 200 fő. 
A felügyeleti körlet területe 51100'06 D Jnn. a 

lakó~ság szán1a 1,336491. - Egy csenclőrre átlag 
~O.4·, 8 D kIn. és 580 lakós esik, 
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Törté11eti és statistikai adatok 
az 1891-ik évről. 

ISlllét egy mozgalmas év az, a melyről heszáulol
hatunk ; gazdag eseményekben s nem szükölködö a 
testület és intéznlény fejlődését lnutató ll1ozzanatok
ban sem. 

A mezei munkásoknak a nag'y magyal' Alföldön a 
mult 1891. év nyárelőjén lezajlott mozgalnlai a tes
tület működését egy eddig még ki neIn próbált uj 
irányban vették igénybe s hogy az ezen irányban 
teljp-sített szolgálatunk is mennyire érte el a meg
érdemelt sikert, azt fényesen igazolja azon tény, mi
szerint a helyesen kezelt megelőző szolgálat, éber 
felügyelet s határozott de mindamellett humanus 
befolyás következtében a mozgalolll országos jellegűvé 
nem fajult s így közveszélylyé seIn vált. S ha néhány 
helyen a kárhozatos bujtogatás e félrevezetett nép
osztályt nyilt zendülésbe sodorta is s e helyeken a 
törvény és társadalmi rend felforgatásának veszélye 
kisértett is: a legvégső eszköz gyanánt testületünk
nek ily válságos pontokra állított tagjai a fegyverrel 
fojtották el és torolták meg ez áldatlan törvénysér
tést s mint mindig, úgy ezen alkalmaknál is tün
döklő példáját szolgáltatták annak, miképen kell a 
fegyverbecsületet lnegóvni s vitéz, czéltudatosan 
erélyes, de mellette azért higgadt fellépéssel a küz
delemben érvényt szerezni a megtámadott törvényes 
rendnek, de betartani azért a kellő határt az elke
rülhetlen s a fegyverbecsület által követelt fegyver
használat .szül!e vérontásnál is. S nem tehetjük, hogy 
e, hel~en IS kl ne enleljük különösen a battonyai 
lazadas . ~,é,:~rését, a m~ly~él bajtársainknak műkö
dése a .Joyore n~z.ve mmtaJa maradhat annak, hogy 
h.ogyan vIvható .Kl maroknyi erővel is a legtolje8obl) 
SIker és legbokrosabb érdeinek. . 

Rüen az előző 
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Hiiell az előző évek által csak erősbülő hagyo
lnó'nyhoz ez évben is akadtak bajtársak, kik alka· 
lom adtá~ kirnagasló tanujeiét. adták azon önfeláldozó 
és üO'yuuzgó, erélyes és rettenthetlen magatartásnak, 
fl, 11lely életveszélyben forgó embertársainknak egyetlen 
l'eluényhorgonya s a melynek köszönhetik sokan 
halálos veszedelmekből való megmentésöket. 

Ugy a hivatásos közbiztonsági szolgálat, valamint 
az életmentés terén tanusított különösen derék és 

" eredményes működésért O csász. és aposto kir. Fel-
sége tehát ez évben is legmagasabb kitüntetésekkel 
jutalmazta ezen érdemteljes baj társakat, - s midőn 
ez nekik jutalmul szolgált, nekünk legyen az serken
tés arra, hogy hasonló jeles ténykedések által a 
legfelsőbb Hadul' elismerésére való érdemességet 
kiküzdeni iparkodjunk s a multba visszatekintve s 
lcitva a jelent, bátran kifejezhetjük azon reményünket, 
hogy ily jeles előzlnények után csak hasouló jeles 
jövőre nyilik örvendetes kilátás. 

A cs. és kir. 5. és 12. hadtestek területén megtal'
tott őszi hac1gyakorlatokon immár lllásodízben nyilott 
alkalom tábori csendőreinknek működni s a legtel
jesebb ruegelégedés a melyet mindenütt arattak ki
fogástalan és öntudatos, használható s feltétlenül 
lnegbizható magatartásukkal, csak igazolják azon 
reményeket, a melyek ezen új intézkedés által tes
tületünk irányában tápláltatott. S legyen e tél'en is 
a jövő hasonló és érdemes a multhoz. 

Az örshálózat ez évben is a lehetőség határai kö
zött szerény mérvben lett szaporítva s így állomá
nyunk gyarapodása is csak lassu lépésekben történ
hetik. De egy fontosabb felállítás is történt ez évben 
s, a testület egészséges fejlődésének jele azon új in
tezkedés, a rnelynek a budapesti m.. kir. csendőrsérti 
pótlókeret és pótlovazú lJizottság létesítését köszönheti. 
Bzen önálló pótlókeret lesz hivatva a jövőben a 
lovasított csendőrségnél a felette terhes szolO'álat 
kö.vetkeztében rohamosan elhasznált lóanyaggt a 
~n.JÍd Inaga által vásárolt és idomított lovakkal pótolui. 
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S l'enléljük azt, hogy nlint 111inden testületi alkotás, 
úgy ez is eredményeiben fogja igazolni létjogosult
ságát s az ezen uj felállítás t létesített tányezőknek 
gondos előrelátását. 

A csendőrség különböző alapjai a lllult évben 
közölt vagyoni Dlérleggel szemLen, az alapitvány
szerü kiadások eszközlése 111 ellett, a következő gya-
rapodásokat IllU tat ják : 1889 1890 

1. Cselldől'ségi jelvélly-pótdij-
é é · Többlot v v gen 

írt frt 
4080;)' 3~ 40907' 7H alap _ ___ _ _ frt 

102'38 
l, Cselldől'ségi jutalmazási 

(közös) alap -__ _ _ 137H9'41 1;~790'57 l'lG 
3, Cselldőrségi jutalmazáBi külön (e zsebkönyvüllk Jove

delrnéből teremtett) aJal) U'~90-bell 4950' 49 irt, l891-ben 
6368'05 frt, tehát gyarapodás 1417'56 frt. 
Ez utóbbi alapra ráIuutatva, büszkén hivatkoz

hatunk arra, hogy mire képes a testületi czélok iránt 
egészséges fogékonysággal biró testületi Fzellenl. 
8 kedves azon gondolat, hogy még csak 1-2 év 
folyjon le és a saját magllnk filléreiből összegyíljtött 
alap tulszál'nyalja közös alapunkat if, sőt a jövőbe 
tekintve, e szellemnek ébrentartása s megmaradásfiJ 
mellett, még más jótékony testületi czéloknak léte
sítése és fentartása is a valószinüség szerint meg
teremthető lehet, - kiérdelnelt örömére az érdenle
seknek s a testületnek díszére és előnyél'e. 

Most pedig a következőkben adjuk a részletes ada
tokat: 

Az 1890/1. év folyamán a m. kir, csenc1őrségnél ft 

következő udabb alosztályok állittattak fel: 

Tiszti alosztúlgok: 
a III. 8zárnu csendő1'ke}'úletnél: 

(}l?fnd;;'i .. ~ég7: ,potlókeret, Budapesten 1881. évi aug. 
116 l-vel. Allománya: 1 L oszt. százados lllillt p:i
l'ancRnok; ~ őrmester és 3 őrsvez:ető Il1illt ülonlitúk ; 
az:után 4 polgári lóápoló és 12-15 pótló. . 

(Jsen,di5·t'séy·i pútlovazú bizottság Budal)eston lSUJ. 
ÓVI augusztus h6 l-vel. Bizottsft,gi tagok: 1 CBoudöt. 
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a VI .. ~Z( 
Felso· Se!/e8den i) 
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és l állatorvos. 

a VI. SZÚdHU csendőrke'l"iiletnél: 
!'tlohácson sza,ka,sz pa'l'ancsnoksúg, lR91. évi jannál' 

hó l-vel" -. OJ'sparancsnoksagok : 
a z 1. szárn71 ('SendŐ1'ke'l'úle{nél: 

CSiC8Ú- Gyü'Tgyfal1ván 5 fővel, 1890. évi nov. hó l-vel, 
Felső-Szúcsó'n 5 « 1891. « okt. hó l-ye], 

a III. SZá171~1; csendőTkerúletnl;l: 
Kis-Pesten 5 fövel, 1890. évi novemher hó 1-ve l, 

1-vel, 
1-Yel. 

D'nnakebzen 5 « 1891. « julius « 

Lac;duízá,n 5 « 1891. « augusztus « 

a IV. szánal; csendő1'ke'l'úletnél,' 
Priszlopon 5 fővel, 1891. évi május 
Hejczén 5 « 1891. « október 
Trílyán 5 « 1891. « « 

a VI. szánnI; csendőrkerúlefnél: 

hó l-ve], 
« l-yel, 
« 1:'J-vel, 

Felső- Seqesden ö fővel, 1890. éyi noven1ber hó l-vel, 
A következő örsök létszáma felel1U'lt el('ft : 

az I. szám~1; csendő'I'keyiilet,' 
a topánfalvi Öl'S __ _ 1 fövel, 
az alsó-járai « 1 « 

az offenbányai « __ _ 1 « 

a IV. SZá1n'll; csendő1'ker;'ületnél: 
fi hatvani örs __ _ l fÖVt~l, 

az V. szúm'll; csendőrkeriilelulJZ: 
fl, tatai örs __ _ ~ fi)Y~l, 
ellenben leszállíttatott : 

az I. szúnul; csendű".ker;'iilelnél : 
fi gyulafehérvári örs ___ 1 fliyel, 
fi fel vinczi « 1 « 

a vingárdi « _ _ _ 1 « 
a IV. szám11; csend;Srkerúlehu!l : 

fit f;ú,tOl'a.lja- újhelyi örs __ _ 1 
fl, beregszászi « _ _ I 
Ál helyeztell ek fl. 1ül\Toi.ke?;() ().·RÖ k : 

fíív (ll, 
« 
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az I. BZÚJnU cBend6rkerületnél: 
n, jószászhelyi örs Guráhonczra 1891. évi jan. hó 1-yel, 

a IV. szamu csendőrkeriiletnél: 
n. llftgy-czigándi örs Kis-Czigándra 1891. évi feb. 1 vel. 
rrovú.bbá csendőrkiiló'nl:t-tnények lnűködtek: 

az I. Bzárnn csendől·kerületnél.' 
Bárcza~ánya-telepen 4 fővel, állandó különítJnény 
l\Iaros-Uj várt B « « « 

[t tusnacli fürdőben 2 « 
a zajzoni « 3 « 

az előpataki « 2 « 
a fürdő évad alatt 

a II. SZá1JHt csendőrkerületnel : 
l\'lezőhegyesen 8 fővel, 1891. évi julius hó 1 óta. 
l\Iagyar-Ittebén 5 (I 1891. ( « ( 10 « 

, 

Rumunesten 4 « 1891. « feb. « 1 « 
a mal'illa-völgyi fürdőben 4 fővel, a fürdő évad alatt. 

a III. számu csendőrkerúletnél: 
Laczházán 5 fővel 1890. nov. 27-189 J. julius 
Bokszegen 9 ( 1891. márczius hó óta, 
Bánfalván 5 « 1891. május hó 21 óta, 
Szenáson 5 « 1891. « ( 21 « 
Bihar-Füreden 4 főVel} f" d /I' l S t L ' l I f" dőb 4 a ur o eva( zen - asz o ur en « alatt. 

31-ig, 

a IV. számu csendőrkerülétnél : 
a ránk-herlányi fürdőben. } 2-2 fővel a fürc1őévad 
a szobránczi « alatt, 
a hatvani vasuti állomáson 3 fővel, állandó különÍt-I meny. 

A Szepesmegyei javorinai uradalom területén a~ 
úgynevezett « halastó) tengerszem mellett 1891. éVI 
jnnius hó 1.-1891. évi szeptember hó 30-ig: 1891. évi 
oktober hó l-től a téli idény alatt Javorina. községben. 

az V. szám~t csendőrkf31'úlefnél: 
a korilnyiczai fürdőben 3 fő, 1889. jul. l-aug. 20, 
a tr elZ csll/·l ep lit·z i « 2. « máj. JO-szept. 9l0, 
a kzlidc8i «2«« iuu. l-szept. 20, 
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* 
Tisztikar. 

A testület kebelében ez év folyatnán előfordult 
eO'yéb változások röviden a következők: 
o·ö császáTi és apostoli királyi Felsége 1891. é;i 

február hó 6-ftn Buc1apesten kelt legfelsőbb elhata
l'ozásá...-al: murai és köröstarcsai Török Ferellcz, a, 

11lagyn,r korona országaihoz tartozó csendőrség fel
ügyelőjének teendőivel megbizott vezérőrnagynak, a, 

lll, kir. honvédehni ministerium XVI. ügyosztálya 
vezetőjének hosszú, eredménydús és kitünő szolgálatai 
elisnleréseül a Lipót 1'end-lovagkeresztjét díjmentesen 
leg,~egyelmesebben adományozni méltóztatott. 

O cRászári és apostoli királyi Felsége 1891. évi 
111árczius hó tO-én Buclapesten kelt legfelsőbb elha
tározásával Klemm Jusztin II. sz. csendőrkerület
beli főhadnagynak, a közbiztonsági szolgálat terén 
tanusitott kiváló buzgalma és sikerdús lllűködése 
elismeréseül a katonai é1'demkeresztet legkegyel
lnesebben adományozni méltóztatott. (Lásu az 1891. 
évi csendőrségi zsebkönyvet 134. 1.) 
Előléptetések: murai és köröstarcsai T()rö 1{ 

Ferellcz a nlagyar korona or8zágaihoz tartozó cAen<1-
őrség felügyelőjének teendőivel megbizott vezérőrnu,O'y, 
a honvéclehni ministerium X VI. ügyoRztályána,k ve~~
tDje, 1891. évi ll1ájus l-ei l'angga,l a1trilJOrna.(JllfJ'l/fÍ 
neveztetett ki; , .. , 

tov{Lbbá a n1. hi?'. ('8enilő1'ségniZ: 

7 
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18$)1. évi május hó l vel, 
(dezJ'cdessé kinevezetett : hilibi Haller Béla őrnagy, 

a IV. sz. csendőrkerület parancsnoka; 
az ltlezredesi illetékekben réezesíttetett: Reinle 

Gábor fi lll. sz. csendőrkerületnél létszálu fölütt 
vezetett őrnagy, a honvédehni lninisterium XVI. ügy
osztályának helyettes vezetője; 

továbbá kineveztettek : 
.. főhadnagyokkrí: Rákosi l?c-:encz II. sz. és 01úh 
Odún IV. sz. csendőrkerületbeh hadnagyok; 

had,nagyokká: Pfe(ffe'1' Kát'oly és Rcschnf1' Gy(J'J'gy 
II. sz., Nigriny GY'ltla IV. sz. és Schachovszky G1lSZ
ttÍv V. sz. csendőrkerületbeli hac1apródok. 

1891. évi november h6 l-ével, 
ezredessé kineveztetett : rajnai és körösladányi 

Stesser György alezredes, a III. sz. csendőrkerület 
pftrancsnoka ; 

({lczl'ede8ekké: Lukács Mózes őrnagy az V. sz. és 
földvári báró Földváry Lajos őrnagy a II. sz. csendőr
kerület parancsnokai, valamint Reinle Gábor a I rI. 
sz. csenc1őrkerületnél létszám fölött vezetett őrnagy, 
a honvédelmi ministerium X VI. ügyosztályának he
lyettes vezetője; 

örnagygyá: Panajott Sándor L oszt. százados, 11 

lV. sz. csendőrkerület parancsnok-helyettese; 
a~ őrnagyi illetékekben részesíttettek : R 'l/;sZ Illés 

é8 EdereT NándoT I. oszt. századosok, a II. sz., illetve 
az I. sz. csendőrkerület parancsnok-helyettesei; 

toyábbá kinevez tettek : 
1. oszt. századossfl: Grozé Győző Iv. sz. csendőr

kel'iiletbeli II. oszt. százados; 
II. oszt. századossá: Kovcíts FeTencz, III. sz. 

csendőrkel'ületbeli főhadnagy; 
főharlnagyokká: 8tingly Zsigmond IV. sz., 0111fi.~;: 

Gábo]' és Várady Ede III. sz., valamint Ozak/j-Did.~
gyŰ1'y Ba1'nahú~c; IV. sz. csenclőrkerületbeli haclIlagyok ; 

7!,a.dnagyokkft: Paruel' Béla III. sz., N eW1JUl,~llf,1' 
SZlZwrll és Budny Gy nla, V L, továhbá k()l'Ö~Azoghi 

• 

I l' I • 

eS iM Ol'JaIl1 g 
jt'tI'CIIC;; U. 
helyettesek. 

vegiil : It JIM 

/ű li (ul JI //(/,1/1 
1 

fűlutrlnagYf/ 

Nyugdíjazta 
csendől'kerii: et 
aor V. sz. cs 
MI/skó l>ál JI. 
es Ki·~fal1td.'/ 

I • 

nagy, ungvltl'l 

Meghaltak: 
stetteni gl'M 
cRendőrkeriílet 
csendől'kel'üle 
parancsnok; b 
llyUg. csend 

A CSVUllV.l. 

fL7, 1890/91. 
nagyobb Illerv 

CH~n(lŐl~' I ;. 
kel'uletnel ~ -és pedig ':l ..., 

,:,: 
~ ..., -. ~- -:-::---=:::::::::: 

r. sz. 2 n. « o IIr. ~ o l r. ~ R6 
\'. M 

9 \'T. i 
19 ---

, )~~ze~~n 
6(j 



0111) 

G~lJr; 
" GUi 

\1, ~1 

8za~au~\ 

ez, CI~U 

nel l ll\. 

V, SZ, ll' 

Cza ~IJ'1 
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és ftclol'jálli gr/)f' Csriky ZS1·gnzo1tcl r. 
.Fc reJl C;?; II. sz. c8011dőrkerületLeli 
holyettesek. 

" 

sz. és Nwn~ethy 
hada pl'óc1-tisz t-

végiH: ({ ·7JLrfgy. ki,.. h01'Vút-8zlavon csendőrs/gnél: 
1801. évi májui:l hó l-vel, 

fő !t ruln rr/!/ygy á : La.vr;'nja János harlnagy; 
1891. évi novelllbel' hó l-vel, 

főhadnagygyrí: Schwa'rcz János hadnagy. 
Nyugdíjaztatott: nádasdi Sfírkü'zy Kázmér VI. sz. 

csendől'kerületbeli főhadnagy, szegzárdi-, Soltész Izi
elOl' V. sz. csenclőrkerületbeli főhfi,dnagy, trencséni-, 
J1!llskó Pál ll. sz. csenc1őrkeriHetbeli hadnagy, lugosi
és Kisfaludy József IV. sz. csenclőrkel'ületbeli had
nagy, ungvári szakaszparancsnokok. 

Meghaltak: aj a tettleges állományban: wester
stetteni g1'6f Beckers Alfonz ezredes, az V. 87,. 
csenc1őrkerület parancsnoka; Bágya Ferencz, I. sz. 
csendőrkel'ületlJeli főhadnagy, nagy-szebeni s7,rtl,fts7,
parancsnok; b) a nyugálloLuányball Schatz Lajos 
l1yug. csendőrezrec1es, CZílTIZetes vezérőrnagy. 

Legénység. 

A csendőrlegénység-állomány kiegészítési viszonyai 
f17, 1890/91. évben is rendesek voltak, a fogy:1ték 
nagyobb mérveket nen1 öltött. 

A fogyaték yolt: 
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Szolgálati kötelezettRégének betöltése után kilépett: 
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I. Jel 

1. Misek ~ 
kerület állom 

A sopron-n 
tns bO 18·án 
beállott óriás 
elhamvasztott 

it dühöngő 
sozó csendőr" 
rend fental'tá 
és vagyonme1 
ég közhatóság 

Különösen 
Antal csenr1 
a már mind 
hogy egy !",U; 

Kis Mihályn 
s jaj veszekeltJ 
van az égő h 
lángban áll 
már égtek, a 
bejáratot VJ.MJ 

szed os ház és 
égtek - mi 

Misek Csen 
hanem a vesz 
mál'totta, UlQs~ 
között a ház 
csecsemőt 

tól megment"~ 
Hogy luily 

luentés, bizo 
tele nlk.1 l I 

,l~ (~miW 

a langok ál 
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I. Jelvényes kitüntetést nyertek: 

1. Misek Antal csendőr a m. kir. VI. sz. csenc1ől'
kerület ftllornányában. 

• 
A sopron-megyei Szany községben 1890. évi augusz-

tus hó 18-án délután tűz ütvén ki, ez az időközben 
Leállott óriási vihar által élesztve, a községnek felét 
elhamvasztotta. 

A dühöngő tüzvészhez az ezen községben állomá
sozó csendőrörs összes legénysége kivonult s úgy a 
rend fentartása, mint az oltás valamint az emberélet 
és vagyonmentés körül jelesen működve; a lakosság 
és közhatóságok hálás elismerését vÍvták ki. 

Különösen is kitüntette azonban magát Misek 
Antal csendőr, ki szolgálatának telj esítése folyamán 
a már mindenütt égő Pápa-utczába kerülvén, látta, 
hogy egy lángokban álló ház ablakán egy fiatal nő, 
Kis Mihályné, kingrott és kétségbeesve sirva kiabált 
s j aj veszékelt, hogy csecsemő gyermeke még benn 
van az égő házban, mely háznak tetője lnál' teljesen 
lángban állott, nemkülön ben az aj t6szárfák, ablakok 
Inál' égtek, a tetőről pedig a lehullott égő szalma a 
bej áratot elzárta s e háztól - mi11tán 11lár a szonl
sz~dos ház és az udvarra előbb kihordott tárgyak is 
égtek - mindenki menekült . 

Misek csendőr Inindezek daczára nem riadt vissza, 
hanem a veszélylyel nem gondolva, kalapját vízbe 
mártotta, magát egy kupa vÍzzelleölltötte~s a lángok 
között a házba rohanva, ott a pólyába burkolt kis 
csecsenlőt felkutatta s kirohanva vele, a biztos halál
tól megmentette. 

Hogy Illily veszélyes viszonyok között történt e 
nlentés, bizonyítja az, Iniszerint ezen jeles tett kivi
tele alkalmával Misek csenclőrnek haja és l'uhúja is 
a lángok által részLen megsél'ült s Ő nlaga a füst 
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I A magyar kir. csendőrség rendszeresített 
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Ehhez a m. kir. horv.-szlav. csendőrség 
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4 I 7 1'21 110 146 144 1 311 1 '211 1165 ~O 1851W40 9311133: 

és hőség által annyira megUunadtatott, hogy ez eset 
ut~.n több napjg lnellét fájlalta s erősen köhögött. 

O csász. és aposto kir. Felsége - legkegyelmeseb
ben méltat.va ezen csendőrnek ez alkalommal tanusí
tott emberbaráti jeles és katonához illő bátor, önfel
á,ldozó eredményes ténykedését -- Badmerben, tRn1. 
évi január hó 8-én kelt legfelRőLb elhatározásával 
Misek Antal cselldőrt, rnagának .intnJlná~ll s llHl.Sok
uak a közszolgálat terén hasonló jeles tettekre val<') 
huzdításaul az e.ii8t ':I'r1emke1'('8z/telleO'kf'!!y(\1Jneseb-

M .- .J, hen kitüntetni lnéltóztn.tot.t. 
A s%anyi csendőrörs töl,bi legénysége, ú. lll. BoJ'-

-

e-
1.1:' 

~ 

.~-tt 

-

•• 
ld~~ __ 

L. 

l;}:-

8 

ri 
t :> -.- ______ ~, 

lt.i. 

"''-.. 

l.J~t,. _ -l 
•• , 

~é I. _ .. -
• 



l\' 

[' 

il' 

ll l' 

, . 

, . 

M 
lu 

~nQ~Th: 

~ " 

II n' nl! 
13:\1 ~) 

~ ! I , 

~ 
I ~e 

~~ 
I 

I~O 

~f 
I 
I . 

r
~ 

gm 

~ 
~ 
~ 

I 

'l. 

l ( ):~ 

al10mánya 1891. évi november hó l-vel. 
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SÚllYi. István őrmester, Pécsi Istvlín, VaN Gáb ort" és 
Vincze J()zsef csendőrök, *) az ugyanezen alkalollllllal 
tanusított önfeláldozó és buzgó 11lagatartásnkért a 
lll. kir. VI. sz. csendőr-kerületi parancsnokság részó
ről nyertek dicsérő okiratot. 

,I, 
' 1' 

2. Car István, ln agyal' kir. kOl'vát-szlavon csondül'
őrsvezető. 

l\IoJrus-Fiullle-megye I\.raljevica (Porto-He) kijz
ségében lR90. évi julius hó ll-én este 7 óra felé a 

*) Lásd a 17(-). lap011. 
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14 éves Batfó l\lária rt tengerbe fürödni men t é1:l Vec1ig 
rrnrin Viktória nevű nagynénje tál'saságáLan, közel 
a jezsuiták kolostoráb oz. 

l\iiután a parton a víz sekély volt, a leány LeljeLL 
lllent a tengerbe~ nlÍg egyszerre a talajt lábai alatt 
elvesztve segélykiáltások közt ehnerült; nagynénje
nlÍután uszni neln tudott, de saját gyermekeire i8 
kellett vigyázni - neln segíthetett rajta, hanenI szin
tén segély után kiáltott. 

Véletlenül meghallotta e segélykiáltásokat Car 
István örsvezető, az ottani örs parancsnoka, ki épen 
fürdés után hazamenőben volt; tétovázás nélkül a 
vész szinhelyére sietett és látván, hogya késedelem 
veszélylyel jár - teljesen felöltözve belevetette magát 
a tengerbe és a fuldokló leány felé uszott. Annak 
közelébe érve, nadrágszÍját nylljtotta feléje, hogy 
annál fogva a vízből kihúzza, de a leány e fellJivást 
neIn hallotta, mivel ép e pillanatban eszméletét 
vesztve ismét a víz alá merült. Car örsvezető tehát 
utána bukott a mélységbe és őt balkarjánál megra
gadva, vele a víz felszinére nszott. Itt azonban a 
leány halálfélelmében Car örsvezetőt mindkét kezé
vel átkarolta, mi által őt az uszásban akadályozta s 
lnindkettőjöket a legválságo~abb heJyzetbe juttatta. 
De szerencsére az örsvezetőIlek sikerült nagy nehe
zen a leány karjaiból kibontakozni és midőn most a 
leány az örsvezető zubbonyának gallérjába kapasz
kodott, - az uszásban már nem lévén akadályozva, _ 
lninden erej ét megfeszítve, Car örsvezetőnek lehetővé 
vál~ a leánynyal uszva a partot annyira megközelí
ten~ , h~gy lába talajt ért; núkor is az alélt leányt 
kalJanal maga után huzva a szárazra kivonszolta, 
hol azonban teljesen kimerülve az eszlnéletlen leány 
oldalár: elájulva ö::-szerogyott. 

A. lea~ly c~ak nagynénje hosszas élesztgetési kisér
letel utan, t~.rt rrwgúhoz, n1Íg az öl'svezetö jdegoll 
segél! n~lkul nyerte vissza ugyan eszlllé I etét, do 
aJ1ny~ra ln. volt lll,el'ülve, hogy orvosi rena elet foly
td,ll (J na!ng szolgalatot neIn teljesíthetett. 
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:\. U10gUlüUtútti lO{LUYllyal, valalnlllt tL szellltanukkal 
frlvdf; .i,~gyí'.őkl)n'yvokből ,kitiinvén, hogy Car István 
Öl'svczutö téuyleg élete koczkáztatásával mentette 
m(~~; HaJló l\Lú,ri{Lt a tellgel'be fulástól: ő cs. és ap. 
kir. Fclflége lsno. évi novenlber hó 12-én GödöHőn 
keH legfelsöl\o elhatál'ozú,sával neki eme bátor, önfel-

'-J 
:11l1oz6 és elllOerLal'áti lnagatartása elismeréseül az 
cziist érdemkcJ'c8zfet legkegyeln1esebben a(101uányozni 
lllélt6ztatott. 

* 
Ol. Csiszér Sándor, lU. kir. II. sz. csendől'-kerület-

Leli csendőr. _ , o 
A torontál-lnegyei Kis-Z?mbor köz~égben .~890.o eVI 

április hó IS-án este fele Balla J ozsef foldml ves 
házában tilz ütött ki, lnely az égésre felette alkahnas 
háza,nyagnál fogva az egész házat hirtelen láDgba 
borította. 

Balla József inO'ósáO'ait lueg:mentendő, az égő ház La 
b" '-'. , f ' rohant; de ott az ijedtség okozta lzgatottsag, a 01'1'0-

sácr és a fojtó füsttől elfuladva : eszméletlenlil ÖS8ze
rogyott. Ugyani gy járt neje, született I{ovács Julia 
is, ki ll. tüz hirére a községből hazasjetve s látva. a 
tüz rohalnos, minden vagyonukat luegsclnn1Ísítő hatá
sát; kétségbeesésében a ház kamráj ába Lefutott s 
1) ár a mindjobban fenyegető veszélyből luegmell
tenc1ő, az emberek őt sürgetőleg hívták ki: nem lUOZ
dult, hanem pusztuló vagyonukkal együtt ő is oda
veszni akart. 

E közben a helyzet rohamosan Inál' oly veszé
lyessé fajult, hogya tüznél jelenlevő s részben oltás. 
sal elfoglalt nagy tönleg ből ki Seln merészelte e 
szerencs~tlen házaspárnak kimentésé t n1egki sérieni. 

Ily vIszonyok között érkezett a tűzhöz Csiszér 
Sándor csendőr, ki N átyó Illés csenc1őrl'el szolO'álat
h.? l a l~elyben állomáso7,ó Öl'sre épen bevonulóLan, n. 
~uzet eszrevet.te s uünt járörvezető járőrtársát a~ 
a.ltal~l~ RZ,?lgálatball letartóztatott fogolylyal 11 ln,k
:all!~ba ku!dve; azonn~lo fa tüzhöz ~ietett, itt II hely-
.ottul lnagn,t gyorsan tttJekozva s latva, hogya luég 
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üset.leg eszközöllwLő llwutés végső ideje is ~ietvo 
uullik, gyors és határozott elszántsággal s az elnuer
baráti szeretet, de a kötelességhűség sugalta erkölcsi 
erővel s lelkesültséggel is úgy a Inint volt - életét 
kocz káztatva - vaknlerően a már roskadozó házba 
berohant s Balla Józsefet feltalálva, kihozta. Míg a 
1118g1llentettet élesztgették, értesült Csiszér csendől' 
ezen megu181ltett egyén nejének a házbanrekedéséről 
s lnég fáradtan és elcsigázva a lnegerőltetéstől, a 
füsttől és hőségtől; ismét visszafordult s a tetőről 
lecsúszó és a bejáratot elzáró zsarátnok lángján és 
tüzén keresztül, sőt a siilyedő tető daczára újra visz
sZt1Jrohant a házba, felkeresé a már szintén eszmélet
lenül fekvő nőt s az elébbi veszélyes úton épen még 
az utolsó pillan9.tban - ruháján a lángoktól nleg
perzselve - kibozta s az életnek visszaadta. 

Ezen l1lentés után, lnidőn a lnentő csendőr alig 
volt lnég öt lé11ésnyire a pitvarajtótól, a kalnara 
padJása beszakadt, a kémény összeroskadt s az égő 
háztető lecsúszott, úgy hogya ház kijáratát teljesen 
elzárta, - tehát csak nehány pillanatnyi késedelem 
s a derék csendőr az általa megmentett két élettel 
együtt odaveszett volna! 

Ezek alapján ő cs. és ap. kir. Felsége 1891. évi 
márczius hó 9-én Budapesten kelt legfelsőbb elhatá
rozásával Csiszér Sándor csendőrnek, két emberélet
llek ft tüzhalá~tól, saját életének veszélyeztetésével 
yaló 1118gmentéseért az ezüst érdemker;'esztet legke
gyeltllesebben adományozni méltóztatott. 

-'',-
A lllagyar kir. hOl'vát-szlavon csendőrség állolná

nyáLa tartozó 
1,. Nikora József őnnester 37 évi, 8 havi és 2() 

11°"p1 -
:--)0 Prazak Venczel őnnestel' ~~3 évi, 7 havi és 15 . 

llapl 

G. Vitits Lőrincz öl'svez:ető CZÍU1Z:. őrnwstel' 27 évj, 
R bavi és 4 napi s végül 

7. Feiral Tamás csendőr ezÍlnz. öl'svezetö 38 évi, 

, 
o , I ,) II' 7 haVI ['~ d ll;!.), 

DeJ töltött Bzolgfil 
he~ szu]g(t!;ttuall 
J,)~I!, evi !1ecv,eJll ber 

11 }"lIgallollian y UI1 
es ap, kir. Felsege I 
Len kelt legfelsőbh 
szolg~latiJan teljes! 
lUeuyteljes működés 
e~ Pl'azak Venczel 
LŐl'lncz czimz. őn 
/;ere8zlel, Feiral Tam 
eziisl erdelllkerwdet 1 

llleltoztatott. 

S, Buoay Jáno~, olU. 

őrmester J 864, eVl 

~IJ. sz, gyalogezl'er1hez 
i~prili8 hű öoán 11 fen 

I ezredhez áthelye 
~1 even át szolgál. 

Ezen idő alatt a 
nyainek fáradhatlan 
I~al eleget tett, 
el'telmesen befolyás 
Szol'~alommal oktatt,t 
öl'set mindenkor 
tOllsági szolgálatot 
jobb el'edmenynYél 
bozzájárult a 
es a csendől'se~ 
'h e 8e ez, 

Buday őrlllester a 
zeIt el'demeiert edrliC1 
ret~eu es hl váló ~ 
teljes elismel'esét 
bec5Üleset lhaC1a iránt Il ,I) , 

k ogy ~lly elisrueré 
l e Ilerek altiszt 
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... b;l,vi ó:-;; .I ;_ ~ II iL ji i , lugllagyubul'óSJ',L a cscndörHég-
11l'I/ t.üHött l-\~olgcÜH,ti idő utÚ?,. a c::l<:lnd?l'ségi ~er
het) 8~olg-itltLtLall sl';el'z;tt ~~sh iog~ctt~oza~ok l;ll.~tt 
IS~)(J. évi deczeuluer ho l-Jevel felulvlzsgalat, n,~Jall 
l1yngá.lloluúnyb~ helyoztet~e~, .111el~ al~alolllbol o, cs. 
~8 ap. kir. Felsege 1891. ~Vl .J,al~uar ho ~,l-é.n Be?s: 

1>011 kelt legfelsőbu elhatarozasaval, a kozblztonsagl 
s~olg[Lla,tLan teljesített sok évi, kötelességhü és ered
luénytelj es lllűködésük elismeréseül Niko!a J ó.z~ef 
éH Prazak Venczel őrmesterekllek, valamInt Vltlts 
Lőrincz czÍmz. őnllesternek a koronás ezüst érde1n-
7.-t!/'t:8ztet, Feiral Tamás czÍluz. örsvezetőnek pedig az 
ezüst érden~kere8ztet legkegyelmesebben ac1ományozni 
luéltóztatott. 

* 
~. Buday János, lll. kir. I. sz. csendőr-kerületbe li 

öl'luester 1864. évi márcziuA hó 8-án a cs. és kir. 
60. sz. gyalogezredhez felavattatott és már 1865. évi 
április hó 6-án a fennállott cs. kir. 8-ik csendőr
ezredhez áthelyeztetett, e szerint Iuegszakítás nélkül 
"27 éven át szolgál. 

Ezen idő alatt a legfelsőbb szolgálat követehllé
Ilyeinek fáradhatlan buzg;llolllmal és vas szorgalolll
Illal eleget tett, alárendeltjeit minden alkalommal 
értelmesen befolyásolta s buzdította, azokat kiváló 
szor15alomlual oktatt-t és vezette; mint örsparancsnok 
örsét nlindenkor példás rendben tartotta, a közbiz
tonsági szolgálatot kitünő szakértelenlmeL és a leg
jobb ereclménynyel vezette, mi által lényegesen 
bozzájárult a szolgálat érdekeinek előmozdításához 
és a csendőrségi intézmény tekintélyének emels
séhez. 

Buday őnnestel' a közbiztonsági szolgálatban szer
zett érdemeiért eddig már kiIenczszer részesült dicsé
ret,ben ~s kivá~ó Jnüködése által úgy előljáróinak 
telJe~ el~smeréset~ ,lnint . a hatóságok és a lakosság 
bec:inléset maga ll'ant kIérdemelte. 

,11ogy Inily ~lislneréAre méltö tevékenységet fejtett 
kl e derék alhRzt lné~ az utolsó években is, az kitet-



IUS 

szik azon körühllényuől, hogy ö a.z 187S. óvtöl az 
1890. év végeig sZell1élyesen 94 bünesetet derített ki 
és ezek tettes eiként 192 törvénysértőt tartóztatott 
le ,~ szolgáltatott át az igazságszolgáltatás kezére. 

O cs. és ap. kir. Felsége - legfelsőbu :figyel. 
IDére méltatva ezen jeles altisztnek a közbiztonsági 
szolgálatban való hosszas, önfeláldozó és kiváló szol· 
gálatteljesítését - 1891. évi május hó 15·én Lainz· 
ben kelt legfelsőbb elhatározásával neki a km'onás 
ezüst h'demke'resztet legkegyelmeRebben adományozni 
luéltóztatott. 

* 
9. Hambach Ernő czünz. őrmester, 

10. Gyurki János, 
11. Witzl János, 
12. Kerekes Sándor és 
13. Tummó Imre csenc1őrök, a II. sz. csenl1ől'

kerület állolllányában. 

el' Z' l ' A battonya1Jaza,( ,(f s ,everese. 
A mult 1891-ik év nyáre16jén a magyar Alföld 

egyes vidékein a lakosság tetemes részét képező 
mezei munkások között oly sociális természetű moz
galmak kezdődtek, a melyek első sorban arra irá
nyultak, bogy az aratásnál eddig dívott szokásos 
munkabér tetemes en felemeltessék, ellenben az ezen 
munkások által eddig tett szolgáltatások jelentéke
nyen leszállíttassanak. 

Ezen mozgalom a szonlszédos nagyobb városokból 
a kérdéses vidékekre ki-kiránduló socialista érzelrnl1 
és teljesen ezen tévhitnek Rzolgálatában álló egyének 
lelketlen izgatásai és bujtogatásainak volt látluttó 
következménye. 

H mivel ezen ;'.túlhajtott követeléseket a ll1unka.adó 
- az általánosan kedvezőtlen közgazdasági viszonyok 
alatt szintén szenvedö - földLirtokosok önká~'uk 
nélkül lleln teljesíthették ; de a hatóságok is a lnnll
}<:ások szer7.ö(1ésollenos és törvénytelon követeléBcit 
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Mikent te,uL , 
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jlünl hajlanda, II 

'~ nyilt erőszakkal me~ k l" Ily eszn1ekne ~(; 
tlülesek, melyek kül 
gyekbell ütöttek fel 
tasara, - neho7Y 
közg~z(lasá~i viszon 
mezei munkaqok 4> OJ(, VI 

kJzv8Bz8!ylye válj on 
szamú csenrlörse~ 

r u~~n ezen mozgalmat 
esetoen - II Cly eaY'8 o. 1) 

karhatalommal karőlt 
lesek elfojtására 

Bál' mindezen e,gYé 
tnrtasa 8 derek es vi 
láuosan csak dicserete 
kimagaslik mindenek 
1 Ől'mester es 4 Csend 
~,özs~hen, 1891, é ri i: 
ll\zatlas alkalmával tan 
,Uo/unis a közeli 0, 

8°9 es katollasag által 
Illan I LUj t oga tó k ~ c.' 
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szintén II e III tálllogathatták, sőt őket a helyesebb 
, , b'k' t l' l' b'· belntásra. es a e es II ,on va o megmara<. asra Irnl 

111eo llelll szüntek: azért ezen néposztály haragja a 
közllfttóságok ellen is irányult s megingathatlanok 
voltak azon tévhitökben, hogy a hatóságok csakis az 
öket megvesztegetett föhlbirtokoEok érdekeit szol
gú,lva, ~t kOTlllánynak az ő érdekükben állítólag ki
allott s követeléseiket foganatosítani elrendelő paran
CSB,it eltitkolja s végrehajtani nem akarja. 

l\Iiként tehát minden socialis irányzatu mozga
lOD1nál, úgy itt is tapasztaltatott, hogy az események 
folyanláll a félrevezetett s bujtogatott nép a leg
képtelenebb ámításokat is valónak s a hatóságok 
jóakaró kinléletességét gyengeségnek hiszi s ebből 
kifolyólag magatartása is rohamosan azon lejtőre 
jutni hajlandó, a mely törvénytelen czéljait kész 
luég nyílt erőszakkal is kiküzdeni. 

Ily esznléknek következményei voltak azon zen
üülések, rnelyek különösen Békés és Csanád me
gyékben ütötték fel fejöket s a melyeknek elfoj
tására, - nehogy az az ált.alánosan kedvezőtlen 
közgazdasági viszonyok folytán mostoha sorssal küzdő 
111ezei lnunkások között országos kiterjedést nyerve, 
kSzv8szélylyé válj on . - azon vidékeken nagyobb 
szárnú csendőrségi erő összpontosíttatott, a mely az
után ezen mozgalnlat féken tartotta; de lllégis több 
esetben - úgyegyedűl, mint az igénybe vett katonai 
kal'hatalolumal karöltve, - kénytelen volt a zendü
lések elfoj tására fegyverhasználatot is alkalmazni. 

Bár luinc1ezen egyes eseteknél a csendőrség lnaga
tn,rtása s derék és vitéz hü kötelességtelj esítése áltn,
lánosan csak dicséretet és elismerést érdelnel; mégis 
kituftgaslik mindenek felett azon magatartás, a melyet 
1 Ől'nlestel' és 4 csendőr a csanádmegyei Battonya 
l\ö:t.ségben, 1891. évi junins hó 21-én kiütött lllunkás
l:ízac1ás nJkalnlával tanusított. 

Ugyanis a közeli Orosházán történt s a csen<.1őr
Rúg és ku,tonaság által fegyverrel elfojtott zendiilé8 
n(;ú,n a bnjtogatók n, csn,nó,chnogyei nagy8~dtlnú 1111111 -
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kások között hin tették el az elégeaetlenség lnagv{Lt 
s lázították őket fi, nlunkaadók irányában való 
engedetlenségre és zendUlésre. - S ezen áldatlan 
luűködésükre j ó talaj volt különösen Battonya, luely
nek 12,000 lakosa között a mezei luunkások szállla 
több ezerre rng és a kik Inál' Inegelőzőleg js folyton 
izgatva és bujtogatva, különben is ingerlékeny haugn
latban voltalc 

Itt BattonJán történt tehát az, hogy a lUÚlt 18~}1. 
évi junius hó 21-én, egy vasárnapi napon, reggel 
8-9 óra között, mitlőn a lakosság nagy része lnég 
a tenlplomban volt, a községháza előtt egy kisebb 
csoport munkás ácsorgott, kiket a szintén jelenlevő 
Pakurár Demeter, a munkásoknak különben egyik \ 
szóvivője, izgatólag felszólított; hogyaszolgabirói 
hivatalnál meglevő azon miniszteri rendeletet, a lnely 
Rzerint fL munkásnak napszáma 1 frt 50 krra van 
megállapítva s az ugynevezett robot és uzsora be
tiltatott, követeljék ki. l\l:iD;thogy erre a tömeg 
lázongani kezdett, Lungn Aron községi rendőr a 
további lázítást nlegakadályozandó s a munkás 
Illozgalmak folytán kiadott hatósági rencleletnek ér
vényt szerzendő; Pakurárt letartóztatta s a községi 
fogdába elcsukatta. 

Röviddel ezután a templomból a nép is kijött s a 
hogy az egyik mnnkásvezető, N agy György, Pakurál' 
letal'tóztatásáról értesűlt, nagy szavakkal csoportot 
gyűjtött maga körül s mivel ekkor ez Inál' lell etett 
1500 fővel, tehát a tömeget Pakurár kiszabadítására 
izgatta s lázÍtotta arra iR, hogy a már eIulített 
l11iniszteri rendeletet erőszakkal követeljék ki a fő
szolgabirótól, mivel csak azért nem lesz kiadva, 
Illel:t a J:i;ataln?kok, meg vannak vesztegetve; majd 
pe(hg mIdőn Inal' latta a tÖlnegnek nlÍnc1enre vn,]ó 
elkészültét, négy munkást lnao'a Il1ellé vett s fi fő-
8zolgalJÍróhoz volt 11lenendő, ~ kiszabadítást éR It 
rendelet-kiadást követelendő. 

U tköz~")C~ t~láll{?ztak fi, ~orrongú,s hallatára el(ísiei,(í 
ITel'vfl,y .Kahnu,n fos7.o1gahll'ÓVH,l, kinek kövotel(~Aoilwt; 
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Hambach őrmester 
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csak kardosan indult 
get csoportosulva tal' 
A főszolgabiró hiáb 
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elő is adták, de ennek ügyök Illegvizsgálására vonat
kozó igéretével meg nelU elégedtek, hanem a község
ház előtt csoportosulva levő munkásokhoz vissza
térve, úgy Pakurár szabadon bocsátását, luint a 
luiniszteri l'endeletnek kiadását a községházába érke
zett főszolgabirótól n1ár erőszak alkalmazásának 
fenyegetése luellett követelt ék. 

Ezen időben találkozott Szabó Lajos szolgabü'ó 
Witzl János csendőrrel, ki éppen a járásbirósághoz 
volt rnenendő ügyiratokkal s megbizta őt, hogy 
jelentse örspal'ancsnokának, miszerint lázadás van 
készülőben s az örsparancsnok jöjjön szen1élyesen a 
községházára. 

A battonyai örs 6 fővel van rendszeresítve, de az 
általános munkásmozgalom okából ez időben luég 
2 fővel megerősíttetett s Hambach Ernő lovas Ő1'
Illester vezénylete alatt állott. Az örsön akkor az 
örsparancsnok, továbbá Kerekes Sándor, Witzl János, 
Tummó Imre, Gyurki János és Bóka István loviLE 
csendőrök voltak honn, míg Szalay Jenő és Balázs 
Ferencz csendőrök az nap éppen a szomszédos Tor
nyára voltak vezényelve, hogy az ottani munkásokat 
ellenőrizzék. 

Hambach őrmester tehát csendőreit azonnal fel
szereltetve, a főszolgabirót felkeresendő egyedii.l és 
csak kardos an indult a községházához, hol a töme
get csoportosulva találta. 

A főszolgabiró hiába kísérlette meg folyton csilla
pítani a már felbőszült népet, hogy az általuk kért 
miniszteri rendelet nem létezik, tehát ki sem adhatja; 
a nép őt lenyuzással 8 kapura való szegezéssel 
fenyegette s folyton ordítozva követelte a n1iniszteri 
rendelet kiadását. Az őrmester a tömegen áthalaova, 
jelentkezett Hervay főszolgabirónál s tőle azon fel
hivást kapta, hogy legénységét szereltesse fel, <1e 
csak hagyja őket készenlétben a laktanyában, ne
hogy a nép látásuktól még jobban felingerüljön. 

Hambach őrmester azonban az előzn1éuyokr()l 
{Il'tositlvén, belátta, hogy ezen intézkedés éppen neln 
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lenne helyes; Inert Ö egyedűl Init SeIn seO'íthet 
b k " . tk l t" , l' , l n ne s ~ e o"\'e, ez le o va sagna csendőrei csak elkésve 

.lele,uhetnenek illeg, tehát a, helyzetnek észszerií. át
tekllltésével a vett szolgabirói felhivást lllellőzte és 
a,zz~l, elle~tétben cselekedett oly~éppen, hogy a lak
td.nyaba SIetett, felszerelt s ft Inal' készenlétben álló 
f') cs~nd,őre kö~űl Boka ,István csendőrt alaktanya 
lnegorzesél'e vIsszahagyvan, Kerekes Sándor Tummó 
Imre, Gyurkí János és Witzl János lov;s csend
őrökkel gyalog a községházához visszasietett s fi, 

lllellékntczákon észrevétlenül a közséO'ház hátulsó 
kapuján át a községházban megjelent.. b 

lVIíg a csendőrök ily Inóc10n felvonultak, addig a 
főszolg~tbiró, látva a nyers tÖlneg el'őszakoskoc1ási 
szándékát, a lázadás kitörésének elkerülése végett a 
letartóztatott Pakurár lVlitrut luaga elé állíttatta s 
111iután neki meghagyta, hogy az általa és miatta 
felizgatott munkásokat, a kik csak reá hallgatnak, 
csillapítsa le s világosítsa fel, hogy ő semmiféle oly 
nlinisztel'i rendelettel, lnely reáj uk VOD atkozik, 11el11 

rendelkezik; szabadon bocsátotta, remélvén, hogy a 
tÖluegnek tett ezen kedvezrnény csillapító jó hatás, 
sal fog lenni. De éppen ellenkező volt a hatás, mert 
lnic1őn Pakurár a n1.ál' akkor körülbelől 2000 főre 
Rzapol'odott munkások közé kilnent, a főszolgabiró 
békéltető utasítása helyett éppen ellenkezőleg a 
111unkásokat felhivta, hogy most itt van az alkn,lolll 
követelni a rendeletet s ha azt ki nem adja, akkor 
úO'y a főszolgabirót valamint az előljárókat éR az 
b' ' urakat is ki kell húzni. Ezt foganatosítandó, Paknral' 

nagy tömeg élén ujra a főszolgabi~'óho:" bemeu t, s 
követelte a miniszteri rendeletet, lnaJd kesobb az~ IS, 
ho gy a .i egy ző írj on nekik l'ögt ö,n egy f~ Iya III od v;tU Y~ 
a kormányhoz. A szorongatott foszolga1nl'ó ml~1(le~bl 
beleeO'yezett s hogy az őt már személyében IR han
talm;zni akaró dühöngő tÖInegtől akú'l: c,sak ogy 
pillanatnyira is szabad;rIjon, a, községI .. lrn~k:l:L~ 

0'1 y ta hoO'y aszokasos vasarnapI lnHlete~ckct 
lne
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ÚO'y .is történt s n, községi jegyző a tanácsteremből 
t> , l 't' k kinlent n,z ntczal°n" l0gy - a mIn ez vasarnapo on 

lL városban ősrégi szokás - a legkülönbözőbb köz
ségi ügyeket publicálja s mivel a nép azt hitte, hogy 
az általa követelt lniniszteri l'endelet is ki fog hirdet. 
totni, még a tanácsteremben voltak tömege is ki
tódult a jegyző után úgy, hogy sem itt, sern pedig a 
tOl'lláczon és az udvarban népség nem maradt. 

Az őrnlester ezen kedvező alkalmat felhasználva, 
cseudől'eit úgy helyezte el, hogy a nép a tornáczra 
nyíló ajtókat el ne érhesse s egyben meghagyta, hogy 
a n épet a tornáczra be ne bocsássák 

lVIidőn tehát az őrmester így gondoskodott a helyes 
védelmi állás Inegszállásáról, visszament a tanács
terembe, hogyabeállható harcz esetére gondoskodj ék a 
oeuDszorúlt főszolgabiró és a községi előljárósági tagok 
biztonságba helyezéséről is. Ezen urakat, kik a tomboló 
tömegtől csak az imént szabadultak meg, a helyzet 
yeszélyes volta annyira feszéJyezte, hogy készséggel 
engedtek az őrmester intézkedéseinek annál is inkább, 
Inert már zuhogni kezdett a kő be a szobába. Az 
őrmester tehát teljesen kezébe ragadván az intéz
kedést, a fennebbi tisztviselőket egy távolabb fekvő 
szobába vezette azért, hogy ha a népnek előrelátha
tólag bekövetkezendő támadása folytán netalán a, 

szobákba is sikerülne behatolnia, mégis több ellen
álláSI a akadj on; s midőn az urakat ily módon 
elhelyezte, a szobák ajtaját kulcscsal kezdette be
zárogatni, hogy annak befejeztével a kulcsoka.t 
lnagánál tartsa. Mielőtt azonban az ajtók bezárását 
teljesen befejezhette volna, kitört a válság. 

Ugyanis mialatt az őrmester még az ajtókat záro
gatta, az irnok a pnblicálást befejezte s a lllidőn a 
felolvasás végén, - 1/2 10 óra tájban, - a tömeo' 
látta, hogy a várva várt s követelt miniszteri rendelet 
llen1 lett kihirdetve, éktelen dühre lobbant s bor
zasztó ordítás között azon fenyegetéssel: « nekünk a 
fő~zolgn.biró kell, hogy a kapura szegezzük, az urak 
l111nd rab16k, üssiik agyon a csendőrőket, Inert a~ok 

s 
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is az urakkal tartanak, 111eg vannak vesztegetve stb. II 
- a jegyzől'e rohantak, de ez avisszavonulására 
nyitva hagyott kis kapun gyorsan a községházába 
visszaszaladt. A tömeg pedig fékevesztett dühhel 
Rzitkozódva, most már nyilt lázadásban kitörve, n, 
nyitva maradt kapun keresztűl az udvarra tódult 
úgy, hogy egy pillanat alatt az udvar és a kapu
bejárat 400-500 munkás által volt ellepve, kik 
látván, hogy a tornácz a csendőrök által van illeg
szállva s ezen positióval a községháza védve s ily 
Illódon ők megakadályozva abban, hogy a tisztviselő
ket felkonczolják, még fokozottabb dühhel a csenc1-
őrökre vetették magukat s «üssük agyon a zsanc1á
rokat) ordítással, botokkal és kövekkel intéztek 
támadást. 

A csendőrök, kiket az őrmester pillanatnyi távolléte 
alatt Wi tzI csendőr - mint legidősb - vezényelt, e 
kritikus pillanatban sem veszÍtették el bátorságukat 
és hidegvérüket, s még mie] őtt a fegyverre a ppellál
nának, még egyszer hangosan felhivták a dühöngő 
tömeget a hátrálásra s figyelmeztették, hogy külön
ben fegyverüket lesznek kénytelenek használni. -
l)e mindhiába, a tönleg sokkal inkább ingerült volt 
s cselekvésében a törvényes határon már sokkal 
inkább tulment, semhogy legkisebb józan belátása 
is maradt volna s felkorbácsolt szenvedélyének nlin
den igYflkezete csak arra irányult most már, hogya 
csendőröket, kik eléjölrbe álltak és a tisztviselőket 
lekonczolják; - s :így bekövetkezett az, a mi el
kerülhető többé nem volt. 

A csendőrök állásukból meg nem mozdulva, abban 
megingathatlanul keményen megmaradtak. Ekkor 
történt, hogy a támadók soraiban egy lövés dördült 
el s egy Nemes József nevű egyén, ki a tömeo- élén 
volt, a táma~ást az által kezdette Illeg, hogy °Witzl 
János csendőrre egy doronggal hatalmas ütést lllél't 

mig a többiek ezzel egyidejűleg kövekkel és dOl'Oll~ 
gok~{al ldt.TOlll oldalról t{unadtál{ meg a cSelHlőrökot, 
a klkhe~ azonban e~en l)illan21thau csatlulkozott. ft.7. 
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elclöl'dült lövés hallatára oda sietett Hambach őr
lnester is. 

Witzl csendőr a reá Iuért ütést fegyverével fel
fogva, egyi <.lej üleg ICl'opatsc~ek-féle ismé~lő karab.é
lY:'Lb:t egy töltény t, akart a tarból feladnI" de .e pIl
llLllatuan a ,támado N emes József egy maso(hk oly 
li tést Inért a csendőr felé s az ez ellen hárítani 
felkapott tárkarauélyra, hogy a dorong vége letörött 
s Witzl csendőr arczának repülve a szemeit érintvén, 
öt pár perezre IlJegvakította s megtántorította. De 
ezen válságos pillanatban, a midőn nem látva véd
képtelen volt s ellenfele ezt felhasználni is akarva 
Inár reá rohant; e csendőr bajtársa, Gyurki János 
csendőr, ki lJozzá legközelebb állott, bajtársának 
111 egtáluadóját nyomban úgy lőtte mellen keresztül, 
hogy az azonnal meghalt. A tömeg azonban a nagy 
kézi tusában nem igen vette észre Nemes elestét s 
111ég hevesebben támadott. Ezen vad, izgalmas jele
net között dördült el még a csendőrök 7 lövése, és 
pedig Gyurki János, ki bajtársának megtámadóját 
lnegölte s így bajtársát megtorolta és megmentette, 
1uásodik lövés ével agyonlőtte a reá rohant Stuber 
Istváu napszámost s tett még egy lövést, összesen 
tehát hármat; Kerekes Sándor csendőr szintén három 
lövést és Tummó Imre csendőr 2 lövést. S vitéz és 
bidegvérű, bátor katona-szívre vall azon eredmény, 
hogy ezen öszesen 8 lövéR után a küzdtéren nlaradt : 
3 halott, 1 sulyosan sebesült s még az nap meghalt 
munkás és 5 sulyosan sebesült egyén, - s hogy ezeken 
kívül mennyi könnyű sebesülés történt, az meg nem 
állapítható; Inivel a törvényes következményektől 
való. félelem miat~ a sebesültek lehetőleg eltitkolják 
sebeIket, - de bIzonyára lnég nagy\.)bb volt azok 
száma, kik könnyü sebbel rnenekültek. 

l\Iülőn tebát a jól irányított lövések következtében 
a t~tmadók halomra hullottak, a tömeg megrettent, 
nlaJd az előbb még féktelen düh réluületté változott 
ú/t R ele8ett társaikat a küz(ltéren hagyva 1ueO'fo1'
d II !tn.1\: éR eszeveszett fntú,ssal az nd varbóLl kl a kö~ség-

8:1• 
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háza előtti piacztél're Illenekültek vissza; ott azon
brtll ~llás t foglaltak. 

A csendől'ök a tömeg lnegfutalnoc1ásakor - ekkor 
yolt 1/2 10 óra - a tüzelést azonnal beszüntették, s 
a kapu bejárata előtt foglaltak állást. 

A rövid idő után ismét háborgó néptöuleg Ul{L!" 

UIOst újra a községházát kezdette kövek, botok, fa
darabok s téglák dobálásával ostroluolni s a 
csendől'öket oldalvást dobálni ugyannyira, hogy a 
községház összes ablakai, keresztléczei és az ablakredő
llyök összezuzattak s nehányszor a csendőrök is 
találtattak, a nélkül azonban, hogy kOlllolyabb sérü
lés történt volna. 

Ezen ostromállapot a déli harangozásig tartott, rt 
nlidőn a lázongó tömeg nagyobb része haza ment; 
de a visszamaradt kisebb rész folytatta előbbi dobú,
lásait. 

Hambach őrmesternek a délelőtt folyamán alkalu1a 
nyilott arra, hogy észrevétlenül intézkedett, miszerint 
a Tornyán szolgálatban levő Szalay Jenő és Balázs 
Ferencz csendőröket lovas küldönezezel bevonultat
hassa s ezen járőr tényleg délután 1/22 órakor, mi
után még a laktanya-őrizetre visszahagyott Boka 
István csendőrt is magukhoz vonták, bevonult s 
Hambach őrmesternél jelentkezett. 

3/42 óra volt s most már 8 csendőr állott harcz
készen de a tömeg is a csendől'ök csatlakozása után 
szintén gyülekezni kezdett s előre látható volt, hogy 
a lázadásnak délután folytatása lesz. 

Hambach őrmester megfelelő védelmi állapotba 
helyezkedett tehát; a községháznak a piaezra nyíló, 
valamint a hátulsó kapuját elzárta, vízipuskákkal és 
szekerekkel belülről eltorlaszoltatta, csendőreivel az 
uel varon mindkét kaput 8zemlnel tarthatólag foglalt 
állást s általában a legczélszeriibbell éR a helyzetnek 
lnegfelelően elkészült a bekövetkezendő hal'c~l'a. 

A pi!lanatró:. pillana~l'a isrl1ét szaP?l'oc16 tÖlueg 
délutánI 4 61'Ulg elégge csendesen VIselkedett 11 
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luetlett. l\fiután azonuan a népet csupán azon hír 
tartotta csendesebben, hpgy a délutáni 4 órai vonat· 
t.al katonaság fog Arach-ól megérkezni; luikor ez nenl 
történt, lázongását a legborzasztóbb káromkoc1ások 
lllellett azon ordítozások kiséretében: « az urak rosz· 
szul csinálták, nem kapnak katonapágot, üssük ag-yon 
fl, zsandárokat és a főszolgabirót» újból megkezdette 
s fi, csendőrséget eleinte a kerítésen át kőzáporral 
borította el, majd vérszemet kapva, nagy tömegben 
a hátsó kaput nlegrohanta s a torlaszok daczára be· 
rontotta. A kapu bedőlt, a torlasz széjjelmállott s 
tódult vad ujjongás8al be a tömeg; elől a nők. De 
szemben találták lnagukat a nyolcz lőkész csendőr· 
rel s Hambach Őrluester azon figyelmeztetésére, hogy 
ha még egy lépést tovább jönnek, beléjök lövet, 
visszahökkentek s megállottak. A nők ekkor a férfia· 
kat szidalmazni, gyáváknak nevezni s mindenképen 
támadásra ingerelni iparkodtak, a csendőrséget pedig, 
luely nehány lépésnyire lövésre készen rendíthetet· 
len higgadtsággal állott, ruházatuk felemelése mellett, 
szitkozódó és fajtalan beszédekkel becsmérelték s 
kőzáport zudítottak reája. De ezek rendületlenül 
álltak helyeiken s bár kővel többször találva lettek, 
nem tartották szükségesnek a fegyverhasználatot ; 
Inivel harczkészségük magában elég volt arra, hogy 
a tÖlueg előre törni ne merjen s megmaTadjon a be· 
tört torlasz mellett s csak onnan kiabálj on és 
dobáljon. 

Ezen állapot délután 4 órától este 3/48 óráig tar, 
tott, a Inikor a Szegedről kirendelt 2 század gyalog· 
ság s 8 órakor Zgorszki László csendőr-százados 
szárnyparancsllok 920 csendőrrel s az utközben szonl· 
szédos örsökről hozzája csatlakozott 6, összesen tehát 
2G csendőrrel Battonyára megérkezett. 

Ezen erő fedezete alatt azután nyolllban az eddig 
véc1ehni állásban volt csendőrök tevőlegesen is fel
léptek El a fökolO1nposokat, kiket napközben eléggé 
lnegfigyeltek és k{Ll'hozn,tos lnilködésük lnia.tt kisze· 
llJeltek~ sz{u.uszerüü 2;-{ főt, ki)zöttük n. reggel s~a~ 
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Latloll Locsátalli kierőszakolt főlázítót, Pakurál' :De
Illetert letartóztatták; - a lázadás le volt verve. 

E csendőröknek mindenike aluaga hatáskörélJoll 
úgy viselkedett, hogy a hű kötelességteljesítésnek 
legszélsőLb határát is elérte s egy pillanatra seUl 
ingott meg vitéz és rendíthetlen, önfeláldozásig menő 
katonás magatartásában. 

Hambach Ernő őrmester átlátva a valódi helyze
tet, nem teljesíti azon felhivást mit a főszolgabirótól 
nyer, hanem ezzel ellenkezőleg összes erejével jele
llik Ineg a válságos ponton s így egyszerű jelenlété
vel is megmenti a tisztviselöket először a bántal
lllazástól, de később életöket is; majd a publicálás
hoz kitódult tömeg eltávozását ügyesen felhasználva, 
ezen alkalmas pillanatban megszállatja csendőreivel 
a védelem kulcspontját s határozott félreérthetet
len utasítással látja őket el; azután visszatér s 
gondoskodik a tisztviselőkről, ezeket úgy rejtve el, 
hogyalegkomolyabb eshetőség bekövetkezte esetén 
is, ha t. i. a csendőrség leveretnék, ők minél későbL 
éressenek el a nép dühétől s így a lehető bizton
ságba helyezi őket; majd az események rohamos 
betörésénél visszasiet kis csapatához s vezeti hig
gadtan ezek küzdelmét, elkerülve a felesleges vér
ontást; a tánladás visszaverése után gondoskodik, 
hogy távollevő csendőreit magához vonja, távirati 
jelentéseket küld széjjel, a védelmet a legczélszerűb
ben rendezi, torlaszokat emeltet s midőn a tönleg 
ezeket bezúzza, oly higgadtan és határozottan lép 
fel, hogy a támadást folytatni llenl 111erik ; s a Ini 
végül nagy érdemeitI szánlítható fel, az azon önura
LOln, hogy a torlaszok bezuzása ut(Ul a ködobáláso
kat és vérjg sértő piszkolódásokat is ölltndatosan 
oltűrve, neln engedett szabad tért a fecryveres 111e cr-t l , k I. h o 
or asna , s Igy ott ~s a felesleges, - bizonyára igen 

teterues aldozatok altal lnegkeseriileutlett _ véron
tást elkerülte; s legvég-ül rnin(htzo]{at, kik n. törvé
nyes ren(l ellcl ti fcll:'Lzat1:íst Rzitottú k é~ Yl'zot.ték, 
'~en jl:gttlnH~R ól"{~kht~H is j tI! s~ell~n191 tn,rf;oUu. 14 
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öket, kózrekerítette: - ezen altis:tt valóuan hivatá
~[tJ1ak lllagaslatán állott, a veszélytől vissza nem ret
{,oni, s azzal daczolva s a vezetést kezébe ragadva, UJ 

halálos küzc1ehnet bátran elfogadta és vitézűl kivívta, 
s így Inentette Illeg a fegyver becsületét, így a tiszt
viselőket és III agát a közigazgatást egy szégyen
t.elJ es botrány tól, de magát a várost is attól, a 
Illi bizonyára bekövetkezik ha a vért szomjazó tömeg 
elő~zör a csendőröket, azután a tisztviselőket fel
konczolja, hogy t. i. a lázadó tömeg a várost fel
gyújtja s az intelligens és jobb lnódu lakosokat 
rabolja s gyilkolja sbeálljon - habár rövid időre 
is - a teljes anarchia. Ezen higgadt körültekintés, 
vitézség és erély oly minta~zerű magatartást bizonyí
tanak, a mely díszére válik ezen altisztnek és a 
testületnek. 

A csendőrök közül Gyurki János különösen is ki
tüntette magát az által, hogy először bajtársának 
bántalmazóját lelőve, ez által őt megtorolta s nleg
lnentette és fedezi addig, mig magához tér, nl aj II 
hasonló kérlelhetetlen erélylyel saját megtámadóját 
is lelövi; - Witzl János csendőr az őrmester pil
lanatnyi távolléte alatt átveszi a vezényletet s a be
rohanó tömeget lnegkisérli a törvényes útra való 
visszatérésre rábírni, Jllajd megsérül s ez alatti véd
képtelenségében baj társai oltalmazzák, de magához 
jöve, a további tüzelést beszünteti; mivel látja, hogy 
~1 tömeg amugy is menekül már s nem hagyja magát 
az emberi gyarlóságból kifolyó bossznérzettől további 
vérontásra ragadtatni; - Kerekes Sándor és Tummó 
Imre csendőrök 8~intén luindvégig a legbiggadtabb 
önuralmat, erélyt és vitézséget tanusítva, előljárójuk 
parancsait hiven és önfeláldozóan teljesítették s midőn 
a fegyveres eldöntésre került a sor, akkor oly ügye
sen és erélylyel, ernellett öntudatosan használták 
fegyveröket, hogy a roham visszaverés e után a küzd
téren éppen a lázadás főbujtogatói rnaradtak halva 
vagy snlyosau 111egsebesülten. De mindannyian Ineg
jll~athatatlanul tartották a legnagyobb veszélyben i~ 
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áll{tsaikat s nekik köszönhető, hogy a törvény tekin
télye végre is megmentve lőn s az anarchia J3at
tonyán be nem következett. De e kitünő magatar
tásnak nem utolsó érdeme volt azon kihatás is, hogy 
az alföldi lllunkás-mozgalom ezen eset befolyása alatt 
Illeghökkent, látta azon veszedelmet a melybe rohanni 
készűl s hogy 8zükség esetén a csendőrség kérlel
hetetlenül tudja megtorolni a törvénynek lábbal 
taposását és ezen battonyai eset után az alföldi 
lllunkás-lllozgalolll azonnal lankadt s mihamar meg 
is szünt. 

Ezek voltak eredményei 5 derék csendőr vitéz és 
ok9s magatartásának. 

Ö csász. és aposto királyi Felsége mindezeknél 
fogva a Bécsben 1891. évi november hó 25-én 
kelt legfelsőbb elhatározásával: a battonyai lázadás 
leverésénél tanusított vitéz és erélyes magatartá
ért s a különösen megbiszható és kötelességhű kitar
tásért a veszélyben Hambach czjmz. őrrrlesternek és 
Gyurki csendőrnek, utóbbinak egy bajtársnak köz
delemben történt megmentéseért is, az első osz
tályu vitézségi ezüst ér1net)· Witzl, Kerekes és 
Tummó csendőröknek pedig a 'másod osztály~" vitéz
ségi ezüst érmet legkegyeseLben adományozni mél
tóztatott, - míg Szalay, Boka és Balázs csendől'ök ,:~) 
a fennebbi alkalommaj tanusított bátor és higgadt 
magatartásért a honvédelmi miniszter ur által dicsérő 
okirattal tüntettettek ki. 

II. A m. kir. honvédelmi miniszter úr ő Nagy
méltósága dicsérő elisDleréséhen részesültek 

1. Nagy Józse! m. kir. r. sz. csenc1őr-keriiletbeli örsvezető. 

1890. évi szeptember hó ü-én Als6-l\omanán Niknlai 
J;inku lttu kárára 2 dl'b, özv. Dávid H:os\l;tea Kino
perin kárára 1 ch'b és üchün rtofu kál'ál'i1 1 darab 
lovat, összesen 220 l'rt értékhen iSlneretlen tette:-::ek elloptn,k. 
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A hévizi Öl'Spa.l':111csnokság a lopásról értesülve, a 
llycnnozást azonnal ll1egincHtotta ugyan, ele járőrei 
I:> e III rt községben, seUI annak könlyékén erechnényre 
110n1 jutottak. 

Ekkor maga az örsparancsnok, Nagy Józ8ej örs
vezető, N agy Dénes csenc1őrt maga mellé véve, a 
nyonlozást szepteluber bó l4-én újból felvevé s a 
csakhamar fellelt nyolnok után indulva, egész Brassó 
és Háromszék megyékig ment. Utóbbi megye Köpecz 
községébe érkezve a járőr tudomására jutott, hogy 
I\:arúcsony Sándor, Varga József és J áger István, 
ottani lakosok lólopásért már több ízben büntetve 
voltak s egyáltalán igen gyanus életmódot foly tat
nflk; ellnek alapján a járőr a nagyajtai örs egyik 
járőrének segédkezése mellett nevezettek lakásán 
házkutatást tartott, mely alkalon1mal a gyanusítot
takat ugyan nem találták otthon, de 6 drb járlatot 
fedeztek fel, melyek vakarásokkal voltak tele; miért 
is azokat a járőr elkobozta. 

Miután a járőr megtuc1ta bogya keresett czigá
ny ok állítólag ló· és gabnavásárlás czéljából Foga
rasra mentek, ennélfogva - hogya járlatok kiállí
tásáról és az azokban eszközölt javítgatásokról 
felvilágosítást nyerhessen - a járőr fl, czigányokat 
oevárandó a községben figyelő állást foglalt el. 

Szeptember hó l8·án éjjel csakugyan haza jött 
Recsenyédi Mózes, ki szintén a gyanusított czigá
nyokkal Fogarason volt és a gyanusítottak egyi ke 
J áger István. 

A mint Recsenyédi lnegtudta hogyacsendőrök a 
czigányokat keresik és már házkutatásokat is tartot
tak, rögtön a Brassó felé induló vonatra szállt, de 
ntközben -- a mint a járőr később megállapította -
Homoródon kiszállván, az ott levő czigányokat az 
őket fenyegető veszélyről értesítette. 

Jáger Istvánt azonban :1 járőr elfogta és ez csak
halnal' be is iSlllerte, hogy Alsó-I\".o111ánán a lovakat 
ő a fennenllített 3 tárf1ával és ifj. Varga .T ózseffp l 
lurt.a el s hogy ezen lopot.t loval\at szeptelll bel' h<' 



1~2 

( ·1,-ón a lHtgy-SZjeuelli orl3zágos vásáron el is adták. 
lJeünllerte továbbá, hogy ugyancsak ők a nagy-sze
Leui vásál'térről 2 lovat, Alsó-Kápolna határában 
pedig 3 lovat és egy 6 hónapos csikót loptak el, 
lnely lovakkal, - az erzsébetvárosi vásárra haj
taudók - egész Homoródig jöttek, honnan a töL
Liek őt és Recsenyédit azért küldötték haza, hogy 
uézzeuek utána, vajjon a csendőrök nem-e keresik 
őket. 

Ezen értesülés után Nagy örsvezető a czigányok 
elfogása czéljából azonnal a vonatra ült és azon 
Begesvárig ment, hol azonban - mivel Recsenyédi a 
cZjigánY9kat már eleve értesítette - senkit sem 
talált. Epen így járt a Tompa Zsigmond örsvezető
Lől é8 Dornik Rezső csenclőrből álló nagyajtai örs beli 
járőr. Ezen járőr ugyanis Köpeczen szeptember hó 
17 -én ellopott 2 ló után nyomozva J áger vallomá
sának tudomásul vétele után - azon hiszemben, 
hogy az általa keresett 2 ló szintén a czigányoknál 
le8z -- Erzsébetvárosra sietett, de ott a gyanusítot
tak at, mivel - mint már említve volt - figyelmez
tetve voltak, nem találta. -- Miután a nagyajtai 
járőr a szintén Erzsébetvárosra érkezett Nagy örs
vezetővel egyesült, mindkét járőr Segesvár felé vette 
útját, hol arról értesültek, hogy az általok keresett 
czigányokat a Gergely J ózsef~ Kolozsi József és 
Lénárdt Sándor Segesvár örsbeli csendőrökből álló 
járőr a Nagy örsvezetőtől előzőleg nyert útmutatás 
és útbaigazítás folytán lnál' kinyomozta és le is tar
tóztatta. 

Nagy örsvezető a foglyokat átvéve, azokkal az 
AIsó-I{ománál'ól ellopott 4 ló kinyomozása végett 
Nagy-f:)zebenbe indult; hozzácsatlakozott TOIllpa örs
vezető azon feltevésbAn, hogy a Köpeczről ellopott 
;J lovat is ezen czigányok anla vidéken eladták vagy 
elm~erélték. , 

Utkö:lben rL járőr a tetteseknél ta1{tlt 3 ló és 1 csikó 
tulaj donosai utú,n nyOlDozva, azokat Dicső Szent-
7\,[{~rtonbDJn Illeg ilJ találta? innen N agy-Szebellbe 
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érkezvo, [LZ Ulluall ollupott ~ ló tulajdonosát Ü3 sike
rült llwgtalálni, valaulint az AIsó-l\:.ománáról ellopott 
l ~ lovat is N agy- Szeben környékén fekvő falvakban 
kiderÍ teni. 

Nagy öl'svezető, bár czélj át, hogy az örs körleté
Lől ellopott lovakat és a tolvajokat kézrekerítse, 
elérte; nem elégedett Ineg ezen eredménynyel, hanelll 
UJ nyomozást lankadatlan buzgalommal tovább foly
tatta és e fáradságos nyomozás során kiderítette lllég 
ft következő lólopásokat, melyeket mind a nevezett 
cúgányokból álló tolvaj -szövetkezet követett el: 

Besztercze-N aszódmegye Altdorf községében augusz
tus hó 22·én 3 lovat és 1 csikót loptak el, melyeket 
a tettesek az alsó-visti vásáron augusztus hó 25-én 
adtak el; a voilai legelőről augusztus hó 13-án 
3 lovat, - a paroi és veniczei legelőről 3 lovat, -
a szásznádosi határból 3, - a feketehahniból 3, -
a szakadátiból 2, - a prazsmári baromvásárról 2, -
a baráthelyi községi legelőről 1, - a kistoronyi határ
ból 2, - a fenyőfalvi határból 2, - a nagy-selyki
ből 1, - a szászhermányiból 4 és a rozsondai határ
ból 2 lovat loptak el. 

A járőr megállapította, hogy ezen tolvaj-szövetke
zet ápriliE', havától szeptelnber hóban történt letar
tóztatásaig összesen 42 drb lovat lopott; ezek közül 
a járörnek sikerült 24 darabot 1285 frt értékben 
kinyomozni és elkobozni. 

A tol vaj szövetkezet fej e Karácsony Sándor volt, ki 
azonban a lólopásokban tényleg nem igen vett részt, 
hanem inkább a lopott lovak eladásával foglalkozott, 
luely czélra a járlatokat akkép szerezte meg, hogy 
vásárok alkahnával vásárlást szinlelve az eladóktól 
a járlatokat átírás végett elkérte de az átirt járla
tokkal Inál' nem tért vissza az eladókhoz, hanenl a~ 
igy szerzett járlatokon az épen a tolvaj szövetkezet 

i.:rtokában levő lo!,ott lovak leirásához lnérten, elég 
ügyesen javításokat eszközölvén, így a lopott lovakon 
könnyü szelTel túladott; a többi czigány pedig leg
in~úbL a lopássiti foglalko~ott, 
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,Nagy Jázsef örsvezetőnek, kinek e szerint 051 (ll'áu 

kereRztiil tartott, N agy-I{üküllő, IGs-E.üküllő, SzeLen, 
Fog~u'as, Hárolllszék, Brassó, U dval'hely, l\faros-Tonla 
és Besztercze-N aszórl rnegyék területén eszközölt eré
lyes és fáradságos nyolllozás folytán sikerült ezen 
9 várillegye területén a közbiztonságot nagy nlél'vben 
veszélyeztetett tolvajszövetkezetet a törvény kezére 
juttatni, a m. kir. honvédelmi nliniszter ár teljes 
elismerését fejezte ki, a m. kir. belügyminiszter úr 
pedig neki 40 frtnyi j utaloludíj at engedélyezett. 
A nyomozásban résztvett többi legénység az L sz. 
csendőrkerületi parancsnokság részéről nyert meg
felelő dicséretet.~l') 

" J\ 

2. SUL1'esak FerenGz örsvezető, czÍn1z. őrnlester a 
lllagyar kir. horvát-szlavon csendőrség állományáball, 
a közbiztonsági szolgálat terén hosszú időn át tanu
sított buzgó és kötelességhű magatartásaért és ered
ményes szolgálatainak méltánylásaul a m. kir. hon
védelmi miniszter úr által kiállított dicsérő okirattal 
lett kitüntetve. 

Ezen már 24 évig a csenc1őrségnél szolgáló alti,szt 
működéséből egy igen tanulságos esetet vélünk fel
említendőnek, mely esetnél Srnresa.k őrmester egy 
ügyes intézkedése által váratlanul szép eredményt 
ért el. 

Ugyanis az 1888. év folyamán a felügyeletére 
bízott dugoseloi örskörletben, valamint a szonlszédo8 
örsköl'letekben egymás után több betöl'éses lopás 
fonlult elő és bár a csendőrség minden erejét llleg
fes~ítette, a tettesek nyoluára nem tudott jönni. 

Igy a többi között HereucHé József prozorjei lakos 
~árára is több rendbeli l'uha és egy kettős CSÖVll vadász
fegyver lopatott el, lnely lopás nliatt uO'yan t.öbl) 
egyén lett letart6ztatva, kikre S'l1l'l'e.~a,h':"''' öl'lnest.cl' 
töl~b o~y adatot derít~tt ki, hogy tlzok alapján ök 
teljes Joggal erne lopas elkövetósóvel voltak vádol
hat6k; ele nliután p7,pk 2 ld)napot vizHgálatj fogság-

) J~Ú~tl 1 (;U., J 71. (~H 17k. lapOlt. 
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ban tölt.öttek volt, a~ eljárás Lizonyítékok hiányában 
ellenük beszüntettet~tt. 

S 11l'resak őrmester azon ll1eggyőződésben, hogy az 
általa letal'tóztatott, de a törvényszék által felmen
tett egyének a lopás valódi tetteseÍ, nem vesztette 
el őket szeme elől és neIn nyugodott addig, míg 
neki sikerült is a lopást reájuk bizonyítani. 

S1n1'esak őrmester az ellopott tárgyak pontos leü'á
sát közölte a környéken 'lakó puskaművesekkel és 
s~abókkal s felkérte azokat, hogy azon esetben ba 
valaki e tárgyakat hozzájuk kijavítás vagy eladás czél
jából elhozná, azonnal táviratilag értesítsék az örsöt. 

Ezen ügyes intézkedése folytán az őrmester csak
hamar czélt ért, a lnennyiben az ellopott vadász
fegyver egy Hacar nevű zágrábi puskaműveshez 
került, ki az örs öt erről haladéktalanul érsesítvén; 
az általa nyújtott szelnélyleirás folytán a tettes Cal' 
Imre, habiljaki lakos személyében kinyomoztH,tott. 

Ennek alapján Smresak őrmester Habiljak község
ben a Car-család házközösségében bázkutatást tar
tott, mely alkalommal a lopott jószágok egész tár
házára akadt, számra nézve 116 darabot lelt, miután 
minden, a környéken czigányok avagy más egyének 
által elkövetett lopásokból eredő holmi a Car-család 
házközösségénél rej tetett el és adott alkalommal 
innen értékesíttetett. Ezen felfedezés hirére nemcsak 
a közel vidékről, hanem a szomszéd járásokből, sőt 
Zágrábból i s sok károsult kij ött és a tőle ellopott 
tárgyakat fel is ismerte. 

Ezen észszerű eljárása által Sm/résak őrmester egy 
Illessze elágazó tolvajbandának nyomára jött és azt 
ártalmatlanná tette. " 

1\ 

3. Né1nethy Ferencz, hadapród-tiszthelyettes,~:: 
4. Hornok Pál és 
5. Ba~{;stiidter János, örsvezetők, czÍnlz. őrmesterek s 
6. Siegens F1'igyes, öl'svezető a ln. ldl'. II. sz(unú 

csendőrkel'ület állományában. 

* 1891. évi november hó 1-től hadnagy. 
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... ~l 'l'eJ· iJn,esl ll~ablógy'ill,·ossá"ll~i(le'r 'itése. 
~\z 1891. évi lllárczius hé> 17 -ének éjjelén I~rassó

Szörény vármegye Verrlles községében rémes gyilkos
ság történt, Frommer Vilmos jónlódú korcsmáros és 
kereskedő, ennek Ida nevü 17 éves fogadott leánya és 
1;1 éves Géza :fia ismeretlen tettesek által meggyil
koltattak és lnegraboltattak. 

Az esetnek, valamint a csendőrségi intézkedések és 
Illegejtett nyomozásnak sorrendbeli lefolyása a követ-
k " ezo: 

Márrzius hó 18-án reggel 7-8 óra között Csi
csofszky Gábor vermesi lakos vasat vásárolandó fl, 

Frommer üzletébe akarván bemenni, azt - daczára 
az előrehaladott napszaknak, - az eddigi tapaszta
latok ellenére még zárva találta, mely körülmény 
úgy neki mint az üzleti helyiség előtt várakozó 
több vevőnek feltünt s nem jót sejtve; ezen fel
tünő jelenséget a községi előljáróságnak bejelentette. 
A községi előljáróság részéről a biró és a jegyző a 
helyszinén megj eleuvén, ezek felhívására Csicsofszky 
G ábor a nyitva levő ablakon át a korcsma ivószo
bájába bemászott, onnan az ivószobával összekötte
tésben álló lakszobába bement, a hol a meggyilkolt
nak Gyula és Gizella nevű életben maradt kicsiny 
gyermekeit egy szögletbe összekuczorod va találta, 
kik a belépőnek remegve és sírva mondták el, hogy 
apjuk s két testvérük véresek s talán meghaltak. 

Csicsofszky a gyermekeket a nyitott ablakon át 
kiadta és a hallottakat az előljáróságnak elmondta, 
azután pedig annak felhívására a boltajtót belülről 
kizárta, mire az előlj ár6ság a szemle megej tése végett 
a belső helyiségekbe bement. 

A lugosi szakaszparancsnokság arablógyilkossági 
esetről még aznap délután 5 órakor vette a zsidovilli 
örsparancsnokság távÜ'ati jelentését, mire Ném e thl/ 
Ferencz hadapród-tiszthelyettes - ki az akkor bete:l' 
szakaszparancsnokot ideiglenesen helyettesí tette, ~ 
nyolnba,ll a következ() intézkedést tette lileO" fl, hocl'
~( .. lii, J'üsiczai és tenleAi járftsok tOl'iiletéu ll~iiködéB;O 
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ldjelölt sZ{Lgnldb járört a helysziné:"e táviratilag ~Íl·en. 
<l~lte az esetről a csendől'kerüleh parancsnoksagnak 
távir~t.i jelentést tett és ugyanily Inódon értesítette a 
tellleHVth'i, v"erseczi, karánsebesi és orsovai szakasz
pn,l'ancsnokságokat, ezek után pedig a lugosi öl'sről 
~ csendől't nlaga mellé véve a helyszinére kiszállott. 

NiJnethy Ferencz hadapród-tiszthelyettes 19-én 
aélelőtt 9 órakor érkezett meg Vermesre, hol Bau
stá'dte1' János ez. őrmestert 1 csendől'rel a bogsán
bányai örsről - Bucsányi Gábor örsvezetőt 1 csend
őn'el a duleoi örsről már a helyszinén találta, kik 
neki rövid jelentésüket megtették ; ugyancsak a hely
szinén voltak már a bogsánbányai kir. járásbiróság
tól kiküldött Kertész József vizsgálóbiró és két orvos, 
"az utóbbiak a hullabonczolás lnegejtése czéljából. 

l\tlég ugyanazon nap folyamán megérkeztek a hely
szinére a táviratilag kirendelt csendőrök is és pedig: 
fi resiczabányai örsről 2 csendőr R 1 pr. csendőr, fi, 

nagyzorlenczi örsről Delő N agy István örsvezetö 
1 csendőrrel és 1 pr. csendőrrel, a zsidovini öl'sl'ől 
Siegens Fr1'gyes örsvezető 3 csendőrrel és 1 pr. 
csendőrrel, a kricsovai örsről Hornak Pál ez. őrUles
ter, a duleoi örsről 1 pr. csendőr, a buziási örsről 
~iefer Péter örsvezető 2 csendőr és 1 pr. csendől'rel. 
Osszpontosítva volt tehát 2 őrmester, 4 örsvezető éq 
17 csendőr illetve pr. csendőr, elegendő erő a szük
séghez képest a legmesszebbmenő nyomozások foga
natosítására is. N é11~ethy tiszthelyettes mindenek előtt 
a helyszini szemlét ejtvén meg, általa a következők 
lettek megállapítva: 

A meggyilkolt lakóháza szabad térl'e nyilott s ezen 
oldalon volt a korcsma ivószobája, melynek eO'yik 
ablaka záratlanul csak betéve találtatott, az abl~k
nak, keresztbe záró reteszei függélyes helyzetben. 
Az lv~szobát a bolthelyiségtől egy vékony fal választja 
e~~ mIndkettő azonban ajtóval van egymással össz'e
ko~t~tésben, a bolthelyiségből a hálószobába a j tb 
nylhk, ezen hálószobában 2 ágy állott és azok eO'\,i
ltóhon n1nrlt Frommer Vilmos meggyilkoltatáAn. (Wi(!. 
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lén; ezen szobával ajtó által összefüggésben még egy 
lakszooa volt szjntén 2 ágygyal, melyek egyikében a 
két leány, a luásikban a két fiú együtt aludt. 

Ezen helyszíni szelnIe alkahnával összesen 2 bűn
jel találtatott és pedig: a boltajtó és ablak között 
egy fl'issen levágott 2 5 mtI' hosszú, vastagabb végén 
1:2 cm., vékonyabb végén 6 cm. átmérőjű juharfa
dorong feküdt, a bolti állvány mellett egy zsák 
RÓ volt a földre kiül'ítve s a mellett egy elviselt 
szövet-tüsző feküdt a földön s minthogy annak bőr
csatlékai elszakadozva voltak, valószinűnek látszott, 
hogy az a tettesek egyikének derekál'ól akkor sza
kadt le, midőn a zsáknak sótartalmát kiürítve, magát 
az emeléssel megerőltette. Egyéb nyom vagy bűnjel 
a helyszinén nem volt felfedezhető. 

A hullák megvizsgáltatván, a következő sérülések 
állapíttattak meg: Frommer Vilmos arcza közepén 
tompa, kemény tárgygyal ejtett ütés, minek követ
keztében orrcsont ja összezúzva, - ez valószinűleg 
fejszefokkal ejtetett - a jobb szemöldök fölött 
2 cm. hosszú 11/2 cm. széles, a homlokcsontba is 
behatoló vágott seb, a nyakon 17 cm. hosszú, 7 cm. 
széles, a gégefőt átmetsző a nyakcsigolyákig ható 
vágott seb, a tarkó bal felén 8 CIn. hosszú 2 cm. 
széles, az izmokon is áthatol ó vágott seb, _ ez 
utóbbi valószinűleg éles fejszecsapásokkal ejtetett. 

A leány hulláján két seb találtatott elő: a nyak 
jobboldalán egy 14 cm. hosszú 6 cm. széles, a gégét 
átmetsző és a nyakcsígolyákba is behatoló vágott seb 
és egy kisebb vágott seb az arczoD, e sebek való
szinüleg szintén a fejsze éles, vágó része által kelet
keztek; a fiú hulláján 3 seb állapíttatott meg, és 
pedig a nyakon egy 10 cm. hosszú 4 cm. széles és 
5 crn. mély, a gégén is keresztülhatoló vágott seb, 
ettől 5 cm.-nyire 4 crn. hosszú 2 CIn. széles szúrt 
seb és a jobb kulcscsont felett egy 4 Cll1. hOSSZll 

1 ,?~n .. szél~s SZÚlot seh, n"elyek felt.eh~tőleg .erős ,pen
geJű, Jól kIfent késsel eJ tettek. lVJnltall lllIIHlhal'0111 

seLeRiiltnél elvérzés állott be, a hullák vériHdlcll 
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usztn/k, az ágyak és a padló vérrel telítve találtatott. 
l\Iegú,Uapíttatott továbbá, miszerint a gyilkosságnál 
leO'alábL 2-3 tettes lnűködött közre, hogy eszközül 
kÖOzöllséges faragó-fejsze használtatott és hogy az 
áldozatok első álmukban, orozva lepettek Illeg és 
végeztettek ki a gyilkosok által, mivel az arcza 
nlindallnyinak nyugodt, eltorzÍtatlan maradt; ellen
állásnak va.gy dulakoc1ásnak pedig legcsekélyebb 
nyonla seIn észleltetett. 

Itt megjegyeztetik, mÍszerint Prommer Vilmosné _ 
a lneggyilkolt neje - márczius hó 17 -én bevásárlás 
végett Telnesvárra utazott s onnan csak 18-án, tehát 
a gyilkosság megtörténte után érkezett haza. 

Folytatólag - hozzávetőleg - lnegállapíttatott, 
miszerÍnt a tettesek egy remontoir kettősfedelű arany 
órát arany lánczczal, 41 pár bocskort, 1 csomag 
bocskor-szíjjat és 25-30 forintnyi ezüst- és váltópénzt 
raboltak el. A Wertheim-szekrény kinyitása nem 
sikerült. A szekrény alsó fiókját feltörték ugyan, de 
az abban volt ezüRt evőeszközt érintetlenül hagyták, 
valószinüleg elővigyázati szelllpontból, nehogy annak 
értékesítésénél raj ta veszszenek. 

Bár valószínűnek litszott hogyatettesek még 
egyéb tárgyakat is raboltak a boltból, azt azonban 
az özvegy kétségbeesett, alig beszámítható lelki álla
potában lnegálla,pítani neIn birta. 

A helyszíni és hullaszemle befejezése után a tette
sek kinyomozása vétetett foganatba, de 11líÍ1' kezdet
Len több kÖ1'tihnény fölötte megnehezítette a kiindu
lást, jelesen; a helysz 'nén a fentebb enllített két 
búnjelvényen kivül semn1Í III ás tárgy vagy ny0111 
nem találtatott, az életbeu nlaradt két kis gyennek az 
esetre nézve a legcsekélyeb b felvilágosítást sem birta 
megadni. Frolnwer Villnos türehnes, jÓSZíVll el11be1'
nek iSlnertetvén, haragosa neln volt sőt a közséO'
beliek részéről kedveltetet,t; II Ineggyilkolt kétféle 
üzletet tartván fenn, házában illetve üzleteiben Bok 
nép fordult meg és különösen állt ez utóL,bi ese t a 
gyilkosságot lnegelőző napon, 111ivel akkor kincstári 

9 
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föhlek a.dattak ha.szonbérbe s e ezéiból izgári, jer. 
szegi és több más környékbeli község népe tÖlnege. 
sen jelent meg Vermesen s fordult meg a meggyil. 
kolt üzleteiben. 

A helyzettel ll1inden oldalról megismerkedve, Né. 
1nethy tiszthelyettes következőképen intézkedett: 

A rendelkezésére álló legénységet járőrökre beoszt
ván, kiküldötte őket annak kipuhatolásál'a, hogy 
1-ször kik fordultak nleg a gyilkosságot megelőző 
napon FromnlC:H' üzleteiben; 2-szor kik távoztak leg
utoljára az üz]ethelyiségLől; 3-szor feltllnő, szokatlan 
vagy gyanus viselkeL1és azon alkalommal az ott 
mulatók valamelyikén nelu-e észleltetett, és végre 
4-szer a helyszinén visszalnaradii tüsző kinek a tulaj
donát képezte, nagyon tel'nlészetes, hogy ez utolsó, 
a 4-ik pontban foglalt eset képezte a leginkább kide
l'Ítendő legfontosabb kÖl'ülnlényt. A jál'őrök ezen 
kiküldetésükben dicséretes buzgalommal jártak el, 
de ez selnmi eredulényre nem vezetett. 

I{jkérdeztetett Müller Iván, zsidovini lakos, ura
dalmi ispán, ki Vermesen a gyilkosság előtti nafon 
a kincstári földek bérbeadás6.t végezte; szintén ered
mény nélkül. Márczius 20-án Jerszegen 2 darab 
1 frtos véresnek látszó bankjegy találtatott a pocso
lyába tiporva; s az ez irányban megindított legszé
lesebb körű nyomozás szintén lueddő Inaraclt. 

Hároln napig a legnagyobb erélylyel, körültekin
téssel, LuzgalOlunlal 'vezetett nYOll10zásnak, a nlindon 
iráuyban kite~jesztett puhatolóclzásnak a legcseké
lyebb el'ecltnénye sem volt, lL nyomozók a leggyöll
gébb szálra sem bírtak akadni, mely a bil11cselek
Inény kic1el'íté~e felé Lár csak legaiább nélllileg is 
vezethetett volna. 

Az allott viszonyok között tehát nelll 111arn,clt egyéh 
lu'ttra, lYlÍnt jtu'őröket újb(,l kiküldeni a 111ftr i~nlel't, 
feln:d~ttal s ől\?t, ~ legna,gyüLb toY?kenységre bnzclÍ
~~n,~ es ~,~u'.~\a~ul. J!.~ alknl().'~HUa,l [lZ egyik kiv-ezényelt 
.1 aror Tnul~o(leso , HI!{crrel ,JH.l't:; n~ely sikerre egy csc
kélyebb lou t.OSSa.gll, a l'n,hl~lgyd kossúgtó l kUWn{d16 

t felr/cr( teee 
ese 'ei 
't a Iejjes el 
II '~TI'7 UgyaDlS lY" 

'J bO(JY mal °1'1'0 b 
(~ " J l' I U(Jdsan , UOI 
j b , 

lopatott el 181111 

l'ltese, illetve a 
vezető eR 1 csen 
Dyom~z,~t~. , 
A jaroroknek , 

kiküld6se alkalm 
fer PBter örs veze i 
csendől'6vel, a sa) 
Szakosl'a es vidtl1í 
szijks6aes szemel} 
birnak !les a kellő 
hagyván neki egyL 
lopási ügyben is n 

Az öl'svezotö ez 
koson oizalmas lltO 

Toma Tl'ifu es Ma 
követtek el, mely 
jál'ől'vezetőt T6th 
takllak Magyar.Szá 
előzőleg bázkntatás 
kirendelte, ö maC1 
tulajdonkepeni főf~l 
tolását Magyar.Szá 

Feuteob f'mlített 
takat megtaláJyán 
~~'ifn házában 1 új 't 
~ I~O laenil 1 pár ÍJj 
~alalt, elő, lllely tárC1 , 
es 111Jután az emIl!' 
Uek elkö\'elesevel al 
200lt lál'oYakkal . 
k t· '- b, egy 
, !lnt, illetve _, h. 

1 I' . uzv. 
la arOZottsag' C1C1al 
~s a' b 111e - raszon az Ö b 
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eset. fel<1el'itése V87.ete tt és egyH7.erSn1i nd ez volt az 
út a teljes eredlllény eléróséhez. 

Ugyanis Nernetll,y tiszthelyettes tudomáARal birt 
arról, hogy márczius hó 13. és 14-ike közötti éjjel 
Lugosán Juon vermesi lakos kárára egy üsző borjú 
lopatott el ismeretlen tettes ek által, a tett felde
rítése, illetve a tettesek után Siegens P'rigyes örs
vezető és 1 csendőrből állott járőr eredmény nélkül 
nyomozott. 

A járőröknek a fentiek szerint rnásodízben történt 
kiküldése alkalmával az intézkedő tiszthelyettes Kie
fer Péter örs vezető buziási örsparancsnokot saját két 
csendőrével, a saját örsterületéhez tartoz ó Magyar
Szákosra és vidékére utasította, a hol az jlletők a 
szükséges sZ8Inélyi és helyi viszonyok ismeretével 
birnak és a kellő besngókkal is rendelkeznek, meg
hagyván neki egyben, hogy a fentebb jelzett borjú
lopási ügy ben is nyomozzon. 

Az örsvezető ezen nyolnozás közben Magyar-Szá
koson bizahnas úton arról értesült, hogyaborjúlopást 
Torna Trifu és Majszter N ikolae szinyérszegi lakosok 
követték el, mely értesülésre l\lüller Ede csendőr
jál'őrvezetőt Tóth János pl'. csendőrrel a gyanusítot
taknak Magyar-Szákosra való elővezetése és ezt meg
előzőleg házkutatás megejtése végett Szinyérszegre 
kirendelte, ő maga pedig arablógyilkosság, nlint 
tulajdonképeni főfeladata megoldása czéljából puha
tolását l\1agyar-Szákoson folytatta. 

Fentebb E1mlített járőr Szinyérszegen a gyanusítot
takat megtalálván, aházkutatás alkahnával TOlna 
Trifll házában 1 új tüszőt és 12 mtI' vásznat, Majszter 
N ikolaenál 1 pár új CSiZl11át és 1 frt 63 kl'. készpénzt 
talált elő, 111ely tárgyak mint g,yanusak, elkoboztatván 
és Illiután az enJlített két egyén a borjúlopás tetté
nek elköyetésével alaposan gyanusíttatott, az elkob
zott tárgyakkal együtt Vermesl'e beszállíttattak, hol 
k ,tünt, illetve özv. Fronl111er Vilmosné által teljes 
határozottsággal lllegállapíttatott, miszerint a tüsző 
és a vászon az ő bolt jából való portéka, 

9 ~' ~ 
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Ezen becses adat birtokáball N ,hnethy tiszthelyettes 
az időközben szintén bevonult Hott'nok Pál és Bau
stiidter őrmesterek közbenjöttével a gyanusítottakat 
kikérdezés alá vette, ezek azonban, - bár a birtokuk
ban talált és elkobzott tárgyak után a gyilkosság 
elkövetésével, vagy legalább is az abban való részes
séggel alaposan voltak gyanusítbatók, - a terhükre 
rótt két rendbeli bűncselekmény t a leghatározottab
ban visszautasították, a legmakacsabbul tagadták, de 
végre nlÍntegy 4 órai küzdelmes és folytonos kikér
dezés után a borjúlopás cselekményét lleismerték. 

N énuthy FeTencz tiszthelyettes a kikérdezés esz
közlése alatt idejekorán azon meggyőződésre jutott, 
miszerint gyanusítottak beisluerésre csak úgy lesznek 
birhat6k, ha makacsságukat a bizonyítékok súlyával 
megtörni sikerül, ezért tehát Hornok Pál őrmestert 
4 csenclőrrel még az éj folyamán Szinyérszegre gyanu
sítottaknál a további és legszélesebb körű házkutatás 
megejtésére kivezényelte, ő pedig a további kikércle
zést szakadatlan türelemmel folytatta. 

Ezen helyes intézkedést teljes siker koronázta, 
mert Hornok Pál őrmester s a luellé adott csend
őrök által körültekintéssel és nagy buzgalommal 
megejtett házkutatás során a gyanusítottak lakása 
melletti üresen álló ház padlásán 8 drb vászon, 10 
drb dohányzacskó, 5 c1rb szappan, 25 pár bocskor, 
1 drb sós zsák, 13 drb stearin gyertya, egy jókora 
csomag szi varbóI vágott dohány és 2 drb némileg 
vérnyomos fejsze találtatott elő, mely tárgyak a járőr 
által nyomban Vermesre szállíttattak és Fron11uer 
Vilmosnénak előmutattatván, a zsákot, bocskorokat, 
vásznakat, c10hányzacskókat határozottan felismerte, 
mint az ő bolt jából való ozikkeket; neln szenvedhe
tett tehát kétséget sem többé, hogy a gyilkosság 
tettesei csakis a letartóztatottak lehetnek, kiket lL 

Frommerné által fel nen} iSluert, nélnely ó'rnczikk
böl következtetve, luég lnás hilntetentlö cseleknlény 
is terhel. 

A gyanuAÍtottal{ kikérc1e7.éAe folytattatván és Ini-

meg; I I t 
arany zsebol:a 
patakban rej te 

Ezek után 
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közötti ejj el 
Branrnüller UQlUllll 
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120 drb különfele 

Márczius hó 23 
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Majszter Nico1ae 
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eladtak, ebből 14 
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után Illakacs tagadásukat továbbra is fental'tották, 
a fentebb felsorolt bűnjelvények lettek előmutatva, me
lyeknek megpillantásakor mindkét bi.í.nös megrérnülten 
beislllerte arablógyilkosság elkövetését, egyszersnlind 
Vaszi GyoTgye nlagyarszákosi lakost mint tettes tár
sat és Csaba János a meggyilkolt Frommel' szolgá
latában álló kocsist mint értelmi szerzőt nevezték 
meg; beismerték továbbá, hogy a lnég hiányzó 
arany zseból'át aranylánczczal Lugos mellett a Cserna
patakban rej tették el. 

Ezek után Vaszi Gyorgye és Csaba János kocsis le
tartóztatása iránt tétetett meg a kellő jntézkedés s fel
kutattatott, megtaláltatott az e czélból kiküldött járőr 
által a Csernapatakban elrejtett arany óra a lánczczal 
azon helyen, hová azt a tettesek bemondásuk szerint 
elrejtették, de megszereztetett azon tuskó is, mely
ről tettesek a helyszinén hagyott juharfa-dorongot 
vágták. 

A nyomozás során kideríttetett és bebizonyíttatott 
lnég, miszerint az 1891. évi márczius hó 15-16-ika 
közötti éjjel Torna Trifu és Vaszi Gyorgye Daruvárra 
Braumüller Katalin szatócs bolt jába betörtek, onnan 
3 frt készpénzt, 8 klgrm. stearin gyertyát és mintegy 
120 drb különféle szi vP.rt loptak. 

Márczius hó 23-án a tettesek az összes bűnjelekkel 
együtt átadattak a helyszinén levő vizsgáló birónak, 
ki előtt a büncselekmények elkövetésére nézve a kö
vetkező vallomást tették: 

Az 1891. évi márczius hó 13. és 14-ike közötti éjjelen 
Majszier Nicolae és Torna Trifu, Lugosán Juon ver
mesi istállóját feltörték s onnan 1 borjút loptak, 
lnelyet Melczer János buziási kereskedőnek 24 frtért 
eladtak, ebből 14 frtot kézre kapván 10 frt követe 
lésük kiegyenlítése a járlat átadásáig függőben 
hagyatott. Buziásról többféle tárgyak bevásárlása 
után a tettesek haza mentek. 

Márczius hó 15-16-ára menő éjjel Torna Tl'ifu és 
Vaszi Gyorgye - előleges összebeEzélés után - Brau
müller Katalin daruvári lakos szatócs bolt jába betör-
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tek, onnan 3 trt pénzt., S klgnn . stearin gyertyát, 
mintegy 120 drb bilönféle sziva,rt loptak, a lopott 
tárgyakon 11legoszto7.tak és hazt1 mentek. 

Már m árczi us 1; j. án, mielőtt a bori lÍl opás végre. 
II aj tat ott volna, Tom It Trifu Csaba János kocsissal 
összebes7.éltek az iránt, 110Q'y Frommer Vilmost ki. 
rabolják és szükség esetén megölik. Csaba János 
egyben utasította Toma Tri fu t, szerezne magának a 
vállalatllOz megbizható társakat, mivel egymaga a 
lnunkát elvégezni llelll leend 1{épes. 

UgJ'anaklíor a rablús végrehajtásának idejéül már. 
czi us !Jó 17. és 1 S· adi ka közötti éjjelét áll api to tták 
meg, mint a mely időben Frommerné Temesvárott 
lesz bevásárlás végett. Megállapodtak abban is, hogy 
Csaba János kocsis From III ern éval való elutazása 
előtt a lrorcsma ivószobájának ablak-reteszét kizárja, 
hogy a behatolás zaj talanul történjék. 

Ezek után Torna Trifu Szinyérszegre hazament, itt 
közölte a tervbe vett rablást Majszter Nikolaeval, ki 
ab ba azonnal beleegyezett, Vaszi Gyorgye pedig 
akkor lett a bűnös ügynek megnyerve, midőn Daru. 
várou Torna Trifn társaságában közösen követték el a betöréses lopást. 

A bűnszövetkezet ekkép megalakulváu, Tom a 
Trifu és Majszter Nikolae egy.egy fejszével és 1 üres 
zsákkal ellátva, márczius 17-én délután Magyar. 
Szákosra elindultak s a községen kivül eső egyik dom
bon a már reájok várakozó Vaszi Gyorgyeval egye. 
sültek és inuen azounal Vermesre vették útjokat. 
Izgál' és Vermes közötti útjokban egy csmjésben 
vágták allelyszinén bűnjelként felta.Jált juharfa
d Ol'ongo t, a betöl'ésnél leendő esetleges használatra. 

Vermef en a FrOlllmel'-fóle korcsma előtti dombon elterülő szilvásban megpihentek és este 10 óra körül 
a korcsma ivószobájába, - luiután Csaba János az 
ablakot összeb88zélésüklJiiz hiven csakuR'yan kireto
szelte, - az ablakon át noszteleniil mindhárlllan be
másztak B nlÍl1tÍtn pedig ószlolték, IlOR'\' 8,7, öre" 1-;, , 'J . . , • b 
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milltegy 1/2 órát várakozva töltöttek. I{örUlbelül 1/211 
óra tájban a háló- és lakszobába behatolván, Frommer 
Vilnlost TOlna Tl'ifu és Vaszi Gyol'gye, a Géza fiút 
Vaszi Gyorgye és Maj szter N ikolae, a leányt pedig 
rroma Tl'ifu - valalllennyit első álmáLan lneglepve -
fejszecsapásokkal és késszúrásokkal a legkegyetlenebb 
vadállatiassággal meggyilkolták. 

Itt megj egyeztetik, miszerint Gézával egy Gyula 
nevü, a meggyilkolt leánynyal pedig Gizella nevű 
kis gyermek aludt ugyanazon ágyban, ezeket a gyil
kosok - saját vallomásuk szerint - neIn vették 
észre valószinüleg azért, lnivel a kicsinyek fejjel 
feküdtek a meggyilkoltak lábainál és a réI11es tettre 
fel nem ébredtek, különben ha észrevétetnek, azok 
se111 kerülik ki a töLbi áldozat szerencsétlen sorsát. 

A gyilkosok véres IIlunkájok elvégzése után a rab
láshoz láttak, Frommer nadrágzsebéből a kulcsokat 
elővéve, a Wertheim pénzszekrény t akarták felnyitni, 
de az nem sikerült, - a szekrény alsó fiókját feltör
ték ugyan, de az ott elhelyezett ezüst evőeszközöket 
- attól való félelemben, hogy az értékesítésnél rajta 
veszthetnek - nem Lántották, azután Majszter Nikolae 
az éjj eli szekrényen levő arany órát és lánczot ma
gához vette, mire valamennyien a bolthelyiségbe 
nlentek, a hol a Inál' felsorolt czikkeket egy sós 
zsákba csomagolva, a bolti állvány pénzes fiókjának 
kiürítése után eltávoztak . 

A zAákmányon útközben akként osztoztak meg, 
hogy Vaszi Gyorgye a reá eső részt pénzben kapta, 
a 111ásik két czinkos pedig az összos czikkeket ma
guknak megtartották, az osztozkodás után ki-ki ille
tékes községébe visszatért. 

A zon körülményre nézve, hogya gyilkoso lill ál 
vérrel szennyezett ruhadarabok nem találtattak, le· 
tartóztatottak azt adták elő, mi~zerjnt áldozataik vére 
a gyilkolás alkalmával nem frecscsent fel, hanenl 
lassan folyt ki az ágyba és padlóra; ez talán oda 
is magyarázható, hogy éjjel és az első álomban a 
vérkerjngés is lassnbb; - tény azonban, hogy csak 
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l\Iajsztel' Nikolae ingén volt néMny vércsöpp látható, 
tt többieken selllmi. Kezeiket és véres fejszéiket, 
otthon az itató-vályúban mosták meg a vértől. 

A Vaszi Gyorgye által használt kés előkeríthető 
llenl volt, azt tettes visszatél'ti útjában eldobta. 

A nyomozás során tehát a rablással párosult 
háromezoros gyilkossál?, e/?y betöréses lopás és egy 
lopás deríttetett ki; az ehabolt és ellopott dolgok, 
melyek összértéke köriilbelül 400 forintra becsül
tetett, valamint a bűnjelek - a kés kivételével _ 
hiány nélkül előkeríttettek. 

E fényes eredmény és teljes siker, mely 120 óm 
alatt éretett eJ, a köriiltekintő, észszerű, minden 
irányban figyelmes vezetésnek egyrészt, másrészt 
pedig az eljáró altisztek és csendőrök teljes odaadó 
buzgalmának, fáradhatlan szorgalmának, észszerű te. 
vékenységének és hivatása tudatától teljesen áthatott 
öntudatos működésének tnlajdonítható, de tagadhat
lan tény az is, mikép a szabályok betartása az ered
mény elérésére szintén üdvös befolyással járt, mert: 
Némethy tiszthelyettes az aránylaa csekély jelentő-

o , ségünek látszó borjúlopás esetének nyomozását IS 

elrendelte, tehát figyelme, - mim azt szabályaink 
előirják, - fl legcsekélyebb mellékkörülményekre 
is kiteljedt és ez alkalommal épen ezen figyelmes 
eljárás folyLán éretett el az első biztos nyom, mely 
a főesel~kmény kiderítéséhez vezetett. 

Az "Altalános szolgálati határozványob 113., 114. 
éN Ilf). pont jainak betartása az által, hogy Riefer 
l'éter örsvezető és csendőljei örskörletükben a kellő 
helyi és személyi viszonyok ismeretével birván és 
bizalmi bosugóval rendelkezvén, a borjMopás tette
seit - gyors eljárással -; leÉartóztatták. 
, ~on.v~deh,ni M~niszter Ur O Nagyméltósága folyó 
e v apriliS ho 17-en kelt 1937 2/X V L szám II rendele-
tével Né~n.ethy Fe_~'encz hadapr?d tiszthelyettest, 
Horllok l al, BaU81

f tdter JU11,08 CZlnll':etes Öl'mestere
ket Siegens P\rigyes örsvezetöt, az előbbiekben leírt 
rablással I ároBult többszörös gyilkosság kiderítése és 

tettesein 
gálat 
etedlllé 
ki, - s 
év áprili 
letével 
örmes 
vezetöt 
alkalomb 
tök, Fül 
Müller 
II. szám 
lettek die 
Gábor ezi 
János, M 
Kocsis Pé 
János, Tó 
próba cse 

Az ezen 
és esendő 
pították a 
a csendőrs 
miszerint a 
ll1ényt le 
mellékkö 
ngyelmét, 
buzgahnukb 
nyes ek, mu 
körül tekin tő 
l1lények kö 
e ő 't' ·r SI 1 a VOu 

7. Faze 
örsvezetön 
szeptember 
- saját éle 
tor módon 
nliniszter úr 



lal ,. , 
f~el 

'tn~\, 

I 

rO!Wi , 
es !'[l 
~ol~~t, 
tJe~ul, 
I' l ,ve ... 

~~ Ord 

rnin~1n 
, , I 
aSl!~1.. 

oaaan~ 
szeru 1(· 

á!narol\ 

~a~iI· 

a1alr~1 , 
m~Dnt, 

fi~tk: 
vill, ur 

lll, ,. 

l ,,'" 
;) , 

tetteseinek letartóztatá3a által a közbiztonsági szol
gálat terén tanusított körültekintő, iigybuzgó és 
eredményes működésükél't, diqsérő okirattal tüntette 
ki, - s Belügyminiszter Ur Ö Nagyméltósága folyó 
év április hó 28-án kelt 30691 IV -10. számú rende
letével Ba'u,stiidter János és Ho'rnok Pál czimzet€s 
őrmestereket 30-30 forint és Siegens F 'rigyes örs
vezetőt 25 forint jutalomdijban részesítette. Ugyanez 
alkalomból Kiefer Péter, Delő Nagy István örsveze
tők, Füleki István, Mizurda János, Binder Mihály, 
Müller Ede, Saul Jakab és Tóth Jakab csendőrök a 
II. számú csendőrkerületi parancsnokság részéről 
lettek dicsérő okirattal kitüntetve, - luig Bucsányi 
Gábor czin1z. örsvezető, KuLuncsics Antal, Modona 
János, Máthé ~stván, Petrov Izidor, Gróf László, 
I{ocsis Péter, Abrahám Izrael csendőrök, - Tóth 
János, Tódor Pál, Puskás István és Szőcs Mihály 
próba csendőrök nyilvánosan megdicsértettek. 

Az ezen eset kinyomozásában részt vett altisziek 
és csenaőrök büszkén tekinthetnek művükre, gyara
pították a testület dicsőségét, öregbitették a népnek 
a csendőrségbe vetett bizaImát és bebizonyították, 
miszerint aránylag rövid idő ~latt is fényes ered
nlényt lehet elérni, ha a vezetés minden legcsekélyebb 
mellékkörülményre is épen oly mérvben kiterjeszt.i 
figyelmét, mint a főesetre, ha az eljáró csendőrök 
buzgahuukban ernyedetlenek, eljárásukban lelenlé
nyesek, működésükben czéltudatosak, eszélyesek és 
körültekintők; - de mindenkor és minden körül
mények között fődolog az eredmény és siker, az 
erősíti a csendőrség jelenét és biztosítja jövőjét 1 

* 7. Fazekas LaJOS, ill. kjr. V. sz. csenc1őrkerületbeli 
örsvezetőnek, egy leánynak a Rozsnyón 18flO. évi 
szeptember hó 17-én pusztított tűzvész alkalnlával 
- saját életének koczkáztatásával - elszánt és bá
tor módon való megmentéseért a m. kü·. honvédelrni 
miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

* 
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A jOlll'I'(t'i zCl~d'li.lés leVe1 l ése. 
8. Jj"'odor Lőrinez, ill. kir. I. sz. csendőrkerületbeli 

czimz. őrluester, ó-radnai örsparancsnok szolgabirói 
felhivásra és szakaszparancsnoka távirati parancsára, 
1890. évi november hó 15-én felszólított szolgálatba 
lett vezényelve a Földra községben lnásnap meg tar
tandó lelkészbeiktatáshoz, luiután tartani lehetett 
attól, hogy it nép jelölt jével szemben kinevezett új 
lelkész béiktatásánál az ezen kinevezéssel felette 
elégedetlen nép zavargásokra fogja magát l'agadtatni, 
sőt esetleg magát a beiktatást is erőszak alkalmazá
sával megakadályozni luegkisérli. 

N evezett őrmesteren kivül még ki voltak rendelve: 
Fábián Simon csendőr az ó-rainai, I{aucz I{ároly, 
1\lárk l\1ihály és Szöcs Lajos csendőrök az oláh-szt.
gyöl'gyi és lVláthé Kálmán cse :ldőr a naszódi örsrőL 
A csendőrök Földrára 15·én este 7 órára megérkezve, 
3, községben éjjeli 12 óráig portyáztak; de miután 
semmi különöset nem észleltek, éj fél után nyuga
lomra tértek. 

lVlásnap - azaz IG-án - reggel 7 órakor szolgá
latukat ismét megkezdették, de a nép ekkor is 
nyngodtnak látszott, habár ekkor már a biró és 
jegyző Fodor őrmesternek tudtál'a adták, hogy a nép 
valamire készül. 

Miután a nép 8 órakor ::1 teluplolnba bement és 
kívül alig lnaradt valaki, Fodor őnnester 5 csend
őrével a tenlplom kerítésén belül, a templom nagy 
ajtajától jobbra foglalt állást. Ezen előrelátás jónak 
bizonyult, mert a mitől tartani lehetett bekövetkezett. 

Ugyanis egyszerre a teInploluból vagy 700 eIU
ber óriási zsivajjal kifelé nyomult s ,t templolll 
előtt állást foglalt. Az őrmester _ látv,~ a tömeg 
izg~t~ttságát -. felszólította a z>tjOllgókut, hogy It z~
goloclassal hagyjanak fel s ha v>tn Vltlnllli bajuk, VIt. 
IUSZSZltllak ki maguk kijziil eg'ynohállY ülnhel't, hogy 
ezek a pa,nas~t elŐftf111:1RRák éR <') p:LUrtR:l.ukfLt ft,7, i]Jot(~
kes helyre [(Jgj.1 jutt.ntni. S lJ:.dJú'l' nz 6rnlCHtOl' az áJ.-
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talaJ lllonaottakat N eallüin tHefan által, ki a fölc1-
ntiakra nagy befolyást gyakorolt, ismételtette, - a 
tÖIlleg egyikük szavára senl hallgatott, haneiu folyton 
ad; k i t1Uú'ltaJ, hogy «törvényt lnost lllaguk fognak csi
ll(Llni, - a csendőrök távozzanak el, velük nincs 
scull11i bajuk, hanenl azokkal, kik a templomban 
vannak, lllajcl lllaguk fognak végezni.» - Ezen utóbbi 
fenyegetés az új lelkészt, ennek csekélyszálnu párthi -
veit és a beiktató egyházi személyeket illette . 

A zajongás igy tartott nlÍnden komolyabb jelleg 
nélkül délelőtti 11 óráig, a nlÍkor is a lllÍsének vége 
lévén, a lllég telnplolllban levők kifelé indultak. Leg
elől haladt N astasie Nikita, a kisbiró, a kit - ulÍ
dőn az ajtón kilépett - a tÖlllCgből többen azonnal 
lnegragacltak és ütlegeIni kezclették s csak úgy nlene
külhetett meg, hogy a csenclőrök, Iniután iSlllételt 
felszólításuk ereclménytelenül hangzott el, a tömeg 
ellen szuronytáluadást intéztek. 

A helyett azonban, hogy a zajongó tÖIueg ezen 
szuronytálnadás után lecsendesült volna, lnost Inál' a 
csenclőrök ellen fordult. Az őrlllester ugyan iSlnétel
ten figyelmeztette a zajongókat támaclásuk szonlorú 
kimenetelére és fenyegette őket, hogy szükség esetén 
a lőfegyvert is használni fogják: ennek claczára a tö
Ul eg nem akart tágítani s az őnnester fenyegetésére 
azt kiabálták vissza, hogy <nni az az egy lövés, ők 
700-an vannak, ők Illegeszik a csendőröket lnind,). 
A csendőrök lllég két Ízben intéztek szuronytálnadást, 
<.le a tÖll1eg a tálnadással fel neln hagyott, sőt most 
luál' záporként szórta a követ a csendőrökre, úgy, 
hogy egy darab kő az őrmestert fültövön találta, 
minek folytán a földre rogyott. 

Az őrmester gyorsan lnagához térve, gyorstüzelés t 
vezényelt, nüre a csendőrök összesen 35 lövést intéz
tek a tÖlnegre. Ennek megvolt azután az a hatása, 
hogy a tÖlneg a t{unadással felhagyott és az utczára 
kiInenekült; de Inivel az utczán újra csoportosulni 
akfLrhtk. azért az őnnester ellenük egy ujabb SZl.lrony
táUHtdágt intézett, luire azután elszélel1tek. . 
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A . fegyverhasználat következtében 7 ember Illeghalt, 
12 megsebesült. 

l\fiután Fodor őrlllester lllindent elkövetett, hogy a za~ 
jongókat a telllplolll elől eltávolitsa és megakadályozza, 
hogya tenlplolllban levőket Illegtámadják ; Illiután da· 
czára a többszörös figyehlleztetéseknek a tömeg nem 
akart eloszolni, sőt mikor a csendőrök a templomból 
kijövők védelmére keltek, a tömeg őket támadta meg 
s oly zápormódra szórta a köveket a csendőrökre, 
hogy azok csak is kalapjuk keménységének köszön~ 
hették, hogy - Fodo'J' őrmester kivételével, ki sulyo~ 
san sebesült meg - egyikük sem szenvedett sérülést: 
így tehát a fegyverhasználat elkerülhetlen volt és a 
Illegejtett vizsgálat alapján jogosnak is lllondatott ki. 

Feltünő, hogyacsendőrök 35 lövése nem követelt 
több áldozatot. De ha tekintetbe vesszük, hogya kő 
oly tömegesen hullott a csendőrőkre, mikép a ruhá
zaton és a szerelvényeken a kövek nyoma sllrűn volt 
látható; sőt a telllplom falán, mely mellett a csend
őrök állottak, a vakolat teljesen le volt verve s az 
ablakok betörve: így tehát eléggé Illegmagyarázható az, 
hogy miért nem voltak a esendőrök képesek úgy lőni, 
mint azt más körülmények között tenniök kellett 
volna. Annál nagyobb dicséret illeti meg őket, hogy 
helyöket bátran rnegállották úgy, hogy az őket több
ször megtámadó tömeg állásukból kimozdítani nem 
volt képes, sőt azután ők szoritották ki a tömeget az 
utczára, honnan szurony támadással kergették szét a 
zajongókat. 

Fodor Lőrincz ez. őrmester, kinek eIne nagyobb 
mérvű lázongás alkalmával tapintatos, erélyes és bá~ 
tor fellépése által sikerült helyesen alkahllazott fegy
\'erha~ználattal, a cs~nde~ .és ren~et helyreállítani, a 
lll. kIr honvedelml mInIszter ur dicsérő okirattal 
tüntette ki, míg a többi öt csendől'~:~ a lli. kir. r. sz. 
csenclőrkerületi parancsnokság részéről nyert dicsérő 
okiratot. 

7} 
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9. Dlazsek János m. kir. VI. sz. csendőrkerületbeli 
csendőr a közbiztonsági szolgálatban tanusitott lanka
datlan szorgalma és eredmény teljes működése eliSlue
réseül a lll. kir. hon védelmi miniszter úrtól dicsérő 
okiratot kapott, míg a m. kir. belügyminiszter úr 
50 frtnyi jutalomdíjban részesítette. 

* 1 o. Maczek János ez. őrmester és 
11. Lády Vincze csendőr a m. kir. III. sz. csendőr

kerület állományában. 
A pest-pilis-solt-kiskunmegyei Keczel községében 

1890. évi február havában Vincze István, ottani lakos 
kárára fényes nappal 44 drb birka 288 frt értékben 
elraboltatott. 

A rögtön bevezetett nyomozás folyamán kiderült, 
hogy a rablást Bukros Tunya István, halasi illetőségű, 
hatóságilag is - többrendbeli rablás és betörési 
lopásért - körözött, a fegyházból a közel multban 
kiszabadult közártalmú egyén Kuntár István és Pálin
kás József nevű czinkostársaival követte el. 

A tettesek kézrekerítésére az összes környékbeli ör
sök mozgósíttattak ; de bár a legénység a nyoluozás 
körüli teendőket a legnagyobb buzgalomlual és önfel
áldozó szorgalommal teljesítette is: annak daczára 
eredményt ez alkalommal még sem tudott elérni, mi
vel nevezetteknek a tanyai lakosokkal és pásztorokkal 
igen nagy összeköttetéseik voltak, luinek folytán 
mindig luegfelelő értesítésekkel voltak ellátva s igy 
sikerült nekik a nyomozó járőrök elől elrejtőzködniök. 
A további nyomozás folyamán várt sikert igen nagy 
mérvben késleltette azon körülmény, hogy nevezett 
rablók, ha valamely bűncselekmény t Pestmegye te
rületén elkövettek, nyomban a szomszédos Bács-Bod
rog a vagy Tolnamegye területére menekültek, hol a 
velök egy kézre dolgozó páRztornépnél mindannyi
szor biztos rejthelyre találtak. 

V égre a kis-kőrösi örs Maczek János ez. őnuester 
~s Lády Vincze esendőrből állott járőrének sikerült 
kitudni, hogy a nyomozott egyének a kalocsai örs-
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körlethez tartozó Osala és Üreg csertlii pUf'ZWl: az 
éjjeli időkben gyakran meg szoktak jelenni. 

A járőr ismerve ezen puszták nép- és helyraJmit 'vi
szonyait, tisztában volt azzal, hogy a, rablókat rajtL. 
ütés által kézrekeríteni majdnem legyőzhet.len aUdá· 
lyokba ütközik; azonkívül tudatában lévén annak lIS, 
hogy egy sikertelen fellépés által az eredmény beláthat
lan időre koczkáztatva lenne; ennélfogva a járőr i (U1ra 
hat.ározta el magát, hogyaCsaba puszta szomszédsá
gában levő szőlőhegyen - , hol a rablók a pusztálra 
átjárni szoktak - ismételt lesállást fog tartani. Ezen 
terv illetve eljárás - a mint azt a következmények 
igazolták - igen helyesnek bizonyult; a mennyiben 
a járőrnek ismételt sikertelen kisérlet után vé~e 
1890. évi j uli us hó 1 7 -én éjj el 11 és 12 óra köz:t·· a 
rablóbanda fejét, Bukros Tunya Istvánt ki épen ~, 
az nap a kalocsai határban elrablott birkának : 'az 
ottani juhászokkal történt elfogyasztása után a OsoJ.a 
pusztára volt menendő, - a vázolt lesállásban letar
tóztatni sikerült. 

A járőr az ezután 2(jO órán át szakadatlanul foly
tatott erélyes, körültekintő és észszerűen vezetett nyo
mozás folyamán letartóztatta Bukrosnak -mind a , 'kiét 
csinkostársát Kuntár Istvánt és Pálinkás Józsefet, ; ~
lamint ezzel kapcsolatosan 8 ujabb bűneselekményt :de
litett ki, melyeket ezen banda követett volt el és a 
valamennyi bűncselekményből származott bűnjelebt 
- részben Pest-Pilis-Solt-Kiskun, de legnagyobb rész
ben Bács-Bodrog megyében beszerezve - a tov&8bi 
birói eljárás számára biztosította, a tetteseket pedig 
az igazRágszolgáltatás kezébe juttatta. 

Ezen eredmény telj es működésük elismerésew. 
ID. kir. honvédelmi miniszter úr Ma('zek János 
őrmesternek és Lády Vincze csendőrnek dicsérő ok 
iratot állított ki, luíg a ln. kir. belügyminiszte 
őket 25-35 frtnyi jutalolndíjban részesítette. 

\~ 

12. Pintúr János cz. őrmester a m. kir. 
szlavon csendőrség állományában. 
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Rn,uosavljeyic IRtván czigány 11ledvetánczoltat6 1890. 
éy nyarán n, luedvével való ntazgatásáról hazatérvén, fL 

VerŐcze Illegye nasicei járásában fekvő Kutovi falu
ban telepedett le és 13,000 frtnál nagyobb összegl'e 
rúgó vagyonát (8 drb é~tékpapirt és köriHbe~ül .8059 
frt osztrák, angol, franczIa, olasz, orosz, amenkal stb. 
tLrally és ezüst pénzt) a ma~a együgyüségében knny
hój ában tartotta. 

Az 1890. évi augusztus hó 17 -éről 18-ikára virrad6 
éjjelre kunyhójába tolvajok törtek be és tőle az utols6 
krajczárig mindent elloptak. 

Az orahovicai örs által nyomban megindított nyo-
1110zás minden eredmény nélkül luaradt, n1.íg a szep
tember hó 20-án egyenesen ezen lopás tetteseinek 
kinyomozása czéljából szolgálatba vezényelt Pinfú1' 
János ez. őrmester és Antolovié Mihály csenelőrből 
álló járőrnek 161 órai fáraclhatlan nyolllozás után 
sikerült Karlovié Mózes kutovii lakos házában 164 
drb Napoleon aranyat s egy (hb arany órát láncz
czal, összesen 2018 frt 92 kr. értékben, a földbe el
ásva, ll1egtalálni. 

Minthogy Karlovié ezen elásott kincs j ogos birtokát 
igazolni nem tudta, ennélfogva őt a járőr letartóz
tatta és a nála talált bűnjelvényekkel együtt ft nasi
cei kir. járásbiróságnak átadta. 

Ezen letal'tóztatásnak azonban 111ég más eredlllénye 
is volt. A j árőr ugyanis ez alkaloml11.al kiderítette, 
hogy a lopás valódi tettese egy Sár Jóska nevü Ku
toviban letelepedett egyén, ki aluint 111egtr:dta, hogy 
a lopás fölfedeztetett s hogy a járőr őt keresi, Kuto
viból megszökött, de a járőr helyes intézkedéRe foly
tán nelTI.sokára az Eszék vároRi rendőrség által letar
tóztattatott. 

Eme fáradhatlan buzgaloilllual és kivál6 ügyesség
gel telj esÍtett nyolllozást és annak során elért szép 
eredn1.ény elislueréseül valamint 21 é ven felüli szol
gálati ideje alatt tanusított igen buzgó és sikeres 
müködéseért a lU. kir. honvédelnú luinlszter úr Pin 
tk r János ez. Ől'll1estert dicsérő okirattal tüntette ki, 

'I 
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mig Antolovié Mihály csendőr a m. kir. horvát-szla,. 
von csendőrparancsnokság részéről dicsértetett meg .. 

. ~ 
13. Reide?· Lénárd, m. kir. VI. sz. csendőrkerület

beli őrmesternek a m. kir. csendőrségben teljesített 
hosszas, a szolgálat minden ágazatában eredménydús 
és jeles szolgálataiért, a szolgálat iránt táplált odaad6 
ügybuzgalmáért s általában is derék magatartásaért a 
m. kir. honvédelmi miniszter úr teljes elismerését 
fejezte ki, a m._kir. belügyminiszter úr pedig részére 
50 frtnyi jutalomdíjat engedélyezett. 

* 14. Ormo8 Endre, a m. kir. VI. sz. csendőrkerü-
lei állományába tartoz 6 őrmestert a m. kir, honvé
delmi miniszter úr a m. kir. csendőrségben teljesitett 
hosszas és ügybuzg6 szolgálataiért s általában is odaad6 
és derék magatartásaért dicsérő okirattal tüntette ki. 

,.;. 

15. Szabó András, m. kir. IV. sz. csendőrkerület
beli csendőr. 

Özv. Olesa Vinczéné és Zaremszky Katalin, mind
ketten szepes-6falvi lakosok 1891. évi márczius hó 
26-án délben, a csendőrlaktanya mögött foly6 Rika 
patakhoz mentek, hogy a patak mellett levő réten 
száritás végett kiteritett vásznat a beállott nagy zá
poreső folytán netán keletkező vizár elől összeszedjék. 
Még mielőtt azonban munkájukat elvégezhették volna, 
már a felülről lefelé hömpölygő vizáradat, mely a 
patak rendes medrét elhagyva, az egész területet ~ 
országút magas partjáig elboritotta, meglepte a két 
asszonyt és miután az árvíz oly magas volt, hogy 
csipőjükig ért, helyükről nem mertek megmozdul ni ; d 
ennek folytán azon veszélynek voltak kitéve, hogy a ro 
gas, sebesen rohanó s mindenféle tárgyat magáv. 
sodró ár által elsodortatnak, mi annál is veszélyeseb 
lehetett reájuk nézve, mert tőlük alig 6-S lépésny' 
északra volt a patak medl'e, a hová ha belesodortaH9d 
nak, menthetetlenül elvesznek, mig délre 
.U· méter szélességü vizáradat terült el, UI..". 
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lmhll:tkkol' nutg:Lu:tk rül1desen InélyeLh llwrll'et szo
kel t,t kiuIORlli. 

A'l ol'szágntol1, illetve a patak szélén összesereglett 
nagyszamú férfiak s nők rélllii.lten Lánllllták fi két
ségLeejtő látványt a nélkül, hogy valaki a két nő 
lnegulentésére kisérletet tenni Inert volna. 

A szegény két nő csak úgy birt a 1'0halnOs árnak 
ellentállni, hogy Olesa Vinczéné egy - a vízben 
nszkáló - nagy c1orongot 111egfogott és arra támasz
kodva a víz által feléjök Bodort tárgyakat eltaszí
totta, de luivel a csak 15 éves Zaremszky Katalin 
szintén beléje kapaszkodott, Olesané ereje már fogyni 
kezdett s a nép őket luenthetlenül elveszetteknek 
tartotta annál is inkább, minthogy Szulita János 
szepes-ófalvi lakos rnentési kisérlete, ki lóháton 
igyekezett a veszélyeztetett nőkig jutni, nem sikerült. 

Ilyen, volt a helyzet, midőn az ugyanázon napon 
Szepes.Ofalván vásárfelügyeleti szolgálatot teljesítő 
Rehor Ferencz és Szabó András csendőrök ebéllelés 
czéljából a laktanyába bevonultak. A mint eIne két 
csendőr a laktanya közelében történteket Ineghal
Jotta, azonnal a szerencsétlenség szinhelyére sietett.. 

Itt látva, bogy a veszély tetőpontját érte, rögtön a 
két nő megmentésére határoz ták el magukat s e 
czélból ingre-gatyára levetkőztek, hogy a rubázattól 
nem akadályozva az árral könnyebben 111egküzc1hes
senek. Miután Behor csendőr a levetkezéssel hama
rább készült el, - az őt is fenyegető veszélylyeln1Ít 
sem törődve s SzalJó csendőrt be neIn várva, - előre 
a vízbe rohant; de alig tett egynehány lél)ést, fi 

fenneLb említett mély árokba jutott, hol az ár el
kapta és több lépésnyire egy fűzfa irányába sodorta, 
111elybe .kapaszkodva a Bojek Béla, szepes-ófalvi 
lakos által feléje nyúj tott hosszú rúd ségélyével a 
partra kihuzatott. 

Rehor c8endőr ezen sikertelen kisérlete által meg 
neUl félelnlitve, később 11lég egyszer ll1egkisérlette az 
ú'tgázolá8t, de a rohanó ár őt ismét elsodol'ta és alig 
tudott a szál'rt7. ra kijutni. 

10 
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Időközben Szabú csendőr id elkéslti.lt ·& 
sel, de bajtársának sikertelen kisérletén 
kal feljebb, hol az ár nem volt oly mély, 
meg az átgázolást, a mi erősebb 
mivel mint úszó ügyesebb is volt, sikerült is 
fölülről lefelé rézsút haladva a két nőhöz j 
öl'egebbet a derék kÖl'ül megfogta, a fiatal 
pedig meghagyta, hogy az asszonyba 
Most ugyanazon úton, melyen jött, nagy.LU.U 
téssel a part felé vitte a két nőt; midön 
elöntött terület szélén levő s már többször 
mély árokhoz ért - daczára annak, hogy a 
levő Rehor csendőr, valamint Bojek János. 
sching Adolf, Hajnos József és Naleszka János 
ófalvi lakosok farudakat nyujtottak feléjük 
erős és mély ár úgy Szabó csendőrt, mint a. 
lábukról lekapta úgy, hogy mindhárman az 
víz alá m~l'ültek, mely őket néhány lépésre 
sodorta. Ezen válságos helyzet daczára Szabó 
nem vesztette el lélekjelenlétét, hanem a két n6 
tartva sikerűlt neki őket nagy nehezen a víz szé~ 
húzni, hol félholtan összerogy tak, de hozv.á.tar 
gondos ápolása folytán csakhamar magukhoz 

Hogy mily veszély fenyegette a két nu ..... 
nyítja azon körülmény, hogyaszemtanuk 
hihető előadása szerint az árvíz lezajlásakot 
gyökereikkel kiszakított fákat, szétrombolt 
gerendákat stb. nagy robajjal és zúgással vitt 
val és hogy azon tereprészen, melyen a nők 
által meglepettek, az árvíz mintegy 30 cm. 
iszapréteget és nagymennyiségű HO-40 klgr 
követ hagyott hátra. 

Ezen, a hú kötelességteljesitésnek megfelelő 
és elszánt tetteért Szabó András csendőrt a ml 
honvédelmi miniszter úr dicsérő okirattal tün 
míg Rehor Ferencz csendőr * a kerületi 
ságtól nyert dicsérő okiratot. 

* L. 173. lapon. 
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1 ö. Bart ha József, ID. kir. If. 87,. csenc1őrkerület
beli örsvezető, CZÍlllZ. őrmesternek, ki a Temes
Hékáson 1890. évi augnsztus hó 27-én dühöngött 
tűzvész alkalmával az emberélet és vagyonmentés 
körül férfias elszántságot és önfeláldozó buzgahnat 
tanusított és ez alkalolnmal egy égő házból három 
kis gyernleket is küuentett, de egyébként is az utolsó 
években a közbiztonsági szolgálat terén nagy tevé
kenységet és szorgaltnat fejtett ki, - a m. kir. hon
védebni miniszter úr teljes elismerését fejezte ki. 

* 17. Kovács Albert örsvezető a m kir. V. sz. csendőr-
kerület állományában. 

A zólyomrnegyei Szászpelsőcz községben 1891. évi 
április hó 20-án este 9-10 óra között l\fihálik 
Amália özvegy a~szony háza kigyuladt és a tova 
terjedő tűz csakhamar a szomRzédos házakat is 
lángba borította úgy, hogy mire a tűz T6tpels( 'czön 
észrevétetett és Kovúcs Albert örsvezetö, tótpelsőczi 
örsparancsnok a tí:iz szin helyére megérkezett, nlár 
számos épület lángban állott; az ott összecsopor
tosúlt nép pedig a nn,!Sy tűztől és rekkenő hőségtől 
nlegrettenve, tehetetlenül báluult az égő épületekre. 

Kovács öl'svezető a helyszinén megjelent csendőr
járört a rend fenntn,rtására utasítván, lllaga a lnen
tési munkálatokhoz fogott. 

Igy többek közt Ac1amovics Dániel lángban álló 
házába is az utczai ablakon át behatolt és a ben
rekedt házhelieket az ablakon át kisegítette, valamint 
ugyanazon úton a még lnegrnenthető ingóságokat is 
kiszállította. 

Ezen működése közben hallotta Illeg Kovúcs örs
vezető ifj. Ac1aluovics Dánieltől, hogy az udvar 
végén levő kis szohában egy 4 éves és egy serdülő 
leánygyermekével la/kó özvegyasszony - Paulik 
Zsuzs9Jnna - valószÍnüleg lakó.sáLan benrekedt. Ezen 
értesülés folytán az örsvezető egy nedves lepedőt 
lIlagára borítva, a keskeny és a fü st s forr(Sság lniatt 
úgy szólván járhatlan urlvaron át a hátsó szobáLa 

10* 
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l1yollllllt, luelynek ajtaja és ablakfái Inál' szintén 
égt ek . A füsttel telt szobában KOV/tC8 öl'svezetőnek 
sikerült Paulikné 13 éves leányát Zsuzsannát, _ bál' 
már ájultan a földön fekve - meglelni és az utczára 
vezető s időközben 111 ár leégett kapun át biztos 
helyre vinni; Ini közben Kovác8 örsvezető könnyebb 
égési sebeket szenvedett. Magát Pauliknét és annak 
4 éves leánykáját az örsvezető már nem menthette 
Ineg, Inert ezek megelőzőleg IIlaguk kisérlették meg 
az égő szobából való kijutást, de az udvarra kiérve, 
fi füstben megfnlladtak. 

A 111. kir. honvéc1elrni miniszter úr Kovác8 Albert 
örsvezetőt a fenvázolt emberbaráti, derék, bátor és 
elszánt tetteért dicsérő okirattal tüntette ki. 

" 
18. B~(;day Gyula >:~ m. kir. V. sz. csendőrkerület

beli hadapród-tiszthelyettes. 
;\.. , b3J~ssa-gyarmati s~ár~lyparancsnokságnak iudo-

111aSara Jutott, hogy N ogradmegye nagy-oroszi köz
ségében a 11lagzatelhajtás naO'yobb mérvben üzetik 
~l1iért ,is ~ bünösökn,ek kipnha~olása végett a szál'ny: 
allomanyaba tartozo Buday Gyula hadapród-tiszt
helyettest 1891. év augusztus bavában kirendelvén, 
nevezettnek sikerült kitudni, hogy ott a gyakori 
magzatelhajtás közvetítését özv. Fábry Mihályné, 
ipoly-nyéki ll10lnárné eszközli. 

Ezen tudomás alapján B uday hadapród-tü~zt
helyettes, minthogy a puhatolás a bilncselekmény 
természeténél fogva lassan haladt, augusztus hó 4-töl 
lS-ig nyomozott és műköc1ését, az eljárás folyall1úJll 
l\ezébe kerítet.t szálakon indulva, Rétság, Nagy
Oroszi, Borsos-Berinke, Ipoly-Nyék, Ipolyság, Pnsztn,· 
Szántó és Tolmács községekre is kiterjesztette. 

A hadapród-tiszthelyettes, kinek intézkedéso f~ly
tán utóbb a balassa-gyarll1ati kir. tÖl'vénys7.él, V1 ZS

gálóbirája is kiszállott, oly szerencsével ll~onlOzott, 
hogy 29 nlagzn.telbajtási ese,toi ael'Hett 1\1, .. ~nely~~ 
tettesei közül tizenöten oC8many cAelelnnénYllket. Ill.Ll 
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be is iSlllOl'ték. IIasonlóképen sikerült B uda!J tiszt
helyettesuek kideríteni, hogy ezen megrenuítően szo
lllorú bünesetek egész lánczolaiában a nlár fentebb 
ellllített özv. Fábryné működött biztatólag és fel
bátorítólllg közre, ki a magzatelhajtásra csábított 
nőszelllélyeken a bűnös luűtétet végre is hajtotta 
"agy azoknak ily irányban tanácsokkal és szerekkel 
- lnegfelelő díjazás mellett - szolgált, l1liért is 
ezen el vetemedett nő az jgazságszolgáltatás kezébe 
adatott át. 

Gondos kitartással és eszélyesen foganatosított 
nyoluozása által B1{;day Gyula hadapród-tiszthelyet
t.es arányla.g rövid idő alatt a bünök és büntette sek egész 
seregét kut.atta fel és terelte a büntető jogszolgáltatás 
széke elé, mi által hihetőleg útját vágta a nép
erkölcsöt alapjában megmételyező és a népeseclésre 
kiszámíthatlan kárral járó bűncselekluények további 
elhal'a pódzásain ak. 

Ezen, a közbiztonsági szolgálat terén tanusított 
eredményes és ügybuzgó nlűködéseért a nl. kir. hon
védelui n1inisztel' úr Buday Gyula hadapród-tiszt
helyettesnek teljes elisluerését fejezte ki. 

* 19. Bernád István, m. kir. L sz. csendől'kerület
beli, a p:cedeáli örsre beosztott csendőr 1891. évi 
julius hó 29-én, mint laktanya-ügyeletes, avasuti 
álloluáson annak láncz által elzárt részén felügyelt 
arra, hogy ott a vágányok on senki át ne menjen. 
Midőn a gyorsvonat Bukarestbe eljndult., a Brassó 

felé délután 5 óra 16 pel'czkor indulandó vonattal 
utazó közönségnek vám és útlevél kezelésére került a 
sor. E közben a tologatógép egy kőfék és egy 
podgyász-kocsival a legnagyobb sebességgel az első 
vágányon előre haladt és midőn a csendőr közelébe 
jött, ez egyszerre az utasokat felkiáltani s egyidejü
leg a mozdony vészjeiét is hallotta, mjre Illegfor
dulva neIU nagy távolságra magától az első vágány 
között ft fogarasmegyei Fodoriczán született, 27 
éves lVlijea Efl'osina lVláriát pillantotta, meg, kitől 
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a, kőfók ezen pillanfttban Inál' csak alig 2 méternyi 
távolságra volt. 

Bt~nlúd csendőr az őt is fenyegető veszélylyel nem 
törődve, valnllerően oda ugrott a nőhöz, megragadta 
és a vág[tnyok közül biztos helyre kiszorította. 

Hogy lllily válságos volt a nő helyzete és 
hogy lnily szerencsés pillanatba jött segítségére 
Bernád csendőr, mutatja azon körülmény, hogya 
csendőrnek alig vol t idej e a veszélyeztetett nőt maga 
előtt a perrűnra kinyomni, midőn már a kőfék lök
hárítója Bernád csendőr t a jobb vállán könnyen 
érintette, de nagyobb sérülést raj ta nem ejtett; Így 
tehát valóságos csudaszámba jöhet, hogy ezen derék 
csendőr emberbaráti szeretetének áldozatául nem 
esett. 

Ezen bátol' önfeláldozó tetteért Bernád István 
csendőrt a ho'nvédelmi luiniszter úr dicsérő okirattal 
tüntette ki. 

\I 
í\ 

20. Z ackel Pál őrmester és 
21. lvIoto1'a András csendőr a m. kir. II. sz, csendőr

kerület állományában, kóborló czigányok által Krassó
Bzörény, Temes és Torontál megyékLen elkövetett 
számos lólopás kinyomozása és a tettesek kézrekerÍ
tése körül tanus:ított, fáradságot nelTI ismerő s nél
külözést tekintetbe nem vevő, tapintatos és ered
ménydús eljárásaérb, illetve közreműködéseért a m. 
kir. hon védehni miniszter úr részéről dicsérő okiratot 
nyertek, lllÍg a In. kir. belügyminiszter úr részéről 
60 frtnyi, illetve 40 frtnyi jutalomdíjban részesíttet
tek. I{ocsis Péter és Tódor Pál csenclőrök ~:~ ugyan
ezen alkalomból a II. sz. csendőrkerület parancs
noksága által szintén megfelelő dicséretben ré-
szesültek. ~, 

" 
22. Suhiede1' János örsvezető, 
23. Ruzsic8 Antal, 
2í. Gö"mö'r Mihály és 
* 1. 179. lapon. 
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25. Kercs11tár István csendőrök a m. kir. VI. sz. 
ci3endőrkerület állományában. 

Schicder örsvezető és Ruzsics csendőrből álló 
rendes járőr 1891. évi márczius hó 9-én portyázása 
közben tudomást nyert, hogy Czeiner József bölcskei 
lakos tanyáján lopott lovakat tart. Ezen ügyben 
nyomozva a járőr, I{ovács Mártont lólopásért és 
Czeiner Józsefet orgazdaság miatt letartóztatta s az 
utóbbitól elkobzott 3 lóval együtt a nyomozást foly
tatandó Dunakömlőd községbe indult, hová megér
kezve arról értesült, hogy özv. Hanzéli Ferenczné, 
dunaföldvári földbirtokosné tulajdonát képező csősz
házban, - mely Bölcske és Dunakömlöd községek 
közt a nádasban áll, - Likter Horváth Mihály csősz, 
ennek neje és 13 éves, Lajos nevű fia benrekedtek 
és onnan kijönni nem birnak, mivel a csőszház a 
zajló jégtől több méter magasságig körül van véve 
és a ,víz annyira áradt, hogy az a csőszház padlásáig 
ért. Igy tehát, miután már előzőleg többen kisérlették 
meg sikertelenül a lnentést, Likter Horváth l\Hhály 
családjával a legválságosabb helyzetbe jutott . 

Ezek hallatára Schieder örsvezető a 2 fogoly t és a 
3 elkobozott lovat biztos őrizet alá helyezte és azután 
a községi biró által a járőr kértére kirendelt Schmidi 
Antal, Türk György, Fei! Ferencz, ifj. Horváth 
Mihály és Fitterer Antal, dunakömlödi lakosokkal 
két ladikban a mentést lnegkisérlette. A sok jég 
miatt azonban a csőszházat meg sem közeIíthették, 
miért is csákányokért s fejszék~rt a községbe visz
szatérni kénytelenek voltak . 

De most már a biró által a járőr mellé kirendelt 
5 egyén nem akart segélyt nyujtani, mert attól fél
tek, hogy lllentés közben luaguk is odavesznek ; csak 
miután az örsvezető nekik ételt és italt fizetett és 
dohány t vett, engedtek folytonos buzdításának és 
kéréseinek s .másodizben is hozzá fogtak a men
téshez. , 

Es ekkor sikerült ft járőrnek a fenn lnegnevezett 
5 egyén segélyével, saját élete koczkáztatásával 
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5 t.elj.Els órai fáraszt() kiizl1elelll után az összetorló. 
(loU Jégen keresztül a cEőszlJázig eljutni és a CSŐSZL 
családjával együtt fl, bjztos halál elől megmentenj. 
IIogy lnily felJyegető volt Inál' a veszély és válsáaos 
~t h áz 11ádfeclel~~·~. 111e,nekül~ csal~\l hel) zete, azt l~g

.1 obLal1 alHa ] orllln1 eny blZonyltJa, hogyamentés 
lllf'gtörténte után alig fél órára a víz ismét emelke
tlett és a csőszház tetej ét is elborította; így tehát ha 
a lllcntók lnég csak kis ideig késnek, a veszélyeztetett 
család 111enthetetlenül oda veszett volna. 

Ezen del'ék járőr a leírt lnentés után lninden 
pihenés nélkülinég 143 órán át sikeresen segédke
zett az árviz elleni védekezésben. 

Ugyancsak ezen áradás alkahnával Gihnó'r l\1ihály 
és Kerc8már István faddi, valarrlint Jaksics János 
és Bernát Flora paksi örsbeli csendőrök, szolgabirói 
felhí vás folytán a paks-faddi Dunavédgátnál segéd
keztek és ezen szolgálatukat a legnagyobb odaadás
sal s fáraclhatlan kjtartással teljesítvén, az élet- és 
vagyonlnentés körül kiváló buzgóságot és elszántsá-
got tanusítottak. . 

K.ülönösen kiváltak Gó'lnör és Ke'rc8már csendőrök, 
kiknek féleln1et és 'veszélyt nem ismerő elszántsága 
és a saját életét is koczkáztató katonás magatart.ása 
folytán 2 férfit, 5 nőt ég 7 gyermeket sikerült a biz
tos haláltól ulegluenteni. 

Ezek folytán a m. kir. honvédehni miniszter úr 
Schieder János örsvezetőt, Ruzic8 Antal, Gömiil' l\Ii
hály és Kerc8'Jnár István cs.endőr~~et (~ic.sérő o~il'at
tal tiintette ki, míg a m. kIr. belugymInIszter ur az 
örsvezetőt 60 frtnyi, a csendőröket pedig 40-40 
frtnyi jutalonldÍjban részesítette. Jaksies és Bernát 
csendőrök ellenben a VI. sz. csendőrkerületi parancs
nokság által dicsél'tettek meg. 

* 
26. Kovác8 Bnna J6zsef, lll. kir. II. sz. csendőr

kerületbeli örsvezető. 
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Az ú,ltalú,llos szolgálati határozványok 15. pontja 
azt 111011(1.1 a: « ha az örSÖ11 lllulasztás, rendetlenség, 
killilgás Vll,gy egyéb bajok fordulnak elő, a hiba oka 
lllindig és kizárólag az örsparancsnok szen1élyében 
keresendő; Inert fl, tapasztalat teljesen igazolta és 
LüLizonyította, hogy egy rendszerető, pontos, erköl
csös, szorgahnas és tapintatos örsparancsnok alatt az 
örs állapota luinden viszonyok között jó, 111Íg egy 
kÖl1nyü gondolkozású, hanyag, tapintatlan és rest 
parancsnok alatt a legjobb legénység is elromlik s 
előLb-utóbb fejetlenség és rendetlenség tör ki az 
örsön» . Rövid szavakkal: « a 111ilyen az örsparancs
nok, olyan az örs», s ez valóban nlegc1önthetlen igaz
ságon alapul. 

Valamely felállított vagy elfogadott elv igazságát 
Iuinc1enkor leginkább tényekkel lehet bebizonyítanj, 
ezen szen1pontból kiindulva. kiséreljiik meg a csend
őrség által elfogadott fennti elvet - egy derék örs 
lllűködéséből n1erített tények rövid leü'ásával - be
Lizonyí tani. 

Ten1esmegye Detta nagyközSÁgben, egy örbvezető 
és négy csendőrből álló gyalogörs van elhelyezve; 
az öl'skörlet kiterjedéEle és lakosainak lélekszán1a 
elég n agy arra nézve, hogy az örs csekély létszáma 
mellétt eléggé igénybe legyen véve a csendőrségi ter
hes szolgálat követehnényei által. 

Az örskörlet lakossága magyal', nén1et, rOlllán és 
szerbek által alkotott keverékből áll, kik között nelll
csak a faji villongás ok és összeférhetetlenség tapasz
talható, ele mindenik fajnak rnegvan a maga söpredék 
része, mely a törvénynyel és renddel hadi lábon áll
ván, a viszonyok súlyosbításához nagyban hozzájá
rulnak. 

A töbLször elnlített örsöt az 1890. év október hó 
~l-én Kovúcs Bllma József örsvezető vette át eléggé 
tllrhető álln,potban ugyan, de arról akkor II e III lehe-
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tett áUítani, hogy az kitünő vagy mintaszerű álla
potban lett volna. 

~(o v(ícs Bu:~~a .. J 6zsef örsvezető, mint még fiatal 
al~}s~.t, ,ezen orso? k~z~te meg. önálló örsparancsnoki 
lllukodesét s e hivatasat a legJobb akarattal, dicsé-
r~tes l;uzga~o~n;a: iparkodo~t betölteni. Ambitióját, 
sIkerdns mukodeset az 1891-lk évben elért következő 
eredmények dicsérik. 

1. Január hó 14·én éjjel Dettán a Lichtenstein 
l\~ária ~ol:délyl~ázá?an zaj?,s d,őzsölés folyt, az éjjeli 
tlvornyazok raja kl s be .larkalt, csoportok jöttek s 
Iuentek, egymást váltva fel a hirhedt helyiségben. 
A lllulatók egyike, Ringhoffer János, teljesen leitta
soclván, a bordélyházban maradt és midőn másnap 
délelőtt kijózanodva onnan távozni akart, tapasztalta, 
hogy zsebéből 114 forint ja hiányzik. Esetét az örs
parancsnokságnál bejelentette a nélkül, hogy bárkire 
gyanút vagy a legcsekélyebb adatot is a csendőrség~ 
nek szolgáltatni képes lett volna. 

Kovács B una József örsvezető 24 órai észszerű 
nyomozás után a tetteseket - kik hárman voltak -
kinyomozta, letartóztatta és a megtalált pénzzel, 
luint bűnjelvénynyel, a bíróságnak átadta. 

2. Márczius hó 16-án Birda község határában egy 
öt hónapos méhrnagzat hullája találtatott - egy 
csel'épfazékban elhelyezve - elásva. Kovács Eu,na 
József örsvezető az esetről értesülvén, a nyomozást 
folyaluatba tette és 92 órai fárasztó s valóban ész
szerű nyomozás után kiderÍtette, hogy a talált méh: 
magzat elhajtását J oanovits Anna zárda-szentgyörgy! 
lakos eszközölte ugyanottani Bekler J uliánnán és 
hogy J oanovits Anna e bűnös üzelmeket több év 6ta 
füly'tatván, még mintegy 20 asszonynak hajtott~ .~l 
az idő alatt méhluagzatát. A megnevezett két bunos 
nő letartóztatva a biróságnak átadatott, a többi bű-
nös asszonyok ugyan od~ feljel~ntettek. .., 

3. Aprilis hó 13·án Groze Flora berekuczal Illető 
ségű leánytól 14 darab ezüst tallér ból álló nyakék 
30 frt értékben elraboltatott ; nevezett örsvezető a 
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bilnöst kidel'Ítette, a bűnjelet megkerítette és tettes-
sei együtt abiróságnak beszolgáltatta. . 

,L I{il'ch Jozefa, dettai lakos, ápril 17 -én Ismeret
len lnódon meggyilkoltatott, bár a gyilkossági eset 
felderítése iránti nyomozást Pfeiffer I(ároly hadnagy 
szakaszparancsnok vezette, a bűneset felderítése és 
fi, tettes kinyomozása, kiilönösen pedig a bűnjelek 
felkutatása, biztosítása és beszerzése közül Kovács 
Bnna József örsvezető ez alkalommal is kiváló érde
meket szerzett. 

5. Május 14-én az örsvezető Brestye községben 
portyázván, egy különféle ruhaneműekkel a község
ben házaló asszony gyanúsnak tünt fel előtte; tehát 
e nőt kikérdezte, megmotozta, de az sem a kérdezés 
alkalmakol' tanusított magatartásával, sem egyébkénti 
viselkedésével olyasmit, mi az ellene táplált gyanút 
megerősítette volna, el nem árult. Az örsvezető mind 
ennek daczára, a mellékkörülményekből kiindulva, 
nelTI látta gyanúját teljesen eloszlatva s így nyomo
zását folytatván, 78 órai igen körültekintő, buzgó 
nyomozás után kiderítette, hogy gyanusított házaló 
asszony - Decsov Rozália temesvári lakos -:-. ugyan
ottani Stein Erzsébettel márczius hó óta Urményi 
Adolf temesvári kereskedő kárára apródonként tete
me;; mennyiségű ruhaczikket loptak; a Decsov Ro
záliánál megejtett házmotozás alkalmával 261 forint 
értékű lopott ruha találtatott, mely czikkek elkobozva 
a két tettessel együtt abiróságnak beszolgáltattak. 

1\ieg.1egyeztetik, miszerint káros maga sem tudta., 
hogy árúházából lopások történtek, csak midőn az 
örsvezető az előtalált czikkeket neki bemutatta, is
merte azokat mint az ő üzletéből valókat fel s azok 
nyomán luegállapította, hogy több mint 700 forint 
értékű árúja lopatott el. 

6. Junius hó 9-én Kupezina György dentai la.kos 
lakháza ismeretlen módon kigyuladt, részben leégett 
s ennek következtében 80 frt kár keletkezett; a ház 
azon ban 400 forintig volt az első magyar biztosító 
társaságnál biztosítva. Kovács Bt/;na József örsvezető 
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7. Gyoka Sztoján, kamara-szentO'yörgyi lakos má '_ 
czius hó t6-án éjjel az utczán ké~szul'ásokkal:' ism~
retlen tettes által meggyilkoltatott. Kovács BlOZ a 
József örs vezető és Dupeza Mihály csendőrből állott 
járőr 38 órai buzgó és észszerű nyomozás után a 
tettest kinyomozta és azon pillanatban tartóztatta 
le, midőn az illető menekülés czéljából a vasúti állo
máson az elutazás ra jegyet váltott. 

8 . Az 1890. év folyamán Torontáhnegyében Dola
ván a telnplom pénztárát isrneretlen tettesek feltör
ték és kirabolták, mely alkalommal több mint 16,000 
forint lopatott el. Serédy Géza főhadnagy, nagy
becskereki szakaszparancsnok ez ügyben 1891. évi 
luájus hó folyamán Zichyfalván nagyszabású nyo
mozást folytatván májns 16-án a dettai örsnek Ke
lemen László és Fischer Márton csendőrökből állott 
járőre Kinyezó J ovát a fennti betörés főtettesét, -
ki hónapok óta szökésben lévén, fegyveresen csavar
gott, - igen ügyes és körültekintő utánjárással Dfnta 
község határában egy elhagyott, l~katlan ház padlá
sán alvás közben meglepte, letartóztatta és a nyo
mozást vezető Serédy Géza főhadnagynak átadta. 

9. A fehértell1plomi kir. törvényszék által több 
rendbeli lopás, betör0S és utonállás miatt körözött, 
de szöké.::;ben volt Gertenyesán György fegyvere s 
csavargób Kovacs B~tna József örsvezető és Fischer 
l\fárton csendőrből állott járőr május hó 26-án letar
tóztatta és a körözést kibocsátott hatóságnak át!1lHa. 

10. Augusztus 16-án Bálint Petrn ~ir~l~f }n,k~s 
lakását ismeretlen tettesek feltörték s ladaJ avoI , ,) 
frt készpénzt elvittek. Dupeza l\1ihály és Fische~' 
Márton dettai örsbeli csendőrökből állott járőr 52 6nu 
fárasztó és igen helyes nyolnoz:í~ nt(tn ft tetJcst ,Jeezl1 
l\lárku személ:yében kideríteLte, a pénz uitgyoLb rószét 
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1l1ea találta és n1int bilnjelet a letartóztatott tettessel 
eo·,~ltt a bíróságnak átadta . 
t'·11. Gyuka Szvetozar dentai lakos augusztus 27-én 

éjjel, midőn haza Illent, az utczá~ isme~etlen tettes 
által hirtelen megrobantatott s kessel ketszer mellbe 
Rzuratván, életveszélyesen megsebesíttetett.. Kovú,cs 
Bnna József örsvezető, Dupeza Mihály, Eszéki Károly 
és Fischer lVlárton csendőrökből állott járőr 60 órai 
nyomozás után tettest Spara Szávu dragai lakos, 
vérenO'ző közártalmú személuében kiderÍtette, letar-~ .1 

tóztatta és a késsel, mint bűnjelvénynyel, az igaz-
ságszolgáltatásnak átadta. 

12. Legszebb jeIét adta Kovúcs Buna József örs
vezető szolgálati buzgalmának, fáradhatlan tevékeny
ségének, biggadtsággal párosult férfias bátorságának 
szepten1ber hó 13-án, midőn a Schiszler Kálmán lugosi 
kereskedő kárára ellopott 50 kilogramn1 lőpor, Thál 
János nag:yzsámi lakos kárára egy dal'ab 100 forint 
értékű ló és Csepreghy István kádári földbirtokos 
kárára 250 forint értékben történt buza és repcze
lopás tetteseit, 182 órai fárasztó, észszerű és igen 
ügyes nyomozáH után kiclerítette s a tet teseket kézre
kelÍtette. Ezen esemény kinyomozása, illetve erecl
Inény elérése alkalmával fegyverhasználat is fordul
ván elő, annak lefolyása következőképen történt: 

Kovács Buna József örsvezető és Kulics János 
csendőrből állott járőr a fentebb jelzett Lűneset há
ron1 tettesét Banyári Zakariás, Rácz István és ROll1l1-

nyik István gn.ttajai illetőségü közveszélj'es egyéneket 
letartóztatta és azok mint tettestárs at Rákóczi-Pápai 
Mihályt, a Gertenyes melletti Hollósy-tanyán szolg:i
latban álló csőszt, nevezték Ineg. A járőr ennek alap
ján a három letartóztatott gyannsítottat a gattajai 
örsön őrizet alatt visszahagy ta és nyomozását folyta
tandó, a Hollósy-tanyára Illent; minthogy pedig 
Rákóczit lakó'sán nen1 találták, felkeresésére Gerte
nyesre mentek s ott Rulics János csendőr a község
báza előtt áldogáló gertenyesi lakosok között a kere
settet ffjlislllerte s az örsvezetőne le lnegj elölte, luire 
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~~ örs~ezető I:ták6czit felhivta, hogy előtte a közsé . 
olszohaba lépjen be mintho őt b' gl 
~ézve kih~llgatni sz~ndékozi~: Egyb:~~~~ít~~~~o~:~ 
l~?s cse.?dort, ~ogy az adogat6ban levő töltén t a 
to~t~nY,urbe ~d~a fel s f~gY,verét a zárkapc801~án 
szainyavai zarJa el és mlutan ezeu elo" . o' á t·· y 
t ' ro k d' t ., ., VlbY za l In
"ez e e~ o m~ga IS vegrehajtotta, Kulics János csend-
o~·t a ~ozséghazába beküldte egy bizalmi egyénél't 
kl a kIkérdezésnél jelen legyen. ' 

1\Iic1ő~ I~ulics János csendőr küldetéséből vissza
tért, mle~?t~, a ?ivo~t biz.almi, egyén megérkezett 
volna, a )aror illIndket tagja keszen tartott fegyver
Jel benSlÍott az őrszobába és tekintve az őrszoba 
szűk .voltát, mi~:lj~rt az ,ajtó mellett foglalt állást, 
de a,hg bogy a ]aror belepett, az őrszoba hátterében 
egyedül levő Rákóczi-Pápai l\1ihály a dühtől eltol'
zultan a járőrt következő szavakkal fogadá: «Az iste
nét maguknak, hát megint a puskaporért zaklatnak, 
úgy-e? most voltak itt a zsidovini zsandárok és fel~ 
hánytak érte mindent, puskapor kell kutyák, no majd 
adok ezzel nü, s ezzel kigombolt kabátja belső zse
béből villámgyorsan forg6pisztolyt rántott elő s a 
véle szemben négy lépésnyire álló Kovács Buna Jó
zsef örsvezetöre tüzelt, u70nban az örsvezető nem 
yeszÍn-én el lélekjelenlétét, higgadtságát s milltán 
Rákl1czÍnak minden mozdulatát éber figyelemmel 
kisérte, aunak lövésre kinyújtott kalját feltüzött szu
rODyával elbillentette, tehát a lövés czélt tévesztett; 
IDá,~odszori lövésre azonban már nem volt ideje, Inert 
a következő pillanatban az örsvezetö lőtt és az ellen
szegülő mellen talilva pisztolyát elejtve, Ö3SZel'ogyott 
,e,s három órai kínos szenveiés után meghalt. 

A. R·:lkóczi :ihal kilőtt, lövedék a fölatől 115 centi
illHter magassúgban alig 56 centiméternyire joLbrn. 
oldalt az 6rsvezetö állás~tól f~1ród?tt a f~l1~a. . , -. 

Itt még megjegyezte,hk, ~:l1 ,:ze;'lnt ! ~,(1,~~oczt-PaFa~ 
l\lihály mint, köz:ll'talmu bet.oro e~ lukoto llelnc~~,k 
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Kovács Buna J 6zsef örsvezető egy év l~fol~ása 
alatt örsét mintaszerű állapotba hozta és azt III a~l~
potban fenntartja, örskörletében .nagyobb ?eszamItas 
alá eső lüderítetlen közbiztonságI zavar nln?S~n; de 
kiderítette még azon nevezetesebb közbiztonsagl zava
rokat is, melyek örskörletében az ő ottlét ét m~gelőző 
időkben előfordultak, sőt más örskörletekben IS nem 
ritkán szép eredménynyel működött; alárendeltjeit 
szorgalommal oktatja, képezi, tapintattal vezeti és 
befolyásolja, örsén erkölcsösség, jó egyetértés, baj
társi és katonai szellem uralkodik, minden csendőre 
a szolgálat lelkiismeretes teljesítésében és az ered
ményes működésben keresi és leli dicsőségét; ily 
körülmények között csak természetes következmény
nek tekinthető, hogy az örsparancsnok és csendőrei 
úgy alakosság, mint a hatóságok osztatlan becsülé
sét, bizalmát és elismerését teljes mértékben bírják. 

Többször említett örsvezető tehát nemcsak a be
kezdésben hivatolt elvet igazolta be teljes mértékben, 
de bebizonyította fiatal kora és aránylag rövid 411'2 
évi csendőrségi szolgálati idejével azt is, miszerint 
a gyakorlati szolgálati tapasztalatok megszerzéséhez 
nem okvetlenül évtizedek szükségesek; megszerezhe
tők e tapasztalatok erős akarat, szivós kitartás, min
den akadályt leküzdő szorgalom és a szolgálat iránti 
szeretet és komoly érdeklőcléssel aránylag rövid idő 
alatt is. Ha minden iránt, mi a szolgálatot érinti, 
komolY,an érdeklődünk, luinden előfordult esemény
nek melyére behatolunk, ha nem kimélünk fáradt
ságot s minden alkalommal az okot és okozatot ala
pos~~ kikutat juk, akkor mihalnar megnyerjük a mély 
belatas, éles áttekintés és gyors tájékozás képességét 
S ezzel megszereztük a gyakorlati szolgálati tapasz
talatot. 

Me~?yőzőclésün~, hogy igen sok ily derék örse van 
a testuletnek, adja az ég, hogy valamennyi ilyen 
legyen l 
Ez~~ derék örs parancsnokának, Kovács Bnna J ó

zsef orsvezetőnek, a közbiztonsági szolgálat terén 
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tauusított f{u'aclhatlan ügybnzgahnl1, czéltndl1to~ 
erélye, bátor éR eredményes nll1kö<léseél't a nl. kir. 
honvédehl1i lniniszteL' úr teljes lnegelégedését fejezte 
ki, a 111. kir. belügynliniszter úr pedig 40 forintllyi 
jntalOll1tlijat engedélyezett. 

,t
.-.' 

27. KllSZfl István, nl. kir. V. sz. csendőrkerületbeli 
Öl'svezető. 

EflY O/rflyilJ.·osság l"t~'ider'itése. 
Tóth József farnacli szabó és neje Pupp Erzsébet 

Esztel'golllmegye árvas7.éke által az 1871-hen elár
vult pól.ya Já~os, 10 éves fiúnak gyámjaivá nevez
t;ttek kl; az arva tartásáért évi 60 frtnyi díj bizto
SI ttatott nevezetteknek Pólya János árvapénztárilag 
kezelt vagyonából. A Tóth házaspár a tartási díjat. 
l'elldesen fel is vette évenként, a gyánlgyermekkel 
szenlben elvállalt kötelezettségeivel azonban Init senl 
törődött, nevelését teljesen elhanyagvlta és vele oly 
1110stoháll és durván bánt, hogy a gyerineket a szó 
szoros értelmében elgyötöl'te a háztól és csak olykor 
igyekezett azt ismét visszaédesgetni, a Inikor az évi 
díj esedékességének ideje közelgett, nehog-y Pólya 
J ános állandó távolléte folytán a jelzett összegtől 
elessenek. Tették pedig ezt Tóthék n,zon aljas czél
zattal, hogy a te3tileg-lelkileg elcsenevészett gyánl
gyel'lllek valamely véletlen eset következtében elvesz
szen s ők, helyesebben Tóthné, mint Pólya J ánosna~ 
anyai ágon való nagynénje amannak 2000 frt körül! 
Vl1O'yona iránt örökösödési igényekkel léphessen fel. -
Ily viszonyok között nőtt fel Pólya János 20 éves 
korfl,iO', midőn sor alá került. l\1inthogy n. 'Tóthék 
által ;árt véletlen mind,:tc1dig be nmn következof,t, 
Tóthék eltökélték maO'ukban O'yámgyel'lllekük Illeg-

/") o , 1"1 
O'yilkolását. a mit'e kedvező alkalolll gy~llant \Ina-
kozott am~llnak küszöbén álló besol'ozn,sn,., ' 

Tóthék ezen sötét tervöket azután olyl~epe~ io~n.
natosították, hogy Pólya fJ állOst ,188~~T éVI n:.al'C~ln~ 
9-én cl. n. 4 Ói'l1 körül tt !4zo1ns7.etlo ~\ hUl'Il1 kC)ZRegbll 
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kiilt1ütték csü~ln:'t,t llléretui, hogy llu)(los fi{~ l.étél'e 
t.is:ltess6ges láLbeli vel jelenhe8se~1 Ineg a sorozo bj~ott
sao' előtt. Alig hogy Pólya elIndult, a megg'yIlko
l:í,~'n, 100 fOl'Íntnyi jutalom igéretével felbérelt Mazán 
István, farnadi napszámost indították utána a lelket
len O'yámszülők egy üveg pálinkával s azon utasítás
sal,Ohogy siessen Pólya után és tartsa őt a kurali 
határban álló régi malom mellett lnindac1dig vissza, 
míg Tóth József őket utólérenc1i. 

Mazán Pólya Jánost csakhamar utol is érte, vele 
szóba ereszkedett, mondvú'n, bogy Tótbék külclték 
utána azon üzenettel, hogy várják be Tóth Józsefet 
a régi malomnál. 

A gyanútlan Pólya mit sen1 sejtve, a mondott 
helyen Mazán társaságában hevárta Tóth Józsefet, ki 
velök az ott el vonuló, alig térdig érő vízzel telt árok 
partjára telepedett és megpihenést indítványozott. _ 
l\lazán erre elővette a nála lévő pálinkás üveget s 
Tóthtal egyetemben itatni kezdte Pólyát, ki a közel 
egy liternyi szesztől fél óra alatt teljesen elkábult. _ 
A két czinkostárs ekkor Pólyát megragadta, az árokba 
lökte és mindaddig víz alá szorítva tartotta, 11líg az 
eHentállásra alig képes áldozat élni megszünt, 

A Tóth-házaspárnak ezen eset után tanusított 
magatartása, az elhunyt gyá1l1gyermekkel ennek élté
ben való szeretetlen bánásmódja, Mazán István egy
két elejtett szava Farnad község egész lakosságáball 
azon meggyőződést keltették, hogy Pólya János, ft 

kin a megejtett hullavizsgálat külerőszak nyomait 
nem állapította Illeg s ki ennélfogva bOllczolatlanlll 
temettetett el az esetet követő 4-5· ik napra, nelll 
vélf'tlennek, haneIn Tóthék Lirvú'gyállak lett áldo
zata. - Ezen közvéleménynek nyilvánulásai is vol
tak; Tóth József azonban, ki telj esen biztosnak érezte 
Inagát, a legelső ily hangú nyilatkozat hallatára a jó 
hír nevében luéltatlanul kisebbített egyén szerepét 
ül~ötte fel, az őt gyilkosnak állítókat l'ágahnazás 
nuatt büntető perbe fogta és - minthogy a gyilkos
ságot illeti) állítások igazolva nenl lettek - an1azok 

II 
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elmarasztalás át ki is vív ta. l\1indamellett neln volt 
megdönthető a farnadi lakosság abbeli lueggyőző
dése, hogy Pólya János halálát Tóthék idézték elő, 
de hangos nyilvánulása ennek többé neln akadt, mert 
Tóthnak a biróságnál elért sikere, bosszúvágya és 
fUl:fangja mÜldenkit elnémítottak. 

Igy álltak az ügyek Farnarton 1886. év elejéig, 
midön K1L8za Istvan őrmester, a volt ~éméncli örs 
parancsnoka, a Tóthék ellen fennálló közgyanúról 
bírt szerzett. K ~(;sza őrmester azonnnI hozzáfogott a 
nyomozáshoz, mely azonban csakhanlar felidézte a 
Tóth házaspár figyeimét is. 

A nyomozatba, melyet most K U8za őrmester IDeg
indított, ez egész lelkét és erej ét beleöntötte, a mire 
nagyon is szüksége volt, mert egyrészt a négy évvel 
előbb elkövetett bűnesetnek nyomra vezethető szá
mos mozzanata időközben elveszett, másrészt pedig .' 
Tóth páratlan szivóssággal, kitartással és furfanggal 
küzdött az őnnester szakadatlan ébersége ellen és 
küzdelmében mÜlden eszközt kimerített. , 

Igy például a figyelmet a gyilkossági ügy ny01110-
zásáról elterelendő, Tóth József ismételten lángba 
borította Farnadot és pedig oly ügyesen, hogy reá 
egyetlen egy eset sem volt kiderÍthető, a miben 
egyébiránt nem jelentéktelen része volt annak is, 
hogy a megfélelnlített közpégi nép Tóthtól rettegve, 
ellene váddal, bjzonyítékkal előállani nem mert. 
Sőt egy merész lépéssel még továbbra is Illent Tóth 
e téren, a mennyiben n1agát mint a Kusza őrmester 
által ellene felizgatott községbeliek gyülöletének tál'
gyát akarván minden részről feltüntetni - nen1 átal
lotta saját házát ismételten felgyujtani. 

Tóth ily kép elvonta K'l{;sza őrmester erélyél1ek leg
hivebb szövetségesét: az ü-ánta és Inüköclése iránt 
F.arnadon elsö időkben oly nagy lllérvben fennállott 
bIzalmat. 

Az üldözött Tóth azonban minden sikere III ell ett 
is rettegett az őrmester fáradhatlan erélyétől s hogy 
ezt rnogtöl'je, llul.jc1 az esztergomi szál'uy"parancsuok-

I 

ságnál, l 

ságnál é 
jogtalan. 

t van, a . 
bünössé~ 
nyában 
netáni b 
ellenségi 
által ma 
ne raga( 

Elszál 
akkor Ü 
ban nyo 
ebben n 
farnadi 
őrmeste: 
hivatalo 
ellen ki 
melyre I 
maskoc1~ 
ben ez~ 
kezéből 
ván az 
siklotta 
körülm~ 
tember 
nyeltet 
tetett, 
által k 
ter a k 
tett jo 
szabott 
ható n 

](U8,:' 
" szegez o 

kir. já 
Inegejt 
Iást ké 
• 
Ismerv 



,~, .. :amelleti nem: 

t ~Qeli m~a~ 
IT' hJL ~~\, .ot eli iMz!e! 
t ~~ t e !tem ahM, ~ 
',.' I I 

+lte, bO~1Z\Wa~: 
""l ~, 

, , 

"n \~~~, h el!, 
I '-'!. a \olt Eeruinm 

-nnallo KOl~~' 
'>; l7I,nnal nOlci!~o:' 

~. 

kharuar !ehM~ 

" . t U~W órrue!!en 
,,' ': neicön\öUe, l

I t~~hzt a n!~ I
r~ilfll~ 'Iíle!neto 

mtl\ m~rhl\ l' 
. ",!l~la\ e! furt:! 

r..a"'\Liltlhll eUíl"e~~ e~f: 
",ente!\. 
\ I l " 

Pc' ,~!I;UOI U~ nK e ... , • 

1!ID1\1\t@ li~ 
lí Ü~!e!ID, n~ 
.: aentueli, i [ 

" '~ í~\! illlli\ 

r: n 1 MnlQI r1~' 
• 11\,.' .,~I nem lli 

I /1 ~rll! mIni 

I a Állill ;m 

K '~U\ij\1\itt\ 
~. 

1:1i\;~ D1'," 

"UI, 

'I" 111re í/W' 

'\ii~ 
i ,.UI 

0:11 
0\ t; 

" 
, ~~ir/ . , ' 

If/ 
II 

~!I 

163 

ságnft.l, nJajd az V. sz. csenclőrkerületi parancsnok
ságnál élt feljelelltéssel K UBza őnuester állítéJlagos 
jogtalan zaldatásai luiatt, mely panaszai lüvizsgáltat
ván, a kivizsgálás eredményéhez képest és a Tóth 
búnössége felőli minden nyomatékos bizonyíték hiá
nyában lÚ!JBza őrmester figyelmeztetendő volt, hogy 
netáni halnis nyomon és rróth nagyszámú személyes 
ellenségének benl0ndásán induló szolgálati buzgalma 
általinagát Tóth ellenébt n semmiféle jogtalan lépésre 
ne ragadtassa. 

Elszánt, vakmerő bátorságának koronáját végre 
akkor tette fel Tóth, midőn az 1888. év julius havá
ban nyomtatott kiáltványt adott ki 500 példányban, 
ebben Inagát mint feddhetlen embert festvén, - a 
farnadi közbiztonsági zavarok kútforrásaul K1J,Bza 
őrmestert állítván oda, kit egyúttal nyiltan vádolt 
hivatalos hatalmával való visszaélésekkel, lnelyek 
ellen királyi biztos kiküldését kérendi. - A hatás, 
melyre Tóth számított, nelTI n.1araclt el; Tóth diadal
maskodni kezdett, lllert a további nyolnozat sikeré
ben ezentul már senki senl bizott, az őrmesternek 
kezéből ellenben, ki a nyomozást most már úgy szól
ván az egész környékre kiterjesztette, egymásután 
siklottak ki a kutatás szálai; ehhez járult még azon 
körülmény is, hogy K'L!J8za őrmester 1888. évi ~zep
tember hóban a kénléndi örsről ideiglenesen elvezé
nyeltetett s midőn oda öt hóval később visszahelyez
tetett, a környékbeli népből Tóth József hiresztelései 
által keltett abbeli meggyőződés, miszerint az őrlnes
ter a közbeeső idö alatt a Tóthtal szemben elköve
tett jogtalan és törvénytelen üldözések miatt reá 
szabott birósági büntetését állotta ki, - többé kiirt
ható nem volt. 

K'liJB.za őrlnester ekkor működé8e eredményét ösz
szegező, kimerítő jelentést terjesztett be a muzslai 
kir. járásbirósághoz, ebben a vizsgálatnak leendl> 
lnegejtése végett a biróság részéről történentlő kiszál
lást kérvén. A járásbíróság azonban az előzményeket 
ismerve, elég óvatos volt egy határozatlan il'álylJ u,u 
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tartot.t utasítást ut1ni csupán ki, melybell csak arra. 
utasította az őrmestert, hogyha oly fontos gyanú
okoknak jövend nyomára, melyek a letartóztatást 
igazolják, tartóztassa a bűnösöket le. 

~1időn az őrmester látta, hogy további tevékeny
ségére a biróság részéről sem nyer biztatást és buz
dítást, meleg elszántsággal és állását s jövőj ét kocz
káztatva, megragadta saját felelősségére az utolsó 
eszközt, melytől sikert remélhetett. - 1889. évi 
márczius hó 26 - 27 -én éjjel K'tLsza őrmester ugyanis 
Szabó örsvezető, Rom és Lénárt csendőrökkel éjnek 
idején Farnadon megjelent; a Tóth házaspárt letar
tóztatta és Rom csendőrrel bilincsben az örsre kisérte, 
a Szabó örsvezető és Lénárt csendőrből áll6 járőrt 
pedig utasította, hogy l\fazáll Istvánt szintén tartóz
tassák le és néhány óra mulva kisérjék az örsre. 

Ezen lénése által Kusza őrmester azt remélte 
L 

elérni, hogy az évek óta hnzódott nyomozás után 
egészen váratlanul bekövetkezett letartóztatás és az 
örsön való szembesítés vagy 'I'óthékat, vagy Mazánt 
megrendíti és makacs tagadását megtöri. 

Az őrmester ezen végrenlénye Leteljese~lett, mert 
a Tóthék letartóztatásáról nelTI értesült Mazán, midőn 
Tóth Józsefet, furfangja, vaklllerősége és gaztettei 
miatt vidékszerte rettegett czinkostársát nejével együtt 
vasra verve nlegpillantotta; egészen megrendült és 
K usza őrmester keresztkérdései által sarokba szo
rítva, bünét telj tartalmilag beismerte, Tóth Józsefet 
nevezvén meg czinkostál'saként. 

Itt megtört azután Tóth ellentállás a is, ki is min
den oldalról védelelll nélkül látván magát, az elvete
lnec1ettségben oly pál'atlau erélye meghátrált s ő 
lényegtelen eltérésssel szintén beislnerte gyámgyer
mekének anyagi érdekből, hideg számítással valb 
rneggyilkolású't. A muzslai kir. járáshiróság a hozzá 
heszúllított foglyok ellen azonna] elrendelte a fenyítő 
vizsgú,latot, lnely a budapesti kir. itélő tábla {~ltal 
elrendelt pótlások teljesítése után Tóth Józsefnek és 
1\1 azán THtVÚJll n ak oO'yiH: OSH{I.U b íí n t,c·ttf' nlia t,t óletroCfY-
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t.iglalli fegyházra történt elitéltetésével végződött. 
Két sulyos gaztettes, két gyilkos, ki a szerencse 
kedvező körülményei által ~yátnolítva, évekig volt 
képes daczolni az igazságszolgáltatással, ki sikerén 
elbizakodva s gondosan előkészített és ügyesen végre
hajtott gonosz tettének árúló nyoluát eltöl'ölve, el
S7ánt küzdeleIn után már-nlár kibujt az osztó igazság 
sujtó keze alól: a K~{;sza őrrnester vaserélye, lanka
tlatlan buzgalma, fáradhatlan kitartása és úgy szólván 
ösztönné erősbödött meggyőződés rugója által hajtott 
tettereje folytán érte el busásan kiérden1elt sorsát és 
vette el büntetését, melyre aljas bűncselekményével 
annyira ráqzolgált. 

Tóth és Mazán meglakoltatása, egy ártatlanul ki
oltott emberélet törvényes megtorlása fenntiekből 
kitetszőleg egyedül és kizárólag Kusza őnuester ér
deme, kit három év küzdelme ki nem lueríthetett s 
ki midőn minden támasza elhagyta, nem ingott meg 
ama erős bizalmában, hogya sötét tettet ki kell 
del·ítenie, annak szerzőit a törvény kezébe kell szol
gáltatnia. 

Ennélfogva Kusza István őrmesternek, ki eszerint 
két orgyilkosnak huzamos, lankadatlan kitartással 
eszközölt nyomozat alapján történt kézrekerítése és 
egy a balassa-gyarmati szakasz terii.letén évek óta 
garázdálkod6, az egész vidéket rettegésben tartó 
vakmerő tolvaj szövetkezet elfogás a s számtalan gaz
tettük éber, szorgos, serény nyomozat során való 
kiderítése által nemkülönben emberbaráti téren is 
őszinte meleg szolgálati buzgalmának ismételt tanu
jeIét adta s azért a magyar kir. V. sz. csendőrkerü
leti parancsnokság részéről kétszer megdicsértetett, 
három izben pedig dicsérő okirattal láttatott el: -
a m. kir. honvédehr..i miniszter úr teljes elismerését 
és dicséretét fejezte ki, a m. kir. belügyminiszter úr 
pedig neki 100 frtnyi jutalomdíj at engedélyezett. 

Rom csendőrt végül, kinek hathatós közremükö
désével Kusza őrmester rróth J 6zsef és nej ének letar
tóztatását és az Öl'sre való kisérését eszközölte, kinek 
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tehát az érdemben némi része szintén van, az V. sz. 
csendőrkerületi parancsnokság részéről nyert megfelelő 
dicséretet. 

* 
28. Szamosi La8zló czinJz. őrmester a m. kir. I. sz. 

csendőrkerület állományában. 
Alólopások Bras8ómegyében, de különösen a vol

kányi örskör]etben az 1886. előtti és az utána következő 
években igen gyakoriak voltak és annyira elhal'a
póc1ztak, hogya tulajdonosok lovaikat nem is merték 
már a legelőre kihajtani. 

Ezen időtájban lett Szan~osi László czinlz. őrmes
ter a volkányi örsre örsparanesnokul helyezve, kinek 
erélyes s körültekintő nyomozása és fáradhatlan szor
galma által sikerült a lótolvajok legnagyobb részét 
letartóztatni és a lopott lovakat jogos tulajdonosaik
nak visszaadni. 

E közben jött Szamosi ez. őrmester egy lótolvaj 
szövetkezetnek nyolnára, rnelynek feje Rogozea George 
(Parduez) feketehalmi illetőségü hirhedt lótolvaj volt, 
kit - miután folyton Romániában tartózkodott és 
csak a legnagyobb titokban, lólopások eszközlése 
végett jött lVIagyarországba - a legerélyesebb, 4 éven 
át folytatott nyomozás után sem sikerült letartóztatni. 

Szamosi ez. őrmester 1891. évi április hó 23-án 
besugója által, - ki már régibb idő óta meg volt 
bízva a lótolvajokat figyelemmel kisérni és nevezett 
őrmestertől pénzbeli jut.almat is kapott, - arról ér
tosült, hogy Rogozea két társával, volkányi Kelburián 
Nyisztra (Lika) és feketehalmi Kresztolován Nikolaéval 
ujabb lólopások elkövetése czéljából Romániából át
jött és a vidéken tartózkodik. Szamosi ez. őrmester
nek Benedek Péter cseudőrrel ekkor sikerült rövid 
idő alatt mind a három eO'yént a Bárcza menti sűrű 

b
b. 

füzes en meglepni és Kelburjánt s I(resztolovánt 
azonnal le is tartóztatni; a menekülni akar6 RoO'o
zeát pedig~SzarJ~osi ez. őrmester egy biztos lövés~el 
rnegsebesitvén, ez is hurok ra került. 

A három letartóztatott 16tolvaj a brassói kir. tör-
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vényszéknek átadatott, mely alkalommal kiderült, 
hogy Rogozea és társai csak a volkányi örskörletből 
60 <Irb lovat 4830 frt értékben loptak el; ezen lovak 
nagyrésze Szamosz: cz. őrmester által kipuhatoltatván, 
illető tulajdonosaik által Romániában visszaszerez
tettelc 

Rogozea az egész vidéket rettegésben tartotta és 
vaku1el'ősége annyira ment, hogyaménesből fényes 
nappal és az őrök szenle láttára a legszebb lovakat 
kiválasztotta és ellopta. Ellenszegülni neki senki sem 
mert, mivel rendesen fegyveresen járt és mindenkit, 
ki útját mel'észelte állani, veszélyesen fenyegetett. 
Csakis így volt képes magát ily hosszú időn át fenn
tartani és magát a megérdemelt büntetés alól ki vonni. 
A lakosság, bár tartózkodási helyét mindjg tudta, 
azt - mivel bosszújától félt - a legnagyobb titokban 
tartotta és nem merte elárulni. 

Ezen hirhedt gonosztevő elfogatása csakis Szarrtosi 
cz. őrmester észszel'ü eljárásának és fáradhatlan buz
ga,lmának lehet tulajdonítani, ki ez által a ló lopások
nak az egész vidéken véget vetett; s miután nevezett 
őrmester különben is az örskörletében azelőtt gyak
ran előfordult rablógyilkosság, gyilkosság, betöréses 
lopás, zsarolás és más egyéb bűntettek tetteseit ki
derítve, örskörletében a közbiztonsági viszonyokat 
helyreállította és a lakosság nyugalmát bjztosította, 
ennélfogva őt a m. kir. honvédelmi miniszter úr a 
közhiztonság terén tanusított eme erechnényteljes 
tevékenységeél't dicsérő okirattal tüntette ki, a ill. kir. 
belügyminiszter úr pedig 50 frtnyi jntalolndíjban 
részesítette. 

29. Szalay Jenő, 
30. Boka István és 

-)e-

31. Balázs Ferencz csendőrök a m. kir. II. számú 
csendőrkerület állományában. A Battonyán 1891. évi 
junius hó 21-én kiütött lázadás':~ alkalmával a község
házát nlegszállva tartó bajtársakhoz csatlakozva, 

* L. 108. lapon. 
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e7;okkel együtt ft lázu,lló tÖluegnek luegki!:lérlett 11Hí80-

dj}i támadását visszaverték és a törneget féken tartották 
s ált.a.lában az egész esetnél higgadt, erélyes és bátor 
luegLizható lllagatartást tanusítottak. Ezen derék 
lnagatartás eHsnleréseiil nevezetteket a nl. kir. hon
véllelnli nliniszter Íll' dicsérő okirattal tiintette ki. 

III. A m. kir. és a m. kir. horvát-szlavon csend. 
őrségi jutalmazási alapból jutalomdíjat nyertek. 

A ?n. kir. I. sz. csendőr kerületnél : 
1. Sch'wurcz l\Iózes Ől'lllester _ _ 25 frt. 
2. Sz(/?nosi László örsvezető ezimz. őrmester 20 frt. 
3. Ifafdú István örsvezető ezimz. őrmester 20 irt. 
4. Urcgdy László örsvezető ez. őrmester ___ 15 frt. 
5. S ZŐC8 János örsvezető ez. őrnlestel' _ _ 15 frt. 
6. Rostauscher l\lihály örsvezető ez. őrmester 10 frt. 

A 'In. kir. II. sz. csendőr kerüleInél : 
7. Toháti János őnnester 
8. Sl>rnzcs Lajos örsvezető ez. őrmester __ _ 
9. Schmidt Ferenez örsvezető ez. őrmester 

25 frt. 
15 frt. 
20 frt. 
15 frt. 
15 Íl't. 
10 frt. 

10. Kovács Buna József örsvezető 
11. Jeskó István csendőr _ _ _ 
12. Bohár l\Iihály örsvezető ez. őrmester __ 

A 'Jn. kir III. sz. csendőr kerületnél : 
13. Ne1nes Sándor örsvezető ez. őrmester __ _ 
14. O,,'leán Sándor örsvezető ez. őrmester 25 irt. 

15 frt. 
15 frt. 
15 frt. 
15 frt. 
10 frt. 
10 Íl't. 

15. Flam1n Bertalan örsvezető ez. őrmester 
16. H ofj'mann Kristóf örsvezető 
17. Á"'vai András csendőr __ _ 
18. Wiederhehr Márk őrluester 
19. Szunyogh István csendőr 

A 'Jn. ki?,. IV. csendő'r kerületnél : 
20. 8che1'er András őrmester _ 
21. Malyáta Agoston őrmester 
22, Papp Gergely Öl'RVezetö ez. Öl'lllcRter 
2:3. Balogh József Öl'svezetö ('z. önuestel' 
23. Nyikora Sándor Öl'svezetö 
25. ])'I'ojJjJcr G yuh" cBon<161'. __ 

20 frt. 
15 fl't .. 
15 irt. 

. 1 fl irt. 
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A '}JI. kl:.,.. V. 8Z. C8C1ldől' kC'fúlef'Ylfl: 
Zaty7u) György ön:;vezető ez. őrnlester 
Pé/er JánoR örsvezető ez. őrmester 
Pa latú~1.lSZ András önwezető 
Főldi Pál örsvezető 
Balogh Mihály örsvezető ez. őnnester 
G om balef; J ózseí csendőr 

A ?n. ki,,·. VI. sz. csendőr ~kerrúletnél: 
i3~. Kardos Géza örsvezető ez. őrmester 
:13. Valis Antal ör.svezető 
34. N, tsch András örsvezető 
35. Kósa J ószef örsvezető 
36. Kolo1'lÍcs József örsvezető 
37. Gergely György örsvezető 

20 írt. 
20 írt. 
15 frt. 
15 frt. 
15 írt. 
10 írt. 

20 frt. 
15 írt. 
15 írt. 
15 írt. 
15 írt. 
10 frt. 

A m. k'l:r. h01'vát-szlavon csendőr pa1'ancsnokságnál. 
38. S mresa k Ferenez örsvezető ez. őrluester 25 írt. 
39. STeéec András örsvezető ez. őrmester 20 írt. 
40. V'nkelié Péter örsvezető ez. őnnester ___ 15 írt. 
41. Obelié Vincze örsvezető 15 frt. 
42. Vukas György örsvezető_ __ -:__ 15 írt. 
43. VTanesev'ié Gergely örsvezető _ _ _ to írt. 
Tehát 18!-H-ik évi augusztus hó 18-án, luint O esá-

8zári és apostoli királyi Felsége legnlagasabb szüle
té~e napján a jutahnazási alap kamataiból 43 altiszt 
és csendőr összesen 685 írtnyi jutaloludíjat nyert. 

IV. A csendőrkerületi parancsnokságok által 
dicsérő okirattalláttattak el. 

A 1'n. kir I. sz. csendőrkerüZelnél: 
Bóér József ez. őnllester és Marosán Silnon csendőr 

(egy fegyveresen csavargó katona-szökevény kézreke
't' , If ", t) n ese es e ogasaer . 

S ipos János ez. őTluester, T öró'k József és GáZ 
Aron esen<.1őrök (tüzvész alkahnával tanusított önfel
áldozó mftköc1ésükért). 

N agy DéneN csendŐr (U vánllegye terület én folyta
tott nyomozás íolytán 4·2 lólopási eset kide.rítése és a 
tettc:::;ek kézrekel'Í téseért). 
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Péter János örsvezet5 (rabI6gyi.lkoBság 
kiderítése és elfogásáért). 

Tóth Dániel és Málnáai Gábor esendőrök 
gyilkosság tettesének kiderítése és egy 16lopás 
nek kideritése és elfogásáért). 

Buday János őrmester és Moldován Tódor n-naw 
(rablógyilkosság tetteseinek kideritése és 

Schwarcz Mózes örlnester (örsének jó rendoen 
tása, továbbá hét hónap alatt 68 tényvázlattal 
törvényszegőnek az igazságszolgáltatás kezébe 
átszolgáltatásáért) . 

Bi'rtalan Lajos örsvezetö és Poz8onyi János 
(két rendbeli rablógyilkosság tetteseinek .-L'-Lg.l, 

elfogásáért ). 
Maro8án Aron, Pitó Sándor és Jenei János 

őrök (árvizből egy nőt gyors és önfáldozó m 
sükkel a halálos veszélyb§l kimentettek). 

R08tau8cher Mihály, Uregdy László, Hajdu 
Gergelyfy Gergely és Bálthe8z János ez. 
(örseiknek mindig példás rendben tartása, a,láreu 
jeik helyes irányu befolyásolása és a, közbiEtot 
terén elért sikerdús miíködésükért). 

G,,·edi'1lár Manó örsvezető (gyilkosság tettesei ' 
bűntársak kideritése és elfogásáért). 

Lukác8 Kálmán csendőr (egy · 12 éves 
megáradt vizből való önfeláldozó kimentéseért). 

Szamo8i László cz. őrmester és SOÓ8 
csendőr (a, volkányi örsön a, közbiztonsági 
terén elért rendkivüli eredményeik miatt). 

Fábián Simon, Márk Mihály, Koncz Ká.roly, 
Lajos és Máthé Kálmán csendőrök (a Földrán: 
fordult néplázongás alkalmával tanusított taDia: 
erélyes és bátor fellépésért). 

Czimbalmo8 József cz. őnnester és 
csendőr (nagyobbmérvii ökörlopás tette .. 
mozása, és elfogásáért). . 

Péter Lajos örsvezetlS és Sánaor J 
mekgyilkosság tettesének kin' 

lA1k"-

Vio 
Mé-"9.nJ 
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Konya, Sámuel örsvezetö és !erencz, Lajos. csendőr 
(é"ok ót.t1 üzött nyersarany lopas tettesenek kInyomo-
zásn, és elfogásaél't). , 

H' iditsche'l" Adolf örsvezető (a magyar allam vas
ltti.tk kárára elkövetett árulopások tettesének és biln
rés~eseillek kinyomozása és letartóztatásaért). . 

BelldJ"uk István örsvezető (a nagyági kincstárI 
art111ybányát évek óta kárositó két orgazciának lelep
lezése és elfogásaért). 

Kovács György ez. őrmester, Scke-ip Károly, Kovács 
AntnJ és R'ttSZ Péter csendőrök (árviz alkalmával 
t,Lnusitott önfeláldozó milködésükért). 

Gergely József és Kovác8 Györgyesendőrök (7 vár
Inegye területén 17 napon át folytatott nyomozással 
egy 'kiterjedt lótolvaj szövetkezet tagjainak kideritése 
és elfogásaért). 

A m. kir. II. sz. csendŐ'r ke1'ületnél: 

Sim:ics Lajos ez. őrmester (a közbiztonság terén 
tannsitott buzgalma és tevékenységeért). 

De1ő Nagy István és Biefer Péter örsvezetők, 
toyábbá Mi'tller Ede, Fiilekí István, Missurda János. 
Bir/der Mihály, Sa'ttl Jakab és Tóth Lajos csendőrök 
(egy többszörös rablógyilkosság tetteseinek kézrekeri
téseért). 

A m. kir. I II. csendŐ'r keri'tletnél: 

Viola Márton ez. őrmester, Schmidt Henrik és 
Mészáros Márton örsvezetők, továbbá Tóth Géza, 
Birinyi Lajos, Kerekes János, Novák Pál, Mikuleez 
l\Iárton, LőJ'inez György és Szabó János csenclőrök 
(a Duna vizének 1890. évi szepteluber havában tör
tént nagymérvü kiáradása alkalmával Bogyiszló és 
Szeremle községekben a védekezés körül kifejtett ki
váló erélyért és ügybuzgóságukért). 

Peth.ő Máthé csendőr (egy veszélyes rablószövetke
zett klderítése és letartóztatásánál járőrvezetőjének 
hathatós támogatásáért). 

, Soós Lajos őrmester (a törzsbeli segédtiszti ü'o
<.laban, az iktatási, a kiadói és irattári teendők körül 
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több éven át kifejtett lelldis111eretesség, pontosság, ki
fogástalan szabatosság és kiváló ügybuzgahllaért). 

Nemes Sándor őnnester (egy rablógyilkosság tette
seinek kideritése körül kifejtett észszerií., erélyeR éH 
körültekintő intézkedéseért, továbbá mert örsét majd
nelll egy évtizeden át lnintaszerií. rendben tartotta s a 
közbiztonsági szolgálatot teljes odaadással végezte). 

A 'Jn. kir. IV. sz. csendőrkeriiletnél: 

Nig'rüty Gynla hadapr.-őrmester,~l< Földvári György 
cz. őrmester és Anfalóczi Ferencz csendőr (hatszo
ros rablást és több lopást elkövetett 2 veszélyes go
nosztevőnek nagy fáradahnakkal összekötött lelemé· 
nyes kinyomozása és letartóztatásaért). 

K reCS'l(;n N ánc10r csendőr (egy rettegett gonosz
tevő ellen alkalmazott fegyverhasználat alkalmával 
tanusított bátor magatartásaél't). 

Szabó, Sándor cz. őrmester, Jakab Lajos, Hotye 
Sándor F~(;nel' József, Kadár György és Szabó Pál 
csendőrök (egy rablógyilkos le tartóztatása körül tanu
sított ügyes, kitartó és leleményes szolgálatukért). 

Nagy Sándor cz. őrmester, (a csendőr-legénység 
létszámának kiegészítését előmozdító buzgó és ered
mé~ytelj es működéseért). 

Oszi Rezső cz. őrmester, V áJ'adi János örs vezető 
és G'rőschner Mihály csendőr (több rendbeli betöré
ses lopás tetteseinek nagy kitartással eszközölt letar
ióztatásaért) . 

Balog h József cz. őnnester (a közbiztonsági szol
gálatban tanusított fáradhatlan buzgóságáért és ered-
ményes működéseért). , 

Kovács Pál csendőr (azon felebaráti szeretettől át
hatott bátor tettéért, hogy egy veszett eb által meg
mart Lajtársa sebét kiszívta és azt ezálta.l nagyobL 
szerencsétlenségtől megóvta). 

Szándovics Jakab, Dobsa István és Ba1"anyik Ignácz 
Ől'ITlesterek (szárny-s~{llnvivői minőségben éveken át 

*' 18g I. évi máj nt) hó l.-ejc 6ta hadnugy. 
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nek kinYomoz 

* L l"~ , -1\)-1 
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tanusított tigyln17;gó, lnegbizhaV) és szorgalnlas mnn-

ldtlkodftsukért). " .", ." 
Som/ogyi, Jenő, őrmester ,(szarn~-sz~~V~V?1 mino-

Récrbea éveken at és mInt. szamVl vosegl segéd
lll~nkás az utóbbi két évben tanusított ügybuzgó, 
llleO'bizható és szorgalmas IIlunkálkoclásáért). 

Beho'/' Ferencz csendőr):~ (azon önfeláltlozó és bá
tor maO'atartásáért, hogy két nőnek a vizbefulás veszé
lyétől ~aló meglnentését - saját élete koczkáztatá
sn.val megkisérlette). 

Csordás Ferencz és Szücs János csendőrök (hosszu 
időn át tervszerüen űzött betöréses lopások tettesei
nek észszerií és fáradságo8 nyoll1ozás folytán való 
kiderítése és letartóztatásaért ). 

Komonyi Menyhért cz. örsvezetö (egy postal'abltLs 
tettesejnek kézrekerítése körül tanusított ügyes és 
buzgó eljárásaért). 

A 1n. kirr. V. sz. csen dőrkel'iiletnél : 

Kohn Bernát őrn1ester és Welzel József c8enllőr 
(több rendbeli tűzvész és egy árvizveszély alkalmá
val tanusított fárac1hatlan szolg~Llati eljárásukért). 

Balog Mihály őrmester (egy veszélyes és rettegett 
betörő tolvaj kézrekerítéseért). 

Osesztvén János csendőr (~gy veszélyes betörő tol
, k' 1 't ' 't vaj ezre (en eseer ). 
Mikló Flórián csendőr (egy leánynak a vizbefulás 

halálától történt 11legrnentéseÁrt). 
Peter János őnnester (a közLiztonsági Rzolaálat 

t ' t" bL' I t ' l b el'en o 'ev o a tanusItott ) II z g it.! nw, és öl'sének 
nlÍntaszerü l'endbentartásaért). 

Zatykú György őrUlestel' (egy llLtU"yobblllérvil be
töréses ~OpáB tetteseinek kézl'ekeríté;eél't). 

Palat'f,nnsz András ör~vezető ('eO'y rn.blóayilkosR·; a 
k ' b. Q , '-"t."\ 

et tet~~s~nek .ügyes é~ le~en1ényes nyolllozás által 
keresztulvItt lnpuhatolasa es letartóztatásaért). 

Kornéth Ignn.cz örsvezető (eO'y O'yllkossáO' tettese' _ 
k k ' " O. o o I "-

ne myolnozása es kezrekedtéseért). 
* L. 115-14ti. lapon, 
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Ktktfsa István őrmester és Gombola J6zse 
(egy - a Balassa-Gyarmat vidékét rettegésben 
tott - veszélyes betörő tol vaj -szövetkezetnek 
ményes, iigyes és tapintatos nyomozás után tört 
kipuhatolás o, és kézrekerítéseért). 

Both Mihály és Kuose'l'o, Ferencz csendörök 
embernek a megfagyás halálát61 történt 
téseért). 

Mihácso, Simon Öl'svezető (egy embernek a 
fulás halálától történt megmentéseért). 

Popovic8 Pál ől'mestel', Koo8i8 József és K· 
Mihály csendőrök (egy 300-400 főnyi fellázadt 
tömegnek bátor, férfias és katonás fellépés által 
verhasználat nélkül történt szétoszlatása és 
desítéseért). 

Nagy Márton és Szlu~" oviny'i Imre csendőrölr 
hires lótolvajnak kézrekerítése és orgaZUa..LAJ..laIJ 
puhatolása és feljelentéseért). 

Bogner Ferencz őrmester (a közbiztonság 
évek óta tanusított fáradhatlan buzgalmáért, 
által a hatóságok figyeimét is felköltötte, 4-~ ..... 
mert az örskörletében" elharapódzva volt 
elhajtás bűnös cselekményét úgy szólván .u.&"1 

tette az által, hogy kitartó és észszerű 
folytán a lnagzatelhajtással üzletszerüleg IoglalB:Ol 
számos bűnös nőt leálczázott és az igazsáe'szol 
tatás kezébe adta). 

A m. kir. VI. 8Z. {).f~endőrkerülelnéZ: 

Gergely György cz. őrmester és Kovács 
csendőr (tűzvész alkalmával az élet- és 
tés körül tanusított, önfeláldozással határos 
szolgálatukért) . 

Reohnitze'l' Salamon csendőr (ki 
ismerő buzgalommal és körültekintö igen 
járása által egy huzamosb időn át' 
veszélyes vásári tolvajt leálczázott és 
tett, a, bünpártol6kat kipuhatol 

1 különböző helyről UA" 

Ni~lltJI 
latban 

émeth 
gáJat +.Q ... .&nl 

szép O .. nnl 

ben 
tás alá eső 
~ttest a 

bel ... ,. 
nSagI 

tekintö és 
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Nitsch András örsvezető (a közbiztonsági szolgá
latban általában tanusított kiváló és eredménydús 
lllilköcléseért; továbbá több rendbeli betörés tettesei
llek fáradságos nyomozás folytán való kiderítéseért). 

Unge?' Lőrinez ez. őrmester (egy rablógyilkosság 
tetteseinek kiderÍtése és letartóztatása alkalmával 
tanusított ügyességgel párosult kitartó buzgóságaért) . 

Sornogyi Lajos ezimz. őrmester (a pl'óbaesendőrök 
kiképzése körül 1887. év óta tanusított buzgó és 
fáradhatlan működése s az elért szép eredményekért). 

Biikiinyi Lajos örsvezető, továbbá Szekér József és 
Geosi t 8 J gnáez esendőrők (Szőkéd községben dühö n -
gött tüzvész alkalmával teljesitett, veszélyt és fárad
ságot nem ismerő buzgó és kitartó szolgálatokért) . 

Illyés András ez. őrmester (egy gyilkosság tette
sének gyors kinyolnozása és letartóztatása és ezen 
alkalommal tanusított ügyes és buzgó magatartásaért) . 

Auguszt Sándor ez. örsvezető (a felső-segesdi örs 
felállítása körül tanusított ritka szolgálati buzgalma, 
fáradhatlan tevékenysége és erec1nlényes rnűködéseért). 

Dobrovics Gyula örsvezető (Molnár István gelsei 
lakos gyilkosainak kiderítése és letartóztatása alkal
mával tanusított ügyes, körültekintő és fáradhatlan 
magatartásaért ). 

Nérneth István ez. őrmester (a közbiztonsági szol
gálat terén tanusított kiváló buzgalom és az elért 
szép eredményekért, nevezetesen, hogy a lefolyt év
ben örskörletében 59 nagyrészt sulyosabb beszálll!
tás alá eső lopás és betörési esetet derített ki és 67 
tettest a törvény kezére szolgáltatott). 

Vrabel Ferenez és Kalcsics Pál esendőrök (a köz
biztonsági szolgálat terén tanusított buzgó, körül
tekintő és eredményes tevékenységük, nevezetesen 
számos betörési lopás kiderítése és tetteseinek letar
tóztatásaért). 

Veichsel Sándor ez. örsvezető (egy sertés-tolvaj
bandának fárasztó és igen ügyes, észszerti nyonl0zás 
folytán történt letartóztatásaél't). 

HO?'váth Kálmán ezimz ől'1nester (az által tanu-



17(; 

sított nagy ilgyessége és szolg;tlati lnul,g6ságá ~rt, hogy 
eay elnberölés és egy snlyos testi sértést elkövetett 
k~t egyént gyorsan kipuhatolt és letartóztatott). 

Valis Antal ez. örsvezető, Ma1"k~(;s András és Karai 
János csendőrök (több rendbeli lólopás és lnás súlyos 
biínténynyel terhelt négy kóbor czigánynak észszerü 
s fáradhatlan buzgalomtnal keresztül vitt nyomozás 
folytá.n történt letartóztatása és hét db lopott ló, egy 
kocsi s egyéb bűnjelvények megkerítéseért). 

GámO',' 1\Iihály és Szenkovits Mátyás csendőröknek 
(egy sertés-lopást üző, három tagból álló veszélyes 
tolvajbanc1ának észszerüen bevezetett és dicséretes 
buzgalomlual keresztülvitt, 149 órai rendid vül fárasztó 
nyomozás folytá.n történt letartóztatása, egy orgaz
dának feljelentése és 14 db lopott sertés nek lneg
kerítéseért). 

B01'srtnyi István ez. őrmester, Pérs i István, Vari 
Gábor és Vincze József csendőrök (a Szany):~ község
ben uralgott nagy tiízvész alkalmával tanusított el
szint, kötelességhű és derék magatartásukért). 

1.10 n 01'1: Károly őlsvezető, Szakall István és Bö'lcs
júldi István cS8ndőrök (a K.iliti községben kiütött 
tiízvész alkalmával, az oltás és vagyon megInentése 
körül kifejtett, veszélyt és fáradságot nem iSluerő, 
kitünő magatartásukért). 

Máthé Elek örs vezető (egy 3 izben elkövetett gynj
togatás tettes ének kiderítése és letartóztatása, vala
rnint a bünjelvények lnegkerítése alkalmával tanu
sított ügyességgel párosult kitartó buzgóságaért). 

Ungar Arnold ez. örs vezető és P'rédl István c,-iendór 
(kik egy három tagLól {dió felette veszélyes betörő 
tol vaj banJát észszerű és igen ügyes, hat napig tartó 
s három lnegyél'e kiterjedő rendkívül fárJ.dRáaos nyo
lllozis utin kipuhatoltak és letartóztattak, nyolcz 01"

gazdúlt feljolellteUAk és il Letörésekböl szát'lllazó 8zá-
1110S bűnjelt ké7Tokerítettek). 

T IschlJ(u·h An(ll'á~ ünjve~ető (ki észszol'üen beveze-

* L. a 101. lapon. 

tett erélyes 
tervszerűen 
tolta és le 
tette). 

Fó'rstner 
dőinek végzé 
ség, ponto 

Szőllősi F 
csendőr (egy 
erélyes és fá 
ZáR által val 

Kovúcs J 
mint Szenk 
más bűntény 

• I 

lyes cZlgany 
kipuhatolása 
tanusított 
tásuk, vaICII.ll.1.1J1 
intézkedésük 

Menyha1'dt 
és körülte kin 
buzgalommal 
lezéseért) . 

IllialL Mih 
kívüli ügyess 
szerüleg vezet 
álló veszélyes 
ságszolgálta 

Kolonics Jó 
rendbeli betö 
ki puha tolás a 
nyek UJ.1J1:)0LJlJl 

fál'allságot n 

\ 
Schőnberger 

tatos és körült 
ism /I b ero U?):;UIIU 

leleplezte ). 
Schiedel" J 

buzgalOlllmal 
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tett erélyes nyomozás folytán huzamosb 
tervszerűen üzött gabnalopás négy tettesét 
tolta és letartóztatta, az orgazdát pedig 

időn át 
kipuha

feljelen-
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l;t,:~:~: Fó'rstner Lajos őrmestor (szárny-számvivői teen
~~~;z~ .. "'.t'~ dőinek végzésénél mindig kifejtett alaposság, ügyes

cit~::.::' ség, pontosság és odaadó buzgóságaért). 
t, S" II 'I • F .. t " 'O 'J I f .~':~~q, zo os~ el'enez ez. orsveze o es zampo ozse 

"]'~:~'" csendőr (egy l'ablógyilkosság két tettesének észszerű, 
"0 ': 2-:, erélyes és fáradhatlan kitartással folytatott nyomo

:-\'4l~' ~ záR által való kic1erítése és letartóztatásaért). 
"'" Kovács János és Bán Sándor ez. ől'mesterek, vala-

"", 
--:' mint Szenkovics csendőr (rablógyilkosság és számos 

t; más bűntényelkövetésével terhelt, felette veszé-
.' lyes czigánycsapatnak letart6ztatása, az orgazdák 

kipuhatolása és a bűnjelvények megszerzé~e körül 
., ,..... tanusított fáradhatlan buzgalmuk, elszánt magatar

tásuk, valamint igen ügyes és szakértelemre valló 
intézkedésükért. ) 

Menyha1'dt István örsvezető (igen ügyes, tapintatos 
és körültekintő eljárás mellett fáradságot netTI isn1erő 
buzgalommal egy szülésznő Lűnös üzelmeinek lelep

" lezéseért) . 
. ~ IlliaJL Mihály és Bodás Irnre csendőrök (kik rend-

kívüli ügyességgel, higgadt megfontolással és terY
szerűleg vezetett nyomozás folyamán egy három tagból 
álló veszélyes tolvajbandát kinyomoztak és az igaz
ságszolgáltatásnak átadtak). 

Kolonics József örsvezető (egy gyujtogatás és négy 
rendbeli betörési lopás felette veszélyes tettesének 
kipubatolása és letal'tóztatáRa, valamint a bűnjelvé
nyek megszerzése körül kifejtett észszerűség erély és 
fáradságot DeITI ismerő buzgóságaért). 

Schőnbe1'gm' Károly örsvezető (ki igen ügyes, tapin
tatos és körültekintő eljárás mellett, fáradságot lleIU 
ismerő buzgalommal egy szülésznő bűnös üzehneit 
leleplezte ). 

Schiede1' J ánas örsvezető (ki fáradságot nen1 iSll.1erŐ 
buzgalommal és ügyes, körültekintő eljárása által 

12 



178 

egy nagyobb szabásll betörési lopás felette 
tetteseit kézrekerftette és letart6ztatta, a 
ket megke:t;íté, továbbá egy számos bilnténYn:Jt 
helt czigánycsapat letart6ztatásánál 
kÖl'eműködött). 

Nagy Zsigmond örsvezetö és Kaufe1' Ferencz 
(rab16gyilkossággal terhelt két egyénnek IYTU"'" 

mozása és a bünjelvények megszerzése körü ..... ~ . 
tett ügyes, buzgó és sikeres működésükért). 

Achel Bertalan őrmester, Szolga János és R 
Tamás csendőrök (egy felette veszélyes, -
megye területén számos lopás és betöl"ést elkö' 
czigánycsapatnak éElZ8ZerŰ, igen ügyes és renJ,j1J 
fáradsággal való kipuhatolása és letartózta, 
betörésből származó számos bűnjelnek me~ker. 
és az orgazdák feljelentéseért). 

Endes Antal örsvezető (egy okirathamisítás 
rendbeli, sulyosabb beszámítás alá eső lopássa.l 
helt csavargónak ritka ügyességgel val6 kinyv~~ 
és letartóztatása, valamint a lopott tárgyak nagJt 
szének megkerítéseért ). 

N agy Vilmos őrlnester és Kovács György c$8 
(kik nagy furfangossággal elkövetett számos 
tettes eit, sok ügyesség és lankadatlan 
kinyomozták és az iga7.ságszolgáltatásnak 

Gubola János örsvezető (ki kitartó, lan.u..w~ 
buzgalom, odaadó igyekezet és leleményes u .... L\.l 

sal egy gyilkosság, továbbá egyéb bűntények 
seit kipuhatolta és letartóztatta, egyáltalán 
biztonsági szolgálat iránt érdeklődést tanusí 
szép eredményt mutatott fel). 

v. A csendőrkerületi paraDosDoks'co 
nyilvánosan megdiosértettek. 

A m.ki1". I. sz. c8endörkerüleJ;'A~ 

Belgyán György csendőr ( 
követett lopások tettes ének és DUDJ'é 
mozás& és elfogásaért). 



~~, felette ,e~l!:; 
t~'t~ a 1ünjfhitil 
. . ,bUnteuYUi111t: 
~ " tfenrneUíi 

KQ'ff~ fereUC1 C;th' 

"~bek moor ~t ~l ~~ ~ Am 

. - rzüe körül l 
k' af:UK~rtl , 
1 '/ / H 
~a ,'~nos ~\ ú; 

.. zell'e;, - 1t 
·t~l'~~t elKövéitt 

• • \tg! t\ es r~nijri. 
lelartinhlh 
.;j rne~!w 

• Uamlf\IM!; 

l ' , P:i) 0ra!(\1 

'~: l valo KiDl~ID', , 

I" tal~:l! n~ 

G\"or~ r· , ~ , 
. t7amo' u ' ' 

~ .. ll:in ~U1~!:' 
tat~IMt ll! 

''':1 ~nb I 

elll~Uí~~ ula~, 

! iJúolin\~\' 
P0WtMfill t 
'J tan\l)it~ 

:1.: 1 
'.' 

~ 

179 

Gulf húrd J állOS és Gáspá?' Délles cselldörök (egy 
fegyveresen cHavargó katonaszökevény elfogásaért). 

Gergely József, L éná'rd Sándor é8 Kolozsi József 
csendőrök (nagyobbluérvű lólopási eset kinyomozása 
és a tettesek elfogásaél,t). 

Baczoni István ez. őrmester, Sérra Dénes, Szász 
l\IIihály és Bartha Ferencz csenuőrök (hároln veszé
lyes tolvaj kinyomozás a és elfogásaért). 

Poliesek Flórián csendől' (raLlógyilkosság tettesé
nek kinyomozása és elfogásaért) . 

TO'Jnpa Zsigmond örsvezető ~, s DOTnik Rudolf 
csendőr (lólopás alkahnáLól a tettesek nyolnozása és 
kézrekerítéseért) . 

Lukúc8 György örsvezető (egy családnak a Illeg
égés veszélyétől való éLeI' nlegmentéseért). 

Dán János és Serrbán Zakariás csendőr (nagyobb 
mérvü lopás killyoll1ozása és a tettesek kézl'ekerí-
téseél't). , 

Ma1'osán Aron és Józsa l\tIihály csendőr (rabló
gyilkosság tetteseinek kinyomozása és elfogatásaért). 

Kozl1~a György, Olti János és Benedek Péter csend
őrök (relldkívül sok szolgálati eredmény eléréseél't). 

Jább Antal és Szabó Lőrincz csendőrök (tilzeset 
alkalmával tanusított dicséretes tevékenységükért). 

Jerúsek Károly csendőr (egy veszélyes gonosztevő 
kinyomozása és lelövéseért)~ 

Lu,kács János csendőr (ellenszegiilőkkel sZ€ll1ben 
tanusított erélyes é~ bátor magatal'tásaért). 

Molnár József, A rkos'i István, D ézsi K.ároly, Gús
pár Dénes és Gotthárd János csendőrök (két rend
beli rablógyilkosság kiderítése és a tettesek kézre
kerítéseért). 

Farkas Sándor, Kozma József és Gombos Sándor 
csendőrök (gyilkosság tetteseinek kinyomozása és el
fogatásaért ). 

A 'In. kir. II. sz. cse'ndőrke1'ületnél: 
Bucsányi Gábor örsvezető, lV[oduna János, Mát/lé 

IRtván, Pe{ror IzitlOl', Gj'(~f László, Kocsis Péter, 

12::: 
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braMm Izrael, Tódor Pál Pu,ka. 
János ás 8aöc, Mihály esendörök (egy 
ra.bl6gyilkosság tetteseinek kázrekeritáse'n11l 

Maior Dániel ez. őrmester, Dréher Adolf 
Bála örsvezetők, 80ó, Vendel, Nikoreas, 
PUpiC8 István, Francz János, Erdélyi István, 
János, Adler Károly ás Lá8zló György 
(egy rablás és kát betöréses lopá.s tetteseiIiek 
k eri tése ért ). 

Zakel Pál ez. őrmester és Molora ·András 
(két betöréses lopás tetteseinek kézl·ekerítése&rli 

A m. kir. III. 8Z. c8endőrkeTÜletnél: 

Ka88ay József és K08ik József esendőrök (. 
vizének 1890. évi szeptember hóban történt 
alkalmával Bogyiszló és Szeremle 
védekezési munkálatok körül kifejtett 
kenységükért). 

Lend/vay József és Ozifra József csendörök 
egy rabl6gyilkosság tettes einek nyomozásá.nál 
őrvezető őrmestert hathatósan támogatva, ·It 
elérés éhez jelentékeny részben hozzájá.rultak) 

Borzá8i Ferenez és Fodor István 
lótolvaj-szövetkezetnek kézrekerítése és több 
lónak elkobozásaért). 

A m. kir. IV. sz. c8endő1·kerületnél. 

HU8zár Kristóf őrmester, Tóth Ferencz 
Márton ez. őrmesterek (a csendör-legenys8, 
mának kiegészítését előmozdító 
miíködésükért) . 

.A. m. ku·. V. 8S. c8endő.,.kerület- .. 

J amri8ka Pál és Bzucha István 
fegyveres betörő kézrekentése'lil 

~haft Mór őrmester 
(egy vesz'lyes tolvaj 
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Rala Péter és Sedik György c~endörök (egy 
nagyobbmérvű lopás tetteseinek kézrekerítésénél való 
erélyes és fáradhatlan segélykezésükért). 

Fó'ldi Pál örsvezetö és Marek Mihály csendőr (egy 
betörési lopás kiderítése és a tettesek letartózta tásaért. 

Zatykó György örsvezetö és Varga Dániel csendőr 
(több rendbeli lopások tetteseinek kézrekerítéseért). 

Virág Vendel c8endőr (egy rablógyilkosság tette
seinek kinyomozásánál tanusított eszélyes, fáradhatat
lan buzgó segély kezéseért). 

Knotek Pál csendőr (egy gyilkosság tettesének ki
derítése és kézrekerítése alkalmával tanusított buzgó 
tevékenységeért ). 

Mézes Lajos örsvezetö és Simon Aladár csendőr 
(egy 12,000 írt értékű arany-, ezüstnemű, pénz- és 
értékpapir-Iopás tetteseinek kinyomozása és kézre
kerítéseért) . 

Tó'kó'U Antal és Hromada Géza csendőrök (egy 
embernek a megfagyástól történt megmentéseért). 

Fó"ldi Pál örsvezető és Szolgay Ferencz csendőr (négy 
rendbeli betörési lopás tetteseinek kézrekerítéseért). 

Laszab János és Andaházy Gyula csendőrök (tűz
vésznél tanusított erélyes segélykezésükért). 

Mozga János és Roncsák András csendőrök (egy 
fellázadt néptömf1gnek íegyverhasználat nélkül, bátor, 
katonás és férfias fellépésük által történt szétoszla
tása és lecsendesítése ért). 

László János örsvezetö (két veszélyes megszökött 
fegyencz kézre kerítése ért). 

Leitner Frigyes örsvezető és Horváth János csendőr 
(több rendbeli lopás tetteseinek kézrekerítéseért) . 

A m. kir. VI. BZ. csendőrkerrületnél: 

Olasz Béla őrmester (az Inke községben 189U. év 
szeptember 8-án uralgott tűzvész alkalmával tanu-

. ",,' sított önfeláldozó, kiváló tevékenységeért). 
01"bán Elek őrmester, Gulyás István, Németh Sán

dor, II. Res8 György és Szabó István csendőrök (tűz-
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vész alkahuával tanusított önfeláldozó lllagatal'tás és 
az oltás nál való tevékeny közrenlií.ködésükért). 

WuxfÍn Szilárd cz. őrlllester és Leposa György 
csendőr (egy gyel'nlek gyilkosának kiderítése és letar
tóztatása alkal111ával tanusított észszeril és kitartó 
lllagatartásukért). 

He1'ner 11n1'e és Gyel'gyék Fel'oncz csenc1őrök (tüz
vé~z alkabllával az élet- és vagyonluentésnél teljesí
tett eredménydús közreműködésükért). 

8fTassner Antal csendőr (több rendbeli betörési 
lopás tetteseinek kiderítésénél való sikeres közre
ll1ií.ködéseért). 

lvionori Károly örsvezető, Mayer István és Szakáll 
István csendőrök (árvizveszélynél tanusított kivál6an 
buzgó szolgálatukért). 

Ba1(;1nholczer Dávid C7:. őrmester és ]yJ a'rkek Már
ton csendőr (ellopott kilencz darab sertés megkerí
tése és a tolvajoknak letartóztatása alkalmával tanu
sított ügyes, kitartó magatartásukért). 

Farkas Ferencz örsvezető, Haller András, St~(;ber 
J ózsef és lY] arkovics Mihály csendőrök (tüzvész alkal
mával tanusított kiválóbb tevékenységért). 

Czippan Ferencz csen<1őr (egy rablógyilkosság tet
teseinek kiderítése és letal'tóztatásánál való eredmé
nyos közreműködéseért). 

HfÍri István csendőr (egy gyilkosság tettesének ki
nyomozása és letartóztatásánál való el'edményes közre
működéseért). 

Takács József, Tilskés István és Károly József 
csendőrök (Molnár István gelsei lakos gyilkosainak 
kiderítés e és letartóztatása alkalmával, fáradhatlan 
buzgalommal való sikeres közremüködésükért). 

Sepsik János csendőr (több betörési lopás kinyo
mozása és a tettesek kézrekerítésénél buzgalommal 
való ere<1ményes közreműködéseért. ) 

Slezák István és Floyh(t?, Bálint csendőrök (egy 
elnberéletnek a rnegfagyástól való ruegluentéseél't). 

Boros György és Zábl'fí/,: .Lajos cselldőrök (kik 
nagy ldtal'táf::H:lal éB fftratlságút llUlll iSluorű Lu~o·u.-
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1 o l.lll n al }{özrelniiködtek, hogy" ~öhb, pénzhamisít~s 
VetTett szövetkezett egyén a LUDJelveuyek megken
tésOe luellett az iga,zságRzolgáltatásnak átadható volt). 

H'll ziáJl János csendőr (egy sel'tés-tolvajLanc1ának 
kitn'olllozása és letartóztatásánál való fáradságot 
nel;l iSInerő sikeres közrenlüködéseért). 

K67'ek István, Peíes József és 'Toth Ferencz csend
örök (kik egy emberölést és egy súlyos testi sértést 
elkövetett két egyén gyors kipuhatolása és kézrekerÍ
tésénél fáradsngot neITI isn1erő bnzgalolllmal, ered
Illénynyel közren1űködtek). 

N Jmeth FerenCí~ csendőr (több rendbeli lólopás és 
luás súlyos bűnténynyel terhel t négy kóborczigány
nak nyomozásánál való fárac1hatlan körenlilködéseért). 

Horváth Ferencz csendőr (egy 3 izben elkövetett 
gyujtogatás tettes ének kiderÍtése és letartóztatása, 
ValaITIint a biínjelvények megkerítése alkalmával 
tanusított ügyességgel párosult kitartó közreműkö
déseért). 

Bognár János és Kovács István csendőrök (huza
lllosb időn át tervszerűen üzött gabnalopás négy tette
sének letartóztatása és az orgazda kipuhatolásánál, 
szakél'telemn1el és fáradságot neITI ismerő buzga
lommal közreműködtek). 

Schrédl ICároly őrmester, Szigeti György, Nagy 
Vilnl0s, Baulnholcze1' Dávid cz. őrmesterek, Bayer 
József, 01'ne-isz Gyula, Bognár Jakab örsvezetök, 
Szabó Mihály, Szalai Ferencz, Hegyei József, Szobor 
Agoston, Rechnitzer Salamon cz. örs vezetők, Vass 
J 6zsef, Gyu1'átz László, Knn Dániel, Kálmún lHeny
hér~, Siskú László, Ragács Mihály, Val"ga József, 
Ste1/ner Antal, Gihnbö's József, Karai János, Vincze 
Jáno8, Kauter Ferencz, lVIarrton , Gyula, Né1neth 
József, Németh István, Szladek János, Tö'lli Pál 
Szitár

/, József, Hegedüs János, Fa1'k(lS Géza, TátJ; 
Ferencz, Pamme'J' Márton, Szri1nacz Vincze, P'll kla
vecz Bálint, Majtán János, Takáts József, Pápai 
Gynla, Hrn'váth János, Kozó Imre és Bicsé1'di Bene
dek csendőrők (kik Ő csász. és apostoli királyi Felsé-
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gének Pécsett létekor teljesített szolgálatok alkahnávnl 
HJ legnagyobb tapintatot, komolyságot és kellő éber
séget tanusítottak). 

Koznza János örsvezető, továbbá TU'rbéki Pál és 
FiilO'p Imre csendőrök (rablógyilkoság és számos 
más büntény elkövetésével terhelt, felette veszélyes 
czigánycsapatnak letartóztatása, az orgazdák kipuha
tolása és a biínjelvények megszerzésével való sikeres 
közl'emiíködésükért ). 

La1npe1·th János csendőr (ki egy szülésznő bűnös 
tizelmeinek felderítésénél, fáradságot nem ismerő 
bU'lgalommal sikeresen közreműködött). 

Szakúcs László csendőr (egy gyujtogatás és négy 
rendbeli betörés\ lopás felette veszélyes tettesének 
kipuhatolása és letartóztatása, valamint a bűnjelvé
nyek megszerzésénél, fáradságot nem ismerő buzga
lommal való sikeres közreműködése8rt). 

Goda Sándor és Szakály György csendőrök (kik 
egy szülésznő bünös üzelmeinek felderítésénél, fárad
ságot nem ismerő buzgalommal sikeresen közremií.
ködtek). 

Nagy Ferencz örsvezető (tűzvésznél tanusított jeles 
magatartásaért). 

Mihovics József, Meglics Mihály és Szakály Mik
lós csendőrök (kik egy ~agyobb szabásu betörési lopás 
tetteseinek kézrekerítése és II bűnjelvények megkerí
tésénél, továbbá egy SZálllOS bűnténynyel terhet czi
gánycsapat letartóztatásánál eredményesen közre· 
lníi}\.ödtek). 

Agoston János csendőr (szándékolt emberöléssel 
terhelt két egyénnek kinyomozása, letartóztatása s a 
bűnjelvények megkerítése körül kifejtett körültekintő 
ügyes és buzgó nlagatartásaért). 

Ková cs Kál'oly és N é11Leth Pál ILcsendőrök (egy felette 
veszélyes, számos lopást és betÖl'ést elkövetett czi
gánycsapat letartóztatása és a bűnjelek meO'szerzése 
körül kifejtett dicséretes tevékenységük é; sikeres 
közremüködésükért). 

Gruber }{ároly csendőr (egy okirathalllisftás és 

több rendbeli s 
terhelt csaval'g6na 

valo sikeres k 
Roch Károly 

Müller JánoS csen 
gott nagy tüzvé 
rendfentartás es a 
láBa körül, erélyes, 
sukkal tüntek ki.) 

Krautsak VL\~j 

Albert csendőrök 
tevekenység, n 
számos en~edé 
allomáson eszkv/Jv~, 

Spisák András 
~ára ~zükséges ren 
Ismeretes vegre 
befo 1 yásolásael't). 
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több rendbeli sulyosabb beszálnltás alá eső lopással 
terhelt csavarg6nak kinyomozása és letart6ztatásánál 
való sikeres l{özremilködéseért). 

Boch I{ároly őrmester, továbbá Ko'vér Antal és 
Miiller János csendőrök (kik a Rödön községben lll'al
gott nagy tűzvész alkalmával a vagyonmentés, a 
rendfentartás és a tűz továbbterjedésének meggát
lása körül, erélyes, buzgó és fáradhatlan magatartá-
sukkal tüntek ki.) 

Krrautsak Ferencz, IJostmann János és Gellner 
Albert csendőrök (szolgálatban tanusított dicséretes 
tevékenység, nevezetesen az Amerikába utba volt 
számos en~edélynélküli kivándorlóknak a brucki 
állomáson eszközölt letartóztatásaért). 

Spisák András őrmester (a szolgálat végrehajtá
sára ~zükséges rendelkezések, mindig pon tos és lelki
iSllleretes végrehajtása és alárendeltjein2k helyes 
befolyásolásaért). 



Vegyes közlemények. 

..ti ltelyi já'rő'IJök teendője. 

Ezen szolgálat pontos és értelmes teljesítése a 
közbiztonságot, az általános rendet, csendet, tehát a 
lakoss.1g nyugalmát lényegesen Liztosítja; 9Z okból :t 
csendőrség megelőző intézkedései között a legelsők 
között foglal helyet. 

l\Iinden járőr, legyen az akár lllint helyi járőr ki
vezényelve, akár pedig ha mint rendes, esetleg fel
szólított járőr, va2,'y pedig birnli nemű más szolgálat 
közben egy községet érint, illetve abban tartózkodik, 
arra az időre mig a községben időz, a helyi járőrök 
teendőjét is tartozik teljesíteni. 

E teendők a következők: a közbiztonság fenntar
tása, az általános rend és csenel fölötti őrködés, a 
közegészségügyi- és tűzrendőri szabályok ellenőrzése. 

Részletezzük e teendőket : 
Minden helyi járőrnek első sorban kötelessége oda 

hatni hogy addig, mig ezen szolgálatot teljesíti, a 
községben a közbiztonság meg ne zavartassék ; közbe
lépése által tehát lninc1en bÖ.ntetendő cselekmény 
elköveté~e ll1egakn,c1ályoztassék. 

A viszonyok tennészetében rejlik, hogy községek
ben a közbiztonság H~ginkáhb éjjel zavartatik meg; 
mert nappal minden ember talpon lévén, vagyonára 
jól vigyáz. Községekben nappal renc1esen csak kjsebb
mérvű alkalmi lopások fordulnak elő, éjjel azonban, 
- luic1őn a nappali munkában kifáradt ln,kossáO' 
~~yugal.om~·a vonnI" a~ .~rköl1és pedig flgy-két éjjeli 
o~r~ blL~atlk, e~ tehat l!lunyos és fl, tolvajnép lnűkö
deset megkez{h, ~ rnal' nagyubl) Rzab(Lsn ús terv
szcl'üleg keresztül vitt kö~biztullSági zavarok is for-

dulnak elő 
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lnlnak elő' ezért tehát [t csenc1őrségnek a közbiztOll
~úg feuutru·'tása érdekében a községekben különösen 
éj je l kell őrködnie. 
. Közséo'ekben a közbiztonság portyázás, lesállások 

s a rov~tt előéletü vagy gyanus egyének ~llenőrzése 
:'tH;ll biztosíttatik, csakhogy ezen intézkec1eseknek a 
közséapk épitkezési IllÓc1jához, a lakosság szokásaihoz, 
118111l~iHönl)en agazemberek elővigyázatához képest 
czéltndatosol~nak kell lenniök. 

Hazánkban a községek túlnyollló száma akként 
vall építve, hoay a házak nlögött kertek s ezek után 
pecli a a szn.ntóföldek fekilsznek. A házak a kertektől 
s ezoek a fölclektől ritkán vannak biztos kerítéssel 
elzárva, legtöbbnyire csak egy rőzse-sövény, vagy 
árok, sokszor semnü sen1 képezi a határt. Ily házakba 
a földekről bárki minden akalály nélkül be- és ki
járhat. Városok vagy jobb móc1u lakossággal biró 
községekben is a házak vagy fal vagy pedig valanli 
építlnény, esetleg palánk stb. keritéssel vannak a. 
kertektöl vagy mezőktöl elzárva, a közlekedés tehát 
ezen a7.; úton az idegennek Illeg van nehezítve. Tndni 
való hogya tolvaj a lopást rendesen oly helyről 
hajtja végre, a mely helyet veszély nélkül a leg
könnyebben megközelíthet.i és a honnan a legköny
llyebben lllenekülhet, zsákmányát pedig veszély és 
akadály nélkül a legkönnyebben biztosíthatja. Ezért 
történnek oly községekben, lllelyek a házak hátrésze 
felől nyitvák, leginkább ez oldalról a lopások s más 
közbjztonsági zavarok, mert a gazelnber ezen az 
úton nincsen azon veszélynek kitéve hogy esetleges 
üldözése közben az egész utczát kénytelen leO'yen 
lefutni, hol vele bárki szembejöhet és a hol a fellár
mázott lakosság is ülc1özésében részt vehet s könnyeb
ben ~ézl'ekerítheti. Ha a tol vaj ily helyt Illeg is 
lepetlk, a kerten keresztűl a mezőre könnyen luenekül 
- hol legfeljebb a házbeliek által foO" üldöztetni ~ 
így ~önnYébben luenekülhet bú'rmely irányban. 

Val'osokban, vagy reudesen épitett jobb lnó(lu la
kossággal biró közsúgeklJen, ulÍnt luár Olulítottük, a 
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legtöbb lakóház udvara teljesen el van zárva, illetve 
körül yan építve. Ily házak udvarába hátulról sokkal 
nehezebb bejutni, mint elülről s e házakból a me
nekiHés is igen bajos, mert meglepetés esetén a szűk 
tér, hol esetleg még akadályokat is kell leküzdeni, 
igen n1egnehezíti a ITIenekülést. Ez okból a tolvajok 
ily zárt udvarokkal biró épületekbe rendszerint az 
utcza felől, az ablakok befeszítése, falak kiásása, 
esetleg a kapuk kinyitása utján jutnak be, mely 
bejárást maguknak biztosítva, azon a véghez vitt 
bűncselekmény után távoznak is. Ily helyeken ha 
rajta is éretnek, az utczára igyekeznek kijutni, hol 
bár az esetleg fellármázott lakosság általi elfogatás 
veszélyének teszik ki magukat, de mégis könnyebben 
Illenekülhetn~k, mintha egy Zál't udvarban megszo
rítva, esetleg falat vagy magasabb kerítést kellene 
megmászniok. 

Tény hogy a tolvaj ok rendesen a szokásos lefek
vés után körülbelől 1 óra és a felkelés előtt 1 óra 
közötti időt használják fel garázdálkodásaik végre
hajtására, - vagyis nyáron a vidéken körülbelül 
este 11 órától hajnali 2 óráig, télen pedig körülbelül 
este 91/2-10 órától reggel 4 óráig csavarognak és 
lopnak leginkább. Ezen időszak a közbiztonság meg
óvása szempontjából a legfontosabb. 

Ezek után önként következik, hogy a helyi járőrök 
közbiztonsági szolgálata leginkább az éjjeli időre és 
pedig az éjfél körüli órákra terjed. A nyilt udvarok
kal biró községekben e szolgálat sulypontja a kertek 
al~ában való óvatos lesállások és megfigyelésekben, 
mIg zárt udvarokkal biró községekben inkább az 
utczák lepol'tyázásában fekszik. Szolgáljanak okulásul 
és az előadottak Inegvilágításaul a következő Illeg
történt esetek: 

A sellyei örs egy j árőre pár évvel ezelőtt l'endes 
szolgálathan a~ éj féli órákban l{ atádfa községhez 
érkezett, - s Igen helyesen, - neIn ment a köz
ségbe port:yázni, hanem- m.~rt a község nyilt ud
varokkal lnr - a kertek alJ abau lesállást foglalt. 

az o au LA"" 

ndvarb~ 

csenao r. . " ... -. 
Az í av !n2.g-".< --
fit a ma::'=~J 
tóztatta, 
kereseti la!'~
válaszo!ro 
kérni. A ~:..: 
a kamn.l'J. 
A letar 
hová rö,,;;.i : 

,-, - ~ -

kamaraJa'Ll != 
kérdőre vü~ 
csak rnidon .
hogy c . 
követtek E: l. , 
rövid idököz 
ték, vallot 
állítólag telj 
el a betöréSE: 
vitték, hAT\T\ 
lopott tá,.,..,....... 

rosok és a cs 
találtattak, 

Egy más 
A llagybaj 

tegnye köz~,t,rY' 
ese tnél, nem 
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Lesú.llhsa közben a rőzse-sövény egy pontján, mely a 
]-el'teket a mezőktől e l választj a, recsegést hallott; 
'~zounal e pont felé húzódott és észrevette, ~ogy egy 
~HIYarban h6.1'On1 férfi az istálló ~örü~ v.~laml~ rr;otoz. 
A csclldőrök nem bírtak recseg~s nelkul a sove,nyen 
atjntui, azért rohalnlép~sbe~ I,gyekezte~ a ferfiak 
mellé kerülni de azt az Illetok eszrevettek s az utcza 
felé futásnak' eredtek. Ámde az utcza kapuja be lé
vén zárva, kénytelenek voltak a kaput megmászni . s 
kettőnek sikerült is így az utczára menekülni, m~g 
n. hn.nuadik férfi lábát ép akkor kapta el az egyIk 
csendőr, mikor az magát a kapun átvetni iparkodott. 
Az így megfogott s a kapun keresztben csüngő fér
fit a második csendőr a kapu kinyitása után letar
tóztatta. Czigány volt. Megkérdeztetvén, hogy mit 
keresett társaival éjnek idején az idegen udvaron, azt 
válaszolta, hogya gazdától egy kis bagót akartak 
kérni. A gazda felköltetett s akkor vették észre, hogy 
a kamara lakatját már lefeszÍtették a czigányok. 
A letartóztatott czigány a községházához kisértetett, 
hová rövid időre egy asszony jajgatva jött, hogy 
kamaráját feltörték s mindenét elvitték. A czigány 
kérdőre vonva, a lopásról selumit sem akart tudni, 
csak midőn a faluban az embere k, - megtudván, 
hogy czigányok jártak községükben sbetöréseket 
követtek el, - mozogni kezdettek s még két káros 
l'övid időközben a községházánál kárukat bejelentet
ték, vallotta be a czigány, hogy ő s két -- előtte 
állítólag teljesen ismeretlen - czigány társa követték 
e~ a betöréseket, a lopott tárgyaka t a kukoriczaföldre 
vItték, honnan tovaszállítani szándékozták. Az összes 
lopott tárgyak tényleg a rögtön kocsira kapott ká
rosok és a csendőrök által a jelzett helyen meg is 
találtattak. 

Egy más eset: 
A nag~,bajomi örs egy járőre szintén éjjel Mesz

tegnye kozséghez érkezvén, hasonlólag mint az előbbi 
es~}nél, ne:n ment, be a községbe, hanem a kertek 
alJat pOl'tyazta le es egy helyt lesállásba helyezke-



dette Lesá,llásuk alatt egy fél"fi 
egy batyut · vitt hátán és alig volt UlfU 

a csendőröktől midőn azokat észrevette. 
dobni és futásnak eredni egy pillan 
A csendőrök természetesen utána. : ....... -. .... .ü ... 

fogták. Ismét czigány volt. A czigány, uaw 
a csendőrök úgyszólva tetten érve fogták 
akarta elismerni hogy ő lett volna. az, ki 
vitte és eldobta. A csendőrök a. nyomozást h __ 

Mesztegnye községben megtudták, hogy si 

volt ruhanemü betörés útján egy odavaló 
lopatott el az éj folyamán. A czigany 
bizonyítékok ellenében Dem sokat használt. 

E két példa mutatja, hogy ha a csendőrök 
kertek alját járták volna le hanem a 
nek, sem az első, sem pedig a második 
tolvajokat tetten nem érik s kérdés, vajjon 
és fárasztó nyomozás után a betörési lonáBO; 
rítik-e? l\'Iég azon esetben is, ha a 
feltéve, hogy a községben portyáznak, -
példában említett 3 czigány t az udvaron 
pillA.ntották volna, a czigányok közül egyet ötfli 

tak volna el, Inert mig a csendőrök a ·zárt 
keresztűl az udvarba hatolnak, a czigányok 
ken keresztül könnyen elmenekültek volna. 

Hogy mennyi veszélynek van egy tolvaj 
z~akmányát egy u tczán végig vive kénytele: 
sítani, mutatja a következó megtörtént eset. 

Egy somogymegyei hires lókötő évekkel 
szuloki vásárban két igen szép és értékes l , 
szemét. E két ló megszerzése volt 
Vevőt szinlelve, a lovak tulajdonosá.' 
országi ember volt, alkuba bocsátkozott, 
tesen az alkuból senlmi sem lett, mert 
nem ezen az uton akart e lovak birtok 
gész vásár folyamán IL tol vaj figyelemmel 

lovakat s tulajdonosukat, de me 
hoz nem nyilott, cselhez folyamoaot 
vel uRsa.nis, mivel a horvát em 

• venDI , 
urasa 
lovakAW"r 
azonban 
megérik 
• • 
18 veSZI 
keresse fel 
venni. A 
lakásá.t mel 
A múvele 
zett, kit 

• egy _~~~_,..n 
melybe 
belül egy 
tulaj donos3.~ 
azonban 
tek. A ho 
bemutatta 
szintén ju 
öket bizta 
pénzzel is 
embert iO~"'A1 
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n,dta, n, Iótolvnj iSlllét hozzá nlent s elmondta neki 
hogy ő a lovakat nen1 a maga számára akalja lueg
venni, hanenl urasága szárnára hol ő gazda, de 
nrasúgu csak 700 forintig hatalrnazta fel s így a 
lovakért kért 800 forintot meg nem adhatja. l\livel 
a~onban a lovak az ő nézete Rzerint a 800 forintot 
Illegérik, urának luegmonclja ezt, ki valószinüleg Ineg 
is veszi a lovakat; mondja illeg tehát, hogy boI 
keresse fel ha ura Illeg al~arná a lovakat esetleg 
venni. A horvát enlbe1' mit Rem gyanítva, nevét s 
lakását lllegnlonclotta. A lókötőnek sem kellett több. 
A nl1'ivelet keresztiilviteléhez egy társával szövetke-
7,ett, kit urasági kocsis ruhába bujtatott, maga pedig 
egy papirossal j ól luegspékelt tárczát vett lllagához, 
lnelybe 2 tizes bankót is tett és a vásár után körül
belül egy hétre Horvátországban az eluHtett lovak 
tuln,jdonosihoz társival együtt beillított. A dolgot 
azonban úgy intézte, bogy a községbe estefelé érkez
tek. A horvát embernél társát mint urának kocisá.t 
belnutatta avval, hogy ura az esetben ha n, kocsis 
szintén jutó,nyosoknak tartja, a lovakat Illegveszi s 
öket bizta meg e vásár megkötésével, ll1ely czélból 
pénzzel is el látta őket. A horvát erre a két gaz
el11bert istállójába vezette, hol több ló között a két-
111ál' eml1tett - lnVl1t megllllItatta llekik. A lovak az 
istállóból a szoká.sos jártatás czéljából kiyezettettek, 
ll1ely alkalol1llnal a két lókötö fl, helyszini szenllét 
Illegejtette. A lovak - mint az előre látható volt -
a kocsisnak megtetszettek s az alku ll1egköttetett; 
ue luert Inár időközben besötétel1ett s a lovakat éj
nek idején nem vihették tovább s alóleveleket sel11 
irat.hatták át, úgy határoztak, hogy nlásnap reggel 
n1Ínclent rendeznek s akkor viszik el a lovakat is. 
De hogy az alku fel ne bontassék, fl, papirossal jól 
Inegspékelt bllgyellárisból 10 forint foglalót adott a 
horvittnn,k. Erre következett n, kö7,eli korc~máball az 
ehnaradhatallan álclolnás, melyen az öreg horvát és 
fia s pár jóbarát vett részt. A tolvajok csak n,zt 
akA.rtú,k, t. i. hogy az á.l(10111:l.S alatt l17, egész t{trsH.-
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ságot az asztal alá. isszák, ezutá.n pe·' 
biztosan hajtják végre szándékukat. A 
b~nyleg l1gy 10 6ra felé már alig tudott 
állani s ezél"t haza is ment, mikor is atyja.LUV 
neki, hogy az istáll6ban feküdjön le, a. haz 
pedig csak támassza be, mert ö is mindj á .. 
megy. E kedvező pillanatot a tolvajoknak fel 
használni, mert különben tervük dugába düli 
A dinom-dánom tovább folyt, a 16kötö tehát 
ben szükség ih"ügye alatt a kOl"CSma udva.rára, 
pedig egyenesen a horvát lakására ment, 
kapu teljes kinyitása után az istállóba 
A fiut az istállóajtó küszöbén keresztül fekve 
tal~\lta, de ez nem zavarta, hanem az istálló 
talált rongyokkal a lovak lábait, hogy ne do 
bekötötte, azután pedig a lovakat a finn 
csendesen az utczára vezette, hpl az egyik lóra 
81 községből kifelé igyekezett. Amde 
gére a korcsmai társaság két tagjával, kik 
mentek, találkozott; ezek a lovakat és öt mel 
ték, iszonyu lármát csaptak, torkuk 
kiabálván, hogy viszik a «Peró» lovait. A 
korcsmában levők is az utczára tódultak, 
vart a kocsis-ruhába bujtatott gazember 
és elosont, a horvátok pedig azonnal lóra 
a lókötö után iramodtak. Ennek nem volt 
ideje, hogy a lovak lábairól a rongyokat le8Z8(1J~ 
miatt a lovak a rongyokban botlani kezdettek 
sabban haladtak, a horvátok pedig mindég 
értek. Látván hogy baj lesz, a vezeték lova.t 
totta arra számítván, hogya horvátok e16bl 
elfogásával fognak bibelődni, ö pedig ez a.la.W~ 
nekülhet. E Bzámításában azonban alaposan 
kozott, mert a lovak tulajdonosa társaira 
hogy az eleresztett lovat hagyják békében, 
megy az maga is; csak a tolvaj után. A 
a 16kötőt most még jobban 8zorltották, egy 
földre terelték, hol lovával elbukV8t elfog"all~' .• 
tesen elverték azután pedig a - - - . 

a gaz em 
Az elmond 

ha a helyi j 
pedig 8 és 9 
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Hét évi fegyhá7. fenyítésének leülése után testben 
lllPgtörve, rnost szabadlábon tisztességeseu viseli 
III agát, de mindig emlegeti a verést és átkozza azt 
apajtát, mely az udvaron keresztbe építve a kertek 
felé tőle az utat elzárta. Hja! úgylnond, ha az az 
átkozott pajta nem lett volna utamban, akkor a 10a 
vakat a kerteken keresztűl elvihettem volna s a hor
vát soha se látja azokat, én pedig nem kaptam volna 
oly borzasztó verést és 7 esztendőt . 

Ezen példák, melyekhez hasonlót majdnem min
den csendőr tudni fog, igazolják, hogya csendőrök
nek járőrködésük alkalmával a helyi viszonyokkal 
számolniok kell és ezekhez mérten kell azután intéz
kedéseiket is alkalmazni azért, hogy a köz biztonságot 
a gazemberektől megóvj ák. 

Az elmol1(10ttakb61 kifolyólag tehát legczélszerűbb, 
ha a helyi járőrök nyáron este 9 és 10 óra, télen 
pedig 8 és 9 óra között vezényeltetnek, a midőn addig 
HÚg a lakosság nyugnJoHH:1 vonul és első álomba 
merül, - tehát addig, mig a tolvaj ok működésüket 
luegkezdik - a község lninden részét bejárják, e 
közben az éjjeli őröket, a korcsmai zárórákat ellen
őrzik, a korcsmák, malmok és egyéb nyilvános 
helyeket, valamint azok udvarait, istállóit, állásait 
és a kocsiszineket átvizsgálják, s meggyőződnek 
arról, vajjon ott gyanus idegenek, csavargók, stb. 
nincsenek-e? s ha vannak, tudomást szereznek, hogy 
kik azok, hová mennek, honnan jÖlluek? a gyanu
sokat igazolásra szólítják s ha magukat igazolni 
nem képesek, személyazonosságuk megállapítása vé
gett a község előljál'ósága elé vezetik s velök esetleg 
a szabályok értelmében járnak el. A járőrök sohase 
mulasszák el éjjel a korcsrnák és egyéb nyilvános 
helyek istállóit, különösen télen, megvizsgálni, mert 
ezekbe - miután azok mindenki számára nyitvál\:, -
nlindenféle csava,rgó nép igen gyakran és elősze
retettel üti fel tanyáját. Portyázás közben minden 
gyanus neszt vagy jelenséget figyelemre méltassallak 
8 gyöződjenek meg, hogy mi okozza ezt? Sokszor Lll 
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legcsekélyebb OR legjelentéktelenebb f'Wznlények 
szülik a lULgy haj okat, nlelyet ft cSendŐl'llek lJCv[u'lli 
nelll sZH/hatt, hanenl ft lakosságot nünc1en bal'tól . , 
veszélytől, va/gy kál'tól ideje kOl'ún közbelépés által 
Illegóvni kötelessége. E.özségek ben éjjel, ha holtl nenl 
világít, nagy Rötétség uralkodik, ilyenkor a csendőr 
lassu portyázása közben gyakran me~áll és hallga
tózik; ha arra alkalmas hely van, rövid időre lest is 
tarthat, 111ely alkalo111mal a júró-kelőket megfigyeli 
s a mint Inál' mondottuk, minden ~yanus neezre 
vagy j elenségre figyel s hol ezt észleli, a helyszinére 
siet s ott ftnnak okát megtudva azonnal intézkeélik, 
hogy az esetleges veszélyt elháritsa. Ha egy házban 
bánni gyanus at észlel, például az istállóban az álla
tok között nyugtalanságot, vagy egy udvaron heves 
kutyaugatást, esetleg valaIlli 111otozást hall, azonnal 
al'. illető gazdát felkölti s lTIegkéri, hogy közösen 
nézzenek utána, mi okozza a szokatlan időben a jel
zett zajt. lVleglehet, hogy az istállóban az egyik vagy 
a lTIásik állat elszabadult, vagy valahová szorult, ha 
tehát gyors segély nelTI érkezik, az elszabadult úJlat 
a többiekben kárt tehet, a beszorult állat pedig 
összetöri Inagát, - lehet azonban, hogy valaki az 
állatokat az istállóból kivezetni is akarja, vagy egyik
másik állat megbetegszik stb. és ezért a zaj, -
minden esetben a gazda hálát fog adni a csendőrnek, 
hogy őt a kártól közbelépése által megmentette. 
Tekintetbe kell venni, hogy az állatok éjjel ok nél
kül sohasem nyugtalankodnak; ha tehát közöttük 
nyugtalanság keletkezik, ott bizonyára valami baj 
fenyegeti öket. A kutyaugatás szintén igen jó jelzője 
a közelgő veszélynek, vagy rendellenes viszonyok· 
nak. A kutyák faluhely t este addig, lllig az elnberek 
az utczákon ide s tova járnak, sokat uO'atnak, de 
mihelyt a lakosság nyugalomra vonul, a~ok is el
csendese dnek s hangot csak azon kutya és esetleg 
pár szomszédja á<1, a hol valfllui az álta.lános nyn
galmat megzavarja. Megjegyoztetik, hogya kutyákuak 
a veszedeltnet jelzö ngatásíL igen különbözik azon 

llgrtttLstól, 111?ly 
vinni; ez utobl 
seatől ment, tc 
fLZ ti ngatáR, ha 
Ilyenkor a kllt 
szakadozott, ka., 
fLunitl nagyobb 
kapkodóblJ az 
azon kiviil pc 
valamely rontj 
hall, menjen 
okozza a kuty[ 
tól fogj a a laki 

Ha valalnel 
itlőben világosE 
költse fel, s fi~ 
minden erej ébé 
ság személye é 
l'osodástól Ille 

A közártal 
egyéneket portl 
azoknak honlé 
domást szerez. 
háza körül, leg 
kazal, istálló 
tart éR hazn,jöt, 
léte felől kérd 
ullval'okkal bir 
teken keresztű 
kevesebb ellen 

Hn, a7, ily 
p. o. késő éije 
gyanus jelensé 
cr " ő lé ~'yoz ( s szerz 
v{thbi elj:írást ( 

A járőr az 
nyugalomra in 
lankodókat ve 
az éjjelre elöz 
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llgatftst.bl, llwlyet a kutyák estéllkint s7.:oktak véglwz .. 
vinni; e7.: utóbbi ugatás e~ybangu s lnindell ingerült.
ség1 ől l}lcut, tehát. veszélyt neUl jelen t.. Egés7.:en lnáR 
:LZ ugatás, ha a~ közeli veszélyt vagy bajt jelez. 
Ilyenkor a lnltya nyugtalan, ide-oda futkos, ngatása 
szakadozott, ka.pkodó s lllinél közelebh (tll a veszélyhez, 
annál nagyobb a nyugtalansága s annál gyorsabb éR 
kapkoc16blJ az ugatása. Ha a csendőr községben vagy 
azon kiviH portyázva vagy lesben állva a község 
valamely ront ján ily szakadozott l-apkodó llgatást 
hall, menjen oda a7.onnal s tudja meg, hogy uli 
okozza a kutya nyugtalanságát és sokszor nagy baj
tól fogja a lakosságot Illegóvni. 

Ha valaluely házhan, istállóban stb. szokatlan 
ülőben világosságot lát a járőr, a gazdát azonnal 
költse fel, s figyelmeztesse az észleltekre, egy szóval, 
lllinden erejéből oda ken törekednie, hogy nj lako~
ság szenlélye és vagyona szerencsétlenségtöl éR lu),
l'osodástól inegóvassék. 

A közártalmu vagy rendőri felügyelet alatt álló 
egyéneket portyázása közben ellenőrzi akként, hogy 
azoknak honlétükről a7.: éjjeli őrök közLejöttével tu
domást szerez. Ha egyik vagy másik nincs bonn, lak
háza körül, legczéls7.:erübb ha a kertben, vagy udvaron, 
kazal, istálló vagy más tárgy l11ellé huzódva lest 
tart éR hazajöttét - ha csak lehet - bevárja s ho1-
léte felől kérdőre vonja. A közártalmu egyének nyilt 
udvarokkal biró községekben a legszivesebben a ker
teken keresztűl közlekednek, mert ez oldalról a leg
kevesebb ellenőrzésnek vannak kitéve, 

Ha a7.: ily gyanus egyéneknél kivételes időben, 
p. o. késő éjjel észleltetnék gye:rtyavilág, akkor ez 
gyanus jelenségllek tekinthető s ügyes módon Illeg
győződés szerzendő annak okáról, a mikor is a to
vábbi eljó,rást a tapasztalt körülmények fogják előh·ni. 

A járőr az éjjeli csentlzavarókat tapintatosan 
nyugalOllll'a inti és csakis az engedetlen rakonczát
lankoclókat veszi - a községi előljáróság által, -
az éjjelre előzetes őrizet alá, azután pedig ezen csenu-

13* 
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zavar6 a közigazgatási hatóságnak feljelentetik. Falu
helyeken szokás, hogyesténkint a fiatalság az utczán 
valamely ház előtt összejön s vagy játékkal vagy 
pedig énekkel tölti az estét; ily mulatókat szétkel'
getni, vagy rendreutasítani tilos, mert ezek a lakos
ság nyugalmát nem zavarják s ezeket a lakosság 
lllaga is, ha megelégelte a mulatságot, ugy is haza 
küldi; de ily ártatlan mulatság elvonja a köznépet 
a korcsmázástól és dorbézolástól is, tehát inkább 
ápolandó, mintsem tiltandó. 

Ez alkalommal még különösen figyelendő arra, 
hogyakorcslnai zárórák ellenőrzéséhez a járőr min
dig egy éjjeli őrt, vagy ha lehet egy községi előljáró
sági személyt vigyen magával. Ezen közeg, ki egy
uttal hivatalos tanu, a korcsmárost ha ez a zárórát 
nem tartá be, a korcsmából kihivj a, mire a csendőr 
az illetőt figyelmezteti a korcsma bezárására. Akár 
bezárja a korcsmáros a korcsmát akár nem, a járőr 
csupán a záróra betartásának foganatosítása czéljából 
a korcsmába ne lépjen be, hanem ha a korcsmáros 
vendégeit figyelrneztette a távozásra és azok annak 
daczára sem távoznak a korcsmából, nevök a korcs
máros és az előlj árósági közeg által megtudandó és 
a korcsmárossal együtt feljelentendők; a többit a 
közigazgatási hatóság elvégzi. Felette tapintatlan, de 
egyúttal büntetendő eljárás volna a csendőröktől, 
oly egyéneket., kik a korcsmából a záróra után tá
vozni nem akarnak, onnan kiutasítani, vagy esetleg 
kidobálni. 

A községet az elmondottak szerint leportyázva a 
járőr, a kezdetben jelzett időben, t. i. midőn a tol
vajok csavargásnkat megkezdik, oly községekben, 
melyek a kertek felé nyilt udvarokkal birnak a ker
tek alá huzódik s ott részint portyáz, részint pedig 
alkalmas helyeken, s különösen a közártahnuak tel
kei körül lest tart s ezen intézkedése által a lakosság 
vagyonát agazemberek garázdálkodásától lueO'óvja. 
Természetes, h ogy ft lesú.Ufu:;ok vú.ltozása l{özl~en fl, 

községet illetve annak egyes részeit is az ehllondottak 

figyelelUUe v~t 
közben az éJJE 
is a község bE 
gükké teszi. 

Minden ren 
ha egy közsé~ 
más irányban 
hoz képest el 
ha a tol vaj ok 
egy nyilt ud v 
a községbe ru 
tart a körülm 
lesállásokat s 
portyázza le. 
ér a község ( 
csak azután ~ 
kert felőli réE 
az udvarok k 
vannak kerít\ 
állás elmaradj 
tyázása és i 
közbiztonság 
ily helységek 
ségesnek mu 

A járőrökrr 
i. a rend, va 
bályok betad 
időre esik, ~ 
mulasztásokaJ 
őrzés~, mely 
annyIszor fOD" 
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KözségekL 
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figyelelnue vétele mellett hlöközönként leportyázza se 
közben az éjjeli örök et ellenőrzi, kiknek különben 
is a község belsejében való éber őrködést kötelessé
gltkké teszi . 

lVIinden rendes vagy más szolgálatban álló járőr 
ha egy község felé éjjel közeledik s ha szolgálata 
más irányban sürgősen el nem vonja, az elmondottak
hoz képest eljárni tartozik; röviden ismételve tehát 
ha a tolvajok szokott csatangolási idejében érkezik 
egy nyilt udvarokkal biró községhez, akkor mielőtt 
a községbe menne, a kertek alját portyázza le és ott 
tart a körülményekhez képest hosszabb vagy rövidebb 
lesállásokat s csak ezután tér be a községbe s azt 
portyázza le. Ellenkezőleg ha ezen kritikus idő előtt 
ér a község elé, előbb a községet tartozik lejárni s 
csak azután a kérdéses időben portyázza le a község 
kert felőli részét. Oly községek vagy városokban, hol 
az udvarok körül vannak építve vagy rendesen körül 
vannak kerítve, a rendszeres külső portyázás és les
állás elmaradhat, ily helységekben az utczák lepor
tyázása és itt alkalmazott lesállások által lesz a 
közbiztonság megvédelmezve, azonban időközönkint 
ily helységek körülportyázása is czélszerű lesz és szük
ségesnek mutatkozik. 

A járöröknek a községekben való többi teendői t. 
i. a rend, valamint a közegészség és tüzrendöri sza
bályok betartása fölötti őrködés inkább a nappali 
időre esik, mert éjjel az ez irányban elkö:vetett 
lllulasztásokat látni nem lehet. Ezen szabályok ellen
őrzése, mely a községek átportyázása alatt mind
annyiszor foganatosítandó, az erre vonatkozó szabályok 
alapos ismeretét igényeli, mivel ellenkezőleg az eljáró 
csendőr a mulasztást vagy kihágást felfedezni neln 
képes, ez okból azokat az alábbiakban közöljük. 

Községekben az általános rendhez tartozik, hogy: 
az utczák, terek és a házak udvarai tisztán tartassa
nak, hogy a közlekedési utak, fasorok, hidak, véd
gátak, csatornák, vizvezető árkok, zsilipek, i vó- és 
itató kutak jó karban tartassanak, hogy az építmények 
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és azok tartozékai dülékeny állapotban ne legyenek, 
hogy az ntcz;ák, közterek, csapások és utak, a kerí
tések kijebb tétele álb1l vagy bú'l'll1ikép el ne szorittas
sanak, azokon gödrök ne ásattaRsanak, fatörzsek össze 
ne bahnoztasst1Jn:\ k, últaláb~1Jn :t szabad közlekedés 
bármily akadályt ne szenvedjen s ha hófuvás, eső vagy 
luás elemi csapás által az ntak megrongáltatnának, 
azok haladéktalanul helyreálIíttassanak, hogy az ut
czákon való sebes haj tás vagy lllegelőzési versengés, 
fogatok csoportosulása stb. ne forduljon elő, - egy 
szóval a.z utrendőri szabályok pontosan betartassa
nak. A csend fentartásához t.artozik pedig, hogy: 
sem nappal, sen1 pedig éjjel dorbézoló, ral,onczátlan
kodó egyének kurjongatása és lárlnája által a lakosság 
nyugalma meg ne zavartassék, hogy népgyülések vagy 
nagyobb csődületeknél a kellő rend és csend fen
tartassék. 

E pontnál azonban kiemelni óhajt juk azt, hogy 
nel11 üdvös eljárás ha a járőr kicsinyeskedő szigoru
sággal lép fel al\kol'~ a midőn p. o. nappal az éneldés 
ava.gy kln'jongatás által nyilvánvalólag kinek sem 
okoztatik alkalmatlanság s általa nem idéztetett elő 
nyilvános botrány. . 

A közegészségügyi szolgálat községekben elrendelI, 
hogy a községi előljáróság köteles: akár emberek, 
akár állatok között előforduló ragályos vagy járványos 
betegségeket azonnal a közigazgatási hatóságnak 
bejelenteni és őrködni, hogy az ezen irányban tett 
orvos-ren<lőri intézkedések szigorúan teljesíttessenek, 
nevezetesen, hogy a ragályos vagy járványos beteg
ségekbe esett emberek az egészségesektől lehetőleg 
elkülönÍtessenek, lnig a hasznos házi állatok között 
felmerült ragályos betegségek vagy járványok, 
u. rn.: kosz, takonykór, lépfene, köröm- és szájfájás 
stb. eseteiben, ac1dig is, nü~ a hatóság l'és7.éről a 
rögtön tett feljelentés folytú,n iutézketlés nelJl tör
ténik, a lJCteg ft,llatok tJzigol'úan olkülönít,túsHellck, 
utczára, lü:'zös kutakra" lcge}()l'o, szúval oly llOlyclU'o, 
hova JlJ{l8 egó~z8óge8 ~llt~tQk iö ldj{~rnu,k, SCUlUÜ l\i;-
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hogy a közsegi 
szemle, az áruba 
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l'ühnéuyek között ne hajtassanak, az elhullott állatok 
}lo<1ig i.~ hOllmdelet luegtöl'télltéi g Illeg ne fejtessenek: 
.\ 1{ü~8éU'i előljárúsáO' őrködik, hogy az enlbf~l'l 
;~g'l\t>zBÓgr~ vesz'élyes bál1ati hullák, egyéL undorító 
Lihös tárgyak, szemét, mérges növények, az utczák
ról és közterekről eltávoHttassanak, a gazdátlan, kóbor 
lnüytl,k kin'b ssanali, veszett kutyák basonlólag meg-
8cll~lllÍsittes8eDek s . aluennyiben elllbert vagy állatot 
lHlJl'aptnk 1l1eg, erről a hatóságnak azonnal jelentés 
teelldő, az illető eIn ber vagy állat peJig azonnal 
orvosi segélyben részesÍtenaő. Továbbá elrendeli lllég, 
hogy a községi előljáróság a köztisztaság, a hus
SZ€Inle, az áruba bocsátott tápszerek és ita,lok, köz
ha.sználatra szánt ivóvíz tisztaságának és ártaln1a.tlan
ságának, továbbá a kutak, 11ledenczék, vÍztartók és 
vÍzvezetékek kellő fentartása seIrontásának 111 eg
akadályozása, llgyszintén a halottkélnlet s általában 
a belyi közegészségi teendők felett őrködni tartozik. 

A tűzrendőri intézkedések közül a csendől'séget 
inkább csak a megelőző tűzren r1észet és ennek az 
1869. évi jnnius 7 -én 3365. sz. alatt kÜH,lott, lllaig is 
érvényben álló behi.gyminü;ztel'i rendeletben foglalt 
határozványaj érdekelik, lnely határozványok alap
j án a megyék ez irányban szabályrendeleteket is 
alkottak. 

Az említett luiniszteri rendelet elrenc1eli: 
1. I-Iogy a takarrnány és ternlények összehalrllozása 

a házak között lehetőleg korlátoztassék s a köz:ségek 
azok elhelyezésére - a mennyiben az kivibető -
inkább a községeken kivül jelölj enek ki alkahnas 
helyeket s a cséplés és nyolntatás lehetőleg szintén 
a községen kivül eszközöltessék. 

2. Hogya takannány és életbehordásnál a csürök
ben, csürkertekben, szérükölI, istállókban, padlásokon 
R által{ ban könnyen gyu16 anyagok közelében a 
dohányzás, nyilt világgal való járás, lövöldözés, tü
~elés és bánnely tüzelőszerek h'1sználata szi o'orúan 
1118gtiltassék, a gyuf'[Lk és lllttH tüzelőszerek ab ayer
lqeJwk elől gondosan őri~teRspne~5 ~8 tüzvoszZi~es 
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gyenueki játékszere k hasz ' l t 
engec1tess~k. na a a egyáltalán Iueg ne 

3. Hogy a szükséges t" Hó 
nincsenek, a közséo'ek által rzo 

"szerek, a hollnég 
s ft IneO'lévők foly~ást "k .ebhetoleg beszereztessenek 

t Il' , J o al au tartassanak 

t k
· ogy mInden háznál csürne'l sz' .,~ él a ar . " " erun B a ( , nutny ~s a gabona más rakhel ein a . , 

t~~kml efnll)Yl~égü viz a tűzoltáshoz ~züksé::g:~:~~~ 
zo _ e o yvast készen tartassék. o 

~. ~ogy a kémények renclesen tisztooattassanak 
, ogy a csavargók, kik neJn ritkán °okai a tűz~ 

yésznek, szemmel tartassanak és illetőségi helyökre 
eltolonczoltassanak. 

7. Hogy minden helységben a helvi visszonyoknak 
luegfelelő tűzőrség szerveztessék s dtt a hol kivihető 
tüzoltó-egyletek létesíttessenek. 

S. Hogy alakosság a tűzkár elleni biztosítás üdvös 
voltáról felvilágosittassék s vagyonának biztosítására. 
erélyesen bnzdíttasessé k. 

n. Hogy az építkezésnél a tűzrendőri sz Lbálvok 
lllegtartassallak és a nép mÜlden alkalommal l~he
tőleg szilárd, kevésbé tüzveszélyes anyagokkal való 
épitkezésre serkentegsék. 

10. Hogy a községi előlj árók netáni tűzvész eset én 
a tüzoltásnak észszerü intézésére személyesen kötelez
tessenek, kijelentvén, hogy az előljáró intézkedésének 
büntetés terhe alatt rninc1enki engedehneskedlli 
tartozik. 

11. l\íinden tűzeset után, a Uíztáluac1ás okt'tn:tk 
lehető kinyomozása végett, a helyszinéll vizsgálat 
eJ' tendő meO' s a tűzvész vétkes okozóinak törvény-

L o 
szerll megfenyítése eszközlendő. . 

12. Gyujtogatások észlelése esetében, tt gyn.1,t'l)gat.6k 
ellen elrendelendő rögtön-biró'skodás. el1g~llolyc z (:~~ 
véaett a belüayminiszterhez azonnal .lelentes teontlo. 
Eze~ l'end~letnek 1 -6-ik pont jaiban fogln:1t.:tkllt 

a csendőrséanek ellenőrizni, a 7., 8. és ~~. pon t:1,o,tl>11,:1 
foalaltak elé~ésére megfelelő lllóL1t1a~ 1.e}1~~ole~ Leto~yn~, 
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végre a ll-ik pontban előirtakat kinyomozni ~öteles
sége. A 12. pontban foglaltak a közigazgatásI ható-
ságot illetik. 

Tudván a járőr a teendőit egy községben, abban 
lassu portyázá~ közben ~iterjeszti. figyelIn:~t arra, 
vajjon a lakossag az emlItett s mInden kozsé.gben 
végrehajtandó intézkedéseket pontosan betartJa-e? 
Leghelyesebb ha a járőr mihelyt egy helységbe lep, 
az irónt és a papirost kézhez veszi s minden szabály
talanságot röviden feljegyez. Például: házszám 2, 
kut kávája összedült; házszám 8, kémény düledező 
állapotban; 16. szálU, egy döglött macska az utcza 
árkában; 20-ik szám, a szalmakazalok közvetlen a 
lakháznál ; 40. szám, az utczaárok hidja rossz állapot
ban; 47. szám, udvar tele mocsokkal, undorító bűzt 
gerjeszt; 52. szám, a háznál sem viz, sem csáklya, 
sem pemet; 70. szám, a járdán egy gödör ásva stb. stb. 

A község ilyetén való gonnos leportyázása után a 
község birájához megy a járőr, hol a községben tör
téntek felől tudakozódik, ezután pedig, minthogy a 
kÖ7.ségi biró első sorban köteles községében a rend
őri, egészségügyi és a tűzrendőri szabályok fölött 
őrködni; felolvassa a birónak, hogy községében mily 
l'endetlenségeket észlelt s egyuttal megkeresi, hogy 
azok eloszlatása iránt intézkedj ék, megjegyezvén, 
hogy a tűzrendőri, esetleg az egészségügyi szabályok 
ellen elkövetett kihágások az illető közigazgatási 
hatóRágnak már most, mig a többi apróbb rendetlen
ségek és hanyagságok csak akkor fognak bejelentetni, 
ha a legközelebb érkező csendőr járőr azokat újból 
előtalálja. A járőr bevonulása után a feljegyzetteket 
az ől'parancsnoknak átadja, ki - mint már emlí
tettük -:- fl, ~eljele.ntendőket a közigazgatási hatóság
nak bejelentI s a .1egyzetből kitöl'üli, a czédulát pedig 
~~t~ve, a , leg~özelebb az illető községbe vezényelt 
Jal'ornek ~tadJa azzal hogy győződjön meg, vajjon 
a még feljegyzett rendetlenségek fenftl1anaK-e? E iárőr 
a !llegszüntetett hanyagságokat a jeg.vzékből kit6rlili, 
mIg a még me~levők felől a községbirónál kérqést 
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intéz, s. az illetők r:evét,. ~iket a mulasztás vagy 
hanyagsng terhel, felJegyzl es bevonulásakor örspa
rancsnokállak az észleltekl'öl jelentést tesz. Az örs
parancsnok Inost az illetőket akként jelenti fel a 
hatósá~nak, hogy, dac~~ra a ?iró által történt figyel
Ineztetesnek cL talalt hlanyossagot vagy renc1etlenséa et 
eloszlatni elrnulasztoUák. Ily eljárás által a l~ép 
rendhez, tisztasághoz és a fennálló Rzabályok tiszie
letben t.artásához s~oktattatik és óvakodni fog újbóli 
szabályellenességeldől, Inert tudja, bogyellenőrizve 
lesz R azt is tudja, b ogy 111egbün tetésének csak 
maga az oka. 

A községnek leportyázásLL közben a járőr malmok, 
boltok, korcsInák, átalában a lakosság által sürii.bben 
látogatott helyek és üzletek tulajdonosaihoz, továbbá 
a jóu10dú és jóindulatú egyénekhez mint pap, tanító, 
nagyobb birtokos stb. és esetleg besugóihoz értekezés 
vagy hirszerzés czéljából rövid id0re betér, illetőleg 
velök érintkezik, lnely allialommal idegenek, házalók, 
utasok, katonai vagy honvéd, nemkülönben ujoncz
szökevények, a nyomozólevéllel üldözött egyének, 
kémek, csavargók után puhatol és ellenök a törvény 
értehnében eljár. Tuc10mást szerez Inngának a nép 
hangulatáról, különösen ott hol ipartelepek vagy 
nagyobb gyárak, bányák stb. vannak, vajjon a mUll

kások között socialistikus mozgalmak nincsenek-e? 
N em lesznek-e a munkások, továbbá a pórnép luezei 
munka tekintetében idegen vándor bnjtogatók vagy 
bárki által a munkaadók ellen izgatva? Meggyőző
dést szerez, vajj on a nép, különösan az idegen ajku 
lakosság a magyar állameszmét tiszteletben tartj~-~? 
s nem-e lesz ez irányban lelketlen és fau rttlZ rtl t 
egyének által a magyar ál!aln

1 

k~rá~'a befo~y~tsolvfL 
és ir,gatva? Ha a legcsekelyeob Jelet é~ldeh lS egy 
vaay más irányban a nép elégületlenségéück vagy 
hogy az említett il'ányokuan bárki által iB tÖl'v~ny
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parallcsnokságállak és a közigazgatási hatóságnak 
, tefZ ! I llH'gtelllli tartozik. Az ily törvényellenességek meg-

jel~nl( szüntetését czélzó intézkec1éseket az illetékes hatóság 
. l . 

t011eUI fu tos z l III e g. 
nnUrll'" Az előadottakból kitünik, hogy ft helyi járőrök 
hll~11l. s~olgú,lata külölnbözik a szerint, a lllint az nappal, 

'~za1ahOK:' aVl1gy pedig éjjel végeztetik; mert 1l1ig éjjel majd-
'! . llelti kizárólag a közlJiztonság érdekében őrködik a 

lio~l Llf;P: járőr, llappal inkább a törvények, szabályrendeletek, 
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felügyel, - ele kitli.nik az is, hogy a helyi járőrök
llek úgy éjjel, Inint nappal a legnagyobb éberséggel, 
buzgósággal és az ügy iránti érdeklődéssel kell e 
szolgálatot teljesítenie, Ini vel ellenkezőleg a követelt 
eredmény elérhető ne111 lesz. 

, l '1 ·'t '.,; "l · ~4z ft -lJC1I,Z ~ft1Jt',S1; Oh', 'llZe 'Jn,el. 

A csendőrség erős keze Magyarországon a futó
betyó,rokat és a rablóbanclákat elsepel'te; ezek tehát 
Illa már a közbiztonságot nem veszélyeztetik. Leg
újabbak azonban azon csalások, lnelyek titokban, 
nagy el ővigyázat- és nagy ügyességgel haj tatnak 
végre s óriási károkat okoznak a vagyonbiztonság
Lan. A rablók nyiltan léptek fel, s a megrélllli.lt la
kosság a legjobb belátása szerint vagyonát és sze
lnélyét védeni igyekezett és mindaddig, luíg e sar
czolók meg nelU s . Inn1isíttettek, izgalomban tartatott 
és épen ezért., a batóságok és a közbiztonsági köze
gek mindent elkövettek hogy e bandák 111ielőLLi 
tönkl'f\tevéi~e által a közvéleményt nlegnyngtassó,k. 

N em úgy állunk acsalókkal szeluben r A csalók
nak üzelmei, lük bizonyira sokkal nagyoLb auyagi 
károkat okoznak a lakosságnak, lnint okoztak a 
l'ablóbandák, csak ritkán keltenek feltüllést, orszó,gos 
izgalmat talán soha; Inert iizehnoiket - luint ln011-
dottnk - előre luegfontolva, titokban és nagy óva
tos" ág~al haj t.iitk végro, luelyeket tt Il1egcsal~Ltott is 
c8a!~ uagy 4ésőn yCf)~ ~S~rej 
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Ezért is, lllert III c~al{~s csak a sértett f-cl 'Il l't ' , "ld" 1 t" L I U . le I VIL-
nyara n OZ le o uiintetendö csoleklllónyt képo~, dol. 
goznak a csal-ók országs~erto ol'y vaklneröon. 
, A csal6~nak egyik legveszodeltnosol>b csoportja az 
nlpénzhamlsítók. 

A napilapokban gyakran jelentek meg hire1(, hocl'y 
az ol",szag hol ezen, hol amft pontján pónzhalniRit;') 
band~l.k lettek elfogva; a vizsaálat során azonhan 
kiderült, hogy ezen bandák n~nl pénzhatnisHitRAfI,l, 
foglalkoztak, hanem igenis: pénzhamjsftús czfmo alatt 
nagy kiterjedésű csalásokat köve /tek el. ECHalt> hall
dák kizár6.lag a földmíves osztályhoz t:trto~6 ogyé
nekre és kIsebb, tudatlanabb iparoRokra votik ki há
lójnkat, kiknek velük született hiszékenYRogüket ŐR 
önző kapzsiságukat kizsákmányolják, Rzárnta1ano1<at 
anyagilag tönkre tesznek a nélkül, hogy az jga;.t;ság
szolgáltatás sujtó kezétől tartanának, mert a rrwg
cRalatottak legnagyobb része a pénzhaluiAlt{tR bÜllró
szessége miatti félelemben őket feljelenteni nom rnori. 

Ezen csalók a következőleg működnek: 
Egy intelli gens kinézésü, elzüllött, - ronde8on 

nagyvárosi - egyén egy-két paras~ttal Hv,öv(jtl{(~ zi.k 
oly czélból, hogy azok iAmerőseiknek titokban (}HlJ

reszteljék, mlszerillt ő egy pénzharnjFdtf) handa ügy
nöke vagy feje, mely handa ép . oly b~n~ó~at twl 
csinálni, mint a forgalomban levők. - All1tus:.lJ ,Hjt,é : 

rint czélja e bandának a szegény pórnérH.m 80g1Lor,II 
olykép, hogy minden jgazi forint helyett két baHll
sított forintot ád, tehát, hogy a szegérly, nép rn~g· 
gazdagodjék. Szavainak igazolásául t6,rc~~.Já,hÓJ tr) lJ o
sen új, - természetesen val6di - hf.lJnkJ8~y(j~et ~vr~.B ~ 
elő, melyeket az illető egyén~el" a , kJ,t . bo ak:11 
csapni, felváltani küld. A hank()~ fülv~J1~cHt ~ ,rr,~a:. 
't'l ' ·tetődik - minden akadrúy n(~lkul u~L!.df)l 

goa o el, . 'JJ't"t ) Jt ű8Z ,.." 'k s hoay méa J' obban igazolja :.1, 1 aBaI, e ;:)V .: 
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t'u- ha elegendő tiszta új bankóval rendelkezik, mind
ilÍl~t fizet kisebb összegekért és pedig duplán, meg
jaérvéll hoO'y egy-két hét mulva újból jön s akkor 
~?l1O'yobb ö~szegeket is elvállal oly feltétellel azon
ba~. hoO'y csak nagyobb összegek lesznek a társulat 
által d~plán beváltva, mert kisebb ö~sze~ekkel, -
tekintve a nagy forgalomra - nem bIbelodhetnek; 
ő lllost csak szavainak igazolásául a nála levő pénzt 
előa<1ott módon kivételesen beváltotta. Előre elké
szíti ft parasztokat, hogy pénzükért kétszer annyi 
hamisat csak a lefizetés után 2-3 hónapra kapnak, 
111ert a rendldvüli nagy kereset mellett a társulat 
rendes jegyzéket vezet és sorrend szerint lesz min
denki kielégít va ; t. i. a ki előbb adta át a pénzt a 
társnlatnak, az előbb kap kétszer annyit. 

A parasztokat így elkészítve, rnagukra hagyja gon
dolkozni s nagyon jól tudja, hogy számításában nem 
csalatkozik, mert a paraszt-hiszékenység és kapzsi
ság, továbbá az akadálytalanul felváltott pénz, a rej
telmes árjegyzék és a megduplázott pár forint meg
teszi a hatását . 

A főnök úr nevét és lakását is megmondja nagyobb 
bizonyság okáért és megbizza két czinkostársát a 
léprementek előtt, hogy addig is míg ő eljön, a ne
tán jelentkezőktől vegyék át a pénzt és jegyezzék 
őket fel sorrendben. 

Ismeretes, hogy a paraszt nép különösen a pénz 
dolgában igen óvates, de másrészt az is ismeretes, 
hogy a kapzsiság, az önzés és a meggazdagodási 
vágy sehol, semmiféle rétegében a lakosságnak nin
csen annyira kifejlődve, mint a parasztoknál. Ezért 
az említett és a paraszt eszéhez mért hitegetések 
többeknek megzavarják a fejét s bár kezdetben iO'en 
tartózkodva, de ugyancsak paraszt czinkostársak által 
rábeszélve, végre is reá szánja magát egy-kettő 
50-~O, ú-tot kezükre bízni, hogy azért a meghatáro
zott Időben a dupla pénzt megkapják. 

Ha ez sikerül, akkor az a vidék rövid idő alatt 
sok; ezer forinttól fosztatik meg. 
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A befizetett első ;10 forint fOl'lllalitás ke<.1véért 
1-2 hónap Il1ulva akárhonnan kerített ÓH az ac1ó
hivatalhan teljesen új hankóra be váltott IOO forint
tal Illeg lesz térítve. 

A InÍllt enne~ hü;e Ille?y, - és pedig III egy, _ 
lllert maga a kIelégItett es a két paraszt czinkos 
gondoskodik róla, hogy híre terjedjen - akkor nleg
kezdődik ezen álpénz,haluisító ban<1a aratása. A pór
nép látja, hogy tényleg kétszer annyi pénzt kap, 
lllint alnennyit itd és látja hogy a hamisnak 
jelzett pénzt az adóhivatalban is elfogadják, mindig 
nagyobb és nagyobb bizalomnlal kezd a banda tagjfLi 
iránt viseltetni és vakon adja át összegyüjtött fillé
reit a csalóknak. A csalók, hogy az üzlet mentől 
jobban jövedehnezzen, időközönként egyeseknek a 
befizetett pénzt kétszeresen Illegtérítik ; lnely eljál'áR
sal hitelöket 8luelve, a kifizetett pénzt lnost már 
napról napra szaporuló áldozatok pénzéből tizszere
sen visszanyerik. II a az üzlet virágzik, akkor 111ég 
egy nehány nlesterelnbert vagy parasztot avatnak a 
csalás módjába, - kik azután egy másoló gépekről 
szóló árjegyzékkel és egy-kétszáz forint új bankó
val 11 vidéket beutazzák és újabb és újabb áldozato
kat gyi1jtE~nek. 

Hogy az így tévútra vezetett nép nlég jobban el
higyj e hogy tény leg pénzcsinálókkal van dolga, a 
titokba beavatott paraszt czinkosok időközönként a 
főnök úrhoz - ki az egész csalásnak értelmi szer
zője, - Budapestre utaznak s onnan megjőve mesés 
dolgokat beszélnek a tévútra vezetett hiszékeny nép
nek. 1\1agukkal hoznak esetleg egy litograf kézi saj
tót, melyet csak nagy titokban éjjel mutatnak Illeg 
egyeseknek azon megjegyzéssel, hogy most Inál' ők is 
fognak pénzt csinálni, hogy így fi befizetett pén7,ért 
a l"észtvevők minél előbb megkapják a kétszeres árt. 
Ez a bandúnak utolsó fogása, melylyel ft nép8t tel
jesen bolonddá téve; ezrek- és ezrektől fOH7.tjúk 111eg 
·szegényeket. Számos paraszt ela(lja kevés ,fö l c1j ét., 
lovait, házát, hogy minél többet a<1hasAon a tarliulat-
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11ak azon rornényben, bogy rövid 2-3 hónap .alatt 
kétszer n,nllyi pénzt kap kézhez. EgyeR kapzs~ pa
raszt 11e111 elégs7.ik llleg azzal, hogy esetleg a tarRu
l:tÍi {tltal kapjon kétszeres pénzt, hanern fi. nagyr~
vagy{ts és llleggazclagodás ö~'d~ge lnegszállJ~, Ő IS 

akar egy gépet, hogy maga cSlnalh~sson ~nnyl ~énzt, 
a luennyit akar. Az ily ember azutan teljesen ton kre 
lesz téve; lllert a főnök úr nagy immel-ámmal el-
111aO'yarázza mily drága az ily gép, hanem azért 
azután oly j ó, hogy azon mindenki készíthet annyi 
pénzt, a mennyit csak akar; a paraszt tehát mesés 
árt fizet egy egyszerű másoló gép ért. Mindenki által 
GO-GO forintért bármely ily gépeket árúsÍtó czégnél 
beszerezhető gépért fizet az elámított szegényember 
:)00-600 forintot. A gépet megkapva, a főnök úr és 
fl, már Budapesten az állítólagos pénzhalnisító gyár
ban is járt czinkostársak a szegény embert annyi 
szóbeli magyarázatokkal látják el a pénzcsinálás 
nlódjáról, hogy szédUl tőle a feje. Kábult fejjel, sok 
gonddal, rendesen éjjel, pinczéLen, hozzá lát a gép 
összerakáeához, melyet szétszedve kapott meg. l\tfár 
ez a 11lunka is ritkán sikerül, mert addig csavar, 
forgat a gépen az avatatlan ember, Iníg valami ki
sebb részét eltöri; ekkor az alkalmilag megint a 
vidékre vetődött főnök úrnak könnyű a kifogása, 
mert egyszerűen kinyilatkoztatja, hogy elrontotta a 
gépet, most Inár pénzt azon csinálni nem lehet. 
A n1egcsalt paraszt hiába sopánkodik és vakarja a 
füle tövit, a dolgon segíteni nem tud. De hogy a 
vesztett fejszének legalább a nyelét megkapja, a gé
pen, habár veszteséggel is, de túlad, t. i. reászed 
v.~le ~gy I?ás ,hi~zékeny parasztot, a ki neIn jár kü
lombul mInt 9 - s a gép megint veszteséO'gel más 
kézb~. ~erül: Igy ,ván~oro~ a gép a legnagyoOb-b titok
ban eJJel .plnczéről pinczere, lníg végre, - mert vele 
boldogulnI egy sem tud, - valahová elásatik . 

. Ha a gépet sikerül összerakni, magától értető
?lk, - a pénzcsinálás nem sikerül. A főnök úr 
llyenkol' Rzintén számos kifogással áll elő, - vagy 
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a !es~éket neT?- kavarta jól, vagy nem jól tette le a 
ffilntaul szolgalt j6 bank6t a gépre, vagy neIn jól 
préselte le stb. hason képtelen mende·mondával el. 
b?lonll,ítja, a mi megi~t h6napokon át gondot, pró
balgat~st .. ~~oz a~, elamított és ~ost már teljesen 
karmaI kozott levo parasztnak, mIg a sok hiába való 
vesződséget megunja, - de meg a felfedezéstől is 
rettegve, a gépen az előbb említett módon túl ad 
mely hasonl61ag kézről·kézre vándorolva végre is ~ 
föld alá kerül. ' 

Mihelyt az ily veszedelmes csaló banda egy vidé
ket. kellőleg ,kizsák~á~yolt és sok ezreket gyűjtött, 
a vJsszafizetesek mIndIg rendetlenebbül kezdenek tör
ténni, a megcsalt á.ldozatok pedig mindenféle kifo· 
gásokkal a türelemre biztattatnak. Egyszer eltörik a 
főgép, luelyet csak Párisban tudnak megcsinálni, 
másszor meg kifogy a festék, mely csak Amerikában 
vagy tudja Isten hol készül; megint máskor a fö
nök úrnak fontos teendői voltak BécslJen s így nem 
lehetett dolgozni stb. A megcsalt nép pedig - bár 
türelmetlenkedik, - de vár. Ha azonban türelmet
lensége tetőpontra hág és a befizetett pénzét mind
sürűbben sürgeti, akkor még a banda kerekedik fel
jebb és ilyenkor beüt a szegény népnél a végső 
veszedelem. Ugyanis a banda egyszerüen ki nyilat· 
koztatja, hogy a ki nem tud várni, hát az jelentse 
fel őket, - megmagyarázván egyúttal a türelmet
lenkedőknek, hogya pénzhan1isítók és a bűnrészesek 
hány évre lesznek elzárva, ha felfedezik őket, - ba 
tehát feljelentik, akkor mint bűnrészeseket szinté~ 
elzárják 10-15 esztendőre. Ezen ijesztgetés n1egteszI 
hatását és a megcsalt s kifosztott nép úgy megszep
pen, hogy mukkanni sem mer. Még ha arra ~erülne 
is a sor, hogy mint csalók ellen tanuvallOIllH.st te
gyen, eltagadja, hogy velük valaha érintkezett, ne1n-
hogy pénzt adott volna a csalóknak. " .. 

A banda most már lassanként elszéled, n, fonok 
lll' eltűnik örökre, a pal'aszt czinkostársak pedig Ina
gukat megszedve, loendesen más vidélu'e költöznek. 
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Ezen eluherckuck hihetetlen, - nl~g akkor is, ll1i
dön a, núp I{Ltja, hogy 111cgc8nJatott, - oly feltétlen 
hitelük vall, hogy éveidg js, habár ritkáLlwon, hord
j{tk ho~~ájuk ft pénzt azon biztos hitben, hogy annak 
l\:étszeresét előbb-utóbb lnegkapják. A nép meg VéLn 
ayőződve, hogy pénzhamisítókkal van dolga, kiknek 
~inden ámítását szentírásnak veszi és elhiszi, hogy 
csak az általuk kieszelt, közbejött akadályok halaszt
ják a pénzcsinálást. Alig van arra eset, hogy ily 
csalók ellen önként a bíróságnál panaszt tegyenek 
és épen ezért működnek ezen veszedelmes csaló ban
dák ily vakmerően és ezért TIel11 lesznek az arra 
hivatott közegek által kellőleg figyelemlnel kísérve. 

Egy ily álpénzhamisító bandát fedeztek fel a pécsi 
szakasz csendőrei a lefolyt 1891. évben, ll1ely esetet 
okulásul röviden itt közlünk. 

1891. év augusztus 19-én Magyar Ferencz czipész, 
vásn.ros-Üol11bói lakos, Helyesfára érkezett s ott Izsa 
Ferencz földmíveshez tért be. l\fagát egy pénzhami
sító banda tagjitnak adván ki, 500 frtot kért Izsától 
olyformán, hogy ő majd pénzt készít és 2-3 hó 
lnulva az 500 forint helyett 1000 forintot ad neki. 
N agyobb bizonyság okáért tárczájából több új forin
tost és ötöst vett elő lnondván, hogy ezeket iR ű 
készíté és végre egy német szövegil áljegyzéket is 
Illutatott fel, 11lelyen egy luásoló gép volt ábrázolva, 
azt állítván, hogy ily gépen készíti a pénzt s a kép 
egy pénzhamisító gépet ábrázol. Izsa nell1 hallgatott 
UJ kecsegtető szavakra s a kért 500 forintot 111egta
gac1ta. Erre Magyar eltávozott és a bükkösdi vasút
állomáshoz hajtatott. A véletlen úgy hozta lllagával, 
hogy eltávozta után I(ovács György és Lepsény 
J ú,nos szent-lőrinczi örsbeli csendőrök rendes szolgá
latban állva, Helyesfára érkeztek. Izsa a csendőröket 
meglátta, esetét elmondotta a csendőröknek , kik 
azonnal a bükkösdi vasútállonláshoz siettek s l\la
gyal' Feronczet, ennek nejét és a velök utazó Farkas 
Andrásnét, - tolnamegyei pillczehelyi lakost -
letartóztatták és Szent-Lőrinczre az Öl'sre kisél'ték. 

Lt. 
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Gubola János örBve~ető, - szent-lőrinczi örspa
rancsnok, - az eset fontosságát tekintve Magyar 
Fel'enczet Pécsre a szakasz-parancsnoksághoz kísérte 
s az esetet I(örner Iüíroly hadnagy-szaka8zparancs
noknak bejelentette. Említett hadnagy Magyar Fe
renczet kikérdezte és az sok mellékkörülu1ény fel
említése mellett elmondotta, hogy ez év ápril havá
ban !(uczor József tengődi (Tolna m.) lakostól 600 
forintért egy gépet vett, mely Kuczor állítása szerint 
pénzcsináló gép; minthogy ő avval nen1 boldogult, 
azt Be berika Pál bogn6.rnak, vásáros-dombói (Ba
ranya m.) lakosnak 100 frtért eladta, mely gép most 
is annál van. Elmond6. továbbá, hogy Heitzinger 
János tolnamegyei némedi lakos ez év junius havá
ban V ásáros- Dombóra j ött, kivel Hetesi Vendel oda
való lakos pinczéjébe mentek, hol Heitzinger Hete
sin ek azon igéretet tette, hogy 500 forintért 1500 
forint hamis pénzt ád neki, mire Hetesi nagynehe
zen, lVIagyar Ferencz rábeszélése folytán, bele is 
egyezett. I-Iogy a csalók még inkább elhitessék a 
lépremént Hetesivel, hogy pénzt tudnak készíteni, 
Budapesten adtak egymásnak találkát, mert úgy
mond, ottan a Kerepesi út 26. száma alatt lesz a 
pénze beváltva. Hetesi, kinek készpénze nen1 volt, 
eladta lovait, tehenét és tinóját, hogy akért 500 frtot 
összeteremtse. A kitüzött időben Hetesi és Magyar 
Budapestre mentek, hol az «Arany libához» czÍmzett 
fogadóba tértek be, hová Heitzinger is nemsokára 
megérkezett. Hetesi Heitzingernek a pénzt átadta s 
ez megigérte, hogy 2-3 óra mulva meghozza az 
1500 forintot. Heitzinger azonban a korcsmába nem 
jött többet s Hetesi még mai napig selU kapta meg 
pénzét. Minthogy Hetesi őt zaklatja az elveszett 
500 frtjáért, ezt Hetesinek megtérítendő, ő is sze
rencsét akart próbálni és egy árjegyzékkel, melyet 
Kuczortól kapott, utazni indult; így került Helyes
fára hol azután a csenc1őrök által elfogatott. 

Ezen s még sok melléB:ac1at alapján, tekintve hogy 
pénzhalnisítáAr61 lévén RZÓ fl hogy gépek is forognak 
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a nép között, Körner Károly hadnagy N agy Vilmos 
őrn18ster pécsi örsparancsnokot, Gubola János örs
vezető szent·lőrinczi örsparancsnokot és I{ovács 
György szentlőrinczi örsbeli csendőrt a nyomozás ke
resztülvitelével lnegbízta, ellátván őket a szükséges 
útbaigazításokkal. 

l\londott járőr Magyar Ferencz és a két nővel leg
elébb Sásdl'a ment, hol a kir. járásbiróságnál az 
esetfjt bejelentvén, a vizsgálóbíró szóbeli felhivá
sára, - tekintve, hogy pénzhamisításról lévén szó,
a nyomozást legelébb is Vásáros-Dornbón Beberika 
Pál bognárnál kezdette meg. Itt házmotozást tartva., 
a l\1agyar Ferencz által jelzett gépet a kertben elásva 
tényleg megtalálta. A gép egy közönséges másoló 
gép volt. Beberika kérdőre vonva~ beismeri, hogya 
gépet Magyar Ferencztöl 100 frtért vette, kezdetben 
11l3,ga is elhitte hogy pénzcsináló gép, de mert rajta 
sem Magyar sem ő, de rnások sen1 tudtak boldo
gulni, félni kezdett hogy nála nlegtalálj ák s ezért 
az ónlemez eket összeolvasztotta, a festéket s kisebb 
alkatrészeket a tűzbe dobta, a gépet pedig elásta. 
A Magyar Ferencznél eszközölt kutatás erechnényre 
nem vezetett, neje pedig ki férje összeköttetései fe
lől semmit sem tudott s csak azért utazott el férjé
vel hogy azt a sok utazgatásról lebeszélje, szabadon 
bocsáj tat ott. 

A járőr ezután a Heitzinger által n1egcsalt Hete
sit kérdezte ki, ez eleinte nem akarta elismerni 
hogy Heitzinger tőle 500 fl-tot elcsitlt volna; de mi
után a járőr által kellőleg felvilágosíttatott, Heitzin
ger csalás át úgy n1int azt fentebb lefrtuk, ehnon
dotta és panaszát a községi előljáróságnál ismételte, 
mely a községi előljáróság által jegyzőkönyvbe fel
vbtetett, kérvén egyúttal csal6i ellen a bünvádi el
járást. 

A járőr Vásáros-Don1bón kinyomozta, hogy J\ilagyal" 
Ferencz Viziák József odavaló lakostól a Inál' jsmel't 
módon 150 frtot csalt ki, de Viziák Magyar ellen a 
bűnvádi eljárást nem kérte. 

14~' 



1.) )0 
-' .;J 

A jtÍről' továhb pulmtolt és lU egál1 apította, hogy 
Heitzl11ger Kap08-Szekcsőll Eilel' Frigyestől 4·50 frtot 
csalt ld, kit l\Ingyar és Heitziuger junius havában 
szintén Budapestre felcsaltak ; ott neki egy úri em
bert, - kit nagyságos úrnak czÍmeztek és kinek 
neve á.llítólag Lénárd János - bemutattak azzal, 
hogy ez készíti a pénzt. A 450 frtot a bandának 
átadta, Inai napig se111 látott abból egy krajczárt 
senl. Ez is panaszt emelt a banda ellen. 

Innen Pinczebelyre ment a járőr, mert ott Farkas 
András és Kovács István lnég a mult évben pénz
halnisítás gyanuja miatt pár napig fogva voltak s 
állítólag a tavaly keresett gép Inég most is birto
kukban van. Az ezen gép ut.án tartott kutatás ered
ményre DeIn vezetett, de itt a járőr megállapította, 
bogy Heitzinger és lVfagyar Pinczehelyen sok embert 
100-600 frtig az ismert 111ódon megcsalt, nevezete
sen: Biró György 150 frt és egy 169 ft-tos kötelez
vény , Vécsei József 400 frt, Fülöp Pál és Sandi 
László 100-100 frtig lettek e gazemberek által meg
koppasztva, míg Gőgös János tamásii lakos 600 frt, 
Daczi Ferencz szintén tamásii lakos 150 frttal fizette 
meg hiszékenységét. Ezen egyének nagyobb r~sze 
panaszt nem emelt., mert fél hogy bilnrészesség 
miatt őket is lnegbüntetik. 

N énlediben a járőr bázkutatást tartott és Heitzin
gert letartóztatta, ki a terhére rótt és más hason 
csalásokat beismerte. 

Innen a járőr Tengőc1re lnent, hol I(uczor Józsefet 
letartóztatta. Ez beismerte, hogy Horváth Ferencz 
tengődi lakostól 120 frtot, Barkóczi Jánostól 330 frtot 
csalt ki olyformán, hogy Budapestről Behember La
j os özvegye czégtől e~y másoló gépet hozatott 62 fo
rintért, illetőktől pedig a már ismert módon a pénzt 
kicsalta. 

Horváth Ferencz J{uczor ellen panaszt elnelt, nlig 
Bark6czi, kit a járőr a községházához hivatott, ijed
tében megllgrott. 

ICuczol' továLbá }wisnlerte, hogy az enllÍ.tett és fl. 
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csendőrök által Beberikánál megtalált gépet ~agyar 
Ferencznek 600 forintért eladta. A letartoztatott 
egyének a Masya::n~l ~ol~ 2~3 frtta~ és a talál t gép-
pel együtt a sasel! Jarasblr6sa~n~k atac1attak... , 

A járőr etnlített helyeken klvul Tab, Dunafoldvar, 
Szal\~l és ezek vidékén nyomozott és megtudta, 
hoO'y alJ eaész vidék parasztsága ezen ál pénzhamisító 
ba~~lák által a legnagyobb mértékben és a legszem
teleneLb Inódon pénzéből kifosztatik és hogy a nép 
föltétlenül hiszi, rniszerint az illetők pénzt készíte
nek s vak bizalmuk és hitük annyira megy, hogya 
pénzt sok esetben maguk viszik a banda tagj aihoz. 

Tudomásul vette a járőr továbbá, hogy ezen banda 
utazó tagjai Budapestről a postán többször külön
böző helyekre kis, - jól megvasalt - nehéz ládi
kákat kapnak, melyek tartaimát a nép nem ismeri. Ez 
is bizonyára egy fogása a bandának, hogy a népet 
annál inkább tévútra vezesse és kizsáknlányolhassa. 

Az előac.1ottakból kitünik, hogy a vagyonbiztonság
nak mily új és veszedelmes ellenségével állunk szem
közt. IGtünik továbbá, hogy ha ily bandák fondor
latai és üzelmei a legkiterjedtebb és legerélyesebb 
Inege' őző intézkedések által meg nem akadályoztat
nak, a tanulatlan, hiszékeny, de egyuttal önző és 
kapzsi földIulves nép nagy részét koldnsbotra juttat
ják; nlásrészt pedig a népben a pénz könnyií. szer
zése utáni vágyat felköltik, azt a III nnkától elideO'o
nítik, - egy szóval nemzetgazc1ászati és erköl~R : 
szempontból e bandák óriási és egyhamar nenl pó
tolható károkat okoíjhatnak az orszácrnak. 

Tekintve, hogy ily bandák a,z o~szág különLöző 
~o.~tj.ai.n, működnek, tehát el, va?nak terjedve és igy 
OrIaSI karokat OKoznak, tovabba tekintve boO'y csa
lásaikat a pénzhamisítás ürügye, tehát egy l~ivatal
ból ültlözendő büntetendő cselekmény czÍnle alatt 
követik el, a csel1(lőr8égnek, ha tudomást szerez ily 
üzelmekről, a nyomozást nündannyiszor be kell ve
zetni, mert tl<ldig lníg a nyol110ZR,S ki neru deríti, 
hog~ csalókkal van dolga, a p'énzhamiAítók~t ii!(lö~ü, 



~14 

A nyolll0zás folyaluán pedig akad elég megcsalt em· 
bel', a ki it csendőrség helyes és értelmes felvilágo. 
sítása. folytán önként panaszt fog emelni a veszedel
Illes gazelnberek egyik-luásik tagja ellen; a midőn 
meg lévén a sértett fél in:lítványa, e bandák nyo
mozása és üldözése a legnagyobb erél vlyel keresztül 
viendő, hogy az ország szegény földmives népe e 
kelllény csapástól luinél előbb és mindenkorra nleg
szabadíttassék. 

A ' , k l· -t ' . h,azh-'lttattlS "ya "01" ,at/~ rJ'tegeJ ese. 
Az 1888. évi zsebkönyvben a házkutatás jogi szem

pontból már tárgyaltatott., ezen közlemény tehát e 
kérdéssel ez irányban nenl foglalkozik; hanenl csu
pán a házkutatás gyakorlati keresztülvitelének ma
gyarázatára szorítkozik. 

Ha jogilag aházkutatás megtartása ellen nincsen 
akadály ós annak megtartása a bünvádi eljárás ér
dekében szükséges, - legyen az felszólítás folytán 
vagy önállólag végrehajtva, - a csendőrségi szolgá
lati utasítás erre vonatkozó szakaszainak, nemkülön
ben az említett közlenlény irányelveinek betartása 
mellett még a következők tal'tandók szem előtt. 

Minden házmotozás végrehajtásához, hacsak lehet
séges, több csendőr vfJzé ny lendő, különösen midőn 
lakházak vagy nagyobb épületek lllotozásáról van 
szó, hol két csendőr a bennlakókat sem képes kellő
leg felügyelni, annál kevésbbé tehát a motozást 
eredménynyel megej teni. 

A szolgálati utasítás 47. §. utolsó bekezdése hatá
rozottan előírja, hogy a házmotozást a csendőr önál
lóan teljesíti, ezen intézkedés tehát minden körül
mények között szigorúan szelll előtt tartandó külö
nösen ott, hol a keresett tárgyak kis terjedelmöknél 
fogva az elc1ugásra felette alkalmasak 8 c~ak a leg
szigorúbb 111otozás útján fedezhetők fel. A 11la~ával 
vitt községelőljárósági sZ81uély a lllOtOZú,sl1ál inint 
hiy~taloR. ta~ú szeropel ~ n~oto~{I!shan tényleges résr:t 
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csak kevésbbé kényes természetű tárgyaknál vesz 
azon eayszerű oknál fogva, mert aházmotozás meg
ejtése ~agy ügyességet, szakavatottságot és értelmet 
igényel, a mit egy egyszerű községi birótól vag! 
éjjeli őrtől követelni nem lehet, mert ezen szeme
lyek az ily ténykedés végrehaj tásához szügséges ta
pasztalattal és gyakorlattal nem, bírnak és arra nem 
is oktattattak ; lnásrészt pedig egy községi előljáró
sági közeg ily működésnél neIn igen járhat el elfo
gulatlanul, mert igen jól tudja, hogyha valamit tálál 
a gyanusÍtott egyénnél, ezért csakis őt fogják a gya
nusítottak, vagy a hozzájuk tartozók okozni s azt is 
jól tudja, hogy rajta e miatt boszút is állllatnak. 

A csendőr útmutatása mellett községi előljárósági 
közegek által megejtett motozás rendkívtil fárasztó 
és hosszadalmas, gyakorlatban pedig az előbb elnli
tetteknél fogva sikerrel keresztül nem vihető; de 
még azért sem, mert a legtöbb motozásnál a motozó 
csendőrt csakis a saját érzékei vezethet.ik ered
ményhez. 

Minden motozásnál 5zem előtt tartandó még a 
keresett tárgy nagysága, melyhez mérte n csak azon 
helyek lesznek átkutatva, a hol a keresett tárgy ter
j edelménél fogva rejtve is lehet. 

Ember, állat vagy szét nem szedhető nagyobb tár
gyak keresés énél a házmotozás nem igényel ugyan 
nagy szakavatottságot, mert ezeket nem lehet úgy 
elrejteni, mint például a pénzt, okmányokat, vagy 
kisebb értéktárgyakat ; daczára ennek mégis ily ese
tekben is sokszor alapos kutatásra lesz szükség, míg 
a keresett személy, állat vagy tárgy előkerül. Egy 
személyt ágyban, szobában, búbos kályhában, szeny
nyes ruha alatt, ládákban, kamara-, pincze-, padlás-, 
istálló-, ól-, széna-, szalmakazalban stb. keresni lehet 
~~ ~ell is, merL oda eh-ejthető, de fölötte helytelen el
Jaras volna egy embert keresve, az asztalfiókokat, 
skatu~yá~at). képek:t s hasonló kisebb tá.rgyakat 
megvIzsgainI, vagy epenséggel szétszedni, mert hiszen 
oda egy ember nem rejtőzhet, 
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Hasonlólag mellőzcndő állatok vagy 8zét nem szed
hető nagyobb tárgyak keresésénél a kisebb rej t
helyek át.kutatása. E llJellett azonban kiHönösen és 
határozottan kielllelenc1őnek tartjnk azt, hogy ha 
rovott előéletii Yagy rendőri ft-'] ügyelet alatt álló 
egyéneknél tartatik lllotozás, akkor az általáno~ és 
részletes kutatás lnég akkor is Illegtartandó, ha a 
keresett t.árgyat előadták volna vagy ha az a kuta
tás folyamán ll1egkerült; mert ha ily személyeknél 
bűnjelvények találtatnnk, alaposan feltehető, hogy 
más bűntényekből származó biinjelek birtokában is 
lehetnek. 

1\1inthogy a személyek, nagyobb tárgyak vagy 
állatok keresésénél inkább csak az illető háznak 
dtkutatá::;áJ'ól, nem pedig 1'ésdetes 'meg'J11otozásáról le
het szó, ezért ily átkutatással neln, hanem a rész
letes motozással fogunk e közleményben bővebben 
foglalkozni s a melynek irányelveiből minden csendőr, 
bármely esetben a helyes útmutatást magának le
vonhatja. 

Példakép veszszük, hogy egy közártalmu egyénnél 
egy lopásból származó pénz- és kisebb terjedelmii 
értéktárgyak kerestetnek. 

A pénz ép úgy, mint a kisebb tárgyak, bárhová 
elrejthető, tehát ha azokat a gyanusított egyén jó
szerével elő nelll adja, egy általános és részletekbe 
menő Inotozás tartandó, luelynek keresztülvitele a 
következő. 

A lllotozással luegbizott csendőrök egy vagy a kö
rülményekhez képest (ha pl. kevés a csenr1őr vagy 
a megmotozanc1ó épület nagy) több előljál'ósági sze
mélyt magukhoz véve, a szinhelyen lnegjelennek. 

A rovott előéletü egyéneket az egész háznéppel 
a cse~dőrök, megjelenésük után, azonnal lJ'iztonsdgha 
hel!Jez~k, nehogy azoknak idejük legyell a keresett 
tárgyakat a házból eltávolítani. A közs<?gelőljárósági 
szelnélyekkel a há7- hejáratai és ablakai llleO'őrzell
<lők, t. i. kötelesAégiíhké teendi), bogy fl, húzlHtO scnldt 
be ésaLból senkit ki uo i)C)C8~Hsallak, uGlllkülönlwlI 
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llOgy őrködjenek Iniszerint a házból se~~~ e,l ,n~ 
t{w~líttaRsék. l\tfagától értetik, hogy az e~,o~~al'O,sag1 
sv-ellHnyek e teendőjük közben a csen,clo~ok ~lt~l 
ellonőrzendők. A háznépet esetleg egymastol szetva
lasztani kell hogy egymással, ne ~ri?tk?zhes,senek, 
vaO'y jelek által egymást ne ertesItsek es ezaltal a 
ke~~s~tt tárgyak eltávolítását elő ne segítsék. A meny
nyjben pel1iO' a háznép naO'yszámú, a járőr ellenben 

o o l l'3f" k' gyenge volna, {~gy tan~cs?s ese ~ eg a c~a aCt o~ 1-
vül valamennyJt szemelyenek megmotozasa utan a 
házlll0tozás idejére a községházán egy kö~ségi elől
járósági tag felügyelete alatt együt~ t~rtanI, de eset
leO' ha ezt a járőr ereje s a helYI vIszonyok enge
dik: ezen együtttartás Inagában a Illotozás alatt álló 
házban egy arra alkalmas zárt helyen is eszkö
zölhető. 

Ha idegenek vannak a házban, azoknak nem sza
bad a házból addig távozniok míg a házlnotozás 
tart. Ha valamennyien kik a luegmotozandó házban 
jelen vannak biztonságba helyeztettek, a IllOtozó 
csendőrök egy-egy e~őljárósági szenlély jelenlétében 
a házat általánosságban megtekintik, nlely alkalolu
mal oly h€lyeket, melyek a keresett tárgyak meg
őrzésére rendesen használtatnak, átkutatnak. Az adott 
példában tehát a láda, szekrény, fiók, asztal, geren
dás házban a lllester-gerenda és a többi gerenda kö
zötti üreget stb., ép úgy általános szemle alá veen-
dők a Inellékhelyiségek is. ' 

Ezen általános szemle illetve kntatás után, ha 
erednlényre a~ nenl vezetett, következik a részletes 
lllotozás. 

Legelőbb is a outordu,raook vizsO'úlandók Ille o' 

r6~zletesen, lVfinden l)utol'darab, luely b zárható fl, tn~ 
lajdonostól elkért ~ulcsok segélyével felnyital~dó, 
azon esetLen pe(bg hu, ft kulcsokat előadni vonn,
koc1nék, lakatORsal nyitandók fel. 

1\1 in<1en fiók ki lesz hnzva és 11180'vizsaál va ° elli llJ l' 
l , . . ro. b ,L~ -

118 \. llH~g a. le~klRebo l'apnnak vagy bOl'ítéknak 1:\8111 

~z:dntll llwgvlzsgálás nélkü l llJaraclnia; a fiókok-, 
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ládák- és szekrényekben levő összes tárgyak tehát 
kézbeveendők és 11legvizsgálanc1ók, dobozok vagy más 
tartályok felnyitandók és tart.almukról meggyőződés 
szerzendő. 

Ha minden fiók, láda, szekrény kiüríttetett és a 
bennük levő hohni nlegvizsgálva félre tétetett; a 
fiókok és szekrények belső mélysége és külső felü
lete spárga vagy lnérték segélyével megmél'endő. 
A külső és belső mérték különbözete összehasonlí
tandó, mert ezáltal esetleg, ha a láda vagy fiók ket
tős fenékkel vagy rejtett fiókkal birna, ezek felfe
dezhetők. A butordarabok alja is megvizsgálandó, 
mert egy ügyes tolvaj minden rnódot felhasznál 
hogya különben is könnyen elrejthető papirpénzt 
oly helyre dugja, hol egy avatatlan ember soha sem 
keresné. A papirpénzt, különösen a nagyobb bankó
kat, egyszerű péppel - a szélüknél fogva - a szek
rények vagy más nehezebb butordarab aljára is 
ragaRztják a tolvajok; ezért a butorok alja is meg
tekintendő. Ehhez hasonló rejthelyet képeznek a 
párnázott butorok sodronyrugói, hová kisebb ékszer
tárgyak vagy pénz igen könnyen és jól eldugható. 
A szekrényekből kivett ruha részletesen megtapoga
tandó, mert papirpénzt a bélés alá, a gallér vagy ujjak 
hajtókáiba szoktak varrni és így elrejteni a tolvajok. 

Az ágyak kiürÍtendők és az ágynemü darabonként 
átvizegálandó; dunyhák, párnák két hosszvégükön 
luegfogva, a tollak oldalba rázandók, ezután külö
nösen a dunyhák, lassan megfordítandók, ezen eljá
rás által egy esetleg odarejtett nehezebb tárgy, -
mely a tollnál gyorsab ban esik, - könnyen ész
revehető les7J; különben a dunyhák, vánkosok és 
takarók a legjobban akként vizsgálhatók meg, ha 
azok földre vagy asztalra fektetve, kézzel végig tapo
gattatnak. A szalmazsákok kiüritendők, mert ezekbe 
nagy. előszeretettel szoktak a tolvajok tárgyakat el
dugnJ. A'l ágyak deszkái kiszedendők, Inert ezek és 
az ~gyláhak 1<özé papirpénz~ lólevél stb, könnyen 
~lreJthető , . 
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Nyáron a kályhák alapos vizsgálat alá veendők\ 
de télen is, ha azokban nem fütenek. A kályhák igen 
jó rejthelyek, mert a cserép- vagy vaskályhák huza
tállak osztályai mindmegannyi rejtett fiók, melyekbe 
ékszer, pénz és kisebb tárgyak könnyen elrejthetők. 
A kályhák tehát kivülről szemügyre veendők és 
lneggyőződés szerzendő, vajj on a cserepek vagy a 
vaskályhák egyes gyűrűi nem lettek-e kivéve. A kály
hl1k belsejének megvizsgálása tetejök levétele által 
történik; mely eljárás által a kályha belsejébe tekin
teni lehet a nélkül, hogy az a legcsekélyebb mérv
ben megrongáltatnék. A kályhák azonban nemcsak 
kí vülről és felülről vizsgálandók meg, hanem a tü· 
zelőhely is átkutatan ló. A tüzelőhelyben a hamu közé 
apró tárgyak elrejthetők, azonfelül a motozó csendőr 
nyomára juthat, vajjon a megszorult tolvaj nem-e ége
tett el valamit, esetleg épen a pénzt vagy okmányt, a 
melyet a csendőr keres? Ez okból a motozó csendőr 
a friss hamut óvatosan és alaposan vizsgálja meg. 
A búbos kályhák, - milyenek faluhelyen szokáso
sak - egy gyertya segítségével belülről meg tekin
tendők. Ily kályha belsejében szögek segélyével nagy 
lnennyisegű lopott tárgyakat lehet felakasztani, pénzt 
és más könnyű tárgyat pedig vászon- Vtlgy papirba 
göngyöl ve a belső falra szegezni. 

A falusi emberek szobáiban szokásos mestergeren
dák alatt sokszor egész lomtár van; ezek tehát szé
kek vagy létra segélyével ft legalaposabban átkuta
tandók, illetve onnan minden kiszedendő és dara
bonként rnegvizsgálandó. Ha. könyvek vannak a 
házban, azok is átlapozandók, mert a könyvekbe 
papü'pénzt vagy okmányokat (járlat, váltó, bélyeg 
stb.) igen jól lehet elrejteni. Ha a szobák, ezek bu
torai és berendezési tárgyai ily módon megvizsgál
tattak, következnek amellékhelyiségek. 

A konyhák átvizsgálása nagy figyelmet és türel
met igényel, 111ert itt a Rok fazék, serpenyii. és 111~S 
berendezési tárgy, továLbá a takaréktűzhely és ké
lllény nlind csupa i'ej thelyek, hová pénz, éksz~r ~s 

~ ",.. "'. 
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más apró tárgy könnyen eh-ejthető. A konyhában 
minden fazék, serpenyő stb. kézbeveendő 8 lueggyő
ződés szerzendő, hogy nincs-e alatta valailli. A ké
luények fil padláson levő ajtókon át szemlélendő k 
meg, a kéményeken levő ngynevezett tisztító lyukak 
kinyitandók és meggyőződés szerzendő, vajj on nines-e 
oda valanü elc1ngva. 

Amellékhelyiségekben nlinden tárgy, ép úgy lnint 
a szobákban, kézbe veendő; egy tárgy senl hagyan(ló 
érintetlenül. Ha a helyiségek sötétek, azokból min
den tárgy kihordl1ndó és úgy tekintendő meg maga 
a helyiség pedig gyertya segítségével alaposan nleg
vizsgálandó. 

1\fég a virágcserepek, kalitkák, egyszóval még oly 
jelentéktelennek látszó tárgy is behatóan n1egvizs
gálandó. A virágcserepekbe fémpénzt és ékszert 
könnyen el lehet rejteni, mit az ügyes tolvajok Illeg is 
tesznek s e tárgyak fölé virágot ültetnek. Az avatatlan 
ember sem a virágcserépben, sem pedig a kalitká
ban nem fog keresni valamit, pedig a kalitka alja 
és kihuzható fiókja közé ezreket lehet elrejteni. 

Az árnyékszékek szintén kedvelt rejthelyei a gaz
embereknek, itt Iuinden rés, hézag, padozat, geren
dák stb. alaposan megviz~gálandó. 

Falubelyeken a földmüves embernél a trágyadoml), 
az eresz, istálló, a tyul\ketreez ps esetleg a. galanlb
duez nagy szerepet játszik a lopott tárgyak eldugú.sa 
tekintetében. A trágyadomb, ép úgy a széna- és 
szalmakazalok is, ha a gyanú alapos hogy azok ba 
valami elrejtetett, széthányandók. Sertésól, istállók, 
tyukketrecz stb. a legbehatóbb vizsg,'tlat alá veendők. 
Az istállókban a jászol és a fal közötti üres hely 
különös figyelmet énlenwl, ez tehát fi, j iszol esetleges 
elmozdítása által is megtekintenc1ő. Az ist{tllóbrtl1 levő 
fekvőhelyek szintén átkntatandók. Az alonl, esetleg 
trágya kihordancló és lígy tekintendő Ineg. Az istú,l
ló~ padozata alá nagy elöszc-'yctettel rejtenek el tol
vaJok t:1rgyalHLt, az iRt-íllópafLozat. tóldLt a (leszldd~ 
felelllelé.RQ által átvizsgfllandú, 
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A patllások ép úgy, núnt II lllellékhelyiségek rész .. 
letekbe lllenő átkutatás alá veendők; különös figye
lem fordítandó a gerendázat és az eresz közötti szük 
térl'e, nelukülönben a gerendák kötései közötti ürre; 
tárgyak, ha a padlás világos, ott vizsgálandók át, ha 
pedig a padlás sötét vagy a hely szüke miatt a részletes 
vizsgálat a padláson nem volna megejthető, a tárgyak 
az udvarra hordandók és a szemle ott ejtendő meg. 

A szalmával vagy náddal fedett házak ereszaljai 
különösen ott., hol a szalma vagy nádkötegben bor
zolás látszik, de különben is a legalaposabban lneg
vizsgálandók; mert ismeretes, hogy az eresz egyike 
a legjobb rejthelyeknek. 

Ezen részletes kutatás után jön a falak megvizs
gálása. A falakon függő képek, órák, tükrök, függö
nyök stb. leszedendők, - a képek, tükrök hátlapja 
eltávolítandó, a többi tárgy pedig részletesen meg
vizsgálandó. Ezután a szobák falai a motozó csend
őrök között felosztatnak, minden csendőr saját részét 
alaposan megnézi, vajjon azon repedések, luélyedé
sek, fri~s ragasz, egy szóval gyanús helyek nem látha
tók-e s ha igen, azokat azonnalluegkopogtatja s a hang 
fogja jelezni, vajjon ott nincs-e egy rejtett ür, hová 
tárgyak eldughatók? A falakat különben a csend
őrök hüvelyről hüvelyre n1egkopogtatják s hol a 
hang elváltozása egy ürre enged következtetni, azon 
hely kibontandó; mert a falak különösen alkalma
sak arra hogy azokba üregeket vájjanak a tolvajok 
s abba rejtsék el zsákmányukat, azután pedig az 
üreget elfödve, oly rejthelyet csináljanak luaguknak, 
hogy azt egy ava.tatlan soha észrevenni nem fogja. 
Ha a szoba falai faragványokkal vannak kirakva, 
azok is alaposan megtekintendők ; a faragványok alá 
paph'pénzt kÖllnyen el lehet rejteni; ily c1iszítmé
nyek megvizsgálásánál mindig arra figyelendő, vaj
jon nem látszik-e meg, hogy helyökből kimozdíttat
tak, s ha igen, első sorban ezen helyek vizsgáland6k 
meg. A szobák mennyezete - ép úgy, nlint. a fa
la.k, - átvizsgáland6. 
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A mi a szobák falainak megvizsgálásáról luonda
tott, az a mellékhelyiségek falainak megvizsgáláAára 
is vonatkozik. 

A falak után a szobák és luellékhelyiségek pado~ 
zatára kerül a sor. Itt is a kopogtatás sok eset
ben jó szolgálatot tehet, de ennél jobb a víz alkal-, 
mazasa. 

A padozat alaposan megtekintendő, nem-e látszik 
valamely deszkán, hogy ki volt enlelve, a deszkitk 
közötti po~· egyes deszkák között nem -e hiányzik, 
a deszkaszögeknél nem-e észlelhető, hogy azok ki 
voltak emelve avagy hogyatöbbihez nem illő friss 
beverésűek, - a luennyiben pedig a szobának fölcl
aljzata volna, úgy itt az szemlélendő Ineg, nem-e 
látszik valahol friss hantolás, nem-e dudorodik ki 
valamely ponton, vagy mélyed el, a szine nenl-8 üt 
el egy.es helyeken; mert ez mind jele volna annak, 
hogy a padozat felemelve és a föld felásva s alája 
valami rejtve lett vagy volt. 

Ha a padozat alá valami elrejtetett, úgy ott vagy 
egy ürnek kell lennie, vagy pedig a padozat alatti 
porond megbolygattatott, tehát lazább lesz, végre a 
deszkák között lévő por, a deszkák felemelése által 
eltávolítva rést hagy, mely nem lesz porral be
tömve; ha tehát apadozatot vizzel leönt jük, a víz 
oly helyeken, a honnan a deszka eltávolíttatott, 
vagy a hol a padozat alatt ür van, gyorsabban fog 
lefolynj, mint oly helyeken, a hol a padozat meg 
nem mozcHttatott. A csendőrnek tehát csak a vizre 
kell ügyelnie s az oly helyeket, hol a víz gyorsan 
eltünik, a padozat eltávolítása által megvizsgálni s 
n~I? , ritkán meglepő, eredményre juthat. Ugyanezen 
elJar~s alkalmazando oly szobákban is, Inelyek po
rond.J~ c~.ak föl~lből van; mert a kelnényre letapo
sott foldon a VIZ megáll s csak oly helyeken tilnik 
el gyor,san, a hol üregek vannak vagy fL föld ne111-
ré~ f~l~Aa~ott. Ily helyek, hol a viz gYOl'sn,n eltünik, 
utanasas altal vizsgálanc1ók mea. 

Ha kert van a háznál, llgy e~ vn,lalnint az udvar 
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tiizeteRen szemügyre yeendő és minden friss hant, 
vagy gyannsnak tetsző hely utánásás által meg
vizsgálandó. 

Az elnlondottakból kitilnik, hogy egy részletes ház
Illotozás nem könnyű munka, sőt inkább egy igen 
fáradságos, minden érzéket igénybe vevő, figyelmet, 
ügyességet és szakavatottságot megkövetelő szolgálati 
nl1í.ködés, lnely annál alaposabb lehet, minél több 
csendőr végezi azt. 

Hogy minden motozás neln ej tetik meg ily rész
letesen, az magától értetik, mert mint már kezdet
ben mondottuk, minden motozásnál a keresett tárgy 
rnegszabja a helyet, hol az kerestessék ; a kutató 
csendőröknek tehát ehhez esetről esetre alkalmazkod
ni ok is kell. 

A motozásnál még egy körülmény j átszik nagy 
szerepet, mely hasonlólag sikerre vezethet, t. i. a 
házbeliek lnegfigyelése a motozás alatt. Ha ezeket, 
a mennyiben a motozásnál jelen vannak, esetleg a 
felügyelő csendőr észszerűen és a nélkül, hogy azok 
ezt gyanítanák megfigyeli; sokszor fogja látni, hogy 
egyesek arcza vagy magatartása, azon helynek meg
közelítésekor, a hol HI keresett tárgyak elrejtvék, elvál
tozik azaz megretten, elsápad vagy félénken odatekint, 
esetleg a mellette állót meglöki stb. Ezen körülmény
ről a kutató csendőrök azonnal értesÍtendők s nem 
ritkán ezen az úton is czélt fognak érni. 

Egy alföl(li 11(tblószövetJ.~ezet J.~éz(re-
k " eTttteSe. 

A betyár-romantika az Alföldön mély gyökeret 
vert a nép lelkében s a nép ajkán élő regék dicsőí
tik és halhatatlanná teszik a pusztáknak hajdan 
rettegett alakj ai t. 

lVlindenki előtt iSlneretes Rózsa Sándornak, a hir
hedt rablónak évek ig tartott garázdálkodása és bá~' 
ezen haramiának visel t dolgai, kegyetlenkedései hi
vatottak által megirva közkézen forognak s bárha e 
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Rzalntvatott,s{t.ggal l11egíl't lU~lllkákball világo Ran bea 
hizOllyL tatik, nliszerint ezen rabló fosztogat{Lsaibau 
telhetetlen, lelkületére nézve dllrva, kC'gyetleu, v(.
reng ő vadállat volt; a nép nen1 szünik Illeg őt nlai 
napig is a (puszta királyának), a «nagy parasztnak)) 
nevezni és tekinteni, vitéz~égél'ől, f:lrejéről, nagylel
kűségéről hihetetlen valótlanságokat regélni és való
ban jobb ügyhöz nléltó szivóssággal veszi körül nim
bussal phantásiájának e méltatlan alakját, ki késő 
vénsé~éig me~nlaradt javíthatlan, megrögzött, meg
átalkodott, romlott lelkű gonosztevőnek. 

Hozzájál'ul a kÖ'lnép ez irányú gondolkozásának 
féll'evezetéséhez s a ferde gondolkozásInód istápolá
sához a ponyvalroda]olll is, melynek a betyárokat, 
lókötőket dicsőítő rossz verseit a tanyai nép, - fő
leg pedig annak serdülő ifjusága - hihetetlen mo
hósággal szívja magába s így az irodalom e szemet je 
a jó műveket is kiszorítja az alsóbb osztály köréből 
s annak üdvös hatását megsemmisíti, lelletetlenné 
teszi. 

FeIemlitésre Illéltó azon két eset, Inely az Alföl
dön élő betyár-romantikából kifolyólag a közel Hullt
ban lej átszódott. 

Ugyanis egy igen jó külsejil, duhaj tanyai legény, 
fL hirhedt Rózsa Sándor családjának egyik hasonllevü 
tagja, annyira áthatva érezte luagát a nép által 
dicsőített nagy rokonának hőstetteitől. hogy ebből 
kifolyólag a betyár-élet követésére határozta el 111ag{tt 
azon erős szándékkal, Illikép Inél tó követőj e les7, 
halhatatlan elődjének, a nagynevll. Hózsa Sándornak. 

Az elbatározást nelosokára a tett követte, fl, Illony
nyiben ifj. Rózsa Sándor két darab hatlövetü foro'ó-1':'1 

~üsztolylyal, baltával, késsel felfegyverk0zve neki 
lnclnlt a végtelen pusztaságnak handát szerezni; 
ámde a vállalkoz6 szellemli suhancz eay í'ötényezöt 
kihagyott szátr~ításáh<'>l, t. i. fl, csend()rs~'gl'ű lH!;n iH 
gondolt, vagy Jobhan n10nc1va, akként D'{)lHlolt. hoO'," 
lJlajd e~bú,~1ik ő azokkal, núnt hirheclt nagy'bátyJa 
annak Idején a «zsalldárokkall> és a nlovas katonák-
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nézetre térítette az eltévedt if Jut, Inert Il1ég készü
Wdése i<1ejéhcn neszét vévén a dolognak, 8ze111111 el 
tn,rLatott és lllihelyt nagy vállalatáLa kezelendő elin
tlult; egy járőr által elfogatott, fegyverei elkoboztat· 
tak, ő pedig a hatóságnak átadatott. 

A 111ásik eset a következő: egy I{istelek környék .. 
be:i tanyai legény korcsmai verekedés alkalnlával 
elkövetett enlberölés miatt elszenvedte a reá szabott 
három évi börtönbüntetést. Haza kerülve. nagy dol
gokra érzett magába~ hivatást, mert hisz' embert 
ölt meg, aztán alig 25 éves. korában már a Lör
tönnek kiérdemült lakója is volt. Elbatározta tehát, 
hogy felcsap betyárnak, lesz ő belőle is puszták ki
rilya és első sorban azokon vesz véres bosszút, kik 
bűnpere alkalmával ellene tanuskocltak . 

Szerzett forgópisztoly t, baltát, elindult a nagy 
pnsztaságon, de megunván a gyaloglást, hall1arOSan 
kocsit és lovat lopott s ezen fogata birtokában tH,r
totta első álloluását egy útszéli csárdáb ln, a Lol 
igazi betyár módon dőzsölt, fenyegetődzött, erősza
koskodott; azopban lnég ne111 nlulatta ki teljesen 
III agát, midőn ezen első állomáshelyén egy lovas 
járőr által eléretvén elfogatott, a lopott lovak, kocsi, 
fegyverei tőle elkoboztattak és ő e bűnjelekkel együtt 
a biróságnak átadatott. 

A csendőrség ugyanis ezen embert a börtönből 
történt kibocsátása után figyelemmel kísérte és nli
után magaviselete lllindinkább gyanusnak látszott, 
Rzigorúan felügyelte, ismerte tehát terveit és igy si
került az éber felügyeletnek a gonosz szándéknak 
m~gakac1ályozása, csiráj ában való elfoj tása. 

Amde miként a legtisztább vetőmag daczára itt
ott felüti fejét a konkoly a tiszta buzában is, akként 
tünik elő időszakonként a közbiztonság legjobb ápo
lása luellett is egy-egy nevezetesebb gonosztevő, ki 
ügyességével, furfangjával, vakmerőségével, agyafurt
ságával rövidebb vagy hosszabb ideig fenntartja l1la
gát ég íízi gazságht; de nagyon természetes, hogy 
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jelenlegi közbiztonsági rendszerünk mellett az ilyen 
gonosztevők garázdálkodása csak rövid tartam ú lehet, 
miként azt a csendőrség szállltalan esetben fényesen 
be bizonyította. 

Egy ily gonosztevő viselt dolgai, letartóztatása, 
bandájának szétugrasztása és a csendőrség működése 
lesz az alábbiakban leírva. 

Az 1885. évben tűnt fel és vonta magára a csend
őrség figyelmét merész cselekményeivel Farkas János 
hódmezővását'helyi lakos földműves, ki gaztetteinek 
túlnyomó részét ezen törvényhatósági joggal felnI
házott város területén végezte, valamint hogy czinko
sainak legtöbbje is, bár összekötettései minden irány
ban voltak, ezen említett területről verődött össze. 

A bűnkrónikában szolllorú hirhedtségre vergődött 
ezen gonosztevő egyesítette magában a paraszt fur
fangot a félművelt ember ravaszságával, a zsebtolvaj 
ügyességét a hamiskáTtyás agyafurtságával, a rabló
vezér elszánt bátorságát még a nép által is megve
tett kapczabetyár ph;zkos jellemével; egyesül ve volt 
benne a rabló, gyilkos, utonálló, betörő, tolvaj a leg
aljasabb mértékben, minden pillanatban készen a 
legcsekélyebb okból is embervért ontani, nem vetve 
meg a leghitványabb zsákmányt, hogy bírvágyát, kap
zsiságát kielégítse, de nem rettenve vissza a, legna
gyobb szabású, legvakmerőbb vállalattól sem. Allandó 
lakhelye Hódmezővásárhely lévén, szabad óráiban 
kávéházakba, vendéglőkbe járt, hírlapokat olvasott, 
szeretőket tartott, bordélyházakban dőzsöl t és paraszt 
hiuságánál fogva sok aranygyürűt, vastag, - nyak
ban függő - arany óralánczot és arany órát viselt. 

Ezen gonosztevő termetre nézve alacsony, vézna 
volt, teljesen vagyontalan és a földmüves osztályho7. 
tart~zott, azonban mind ég posztóruhában járt. 

MInt fentebb röviden elnlítve lett Farkas János 
és czinkosai garázclálkodásaikat az el~ő időben Hód .. 
In.ezővá8~~hell ,~örvénybató8ági joggal felruházott 
varos teruleton uzték, 1udy idő alatt a csendőrség e 
gonosztettek nyomozásába nem bocsátkozhatott mivel , 
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oly esetek, melyek a cs~ndőrs~gnek az .. önálló tö~vén!,. 
hatóRági joggal fehubazott varos teruletén valo mu
ködését lllegengeclhetővé tette volna, tudomására neUl 
jutott· nlindamellett a legéberebb figyelem fordíttatott 
az ez~n önálló törvényhatósági joggal feh~uházott 
városban fészkelő és vakmerő vállalataiban s gonosz
ságaiban hovatovább öregbedő banda működésére s 
viselt dolgaira. 

rryll László főhadnagy szegedi szakaszparancsnok 
egyik főfeladatává tűzte ki, hogy e garázdálkodást a 
bftnöfök kézrekerítésével megszünteti ; minélfogva 
sem időt, sem fáradságot nem kímélve, törekedett 
kitűzött czélja felé. 

Az 1890. évi november hó 9-én Tyll László főhad
nagy, midőn különben már nagy fáradsággal szer
zett tf;temes mennyiségű biztos adatok birtokában 
volt, megbízható forrásból arról értesült, nliszerint 
Farkas Jánosnak Róza nevű nővére Süle Sándorné 
szül. Szabó Katával - ki mint bordélyosné arról is 
isnleretes volt, hogy Farkas Jánosnak czinkosa, or
gazdája - október hó 23-án Hódmezővásárhelyről 
Torontálvásárhelyre utaztak és egy zöldre feRtett 
nagy ládát mintegy 50 kIg. s{llylyal vittek magukkal, 
melynek tartalma állítólag lopásból eredt különféle 
czikkekből állott és értékesítés végett szállíttatott 
Süle Sándornak Torontálvásárhely t lakó Magna István 
nevű rokonához, ki viszont e tárgyakat ugyanottani 
Szilágyi Imre közártalnlúnak közrenlűködésével vagy 
eladja vagy pedig más a torontálvásárhelyi közál'tal
múak által lopott czikkekkel becseréli. 

Ezen értesülés nyomán Tyll I...Jászló főhadnagy 
Szekeres Sándor és KIing Mór csendőröket nlaO'a 
mellé véve Torontálvásárhelyre kiszállott, a lnegn~
vezett két gyanusítottnál valamint több közáTtahuú
nál házkutatást tartott, de az Remnli eredményhez 
nem vezetett; Magna István Pancsovára elutazva 
lévén, Tyll főhadnagy utána utazott, útközben elő
találta, nyom ban kikérdezte, ki is a szó ban forg6 
gyanús esetre nézve a következőhet adta elő: Okt6-
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her hó 22-~n Süle Sándor hozzá érkezett és felkél,te, 
nlenuének be a következő napon kocsijával a nagy
becskereki vasútállomásra; a vonaton lnegérkező Szabó 
I\:ata és Farkas Rózáért. Ö ezen kérelemnek engedve, 
október 23-án csakugyan átkocsiztak N agy-Becske~ 
rekre és onnan a két nőt egy zöldre festett nagy 
ládával együtt lakására szállította, azok nála bezá
rólag október 25-éig tartózkodtak. 

A ládára nézve feltünt előtte annak fölötte nagy 
súlya és hogy a nők azt úgyszólván féltékenyen 
őrízték, mások jelenlétében soha ki nem nyitották ; 
női vendégeire nézve igen feltünőnek találta, hogy 
azok naponta ötször, hat:szor is teljesen átöltözködtek 
Aelyembe, mulattak, költöttek s e mellett a ládában 
volt l'Uhanelllilekből megvételre kináltak, a Ini azon
ban csak kevés sikerrel járt, mivel összesen 3 darab 
kendőt bírtak eladni, darabját 1 forintjiJval. Október 
26-án Magna István ugyancsak saját kocsiján szállí
tot.ta el Süle Sándort, Szabó ICatát és Farkas Rózát 
a nagybecskereki vasúti állomásra, a nagy zöld ládát 
mint közönséges teherárút HóJmezővásárhelyre fel
acUa, azután haza utazott s egyebet az ügyről 
nem tud. 

Ezek után Tyll főhadnagy ICling 1\1ór csendőrt 
Torontálvásárhelyre visszaküldötte az árúba bocsátott 
3 darab selyemkendő megkerítése végett, ő pedig a 
pancsovai és antalfalvi távirda-hivatalokhoz sietett a 
kellő óvintézkeclést megtenni, nehogy Farkas János 
szövetségesei által az ellene megindított nyomozásról 
értesíttessék. 

rryll főhadnagy a nyomozás folytatásábn,n Pancao
váról Szegedre érkezvén, megtudta, hogy Szabó 1\iik
lós városi végrehajtó testvére a többször emlíetettSzabó 
Katának és hogy ez utóbbi nála többször nlegfordult, 
lnegtuclta továbbá azt is hoo'v Szabó Erzsébet, ki 
fentieknek ugyancRak te8t~Tél:je:"a közehnultban ágy
nemüt kínált Szabó 1\Jiklósnál meO'vételre nlit neve-

tt . t' b , 
ze ,IDIU an az egéz dolog előtte O'yannsnak látszott, 
)leln vásárolt meg. I<1őközben ICli~g 1\161' cRendőrnek 
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is sikerült Torontálvásárhely t a 3 darab selyem ken
dőt beszerezni, elkobozni s azokkal Szegedre bevo
nult. l\Iegvolt a nyom, kézben a fonál s az eddig 
gyűjtött t~p~sztalatok szerint a~ irán~r~ nézve sem 
lehetett ketseg; következett tehat a kIvJtel. 

Novelnber 13-án a Szegeden időző Hubert Gyula örs
vezető hódmezővásárhelyi örsparancsnokot, Kling l\1ór, 
De~zpót István, TilIinger Ferencz, Szekeres Sándor é~ 
l\Iajláth János csendőröket TyH főhadn. maga rnelle 
véve, az esti vonattal Hódmezővásárhelyre utazott, 
azonban elővigyázatból az állomás előtti őrháznál 
szállott ki csendőrjeivel együtt, mivel Farkas János 
a hóchnezővásál'helyi vasúti állolnáson állandó ké111et 
tartott, ki őt a csendőrök jövés-menéséről értesítette. 
A legénységet a város alá vezetvén, elrejtőztette, ő 
pedjg Hubert örsvezetővel mellékutczákon Póka 
László rendől'főkapitány lakására ment, őt hon talál
ván, tőle 5 rendőr közeget kért, luely kérelenlnek a 
rendőrfőkapitány akként felelt Ineg, hogy 3 rendőrt 
és 2 tűzoltót bocsátott a nyomozó főhadnagy rendel
kezésére, ki ezeket avisszahagyott csendőröklJöz ve
zette, valamennyit 5 járőrbe osztotta be s a követ
kező meghagyással indította el: az első járőr Süle 
Sándor és neje Szabó !{ata lakására., a lllásodik 
járőr Farkas János és Farkas Róza közös lakására, 
a harmadik járőr Szabó Erzséhet, a negyedik járőr 
Szabó l\fari lakására és az ötödik járőr Hubert örs
vezető vezetése alatt a lVlarkgraf-féle kávéházba indul 
akként, hogy lehetőleg lDÍnden járőr egyidőben ér
kezzék kitűzött helyére, nel10gy a korábban Illeg
lepett valamely úton-módon a többieket értesíthesse. 
A kávéházba pedig azért küldetett járőr, Inivel Far
kas János a lnondott helynek állandó törzs vendége 
volt, tehát feltételeztetett, hogy vagy lakásán, vagy 
~ kávéházban, ele e két helyegyikén bizonyosan 
IcI lesz tfLlálbató. A járőrök feln,dn,ta volt, az éj leple 
alatt a legnn,gyobl> cStndben 11'111'kas JálJost, Farkas 
Hózát, Süle Sándort, t)zabó Kafát, Szahó Erzsé lJotet 
1~ B{;~llÓ J\I:1l'it letartóztatnj, öJ~et a városi fo!!dft.bn 
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szá.llítva külön zárkákba bezá.rni és lakásukat 
gelig - aházmotozás megkezdéseig _ •. 
A terv kivitele csak részben sikerült, a ~vu.u.J 
Farkas János kivételével \Talamennyi gyanusított 
fogatott éR biztonságba helyeztetett, és bár Far: 
János kézrekerítése iránt azonnal megtétettek a 
szélesebb körű intézkedések, nem volt feluall.QIJ.uaI 

A köv,etkező nap reggelén a fentebb megno,,"ODlof! 
és előzetes . őrizet alá vett gyanusítottak lakása.in 
házkutatás tartatván, tetemes mennyiségü gyall' 
tárgy találtatott, e tárgyak elkoboztatva a rend, 
kapitányi hivatalba szállíttattak ; azonban a 
tárgyakra vonatkoz0 kikérdezés eredményre nem VI 

zetett, mivel a gyanusítottak a Farkas Jánossal va, 
mindennemű közösséget tagadták. 

Tyll László főhadnagy a nyomozá~ során megtnd 
hogya S:ile Sándor, illetve neje, Szabó Kata bordély .. 
háztulajdonos fogadott leánya Kovács Eszti a Farkas 
J ános szeretője. A tapasztalat bizonyítja, hogy agg' 
emberek viselt dolgai sok esetben kerültek napfényre 
azok szeretői útján; ez útat kisérelte meg Tyll fö 
hadnagy, midőn a most üldözött gonosztevő szeretö .. 
jét fogta kihallgatás alá. Kovács Eszti minden haba 
zá9 és vonakodás nélkül előadta, miszerint a Szege-; 
den történt kasszalopás idejében Farkas János ~8 
nővére Róza 4 pár topán t és nagyobb mennyiségii 
szivarokat vittek nevdő szüleihez, Süléékhez; a 8 . 
varok egyideig a kukoriczaszár közé voltak elrej 
később azonban általa kiildték Tompai Juditho 
rejtés végett; e szivarokat Süle Sándor részben 
pipadohányt felaprítva szívta el, részben pedi 
midőn akasszalopás nyomozásának hiréről érti 
tek, Süléné által feltüzeltetett, - a topán okból 
part Mihályi Jánosnénak eladott, a többit fel 

Folytatólag előadja, miszerint Farkas 
Róza több Ízben vittek hozzájuk ágyne 
való tollat s hogy ncvelőa,tyj!t Süle 
ízben volt s~iát kocsiján Farkas J á,'nossJJ. 
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dée: került holmi a házhoz valószinűleg bűn,ös c~e
lel~~ény utján; előadását azzal zárj~ ~e, mlszertn~ 
'lZ általa ehnondottak nagyobb res zet a nevel o 
~zülői bordélyházában levő három szabad nő i~ látta. 

A három szabad nő kikérdeztetvén, bemonc1asuk a 
Kovács Eszti által előadottakkal lényegében meg
egyezett s ezzel már 4 tanú állott rendelkezésre Süle 
Sándor és neje bűnös üzelmeinek leleplezésére. 

Kikérdezés alá vonatott tehát Süle Sándor, a ld 
természetesen tagadással kezdte és csak miután az 
ellene valló négy tanú előbb tett vallomását a bű
nösnek szemébe mondotta, tett beismerő vallomást. 
Hasonló eljárás követtetett Süle Sándorné, Szabó 
Katával ugyanily eredménynyel. 

Ezen nyomozás folyamán Tyll főhadnagy értesült, 
miszerint Farkas János legnagyobb orgazdája Pap 
Jánosné ottani lakos. Ennek lakása megmotoztatván, 
nála felette sok gyanús tárgy találtatott s elkoboz
tatott. Az orgazda azonban a nyomozó járőr meg
érkezte előtt egy ügyvédhez Dlenekült, ott oltalmat 
keresendő és lakása megmotozása végett egyben pa
nasz-feljelentést tett. A nyomozó járőr a tetemes 
mennyiségben előtalált bűnjelek alapján Pap János
nét az ügyvéd irodájában letartóztatta. Papp Jánosné 
kikérdezés alá vonatván, tagadott és daczára a nála 
előtalált bünjeleknek beislnerést tenni vagy azokra 
felvilágosítást adni vonakodott. E közben Tyll főhad
nagy arról értesült, miszerint Papp Jánosné koma
asszonyával Bacsa Annával is összeköttetésben állott 
s ez utóbbi saját lakásán kikérdeztetvén, készséggel 
előadta, miszerint Papp Jánosné egy kendőbe kötött 
csomagot adott át neki megőrzés végett, mely cso
magot fels~ólításra előhozván, abban 6 evő-, 14 ká
vés-, 1 teJ merő-kanál ezüstből, 1 arany karperecz 
3 gyémántkővel, 1 pár gyümölcsös ezüst kés, villa, 
1 darab 5 forintos arany találtatott elő kijelenté 
egyben, mikép a csoma.g elrojtését szívess'éO'ből vál
l~1ta magára, Papp Jánosnéval egyéb összeköttetései 
Illucsenek s ~z később valónak is bizonyult. 
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Papp Jánosnénak a csomag felmutattatvá,n s miu' 
még Bacsa Anná val szembesíttetett, töredelmes 
merő vallomást tett és előadta, mikép úgy eze: 
valamint a nála előtalált többi tárgyakat is mi 
lopottakat Farkas János, Farkas Róza, Dudás Jáno, 
és Süle Sándor hozták ho~zá időszakonként, ez üzel· 
llleket férjével egyetértőleg folytatta és hogy a tolv · 
bandának már 4 év óta orgazdája. 

A folytatólagos nyomozás során letartóztatva let 
tek még Molnár Péter és neje szegedi lakosok, Pai 
János, Farkas Sándor nejével Hódi Zsófiával, Ol 
János, id. Dudás János, ifj. Dudás János, Szabó Vik
tor, Steier Károly. 

A letartóztatások foganatosítása után a gyanusítot 
tak részletes kikérdezés alá vonatván, a következ 
biincselekmények állapíttattak meg: 

1. Süle Sándor előadta, miszerint az 1887. évben 
az orosházi örs állományába ta.rtozott Mankó György 
csendőr t Farkas János lőtte agyon; vallomást tevő 
beismeri, Iniszerint Farkas János igéretekkel, reábe .. 
széléssel és fenyegetéssel hatott reá, hogy ez ügyben 
felmentő hamis tanuságot és szükség esetén hamis 
esküt tegyen; a kényszernek engedve, az eset latár
gyalásánál ő tényleg halnis tanuvallomást és hamis 
esküt tett, és ennek alapján Fa·rkas János a gyilkos,
Fág vádja alól felmentetett, most azonban, - foly 
tatja vallomást tevő, - látom, hogy a csendörs4g, 
mindent kinyomozott és mindent tud, teljesen 
a.karok tisztulni bűneimtől, kérem a cS\:J.LL\A.V& 

terjeszsze ki nyom/)zását és jelentését a, 'csendór 
gyilkoltatásának esetére is, hogy ez ügyben ú· 
hamis vallomásomat helyesbítő vallomá.st 
biróság elött. 

2. 1881. év deczember hó l3-án éjjel Mu.zsi 
van hódmezővásárhelyi lakos kárá.ra álkulcs 
mazásával 170 frt értékü áay- és rnhanem 
a~any s többféle ékszer lop~tott el; tettes id. 
Ja,nos~ a lopott tá,rgya~ egy fésze pU."""" 
elötalaltatoti . 
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3. 1885. julius ~l-én éjjel Szemi Já?o~ hódm~z?
vá8ttrbelyi lakos kárára az ablakon t?,rtent betore~ 
uiáll 2?>0 frt értékű ágy- és ruhanemu lop~tott .~l, 
tettes Ft1rkas János. A lopott tárgyak egy resze Sule 
8{uHlortól luegkel'ült. . 

1. ISSn. évben Derékegyházán a gróf KárolYI ura-
(htlolll gazdasági irodájának fala kiásatván, ~ Wert
heÍll1 p~llz8zekl'ény ellopása kíséreltetett meg; azon
ban tettesek 1l1nnka közben észrevétetvén, elmene
kültek eredmény nélkül. Tettes Farkas ,János több 
ftkkori czinkosával. 

3. 1888. lnárcziusban Lichtenberg és Vajda ányási 
bérlők kárára 6 drb sertés 300 frt érték ben ellopa
tott ; tettes Farkas János, orgazdák Papp János és 
Farkas Sándor. 

6. 1888. évben Töröcsik István szentestanyai lakos 
kárára/ zárt ólj ából 4 clrb. f,ertés lop a tott el, b ár 
420 frt; tettesek Farkas János és id. Dudás János, 
orgazda Papp János. 

7. 1888. deczembm'ben Varga István szentesi lakos 
zárt óljából Dudás János és Farkas .János 2 dari1b 
hízott sertést és 1 malaczot loptak, kár 165 frt; or
gazda Papp János. 

S. 1889. ápril hó 9-én éjj el Bölul1 Julia, a vásár
helyi határban levő téglási csárdásné kárára - a 
lakház falának kiásása után - ruha, áO'yn~mií. és 
élellniszerek 300 frt értékben ellopattakO; tettesek 
Fa.rkas János és itt Dudás János. 

9. j 8S9. augusztus hóban Bakacsi l\Iihály, földe;íki 
lakos háza kiásatván, ágy- és rnhanenlű 350 forint 
értékben lett ellopva kárára; tettes Farkas János 
Szilágyi János és Süle Sándor. ' 

10. ~88fJ. deczelnber hó 22-én éjjel I(átai István 
szegedI b/kos boltja feltöretvén, 25 pár topán lopa
tott, ,el; ,ug,ya/uakkol' betörtek a JIn/ár Gyula lntri
boltJaba IS es Ollnan 1 VVertheÍln szeluényt vittek el 
lllel(y~en ,~50() , ü-t" kés.~pénz, 1S,000 frtl1yi' 01'tékpapir: 
1 (L~~lt1) ,) gyeIua.ntkoves arany kátl'perecl:, ezüst evő-
8~koz volt elhel;rezve. - elvl,ttek lnég nÚllteO'y 

, . t"' I 
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150 frt értékií szivarárút is. Tettesek Farkas János, 
Bartucz János, id. Dudás János és ifj. Dudás János. 
Az itt felsorolt tárgyakból megkerültek az érték
papirok, az arany- és ezüstneműek . 

11. 1889. lnárczius hó 18-án Reisinger Gyula hód
mezővásárhelyi lakos háza kiásatván,Wertheim-szekré
nyét kisérel ték meg elvinni, a t~ttesek azonban munka
közben észrevétetvén elmenekültek; tettesek Farkas 
János, Farkas Róza és eddig kiderítetlen luaradt társai. 

12. 1889 tavaszán Farkas János egy ismeretlen 
károstól 2 darab sertést lopott mintegy 90 frt érték· 
ben; orgazda Papp János. 

13. Az 1889. év folyamán Szegeden, a Bach-féle 
gőzmalom W ertheim -pénztárának ellopása ki sérelte
tett meg; tettes Farkas Jáuos több czinkostársával. 

14. 1890. szeptemberben a közösen együtt lakó 
Rostás Andrásné, Szemi Ferenczné és ifj. Szilágyi 
Sándorné hódmezővásárhelyi lakosok háza kiásatván, 
900 frt értékű ágy- és ruhanemű és némi ezüstpénz 
lopatott el; tettesek Farkas János, Farkas Róza, 
Szilágyi János, Süle Sándor, Papp Jánosné. 

15. 1890. április 15-én éjjel Muzsik Mátyásné 
hódmezővásárhelyi lakos háza ablakának kifeszítése 
után az ezen házban közösen együtt lakó lVInzsik 
1\1átyásné, Muzsik Ferenczné, Muzsik Gáborné, l\1uzsik 
l\lártonné, i(i. Muzsik Istvánné és idősb Muzsik 
Andrásné 1180 frt értékű ágy- és ruhanemüje lopatott 
el; tettesek Farkas János, Papp Jánosné, Szabó 
Erzsébet és még néhányan a czinkostársak közül. 

16. 1890. október ll-én éjjel Dömötör l\1ihály 
hódmezővásárhelyi lakos háza feltöretvén, 500 frt 
értékű ágy- és rubanemű lopatott el. Tettesek Farkas 
János €s Farkas Róza. 

17 •. 1890. junius 20-án éjjel Héjja János vásárhelyi 
tanyaI lakos lakásának nádteteje felbontatván, 4 ol
dal, szalon~a raboltatott el akként, hogy tettesek a 
lop~~o.~ ~:.l!a éretvén, a lopott tárgyat erőszakosan 
- lovoldozüs alkalnu1zásával - luegtartottftk és elvit
ték, rrettesck Fark",s rT ~n()s és Pa!)p J ánosué, 
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1 ~ 1 ~()O októberben Mohos Pál hódmezővásárhelyi 
tan~'~i l~kos bázának nádfedele kibont~tván, 3 oldfl 
szalonna elvitetett. Tettes Farkas Janos, orgazc a 
Papp Jánosné. , 

t 9. 1890. szeptember 26·án éjjel T~ko !erencz 
hódmezővásárhelyi lakos kárára 2 kaptar mez, -

~O. 1890. október 8-án SzIlágyi Pál hódmezővásár· 
llelyi lakos kárára 5 kaptár I?-,éz, - ., . 

21. 1890. október lö·én DIoszeghy Mlhaly, KISS 
Pál Tódor Pál és Kohn Mór hódmezővásárhelyi 
lak~sok közös kárára 6 kaptár méz lopatott; az 
összes kár 165 frt. Tettes Farkas János és czinkos
társai, orgazda Papp Jánosné. 

22. Az 18~ü. év nyarán Farkas János, Süle Sándor 
és Szilágyi János felfegyverkezve a Tisza-töltésen 
kubikoló olaszoktól - éjnek idején - lovat akartak 
lopni; tervük nem sikerülvén, a kubikosoktól 3 
ponyvát és 6 pár csibét loptak s e zsákmányon 
Süle Sándornál megosztozkodtak. 

23. Meghatározatlan időben és ismeretlen károstól 
Farkas János és Olasz János tetemes mennyiségü 
ágy- és ruhaneműt loptak, orgazda Papp Jánosné. 

24. Ismeretlen időben és iSlueretlen károstól öreg 
Dudás János és ifj. Dudás János tetemes mennyi
ségű ágynem ű t loptak. 

25. Ismeretlen károstól, ismeretlen időben Farkas 
és czinkostársai nagyobb mennyiségü ágy· és ruha. 
n81uűt loptak; orgazda Papp Jánosné. 

2 L Ismeretlen iclőben, ismeretlen károstól ifj. 
Dudás János és Olasz János paraszt mellényeket és 
felöltőket loptak; orgazda l\1olnár Péterné. 

27. Süle Sándor és neje Szabó Kata Kovács Ist. 
vánné Eszti nevű leányát örökbe fogadták s e leányt 
13 éves korában Farkas Jánossal való nemi közösü
lésre kényszeritették s ezzel a magyar büntetőtör. 
vény 247. pontját sértették meg. 

i 2R., l\1nrányi Anna és Tóth l\fári a, ft let'1,Ttó7,tatott 
Szabo Katn. LorL1élyházából való kéjnők előadtú,k 
hOQ'~T 18f)ü, o~tóber haváb~ll1 S:?;ab6 I(ata l\Iur4nyi 
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Anna. által egy ismertlen szabómestertől, midőn az 
megittasodott 17 forintot lopatott el, egy lnó,sik 
vendégtől Szabó Kata személyesen lopott 10 forintot. 

29. 1890 novembel' havában Hnszta Ferencz sza
badkai lókupecz Farkas J án ossal Szabó Katánál egy 
külön helyiségben mulatott, ez alkalommal Szabó 
E.ata fl, Farkas J állOS biztatására Huszta Ferencztől 
170 forintot lopott. 

30. 1889. év tavaszán egy építész vállalkozó mula
tott Szabó E:atánál s ez alkalomInal Póla nevű 
orosházi illetőségü bordélyos is ott volt; ezen egyén 
Szabó Katával közösen az építésztől 50 frt pénzt., 
egy arany gyŰr1~í.t és egy ezüst órát loptak; másnap 
reggel a gyűrűt és órát visszaadták ugyan, de a pénzt 
lnegtartották maguknak. 

31. 1889. év telén Szabó l\IIária korcsmájában egy 
idegen - állítólag budapesti - ur mulatott; éjfél 
után Jnintegy 3 óra tájban a Szabó Kata bordély
házából Izler Iela nevii kéjnőt vitette el szállására. 
E nő Szabó Kata biztatására az idegentől 30 forintot 
lopott s azon Szabó Kata és Szabó Mária egyenlően 
megosztoztak. 

A 28., 29., BO. és 31. tétel alatt felsorolt esetek 
annak idején a városi rendőr főkapitányi hivatalnak 
bejelentettek, azonban a lnegindított nyomozás egy 
esetben sem vezetett eredményhez. 

32. 1890. szeptember 17 -én Kertész György kun
ágotai lakos kárára, házfalának felbontása után, 
370 frt értékű ágy- és ruhanemü lopatott el; tettesek 
Farkas János és czinkosai. 

33. 1889. április 24-én éjjel Julián Rozál makói 
lakos kárára - házának feltörése után - 600 frt 
él~tékü ágy-. és ruhanemű lopatott el; tettesek Farkas 
J anos és CZInkosai. 

3~. 1889. julius 24-re luenő éjjel l\lo1ntÍr Illés 
leleI lakos háza feltöretvón GOO frt értékií lícry- és 

l "é ' o ru Jane IllU s 73 írt készpén7.: vitetett el' tettes Farkas 
J , , . 1 ' ' , anos es CZIn \" os tarsai. 
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dorozSlllai lakoR háza feltöl'etvén, 200 frt értékii 
:'to'y- és l'uhanelnű vitetett el; tettes Farkas János 

b. 

és czinkosai. 
36. 1888. deczemuer 16-án éjjel Tóth János ~ lé do-

rozsmai lakos kár3ra, háza falának kiásása után 
478 frt értékű ágy- és ruhaneműt loptak el; tettes 
Farkas János és társai. 

37. 1891. junius 25-én Kármány Albert hódmező
vásárhelyi tanyai lakos kamrájának fala kiásatván, 
az aLban előtalált mintegy 30 frt értékű füstölt hus 
és szalonna elraboltatott olyformán, hogy a tulajdo
nos Farkas Jánost néhány czinkosával tetten érve, 
azok, hogy a lopott tárgyakat megtarthassák, károsra 
több lövést intéztek, melyek azonban - miután a ve
szélyesen fenyegetett tulajdonos még idejében elme
nekűlt - nem találtak. 

38. 1883. május l-én Barusa Mihály hódmezővásár
helyi lakog háza feltöretvén, 200 frt értékű ágy- és 
ruhanemű; 

39. 1885. év szeptember havában Köteles Fran
cziska szentesi lakos háza feltöretvén, 300 frt értékű 
ágy- és ruhanemű; 

40. 1888. szeptember l-én éjj el Buzás P éter hód
mezővásárhelyi lakos háza feltöretvén, 150 [rt értékií 
ágy- és ruhanemű; 

41. 1889. ápril 2 t~én éjjel N érneth György pitva
rosi lakos háza feltöretvén, 250 írt értékű ágy- és 
ruhanemű lopatott el. Valamennyi itt felsorolt eset
ben mint tettes Farkas János és czinkosai szerepeltek. 

A nagy körültekintéssel, alapos részletességgel nleg
ejtett házmotozások hihetetlen eredluényre vezettek 
és pedig: 

Papp Jánosnétól, a ki letartóztatása luiatt és 
házjog megsértése czÍlnén a csendőrség ellen panasz 
feljelentést tett ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 19;) drb. 

Papp Ferencznétől 52 « 
Farkas János és Sándortól 43 (C 

Farkas Rózától 28 « 
Gugcsó Juliánnától ___ 19 « 



238 

Süle Sándortól és Szauó Katától 36 drb. 
Szabó Erzsébettől 34 « 
Szilágyi Jánostól ___ 5 « 

Vörös Esztertől ' 22 « 

különféle bűnjel sz~detett össze és koboztatott el; 
az összeszedett és elkobzott bűnjelek összes száma 
434 darabot tesz ki. 
Megjegyzendő, miszerint az összes orgazdák hód

mezővásárhelyi illetőségüek és ugyanottani lakosok. 
A mind nagyobb mérveket öltő nyomozásnak hire 

elterjedvén, távol vidékről is jöttek károsok elveszett 
holmijok keresésére s ily módon ismertek fel tulaj
donuk gyanánt az elkobzott tárgyak közül a kár
vallottak mintegy 289 darabot. 

A helyszini nyomozás befejeztetvén, 16 letartózta
tott bűnös 434 darab elkobzott bűnjellel a szegedi 
kir. törvényszéknek átadatott. 

Papp Ferenczné Szilágyi Erzsébet Hódmezővásár
helyt a vizsgálati fogságban öngyilkossá lőn s így a 
fölgi igazságszolgáltatás kezét elkerülte. 

Erdekes felemlíteni, miszerint Szabó Katalin vizs
gálati fogoly akir. törvényszékhez történt beszállít
tatása után azon nem épen új módszerhez fordult 
hogy panaszt emelt, miszerint az előnyomozás alkal
mával a csendőrség megkinozta, nevezetesen haját 
kitépte és lábait megtiporta. Alapos orvosi vizsga 
alá vonatván megállapíttatott, miszerint panaszos nő 
elterjedt bujafekélyben szenved, ettől haja kihull és 
mindkét lábafeje kisebesedett. 

Tagadhatatlan, hogya csendőrség önfeláldozó 
fáradozásait a legszebb siker koronázta seléretett 
oly eredmény, melyre nemcsak a nyomozásban részt 
vett csendőrök, de a testület minden eO'yes taO'ja 
mé.ltán ~~szke lehet, az eredmény azonba~ nem v~lt 
t~l.Jes; h.lany~ott a gonoszok legnagyobbika, Farkas 
Janos, kl eltunt nyomtalanúl mintha a föld nyelte 
v?lna el. Kutatás, keresés, nyomozó levéllel való ül
dozés nenl vezetett eredményhez; sl;óval a csendőrség 
üldözése elől az önálló törvényhatósági joggal felru-
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házott város területén johban elrejtőzött, mint a 
hogyan azt a Bakonyban tehette volna. . , 

Alnde a csendőrség nem nyugodott, mert rr:l.lke~t 
az általános szolgálati határozványok 99. pontJa el?
írja, a csendőrnek addig nyugodni nem sza~ao~' m.lg 
a bűnöst a leO'nehezebb körülmények kozott IS, 
kézre nem keri~tte; folytatta tehát kutatásait, nyo
mozását kitartóan, fáradhatlanul, erély ly el ; s e lanka
datlan következetes működésének meg volt a kellő 
eredménye. 

Az 1891. február havában Tyll László főhadnagy 
értesült hogy Békés-Csabán február 11-12. közötti 
éjjel a~ adóhivatal pénztár-helyiségébe ismere~len 
tettesek betörtek, az ott elhelyezve volt két Werthelm
féle pénzszekrény egyikét helyéből kimozdítva feltörni 
megkisérelték, azonban valamely közbejött eset által 
megzavartatva, munkájukat be neIn fejezbetvén, 
megugrottak. 

Tettesek - az azonnal megindított nyomozás 
daczára - ismeretlenek maradtak. 

Tyll László főhadnagy ismerve jól a helyi és sze
mélyi viszonyokat, mérlegelve e röviden vázolt vak
luerő vállalat nagyságát, alapos gyanú merűlt fel 
benne, hogy ez ügyben Farkas János vitte a vézér
szerepet, mert hisz az eddig ellene kiderített bűn
cselekmények között nem kevesebb nlint 5 ily kassza
lopás szerepel e gonosztevő ellen; Tyll főhadnagy 
tehát a betörést mint ujabbi fonalat kezébe vevén, 
ez irányban is megindította a nyomozást. Február 
t5-én Békés-Csabára megérkezve kinyomozta, misze
rint a hó 11-én délután és este Schwarcz Jónás 
paraszt vendéglőjében több idegen volt szállva s ezek 
~özül ,~ vendéglős Kovács Mátyás apáczai lakost mint 
Ismerost . megnevezte s minthogy egyelől'e az akkor 
ott volt Idegenek közűl mást megnevezni nem tudott, 
Tyll főhadnagy ennek kikérdezÁsét foganatosítván, 
Kovács Mátyás a következőket adta elő: február 
t t-én délután 5 órakor hajtott be a megnevezett 
vendéglő udvarára s ekkor már egy paraszt-szánkát 
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talált ott, az istállóban pedig egy pej és egy szürke 
1/) volt bekötve, 1nelyek 111eltett egy magaR termetü 
f)O év körüli e111ber foglalkozott núnt kOCRlS. Lovait 
ö is ugyanazon istállóba kötvén be, közte és az ott 
talált ember között párbeszéd folytattatott s az utóbbi 
előadta, miszerint ő vásárhelyi pusztaszéli lakos, két 
iSlneretlen urat szállított Csabára s ezen fuvarért 
4 frt 50 krt kap. Az istállóLól benlentek a korcsllla 
ivószobájába s ott is együtt IuaracHak; esteli 7-8 
óra tájban az utczára nyiló ajtón egy vendég lépett 
a korcsmába, kiben Kovács Mátyás az üldözött Farkas 
Jánost - minthogy őt 3 év óta sZ8111élyesen jól iH
lueri - azonnal felismerte, a jö vevény az ivóBzobán 
végig az udvarra nyiló ajtón kinlent, kit a többször jel
zett kocsis ember minden intés vagy szó nélkül követett. 

l\:ovács }\Ilátyás tud va azt, Iui kép Farkas János 
szökésben van és üldöztetik, attól való félehuében, 
hogy talán lovait az istállóból ellopják, utánuk szin
tén kiluent az udvarra s ekkor látta, hogy Farkas 
J ános és kocsisa lovaikat a szánba befogják, felültek 
és miután a kapun kívül a szánra még egy kisebb 
és egy nagyobb tenncÍiű ember is felült, elhajtottak 
de nem Hódmezővásárhely irányában, hanem a 
városba befelé. 

A Kovács Mátyá~tól, Schwarcz J ónáBtól és fiától 
nyert személyleirásokból Tyll László főhadnagy 
személyi ismeretei alapján a legbiztosabban vélte 
megállapíthatni, miszerint Farkas János, N enles 
Nagy Pál, Becski István és Nenles Nagy Péter kisteleki 
illetőségü hirhp-dt gonosztevőkkel lépett szövetségre, 
midőn Csabán a pénzszekrény feltörését megkisérelte. 
~I~g volt tel~át ~yomozása folytatá~ának egy biztos 
Hanya és t18ztaban volt azzal lniszerjllt Fa.rkaA 
J ~nost, eryelőre a fentebb megn'evezett gazelnherel\ 
tal'sasagahan, esetleg hajlékában kell keresni. 

Ij"olytatta teh6.t nyolnozását ez irányban és JGs
teleken csakugyan rnee-állapitotta 11oO'y Bec:4ki István 
fl ' " '-' 'b ~ 

e )rnu,l' 11: és 12. k(j~i)tti éjjelen n(\l~n volt o(laba~ft, 
nlel't a kIsteleki örs-állfHnfts szolgálati köuyvének 
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tanusága szerint Imre János csendőr február ~ 2 -én 
l'oO'gel 3 órakor helyi járőrködéséből bevonulva Jelen: 
tette miszerint a közártalmuakat ellenőrizvén, Becskl 
Isty~nt honn nem találta; e csendőr további jelentése 
sr.erint Becski István neje a hozzá intézett ké~désekre 
nem tndta határozottan megjelölni hogy férje hova 
utazott. Tyll László főhadnagy most már batározott~n 
felismerte az eddig követett nyom helyes voltat, 
Hefner Jakab őrmester kisteleki őrsparanc3nokot a 
körülményekbe teljesen beavatta, s megadta neki a 
kellő utaeítást a tovább követendő eljárásra nézve, 
első főkötelességévé tévén Nemes N agy Antal és 
Becski István már többször fenyitett hirhec1t közve
szélyes gonosztevőket óvatosan a legéberebb figyelem
mel kisérni, házukat, lakásuK tájékát szigorúan fel
ügyelni és minden feltünés mellőzésével őket örökös 
felügyelet alatt tartani. 

IIefner Jakab őrmester, ki már többször adtA, tanu
jeIét leleményességének, megbizbatóságának és nem 
egy válságos nehéz pillanatban megállta helyét en1-
berűl, ez alkalommal is felfogta a megbizatás fontos 
voltát, átérezte annak horderejét és legjobb tehetsé
gével iparkodott hivatásának megfelelni s valóban e 
törekvését, meIy eleinte meddőnek látszott, a legszebb 
siker koronázta. 

Itt még röviden felemlítji:ik, miszerint a békés
csabai adóhivatal pénztár-helyiségében - a. hová 
Farkas János és czinkosai betörtek - egy kis@bb és 
egy nagyobb Wertheim-féle szekrény állott; a tette
sek a kisebbiket vasrudak segélyével helyéből kimoz
dították és hátulján három lyukat furtak, lllunkájuk
b::tn azonban valamely körülmény általllleO'zavartattak . o , 
Inert észrevétlenül elmenekültek a nélkül, hogy meg-
kezdett mií.vüket befejezték vagy bármit is elvittek 
volna, ezen szekrény üres volt, azonban a nagyobb 
sz.ekrényben 300.000 írt készpénz volt elhelyezve. 
plzonyosra vehető, hogy a gonosztevők, ha ~uunká
Jukban meg nem zavartatnak, mihelyt a felbontott 
szekrény üres voltáról meegyőződtek, habozás nélkül 
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a n~tgyobLik ~zekrény feltöl'éséhez fognak. l\1ár ezen 
vállalat nHtga eléggé bizony Hja Farkas János vak
rnerőségének éR gazeágának hihetetlen magas fokát, 

Tyll László főhadnagy ezek után is a legnagyobb 
odaadással foglalkozott a szökésben levő gonosztevő 
után való kutatással s február hó 6-án bizalmas be
sugójától megtudta, hogy Farkas János N emes Nagy 
Antallal és annak szökésben levő bátyjával Nemes 
N agy Pállal csakugyan összeköttetésben áll és hogy 
előbbinek Szeged szab. kir. és törvényhatósági joggal 
felruházott város terület én levő pusztai csárdájában 
olykor megfordul; mindezekről Hefner Jakab őrmes
ter kisteleki örsparancsnokot oly utasítással értesí
tette, Iniszerint N eIlles N agy Antalt., ennek működé
sét és cseleklllényeit a legéberebb figyelemmel kisérje, 
a szegedi határban levő cs {ll·d áj át pedig a leggyak
l'abban - lehetőleg folyton - ellenőrzési felügyelet 
alatt tartsa, egyben a legnagyobb elővigyázatl"a is 
intette, mivel a legvakmerőbb, agyafnrt, elszánt gaz
emberek Allen kell vén miíködni, a saját biztonsága, 
de az ügy sikere érdekében is a legnagyobb elővigyá
zat volt szeIn előtt tartandó, 

Itt megj egyeztetik, miszerint Tyll László főhadnagy 
mérvadó helyen kieszközölte, hogy a kisteleki örs 
N emes N agy Antalnak a szegedi határban levő pusztai 
csárdájában és annak tájékán a szökésben lévő go
nosztevő elleni nliiköc1és czéljából önállólag bárnlikor 
megj elenh essen. 

1891. évi február hó 26-án Hefner Jakab őrnlester 
kisteleki örsparancsnok egy szolgálatban állott járőr 
ellenőrzésére lévén kivezényelve, este 9 órakor a 
járőrhöz csatlakozva, a Nemes N agy Antal pusztai 
csárdáját szándékozott ellenőrizni, midőn Iüstelek 
k?zség ~özelében Nemes N agy Antal és Becski István 
kIstelekI lakos rovott előéletű egyénekkel találkozott; 
nevezettel<et lnegállítván több kérdést intézett hozzá
juk, nevezetesen: hol voltak, hova nlennek, nli já
l'atban vannak ily későn és igy ketten együtt? lnire 
N emes N agy Antal előadta, miszerint a !(istelektől 
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1181n ll1essze eső, de Inál' f)zeged szab. kir. város te: 
l'ii1etéheí~ tartozó tanyai. cRánlú,jában jártak, hol nelu 
itahnél'ési joO'n, van, ott kissé együtt elb~szélgettek, 
lilost 111ár se~nü teendőjük és egyenesen Kistelekre 
hazamenni szándékoznak. 

IIefner Jakab őrmesternek a két gonosztevő együtt 
léte O'yanusnak tünvén fel, de miként az fentebb már 
elulfttetett Tyll főhadnagy által ezeknek szigorú 
felügyelésJre utasíttato~t is felszólíto~ta tehá,t őket, 
hogy a tanyai korcsmahoz véle térJenek VIssza, s 
lnidőn ott megérkeztek Nemes N agy Antalt az ajtó 
felnyitására utasította, ez azonban az ajtó kulcsát 
zsebében elő nem találván azon kifogással élt, hogy 
a kulcsot valószinüleg a felesége vitte el, ki a 
korcsmából ő előttük ment haza. 

A dolog Hefner őnnester előtt mind gyanusabbá 
vált és most utasította Holcz Antal csendőrt, hogy 
N emes N agy Antalt kisérje a lakására a kulcsért és 
azzal együtt kisél'je a csárdához vissza s titokban 
Ineghagyta, miszerint az örs ön honn levő Imre János 
csendőrt is sürgősen vonultassa ki a helyszinére ; 
Hefner őrmester Vajda Ferencz csendől'rel a most 
már megbilincselt Becski János és a csárda őrzésére 
visszamaradt s ezen figyelmes őrködés közben a 
csárda belsejéből ismételten olyanfonna neszt hallott, 
mintha valaki a fából készült falat akarná kibontani. 

növid idő mulva 11nre János csendőr, nyomban 
utána Holcz Antal csendőr Nemes N agy Antallal 
együtt a csárdához visszaérkezett, de ft kulcsot 
ftllítólag odahaza sen1 tudta előtalálni. 

Hefner Jakab őnnester ezekután N€lues NaO'y 
Antalt is megbilincselvén Becski Istvánna.! összefiizt~ 
ő,~et ~efe~tette, a csárdát hál'Ol11 csendőrjével -' 
tuzelnl ke szen tartott fegyverrel - körülfogatta., ő 
lnaga pedig az aj tót ruegzörgetvén felnyitást paran
csolt s luinthogy a felhivás el'echuényre nem veze
tett a kevésbé erős ajtót betörve belépett, a bent 
lév~t az előjövetelre felszólította, nlely felszólításra 
valoban egy ember elő is jövén; Hefner őrmest.er 
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benne a régóta nyomozott Farkas Jánost ismerte fel 
és tartóztatta le. Ez alkalommal 2 darab feszítő 
vasrud, 30 darab hátultöltő vadászfegyverbe valé 
töltény és 28 darab forgópisztoly ba való töltény talál
tatott nála elő. 

l\legjegyeztetik, miszerint az ajtó megzörgetését 
követő pillanatban az egyi k ablak belőlről felnyitta
tott s azon egy ember fej ét menekülési szándékkal 
kidugta, mihelyt azonban az ablak előtt álló csend
őrt czélra tartott fegyverrel megpillantotta, hirtelen 
visszahuzódott és (Ijaj Istenem végem van» felkiál
tással az ablakot becsapta. Ennek tulajdonítható, 
hogy az üldözött Hefner őrlllesternek ellenállás nél
kül adta meg luagát Farkas János. 

A továbbj nyoIllozás során kiderűlt, hogya most 
elfogott 3 gonosztevő egy ujabbi kirándulás megbe
szélése végett jött össze a pusztai csárdában, itt már 
el is határozták, miszerint Pestmegyében kisél'lik 
meg mlí.ködésüket s e vállalatra az elfogatás éjjelére 
következő hajnalban indultak volna s akkor csatla
kozott volna hozzájuk a 4-ik czinkostársuk, Nemes 
Nagy Pál s bár a csendőrök ez utóbbi megérkezését 
remélve, a reggeli órákig a helyszinén lesben álltak, 
a 4-ik czinkos nem érkezett Illeg, mert összekötteté
seinél fogva társai elfogatásáról értesillvén elmenekült. 

Farkas János elfogatásának hirére az általa ve
szélyeztetett tanyai nép kedélye úgyszólván lllegköny
nyebbült, szabadabban lélekzett. Tyll László főhadnagy 
nemcsak a bűnügy felderítése, de a testület iránti 
kötelességérzet és a dicsőség mezej én el vérzett 
l\IIankó György csendőr bajtársunk elnléke iránti 
kegyelettől indíttatva ezen gazbilntett teljes 111egviIá.
gításán is fáradozott s ezen fáradozása szintén sikerrel 
járt, kidel'itette a SZOluorn eset szavahihető szelllttt
nuját, ki nlost rnár Farkas Jánostól neln félve, tt 
következő teljes valloHláet tette: Tompai Balázsné 
- a Hze~1tanu - :vásárhelyi lakos előadja, lniszel'iut 
a csendor IneggYllkoltatli,qa ntán Fal'k:'LA .János és 
nővére Parkas R6z9 öt hitegetéAekkel, biztatásokkal 
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és fenyegetésekkel reá bírták, hogy:. Fa,~kas J án.os 
ellen ne vallj on, ha esetleg szembes~tlk ot, nem I~
meri soha sem látta és ezen hamIS tanuvallomas 
fejéb~ll azon igér~tet. nyerte Farkas J á?,ostól., hopy 
pónzzel fogja f\egItenl és ha esetleg fé~:Jet ehtélnek, 
annak rabsága ideje alatt minden teklnt~tben gon
doskodni foO' róla ellenkező esetben, vagyIs ha ellene 
tanuskodni ~erés'zelne, kiirtja vagy czinkostársaival 
kiirtatja a földszinéről. 

Tompai Balázs a csendőr elleni gyilkosság ügy~ben 
tényleg elitéltetett és a börtönben elhalt, 11llg a 
tulajdonképeni gyilkos Farkas Jáuos, Süle Sándor 
és Tompai Balázsné fehnentő hamis tanuvallomása 
alapján e vád alól teljesen felmentetett. Tompai 
Balázsné most, midőn Farkas János és czinkosai 
fogva vannak, az igazsághoz hiven kivánja tanuvallo
luását a biróság előtt letenni. Igy tehát mindkét 
felmentő hamis tanu beismerésben lévén, a csendőr
gyilkossági eset a kir. törvényszéknek bejelentetett, 
a hol ez ügyben pernjítás vétetett foganatba. 

E nagyszabásu nyomozás és üldözésnél TyH László 
főhadnagy vezetése alatt Hefner Jakab őrmester, 
Hubert Gyula örsvezető, Vajda Ferencz, Holcz Antal, 
Inlre János, KIing Mór, Deszp6t István, Szekeres 
Sándor, Tillinger Ferencz, Majláth János, Vigh József, 
An1brus Antal és Zehetner Ferencz csendőrök vettek 
részt; szorgalmukat, buzgó, körültekintő, fáradhatlan 
tevékenységüket észszerű eljárásukat legjobban dicséri 
az elért eredmény. 

Iűderíttetett 41 bűneset, mely búncselekményekkel 
29 ezer forintot meghaladó kár okoztatott; elkoboz
tatott e bűncseleklnényekből eredő 434 darab bűnjel ; 
elfog~tott 21 gon?szt,evő, ezek között egy csendőrnek 
a gyIlkosa; megtIsztIttatott a csendőrség által Hód
mezővásárhely önálló törvényhatósági joggal felruhá
zott város bel- és külterülete egy veszedelmes rabló 
betörő, tolvaj, orgazda bandától, - mindez tehát oly 
eredmény, melyre a fentebb megnevezett derék 
csendőrök és a testület lninden eO'yes tagja büszke 
pp.érzettel piHanth~t vissza, o 
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FÜGGELÉK 
K'l~to7~ai és polg ári CZíl}~tár. 

I. KATONAI CZIMTÁR. 

Legfó'bb hadúr: 
, 

O cs. és apost. kir. Felsége I. FERENCZ JOZSEF. 

Cs. és J~i1-'. Jt,özös hadse/reg. 

Fó'hadsegédek: gróf Paa1' Ede altábornagy, 
v. b. t. t.; Bolj1'as Arthu//' tbn., a katonai iroda 
főnöke. 

Szárny segéde7c: 7 törzstiszt. 
Testőrség: aj Arcier testőrség; álloluánya 45 tiszt 

feláll. 179~. b J lll. kir. testőrség; állománya 45 tiszt; 
feláll. 1760, c J Darabont-testőrség; állománya 6 tiszt, 
44 flHh:zt; feláll. 1767. d) Lovas testőr-száza' l ; állo
Hlánya 7 tiszt, 72 aitiszt ; feláll. 1849. ej Gyalog testőr
százau; állománya 6 tiszt, 248 al~}szt; feláll. 1802. 

,il .hadsereg főfeliigyelője: O cs. és kir. Fen
sége AlbTecht főherczeg, tábornagy. 

Os. és kir. hndügynüiniszter: Lr. Ba'l(;e'l' Nún
dor táborszernagy, v. b. t. t. 

.il ha(lügy71üini,szteriu;n~ segédközegei: A ve
zérkar fönöke: 1r. Beck Frigyes tbsz. ~ Gyalogsági 
felügyelő: 1,~r. 1(;;nig Gusztúv tbsz. - Tüzérségi 
felügyelő: O cs. és kir. Fenséae Vi 1Utos föhel'czeg, 
tlJsz. - V úrtlizérségi felügyelő: I:l vVeigl. Ag08t altln). 
Hadlnérnöki felügyelő: br. Sal/s-Soglio Dúniel tbsz.
Lo\'assági felügyelő 1,r. Ge7ll ·minge~I.-OuttenbC1'g Otto 
altb. - VOlltttfelUgyelő: Lalsclin' Jál108 t.hrtl. -
rótlovazásl feliigyelű: ~VC1I7C{!J LÍqosl altu. _ 

EgésZ6 ' 

redes.
Kálmán -
ezrd. - ~fus 
Vogel, Gyl{; 
Elnök: dr. P 
földrajzi in 
Katonai leg 
• • • • • 

Károly altb 
Ede minjszt 

1. hadtest: 
8zilézia és 
56., 57., 93. 
Par. K1'ieg 

2. hadtest: , 
MOl'vaorszag 
ezre hac1kieg. 

3. hadtest 
• Karinthia, 

a 7., 17., 27 
területe. Par. 

4. hadtest: 
a 6., 23., 32., 
ezr. hac1kieg. 
alth. 

5. hadtest: 
a 12., 19., 26., 
területe. p 
herczeg altb. 

6. hadte8t,' 
25., 34., 60., 
területe. Pa.r. 

7. hndtes! : 
It 29., 3:~., 37. 
ll~dkieö' t, 
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Egészségügyi csapatparancsnok : Ohme Fereno

z 
ez-

redes. _ Apostoli tábori püspöki helynök: Beloputoczky 
Kálmán _ IIadi levéltári igazgató: Wetzer Leander 
ezrd. _ Milszaki és közigazg. katonai bizottság. Elnök: 
Vor/el Gynlct altb. - Katonai egészségügyi bizottság. 
Elnök: dr. Podra,zky Józsefvezértörzsorvos. - Katonai 
földrajzi intézet. Igazgató: lovag Arbter EnLil tb. -
Katonai legfőbb törvényszék. Főnök: . . . . . 
. . . . . Katonai főtörvényszék. Főnök: Fische1' 
1tároly altb. - Szakszámvezetőség főnöke: Lang 
Ede mini szteri tanácsos. 

Had,test-parancsno kság O k. 

1. hadtest: Krakkóban. Területe: Nyugati Galiczia, 
Szilézia és Éjszak-Morvaország; az 1., .13., 20 .. ,. 54., 
56., 57., 93. és 1 00 .. ~z. gyal. ezre hac1kieg. terniete. 
Par. K'rieghammer Odön lov. tb., . , 

2. hadtest: Béosben. Területe: Also-Auszt.na és Del-
1\lorvaország; a 3., 4., 8., 49., 81., 84. és 99 sz. gyal. 
ezre hadkieg. területe. Par. : br. SehönfeZd Antal tbsz. 

3. hadtest: Gráezban. Területe: Stájel'ország, 
Ii: arinthia, I(rajna, Triest, Istl'ia, Görz és G radi ska ; 
a 7., 17., 27., 47., 87. és g7. gyalog-ezred hac1kieg. 
területe. Par.: br. Reinliinderr ViZ'mos tbsz. 

4. hadtest: Budapesfen. Területe: Magyarország; 
a 6., 23., 32., 38., 44., 52., 68., 69. és 86. S7;. gyal. 
ezre hac1kieg. területe. Par.: herczeg Lob kowitz Rezső 
alth. 

5. hadtest: Pozsonyban. Területe: Magyarország; 
a 12., 19., 26., 48.,,,71., 72. és 76. sz. gyal. ezre lutdkieg. 
területe. Par.: O cs. és kir. Fensége F'l'l~gyes fő
herczeg altb. 

6. hadtest: Krtssán. Területe: Magyarország; az 5., 
25., 34., 60., 65., 66:._ 67. és 85. sz. gyal. ezre hadkieO'. 
területe. Par.: grf. U xkiill- Gyllenband SfÍ,ndol' alth~. 

7. hadtes ~: Ten~e.~vfl'rt. Területe: Magyarország; 
lL 29.! 3~., 37., 39., 43., 46., 61., 83. és 101. sz. gyaL ezre 
h~c1kleg. teriUete. r~Jr ~ : 1)1', Wctlq,::;hitfon tTáno6 tbS~J f 
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8. hadte8t: P 'rágában. Területe: Csehország; a 
11., 28., 35., 73., 75., 88., 91. és 102. sz. gyal. ezr, 
hadkieg. területe. Par.: gr. Grünne Fülöp tbsz. 

9. hadtest: J08ejsíadtban. 'rerülete: Csehország; 
a 18., 21., 36., 42., 7.f:.., 92., 9 i,. és 98. sz. gyal. ezre 
hadkieg. területe. Par.: herczeg Croy Li] át lov. tb. 

10. hadtest: P'/·zelnyslben. Területe: Közép-Galiczia; 
a 9., 10., 40., 45., 77., 89. és 90. sz. gyal. ezre had
kieg. területe. Par.: Galgótzy Anial altb. 

11. hadtest: Lembe'rgben. Területe: Keleti-Galiczia 
és Bukovina; a 15., 24., 30., 41., 55., 58., 80., és 95. sz. 
gyal. ezre hadkieg. területe. Par.: herczeg Windisch
Graetz Lajos lov. tb. 

l!!. hadtest: Nagy-Szebenben. Területe: Erdély; 
a 2" 31., 50., 51., 62., 63., 64. és 82. sz. gyal. ezr. 
hadkieg. területe. Par.: br. Szvetenay Antal tbsz. 

13. hadtest: ZágTábban. Területe: IIorvát- és SzIa
yonország; a 16., 53., 70., 78., 79. és 96. gyal. ezre 
hadkieg. területe. Par. : br. Bechtolsherim Antal altb. 

14. hadtest: Innsbrllckban. Terültte: Tirol és 
Vorarlberg, Felső-Ausztria és Salzburg; a 14. és 59. 
gyal. ezre és a tiroli vadász-ezred hadkieg. területe. 
Par.: br. Reicher Józsfj' altb. 

15. hadtest: Sara;jevoban. Területe: Bosznia és 
Herczegovina; az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8.sz. bosznia
herczegovinai zászlóaljak hadkieg. területe. Par.: 
br. Appel János lov. tb. 

Katonai hadparancsnokság Zárában. Területe: 
Dalmáczia; a 22. sz. gyal. ezr. haclkieg, területe. Pa r. : 
David E1nil alth. 

G yalog-hado8Z t á ly- 8 dandúr parancs no kBág ok : 

1. gy. hdoszt.: Sarajevo. 1. ddr: Plevje. 2. ddr: 
Sarajevo. 7. hegyi ddr: Sarajevo. 8. hegyi ddr : Foca. 

2. gy. hdoszt.: J arosla u. 3. ddr: Rzesz ó w. .1,. t/dr: Jaroslau. 

3. gy. Iltloszt.: Lincz. il (hIr: Linz. G. dJr: Salzuurg. 
4. gJ'. h,loszt.: :Briinn, 7. tHr ; 411~iIll . R. (ldr; Bf
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5. gy. hadoszt. : Olmütz. 9. ddr: Olmütz, 10. ddr: 
Tl'oppau. , 

6. gy. hdoszt. : Grácz. 11. ddr: Gracz, 12. ddr: Kla-
genfurt. . . 

7. gy. hdoszt.: Eszék. 13. ddr: Eszék. 14. ddr. 
Pé tel'várad. 

8. gy. hdoszt.: Innsbruck. 15. ddr: Innsbruck, 
16. adr: Trient. 

9. gy. hdoszt.: Prága. 17. ddr és 18. ddr: Prága. 
10. gy. hadosztály: J osefstadt. 19. ddr: J osefstadt. 

~O. ddr: Königratz. 
11. gy. hdoszt.: Lemberg. 21. ddr. és 22. ddr: 

Lemberg. 
12. gy. hdoszt. : Krakkó. 23. ddr. és 24. ddr: Krakkó. 
13. gy. hdoszt.: Bécs. 25. ddr. és 26. ddr: Bécs. 
14. gy. hdoszt.: Pozsony. 27. ddr : Pozsony. 28. ddr: 

Sopron. 
15. gy. hdoszt.: Miskolcz. 29. ddr: Ungvár. 30. 

ddr: Miskolcz. 
16. gy. hdoszt.: N .-Szeben. 31. ddr : Brassó. 32. ddr: 

N.-Szeben. 
17. gy. hdoszt.: N.-Várad. 33. ddr: N.-Várad. 

34. ddr: Arad. 
18. gy. hdoszt.: Mostár. 1. hegyi ddr: Mostár. 

2. hegyi ddr: Trebinje. 3. hegyi ddr: Nevesinje, 6. Legyi 
dal'. Bilek. 

19. gy. hJoszt.: Pilsen. 37. drr: Pilsen. 38. ddr: 
Budweis. 
~O. gy. hrloszt. (csJ,k hadjárat alkalmával állít

tatIk fel). 39. ddr: Dolnja-Tuzla (15. hadtestnél) 40. ddr: 
Banjaluka (15. hdt.). 

21., 22. és 23. gy. hdoszt. (csak hadjárat al
kalmával állíttatnak fei). 

24. gy. hdoszt. : PrzemysI. 47. ddr és 49. ddr: 
Przemysl. 

25. gy. hdoszt.: Bécs. 49. ddr: és 50. ddr Bécs. 
26. gy. hdoszt. (csak hadjárat alkalmával áll. fel). 
27. gy. h4os~t.; K~!fl8a~ 53, dqr és 54, ddl' , 

~DA1Ba'i 



250 

28. gy. hdoszt.: Laibach. 55. ddr: Tl·ieszt.~· 56. 
ddr: Laibach. 

29. gy. hdoszt.: Theresienstadt. 57. ddr és 58. 
ddr: Theresienstadt. 

30. gy. hdoszt.: Lemberg. 59. cllr: Czernovitz, 
60. ddr: Lemberg. 

31. gy. hcloszL: Budapest. 61. ddr és 62. ddr: 
Budapest. 

32. gy. hdoszt.: Budapest. 63. ddr és 64. ddr
Budapest. 

33. gy. hdoszt.: KOlnárom. 65. ddr és 66. ddr: 
I{omárom. 

34. gy. hdoszt.: Temesvár. 67. ddr: Temesvár, 
68. ddr: Fehértemplom. 

35. gy. hdoszt.: Kolozsvár. 69. dJr: Gyula
Fehérvár. 79. ddr: Kolozsvár. 

36. gy. hdoszt.: Zágráb. 71. ddr: Fiume 72. ddr: 
Zágráb. 

Hadosztály köteléken kívül: 94. dLlr: Cattaro. 96. 
ddr: Zara. 

Lovas lt(tdosztályol~. 
1. lov. hadoszt : Lemberg (11. hadtest), 15. dul': Tar

nopol, és 21. ddr: Lemberg. 
2. lov. hd oszt. : Krakkó ( 1. hadtest), 11. ddr: 

Tarnow, 20. ddr: Krakkó. 
3. lov. hdoszt.: Bécs (2. hdt.), 10. és 17. dandár: 

Bécs. 
4. lov. hd oszt. : Jaroslau (10. hdt.), 5. ddr: Jaros

lau, és 14. ddr: Rzeszów. 

Lovas dandárok. 

Törzsek: 1. és 2. (L 19. adr.) 3. ; Marburg; 4. Buda
pest; 5. J aloslau; 6. Kassa; 7. Temesvár; 8. PrAga; 
9. ParJubitz ; 10. Bécs; 11. Tarnow ; 12. N .-Szeben ; 
13. Záf,rráb; 14. Rzeszów; 15. Tarnopol ; 16. PozAony ; 
17. Bécs ; 18. Budapest; 1 U. (csak halljál-at alkalwá
val áUítt[\.tik fel) j ~O. Kr~kM és 21. L elllberg. 
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GyctlOfl e ~redel~. 
(Csákó, sötétkék kabát sima gombokkal, világoskék pantalló, illetve magyar nach-ág, 

kékszürke köpeny.) 
. ..- ' I >- ~ Q.) 

Az ezred. tulajdonosának -......... A törzs Akieg. kel'et A hajtóka '~. o, 
-Q.) -..- ..., 

>-o-ce ~ - ~ -,...0 állomáshelye állomáshelye 
. 

~ :r. neve Q.) .... ..., SZlne r: • 
... I ~Q.)ce 

, l ,..Q ~ 

l 

1 I I. Ferencz József 1761 Troppau Troppau sötétpiros 
-;) I. Sándor, orosz czár 1741 Bécs Brassó ' , , ... csaszarsar ga 
:3 I Károly főherczeg 1715 Klosterbruck Kremsil' égszinkék 
4 Hoch- und Deutschmeister 

I (V ilmos főherczeg) 16~6 Bécs Bécs égszinkék 
5 I Braumülle ;o Tód., alth. 176~ Miskolcz Sz.~Németi ' . rozsaSZln 
6 176~ Budapest Ujvidék ' . 1. Károly, román király rozsaSZln - . Khévenhüller L. And. grf. tbn. 1691 Klagenfurt Klagenfurt sötétbarna , 
8 Károly István fő herczeg 1647 Brünn Bl'ünn fűzöld 
9 Clerfayt de Croix, K. Józs. tbn. 17~5 Jaroslau Stryj almazöld 

10 II. Oszkár, svéd s norv. kir. 1715 Przemysl Przemsyl papagáj zöld 
11 György, szász herczeg 16~9 Innsbruck Pisek hamuszin 
1~ Vilmos főherczeg, tbsz. 170~ Komárom Komárom sötét barna 
l o I o) I Starhemberg Guidobald, tbn. I 1814 I Krakkó Krakkó rózsaszin 
14 IV. Lajos, hesseni nagyhercz. 1733 Linz Linz fekete 
15 Adolf, luxembnrgi nagyhercz. 1701 Tarnopol Tarnopol buzérvörös 
16 (Varasdi) Giesl Henr. br., tbsz. 1703 Belovár Belovár kénsál'ga 
17 Kuhn Ferencz br., tbsz. 1674 Laibach Laibach vörösbarna 
18 Konstantin, orosz nagyhercz" 168~ Trient Königgratz l , tétvörös , 

l 

- ~ -

IE ~I o ~ I ~'N < T. 

I 

s. 
s. 
f. 

s. 
I s. 

\ f. f. 
: s. 

s. 
f. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
f. 
f. 





37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 

57 

58 
59 
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József főherczeg, lov. tábo 
lVlollinary Antal br., tbsz. 
Alexis., orosz nagy herczeg 
Auersperg Gottfr. gr., tbsz. 
Jenő fő herczeg ezrd. 
Ernő Agost, cum berlandi, 

braunschw. és lüneb. hg. 
Grünne Fülöp gT., tbsz. 
Albrecht fő herczeg, tn. 
Zsigmond főherczeg, altb. 
Fejérváry Géza br., tbsz. 
Beck Frigyes br., tbsz. 
Ernő főherczeg, lov. tb. . 
Hess Henrik br., tábornagy 
Frigyes VilmosL., badeni nhg. 
Henrik főherczeg, altb. 
Frigyes főherczeg, altb. 
Lipót főhg, lov. tábo 
StarhembergErn. Büdigergr., 

tbn. 
Lov. Merkl Bud. altb. 
Daun IJip. Jos. Mária gr., 

thianoi herczeg, tbn. 
Frigyes J osias, 8zász-coburg

saalfeldi herczeg, tbn. 
Lajos Salvator főherczeg, ezr. 
Rainer főherczeg, tbsz. 

~ -
:I 6~"tS 
170~ 
:1.7':25 

":I 7...-'i. '1. \ :I3~d....~-:a..~~a,;.t • "7.... • ~X-.oL.<1. 

; ~-~~ ll ... .,: ! ~:~-c:~~,. ... ~ 

1741 
1814 
1756 
1733 
1701 

1685 
1814 
1744 
1816 
1762 
1682 
1798 
1715 
1762 
1702 
1741 
1741 

1661 
1799 

1684 

1689 
1763 
1682 

Nagyvftrad 
Budapest 
Debreczen 
Rzeszóv 
Czernovitz 

Königgratz 
Fehértemplom 
Plevlje 
Przemysl 
Bécs 
Grácz 
Komárom 
Krems 
Sarajevo 
Kolozsvár 
Pécs 
Zágráb 

Olmütz 
Lemberg 

Krakkó 

KrSlkkó 
Stanislau 
Salzburg 

Nagyvárad 
Kecskemét 
Debreczen 
Rzeszow 
Czernovitz 

Theresi enstad t 
Karánsebes 
Kaposvár 
Sanok 
Szeged 
Marburg 
N.-Kanizsa 
St.-Pölten 
Gyulafehérvár 
Kolozsvár 
Pécs 
Zágráb 

Olmütz 
Brzezany 

Wadovicze 

Tarnow 
Stanis]au 
Salzburg 

skarlátvörös I s . 
fekete f. 
skarlátvörös \ f. ' 
világo -kék s. 
kénsárga f. 

, 
narancssarga f. 
cseresnyevörös 8. 
buzérvörös 
8karlátvörös 
papagájzöld 
aczélzöld 
aczélzöld 
csukaszin 
papagájzöld 
hamuszin 
sötétvörös 
sötétvörös 

s. 
s. 
s. 
f. 
s. 
f. 
f. 
8. 

8. 
f. 

almazöld f. 
vörösbarna s. 

aczélzöld 8. 

halványvörös s. 
fekete f. , 
narancssarga s. 



Az ezr ed tnlajtlonosának -o 
;>, • n eve O N 
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- __ o 

-

60 Apl)el János br. , lov. tb. 
61 m. Sándor, orosz czár 
6~ Lajos, bajor herczeg 

Pál Alexandr ovics OI'OSZ h. 6'") <:> 

64 KtÍToly Sándol', szász-weimar-
eisenachi nagy hel'czeg 

65 Lajos Viktor főherczeg, tb. 
· 66 IV. Ferdinand, tosk. nhg. altb. 

67 I Kray Pál br. tbsz. 
6S Reichel' József altb. 

· 69 Jellacié György gr., altb. 
70 Philipp ovi é Ferencz br., tbsz. 

· 71 Galgótzy Antal altb. 

, 

7~ Rhonfelcli Dávid Emil altb. 
73 Vilmos, würtenbergi herczeg 
74 , Bouvarcl Frigyes br., altb. 
75 I IX. Keresztély, dán király 
76 Salis-Soglio Dán. br. tbsz. 
77 : Károly Salvator főhg, altb. 
78 I Sokcevié József br., tbsz, 
79 . Jelacié J. gr., tbsz. (Otocaéi) 
80 Vilmos. schleswig-holstein-

I glücKsburgi herczag 

81 I ~aldst;a.t;t;en Já.nos br., tbsz. 
82 I Sohőnfeld Ant;al br., tbsz. 
8B Degenfeld-SchOD:l.burgKer.gr., 

alt;b. 
84 I Bauer Nándor br., tbsz. 
85 / Kees György lovag, tbsz. 
86 Szvete:n.ey Antal br .• tbsz. 
87 Bohenlohe-Schillingftirst 

Const. he~'czeg, lov. tb. 
88 I Teuellort-Ka ntl'll.ltlllll. Frigyes 

hr. , thsz. 

. -' ~ Q) :> .... '+-< 
A törzs ,Q) -

-~ ;>,'<15 ~ 
állomáshelye , - ~ o Q)Q)~ 

~.c.~ 

1798 Eger 
17~8 Pétervárad 
1798 Gyulafehérvár 
1860 Besztercze 

1860 Szászváros 
1860 Kassa 
1860 Ungvál' 
1860 Eperjes 
1860 Budapest 
1860 Bécs 
1860 Pétervárad 
1860 Trencsén 
1860 Pozsony 
1~60 PiIs en 
1860 Theresienstadt 
1860 Neuhaus 
1860 Sopron 
1860 Przemysl 
1860 I Eszék 
1860 

1860 

1883 
1883 

1883 
1883 
1883 
1883 

1883 

Fiume 

Lemberg 

Mostar 
:Bra.ss6 

szeged 
:BécS 
:BécS 
:B u. d a.p est 

'I'1.-iesz t 

.It éVt'"l. ..., 

A kieg. keret 
állomáshelye 

Eger 
Temesvár 
M.- Vásárhely 
Besztercze 

Szászváros 
Munkács 
Ungvár 
Eperjes 
Szolnok 
Székesfehérvál 
Pétervárad 
Trencsén 
I?ozsony 
Eger 
Jicin 
Neuhaus 
Sopron 
Sambor 
Eszék 
Otocaé 

Zloczow 

Igl.au. 
8z.-U dv a:l.'be1y 

Febérteropl.oro 
Bécs-újbel.y 
:l\Iáa.-Ul.. - Sziget 
Szabadka. 

Cilli 

.c. 
A hajtóka 

.... 
~ Q) 

I ::> = . 
\ CL· ... SZlne sl 
~'L 

aczélzöld f. 
fűzöld s. 
fíizöld f. I , 

f. narancssarga 
, 

narancssarga s. 
halványvörös s. 
halványvörös f. I 

rákvörös f. 
vörösbarna s. 
csukaszin f. 
tengerzöld s. 
rákvörös s. 
világoskék s. 
cseresnyevörös s. 
buzérvörös f. 
világoskék f. 
csukaszin s. 
cseresnyevoros f. ! 

vörösbarna f. ' 
almazöld I f. 

skar látvörös I f 
I • 

karro..a..zsi-n..-v-Ö"1· . 
ka..rID.a..:z:.s i.Il.. -v or -

sötétbarn.a 
kar1Xl.azs i.:n.vör -
a,1xna,zöld 
axnarantvörö8 

t e nge r zöld 

ti . 

f.. 

f. 
e 

l~ 
:;t 
~ 



81 
8~ 
83 

84 
85 
86 
87 

88 

89 
90 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 

102 
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Waldstátten János br., tbsz. 
Sehönfeld Antal br., tbsz. 
Degenfeld-Schombulog Ker.gr., 

altb. 
Bauer Nándor br., tbsz. 
Kees György lovag, tbsz. 
Szveteney Antal br., tbsz. 
Hohenlohe-Schillingfürst 

Const. herczeg, lov. tb. 
Teuchert-Kauffmann Frigyes 

br., tbsz. 
Kaiffel Imre lov., altb. 
W indisch-Graetz Laj os her-

czeg, tbsz. 
Fröhlich Lajos, lvg. altb. 
König Gusztáv br., tbsz. 
Joelson Alf. br., lov. tb. 
Oroy Lipót herczeg, lov. tb. 
Rodakowsky József lov., altb. 
Ramberg Herm., lov. tb. 
I. Milán, szerb király 
Stránsky Ferencz, altb. 
I. György, görgg király 
Krieghammer Odön, lov. tb. 
Sergi usAlexandrovi tsch, orosz 

nagyherczeg 
Catty Adolf br., tbsz. 

• 
, f 

J ,...., t: ... 
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1883 
1883 

1883 
1883 
1883 
1883 

1883 

1883 
1883 

1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 

1883 
1883 

Mostar Iglau karmazsinvör. \ f. 
Brassó Sz.· U d varhely karmazsinvör. f. 

Szeged Fehértemplom sötétbarna f. 
Bécs Bécsújhely karmazsinvör. s. 
Bécs Márm.-Sziget almazöld s. 
Budapest Szabadka amarantvörös I s. 

Trieszt I Oilli tengerzöld f. 

Prága Beraun bordóvörös f. 
Jaroslau Grodeck bordóvörös s. 

~ 
':"'T"{ Jaroslau Jaroslau amarantvörös s. .:..." 

Budweis Budweis papagájzöld s. 
Theresienstadt Komotau fehér f. 
Olmütz M.-Schönberg sötétbarna s. 
Josefstadt Turnau fehér s. 
Lemberg Czortkow amarantvörös f. 
Károlyváros Károlyváros amarantvörös f. 
Pola Triest rózsaszin f. 
Josefstadt Hohenmauth világosdrap f. 
Iglau Znaim kénsárga s. 
Teschen Teschen világosdrap s. 

Zágráb Békés-Csa ba kénsárga f. 
Prága .Beneschau tengerfűzöld ~ o. 



~G(j 

VallászoJc. 
(Kalap fekete tollbokrétával, csukaszinü kabát és zubbony 
fűzöld hajt6kával, sárga gomb, és pedig a tiroli vadász 
ezrednél simán, a tábori vadász zász16aljaknál számozva, 
csukaszin{í. pantalló fűzöld szegélylyel az oldalvarrásokon, 

kékszürke köpeny.) 
aj Tiroli vadász ezred (1813). 

Tulajdonos: L Ferencz József. 
Ezred-törzs: Innsbruck; kieg. ker. állom.: Inns

bruck, Brixen és Trient. 
1. zlj. Innsbruck, 5. zlj. Bozen, 9. zlj. Nevesinje. 
2. « Bécs, 6. « Bregenz, 10. « Roveredo. 
3. « Trient, 7. « Bécs, 11. « Pergine. 
4. « Riva 8. « Brixen, 12. « Cavalese. 

b J Tábori vadász zászlóaljak. 

L~ Törzs Kiegészítő El Törzs Kiegészítő -ce 
N állomáshelye keret N állomáshelye keret J1 ul 

1 Theresiensdt Theresienst. 17 Brünn Brünn 
~ Josefstadt Königratz 18 Pilsen Budweis 
3 Steyr Linz 19 Dolnja-Tuzla Károlyváros 
4 'rarnow Rzeszów ~O Görz Trieszt. 
5 Bielitz Olmütz ~1 Lajta-Bruck Bécs 
6 Prachatitz Pilsen 9l~ Prag Eger 
7 Tarvis Laibach ~3 Konjica M.-Vásárhely 
8 Judenburg Klagenfurt ~4 Sz.-fehérvár Budapest 
9 Grácz Grácz ~5 Brünn Brünn 

10 Bécs St.-Pölten ~7 Villach Marburg 
11 Győr Győr ~8 Bjelina N.-Szeben 
t~ Reichenberg Jungbunzlau ~9 Miskolcz Losoncz 
13 Tarnow Krakkó 30 Brody Stanislau 
14 Bihac Csaszlau 31 Görz Otocaé 
16 Jiigerndorf Troppau 3~ Késmárk Eperjes I 

Rosznia-hcrczcgovinai csapatol~. 
(Fez, világoskék kabát alizarinvörös hajt6kával és sárga szá
mozott gombokkal, világoskék pantalló, kékszürke köpeny.) 
1. Zászlóalj: Budapest 5. Zászlóalj: Sarajevo 
2. « 1 G. « Banjaluka 
3. « [Bécs 7. « DolnjaTuzla 
4. t 8. « Mostál' 

Az L, 2., 3. és 4. 7.ász16alj 7, ft töhhi zász16alj 
6 8zázadLól án. . . 
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Lo l~llS ez-redel~. 
aj D r a g o n y o s e z r e d e k. 

(Sisak, világo,kék kabát sima gombokkal, buzérvörös czizma-nadrilggal, sötétbarna köpeny) . I 
~ 

I • ........ x. I Az ezred > .. :~ cl) A törzs A keret tulajdonosának .... Q.) ,..-..t ~ ':> 

I ....... >, 
>,'~ ~ 

~ 

neve .......... 0 
:> 

<ll ..... ~ 

állomáshelye 
~ 

H<llr.e 
~~.;::, , 

1 Ferencz császár 1768 Theresienstadt Theresienstadt 21 Paar Ede gró' tbsz: 167~ Bécs-Ujhely Bécs-Ujhely 3 Albert, szász király 1768 Stockerau Stockertlu 4 Ferdinand császár 1672 Enns I Enns 5 I I. Miklós, orosz czár I 1721 Marburg Marburg I 6 I Albrecht, porosz herczeg 
1701 ./ Brünn Brünn 7 V. Károly Lipót, lotllaringi és I 

I Alt-Bunzlau 
I bari herczeg 16(j3 Branc1eis 

8 I l\lontecuccoli Raimund gr. ton. lG18 I Parduhit7; Königratz 9 I Piret de BilJain Jenő br., 1. to. 1 G82 / CzerlJ ovitz Czernovitz 10 : Liechtenstein Ján. J. hg, tbn' l 1610 Tarnopol Stanislau 11 1. Ferencz József 1 (j88 I Gl'oc1ek I Lemberg 12 " Neipperg Ervin gróf, lov. tb. 179~ Olmütz Olmütz 13 I SRvoypni Jenő hg, tábornagy i 16S2 1 Bécs Béci-J 14 I Winc1isch· Grátz Alfrédhg, tbn. 1 17 iF) Klattau KInttau 15 , Bechtolsheim Antal Lr. altb. 18fJO ,Vel "l ,Vels 
I 

A hajtóka 
. 

SZlne 

sötétvörös 
fekete 
sötétvörös 
fLizöld , , , 
csaszarsarga 
fekete 

k' , -ensal'ga 
skarlátvörös 
Hízölcl 
kénsárga 
skarlátvörös , , , 
c;.,aszarsarga 
buzérvörös 
hu~érvörös 
fehél' 

1-

I 

I 

I 

.- <;;; 
s:; ,-..., ..... 
o' .... 
~,. ~ 
'-'J." :J:. 

<: 

f. 
f. 
s. 
f. 
f. 
s. 

f. 
s. 
s. 
s. 
f. 
S. 
f. 
s. 
s. 

N;) 
':';f 
...... 1 



.. ~ , " , -- -~ 
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b) Huszár ezredek. 

(Csákó, attila, mente, sötétkék zubbony, buzérvörös magyar nadrág, sötétbarna köpeny,. 

• 
I '''''''' N > +" Q,) A törzs A keret Az attila A csákó -rn 

Az ezred tulaj donosának ' ... '+-< - . 'Q,) ....... - -'o I ....... - ... >"c6 ~ ,- -
>, 0·-

Q3~0 :O~ ....... neve ..... T.:. o Q,)+" állomáshelye 
. 

r;... ~.o~ 1 SZlne 1< 
1 L Ferencz József 1756 Brassó sötétkék I .. t' tk' k so e e? s. 
9l I Miklós, orosz nagy herczeg 1743 Nagy.-Szeben világoskék fehér s. 
3 Futaki Hadik András gr., tbn. 170~ Fehél,tem plom s. k. fehél' s. 
4 Edelsheim-Gyulai Lipót báró, 

~ lov. tb. 1734 Szabadka Szabadka v. k. buzérvörös f. . ~ 5 R~detzi gr. Radetzky Józs., tn . 1798 Bécs Bécs s. Ic ' buzél'vörös f. t • • 
13'1 I h . 6 Vacat 1734 Pozsony Pozsony v. k. amUSZln s. 

7 II. Vilmos, német császár és I 

porosz király 1798 Kecskemét Kecskemét v. k. világoskék f. 
8 I Erdődi Pálffy Andor altb. 1696 Klagenfurt Klagenfurt s. k. buzérvörös s. 
9 ' Fogarasi Nádasdy Fer. Lipót I I 

gróf, tábornagy 1688 Sopron Sopron s. k. fehér f. 
10 III. Frigyes Vilm., POl'OSZ kir. 1741 Pécs Pécs v. k. világoskék I s. 
11 I Windisch-Gratz J. hg, tbsz. 176~ Szombath. I Szombath. s. k. hamuszin ' f. 
1~ Albert Eduard, walesi herczeg 1800 Gyöngyös Gyöngyös v. k. fehér f. 
13 Vacat (J ász-Kun) 1859 Budapest ,Budapest s. Ic sötétkék f. 
14 Vladimir, orosz nagyherczeg 1859 Nyiregyháza v. k. buzérvörös I s. 
15 ~álffy ab Erdőd, l\iór gr. altb. 1701 Debreczen \Debl'eczen s. k. hamuszin I s. 
16 Uxküll-Gillenbanc1 Sándo altb. 1798 Rzeszów N. -V árad I v. k. I hamuszin f. 
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e) Dsidá.s ezredek. 

(Czapka. világoskék uhlanka és prémes uhlanka buzérvÖl'ÖS szegélyezéssel~ buzér vörös 
csizma-nadrág, sötétbarna köpeny.) 

I 

I ..:: 
' -!'il . ... ~ Q) A törzs A keret cr.. Az ezred tulajdonosának >- ;::::::: '+04 A czapka 'Q) ... ct: ~ ~ ... ~ 
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>. >.,...0 . - ,... 

,.... neve - .... ~ állomáshelye 
SZlne I -:.c; ·s o cl) cl) ctl 

.". ..o~ I < CL 
~ ~ I 

I I I 
I, 

1 Vacat 1791 Krakkó KI'akkó ' , , s. csaszarsarga I 

2 Schwarzenberg Kár. Fül. her- I czeg, tbnagy 1790 Tarnow Tarnow sötétzöld s. 
I 

3 Károly főherczeg, tb nagy 1801 LaIÍcut LaIÍcut buzérvörös s. 
4 I I. Ferencz József 1813 Jaroslau Lemberg fehér s. 
5 , Miklós , orosz trónörökös 1848 Varasd VaTasd világoskék s. 
6 II. József császár 1688 Przemysl Przemysl ' , , f. csaszaTsarga 
7 Károly Lajos főherczeg, altb. 1758 Lemberg Brzezan sötétzöld f. 
8 I Bamberg Győző br., altb. 1718 Jaroslau Kolomea buzérvörös s. 

1 g I } Fel lettek oszlatva. 

11 I II. Sándor, orosz czár 1814 I Krakkó Stryj cseresnyevoros f. I 

12 II. Ferencz, mindkét Siczilia I 

I királya 1854 RUlna E szék sötétkék s . 
• 

13 N ostitz-Rienek ArmÍn gr.,altb. / 1860 I Zloczow Zloczow sötétkék f. 
I 

I I I 

I 
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':J'ü.zérr dandárro 1(;. 

l-tm 14,. R7.álUig ft hasollszámú hadtestparancsnokságok 
~7.ókhdyéll, kivéve ft 14. tüzér danuárt, mely békéhen fl ~. 

~7.ítmú haJtestparancsnokság alá van renuelve. 

a) Hadtest tüzérezredek. 

(CR{~kó l6szi>rforgóval, sötétbarna kabát skarlát.vörös haj
tJlk ú.v al , sárgft számozott gombokkal, világoskék CÚ7.mn

nadrág, kékszürke köpeny.) 

1. JJllitpold bajor herczeg, törzs: Przemysl; 2. Hleigl 
altb, törzs: Bécs; 3. Vilmos főh., törzs: Gráez; 
L Lenk br. tbsz., törzs: Budapest; 5. Albrecht fölJ., 
törzs: T{ omárom; 6. br. T'illet> tbsz., törzs: Kassa; 
7. Lipót bajor hercz., törzs: Temesvár; 8. I. FereJlcz 
Jázsef, törzs: Prága; 9. hercz. L1'chtenstein J. Ven
czel tbsz., törzs: J oseftaclt ; 10. Fischer altb., törzs: 
Ohuütz; 11. br. S1nola, törzs: Lemberg; 12. Kre'lltz 
tbsz., törzs: N.-Szeben; 13. hercz. Lobkovitz alth., 
törzs: Zágráb; 14. lov. Ludwig altb., törzs: Bécs. 

•• b) Onálló nehéz üteg-osztályok. 
.. (Oltözék mint a hadtest tüzér eZl'elleknél.) 

1. I\:rakkó; 2. Przemysl; 3. J aroslau; 4. Bécs; 5. 
Laibach; 6. Radkersburg; 7. Budapest; 8. Budt"tpe~t; 
9. Somorja; 10. Pozsony; 11. Edelény; 12. Hinul.SZOlll
bat; 13. N agyváracl; 14. Lugos; 15. Rokycítll ; :16. Pl'úgnJ' 
17. Josefstac1t; 18. Theresiellstaclt; 19. Briilln; 20.01-
lnütz; 21. Staniszlau; 22. LClnbcl'g; 2:L l~l'iLSS(l' 
24. l\.olozsvál'; 25. Görz; 26. E~mék; 27. Linz; 

28. Salz bUl'g. 

,i I\\í.dk \lllnt 
sLe\es 

\. L Fw' 
, ') 

BecS ;~, 
Krakko; ~, 
:), z\j, rze 

I q \ L es .. Zl 

l. z\j, Ca' 
Komaro 

d , 

I 
!, Trieu 

l. Tüzer 
I 'J I es musza 
, 2, Tüzer 
Ujhely ill 
Innsbruck 
Lemberg, 
Prága, Prz, 
resiensla(lt 

~, Tüzel's 
FranzenIesi , 
O·GrailisKa 

t Löpor 

(C~KO; vilá 
S~i\lllozo!l s: 

tÖ 

L I. Pere 

Zásuo~~ 
4. Pniga;~, 
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e) Vártüzér ezredek. 

(i ·)It.m~ék lllillt il lUl,dtest tüzér ozrecleknél, de világu::;kék 
HLíélos ~kn1'l(ttvöl'ÖS szegélyzetü pantalló.) 

I. r. 1/'el'encz J úzsej, törzs: Bécs; 1, 2. és J. zlj. 
Bécs; ~, Sponn er, törzs: Krakkó; 1., 2. és 3. z]j . 
I\.rakkó; 3. hercz. Ki'nsky, törzs: Przenlysl; 1. 2. és 
3. zlj. rzemysl; 4. gr. Colleredo-Mels, törzs: Póla; 
1. és 92. zlj. Póla; 5. br. Rouvroy, törzs: Cattaro; 
1. zlj. Cattaro és 2. zlj. Ragusa ; 6. Kollarz, törzs: 
KOluárom; 1. zlj. Konlároln és 2. zlj. Budapest . 

d) Önálló vártüzér zászlóaljak: 

(Oltözék mint >:t vál'tlizél·-ezrec1eknél.) 

L rrriellt; 2. Gyulafehérvár; 3. Pétervárad. 

e) Műszaki tüzérség. 

1. Tüzérségi szergyár és szertár, átvevő bizottHág 
és műsz;1ki tüzér század a bécsi arsenálban. 

2. Tüzérségi szertárak: Bergstadtl, Budapest, Bécs
Újhely luellett, Cattaro, Eszék, Gyulafehérvár, Grácz, 
Innsbruck, J osefstadt, Károlyváros, I{oluárom, Krakkó, 
Lelnberg, Linz, Mostár, Olmütz, Pétervárad, Pola, 
Prága, Przemysl, Ragusa, Sarajevo, Temesvár, The
resienstadtban. 

3. Tüzérségi fiókszertárak : Arad, Bród, Castelnuovo, 
~-'ranzenfest, Kassa, Kuffsteiu, Laibach, N agy-Szeben, 
O-Gradiska, Spalato, Trient, Trieszt, Zárában. 

4. Lőporgyár: Steinban és Blumauban. 

Hadmérnöki eZl.'edek. (1862.) 

(Csákó; világoskék kabát cseresnyevörös hajtókával éi::! 
számozott sárga gombokkal; kékszürke pantalló CS01'e8nyo

vörös szegélylyel, kékszü!'lre köpeny.) 

1. L Ferencz József. TÖTzs: és keret: Olmütz. 
Zászlóaljak: 1. Przemysl; 2. !{rakkó; 3. Olmütz; 

4. Prága; 5. Krakkó. 1. és 2. tart. század Theresienstac1t. 
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2. Lipót füg, lov. to. 'l'Öl'ZS él:! kel'et: !{relllB. 

~á~zlóaljak: 1. Bécs; 2. Przelnysl ; 3. !(renls; 4 . .Bu
llapest; 5. Budapest. 1. és 2. tart. század: G rácz. 

Utász ezred. (1805.) 
Ctiákó; csukaszin kabát aczélzöld hajtókávn.l és fehór 

~ima gombokkal; csukaszin pantalló aczélzöld tizegély
IyeI; kékszürke köpeny.) 

Törzs: IClostel'neuburg. Zászlóaljak: 1. Pozsony; 
~. Linz; 3. Prága; 4. Pettau ; 5. Klosterneuburg. 

Szertár: I{losterneuburg. 

Vasuti és távirda ezred. (1883.) 
(Oltözék mint az utász ezredeknél, csakhogy a galléron a 
esillagok mögött egy villámtól átczikázott szárnyas kerék 

van felvarrva.) 
Az ezred törzse: Korneuburg; keret: KOl'neulHU'g. 
1. zlj. : Korneuburg. ; 2. zlj. : I{losterneubul'g; 3. zlj. : 

l{orneuburg. 

Egészségügyi csapatok. (1849.) 
(CHákó; sötétzöld kabát buzérvörös hajtókával és sárga 
öima gombokkal, kékszürke pantalló buzérvöröH szegély

lyeI; kékszürke köpeny.) 
l\Iill<1en helyőrségi kórháznál egy-egy osztag. 

Vonat-csapatok. (1771.) 
(Csákó; sötétbarna kabát világoskék hajtókával ós fehór 
sima gombokkal, buzérvörös csizma-nadrág; sötétbarna 

köpeny.) 
I. eZ1'ed : Bécs. 2. osztály: Bécs, 3. osztály: Grá.cz, 

13. osztály: Zágráb, 14. osztály: Innsbruck, 15. osz
tály: Sarajevo. 

II. ezred: Budapest. 4. osztály: Budapest, 5. osz
tály: Pozsony, 6. osztály: Kassa, 7. osztály: rrellles: 
vár, 8. osztály: Nagy-Szeben. 

I II. ezred: Prága. 1. osztály: Krakkó, 8. O~Z: tily : 
Prága, 9. osztály: J osefstadt, 10. osztály: Prl';eulysl, 
11. osztály: Lemberg. 

Vonatosztagok : Sarajevo és Mostal'. 

. ' 
'" ,I' ' 1\ 

\' uUlIl,gel \:\1' o 

B\\\\a~el\ es Sar:)I" 
Katonai 

I ' 

(Clako ; iötello1d KJ;' 
~oIlM~\ o, keKSZU

T 

E~ oe~ osz ta o 

(CIaKO ; ió!elzöl,\ hr 
~omuoKHaI ; KeKiZur, 

ti) Cs, kir l 
rWIÖZBK IDiu! 8 Vu~ 

I 

.\llallli llIenp~' !~~-.I 
11ente\e~ek : Droh 

(B\ranowl es ~tad;: 

~) JI. klT, 

(ÖUözek mm: a • 

Allami menmk 
llegyei, 

Men!ele~ek : I lor,~~'1, I 
~"~z!oGJör~1 Zá~ ,. 

1. ~u~a~e:t, ~o ~Z 

~iIIaK! Pn3z~0' 

Kalonai nevele. 

l, K1tonal án o 

lj a,l. " o' 

.. ~~rotllSk 
~!!, hk T::. 
~ o 1" ua)'lj!\,;" 
le en, í nt, t, 



es 11\:1 

sz~;i:" 

L POz\um: 

l ~d,) 

a gallirull, 
,zarnVis !1rh , 

Korneu~u~, 
luour~; ~.!Ij" 

~~,) 
, I ' , ,va es ~r, 

:vörös ~!ebill 

oozla~, 

'val es M~: 
; Höte!~~rt, 

IÁl\' : Gr; , 
cK, j,)" 

eo!, ~, 
Il' : Téll.' , 

~, u"zl 

Frzem, 

J, l-! " 
.. \ l.) 

YUllaL-szert:'tl' : l\luHternOllourg, vonatszertár-fi ók 
HlldapüHt Ó8 Sarajevo. 

Katonai rendőrség. 

(ÜI;ák6; ~ötétzöld kabát buzérvörös hajtókáva.l él:! ~árgH, 
gombokkal; kékszürke pantalló; kékszürke köpeny.) 
Egy-egy osztag I{rakkóban és Leulbergben. 

Katonai őrcsapat a bécsi cs. kir. polgári tör-
, 'k'l venysze ne . 

(Csákó ; sötétz~ld kabát violasz,inű. hajt?k~val é~ ::lárga 
gombokkal; kek szürke pantallo vlolaszlnu szegelylyel; 

kékszürke köpeny.) 

Lótenyész-intézetek. 

aj Os. kir. lótenyész-intézetek. 
(Óltözék mint a vonat ezredeknél, de sárga gomuukkal.) 

AUami ménp-s: Radautzban és Piberben. 
l\1éntelepek: Drohovicze, Grácz, Klosterbruck, Prága 

(Strahow) és Stadlban Lambach nlellett. 

b) M. kir. lóteny ész-intézetek. 
(Oltözék mint a huszároknál, de sötétba.rna attila.) 

Allami ménesek : Kisbér, Bábolna, Fogaras, Mező
hegyes. 

Méntelepek: Debreczen, N.-I{örös, Székesfehérvár, 
S.-Szt-György, Zágráb. 

Pót-Iovazási bizottságok. 

1. Budapest, 2. Szeged, 3. Lelnberg; 4. Hze8~úw. 

P ót-Iótelepek. 
Billak, Puszta-Sári és Nagy-Daád. 

Katonai nevelő- és képző-intézetek. 

1. Katonai árvaház: Fischau Bécs-Uj hely 111ellett. 
2. Ha~apród, iskolák: a) gyalogsági : Bécs, Buda

~est, Praga:, I\.aro~yváros, I\.arthaus, Lobczow, N agy
Szeben, Trwst, LIebenau, Pozsony, Innsbruck, rre-
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IlleHV{U' ; lJ) lú\'asl:1:tgi : \ Veü.,skircllOJl (1\lor\a) ; c) II táöz 
.IIaillburg; d) tüzérségi: Bécs. 

3. I~atonai all'eáliskolák: St.-Pölten, l\.ős~eg, lGs-
l\Iarton, I{assa. 

4. lCa.tonai főreáliskola: Weisskil'chell (l\Iorva). 
5. I~atonai akadémia: Bécs- Uj hely. 
(). l\iűszaki katonai akadélnia : Bécs. 
7. I{atonai vívó- és tornatanári tanfolyain : Bécs

Ujhely 
8. Tiszti leánynevelő-intézet: Hernals és Sopron .. 
9. Legénységi leánynevelő - intézet: Erdberg éí-i 

t;zatmár-Németi. 
10. Hadi iskola: Bécs. 
11. l\Iagasabb tüzérségi tanfolyan1: Bécs. 
12. l\Iagasabb hac1mérnöki tanfolyalll : Bécs. 
13. Tüzérségi törzstiszti tanfolyarn : Bécs. 
14. Altalános törzstiszti tanfolyam: Bécs. 
15. Hadbiztosi tanfolyalll : Bécs. , . 
16. Elelmezési hivatalnoki tanfolyalll : Bécs. 
17. I{atonai orvosi tanfolyam: Bécs. 
1 S. I{atonai állatorvosi tanfolyam: Bécs. 

Katonai földrajzi intézet. 
Bécsben. 

Helyőrségi kórházak. 

1., 2. Bécs, 3. Przemysl, 4. Linz, 5. Brünn, 6. Ohllütz, 
7. Gl'ácz, 8. Laibach, 9. Triest, 10. Innsbruck, 11. Prttga, 
12. J osefstadt, 13. Theresienstadt, 14. Lemberg, 15. 
ICrakkó, 16., 17. Buc1apeRt, 18. I{omárom, 19. Pozsony, 
20. ICassa, 21. rTelllesvár, 22. N .-Szebúu, 23. Zágráb, 
24. Ragusa, 2:). Saraj evo, 26. l\'lostár. 

Ruházati raktárak. 
1. Brünn, 2. Budapest (fiókok: Gytlln,-Fohérv[Ll' Ó~ 

t;araj evo), 3. Grácz, 4. Kaiser-Ebersdorf. 

Helyőrségi szállító-házak. 
Bécs, BndapeRt, Bród, I~rakkó, Lelnhel'~, 01 III iU,:I. , 

Prága, Przell1ysl, Sarajevo, rrriest. 

}löner~uorf. 

Aral]' Eszek 
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Pl e vlje, Travnil 
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Becs, BUdapeo 
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l'l ~ er, 
zel'uo\'i~, N .. s 
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Katonai rokka.nta.k háza.. 

((\, 11 klll4ÚI\ kabát sknrlfttvöl'ŐS bajtókával és sárga sima 
gnlllhokka.l, világul::lkék p rnüalló , kékszürke köpeny.) 
l. Bé.C8 (fiók: N eulel'chellfeld), 2. Prága, 3. N agy

Bi:OllllHLt, 4. Leluberg. 

Katonai fegyintézet. 
l\Iöllen·Hlorf. 

V árfogháza.k. 

... \.1' a (l , Eszék, Pétervárad, TheresienstaLlt és K.o-
I 

llHtrOlll. 

Katonai élelmezési raktárak. 
I 

Arad, Budapest, Brünn, Bród (fiók: O-Grac1iska), 
Gyulafehérvár (fiók: Ko] ozsvár), Cattaro (fiók: Castel
nuovo), Komárom (fiók: Győr), Czernovitz, Eszék, Pécs, 
Fiulne, Franzensfeste (fiók: Bozen), Grácz, Klagenfurt, 
N.-Várad (fiók: Debreczen), Görz, N.-Szeben, Inns
bruck, Josefstadt, Kassa (fiók: Eger), I(rakkó, Brassó, 
Laibach, Lemberg, Linz, Marburg, Munkács, Sopron, 
Olmütz, Pétervárad, Pola, Prága, Przemysl, Pilsen, 
rozsony, Ragusa, Risano, Rzeszow, StanisIau, Tar
nopol, Tarnow, Temesvár, Theresienstadt, Trient (fiók: 
Riva), Triest, Zágráb, Zára (fiók: Spalato). 

Banjaluka, Bilek, Dolnja-Tuzla, Gorazda, l\Iostal', 
Plevlje, Travnik és Sarajevo, Trebinje. 

Katonai ágyraktárak. 

Bécs, Budapest, Podgorze (Krakkó mellett), Leluber,(! 
és Prága. o 

Katonai pénztárak. 

Bécs, Budapest, J osefstadt, Sarajevo (fiók: l\lostar). 

Műsza.ki igazgatóságok. 
Krakkó, ;: Przemysl, Bécs, Linz Grácz I{laO'ellfurt (r . p " b 

}'lest, ?la, Budapest, Pécs, Pozsony, K.omál'Olll 
l\.assa, lVltskolcz, Temesvár, Arad, Prága, Budweis 
.Josefstadt, 'rheresienstadt, Brünn Olmütz LenlberO' 
( ' 't N S "o .Jzel'llOVl Z, .-~ zeLell, Gyulafehérvár, ZágráL, Eszék 
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Poluja-r.ruzla, Gorazda, 13aujaluka, l\Jostur, Trebinje, 
rleyljc, .Pétervál'H,d, Innsbruck, Brixen-FranzenRfesta, 
rrl'ient, Zára, Ragusa, Cattal'o, Barajevo, Bilek, 
Jaroslau. 

Cs. és k /í/r. ll,(td'i tefJl'fle1~és~et. 

Tengerészeti pa,1'ancsnok: a közös ha<.1ügYlllinisz
t,el'ilun tengerészeti csoport főnöke: St6'1'neck'i és ch'J'cn-
8tci'JLi Da'llblebsky Miksa b1·., tengernagy. 

... , ... ...v* ....... 'l' 

Cs. és kir. hajóhad. 
I. Vé1'tes hadihajók: I{ronprinz Rudolf, I{ronpl'in

~eBsin Stefanie (toronyhajók), Tegetthoff, Custozza, 
Lissa, Erzherzog Albrecht, K.aiser, DonJ ouan d'Austria, 
T{aiser lVIax, Prinz Eugen (caseluatthajók), Habsburg 
(pánczél fregatt). 

ll. Czi1rkáló hajók: I{aiserin Elisabeth, Kaiser 
Franz J osef I (torpedó kos hajók); Panther, Leopard, 
Tiger, Zara, Spalató, Sebenico, Lussin (torpedó haj ók) ; 
l\leteor, Blitz, Komet, Planet, Trabant (torpedó jár
lniivek). 

III, Torpedó naszádok: Adler, Falke, Habicht, 
Sperber, Bussard, Condor, Uhu, Geier, I{ranich, lbis, 
'Vürger, Reihel', Flamingo, Marabu, Weihe, Secretar, 
Hal'pie, Gaukler, Elster, Rabe, Krahe, Staar, Kukuk 
(I. oszt.); Nr. IX-XXXIV. (II. oszt.); Nr. I-VIII. 
(III. oszt,) 

IV. Jelző hajók: Miramar, Greif, Fantasie. 
V. Szerhajók : Elisabeth, Cyclop, Pola, N ajacle, 

Pelikan, Gigant. 
VI. M9nitorok: Maros, Laitha, I{őrös. 
VII. Allomási és kiküldetési hajók: Radet~ky, 

Laudon (fregat) ; Donau, Saida, Erzh. Friedrich, Fa
sana, Zrinyi, Fl'undsberg, Aur0ra (corvet) ; H1Ull, 
Nautilus, Albatros, Kerka, N arenta, Sansego (ágyu 
naszád); Andreas Hofer, Taurus (kerekes gőzös). 

VIII. K'ikúlöi és fengerp(iJ1'ti szolgál((,tra: Grille, 
Gemse, Triton, IIippos, BUffel, Haln.nu1n<1er, nrOluedal'. 

I S. h~u/l~ h! I I 
. nchwarl , 

(Alrhal, Pr 
nerva, Jlove, " 

X LiI~li!ny'~ I 
H;l~olan(l, l Hul 

JI(/(/, 
Magyar k 

, Komlos·kereszb 
8zerna~y sth . 

I 
Vaiszkai es Ul l k, r, L Sz, l.r 

}I, kt hODV 

Főparancsnok: 
(Karoly Lajo 

1Io~~t~ncsnúkl 

1. ho 
Parancsnok 

79, honv~ 
'1. gyalog el 

pesten, .j, 
2, gyalog ez 

~, z~: Já, 
80, honvéd 

3, gyalog e 
Debreczen 

4, gyalog ezri 
%aaon ') 01)1 

Ir. h 
. PllraUc!nok: P, 

45, honvé 
~ 5, ~a1og ezri 
1 RzlJ"v , ·'l 
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LY.. I8kul(~ hajók: N oVttl'a, gn~h. Fel'llillaud l\lax, 
(Alpha) ::)chwal'tzenuel'g, ArtenlÍsia, Uauleleoll, l\li· 
llel'VI1, l\löve, Bravo. 

X. L({ktanya hajúk: Salaluander, Bellona, Dahllat, 
llelgoland, (Hulk). 

lJIafJya/r 1(; ,ill'. lt01l;Véllséfl. 
Magyar királyi honvédelmi miniszter: 

Komlós-keresztesi báró Fejérváry Géz((;, tábor
szernagy stb. 

Államtitkár: 
Vaiszkai és bogyáni Gronton Dezső, 
k. r. L Sz. L r. k. k. 

*** 

II. oszt. v. 

~. k. honvéd-főparancsnokság Bndapesten. 
Főparancsnok: Ő császári és királyi Fensége J úzsej' 

(Károly Lajos) főherczeg, lovassági tábornok. 
Pőp<1rancsnoki adlatus: FOl'inyák Gyula altb. 

I. honvéd-kerület: Budapesten. 
Parancsnok K'ltbinyi János altábornagy. 

79. honvéd gyalogdandár : Buda/pesten . 
· 1. gyalog ezred: Budapesten. 1. és 2. zlj: Buda

pesten. 3. zlj.: Félegyházán. 4. zlj.: Buclapesten. 
2. gyalog ezred: Gyulán. 1. és 2. zlj : Békés-Gyulán. 

3. zlj : Jászberényben. 

80. honvéd gyalogdandár : DebreczenbellJo 
3. gyalog ezred: Debreczenben. 1., 2. és 3. zlj . 

Debreczenben. 4. zlj: Zilahon. 
4. gyalog ezred: Nagy-Váradon. 1. és 2., zlj: Nagy

Váradon. 3. zlj. Boros-J enőn. 

II. honvéd-kerület: Szegeden. 
Parancsnok: Pacal' Kálmán altábornagy. 

45. honvéd gyalogdandár : SzegeeZen. 
5. gyalog ezred: Szegeden. 1. és 2. zlj: Szegetlen. 

3. zlj: N agy-Becskel'ekell. 4. zlj: SzegedfHl. 
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ti. gyi-dog ezred : ~·Lr,al)a(lk{tl). I. zlj: özu,Lallkúll. :J. zlj. 
~Oll tlJol'lmn. ~L zlj: Uj vitlékon. 

46. hJonvéd g!lalog(lnr~dcir : Ll(;gu~un. 
17. gyalog ezred: Verseczen . 1. zlj : Vel'seczen. 2. ~lj. 

Oravic~án. 3. zlj : Pancsován. 
8. gyalog ezred: Lllgoson. 1. és 2. zlj: LUgOSOll. 

H. zlj: Aradon. 4. zlj: Orsován. 

III. honvéd-kerület: Kassáll. 
rariLncsnok: Paxy Károly altábornagy 

77. 71JOluvéd gyalogdandcir : Kasscin. 
9. gyalog ezred: E~assán. 1. és 2. zlj: I{assán. 3. zlj: 

Eperjesen. 4. zlj. Lőcsén. 
1 O. gyalog ezred: l\liskolczon. 1. zlj: lVIiskolczon. 

2. zlj : Egerben. 3. zlj: S.-A.-Ujbelyt. 

7 8. 7'l;Ol~véd gualogdandcir : Szatlnár
Né7netiben. 

11. gyalog ezred: 1\:Iunkácson. 1. és 2. zlj: Mnnká
cson. 3. zlj : Ungvárt. 

12. gyalog ezred: Szatmár-N énletiLen. 1. zlj: Szat
lnár-Nénletiben. 2. zlj: J\tlárn1aros-Szigeten. 3. zlj: 
N agy-Kál'olyban. 

IV. honvéd-kerület: Pozsonyball. 

l)al'ancsnok: Jelentsik Vincze altábornagy. 

73. honvéd gyalogdandár : Pozsonyba/lu. 
13. gyalog ezred: Pozsonyban. 1., 2. és 3. zlj : Pozsony

ban. 4. zlj: Tatán. 
15. gyalog ezred: Trencsénben. 1. és 2. zlj: Tren

csénben, 3. zlj: Rózsahegyen. 

7 4. honv. gyalogdandár : .Nyitrcin,. 
14. gyalog ezred: Nyitrán. 1. zlj: Nyjtl'án. 2. zlj: 

Lév~n. 3. zlj : Nyitrán. 
16. gyalog ezred: BeszterczehánytLll. 1. jdj : Besztereze -

hhnyán. 2. zlj: Balassa-Gyarlnaton. 3. y,lj : J olsván. 
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v. honvéd-kerület. Székesfehérvárt . 

PLl,l'l1llCSnok: AJulrúslly Gyula Q,ltábornn.gy. 

81. honvéd gyc(;logdar~dár: Székesfe7~érvárt. 
1 ti. gyalog ezred: Székesfehérvárt. 1. és 2. zlj: 

8zékesfehérvárt. 3. és 4. zlj : Veszprém Len. 
18. gyalog ezred: Sopronban. 1. zlj. és 2. zlj: 

S b ') l' IT" opron an .. J. z J: ~oszegen. 

82. honvéd gyalogda7~dár : Pécsett. 
19. gyalog ezred: Pécsett. 1. és 2. zlj: Pémwtt. 

3. és 4. zlj: Kaposvárt. 
20. gyalog ezred: Nagy-Kanizsán. 1. és 2 zlj: Nn.gy 

Kanizsán. 3. zlj: Körmenclen. 
Fi1.lJmei század keret. 

VI. honvéd.kerület: Kolozsvárt. 

Parancsnok: Hild Gyula altábornagy. 

7 5. h07~véd gyalogdc(;ndár : Kolozsv((,rt. 
21. gyalog ezred: IColozsvárt. J. zlj : IColozsvárt. 2. ?:lj. : 

N agy-Enyec1en. 3. zlj: Kolozsvárt. 4. ~lj: DeéRen. 
22. gyalog ezred: Maros-Vásárhelyt. 1. zlj : l\1.-Vásár

helyt. 2. és 3. zlj: Beszterczén. 

76. honv. gyalogdandár : Nagy-Szebenben" 
23. gyalog ezred: Nagy-Szebenben. 1. zlj: N.-S7.ehen

ben. 2. zlj: Déván. 3. zlj: Erzsébetvú'rosuan. 
24. gyalog ezred: Brassóban. 1. zlj : Drassóual1. 2. 71j : 

Fogarason. 3. zlj: I{ézdi - V ásál'helyt. 4. ~ lj : 
esik -Szerec1áll. 

VII. horv.-szlav. honv.-kerület: Zágrábban. 

Parancsnok: Raslié Má !ytl s altábornagy. 

83. h07~V. gyalo(Jclnndr.ír : Zágrább nn . 
25. gyalog ezred: Zúgrábbal1. 1. zlj: ~:l.gl';·d)hn.,n. 

2. zlj: Sziszeken. 3. ~lj: Glin{Ln. 
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26. gyalog ezred: Szvarcsú,l1. 1. zlj: RzvarcRán. 2. 
zlj: Ognlillball. 3. zlj: Goszpicsuall. 

84· liJOliJvéd gyalogdandár : Zágrcíbbltn. 
27. gyalog ezred: Belovárt. 1. z] j: Belovárt. 2. zlj: 

Varasclol1. 3. zlj: Uj-Gradiskán. 
28. gyalog ezred: Villkovczén. 1. és 2. zlj: Vinkov

czén. 3. zlj: Mitroviczon. 

Honv. lovassági felügyelő Budapesten. 

Zoltún Elek tábornok. 

1. honvéd lovasdariJdár : Szeged. 
3. huszár ezred: Szegeden. I. oszt.: Ara(lon. II. 

oszt.: Szegeden. 
4. huszár ezred: K.ecskeméten. L oszt: Baján. II. 

oszt.: Kecskeméten. 
9. huszár ezred: Maros-Vásárhelyt. L oszt. : lVlaros

V ásárhelyt. II. oszt.: Segesvárt. 

!lJ. /iJolíiJvéd lovasdc(;ndár : BudnpesteliJ, 

i huszár ezred: Budapesten. L oszt.: Bndapesten. 
ll. oszt.: Jászberényben. 

2. huszár ezred: Debreczenben. L osztály: DékéR
Gynlán. II. osztály: Debreczenben. 

5. huszár ezred: Rassán. I. oszt.: ICassán. TI. 08Zt.. = 

N yiregyházán. , 
6. huszár ezred: Váczon. I. oszt.: O-GyalIán. ll. 

oszt. : Váczon. 

3. 7'iJonvéd lovasdan·dár : Pécsett. 
7. huszár ezred: Pápán. I. OHzt.: Pápán. 1 T. omd:.: 

Zala-Egel·szegen. . ' . 
8. huszár ezred: PéCRett. T. oR~t. : Pécsett;. ll. osz ti. : 

Keszthely. 
i O. huszár ezred: Val'ftS(1011. T. os~f,ú.ly: V n.tnfHloll. 

TI. oszt.: Vel'őc~én. 

l 



1, zI;,: ~Z\'arcRan", 
• 1 " 

l Ii l' \" l. ' eR:, 1. J: lI1KOj. 

'~ILU!.í1' " Sze~e(1. 
, 1. oszt.: Ara(lon, ll, 

Iilmu. 1. oszt: Bajan, ll, I 

nal' ; Bndnpesten, 

teil. 1. osz!.: P.\l!I~pe~lr~, 

'n , 

ll~en. L oszl~ly: Be~I;, 
t·l.,reczénheu. 
I, OSZ!.: l(aRR~ll. Il, o~1.I.: 

l OFZ\.: {1.Gyallull, II 

1/ dUJ' : Püsctf, 

1. OBZt.; FiliiilU, I L o~11" 

~. ,s~L: I I~c3elt. ]l, od, 

1 lal, : V 91'~~~ 
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M. kir. honvédségi intézetek • 

Id t3i g l. rn. kir. honvéd-főtó'1ovényszék Budapes ten. 
AI. lúr. honv. fŐ1''lthar'aktári bizottság Budapesten. 
111. kir. honv. jegyverzeti bizottság Budape8ten, 
M. ki,r honv. lőszeT-bizotlság Pozsonyban. 
B nllapesti m. ki?'. honv. tér-pa?·anc8noksúg. 
AI, k. kiizp, honv. lovastiszti tanfolyam B'ltdapesfen. 
M. kir. honv. Ludov'i7fa-A kadémia Budapesten. 
Ar. kú·. honv. tó'rrz8tiszti tanfolycl/Jn Budapesten. 

CS. kir. Landwehrr. 
(Osztrák honvédség.) 

Os. kiT. Land'lvehr-miniszte1': gróf Welse1'skeirnb 
Zenó altb. 

" Landwehr-főparancsnokság: O cs. és kir. FeuRége 
RaineT főherczeg, tbsz. - Adlatus: . . . · . . 

Landwehr.parancsnokságok : (az illető hadteRt
parancsnokságok) . 

Landloehr gyalogság.>:< 
L 1. Land wehr ezred: (1. Landwehr zlj. Bécs-

2. Korneubnrg, 18. Znaim) 2. 6. Linz, 7. 'Yels, 
8. Salzburg); 3. (20. Cilli, 21. lVlarburg, 22. Grácz); 
4. (23. Leoben, 26. Klagenfurt, 27. Villach) ; 5. (24. 
Bndolfswerth, 25. ~aibach, 72. Triest, 73. lVlitterbul'g, 
74. Görz); 6. (41. Eger, 50. Bischofteinitz, 51. Plan); 
7. (34. Beraun, 35. Pilsen, 36. Klattau, 47. Pisek) ; 
8. (28. Budweis, 33. Prága, 45. N euhaus, 46. Tábor); 
9. (39. Leitmeritz, 40. Brüx, 42. Komotau) ; 10. (37. 
Jungbunzlau, 38. Cseh-Laipa, 48. Kuttenberg, 49. 
Cseh-Bród); 11. (29. Königratz, 43. Jicin, 44. Trau
tenau) ; 12. (30. Hohenmauth, 31. CsaszIau, 32. 
Német-Bród); 13. (15. Olmütz, 16. Schönberg, 19. 
l\Iol'va-Trübau); 14. (12. !(r e III si er, 13. Brünn, 14,. 
Iglau), 15. (9. Troppau, 10. Teschen, 11. Jagernc1orf, 

* A vastagabb nyomatú szám H, zdrjel eliStt a Lalldwe11l' 
gyalogezl'ed számát, a zárjel között vastagabb nyollHttú 
helység neve az ezredtöl'zS állomáshelyét jelöli. 
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17. 'Veiss1dl'chell); 16. (G'). Krakkó, 53. rrarnow, 51-. 
'Yac1owice, 6U. Uj-Salldec) 17. (5;=). Rzeszów, 56. 1\01-
bnszov, 57. Sanok, 58. J aroslau), 18. (59. Przemysl, 
61. Salllbor, 65. Stl'yj, 68. Groc1ek); 19. (63. Lemberg 
G4. Zolkiew, 67. Zloczów, 71. Tal'nopol); 20. (62. 
StanisIau, 6H. E.olomea, 69. Czortkow, 70 Buczacz); 
21. (~. St. Pölten, 4. Bécs-Ujhely, 5, l{~renls). 22. (7;). 
Rac1autz, 76. Kotzmann, 77. Csernovitz, 78. Suczawa). 

II. 79. Landwehr zlj: Zára; 80. Spalato; 81. n~
gusa; 82. Cattaro. 

Lnndwehr lovasság. 

I, CI, 

1liuid 
~l'an)~a 

• lialllaras, 

II, CI, 

Minisz 

ll, k" a 

I. La1Ld'wehl' d1'agonyos ezredek: ~ III, C. 
1. sz. keret: Stockerau, 2, sz. keret: Prossnit7" , JIiniszl" 
3. sz. « W els. II, I. t, I:l 

II. Landwehr dzsidás eZ1'edek: 

1. sz. keret: I(ololnea, 2. sz. keret: Hohennlantb, 
3. sz. keret: Sambor. 

III. Lovasított Land~vehr dal(}}~áf lúvé8zek. ICol'et : 
Sinj. 

* 
Tirol és Vorarlberg honvédeln~i j'őhatós(({j(1" 

Elnök: Tirol és Vorarlberg helytartója. 

Lanrlwe7l,r - parancs7~o7cság Innsbrllrcloban. 
Parancsnok: a 14. sz. hadtest parancsnoka. 
01'szágos liivész-zclszlóaljak: 1. Schwaz; II. Inns

bruck; III. Imst ; IV. Meran ~ V. Bozen; VI. Bl'lllleck ; 
VII. Mezzolombardo; VIII. Trient; IX. Ríva; X. 
Rregenz. 

Lovasitott olrszfÍgos lÚvffizeJr. Keret: 1n1181)1'l1ck. 

Cs. 

muök: 

Jla , 
Millisz 

letenyei 
arany Kr, 
t t, -

'I 

O 



.. laJ'now il, 
o •• Rzeszów, ~fi. Eúi 

: : 18. :.1, Przemv!1. 
-: ; 19, ~:!. LeDl~i~ 

I (oo'i9P- " 2 ' ~~ .. tell; ~o '~,I 
,/+',,- on ro lj .. 

L,. ", IV liurZatZl' . .. , 
• , I 1.:'tJ;í " 22./ i,i, 
l'?I ,....:. _'I. " 

''''',l, I~. Surzawal. 
•• '. o/R ~ M~,O ~ J , f~ ' 

r. I 

. k~ret: rl'o~;n\ho 

fe:: HnllPnmanl\1. 

'",ll"rikZ" )''. ]( e\'~t' 

[lili {iil/(/tns(i~n. 
.. 

:1rtIlJa. 

Innsu /'IhCkuOII. 

~an~sllokao 
• ~['hv:az: II. In~" 

•. 1: VI. Dj'\1D1t~: 
I. IX. Hi":l; ~ 

111'1'1, Iun~llrllrt I 
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, , 
II. POLGARI OZIMTAR. 

I(özös 'JJ,tinisttte1"iumok. 
I. os. és kir. közös külügyminiszterium. 

lVliniszter: ICöröspataki gróf Kálno ley Gl~8ztrí 1', 
n.ranygyapjas vitéz, a Szt L r. n. k., a L. r. lov. 
kn.nlarás, v. b. t. t., tbszn. stb . 

II. Cs. és kir. közös pénzügyminiszterium. 

Miniszter: Nagy-kállói Kállny Benjá11~in, aL. r. 
n. k., a Szt L r. lov., v. b. t. t., kamn.rás 

III. Cs. és kir. közös hadügyminiszterium. 

Minis~ter: Bauer Nándor, br., L o. v. k. r., v. 
h. t. t., táborszernagy. 

Cs. és kir. közös legfőbb számszék. 

Elnök: Zékelyi Tót/J.; Viln~os) L. r. n. k., v. b. t. t . 
... I ..... t ..... t ... 
'l'" "".' 'I' 

Mag y a 1" l~,i~f'. Iln·i1l'isttte rrelnölt,séfl· 
1Yliniszterelnök: MurasZOlnbathi, szécsi, szigeti, 

letenyei és el'csei gróf S'Zaplíry G1J u,la" n.z 
n.rany gyapjú r., az J. o. V. k. 1'. 1., kalllarás, v. 1) . 
t. t. - CziInz. államtitkár: Tafrkovich József· 

" O JPelsége s'ZeJJ~élye 1~ö,)iii1'i 'Jn,. 1.~Í'J). 
1 JI/i ndszt e1 i i lt J JI, • 

Minisztel' : lnagyar-sz gyény és szolga- egyházn.i i~i· 
S-:ügyény-JJIarich, Lászl,ó, n.z L o. v. k. 1'. 1., v. 
h. t. t., kn.nlal'ás. 

J [O'}" o. -s'Zl(tv. -lla,l'JH .• lt,i'r. fHI,. i H, i .... ;:;te'J , ;',,,nl. 

l\filli8~tor: Jo s 'ip O viclzl IJJl;1'e. 
'LS 
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7Ir 1· l ,.. .. · 
. 1r~. I.~I/I'. Je :'Itfl'!! Jn/l;} I ;1,!.;~te1·'/ltJnl . 

~\l Inisztel': lVI uraszolubathi. szées i, szigethi, letenyei 
é~ ercsci gróf S~al)líJ·y G.lIUllt, az arany gyapjú 
r., r. o V. k. r. lvg, l\alnarás, Y. b. t. t., a belügy
l11ilJisztel'ium vezetésévellnegbizott luinlszterelllök. -
A1Lulltitkirok: Szalavszlcy Gy u/la, LuJcács 
{/!Jürgy (ezün és rang). 

Elnöki ügyosztály: oszt. vez.: Hnszúl' Kál7nán 
OR~t. tan. 

I. KÖL.jogi főosztály: oszt. főn.: clr. Bezeréd} 
Jlllctor nlin. tan. 1. R.özjogi ügyosztály: oszt. veze : 
8 zt>kely Elek oszt. tan. - 2. Földtehennentesitési [igy
osztály: oszt. vez.: !(,.izsik Súndo7' oszt. tan. -

II. Vármegyei főosztály: oszt. főn.: Tv rIco s 
László nlln. tau. 3. vármegyei közigazgatási ügy
osztály: o~zt. vez. : - 4. V árluegyei 
háztartási ügyosztály: oszt. vez.: MaTkus Sándor ez. 
nün. tan. 

III. Városi főosztály: oszt. főn.: dr. Fasch() 
Moys Sándor min. tan. 5. rrörv. hat. joggal fell'. 
-városi iigyosztály: oszt. vez.: Marrtinovich Elek oszt. 
tan. - (-l. Rend. tan. városi ügyosztály: oszt. veze : 
Mal'ek Ede titk. 

IV. Községi főosztály: oszt. főn.: Széll Ignácz 
CZ. min. tan. - 7. Községi közigazgatási ügyosztály: 
ORzt. vez.: H~tszá1' Péter oszt. tan., - 8. I\:özségi 
illető~é~i ügyosztály: oszt. vez.: Kaffka Lúszló titk. 

V. Rendőri főosztály: osztály főnök : Jekel· és 
lnargitfalvi Jekelfalussy Lajos min. tan., fi 

Szt. L, a L. és a III. O. V. k. r. lvg., a pápai Szt. 
Gergely 1'. k. k. és a II. o. szerb Takova 1'. tul. sz. 
k. hOll véd lovas alezredes. - 9. Kihágási ügyosztály: 
ORzt. vez.: dr. Szuborits Manó oszt. tan., - 10. Hendőri 
(esendőri) ügyosztály: oszt. vez : Lipt(ú LfÍszlá oszt. 
tan. - Beosztva: Péchy La.szló ez. oszt. tan., B 'n
lYOV8zky Aladár és Szabó Lás{~ló :1 F. L l'. 1. titk(t
l'ok, <lr. Kigl Im're és Peh'áczy Laio8 fogahna.7.bk. 
s <lr. aU,lJp Jú-nos fogn.lnHl.Y;ó gyakornok. 

J 

VI . 
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tan. -
vez.: B 

VII. 
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osztály: 
16. 
Ottó 
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Pay er 
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.Alsó 
.Tán' l fj. 
Baláz8ji 
- ------

* Röv' 
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tan. vál'. 
J' k. Z=:"l' e II 
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VI. Közegészségügyi főosztá.ly: oszt. főn.: clr. 
Grósz Lipót nlin. tau. - 11. Közegészségi igazga
táRi ügyosztály: oszt. vez.: cll'. Hartl Alájos ez. min. 
tan. - 12. Kórházi és tébolydai ügyosztály: oszt. 
vez.: Buth Károly titk. 

VII. Jótékonysági főosztaly: oszt. főn.: rajnai 
és körösladányi Stessel' József ez. min. tan. -
13. Betegápolási ügyosztály: oszt. vez.: gr. K01'niss 
liJmil ez. oszt. tan. - 14. Alap- és jótékonysági 
ügyosztály: oszt. vez.: Forray Perenez oszt. tan. 

VIII. Arvaügyi főosz~ály: oszt. főn.: Kl'al/;SZ 
József min. tan. - 15. Arvaügyi közigazgatási ügy
osztály: oszt. vez.: Grünwald Bernát oszt. tan. -
16. Arvaügyi határozati ügyosztály: oszt. vez.: Vajda 
Ottó oszt. tan. 

A belüJfyminiszteri számvevőség. Igazgató: 
Payel' Bela. - Számtanáesos: Gogolák József. 

Országos levéltár: levéltárnok Pa~der Gyu)aJ. 
Országos közegészségügyi tanács: elnöke dr. 

Lumni tze'r Sándo'/'. 
Fiumei magyar ki~. tengerparti kornlányzó: 

vásonkeői gr6f Zichy Agost. 
Fövárosi állami rendőrség: főkap. Tötiik J(ínOl~. 

**'* 
Törvénylt(ttóságol~. * 

aj Megyék. 
.Abauj-Torn,a m.: fp. Darvas In1., alp. Comárorni 

Lász., fj. i(i. Hammersberg Lisz. Fszb. Cse/teháti j. : 
Géczy Gy. Gó'nczi j. " ifj. Pnky B. Füzéri j. " Bodnár 
El'. Kassai j.,' Eekert Ján. SzikszóI: j. " Pnky Istv. 

Alsó-Fehér 11ü.: fp. br. Kenlény I(ál., alp. Csatt') 
Ján., fj. Török Bert. Fszb. AlvinczI: j.; Dalnó Vihll. 
Balázsfalvi j.: Simonfy Alaj. Kisenyedi j.,' Hác7. 

* Röviditések: fp. = főispán, alp. = alispán, fj. = w
jegyző, fszb.=főszolgabiró, m. =-megye, j.=járás, Belld. 
ta,n. vár. = Rendezett tanáCAU v{tl'O:4, pHl. =polglÍl'meHter, 
rk :c= rendörlm,pitáuy. 

1 v :l· . .) 
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Farkas.lJIagyart·· ·igeni j.: I\:öblös 1\Jik. Ma'l·os-újvárri. j.: 
Ikrich Arn. Nagy-enye{,lij.: Szász J 6zs. Vert·e8patakiy'.: 
Frits Vilm. Rend. tan. várt·. Abrudbánya: pm. Rákosi 
Istv. rk. Képes Fer. Gyulafehh'várt': pm. Novák Fer., 
rk. Roska Józs. Nagy .. Enyed: pm. Kovács Gyula, rk. 
Sombory Sándor. V:izakna: pm. Szőcs József, rk. 
Herepei I\:ároly. 

Arad 71u.: fp. Fábián Lász., alpe Szatmáry Gy., 
~i. N agy Lajos. Fszb. A 'radi j.: Ortutay Gyula 
Pécskai j.: Köpfi György. Világosi j.: Kabdebo Kálm. 
'llernova.z j.: Kiss Laj. Radnai j.: Csukay Sándo 
N agy- halmágyi j.: Páris Gáb. Boros-sebesi j.: Para
deyzer Laj. Boros-jenői j. Monti Alaj. Kis-jenői j. : 
Pem~ely El. Eleki j.: Jank Ján. 

Árva 71L : fp. Szml'ecsányi György, alpe id. Csillaghy 
Józs., ~i. Schurina Kár. Fszb. Kubini j.: Zmeskal 
Alad. Vá.ri j.: Abbaffy El. Trsztenaij.: Mutnyánszky 
J en. Námesztói j.: Szmetanay J án. 

Bács-Bodrog nu. : fp. Sándor Béla, alpe Schmausz 
En., fj. Karácsony Gy. Fszb. ZO'lnbori j.: Popovics 
Dusán~ Zentai j.: Matkovics Laj. Almási j.: Deák 
Zsig. O-becsei j.: Gombos Béla. TOlJolyai j.: Császár 
Pét. Ujvidékij.: Kolozsváry Sándo Kulai y'.: dr. Molnár 
Kár. Apatini j.: Ribiczey Béla. Palánkai j.: Csupor 
Gy. Hódsági j. : Vissy Józs. Titeli j. : ........ . 
Zsablyai j.: Zakó Milón. Bajai. j.: Latinovits Gy. -
Zenta rend. tan. város: pm. Boromisza János, 
Rozsny Aur. 

Baranya nu. fp. Kardos Kálm., alpe Szily Lász., 
fj. Sey Lajos. Fszb. Pécsi j.: Forray Iván. Ba'l'a
nyavár'i j. : Antal P . Mohácsi. j: Trixler K. Siklósi j. : 
Benyovszky "N. Pécsváradi j.: Széh I(ár. Hegyháti J. 
Kiss Alad. Szt-lőrinczi j.: Polgár Jen. 

Bars 11u.: fp. Kazy Ján., alpe Dombav Vihn., 
~i. dr. Ruffy Pál. Fszb. Gara?n-szent-keres"ztesi j. : 
Fillka Sándo Lévai j.: Ordódy Endre. Art'anyos
maróthi j... dr. Kiss Mih. Oszlányi j.: Lüle Ján. 
Verebélyi j. : Dillesz Sándo - Rend. tan. vár. K/ir
'1n()·czbiiny((. : pIn. Chabada Józs., rk. Palkovits Enl. Láva: 

pm. 
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JlU.!. l\Iácsay, lIllk., rk. ,!{onya ,Józs. Uibt7.nycfJ: pm. 
Volállszky .fi er., l{opernlczky J ozs. " 

Békés n'lJ,: fp. Reiszig Ede., alpe J anCSOVICS ~~l, 
fj. Fáhri Sándo Fszh. Gyulai j.: Kövér Lász. Csabai, J .. : 
Sztraka György. Békési i. : ifj. Jancsovits Pál. Szarvas~ 
J.: Krecsmárik .Ján., ~ze,qhalm~J:.: Kovács Mih .. Oros
húzi: j.: Eördögh LaJ. Gyoma~ J.: Rohoska MIh. _ 
Rend. tan. vár. Gyulla: pm. Dutkay Béla, rk. Bodoky Z.' 

Bereg n~.: fp. Lónyai Sánd., alpe J obszty Gy., fJ. 
rrajllél Öd. Fszb.: Tiszaháti j.: id. Lónyay Sándo 
Kászonyij.: Ekkel Elem. Felvidéki i. : Pintér Józs . 
Mltnkácsij.: Katona Sán. Szolyvai j.: Baláthy Mór.
Rend. tan. váJ'. Beregszász: pm. Buzáth !{am., rk. 
Balás János. Munkács: pm. Csech Laj.rk. Hubert Laj . 

Besztercze-JV'aszód 7111.: fp. gr. Bethlen Pál. 
aJp. Pánczél J,án. ~j. !{ualesz God. Fszb. Naszódi j. : 
Bodó Kálm. O-radnai j.: dr. Hunyadi Im. Jaádz: j. : 
8torch Guszt. Besenyői j.: Schiffbaumer Samu. _ 
Rend. tan. vár. BesztM'cze: pm. Pellion Márt., rk. 
Kőszegvári Gyula. 

Bihar 71ílJ.: fp. br. Döry Józs., alpe Beöthy And., 
fj. Szunyogh Pé~. ~szb. Kó'zponii j. : Kiss El. Szalárdi 
j.: Kékus Istv. Elesdi j.: dr. lVliskolczy Fer. Mező
kere.~zteBi ;'.: Ercsey Dezső. Be1'ettyó.újjalusi }.: 
Szunyogh Lor. Tordai j.: Vattay G. Székelyhídi j.: 
Kováqznay Marcz. De1·ccskei}.: Frater Bar. Ma1'gittaíj.: 
l\I orva y Tih. Szalon tai j.: N agy Már; Oséif ai;'.: Bölöny 
György. Tenkei}.: Pálinkásy Im. Er-mihály ja lv i j. : 
Frater B. Beélij.: Szele Kár. Magya;r.csékeij.: Nyisztor 
Al. Belényesi j.: Beliczey Sándo Vaskohij.: Fejér And. 

Borsod n~.: fp. b. Vay B., aIp. Melczer Gy., 
fj. Lévai J 6Z8. Fszb. Miskolczi j.: Sl'epesy Zsigm. 
Mező-cBáthi j.: Feyér End. Egri j.: Gaszner Gy. 
S,zent-péte1'l"j.: Vadnay Istv. Szendrei j.: Zs6ry Guszt. 
Ozdi j.: Csépányi Ig. Rend. tan. vár. Miskolcz: 
pm. Soltész Nagy Kál., rk. Pataky Sándo 
. Brassó m.: fp. Maurer Mih. alp. RoU Gyula, fj. 
Tompa Sándo Fszb. Hétjalusi}.: Henter Gáb. Fel
vúléki j.: Kostelld Vihll. Alvidéki j.,' Pildner Fer. _ 



~78 

1,)en(/. tan. vá'r. B 'rassó: pUl. BrcnnerLel'g Fer., l'k. 
llienlesch Fer. 

Csnnád nl.: fp. J..Jonovics Józs., alpe dr. l\1eHkó 
Bánd., fj. Kristóffy Józs. Fs1b. : KO'zponti j. : FaiI GaL. 
Nagylaki j.: Dobrányi Ad. Batonyai j.: Hervay 
l\ál. Kovácsházai j.: Babó Laj. - Rend. tan. vár . 
.i1Iakó: pm. Major Mik., rk. Cseresnyés Ján. 

Csik nu: fp. Mikó Bál, alpe Becze Ant., fj. Madár 
1111. Fszb. Osík-szt-má1'toni j.: Nagy Józs. Osík-szép
vizi j.: l\1ihály Fer. Gy.-szt-miklósi j.: N agy Taln. 
Gy.-tö'lgyesi j. : dr. Lázár Ján. - Rend. tan, vá1'. Osík
Szereda: pm. Erőss Elek, rk. SzáRz Laj. 

Cso71Jgrád m : fp. Zsilinszky Mih., alp. Stalunler 
Sánd., fJ. Csató Zsig. Fszb. Tiszáninneni j.: dr. I{e
lemen B. Osongrádi j.: Cicatricis Laj. Tiszánt1di 
J.: Vidovich Ant. - Rend. tan. vár. Szentes: pnl. 

. . . . rk. Arady Kál. 
Eszterg om Jn: fp. gr. Mailáth György, alp. 

}(ruplanitz Kál., fj. Andrássy Ján. Fszb. Esztergonti 
j.: Heviczky Győz. Párkányi J.: Szabó Mih. -- Rend. 
tan. vár. Eszte1'gom: pm. dr. Helcz Ant., rk. Sarlay E. 

Fejér lIu.: fp. br. Fiáth Miklós, alp. Sárközy Allr., 
lj. Szűts Arth. Fszb. : Székesfehérvár'l: j.: Huszár Ag. 
l1{oó'l'i j.: Kovács Sándo Sá1'bogárdi j.: roór Guszt. 
Vaáli j.: Szűts Jen. A.donyi j.: Kálmán Vin. 

li'oqaras m: fp. Bausnern Guido., alpe Kapacsányi 
1\Iór., fj. Turku Ján. Fszb. Sárkány'i j.: Belle Sándo 
J;Ú'rcsvrt1'i j.: Poponecs Jak . . Fogarasi j.: Herszényi Iul. 
A1']Jási j.: Metian Aldnlea. 

Gön1Jör m : fp. Hámos Lász., alp. Bornemisza Lász., 
fj. Ujházy Laj. Fszb. Rozsnyói j.: Máriássy Barll. 
Nagy-rőczei j.: Kuna Aur. Rirnaszolnbati j. : Knbinyi 
Gnszt. Rima8zécsi j.: Draskóczy Lász. Tornallyai, j. : 
~zontágh Zolt. - Re·nd. tan. vár. Dobsina: pnl. Szon
tagh B., rk. Lang Guszt. Jolsva: pm. Basilides Guszt. 
Tk. . . . . . N agy-Rőcze: pm. Stefancsok I{ár., 
rk. ~zentmiklóssy B. Rimaszo1nbat : pm. Szabó György, 
rk. ld. Badiny Gy. Rnzsn1/(): pIn. dr. Str01npf (+nA~t., 
rk. Sulány Sándo · 
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Ch//J J' 11'1".: fp. gr. Batthyány Laj., :tIp. gr. Lú,lfllJürg 
l\O~8·., fi. Lippay G. 'Fszl>. l'úszigel-csillizkiizl: j. : Nzod~ 
fried .Józs. Svkoráalja'i}.: Fischer Sán. P'usztai j.: 
N élneth 1\1ik. 

Hajdu 7111. : fp. gr. Schonberg·Degenfeld J ó~s., alp. 
Hú'Só Gyn., fj. Fekete Sán. Fszb. Bal1naz-udvárosi j. : 
Ferenczy El. Nád/udvari j.: N ábrú'czky Ist. - Ren(Z. 
ta.n. vár. Hajd1.l.-Bó·szöl'rnény: pm. Somossy B., l'k. 
l\tksy Kár. Hajdlt·Nánás: pm. Csohany Lász., rk. 
Csiba l\lár. Hajdu-Szoboszló.' pnl. Tury Alb., Tk. 
Pénztáros Istv. 

Háro1nszék nu.: fp. Pótsa Józs., alp. . . . 
. . fj. Szentiványi Mik. Fszb. Sepsi j. : rrompa l\1ik. 
1{ézdi j.: Gábor Pét. Orhai J.: Hollaki Att. ][iklós
vúri j.: Ilenter Bél. - Rend. tan. vár. Kézdi- Vásár
hely: pm. Bartók IC ál'. , rk. ifj. Dobai Ján. Sepsi
Szt- GYó"l'gy: pm. id. Császár Bál., rk. Vitályos 
Gyula. 

Heves Tn.: fp. ICállay ZoIt., alp. Kaszap Bert., 
fj. Zalár,J ózs. Fszb. Egri j.: Maczky Em. Gy~ngyösij. : 
Borhy Ad. Halvani j.: Isaák Gy. Hevesi j.: Helle
bronth B. Tiszafüredij. : Lipcsey Tarn. Pétervás(Í1·ij.: 
Ivárly l\1ik. - Rend. tan. vár. Eger: pnl. Gronay 
Sán., rk. Gaál Béla. Gyöngyös: plll. hely. Baltás Fer. 
rk N ékám Ede . 

Hont m. : fp. br. Bosner Erv. alpe Lestyánszky 
Sán., fj. Bolgár End. Fszb. Ipolysági j.: Baros Ist. 
Szobbi j.: Nigrovich Bert. Nagy-csalonúai j. : Lasz
káry Pál. Korponai j.: Czibulya Lász. Báti j . .' Ud
vardy Zsig. - Rend. tan. VÚ'/·. Korpona: pUJ. Bnj
kovszky Mih., rk. Pongrácz G. 

Hunyad nu.: fp. Pogány Gy., alp. Barcsay Kál., 
ifj. Hollaky Arth. Fszb. Algyógyi j. : Kenósi Sán. Laj. 
Br/uli j.: Krasznay Oliv. Dévai j. : Barcsay Bél. Hát
szegi j.: l\lara Lász. Hunyadi j.: Váradi Bert. Kőrús
búnyai j.: l\lárkosy Lász. M aJ'os-illyei j . .' B,orba Sebö. 
PetTozsénY'i j.: Buda Kár. P'lldij.: Török Arp. Szász
vrí.rosi j.: I{apcza Gyul. - Rend. tan . vár. Diva: pUl. 

Isselpltz Ant., rk. Snhltin S(\u. Há tSí;eg.' JHn. Berüt\n 



I 

~~O 

AluL., l'k. Lenkos JÚzs. Szúszv/i'l'os: lnu. Ackel' Frigy., 
rk. li önczy End. V(tjda-Hnnyad: pUl. Danila Gy., 
l'k. Czintai Alb. 

Jcísz-Jf'agy-K'liJl'/;-Szoll''/;ok n~.: fp. Ujfalussy 
Sán., a]p. Hajdu Sán., fj. Bagosi I{ár. Fszb. Jászsúgi 
felső j.: Koller And . . Jászsági alsó j. : dr. Cseh J. Tiszai 
felső j.: Szombathelyi En. Túzai kázép j.: Magyari
I\::óssa G. Tiszai alsó j.: dr. Hajdu Józs. - Rend. tan. 
-vúr. Jászberény: pm. Elefánt y Sán., rk. Nagy Sán. L. 
Karczag : pm. Medgyesi ~sig., rk. Tassy G. Kl:S- Uj
szállás: pm. Gál I{álmán, rk. Kiss Laj. Kunhegyes: 
pm. Varga Ist. rk. I{olosy Ant., Kun-Szt-Márton: pm. 
Tóth Kár., rk. Kotró Istv. Mező-Tu?": pm. Mészá
ros En., rk. Farkas Kálm. Szolnok: pm. I{ludik Gy., rk. 
Hegedüs B. Turkeve: pm. Kenéz B., rk. Zsen
geller Józs. 
Kis-Kük·üllő 71u.: fp. Horváth Mihály, alpe Gál 

Dom., fj. Fekete Gy. Fszb. Dicső-szent-'mártoni j . . ' 
Frits R. Radnóthi j .. ' Horváth Alb. Hosszu/aszói j.: 
Gyárfás Kár. Erzsébetvárosi j .. ' Derzsi Ján. - Rend. 
tan. válj'. Erzsébetváros: pm. Lengyel Már., rk. Vu
kovits Pét. , 

Kolozs TrL: fp. gr. Béleli Ak" alp, Gyarmathy 
l\Iik., ~j. Bónis Ist. Fszb. Gyal1.ú j .. ' Pap NIik. Bánffy
hnnyadi j .. ' Kertész Sám. A lmási J..' Gyal'mathy Mó
zsa. Nádasmenti j .. ' Csiszár Józs. Kolozsvári j .. ' dr. 
Groisz Győző. Mócsi i. : Mayl' Ján. M ezőórlnényesi j. : 
Sándor Im. Tekei j.: Dósa End. - Rend. tan, vár. 
Kolozs: pm. Zabulik Lász., rIc Zabulik Sán. 
Konuáron~ 71u. : fp. Zuber Józs., alp, Szombat

helyi Győz., fj. ifj. I{álmán R. Fszb. 'Tatai j.: Balogh 
Laj. Gesztesi j.: Pöcze Ján. Csallú7úizi J.: Losonczy 
Er. Udvardi i-: Ghyczy ViI. 

I{r[(ssó-Szöré7~y 7J~,: fp. Jakabffy Im., alp. 
Iátsek Bél., főj. Szögyényi Lász. Fszb. Lugosi: j.: Podh
l'ászky 1{or. Te1nesi j. : Szivós Laj. Bégai j .. ' Hirsch 
Bél. Fa.C8éti.;'.: Schonenfeltl Lász. Ma.rosi. j.: Popeszkn 
Aur. BesicZfl; J.: (Jal'Lner /jol. B0.llsr;nyi y'.:. . . 
, • Or({vicz{(,i.i .. · l\IIotsüllovszky Er. (Jc[In,: f .. · 1(01'-. ~. . 
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k(Lll Pét. JJfoldovctl ,j.: Wörnle Gáb. Karánseb~sl: ./' : 
Lejtner Gy. Teregovai j.: Ru~en G.ygy. BOZOV1CSl, J.: 
VujaPét. Orsovai j.: PaulovIcS MIk. - Rend. taj.". 
vá;'. ](arrinsebes: pIll. Nemoián Ján., rk. Drag0111u' 
Cor. Luqos: pm. 1\tlarsovszky Béla, rk. Král Ig. 

LiptÓ nu.: fp. l{~ürthy Laj., alpe Andabázy G., 
(j. Palugyay Gy. Fszb. Liptóudvári j.:. J ?ób Marcz. 
Liptó-szent-rniklosi J.: Joób Gy. Olasz~ J.: Bobrov
niczky Kál. Rózsahegyi j.: Mattyasovszky Gy. 

<-~Iárn1.Jaros n~.: fp. Lónyai Ján., alpe Szaplon
czay Mik., fj. Kutka Kál. Fszb. Visói j.: Gyenge Ján. 
Izavúlgyi J.: Vincz Gy. Szigeti j.: Mihálka Lás7-. 
'1 1i,szavö'lgyij.: Szaplonczay Laj:. Taraczvi~i j. : l\1ihál
ka Lás~. Técsői j.: Pogány Od. H~(;sztL J.: Nyegl'e 
Lász. Okdrrnezői j.: Vajna Dán. - Rend. tan. Vl/r. 

MlÍnnaros-Sziget : pm. Mandics Józs., rk. Czirbusz Ján. 
Maros-Torda m. : fp. b. Kemény Kál., alpe Sándor 

Lász, fj. Dósa El. Fszb.: Marosi felső j.: Molnár Gáb . 
]!arosi alsó j.: Balla Gyul. Régeni alsó J.: K.őrösy 
Alb. Régeni felső j.: Farkas Alb. NyáJ'ád-szeredai,i.: 
Nagy Elem. - Rend. tan. vár. Szász-Régen: pin. Frolll 
Traugott, rk. . . . . . 

Moson 711.J.: fp. Simon Gy., alpe Tóth Im., fj. Békeíly 
Jen. Fszb. Magyar-óvári J.: Koós Sán. Nezsideri j.: 
Fiala Miklós. Ra}kai j.: FröhIich Tófor . 
NL~gy-KüJ{/üllő 71u.: fp. br. Apor Gáb., alpe 

Szoboszlay Kár., fj. Somogyi Ist. Fszb. Szentágot((l~ J. : 
Schaaser Frigy. KőhalJni j.: Balthes Frigy. KeTesdi 
j. : Fodor Láz. Bólya-beret halJ}~i j. : Lend vay Sándo _ 
Rend. tan. 1)ríros. Meclgyes: pm. dr. Krausz l\iiks. 
rk. Türkl Nánd. Segesv(ÍJ': pm. lVlaetz Gy., rk. 'Vel
ter Frigy. 

Hóg.rád nu. : fp. gr. Degenfeld-Schomburg Laj., 
alpe .S.Cltovs~ky Ján., fj. Tihanyi Fer. Fszb. B.-gya/r
?n.a~~ J.: Baltner Arn. Nógrádi j. : Balázs Fer. Szú'ú-
7~t J.: Veres Ján. Szécsényi j.: Baross Arp. Losoncz i 
7·: ~sonka Zsig. Füleki J.: Plachy .JÓzs. Gácsi j. : 
~zakall Ant. - Ren~d. [a,Ji. vfÍ.'r. L080ncz : pnl. 'röl'()k 
Zolt., rk. Wagner SD..ll , 

~ 
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.N:IJ i1rn I n,. : fp. rrhul'óczy Vil., alp. ]( l'allSZ bd., 
(1· Hntluuy Bél. Fszo. Nyitrai j. dr. ;ranits 1111. Vúy
ujhclyi, j.: Hexa Sán. Galgóczz: j.: Tóth Laj. Sze'ni
ezi j.: SZlnertics Iv. N agy-tapolcslÍ1'!yi j.: TOlnán 
Hez8. P'rivigyei, j.: lVlodrányi Ján. Ersek-u.ivári j. : 
Tnrcsányi Öd. l1fiavai i-: Csenkey Ad. Holicsi j.: 
Balogh Ján. Vág-sellyei j. : Rudnay Ján. Pástyéni j.: 
KOl'ontály B. Ny.-z~ámbokrétlzi j.: Bacskády Jen.
lrcnd. tan. vár. E1'sekliJjvár: pm. . . . . rk. 
. . . . . Nyit/ra, : pm. Köstyál Pál, rk. Rédéky 
G. Szakolcza: pm. Oszvald Ján., rk. Kall1anházy B. 

Pest - Pilis - Solt és Kis - Kün 111J.: fp. Be
lliczky Fer., aIp. Földváry Mih., fj. Ilkey Sán. Fsz b. 
Kec3keln~éti felső j.: Dezseöffy Em. Kecskemeti al8ó 
j.: Teszáry Lász. K 'is -kún felső j.: SzonJy Dén. K is
kiÍn alsó j.: Mihalovits Béla. Pesti felső j.: Ladányi 
Lász. Pesti, kó'zép j.: Halász Zsig. Pesti alsó j.: 
i(j. Szilágyi Lajos. Pilisi felső j. : I{ontra I{álm. Pilisi 
alsó j.: Bódiz Lász. Solti felső j.: Halász Sán. Solt'i 
kijzép j.: ifj Földváry Mih. Solti alsó j.: Eötvös G. 
TTáczi felsőj.: Kemény Gusz. Váczi alsó j.: J\apczy 
ViI. - Rend. tan. vár. Czegléd: pm. Gubody Fer., rk. 
I\.ovács István. Kis-Kún-Félegyháza: pm. dr. Zánll)ó 
G., rk. Tóth I{ár. Kis·Kún-Halas: pm. dr. Tóth KáIn]., 
rk. Szekér Pál. Nagy-Kő1'ó's: pm. Póka Kál., rk. Fitos 
ViI. Szent-Endre: pm. Dun1esa Jen, rk. SzeIvényi 
Im. Vácz : pm. dr. Gajári Géza, rk. Emerich Laj. 

Pozsony nL: fp. gr. Zichy Józs., alp. I{lernpa 
Bert., fj. Petőcz Jen. Fszb. Pozsonyi j.: Bézay Szil. 
Hegyenfuli j. : N agy Ag. Nagy-szombati f: Kiss ViI. 
8zem,pczi }. : Burián Pál. Felső-c.'5allókó·zi},: Molnár 
Lász. Alsó-csallókó"zi j.: Ollé Ben. Kiilső j.: Uj 
Ist. - Rend. tan. város. Bazin: pm. Eisele Ell(l., 
rk. Kulir Józs. Modo1' : pm. Boruta Pát rk. Dnbovszl\y 
JÓZR. Nagy-Szornbaf: pm. N ekánovich Mik., rk. I{ratky 
Fer. Son~oria : pm. Sidó Ist., rk. Dolnay Üd. Szent
Gyö'rgy: pn1. Siller I{ú'r., rk. vVa~cl1kan llen . 
. Sáros 1!1J.: fp. SZl1ll'ecsányi Jen., alp. Péchy Zsig .. 

fJ. Tahy MIh, Ff;Zb . AlsÓ·fúrozai J. : Füzy Sán. Fe18ö" 
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{,irczal: j. : réehy Alnh .. Sirokai i-: lVIel's~ Ist. 'J'oputyi 
j.: Berzevic~y Bűzs. SzeHcsői j.: Selnsey G. Maku
viezai j. : U S:!J All. - Re'Jld. tan. VWI'. Brírtfa: pHl. Hhóüy 
Al., l·k. Geffert lVleny. Epm':jes : pm. Fuhrlnann And., 
rk. Teőrős Józs. K is-Szeben: pm. Eiselt An., rk. Wit
ten berger Samu. 

SOJJuogy 11~.,' fp. Tallián B., alpe Tallián Gy., f:j. 
l\laál' Gy. Fszb. Kaposvá1'i j.: Gapsovies KáT. Sziget
va ri j. : Fenyősy Öd. Nagy-atádi j. : Ehn Sán. osu'r
goi j.: t3árközy B Ma1·czali. j.: Paiss Mih. Lengyel
tóti j.: gr. J ankovies Lász. Tabi j.: Horváth Gáb. 
Igali i.: Svastjts Józs. - Rend. tan. váT. Kaposl:á1' : 
pnl. N élllet Ig., rk. Börzsöny B. 

Sopron ln.,' hg. Eszterházy Pál, alpe Simon Öl1., 
fj. dr. Baclitz Zolt. Fszb. Soproni j.,' Molnár Sán. Nagy
mártoni j.: Robitza End. Kis-m(Í1·toni J.: Faludy Lőr. 
Pulyai J.: Selnnillár Pál. osep1'egi j.: Oh: ' pó Gy. 
Kapuvári j.: Kovács Ant. osoTnai· j.: Hajas Gy. -
Rend.. tan. vúr. Kis-Mál'ton: pIn. Permayer Ján., rk. 
Farkas Fer. Ruszt: pm. Oonrád Laj., rk. l\fagyar El. 

Szabolcs nu : fp. Kállay And., alpe l\1ikIós Lász., 
{j. Mikeez Ján. Fszb. Bogdanyi:j.: Krasznay Pét. 
Dadai alsó j.: Dobos Im. Dadai felső j. : J ármy J en. 
Kis -rlÍl'dai j.: AngyaIossy Pál. Nagy-kállói j. : Zoltán 
Istv. Nyú·bátori j. : Vay Istv. Tiszai j.: Vidovich 
Lász. - Rend. ta/n. vár. NY1·regyháza: pm. Benes 
Lász., rk. Sztarek Fer. 

Szat7nár m. : fp. Domahidy Fer., aIp. N agy Lász., 
főj.Zanathy Fer. Fszb. Nagykárolyij.: Domahidy Elm. 
Máté-szalkaij.: Ki~ Rob. Fehé1--gyarnLatij.: Szegedi A . 
Erdődi j.: Nagy Ak. Szinyc1'-vá1'aijai J'.: Papp Kál. 
Nagybányaij.: Domahidy V. Nagy-so1nk1iJtij.: In(h'e 
Lász. Osengeri j.: N agy Dán. Szat1nfÍ1'i j.: Csaba 
Ac1orj. - Rend. tan. vár. Felsőbánya : pIn. Lánezky 
Istv., rk. Puskás Ant. Nagybánya: pm. TUl'luann 
Oliv., rk. Sehönherl' Ant. Na.gy-Károly: pm. Sehus
terits Ig., l'k. Falussy l\1ih. 

Szeben nu: fp. Thaltnann Gusz., alpe . . . . 
, . , . , fJ. ToLi;.í;s I{OT. Fs~b. S~ás~-s cbesi J.; 



~S '1, 

Döri' Alu. U/egyházi j.: Valuauw lfrigy. Szebeni j.: 
'F'abritins Laj. SzeUstyel: y'.: Bran Liv. Szerrdahelyi j. : 
Branisce l\ióz. - Rend. tan. vár. Nagy-Szeben: 
pIn. Hochmeister ViI., l'k. Simonis Rób. Szász-Sebes: 
pHl. Leonhardt Alb., rk. Michael Béla. 

Szepes 71L.: fp. gr. Csáky Gy., alpe Kail Antal 
~i. Raisz Al. Fszb. Bányai j.: Winkler Pál. Lőcsei j.: 
1\1" ercz l\láty. H ernádvijlgyi J'.: Sztavács Victo Tátrai j,: 
Görgey J or. Poprádvo'lgy-i j.:. . . . Magu;}'ai j. : 
'Vyd~ Lá.sz. - Rend. tan. vár, Sz.-Béla: pm. Lud
wig Ag, rk. Gresch Sam. Góllnitzbánya: pm. Menes
<1orfer I{ár., rk. Dirner Alb. Igló: pm. Scholcz ViI., 
rk. Huszkó Alb. KésnLárk: pm. Cserépi N án., rk. 
Oszvald György. Lőcse: pm. Szönyey Kál., rk. 
. . . . Poprád : pm. Folgens Kor., rk. Glatz ViI. 
Sz.-Olaszi: pm. Förszter Gusztáv, rk. Sterbinszky B. 
Szepes- Váralja: pm. Fest Aurél, rk. dr. Szlifkó 
Andor. 

Szilágy n rb. : fp. br. vVeselényi Mik., alpe Szikszay 
Laj., fj. Török Ist. Fszb. Krasznai j.: N agy Dom. 
Szilágy-somlyói j.: Ajtay Alb. Tasnádi j. Bölöni Bál. 
Sz.-csehi j.: Kiss Lász. Zsibói j.: Kovács Ist. Zilahi 
j.: Viski Zsig. - Rend. tan. vár. Szüágy-Somlyó: pm. 
Gencsy Sán., rk. Hulimka S. Zilah: pm. Péntek Far. 
rk. Matoltcsy Kár. 

Szolnok-Doboka 71L. : fp. br. Bornemisza Kár. 
alpe Szarvady Pál, ~j. Bándy György. Fszb. Beth
leni i : Floth F. Ad. Csáki-gorbói j.: Vallya Fer. 
Deési j. : Vékony Ferencz. Szamosu;jvári j.: N agy 
Lajos. Kékesi i·: Gajzagó Vilmos. Nagy-ilonda'l: j. : 
br. Bánffy László. 1vlagya1'-láposi j.: Vas Imre. _ 
Rend. tan. vtÍr. Deés: ptn. Roth Pál, rk. br. Torocz
koy Vik. Szarno81tjvár: pIn. Placsintár Dávid, rk. 
Duha János. 

Terr/;es 71L.: fp. Molná.r Vik., alpe Deschan Ach. 
(j. Mayer Kár. Fszb. Kijzponti i.: Bessenyei Fer. 
Vingfl,i ,j.: Schiiiler Bél. Ui-aradi i-: Capdeb6 Ger. 
1! 1:ppa:l: ,j.:. Cahclebó Fer. Réká.<ú i- : .Toannovich Sán. 
Jiu,fi';ú8i i. : Unger Józs, (JsákovÚ1'i j.: U,ivÍtl'Y 1\:á1. 
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Dctla,l: j.: Pl'epeliczay Üd. Verseczi j.: Csapó G. 
Fc hé'1' t e1np l 01J 1:1: j.: Pálffy El. Kubini j.: Szőcs Laj. -
Brnd. tau. vá.,.. Fehé1·templorn: pm. Bölnll Lén., rk. 
l'etzl'ik József Vinga: pnl. Cserny Márk, rk. Schaf-
fer ViI. 

Tolna 11~.: fp. gr. Széchényi Sán., alpI Simon-
tsits Bél., fj. Madarász Elem. Fszb. Kó'zponti j.: hly. 
Dől'y Lász. Völgységi j.: Dőry Pál. Duna-földvá1'i j.: 
Orosz End. Súnontorrnyai j.: Fonyó Lász. Dornbo
vári j.: Szévald Mór. 

Torda-Aranyos n1.J: fp. gr. Bethlen Géz, alp. 
Sándor Ján .. fj. Rédinger Bél. Fszb. T01'dai j. : Szabó 
Fel'. Alsó-járai j. : Szőts Pét. T01'oczkói j.: Asztalos 
Gáb. Marrosludasi j.: Beteg MikI. Felvinczi j.: N átl
ut1val'i László. Topánfalvi j.: VIaszár János. 
Re'nd. Üln. vár. Felvincz: pm. Mészáros Ist., r1\.. 
Magyari Efraim, Totrda: pm. Velits Ödön., rk. 
Jakab Gergely. 
Torontá~ ln.: fp. Rónay Jen., alp.. . . . . 

. . fj. ,Dániel Lász. Fszb. Nagy-becskereki J.: Baka
lovics Ag. Török-becsei j.: gr. Bethlen Mik. Nagy
kik'indai j.: . . . . . Törrökkqnizsai j. : Tallian 
Em. N ayy-szt-múklósi j. : Jankó Ag. Perrján~osi j.: 
Gyertyánffy Dén. Zsombolyai j.: Bielek Ant. CseneJl: 
j.: Delimanich Laj. Párdányi j.: Hertelendy lIll. 
lllódosi j.: Lebánovich Ist. Bánlaki j.: Botka Béla. 
Alibumárri j.: Poppovits Gygy. Pancsovai j.: Rado
szavlyevits I{ár. Antalfalvi j.: Hegedüs Mik. - Re'nd. 
tan. vár. Nagy-Becskerrek: pm. Krsztits Ján., rk. 
Andrássy lVIihály. 

Trencsén nL : fp. gr. Zichy Józs. alp. Baross 
Juszt., fj. Bangya Gusz. Fszb. Osaczai j.: Ujfalussy 
Lász. Kisucza-ujhelyi j.: Huszóczy Jusz. Zsolna'i j. : 
Baumgartner Lib. Bittsei j.: Wanka Fel'. Vág-besz
te'rcze1' J.,' Baross I{ár. P'uchói j. : 'rrsztyánszky Tanl., 
Illavai j.: Vietoris Gygy. Trencséni j.: Ucsnay Józs. 
Baani j.: Zamaróczy Ján. - Rend. tan. vá?'. T 'f eJl
csi n,' pIll. Ucsnai Er., rk. Boros Sam. 

TllJrÓCZ nu.,' fp. id. J usth I\:.áL, alp. Beniczky 
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Kál., (j. Kcvicz,ky Ist. FSl'.!). Szent-1n1i.1'lon-blafniczai j.: 
I,ehoczky ,Vilm. lI[os,Jcz-zniói j. _. Zarkóczy Tiv. 

Udvarhely 7n. : fp. Dániel Gáb., alp. dl'. '1'örök 
Alb., fj. Kénosy Bél. Fszb. Udvarhelyi J.: Soó Kál'. 
Szt-keresztu.ri j.: Perenczy Gy. Homm'ódl: j.: Jakab 
Gy_ - Rend. hOl. v,h·. Székely. Udvarhely: pm. Kas. 
~a'y-ParkaR Ig., l'k. Szombatfalvy Laj. 

U,qocsCl. '!l .. : fp. Lónyai Sán., alp. Szentpáli Ist., 
1:j. Uj helyi Od. Pszb. Tiszáninneni J.: Szabó Sán. 
Tiszántúli j.: dr. Varga Ján. 

Ung 7n.: fp. gr. Török Józs., alp. Kende Pát., 
~j. Tabody Jen. Fszb. Ungvári j.: Dm'csák Dezs. 
Szobránczi i.: Köröskényi El. Kaposi j.: Kusnyiri 
Gy. Bereznai j.: Lőrinczy Jen. - Rend. tan. VtÍ1'. 
[Jngvár: pm. Fincinszky Mih. rk. Farkas Fer. 

Vas lll,. : fp. Radó KáL, alp. dl'. Károlyi Ant. fj. cll'. 
Bál'dosy J en. Fszb. Szombathelyi j.: Bozzay Gá". 
Kiiazegi j.: Somogyi Mik. Sá1-vári j.: Ajkay Gy. 
Kis-czelli j.: dr. Maróthy Lász. Vasvári J.: Mol
nárfy G. Kiú'mendi j.: Rusa Láz. Muraszombati j. : 
Pollák Pongrácz. Szt-golthá1'di J.: Papp Ant. Német
'lljvári j.: Dömötör Laj. Felső-ő/ri j.: Szabó El. _ 
Rend. tan. vár. Kiiszeg: pm. Tipka Fer., rk. Porpáczi 
.Ján. Szombathely: pm. Szabó Er., rk. ifj. Lankovits Józs. 

Veszprém nL.: fp. gr. Eszterházy Mór., alp. 
Véghelyi Dezs., fj. KolOzsváry Józs. Fsz b. Ve SZp1'ém i j.: 
Kleczár Fer. Pápa.i j.: Horváth Laj. Deveeael'i j. : 
Noszlopy Vik. Zi1'czi j.: Szőnyeghy Al. Enyingi j. : 
Kenessey Mik. - Rend. tan. vár. Pápa: pm. OsvÍtth 
Dán, rk. Mészáros Kár. Veszprém: pm. Kovács Im., rk. Fejes An. 

Zala m. : fp. Svastits Ben., alp. Csertán Kár., fj. 
Gozo

ny 
Lász. Fszb. Tapolezai J.: Szentmiklóssy Gy. 

8iimegi j.: Soós Pong. Keszthelyi j.: Takáts lill. 
Krtnizsai j.: Svastits Kál'. Paesa.i j.: Gaál l\fik. 
V,alfleger .• zegi j.: TIl/tssy Mik. No'va'; j.: V értessy 
13. A lsd-lendvai J.: SzmodicA Vik. Pc'rl" kl: j.: I( ost.yitl 
l"m·. IJP'/(' nyp./: j.: '1'1. nssy La j. (J,q ú. J.-lm'ny",i, J. : Vm'" t-
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afniczai 
Til' ' 

~r: dl', Törol 
·JI j.: 800 Ral', 
orlJt/i j,: Jah I) 

... : pm, Kas. 

,~zent~hli ls!.1 
J,: ~zabO San, 

Kenne Pet'l 
: Dl1l'csak De!!, 

'j,: KUSllJITI 

Rend. tan, VIii, 

Fer, 
Ant.~, ~r, 

: Bozzay Gai 

j,: Ajka)' Gi' 
. , j.: ~M 

UtaszollIDali j. 

Ant. Nimtl· 

, SzaM EI.-
F~l"l rK. Porriro 

1'K. iq, Li~!~ I 
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V88Zpl'h~i!" 
DevecJe/'ll' : 
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: pill. Osvál~ 
II oyaCB Im" 
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~Hs I\: ár. S,JI-g1'(J/hi ,j.: Bottka Fer. - Rend. tan. vtÍr. 
Nagy-Kanizsa: pIll. Babochay Gygy, rk. Szakonyi 
.lózs. Zalaege1'szeg: pn1. Kováts Kár., rk. Gaál Kár. 

Ze7J1Jplén n.'/;. : fp. Molnár Ist., alp. Matolay Et., 
~i. Viczluándy Od. FszL. S.-a.·ujhelyi j.: Dokus Gy . 
N ((gymihályi j.: Füzesséry Tam. Szerencsi j.: Matulay 
B. Vlt1'annói i: Füzesséry Gygy. Bodrogkó'zi i: 
Bellcsik Ist. Hornonnai j.: Haraszti lVIik. Tokaji j.: 
Füzesséry Öd. Sztropkói j. : Bartos Józs. Gálszécsi j.: 
ifj. N emthy Józs. Szinnai j.: Kossuth El. 

Zóly on1J 11,/;. : fp. b. Radvánszky B., alp. Csipk~y 
Kár., fj. Répási M áty. Fszb. Breznóbanyai j.: Battik Ö. 
Beszterczebányai j.: Lazonovich Im. Zólyomi j. : 
Skrovina Máty. Nagyszalatnai j.: Leustach Laj. -
Rend. tan. vár. Beszte1rczebánya: pm. Bittera Kál., 
lok. Kollál'ik Ján. Breznóbánya: pm. Lopusny Saul., 
l'k. BruothJán.Zólyom: pm. Szalay Gusz.,rk. Krall Jáll. 

bJ Városok . 
Arad (sz. kir.) : fp. Fábián Lász., pm. Salacz Gy., rk. 

Sarlot Dom. 
Baja (sz. kir.): fp. Sándor Bél., pm. Drescher 

Ed., rk. Scheibner Gy. 
Budapest főváros: fpm. Ráth Kár., pm. ICall1er

luayer Kár., alp. GerIóczy Kár. és Kada l\Iih. 
Debreczen (sz. kir.) : fp. gr. Degenfeld-Schonlmrg 

J ózs., pm. Simonffy Im., rk. Boczk6 Sám. 
Győr (sz. kir.): fp. gr. Batthyány Laj., pIn. Zech· 

lneister Kár., rk. Angyal Arm . 
Hód-.Mező- Vásárhely (thjf. vár.): fp. I{állay 

Alb., pm. Kristó Laj., rk. N agy Sán. 
Kassa (sz. kir.): fp. Darvas Im., pm. Münster Tiv., 

rk. Saád Laj. 
Kecskemét (sz. kü·.): fp, Beniczky Fr. pn1. Lesbíl' 

Pét., rk. V ~mos Béla. 
Kolozsvár (sz. kir.): fp. gr. Bél<li Ak., pIn. A11I:1,('h 

G., rk. Deák Pál. 
KOH'/;áro1n, (sz. kir,) : fp. Znher ,Tózs., pUl. T;dl'ay 

,T úzs., l'k. Sn,rkány Fm'. 
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Maros- V(ísárhely (HZ. kir.): fi). lll'. Kemény K. 
plll. Gel'éb Bél., rk. Lázár Ben. 
. .N' ag y - Várad (th j f.): fp. Ul'. Dőry Józs., pm. Sal 
Fer., rk. l~iuller I{ár. 

Pancs o va~ (thjf.): fp. N ikolits Sáll., pm. P étery Pál, 
rIc dr. Rutner Sán. 

Pécs (sz. kir.) : fp. Kard o s IGl., pm. Aiding81' Ján., 
rk. Lechner Gy. 

POZS01~y (sz. kir.): fp. gr. Zichy Józs., pm. Dröxlel' 
Gusz., l'k. I{utsel'a Ist. 

Sel7}~ecz- és Bélabá7~ya (sz. kir.): fp. br. Rosner 
Ervin, pm. Ocsovszky Vil., rk. Szitnyai Józs. 

Sopron (sz. kir.): fp. hg. Eszterházy Pál, pIll. Finck 
Ján., rk. Glózer Józs. 

Szabadlea (sz. kir.): fp. Kállay Alu., pm. Manlu
sits Láz., rk. Hevér G. 

SzatnLár-.N'énwti (sz. kir.): fp. Domahidy Fer., 
pITI. Böszörményi ICár., rk. Kiss Ged. 

Szeged (sz. kir.): fp. Kállay Alb., pm. Pálfy Fer., 
rk. Rainer Józs. 

Székesfehérvár (sz. kir.): fp. br. Fiáth Mik. pm. 
Havranek Józs., rk. Seidel Laj. 

TeInesvár (sz. kir.): fp. Molnár Vik., pm. dr. Tel. 
bisz Kár., rk. BandI Rezső. 

Ujvidék (sz. kir.): fp. Flatt Vi k. , pm. Petzi. 
Popovich Ist., rk.. .... 

Versecz (thjf.): fp. Nikolics Sán., pm. Seemayer 
J {tn., l'k. Bodó Laj. 

Zombor (sz. kir.): fp. Sándor Bél., pm. Csillas Ben., rk. Valter Nán. 

Magyal' ki'}'. Pénzügym'ln'isztc'piu'm. 
, lVliniszter: Welcerle Sándor _ Allallltitkúr: Láng Lajos. 

... I ...... {... ... 1. ... 

.. ' ...... 1 ..... 1 .. 

K cJ'cslcedel'll'l,i '} n. 'kiJ· . ~ JI, l'Jlii.<;zf(~'}' im u. 
, Miniszter: Belll"si Bm'ogN Grf,úo/'. _ Allalll. 

titl(;ír: L7JJ/l'íÍC8 13(fla,. 
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')RCI _c. 

Magyar kir. posta- és távirda-igazgatóságok: 
Budapes/en; Ka8srín,' Nagy-Szeúenben 7' Nagy- rá
'J'adoH; Pozsonyban)' Sopl'cmban; Temesváron > 
p rIc'self: ZÚg},(l bban. 

FiJl (lJJ~/llvelés 'l 111.. 1~'i1~. 'JJ1Ji1tiszteriu1J-t. 
I 

l\Iiniszter: gróf Bethlen Andrá s. - Allaultitkál' : 
Fejér ~~Iiktr5s. 

Jri-tllás- és kÖ~Oh~t({tás'ügyi 1Jt. It"ir. 
11l i1~iszteri11/JJ~. 

l\Iinisztel': gr. Csctky Albi7~ v. b. t. t. - Állam
titkár: dl'. Berzevi czy Albert. 

1JIáf/?J (t/r I,~ i r. i rI (tzS ágiiflY l} ti 1t isz te1" Í'll, J ll,. 

I IgnzságügYJniniszter: Szilágyi Dezső. v. b. t. t. 
Allanltitkár: Teleszky István és Ozorda Bódog. 

Az 1871. évi VIII. t. cz. 35. §-a szerint eljár(í 
legfőbb fegyelrni biróság. Elnöke:. . . . . . 

Kir. Curia. Ein, : N árRJi Szabó lV.liklós. l\Iásoc1elnök : 
• • • • • 

I. Budapesti kir. itélő tábla. Elnök: Vájka.,y 
Károly. 

Bll/(la}Jesti kir. főügyész: E:o~alla Súndol'. 
Balassa-gyarlnati trvszk. Ein.: Kl'ay Istv. ~ 

ügy.: dl'. l\Ielicher Fer. - Jr.írbir. Balassa-Gyarmaton: 
Zeke Kál. Füle"ken: E.öl'tvélyessy GU8Z. Losonczon : 
Bogya Ján. Szécsényben: Zsivol'a Sátl1. Szh'ükon: I~un 
Barn. Te1'eskérz,: TC1Inaskovics Gy. 

BllJdapesti trvszk. EIn.: Bogisich Laj. ügy.: 
HRJvas IUl. - JÚTbil'. I-III. ker.: Lithvav 1\1 áty. 

.' --IV. h·el'.: I{iss Kár. V. ker.: Boronkay Ig. rTl. ker. : 
l\fassanek Rezs. VII. ker.: Cséry I~ál. VIII-J.Y. ker. : 
Folhllaun Alaj. ITT-X. ker: bünt. Gajzágó l\Ianó. 

BIlJdapesti le. 7cereslced. és vált()tl'vS zk. EIn.: 
K agy Ödön. 

*) RijvidítésE'k: Eiu. = elnök, ügy, = királyi ügyész, 
járbir. = királyi járásoü'ák, trv~zk. = törvényszék. 

19 
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Besztc,])czebá7~y('ti, trvs~k. EIn. : BoIeman Laj,; 
ügy.: !{üchler Gy. - Játrbir. Beszterczebányán: Olerini 
.Ján. Breznóbúnyrí n: Polony Ján, T'U/rócz-Szt-MúTton
ban: Fekete l\1ik. Znió-Váralján : Nemes ,Ján. Zo
lyo'Olban: Ol"oszi Gy. 

Egri trvszk. EIn.: Hunyor Sán. ügy.: Berkó 
Alad. - Járbú". Egerben: I\ósa Rál. Gyongyi.jsi.in: 
Gergely Sán. Hatvanban IColozsváry László. Heve8en : 
Kelllcsik !{áhll. Pétervásáron : Reintz F. T.-Fü'reden: 
Török Aladár. 

FilIJrnei, trvsz/c. EIn.: dr. Celligoi Bód; ügy.: 
dr. Heil Fauszt. 

Ipolysági trvszk. EIn. : Helmbacher N'án.; ügy.: 
dr. Lipcsey Erv. - Járbir. I polyságon: Verebély Józs. 
Korponán: Libertiny Józs. Selmeczbányán: Hayder 
Ant. TT ám.os-lvlikolán: Polgár Józs. 

I{alocsai trvszk. EIn.: Pintér Mik.; ügy.: Stipl 
I~ároIy. - Járbir. Kalocsán: Szabó Al. Kis-Kőrú
sún: SaIalllon ~lik. Kun-Halason: Tomcsányi Lász. 
Dun a- Vecsén : Rihmer Ráz. 

[{'ecskelnéti trvszk. EIn.: Gáll Fer.; ügy.: Varga 
Ferencz. - Járbir. Kecskeméten: Olah Imre Czeg
léde'n: Báthory István. Félegyházán : Czeilik Kál
luán. Kun-Szt-Miklóson : Baky József. Nagy-Kőri;'só'n: 
'Varga E. 

Pestvidéki, trvszk. EIn.: Majovszky ViI.; ügy.: 
Horyáth B. - Já1'b'l:r. Pestvidéki : Muttnyánszky Ad. 
Göd;illőn: Rern ,Aur. Monoron : Roós Em. N agy- Kátán: 
Fövényessy L. Ocsán: Lenkey Sán. Ráczkevén: Kerese 
Gáb. Szt- End'rén: Csanády Ist. Váczon: Helc Fer. 
Szé~esfelüérvári trvsz7í/. EIn.: Daróczy Ist.; 

ügy.: Ujházi S. - J/n·bir. Székesfehérvá1'on: Gazdy 
Béla. Adonyban : Hornoy György. Moóron: Kál~ 
mán Lajos. Sárbogárdon : Salamon Aladár. li'"aálon : 
Dinnyés D. 

Szolnoki trvszk. EIn.: Örlei B.; ügy.: T6th 
Mór, - Járbir. Szolnokon: Andrássy Józs, Jász
be!·ény.be1~: . Becsey Gy. Ka1'cza,gon: Berényi Gy. 
K 'l.8- U.J8zallazon : l\Iagai Kár. Mezőtú1'on: ar. Istvánfy 
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Gy. Jászapátin: Hajnal Antal. Kun-SzcJd-Márlon
ban: dr. Dévay Gyula. Abád-SzalókoJl: I{irály G. 

II . . Debrecz?ni .kir. ~~.élő ~ábla. EIn.: Puky Gy. 
Debreczeru~ klT. [Ougyesz: Cserna Vincze. 
Debreczen-u trvszk. EIn.: .Jelenffy Kor.; ügy.: 

dr. Kósa Laj. - JtÍrbir. Debreczenben : Sárvári Lől'. De
recskén: Szalay Józs. H.-Bö'szár1J'tényben: Potorán Ist. 
H.-Nánáson: Beötby Gáb. Piispúk-Ladányban: Si-
1110nffy Ant. H.-Szoboszlón: Lengyel Im. 

MárrriJaros-szigeti trvszk. EIn.: Kosztka G.; 
ügy. : Igyártó Sándor. - JáTbir. ]Jlármaros-Szigeien: 
Benda Bert. RaJzón: dr. Matsek Szil.Felső-Visón: Jura 
.J ános Huszton : Grázler Lipót Ökürmezőn : Taninecz 
En. Técsőn Rétyi )fih. 

.;1{y ireg y házai trvszk. EIn.: :\fegyel'i G.; ügy.: 
Lázár Kál. - Járbir. Nyíregyházán: Koyács Gerő. 
Kis- Vá'rdán: Vay Pét. Nagy-Kállón: Velyáczky Gy. 
Nyit'-Bátorban: Szilágyi B. Tiszalúkún: Vekerdy Máté. 

Szat-már-né-meti trvszk. EIn.: lVlóritz Laj.; 
ügy.: Zanathy Mih. - Já,,,biJ', Szabnár-Németiben: 
Veréczy Ant. ErdődiJn : Virág J\1ih. Fehér- Gyarmaton: 
Gacsályi Laj. Halmiba,n: Kölcsey Ján. Máté-Szalkán: 
Reök Gy. Nagybányán: Papp Kár. Nagy-Ká1'olyban: 
Ilyasevits El. Szinyé1·- Váralyán: Kamaráth Laj. 
N agy-Son'tkuton: Horváth Fer. 

Zilahi trvszk. E1n.: Szőke Bál; ügy.: Gazda 
Fer. - JárbiJ'. Zilahon: Darvas Ign. Szilágy-Csehen: 
Pap Sán. Szilágy-Somlyón: l\lile Mib. Tasnádon: 
Del'ecsényi AIb. Zsibón: Benkő Józs. 

III. Győri kir. i télő tábla. Elnök: E'rdélyi 
Sándor. 

Gy/Jri kir. /öi/;gyész.' . 
Györi trvszk. EIn.: Sebő InI. ~ ügy.: dr. Flttler 

Bál. - Járbi1·. Györött: Lacza I{ár. Győr-Szt-Már
tonban : Kanlpis Iv. Magyar- Óváron : Lepossa Dán. 
Nezsideren: I{arsay B. Téthen: Galamb Kris. 

K071Láronti trvszk. EIn, : Pulay G.; ügy. : Kosár 
Dezs. - Járb·íl'. Komáro'JJ1,ban: Keszler Ján. Eszter
gomban: l\fagos Sán. Mllzslán: Schável Kár., Nagy-

19* 
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Ign~ánaon: I\:ukorelly I\:.ál'. 0- Gyallrúl: EIUanuel 
JóZS. Tatdn: Gábel Per. 

Sopron,i trvszk. Elnök: Takács Déues; ügy.: 
' Tághy Mihály - Já11 bi1·. Sopronban: GonzaIes 
Frigy. CselJregen: Köninger Ant. Csornán: Mayer 
Laj. Felső-Pu.lyon: Hannibal Mór. Kapuváron : Kél'y 
I\:.ál. Kis-lI!Iártonba .. n: Sohál' Laj. Nagy-Mártonban 
l\iátisz Alb. 

Szo7J1Jbathelyi trvszk. EIn.: dr.Laky Krist.; ügy.: 
Ajkas Kár. - Járbir. Szombathelyen: Gruber Ede. 
Felső-EőTö'n: Pogány Gusz. Kis-Czellben: Kováts 
Ant. Kár'lnenden: Illés Ant. Kőszegen: Szluha Dén. 
J.,Iura-Szonzbatban : Augustich Pong. Német- Ujváron 
(11'. Szabó Imr. Sárvá1'on: Galba Laj. Szt-Gotthárdon : 
Galgóczy Em. TT asváron: Korchmáros Gásp. 

VeszprénLi trvszk. EIn.: Csenkey G.; ügy.: 
Gerő Antal - Júrbi7~: Veszprémben: Bohuniczky Ód. 
Pápán: Mikovényi Odön Devecserben : Göbel Gyul. 
Enyingen: Mészöly Gy. Zirczen : Galamb Ist. Bala
ton·Füreden: MóroC'za I\:áI. 

Zalaegerszegi trvszk. EIn.: Grubanovics G.; 
ügy.: dr.Felber Arth.- Járbi1'. Zala-Egerszegen: Vizy 
Gy. Alsó-Lendván: Karabélyos J1.J1. Sümegen: Horváth 
Ed. Tapolczán: GombáR Ant. 

IV. Kassai kir. itélő tábla. EIn.: Ouerscha1l 
Adolf· 

Kassai kir. fői~gyés::-: Párvy Iván. 
Bereg szászi trvszk. EIn.: Arnold Sán.; ügy.: 

dr.Böszörményi J. - Járb'ir. Be1'egszászon: Szarka L. 
Alsó- Ve1'eczkén: Babinocz Ján. Ilosvún : Krasznay '~ik. 

~ 

M.-Kászonyban: Szabó Károly Mnnkácson: 8panyol 
reál. Nagy-Bereznán: Petri Józséf Nagy-Kaposon: 
Csonka B. Nagy-Szőllősó'n: Egri I{ál. Szobrflnczon: 
ICormos B. Ungváron : Popovits Mik. 

Eperjesi, trvsz7c. EIn,: Palugyai Gusz.; ügy.: 
Huszár N án. - Járbir. Eper/esi' L: ICeczer Im. Bárt
{án: dr. Brujtnan ViI. Girálton : Irinyi Csaba. Kis
"Szebenben : Marthényi Fer. Lemesen: l\fayer ~Tct.ll. 
Szvidn'iken: Szepesházi 1111.. ' , 

Bq 
Joz~ . 
Olcbv~ 
tI/n: ~ 

dÚl/yl} 
LOo 

Eiserl 
lIyal/. 
Jnllrko" 
Szepea' 

\ ' 

Haz~lX 

Jlis 
Amort 
Ede/in 
Mezó-K' 
lozs Ho 

Ri 
Kuoimi 

• 
Tam. S 

Lász. 
Vara nn, 

V. 



ll: Emanuel 

Den es; Ü~y,: 
: Gonzale; 
, : ~rawJ' , 

" Kerr 
agy,Jfártonou;I 

, Krist.; ügy,: 

: Gruoel' Eae. 

: Kora!~ 
, Szluha Den, 

me!'0varol/ 
gnlthi/rdnn 

tunanovics G, ; 
I~rizeg e ll: YizJ 

: Hon'aln 

: Olmsdwll \ 

, 
ton , 
j,l S' .. U , an, ; U~)' , : 

.NI : Szarka L. 

Kraszna" Yik 
('sOl!: Spau!ol 

~u~ll' Ka r08Ún 
, 

II ' Szuorr/ltrlÚlL 

II ' 'G , Ü~' al USZ, I t ' 

~eczer IlU, BilI' 

lr;,utl üsa1Ja,! 
: ~Iar 

~93 

E.."assaL trvszk. EIn.: Pécby Aur. ; ügy.: Paksy 
Józs. - ,Járbir. Ka!5Sán: Madará9z Ján. Szepsi'n: 
Olchváry El. TO'l"nán: Máriássy Arp. Abauj-Szán
tón: 8chváby Sán. Szikszún: Szentléleki Lász. ZS(l;
ddnyon: Gedeon Ist. 

Lőcsei. trvszk EIn.: Engelmayer Józs.; ügy.: 
Eisert Ist. - Járbir. Lőcsén: I{ail Lász. Güllniczbú
nyán: Mattyasovszky Gáb. Iglón: Fest Ottó. Kés
máfl'kon: J\.lattyasovszky J ózs. L1.~blón: Gresch Gy 
Szepes·Szombatban: fIensch Aurél. Szepes- T7áTalján : 
Hazslinszky Marcz. O-Falván: Lehoczky Laj. 

Miskolczi trvszk. EIn.: Ortvay Miksa; ügy.: 
Ambrózy Mihály - Járbir. Miskolczon : Strazsek J álJ. 
Edelényen: Balogh J án. Mező-Csáthon: Geőcze Bert. 
Mező-Kó'vesden: Tarnay Gy. Sajó-Szent-Péteren: Ko
lozs Barna. 

Rirnaszornbati trvszk. EIn.: Fornél Jen. ; ügy. : 
I{ubinyi Al. - Járbir. Rimaszombatban : Löcherel' 
Tan1. Nagy-Rőczén: l\lolitorisz Ján. Rirna-Szécsen: 
Lengyel Gygy. Rozsnyón: Tichy l\iih. TOTnalján : 
Borsody Józs. 

Sátoralja-uj helyi trvszk. EIn.: Harnmersber.~ 
Jen.; ügy.: Hlavaty Józs. - ,Já'rbir. SátoTalja-Uj
helyen: Balogh Kár. Gálszécsen : Görgey Gy. Homon
nán: Cseley Gusz. Királyhel1neczen: Zsarnay Már. 
Na,qy-Mihályon: Roskovics Ján. Szerencsen: Füleky 
Lász. SztTopkón: Urbán Ist. Tokajon : Láczay Kár. 
Va'rannón: Antalóczy Ant. 

V. Kolozsvári kir. itélő tábla. Elnök: Be'J'-
ezelly Jenő. 

X:olozsvári leir. főü gyész: Vila Sándor. 
Beszterczei trvszk. EIn.: Kenyeres AcI.; ügy. = 

Láng Gusz. - Jár b ú·. B eszteTczén: Sill Hen. Naszo .. 
d on: Pap Lász. O-Radnán: Kovácsy Al. 

Deési. trvszk. EIn.: Balázs l\tlát.; ügy. : Brnst Ig.
J áfrbir. Deésen: Boc1ó Sán. Bethlenben : Imreh Don . 
Csá ki-GoTbón: Ballok I{ár. K ekesen : Agricolva Ad . 
Magyar-L áposon: Váradi Ist. Nagy-Ilondán: Bar
aócz Sán. Sza1nos- Ujvár on : Gajzágó Fer. 
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D~uai ~~·uszk. ~In .. : dr. S~lyoill Fekete Fer.; ügy.: 
Horvath Sun. - Jarb1-r. Dfvan: Jaszenovich Ist .. Al
gyógyon: Balog Józs. Hátsze,qen: Veress Józs. Kúriis
bányán: Zomor Ant. Ma1'os-Illyén: dr. Korber End. 
Pu/iban: Pásztóhy Tib. SZÚszvúroson: Nemes Sán. 
Va;'da-Hunyadon: dr. Rieger Alad. 

Gyulafehéruári truszk. EIn.: Zsakó Ist.; Üoy.: 
Csiki Lász. - JÚt·bir. Gy~tla.fehérvÚTon: Csécs And. 
Abrudbúnyán: Zann.thy Gáb. Balázs,falván: Enyedy 
Laj. JjlIar;'os- U/vál'on: Elekes Alb. Nagy-Enyeden ': 
'Vajda Pét. Topúnfalván: Loyczel Fer. Vizaknán .-' 
Gajzágó Tivadar. 

Kolozsvári trvszle. EIn. : br. Szentkereszt y Zsig. 
ügy.: Lázár Au!'. - JÓrb1·1·. Kolozsvá'l' vidéki: N esz
tor Lász. Iiolozsvár városi: l\.:Jontovich Gy. Bál~fly
Hu,nyadon: . . . . . . .. Hl:dalmáson: Schopf Gy. 
lr[óf'son: E:ovács Ist. Tekén: Graesel' I\:ár. 

.Jf agy -szebeni trvszk. EIn. : Jánosi Sán.; ügy. : 
Tiszler DOlll. - Járbú'. Nagy-Szebenben: Fuchs La.t. 
Szúsz-Sebesen: Egyed Kál. Szelistyén: Pápist N án. 
Szerdahelyen : 'Yelter l\fih.. fJjegyházán: Fabritius 
Frigy. 

Tordai trvsz/e. EIn.: dr. Damokos Ant.; üg~~.: 
clr. Pap DOlll. - Já1'bir;·. Tordán : Csegezy Mih. A,lsó
JáTán: Felszegi Laj. Felvinczen : Keresztes Arp. 
Maros-Ludason : Laczhegyi Frigy 

VI. Marosvásárhelyi kir. ítélő tábla. EJnök: 
Elpkes P.il. 

JJfarosvdsdrhelyi leir. főüOyész: (lásd ICo 
lozsvárt.) 

Brassói trl:szk. EIn.: Deési ,Ján~; ügy.: Bodó 
Sán rl. - J(írbir. Brassón: Skita l\lih. Fogarason : Ti
bald Mib. H08szufalun: Herszényi I\:ál. Srí J'h-ÚJl!J0n : 
Gál Donl. Ze1'nesten: Penciu l\fik, 

Csikszeredai trvszk. EIn.: Gyárfás Lttsz.; ügy. : 
Bartha Ign. - Járbir. Osiks·zeredún., : Csanády Béla. 
Os.-Szt-lJtlá"tonban: l\Iál'ton Fer. Gye1'gyó-Szent-.11fik
lóson: Szász Ig. 

Erzsébefz'á rosi. trvszk. EIn.: Ven Andr.; ügy.: 
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Theil Ist. - .lárbi-r. Erzsébetvároson : Gillyén Laj. 
Dicső-Szent-Mártonban: Végh AIb. Hosszua.szón : 
I\:.elemell Lász. Kő7zalJnon: Issekutz GyuL Medgye
sen: Graeser Frigy. N agysink,en: Kaufmann I(ár. 
Seqesvárron : Simon AIb. Szent-Agothán : Pildner Kár. 

Kézdi-vásárhelyi trv::;zk: EIn.: Ponory Sán.; 
ügy.: Solyom Mik. - JárbiT. Kézdi- Vásárhelyen: 
Fejér Kár. Kovásznán: id. Dobay János. Szepsi
Szent-Gyiirgyán: SyIvester Dén. Nagy-Ajtán: Szo
tvori Józs. 

L Marosvásárhelyi trvszk. EIn.: Szentmarjay 
Dezs.; ügy.: Gyárfás Laj. - Já'tbir. lJ!Iat'o8vúsúr
helyt: Hincs Mik. lYlezöbándon: Illés Sán. Nyá1'ad
Sze'redán : Mikó Kár. Szász1'égenben: Rozsnyay Fer. 

Székely-udvarhelyi trvsz7c. Eln.: FIórián Ján.: 
ügy.: Diemár Kár. - Járbir. Székely- U dva1'helyen : 
Szabó Dén. Oklándoll: Kassay-Farkas Sám. Székely
I(e1'esztüron : Sebestyén Ist. 

VII. Nagyváradi kir. i télő tábla.EIn.: ZúdoJ' Gy . 
Nagy váradi, leír. főügyész: 
Aradi trvszk. EIn. Otrubay Kár.; ügy.: Parecz 

Gygy. - Já1'bir. Aradon: I{ugler Ján. BOTosjenőn: 
Bagyik Sán. Kis/enőn : Tabajdi Sándo Nagy-Bntfyin
ban: Seress Fer. Nagyhalnuigyon: Frics Laj. Pécs
kún: Noyák Ist. Radnún: Bartos Mih. Világoson : 
Hoffbaner Zsig. 

Gyulai trvszk. EIn,: Novák Karn.; ügy.: Czifra 
Imre. - Já,rbi1·. Gyulti.n: Fekete Gyula. Békésen : 
Sterka· Sulutiu Sán. Békés-Csabán: Petrovszky Józs. 
Orosházán: Sall Ján. Szarvason : Kontur Józs. Szeq-• 
hal'tnon: Sall Kár. 

.lvagy -váradi trvszk. Elr.: Gyalokay Laj. ; ügy. : 
if). BuIyovszky Józs. -Járbir. Nagy- Va radon : (városi ! 
Bulyovszky Józs. Nagy- T~áradon: (vidéki) I\.enéz Sán. 
Belé1~yeseJl : Benedek Lász. Berrettyó- UJfalun: Szakáll 
Pál. Elesden: Mütter Fer. lYlagyar-Cséken: Göndöc~ 
Lász. Marrgittán: Toperczer IÜí1. Nagy-Szalonfo]l: 
•..... Székelyhidon : Fényes En. Tenkén : Lengyel 
I(ár. .oVa8koh(l)~: Hajrrnathy Kár. . ~ 
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VIII. Pécsi kir. itélő tábla: EIn.: BlaskoviuJ, 
Is t'1J tI n. 

7) , • l' j' " .. , 
.FeCSI, ICI,!' .. ougyeBZ: 

) !(npo.SL'nr-v ~rv~zlc. EIn.: Dorner Zolt.; ügy.: 
l SIk LaJ. - Ja'rb~r. Kaposváron: Herman Man. 
Csu,/'gón: Andorka Gy. IgaZon,' J.\tIelicskó Mik. Len
gyelttitiban: Bogyay Sán. Marczalin: Barlhodeiszky 
Em. Nagy .. A.tádon: dr. Ballus Zsigm. Szigetváron : 
Zsiga Kál.. Tabon: Vajda B . 

. )4V'agy -lca7~.izBai trvBzk. EIn.: Tóth Lászl6: 
ügy. : Bogyay Od. - JI{1'bz:r. Nagy·Kaniz,'?án,' Osztel'
lnlber Lász. Osáktornyán: Simon Laj. Keszthelyen; 
Stocker Ant. Letenyén: Philippits Ján. Perlakon: 
Götz Fer. 

Pécsi trvszk. EIn: Sável l{ál.; ügy.: Zsolnay 
Gygy. - Járbil'. Pécsen,' Rásky l\lih. Dá1'dán: Ba
laskó J án. 2l!f ohácson: lVlatarényi Ján. Pécsváradon : 
Horváth l\lór. Sásdon,' Rihmer El. Sikló8on: Bauer 
Rez8. Szent-Lőrinczen: Pölt Kár. 

8zegzárdi trvBzk. EIn.: Dezseöffy G.; ügy.: 
I(rcsillarik r. - Járbir. Szegzárdon : Szendrőuy 
I(ár. B o ny hádon : Osztri ts l\fih. Duna-F ö' l dvá1'on : 
Szelle Zsig. Gyö'nkón: Muraközy Lász. Pakson: 
Bzentpétery Józs. Tamásiban " Gruber Iv, 

IX. Pozsonyi kir. itélő tábla: EIn.: Lehóczky 
Kábnlln. 
Pozso1~yi leir. főügyész: 
v1rnl~yos-nll[/;rót71 i trvszk. EIn.: Kulill 1111.; 

ügy.: Kovács· Sebestyén Laj. - JÚ1·bi1'. Aranyos-Ma,
'roikon: Vály B. Kór1nö'czbányán : Havas J? Léván: 
Gyenes .JÓzs. Verebélyen: Nemlaha Gy. Uibányán: 
Kraft Kár. 

&lYyitrai trvBzk. EIn.: Sándor G. ügy.,: dr. 
Lupkovics J. - Járrbir. Nyitrán : Juhász Vin. Ersek-
1.ljvú1'on : dr. Szirányi Gygy. Gal.qóczon: Benkeő G.111i.a
ván: .Jeszenszky B. Nagy-TapoZcsanyon: Girtler Alad. 
P ·rivigyén: Szaniszló Vil.. Sellyén: ~us.z J~n. ~~a
kulczán: Hajdu G. Szenlczen: l\lartenyl San. vag
uJhelyen: Ocsóvszky Fer. 

.. 
" 
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Pozsonyi, trvszk. EIn.: Petőcz Gábor. ügy.::
Kramolin Vik. - Járbir. Pozsonyban: Eremit R_ 
Bazinban: Streihammer Józs. Duna-Szerdahelyen: 
. . . . . Galánthán: Michnay J en. lr.falaczkán ." 
Berthóty Im. Nagy-Szombatban: Szászy Ag. Somor
ján : Szalay Amb. 

Rózsahegyi trvszk. EIn.: Porubszky Jen.;. 
ügy.: dr. Kubinyi Lajos. - Jáfrbir. Rózsahegyen : 
I{róner An. Alsó-Ku.binban: Bulla Gygy. Liptó-Szt
jlfiklós: Jeszenszky G. Liptó- Ujváron : Vitalis K. Ná
mesztón: Szontagh Szan. Trsztenán: ifj. Csillaghy Józs. 

Trencséni trvszk. EIn.: Siebenfreund B.; ügy.: 
Hibossy Kál. -- Jár bir. Trencsénben : Chudovszky 
Józs. Baánon: Motesiczky Ern. Bittsén: Akay Kor. 
Csaczán: Aleitner N án. Illaván : Baross Ant. Puchón: 
Bubla Ján. Vág-Beszterczén: N ozdroviczky Ján. Zsol
nán: Pribis László. 

X. Szegedi kir. itélő tábla: Elnök: Sélley· 
Sándor. 

Szegedi kir. főügyész: Lobn~ayer István. 
Nagy-becskereki trvszk. EIn.: Zsiros Laj.; 

ügy.: Pinkovics Ján. - Járbi·r. Nagy-Becskm'eken t 

Pobut Istv. J.1fódoson: dr. Szőke I{ár. Tó'rók-Becsén: 
.. ~ . . . 

Nagy-kikindai trvszk. EIn.: Róth Gergely;, 
ügy: Dús Sán. - J áfrbi1·. N agy-Kikindán: Eidenmüller 
Ad. Billéten: Demeter SzH. Nagy-Szent-Mi.klóson: 
Jurkovich Oth. TÓ1'ók-Kan-izsán: Georgievics Sán. 
Zsombolyán: Schwarz er Gy. 

Szabadkai trvszk. Eln.: Vasdényei G.; ügy.: 
Deák Péter. - Já1·bi1·. Szabadkán : Milasin J ak. 
Bács-Almáson : Kovacsits Ant. BaJán: Rácz Józs. 
Topolyán: Malonyai Ign. Zentán : Ringhoffel' Laj. 

Szegedi trvszk. EIn. : Muskó Sán.; ügy.: Schmidt 
Im. - Járbi'r. Szegeden: 'iViedermann J. Baltonyán: 
Petrovics Gygy. Csongrádon : Szarka Mih. Hódmező
Vásá'rhelyen: Cserba Fer. Makón: Dozsits Sán. Nagy
lakon: Váradi Kál. Szentesen: Gaál Sándo 

Uj vidéki trvszk. EIn.: Rácz Gyula.; ügy. :: 
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p'opovich Aur. - ,Jáfrbir. Ujvidéken.' ICovachich J ÓZH. 

O-BecBén: Bretska Fer. Palánkán : Tillinger Sán. 
.JvzBeffalvún (zsablyai): NikoIits Em. Ti.telen: Szabó M. 

Z~nubo,ri trvs~k.. EIn.: Széchény Józs.; ügy.: 
Do bak Bel. - J arb u'. Z o1nborban: Dömötör Pál. 
. Apa ti. n ban : Demeter H. Hóilságon: Susits Laj, 
"K -ulún: Lederer Gusz. 

XI. Temesvári kir. itélő tábla. EIn.: Pai88 
.Ando1'. 

Ten'b~svári, kir .. főüg-Ués;;.: (1. Szegerlen). 
FeJuerten'bplolnL trvszk. EIn.: Pászt Vil ; ügy. : 

Nikolits Ist, - Jár b ir, Fehé'rtemplomban: Ottrubay 
.J ózs. Dettán: Juschitz Kár. Károly/alván: dr. Kélei 
.Ján, Kubinban : Haupt Fl·igy. 01'aviczabányán: Virá
nyi Ist. Szászkabányá1l: Anner Ján. Verseczen : Eör· 
.dögh Virgo 

Karánsebesi, frvszlt;. Eln.: Salacz Béla; ügy.: 
dr. Gozsdu El. - Já r b,irl'. Karánsebesen : Kovács B. , 
Bosovicson: hely. lVláhr An. O-Orrsován: Németh 
Pböb. Teregován : Simon Gáb. 

Lugosi trvszk: EIn.: Péczely Fer. ügy.: dr, 
J~atona Bél. - Járbir. Lugoson: Popp Laj. Bogsánon: 
Paulovits Ist, Facsé ten: Kraczegh Gy, 

Pancsovai trvszk. EIn,: Vozáry Ján.; ügy.: lVIilas
.. :sevics Sándo - Járbi'r, Pancsován: Fritsch F. Alibv,· 
'ná1'on: Petö Zsig, An tal/alván: Szmoligovics Déu. 
Perlaszon: Sárdy J. 

Temesvári. trvszk. EIn.: Mály Ist.; ügy.: dl'. 
Gedeon Lász. - Járbir. Teuzesvá,ron: Hofbauer 
.Pét. B'll;ziáson: Benedek G. OBákován: Csapó El. 
_Lrippán: Bene Gáb. Réká~on: .' : . . . . . ,-.' 
Uj-Aradon: Medveczky Jan. TTlngan: Frohmaun U. 

Országos fegyintézetek. 

Illaván ; Lipót'vlÍJ·on,,. Mária-N ústrán ; Mwnkácson ; 
Nagy-Enyeden; Sopronban; ?za.mo,sl~i'~á,'ron; Váczon; 

.Szegelli ker. biFrtiin; AB~ódi. kn',. JO/l!'tlo- '~n~e~et ~ Kolozs

.-:yár'i javító-intézet; K'ts-ha'rtal kozvet'ttO-iJntezet. 

M 

He 
Fejf 

I • 

ras, ' 
Tere 
a bl , 
A 

a II 
let 
E 

kül; 
I 

szel 
Iam 

I 
ezre 



, 

Vi!; ~ 
" Olimi 

" &Ji, 

\' I 

.\1[; 

Jm~ 

Den, 

m', 

El. 

" 
II 

Ji, , 

29!) 

M. k. h,01~védelmi miniszteriulnI. 

Hon védelmi miniszter: Komlós-keresztesi báró 
Fejérváry 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 budapesti I. ker. országgyülési képviselője. 

Államtitkár: Vaiszkai és bogyáni Gro711;o n Dezső. 
a II. o. v. k. 1. Szt IRtv.-r. ks. k., a tovarisovai kerü
let országgyülési k~pviselője. 

Elnöki osztály. Ugyköre : Beaclványok felbontása, 
külön fentartott ügyek elintézése, Rendeleti közlöny 
szerkesztése stb. Osztályvezető: Bú'ó Pál miniszteri 
tanácsos (ez.). Katonai előadó: győri Farkas Fidél gy. 
ezredes. Miniszteri paran csőrtiszt : S aute'J' Gáspá'!' 
huszár százados. 

I. ügyesoport (I., II., TIL, IV. és V. osztályok). 
Csoportfőnök : Be.?,nolák Károlyezredes. 

I. ügyosztály. Ugyköre: Kiképzés, mozgósítás stb. 
Osztályvezető: M.~kulás K4.'roly őrnagy. 

II. ügyosztály. Ugyköre : Ossz es havidijasok nyilván
tartása, személyügyei stb. Osztályvezető: Orgonás 
Zsig1nond ezredes ... 

III. ügyosztály. Ugyköre: Legénységi ügyek, szolgá
<.ati könyvek stb. Os~tályvezető: Hegedüs Jenő őrnagy. 

IV. ügyosztály. Ugyköre: Népfelkelési ügyek. Osz
tályvezető: Oseszn,(ik Benő ezredes. 

V. ügyosztály. Ugyköre : Egészségügyi szolgálatra 
vonatkozó ügyek. A honvédorvosi tisztikar személyi 
ügyei stb. Osztályvezető: dr. CsaJághy Béla I. oszt. 
főtörzsorvos és a honv. orvosi kar főnöke. 

II. ügyesoport (VI. és VII. ügyosztályok). Csoport
főnök : Oserhalmay .. Ferencz vezérhac1biztos. 

VI. ügyosztály. Ugyköre : Ruházat, felszerelés, el
helyezés stb. Osztályf{5nök Blancz Vilmos vezérhadbizt. 

VII. ügyosztály. Ugyköre : Illetékek, élehnezés stb. 
Osztályfőnök Mihá{fy Győző II. oszt. fŐhaJbiztos. 
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XVIII. ügyosztály. Ügyköl'e: Elhelyezési ügyek 
, II 't' , t ' , b , sza l lllanyozas, ermeny- es anyag-járandóságok biz-

tosítása stb.Osztályfőnök : Galla8Y Gyula II. oszt. 
főhadLiztos. 

III. ügyesoport (VIII. és IX. ügyosztályok). Csoport
főnök : Grúz .A.lbert miniszteri tanácsus. 

VIII. ügyosztály. Ügyköre : Ujol1czozás, védtÖl'
vény stb. Osztá.lyvezető: Szu,borít8 Antal czimzetes 
min. tan. .. 

IX. ügyosztály. Ugyköre : Fősorozás ereuménye, 
hadjutalék stb. Osztályvezető: Láner Gyula osztály-, ~ 

tanacsos. 
IV. ügyesoport (X. és XI. ügyosztályok). Csoport

főnök : Bárczy I8/vlÍn miniszteri tanácsos. 
X. ügyosztály. Ugyköre : Beszállásolás, lószükséglet, 

altiszti igazolványok, menház stb.Osztályfőnök : 
Tibolth Lajo8 oszt ... tan. , 

XI. ügyosztály. Ugyköre : Athelyezések a hadsereg
ből és viszont, törvényellenes besorozások stb.Osztály
főnök : L080nczy GYÖ1'gy osztály tanácsos. 

V. ügyesoport (XIV. és XVII. ügyosztályok). Cso
portfőnök.; gróf Ráday'~ Gedeon miniszteri tanácsoR. 

XIV. Ugyosztály. Ugyköre : Alapítványi ügyek. 
Osztályfőnök. Ka8ic8 .fé ter oszt. tan. 

XVII. ügyosztály. Ugyköre : Külföldön tartózkodó 
magyar hadkötelesek ügyei stb. Osztályvezető: Szent
györgyi Lajo8 oszt. tan. 

VI. ügyesoport (XII. és XIII. ügyosztályok). Cso
pOl·tfőnök: Schytt1'a I8tván 111iniszteri tanácsos. 

XII. ügyosztály. Ügyköre : Horvát ügyek és fordítá.
sok. űsztályfőnök: Lf!1'1nann Józ8e! osztál~tanácsos. 

XIII. ügyosztály. Ugyköre : Felszólamlásl folyan)., 
elbocsátások stb. Osztályvezető: Szát8 Albert oszt. tan. 

"- Kúzvetlenül az államtitkár alú. 'rendelve. 

(XV. és XVI. ügyosztályok.) 
.. 

XV. ügyosztály. Ugy köre: Hadbirói kar szell1élyes 
ügyei. Honvéd és csendőr büntető igazságszolgálta-
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tásra vonatkozó ügyek. Havidijasok nősülési ügyei. 
Oszt.ályvezető: Dormándi Schober Károly tábornok-
hadbiró. •• 

XVI. ügyosztály. Ugy köre: Csendőr törzs- és fő-
tisztek mindenneluü személyi ügyei. A csendőrség 
katonai szolgálatára vonatkozó ügyek. A csendőrség 
szakszerű kiképzése iránti intézkedések. A csendőrségi 
szolgálati könyvekre vonatkozó intézkedések. A csend
őrség szervezetére vonatkozó összes munkálatok. 
A csendőrség legénységi létszámához tartozó egyének 
szabadságolására~ felülvizsgáltatására és nyugJíjazá
sára vonatkozó intézkedések A csendőr legénység 
közigazgatási úton való elbocsátása. A csendőr 
legénység nősülési ügyei. A m. kir. és m. kir. horvát
szlavon csen r1őrség jelvénypótdíj alap és jutalm~zási 
alapjára vonatkozó ügyek. A csendőrség mozgósitási 
ügyei. A gyalog tábori csendőrség ügyei. 

Osztályvezető: ll1urai és kőröstarcsai TiJrök Ferencz 
altábornagy, a magyar korona országaihoz tartozó 
csendőrség felügyelőjének teendőivel megbízva. 

Az. osztályvezető helyettese: Reinle Gábor csendőr 
alezredes. Beosztva: szakolczai K01"eska 17ilrnos csendőr 
százados; Fery Oszkár csendőr főha llnagy. 

--.~-

Se,qédhivatalok. Főigazgató: 
kir. tanácsos, szolg. kiv. honv. 

Honvédszálnvevőség. Főnök: 
oszt. fő sz álTI tanácsos. 

Bogdrl,n:{fy Ferencz 
" ornagy. 
Szilád7cy N orbe'rt II. 

lJfagyar l~i'l". állalni SZlíutt'evőszék. 
Elnök: Gajzágó Salarnon . 

H01~'1,(ít-szl(~'V01~-dalntá,t 
l~Orntány. 

, 
O'JlSZ(tfIOS 

Bán: Hédel'\rári gróf Khuen-Héderváry Kú'roly. 
Belügyi osztályvezető: Stankovié Daniló. 
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Horvát-Szlltvo'ltország közigazgatási 
beosztásct. 

I .. Lika-Krbava megye (székhely~ Goszpics). 
Zengg és Karlopago városokkal. 

II. Modrus-Fiulne megye (székhelye Ogulin). 
Bukari várossal. 

III. Zágráb Iuegye (székhelye Zágráb). 
Zágráb, I{4rolyváros, Sziszek, Petrinja és Ko
sztajnicza városokkal. 

IV. Varasd megye (székhelye Varasd). 
Varasd várossal. 

V. Belovár megye (székhelye Belovár). 
Belovár, K.örös, Kaproncza és I vanicsvár vá.ro
sokkaL 

VI. Pozsega megye (székhelye Pozsega). 
Pozsega és Bród városokkal. 

VII. Verőeze megye (székhelye Eszék). 
Eszék várossal. 

VIII. Szerém megye (székhelye Vukovár). 
Zimony, Mitrovicza, Karlócza és Péter,"úl'ad 
városokkal és városként szervezett Ruma l11ező
várossal. 
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