
1\)7 

Vegyes közlemények, 

A mé1"ge�ésről. 
A rnérgpzé-�ről közbiztonsági szempontból s hozzá 

zsebkönyvünk szűk keretében értekezést írni, igen 
nehéz felauat, mert a mérgezés tana (toxicologia) 
egymagában véve oly bonyolult, hogy külön szak
képzettség és hosszas tanulmány nélkül laikus által 
alig érthető meg. 

Miután azonban hazánkban is igen gyakoriak azon 
esetek, midőn polgártársaink - a gondatlanságból, 
véletlenségből, avagy önakaratból előidézett eseteket 
leszámítva is  -- mérgezés által elkövetett bünténynek 
esnek áldozatul: szükséges, hogy a csendőr-legény
ség a mérgezéseket il letőleg oly mérvü ismeretek
kel birjon, hogy ezek segélyével, az e faj ta gonosz
tévők üzelmeivel folytatott harczában helyét siker
rel megállhassa. 

Értekezésünk keretében röviden azon teendőket 
fogjuk tárgyalni, melyek mérgezések* előfordultával 
a csendőrségre háramlanak; a már véghez vitt ne
vezetesebb mérgezési esetek ismertetésével rámuta
tunk azon jelenségekre, melyekből a mérgezés fen
forgására okszerűen következtetni lehet - s melyek
ből egyúttal a büntette sek által kö\-etni szokott el
j árás is kiviláglik; végül röviden vázolni kivánj uk 
azon eljárást is,  m-ely lyel a mérgezések elkövetése 
megelőzhető, vagy legalább is azok száma csök
kenthető. 

Megjegyeztetik, hogy a csendőrségnek nem lehet 
hivatása, hogy mérg"zés esetén annak fenforgását, 
vagyis a tárgyi tenyúlludekot megállapítsa. Ez már 

* Ezen kitétel alatt mindig a mérgezés által elkövetett 
bűncselekmény értendő. 
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ll> szakértők, illetve a nyomozó hatóságnak fel 
adatao 

Ugyanis -o mint ezt már fentebb is hangsulyoz
tuk - a mérgezés tana különös szakképzettséget 
igényel, úgy hogy azt csak felületes vizsgálat után, 
sok esetben még a szakértő orvos sem, annál ke
vésbbé a laikus csendőr képes felismerni, m ert a 
mérgez éB tlinetei igen 80ksZ01° más betegségek tünetei 
hez feltiinően hasonlítanak és így gyanut sem kel

tenek. 
A legtöbbnyire tehát csakis a bonczolás, illet,e 

a hullarészek vegyi vizsgálata lesz hivatva a mér
gezést megállapítanio. 

De nem ritkaság az sem, főkép ha a hulla már 
hosszabb ideig a földben feküdt, midőn a test vegyi 
felbomlása következtében, a méreganyag felszivó
dása vagy egyéb okok folytán, a mérgezés fenfor
gását még a hullabonczolás, illehe a vegyi vizsgá
lat sem képes kétséget kizárólag megállapítani és 
így sajnos megtörténhetett, hogy a bűntény t bizo
nyító egyéb adat hi ányában a legocsmányabb bűn
cselekmények megtorlatlanul maradtako 

De ha a mérgezés megállapítása nem a csendőr
ség dolga s ha annak felismerése oly nehéz, hogy 
sok szor még a szakértő orvost is tévedéshe ejti: 
kérdés, minő kötelmek hárulnak a csendőrségre 
mérgezés, illetve annak gyanuja esetén ? 

A nyomozást teljesítő csendőrnek a l egnaoqy o bb 
odaadással és ta l'ílék on yslÍ.f/gal g yiijt eni kell a mér
gezési bünlényny el összejüggií gYC/llu okokat és bizo 
ll!/íte1.:okat és oda kell tör ekednie, hogy a nyomozá
SeLt meghafá1°ozott ir,íny ba te 1°clve, egyes személyek 
elleni i,irvénysze10ü fcll épé s10e elegendő alapot ny erjen. 

Igaz ugyan, hogy ezen últalan08 irftnyp.tv csak 
gyenge táUlasz a nyomo7.ó csendőr eljárásában, figye
lembe veendő azonban, hogy a nyomozás irányitása 
mindig a fenforgó esettől és az adott viszonyoktól 
függ, ez okból aunak keresztülvitele az elj:íaoó csendőr 
helyes érzékére van bízva. 
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Minden büntény és így a mérgezés is, nyomokat 

hagy hátra, melyek a rendestől eltérőek és ép rend
kívüliségüknél fogva a hivatásos nyomozó közeg 
figyeimét fel kell hogy keltsék. 

Ezenkívül a csendőr a nép között forogva, ha 
annak bizaimát bírja, sok oly gyanukörülményről 
szerezhet tudomást, melyek segélyével a bűntény 
felfedezésére vezető helyes fonalat megtalálhatja és 
így magának az eredményt biztosíthatj a. 

Mérgezés yyanuja esetén ajánlatos - hacsak kü
lönös okok fenn nem forognak - hogy a nyomo
zás keresztülvitelénél az orvosszakértők, killönösen 
pedig a beteget kezelt orvos véleménye is kikéres
sék és annak útbaigazításai fig5'elembe vétessenek, 
mer t ezeN a helye8 nyom f eltalálá8ára nézIle min
d enesetr e nayy bec8csel birhatnaJr. 

A.. fentiek előrebocsájtása után rátérünk azon tudni
valók ismertetésére, melyek a csendőrséget a méreg
tan köréből érdeklik. 

Általában véve oly vegyi anyagot, mely a szerve
zetbe jutva, arra káros hatást gyakorol, mé?·eqnek, 
az általa előidézett hatást pedig mé?ogezésnek ne
vezzük. 

Mérgezés többféleképen jöhet létre, aszerint a mint 
a méreg bevétel, azaz az emésztőszervek közvetíté
sével jut a testbe, vagy pedig oly módon, hogy se
bekkel érintkezik s ezek útj án vitetik távolabbi test
részekhez; végül ha gázok alakjában a légzőszer
veken át vétetik fel a szervezetbe. 

A hatás rögtön, vagy biz onyos idő 'In'ulva követke
zik be, mi a méreg saj átságos tulajdonságától függ. 

A mérgek szilárd anyagból valók, cseppfolyósak 
vagy légneműek lehetnek, hatásuk és gyakorlatilag 
való felismerhetésükre tekintettel pedig általában 
"éve ma?·ó és nem .m a?·ó�mérgekre csoportosithatók.* 

* A mérgek tudományos� 'osztályozása természetesen 
több csoportot ismer, de a csendőrnek elég, ha a fenti 
osztályozást tudjao 
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Mérgezé�1"e következtethetünk, ha különben egesz
sége8 egyének hirtel. n vag y a án yl ag 7'úvid idő alatt, 
erős hÚ/l ylÍs sal , hasmenesset, nagy fokll elesetlséygel, 
esetleg gorcoijkkel v"gy hiídésekhel, fovlIbbá b"dulat 
vagy önfudútlansággal járo, ren des en gyorsan f oko
zúdo /ülle/ek közútt megbetegszenek, v agy ha a be/e
geken hátelen, leginkllbb valamely szer, él el, ital, 
bevétele utan a fentie/. hez hax onlo tünetek lépn ek fel. 
vagy ha fgyszerre üibben betegedtek meg egy időbm 
és uyyanl/zon tünetek k,izutt. 

Ezen tüneteknek megállapítása s az ebből folyó gya
nuokok gyüjtése, a mérgezés, vagy annak gyanuj a ese
tén eljáró csendőrség egyik fontos feladatát képezik. 

A maró mél'gek a fenti tüneteken kivül még a test szö· 
voteiben roncsolást is  idéznek elő, melylyel sol,szor a 
szövetnek a mérget jellemző elsllÍnesodése van egybe
kötve. 

A leggyakrabban előforduló mérgek s azok ismer
tető fő tünetei aláb bi táhlázatból vehetők ki: 

A méreg elnevezése I Ismertető 
fötlhl�t 

BOl"szesz Lehellet bur8zesz-

(Alkohol) 8zagu 

Egérkő. l\1Ü'eny* lwleraszel'Ü 
(Ar7.én S�precsüa) tÜll' tek 

-----

Karbulsav 
(Ac, cal'oolicum) Karbolszag 

-

Széusav 
(Ac. cal'oonicum) 

-

Sósav lj !szürkés 
(Ac. hidrochlol'icum) 

---

Légenysav Húrga. 
(Ac nitl'icnm) II Kénsav, Vitriol. BézgiLlicz 

-

�. fekete (Ac. su[(micnm) -<l 

* Ide tal'to7.nak még különféle al'zéntartalmu készit
mények, pL légypapil'. 
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A méreg elnevezése II Ismprtftő 
főtllnl't 

Sisakvirág Bó.litó 
(Aconitum) 

Nadragulya, Red"szirom Bó.1ttó 'l'eljc'i 
(Atropin) puvillo.tAguhÜ 

r--
Chlol'oform B6dit6. liloroiorm8za� 

(Belebel \ e, vagy brlsöleg) f-
G"űs,űnke -

(Digital is) --

Gombami>reg -

(;\fuscarin) -- ---

Hignnysublimat -

(Hychargyrium) 
Csalmatok -

(Hyo�c:vamusL ----

Lugessenti>l, Mar6lug NyákbHrt�a pörk: 
(Kali) febér 

hlákonyk -

(MOl'l'hium) 

lI1ákony -

(Opinm) 

Gjufa Gyura· (ph�8phor)· 

(PhIJspltor) 8,8� 
---- -

Stricbnin II Dermcttség 

Mér�ezés, vagy annak gyanuja esetén épúgy kell 
eljárni, mint az emberek élete és testi épsége elleni 
bűncselekményeknél szokásos. 

Ha a tárg,Vi tényálladék, vag,vis a méregszer hatósá 
gilag megállapíttatott és a méregszer is  ismeretes, 
akkor az abból netán fenmaradt, vagy elrejtett méreg
nek -mint bűnjelnek - megszerzésére kell törekedni . 

* Ide tartozik a mákfej ekből készitptt főzet is, melYet 
pl. gyermekek fájdalmának csillapitására szoktak kéRziteni. 



.cl. betegnek (elhunytnak) hányadékát és ürülékét, 
melyet a tettesek rendszerint megsemmisíteni szok
tak (a mi megint gyanuok) - ha csak lehetséges -
biztositani. azt gondosan elcsomagolva megőrizni kell, 
mert az abban feltalálható méreg bizonyítékot (bűn
jel) képez. 

Előre megfontolt szándékkal elkövetett mérge· 
zés - tehlí,t gyilkosság (kisérlet) esetén - a tütt 
elkövetésének indító okait kell fürkésznünk. 

A gyilkost többnyire haszonlesés, vagyoni érdek, 
boszú, szerelem féltés és másnemű nemtelen szenve
délyek szokták a bűncselekmény el követésére indí· 
tani, bár - mint azt- később látni fogjuk - számos' 
oly eset is fordult elő, hogy különösen nők, valami 
ellenállhatatlan, őrült gyilkolási ösztön rabjaiként, 
minden különös megérthető indok nélkül egészen 
ismeretlen egyéneket mérgeztek meg. Es igen gya
kori jelenség ez esetben az, hogy az ily méregkeve· 
rők áldozataik közelében maradnak, sőt látszólagos 
részvéttel ápolják őket, ép ellenkezőleg más gyilko · 
sok ama gyakorlatával, hogy a tett elkövetése után 
a helyszinétől menekülni iparkodnak. 

Sajátságos jelenség az is, hogy a méregkeverők 
nem érik be egy gyilkosságga.l, hanem ha az sike
rült, megismétlik azt, míg végre ellenállhatatlan 
vágy ból tömeges gyilkosságokat követnek ül. 

A mérgezések bűnkrónikáiban kiváló szerepet ját· 
szanak a nak. 

Lucrétia Borgiától J áger Mariig számos nő használta 
a mérget a gyilkosság eszközéül, hallatlan vakmerő
séggel és határtalan cynizmussal követve el a gyil
kosságok hosszú sorozatát, nem indulva meg a kisze· 
melt áldozataik leggyötrelmesebb szenvedésein sem. 

Ezen jelenség talán abban találhatja magyaráza
tát, hogy a nő már foglalkozásánál fogva legkeve· 
sebb feltünéssel juttathat ja a mérget áldozata éte
lébe, itlllába, orvosságába, továbbá, mert a nő ter
mészetének is jobban megfelel a méreg, a mely vér· 
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ontás nélkül az ellenszegülés kizárásával, biztosan 
és simán hat, e mellett a legkevesebb kO

,
czk�zatt�l 

is jár a mennyiben az áldozat gondos apolasa es 
a bet�" irányában tal. usított rész"ét az esetleg fel· 
merülÖ gyanu eloszlatására igen alkalmas. . . Ezek után rátérünk néhány hazánkban és a kul
földön elkövetett nevezetesebb mérgezési eset vázla
tos ismertetésére melyből - a mennyire ez csak 
lehetséges - a tettesek eljárása és a bűncselekmény 
felfedezésére vezető út is ki vehető. . 

I. Az 1896-dik orszá"os események közepette IR 
hazánkban, de még a 

"
külföldön is méltó feltünést 

keltettek a hódmezővlÍsá'rhelyi mérgezesek, nemcsak 
a bűncselekmények tömeges volta, hanem azo

,� slk�r 
mi att is, mely hosszú időn át a méregkeverok mu-
köuésével járt. . 

A mérgezések 1886-ig nyultak Vlssza, de s.zámo� 
mérgezési esetben az e}j árást ;neg kellett, szuntetm 
és csak hat oly eset vetetett

, 
t,argyalás. ala, melye�

ben a hullarészek megvizsgalasa alapJ án, az orsza
gos vegyész kétségtelenül megállapíthatta, hogy 
mérgezés esete forog fenn. 

A bűnszövetség hat nőből és két férfiból állott * 
s azért alakult hogy az áldozatul kiszemelt egyé
neket több te�etkezési társulatnál biztositva, öket 
a bizlositási üS8zeg megszel·zé.<e .vr'g�lt láb rtTI!l elt�gJje_ 

Hódme zővásárhelyen ugyams tomérdek Ily tarsu
lat létezett, melyek szövetkezetek módjára voltak 
szervezve és a kormány által megerő�ított . al�'psz�
bályokkal birtak. Tagjaik mérsékelt .belratásl dlJat es 
minden temetésnél nehány fillér Illetéket fizettek. 
ezzel jogot váltván, h�q a �átramar�dottak 10U-;-
400 korona temetkezéSI J arulekot kapJanak. A �za
mos egylet egyikébe történ� beirll:tkozás, a többlek
ben való részességet nem zarta kl, ezenfelul sem a, 

* Neveik: Szalai Jáger Mál'ia, Csordás Nagy L�d�a. 
Varga Lidia, Szappanos Judit, l\f

.
ucsi �ihályntÍ Tóth Lidia, 

ifj. Horváth János és Gulyás Kiss Samu el. 
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tagok felvétele, sem a biztosítási díj fizetése alak
szerűséghez kötve nem volt, a biztosítási díjat is 
többnyire közbenjárók kezeihez fizették ki a h'llál 
oktillak klt1a'á.ya nélkül. 

Ezen hihetetlenül könnyelmií. eljárás tette lehe
tövé, hogy a méregkeverők ezen társulatokat szé
delgésre és vagyonszerzésre felhaszn álhatták. 

A bűnszövetség élén egy magzatelhajtás miatt 
3 évi börtönnel és kuruzslás miatt is többször bün
tetett li3 éves öreg nő, névleg : Jáger Mari állott, ki 
a halált hozó mérget czinkosainak többnyire 200 
.korona vé rdíjért szolgáltatta ki. 

A gy ilkoso/" eljl/rás(./,. a k,J"vetkezö volt: 
A kiszemelt áldozatot először beiratták, sokszor 

tudtnkon kívül, sőt részben egyenesen akaratuk elle
nére, több, néha 20 temetkezési egyletbe is. Az ál· 
dozatok töb bnyire a tetteshez közel rokonsági vi· 
szonyban állott, szerető gondviselésükre bízott, ré· 
szint pedig idegen, egyedül álló, oltalmat igénylő 
egyének voltak, kiket el látás ürügye alatt közös 
háztartás folytatására birtak rá. 

A mé'regsze1' arzén. némely esetbell hiqany('hlór volt. 
A mint már most a kiszemelt áldozat kissé gyen· 

gél kedett rögtön megkezdődött a .kura)), hónal)okkal 
előbb megbeszélt terv szerint. 

A gyengélkedés megszüntetés e végett előbb egész 
csekély adag mérget adtak be a betegnek az orvos
ságként szereplő méreg ből, néha meg az ételbe ve
gyítették azt. Ily módon természetesen a beteg álla 
pota súlyosbodott. ltögtön orvosért küldtek akkor, 
.ki gvógyszert rendelt, melyet azonban nem hasz
náltak, hanem mind nagyobb mennyiségü mérget 
adtak be a betegnek, és midőn a rendelő, vagy meg· 
hí vott második vagy harmadik orvos megjelent, 
már nem volt többé segítség, a beteg rövid idő 
lllulva, többnyire 8-10 nappal a .kura. megkez· 
dése után, meghalt. 

Jfegjeyyzendő, hogy minden eg?leS esetbf'1t több, 
TeSZ ben hatósági orvos közreműködését vették igény be, 

, , 
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de ezek közül egyik sem vette észre a mé�gezés 
tli.neteit, bár azok megvoltak, hanem termeszetes 
halálnemet így: hastIluszt, aggkórt, gyomorbaJ t, 
szervi szívbajt és így to"ább állapítottak meg. 

IO"fiza volt tehát Jáger Marinak, mikor a felfede
zés 

"
félelmében in<7adozó s hozzá tanácsért jötteket 

azzal nyucrtatta rZeg, ho::ry ő már évek óta űzi mes
tersé"ét � valamennyi esetben az orvosi segély 
igénybe

' 
vétele biztos eszköznek bizonyult a büntett 

felfedezésének meggátlására. 
A hosszú gyakorlatra való hivatkozás hihető is 

volt mert a nála tartott házkutatás alkalmával 19 
üve�ecskében tömérdek higany- és arzéntartalmú 
folyadékot találtak és habár a fölásott II hulla kö
zül csak 6·ban constatálta az országos vegyész a 
mérgezés oko.zta halált, feltehető, hogy ezen esete
ken kivül még számos más egyén is áldozatul esett 
a gyilkos bandának. 

Jellemző, hogy - a főczink�s Jáger Mari v�llo. 
mása szerint - Hódmezővfisárhclyt nyllvanos 
piaczon árulták a mérget. 

Bár a hódmezővásárhelyi temetkezési vállalatok 
vezetőségeinek feltünt, hogy szokatlanul nagy szám
ban fordulnak elő a városban há/elen halálesetek 

és hogy az elhunytak majd mind
,
en temetkezési t

,
á�. 

sulatnál biztosítva voltak, a halaI okának feldente· 
sável azért még sem törődtek. 

A gyilkos b anda felf�dezésére egy K?ti Julis ne;ü 
csel édlány megmérgezese vozetett, kmek test ver
bátyjában a hulla megszomlélésénél gyanu támadt, 
melyet a rendőrséggel közolvén, az az által folya
matba tett nyomozási eljárás során lehullt a lepel 
a gyilkos banda rémtetteiről.* 

* Az elsőfokú biróság Szalai Jáger !\fari, esor(lá� Nagy 
Lidia Varga Lidia, Szappanos Judit vi.dlottakat kötél 
áltA.li' halálrA. !\fuesi Mihályné Tóth Lidia és ifj. Horváth 
Jimos vádlottak at pedig életfogytiglani fegyházra itélte. 
A kir. emia a váUlottakat hosszabb-l'övidebb ideig tartó 
szabadságvesztésre marasztalta el . 



,II. � mult század e.lején (1807.) Bajorország egyik 
'yarosaban egy Zwanzlger szuletett Stemaeker Mária 
nevű nő élt, ki, bár istenfélőnek, alázatQsnak és 
sZQlgálatkésznek mutatkQzQtt is, mégis egyike VQlt a 
legnagyQbb gQnQsztevőknek a mére"keverők faitá-
jából. 

", 

Mint egy jegyző neje, boldQgtalan családi életet 
folytatQtt, melyből két gyermeke született. 

Az élvvlÍgy - mint It legtóbb méregkeve1'ő nőben -
benne is erősen ki volt fejlőd·ve. 

Többekkel szerelmi viszQnyt fQlytatQtt, de midőn 
már bájai elheryadtak, vagyQn hiányában, már haj
lQtt kQ!ban, kénytelen YQlt kenyerét idegen házak
nál, mmt gazdaasszQny megkeresni. 

Húsz éven át ide-Qda hányatva, nyugQdt QtthQn 
után vágyódott, de nem mini 8zIJlgáló, hanem IÚ·nŐ. 

AlattQmQs természete a SQk megaláztatásért, mit 
alárendelt helyzetében eltűrni kénytelen YQlt, bQszut 
fQrralt és czélj ainak elérésére mérget használt, mely
lyel látatlanul uralkQdQtt mindazQkQn, kiknek szol
gálni VQlt kénytelen. Ördögi kedvteléssel űzte gQ
nQSZ mesterségét, gyönyörködve embertársai bánatá
ban és szenvedéseiben. 

Az általa használt méreg többnyire egérkő (arzén) 
VQlt, melyet áldozatai italába, vagy némelykQr éte
lébe k,evert s melynek hatása nyughatatlanság, belső 
forrósag, erős hányás és hasmenés tűneteiben nyil
vánult. 

A méreg nála a bQSZÚ eszköze VQlt, de hasz
nálta azt a legkűlönbözőbb QkQkból is, főleg ha 
ez által kedvezőbb anyagi helyzetet vélt biztQsít
hatni. 

Igy méreggel étette meg aZQkat, kik őt boszan
tQtták, ingerelték; mérget használt, hogy a neki 
nem tetsző vendégeket a háztól elriaszsza, sQkszQr 
csak a:zért, hQgy mások szenvedéseiben gyönyörköd
Jék, mmtán a betegek görcsös vQnaglásai, arczfintQrí
tása. őt mulattatták ; mérget adQtt be, hogy alkalma 
nyiljék a megbetegedettet ápQlni, hQgy ez által az 
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illetők kegyeibe jussQn ; mérgez ett, hQgy a gyanút 
társszQlgáira háritva, aZQknak kellemetlenséget oko:!.
ZQn; megmérgezte sZQlgálatadója gyermekét, csak 
azért, hQgy az apával elhitesse, hQgy a gyermek ő 
utánna sir ; megmérgezte gazdája feleségét, hQgy az 
özvegy őt vegye nőűl. 

A hQSSZÚ gyakQrlat annyira megbarátkoztatta a 
méreggel, hQgy végre ellenállhatatlan kéllyszerből, 
mintegy mániáMI használta azt, csak azért, hQgy 
mérgezzen. 

Ezen szörnyeteg számQs egyént pusztítQtt ol, még 
többen szenvedtek a mérgezési kiséri etei által. 

Bűnös cselekményeinek - melyeket évek hQSSZÚ 
sQrán át űzött - felfedezésére egyik szolgálatadója 
gyermekének megmérgezése vezetett, kinek anyjilt 
már előzőleg szinte ő pusztítQtta VQlt el, aZQn ezé!-
7. attal , hogy az özvegy őt feleségül véve, gQndtala
Ilul élhessen öreg napjaira. 

SZQlgálatából ez utóbbi helyéről elbQcsájtatván, 
távQzása előtt bQszúból és aZQn számításból, hQgy 
gazdája a beteg gyermek' mellé ápQlóul visszahívja, 
mérget adott be a gyermeknek, a mitől az rQsszul 
lett és később meg is halt. 

EkkQr aZQnban szörnyű gyanú ébredt fel VQlt 
gazdáj ában s annak hQzzátartQzóiban, mely gyanú 
reá irányult. 

Visszaemlékeztek a SQk megbetegedésre és rájöt
tek, hQgy mindazQk jártak így, kik csak e nőtől 
ételt vagy italt fogadtak el. 

ElfQgatván, ez alkalommal nála két cSQmagban 
arzén tartalmú mérget találtak s midőn kérdőre VQn
ták, a legnagyQbb közönynyel ismerte be az általa 
elkövetett gyilkosságok éR mérgezési kisérletek hQsz
szú sQrQ�atát. 

A méregkeverő nőt 1811 szept. 17 én lefejezték. 
Halála előtt kijelentette, hogy az valóságos sze

rencse az emberiségre, mert nem lett yolna képes 
a mérgezési hajlamával felhagyni. 

III. A mult század közepén (18:-\0.) Brémáhan egy 
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Timm nevű becsületes és szorgalmas iparos boldog 
hftzasságban élt nejével, mely frigyből ikrek (egyIk 
fiú másik lány) származtak. , Á. lelÍnygyermek úgy testileg, mint sZ,eJlemIleg 
szépen fejlődött, jelleme azonban koran meg-
romlott, " ' " , 

MlÍr hét éves korában meglopta szulelt, ot even 
át folytatván a házi tolvajlásokat, melyek�ek e,l
követésél'el sohasem őt, hanom a cselé�seget es 
fivórét gyanusították, mit ő hallgatagon turt. 

A szülői háznál a leány gondosan ne"eltet��t �.lg'
yan, 

de mrgis hib:í.san, mert beczé
,
zgették" lllus,agan�,

k 
tömjéneztek és igy �en

,
ne a. kep�utatas, ketszlDu

ség és hazugságra valo hajlamaIt akaratlanul is 
na"yra növesztették. 

Igy faj nIt el
, 
a n;ár �ülönben , természeténé

,
l fogva. 

is rosszra hajlo leany es lett vegul gylikossa. 
'l'izenhét éves korában egy vagyonos kereskedő

höz ment férjhez, me ly házasság azon ban boldogtalaI? 
volt, Dlert férje kicsapongó életet folJ:tato;t, de � �ő 
is benső szerelmi viszonyban élt férje ket baratJa
vaI, mely nem maradt következmények nél�

,
ül, a 

mennyiben két gyermeket szült, kIknek apJaul a 
kÖ7.vélemény szeretőit jel

,
ölte mpg. , '. 

Férjének halála fordulupontut . kepezett az ozvegy 
életében, mert innen kezdve mmdJobban merult el 
a bűn fertőjében. 

S mi tette ezen nőt gono8zfevövé? _ . , . . 

Az élvvl/gy, hilts/iga, '" kinyelm,s, gondnelknlt flet

mód, i"in1i hajlama, beteges nltgyravlIgyl/sa,. mely
nek kieléqíléu?'1' Itnn rettent viH8za fl, leu.0cs/lwn?Jab

.
b 

blincselekmfnyektöl SIm, n legnagyobb h1d!Jgve.rrel es 
oly nagy fokú raffinerittval kave/!e el a r!!Itlkos8fl

g"k h08,�Zú s"rozata!. hogy csuk 43 eveB koruban hullt 

le tlZ ulczn orczúrol. . , 
Mint vaO'yonos özvegyasszony vígan élte VIlagát 

két udvar16Jávn,1, kiket felváltva boldogított szerel
mével. Szándéka volt, hogy ezek egyikéhez férjhez 
megy, de mert anyja egy Ízben kijelentette, hogy 
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ez az ő és férjének beleegyezésével meg nem tör
ténhetik, elhatározta, hogy szüleit méreggel pusz
títj a el, mely szándékát végre is hajtotta. 

Ezután megmérgezte három gyermekót, a sir szélén 
álló beteg testvérbátyját, mert azt hitte, hogy ezek 
akadályai az egyik szeretőjével való egybekelésnek. 

Midőn pedig észrevette, hogy ez ennek daczára 
sem mutat hajlandóságot őt nőül venni, ezt is meg
mérgezte, de előbb halálos ágyán megesküdött vele. 

Rövid fél év mulva hat családtagját és szeretőjét 
ölte meg ezen női szörnyeteg és oly ügyesen ját
szotta fl. bánattól megtört asszonyt, hogy a család
jában előfordult sok halálozás a legcsekélyebb gya
nút sem keltett, sőt nyilvánosan imádkoztak érte és 
magasztalták, mint a keresztényi türelem és meg
adás példaképét. 

Hat évi szünetelés után, miután anyagi helyzete a 
hiúságból gyakorolt jótékonyságai és költséges élet
módja miatt mind rosszabbra fordult, jegyet váltott 
egy kereskedővel, kitől hamarosan különféle ürügyek 
alatt, tetemes pénzösszegeket csalt ki és midőn attól 
tartott, hogy jegyese zilált anyagi helyzetét felis
merve, vissza fog lépni, patkányméreggel mpgétette. 

Ezen gyilkosságból anyagi haszna volt, mert el
tekintve attól, hogy a kölcsönt nem kellett vissza. 
fizetnio, j egyese ezenfelül végrendeletileg őt tette 
meg vagyona örökösének is, 

De ezen is hamarosan túladván, újbóli pénzzava
rában, egy szegény zenetanítónő megtakarftott 
pénzecskéjét vette kölcsön s hogy azt vissza ne 
kelljen fizetni, megmérgezte őt, megfosztva ez által 
annak világtalan apját is egyetlen támaszától. 

Számos mérgozési kisérletezés után ngyancsak ha
szonlesésből megmérgezte volt cselédjét, ki őt szá
mos éven át hűségesen szolgálta, ezután a vele egy 
házban lakó ismerősének betegágyban fekvő nejét azon 
ezéIból, hogy az özvegygyel elvétesRe magát. De 
megmérgezte ezt is, hogy őt ápolva, lekötelezett jévé 
tegye és igy még hamarébb elérje a kitűzött czélját. 

14 
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Ezen kisérlete azonban balul ütött ki, mert ennek 
révén aztán kiderültek ocsmány bűnei, melyeket 
hosszas vizsgálat után beismert. 

A nő 44 éves korában a mult század derekán 
Brémában lefejeztetett. Feje az ottani muzeumban 
spiritusban őriztetik. 

Az általa használt szer minden egyes esetben 
patkánymp.reg volt, melyet különféle kereskedésben 
vásárolt. 

Ezzel befejeztük volna az efajta nevezetesebb mér· 
gezési esetek ismertetését, végül csak megkívánunk 
felelni azon kérdésre is, hogy mi lillal előzheiök 
meg a mérgezé8ek. 

A felelet erre az, -hogy acsendőrségnek a gyil· 
kosság eszközéül szolgáló méregRzereknek a közön· 
ség általi megszerzését kell lehetetlenné tenni, vagy 
legalább is megnehezíteni, mert ha az e8zköz hiány
zik, a bűnÖd 8zlÍndék 8em való8ífhat6 meg. 

Bár az újabbi hatósági intézkedések s ezek között 
különösen a m. kir. belügyminister úrnak «A gyógy
szerek, gyógyszerfélék, mérgek és méregtartalmu 
anyagokkal való kereskedés tárgyában» kiadott ren
delete * a mérgeknek megszerzés ét megnehezíti, 
mégis - aránylag könnyű szerrel - még most is 
szerezhetők mérgek, miért is szükséges, hogy ezek
nek titkos, vagy nyilvános elárnsítása szigorúan 
ellenőriztessék s különösen azon egyének, kikre 
gyanu van, hogy méregszereknek tiltott készítésé
vel, orvosságként való eladásával stb. foglalkoznak, 
szemmel tartandók és ha erre törvényes alap van, 
irányukban szabályaink értelmében járandó el. 

Másrészt arra is kell ügyelni, nehogy méregsze
rek, vagy mérges anyagok gondatlanságból felügye
let nélkül hagyva, hivatlanok kezébe jussanak és 
bűnös czélokra felhasználtassanak. 

* Lásd a .Magy. kir. csendőrség sz o]g';lati körére vo
natkoz6 törvényes rendelkezések kivonatos gyűjteményé.
ben a 13. foly6 szám alatt felvett ,Szabályrendeleh-et. 

Á nyomo1tásnál j'ölmM'iilö és meqol
dandó kél'dé.�ek, teki'utettel (( '1'1'1/0'11/0-

zás i'rányál'a ... ft bii1/Cselekmények 
'Ininős iilé:sére. 

Az 1901. évi zsebkönyvünkben hasonló czim alatt 
megkezdett czikksorozat folytatásal<ént alább adjuk 
azon legfontosabb kérdéseket, melyek a 7'ablÚ8 és Z8a
rolá8 eseteinek nyomozásával állanak összefüggésben. 
(Az 1878. V. t. ·ez. B/kv. a büntettek é8 vét�eaekröl 34J,-35J.. §§.) . 

A rablá8 é8 zsarolás. 

Btkv. 344. §. A ki idegen ingó dolgot, annak bir
toko8ától vagy birlalójútól - ez va'IY mlÍs jelel/levő 
ell�n alkalmazott e7'ő8zl/kk�l vagy fenyegeté88el azon 
ezelbol 've8Z el, hogy azt Jogtalanul ellulajdollítsa: 
a m blás bünleltét követi el. 

Btkv. 345. §. Rablásnak fekillte/ik, ha a tilt ten
kapott t?lvaj 

,
a lopás

"
véghezvitele, vagy a lopott tÚ1'gy 

megtarta8a vegett, ero8zakot vagy fenyegeté8t használ. Btkv. 346.,. §. Ra,bláBn" k tekinfetik a lopci8: ha 
oly modon kovettet�k el, hogy véghezvirele czéljciból 
valamely 8zemély ö'ntudallan vagy védelme1'e tehe
tetlen állapotba helyeztetik. 

1. Mikor, hol követtetett el a cselekmény? 2. Tényleg idegen volt-e a terheltre nézve a cse
lekmény 

,
tárgy át . képező dolog? (Mert a saját dol

gán rablast senkI sem követhet el, még akkor sem 
ha az másnak használatában állott. ) 

, 

3. Ingó (a földtől külön vált, emberi uralomnak 
alávethetö) volt-e tényleg a dolog? (Az élőfa, a fű, ll. novény, az agyag, a homok, a mész, bár a földdel 
ossz e voltak nőve, továbbá a kerítés, a ""yári beren
dezés, stb. bár a földdel kapcsolatban vgltak, rablás 
tárgyát képezhetik, tehát ingó dolognak tekintendők). 

4. A dolog a birtokosától, vagy a birialójától vé
tetett el? 

14* 
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5. Ki ellen alkalmazt�tott az erőszak vagy fenye

getés? A rablott tárgy birtokosa, birlalója vagy egy 
harmadik jelen volt személy ellen? 

li. Miben nyilvánult az erőszak vagy fenyegetés? 
Nem-e használt a tettes valamely eszközt vagy 
feO'yvert? Az erőszak vag'y fenyegetés tényleg olyan 
v�t.e, hogy az által a megtároadott személy �ény
szerhelyzetbe jutott? Alkalmas volt;e az erosz�k 
vaa-y fenyegetés arra, hogy a megtamadott egyen 
ko�oly ellenállását legyőz?e ? , 7. A támadás közvetlenűl a személy ellen, tehat a 
személy izomerejének legyőzése czéljából alkalmaz· 
tatott-e, avagy nem-e .csak az ill ető személynek már 
meglevő védképtelenspge lett felhasználvo. arra, hogy 
az valamely tul ajdonában levő dologtól megfosztas
sék? PI. a teljesen részeg embertől. lá részegségé?en 
védelmére Képtelen, rabolni nem lehet. HaEonlonn 
nem képezhet rablást a cselekmény, ha a tettes az Jl
lető személyre o. szobaajtót rácsukja, s a kérdéses tár
gyat ugy vi'szi el . Mind o. két e�etbe? hiányzik u�yo.n 
is o. közvetlenül a személy ellen Irányzott eröszak_ 

8. Az alkalmazott fenyegetés tény l eg olyan volt·e, 
hogy az által e fenyegetcttuek vagy hozzátar�o�ó
jának, avagy valamely jelenlevőnek élete, testI ep
sége vagy vagyon a sulyos veszélynek tétetett kl? 
Teh:it olyan volt-e a fenyegetés, hogy azt .. a tettes 
azonnal végr .. hajthatta? Mert egy nem kozvetlen, 
hanem jÖ\'cndőbeli veszélylyel való fenyegetés nem 
tekinthető sulyos veszélynek. 

9. Az erőszak vagy fenyegetés tényleg azon czél
zatto.l alkalmaztatott-e, hogy a dolog eltulajdonít
tasék? Nem·e helyeztetett a megtámadott valamely 
más tehát nem rablási szándékból védelemre kép
tele� állapotba, s nem·e csak ezen áll apota lett föl
ha.sználva. arra, hogy pl. pénzétől megfosztassek. 
(Ez ugyanis n�m volna rablá�.) 

, 10. Tényleg Jogtalanul tul oJdomttAtott-e el a
. 

do
log? Tehát tudta-e a tette�, hogy

. 
a ker?éses targy 

nem o.z övé, hogy az masnak blrlalataban van, s 
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vajjon tényleg a saját vagyonát akarta-e a dolog elvétele által szaporítani? 1 1. Vajjon a tettes maga vette-e el a dolgot, vagy a megtámadott adta át azt az ellene tettleg alkalmazott erőszak behatása alatt? 12. Ha a tetten ért tolvaj a lopás véghezvitele vagy a lopott tárgy megtartása végett erőszakot va,\!y fenyegetést használ, - ki által és hogy éretett tetten, 
s ki ellen, mi módon s esetleg minő eszközökkel alkalmazta a tettes az erőszakot vagy fenyegetést? (34,�). S.) Nem-e hagyta a tottes az elvinni szándékolt dolgot vissza, és már csupán a menekülése czéljából alkalmazta az erőszakot? Ez esetben ugyan
IS csak lopás kisérJetéröl lehetne szó, kapcsolatban pl. testisértéssel, vagy hatóság elleni erőszakkal, stb. 1::1. Ha a dolog elvitele czéljából valamely személy 
öntudatlan vagy védelmére tehetetlen álJapotba helyeztetett, minő mód, vagy eszközök és szerek (pl. szeszes ital, kábító szerek stb.) által és hogyan helyeztetett öntudatlan vagy védelmére tehetetlen állal)otba? 14. N em -e forog fenn a rablásnak csak kisérlete ? (Pl. ha a személy elleni erőszak, vagy a dolog elvétele csak megkezdetett, de be nem fej eztetett.) 15. Nem e forog fenn felbujtás esete? (Btkv. G9. §. 1. p. Felbujtó.1 

W. Részt vett-e valaki a cselekmény elkövetésében? A cselekmény eikövetését szándékosan elő
mozdította, vagy könuyltetto·e valaki? (Btkv. 69. §. 2. p. Tettestárs, bűnsegéd.) 17. Hány éves volt a tettes? l\1ult-e már 12 éves? Ha igen, lő. életévét tulllaladta·e már? Birt e a 
cseleliménye bűnösségének felismerésére szükséges belátással? (Btkv. 8-t.. §. Beszámítást kizáró vagy enyl1ítö okok) 

Blkv. 3·50. §. A ki azon czélból, hogy mag/inak -vayy I/IlÍ8nl.lk jogtalanul 'vagyoni ltl.lBZnot 8Z. rezzen, 
'valaktt eTő.zak \'al varlY fe Iyegete"sel valaminek cselekve8rrr, eltiiréBére VarI!! elh"gyli.q',r'L 1.-ényBzerit : 
a 'Iltunnyiben cselekmél/y/e BulfJo8abban büntelendö 
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cselekményt nem képez - a zsarolás vét.qégét követi 
el és hm'om évig terjedhető foghazzal büntetendő. 

B/kv. 351. §. A zsarolás vé/ségét 7.öveti el, é.q a 
350. §. szerint büntetendő az : a. ki azon czelbóll 
hogy magán tk vagy masnak vagyoni husznol szé
rezzen, valakit 1'ápalmazó, vagy becbületBértő állítus
nak nyomtatvány által való kó'zzétételével fenyeget. 

Btkv. 352. §. A zsarolás vét8t'gének kisérlete bün
tetendő. 

Btkv. 353. §. Bűnteltet képez a zl'arolás és ö't évig 
te1jedhe/ő f�gyhúzzal büntetendő : ha 

1. a zsarolo gyilkossággltl, sulyos testi sértéssel 
gyujtogatással vagy 'lnás sulyos vagyoni kár oko
zá8!tval fenyeget; 

2. a köz hivatalnoki minőség szinlelésével, vagy 
valamely hatóRág I.ivatalos rendeletének ürügye 
alatt kövei tet- tt el. 

1. Mikor, hol történt a cselekmény ? 
2. J ogtala.n volt-e a czélba vett vagyoni haszon , 

azaz tényleg olyan volt·e, hogy arra sem a tettes· 
nek. sem másnak, a ki részére a kérdéses előny 
kicsikartatott, semmiféle jogos igénye nem volt. 

3. Minő erőszakkal vagy fenyegetéssel követtetett 
el a cselekmény ? Nem e irányult a cselekmény 
valamely ingó dolog elvételére ? ]';j:ert ez esetben 
nem zsarolás, hanem rablás esete forogna fenn. 

4. Az allmlD;lazott erőszak vagy fenyegetés alkalo 
mas volt·e arra, hogy a kényszerített egyént féle
lembe, ijedtségbe, vagy aggodalomba ejtse, s ez 
által akaratára oly hatást gyakorolj on, hogy a kér
déses elhatározásra indittassék ? Tehát a cselekvés, 
eltürés vagy elhagyás val6ban kierőszakoltatott·e ? 

5. Minek a cselekvésére, türésére vagy elhagyá
sára kényszerítette a tettes a károst ? (Pl. cselekvés 
lehet ez esetben, hogy a kénys:terített személy köl
csönt adjon, adós·levelet il'jon alá, valamely bizo
nyítékul felhasználható okmányt állítson ki stb.; 
türés: pl. valamely okmánynak megsemmisitését 
tűrje; elhagyás: pl. valamely kereset vagy per 
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megindítását61 elálljon, vagy a mál' megindított ke
resetet beszüntesse. 

6. A zsarolás nem-e akként lett elkövetve hogy a
, tettes erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kénysz�

ntette a meg zsarolt személyt, hogy ez egy másik 
személyt birjon reá valamely dolo" cselekvésére türé· 
sé:e . vagy el�ag:yására, mely ált� a tettes vagy egy 
masIk szemely Jogtalanul vagyoni hasznot szerez ? 
A cselekmény ugyanis ez esetben is zsarolást képez. ? A 

,
zsarol�s , nem· e valamely rágalmaz6 vagy bo· 

csuletsertő állItasnak nyomtatvány utján val6 közzé· 
tételével követtetett el ? (351. §.) Tényle'" rágalmu.z6 
volt-e az állítás, azaz olyan, hogy az, ha : valóságnak 
megfelel, ?kot, kép.ezhetett volna It bünvádi eljárásra, 
vagy az Illetőt kózmegvetésnek tenné ki ? (�58. §.l 

'I.'ényleg becsületsértő, azaz lealázó meg"'yaláz6 
volt-e az állítás ? (261. §.) 

' b  

8. Ha a zsarolás elkövetés ével a tettes közhivatal· 
noki minőséget szinleltvolna, jól megkülőnböztetendő, 
hogy a tettes nem·e tényleg közhivatalnok s nem·e 
ezen állását felhasználva követi el a zsarolást mert 
az ut6bbi esetben nem zsarolás, hanem hivatali

' 
hata· 

lommaI val6 visszaélés vétsége forogna fenn. (475. §.) 
9. Nem e forog fenn a zsarolásnak csak kiséJ1ete? 

352. §. (Pl. a fenyegetés megtöl'tént ugyan, de ne� 
:?lt e�éggé hatályos arra, hogy a fenyegetettet meg· 
ielemhtse s a zsarol6 által követelt cselekvésre stb 
�d��) 

. 

10. Nem·e forog fenn felbujtás esete ? (Btkv. 69. 
§. l. p. Felbujtás.) 

1 1. Részt vett e valaki a cselekmény elkövetésé· 
ben ? A cselekmény eikövetését szándékosan elő· 
mozdította vagy könnyítette· e valaki ? (Btkv. 69. 
§. 2. p.  'I.'ettestárs, bűnsegéd.) 

12. Hány éves volt a tettes ? Mult·e már 12 éves? 
Ha igen, Iti. életévét tulhaladta·e már ? Birt·e ú. 
csele�méDye bünösségének felismerésére szükséges 
belátassal ? (Btkv. 84. &. Beszámitást kizár6 va"'y 
enyhítő okok.) 

. " 
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.if. cl!Jonka lce1tű enibe1'. 
Az «Aranysas . szálló szobapinczére sápadtan ro

hant le az első emeletről. A sarkaiból majdnem ki
tépte az ajtót, a hogy benyitott az étterem be. 

- Stein úr, a hatos számban valami borzasztó 
történhetett - lihegte akadozva. Az arczáról csor
gott a yeriték. 

Egy percz mulva az összes személyzet, meg az 
egynéhány korai vendég mind a hatos számú szoba 
előtt állott; O lyan közönséges, vörösbarnára festett 
aj tó volt. Epenséggel -nem látszott olyan érdekes
nek, mint a mennyire bámulták. Mert a nagyobb 
részük csak az aj tót látta. Azt a vörös szalagot, 
mely az aj tó alatt kigyózott a küszöbre, csak az 
elől állók vették észre. Azok pedig a borzalomMl 
megmerevedve, hangtalanul bámultak a megaludt 
vértócsára. 

Mikor egy óra mulva megjött a hivatalos küldött· 
ség, csupán két rendőr állott az ajtónál. Csak lenn, 
a szálló előtt lehetett látni egy csomóba verődve 
ldváncsi, izgatott arczokat, a kik türelmetlenül les
ték, hogy mit fognak megtudni abból, a mi oda 
bent történt . 

- Nyissák fel - szólt oda a rendőröknek egy 
szikár, őszbe csavarodott úr, ki három társától ki
sérve felj ött a lépcsőn s megállt az ajtó előtt. 

Az  ajtó foltárnlt. A szoba közepén éjjeli köntös
ben, nagy vértócsa közepett egy fekete hajú férfi 
feküdt. Az arczát nem lehetett jól látni, mert az a 
padló felé fo rdítva, csaknem a mell e alatt volt. 

A négy férfi egy pillanatra megállt. A szikár öreg 
szólalt meg először : 

- Orvos úr, kérjük . . . 
- Az orvosnak szólított előr e lépett s ráhajolt a 

véres testre. 
- Tanácsos úr - szólt felállva - ezt az embert I 
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meggyilkolták, a kés még a mellében van, a mely 
bizonyára a szivig hatott . 

Erre ismét lehajolt és hanyat fordítá a hullát. 
Harmincz év körüli férfi volt ; merev arczára a ré
mületnek iszonyú kifej ezése volt rá fagyva, a mi 
borzalmassá tette a különben csinos arczot. A kezei 
ökölre szorultak s minden arra mutatott, hogy 
halála küzdelmes lehetett. 

A rendőrtal1ácsos a másik két rendőrtiszttel vizs
gálni kezdé a hullát. 

- Nos Bunkán, mi a véleménye, kérdé a taná
csos a mellette álló fiatal tiszttől. Ön a következte
téseivel már bizonyára többet kihámozott magának, 
mint a mennyit mi látunk, - tevé hozzá. 

A tiszt meghajolt ; csak a szeme borújából tört 
elő valami keserüség a gyengén gúnyolodó hangra. 

- Én csak azt látom, hogy ez az ember halott 
és hogy a halálát az a kés okozta, a melyet bele 
ütöttek a szivébe. Egyébként pedig a multkori eset 
óta tartózkodni fogok véleményem nyil\'ánításától, 
mielőtt bizonyltékaim lennének, különösen pedig 
akkor, ha Volbert úr is  jelen van. 

Az öreg úr ősz bajusza alatt egy gyenge mosoly 
rándult végig. 

- Ejnye Bunkán, nem kell azt mindjárt úgy 
venni. Aztán meg tulajdonképen a multkori esetnél 
is önnek volt igaza. Azt hiszem, az megfelelő elég
tétel volt önre néz\'e, a miért mi Volberttel eleinte 
nagyon fantasztikusnak találtuk a nézetét. Én sze
retem, ha a tiszt jeim versengenek, mert az ambi
czióra mutat, de semmi esetre sem akarom, hogy 
az a személyeskcdésig elfajuljon. 

De lllost lássunk hozzá a nyomozáshoz s először is  
azt állapítsuk meg, merre jött és távozott a gyilkos, 
miután tudjuk, hogy a szoba belülről volt elzárva. 

Nézze csak Volbert, - fordult oda a másik rendőr
tiszthez, - úgy látom, hogy annak az ablaknak 
fél sZllrnya csak egy�zerüen be van hajtva. 

- A gyilkos a szomszéd szobáb ól a falon keresz-
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tül jött be, hallatszott egy idő mulva Bunkán hangja, 
a ki ekkor már négykézláb gyorsan kúszott ide'oda 
a szoba padlóján. 

Valamennyien lehajoltak. A sarokban álló ágy 
alatt, a vékony mellékfaion jókora nyilás tátongott, 
a melyen egy ember szépen Mbujhatott. 

- A szálló tulajdonosa azonnal jöjjön be - kiáltott 
a tanácsos az ajtó előtt álló rendőrnek. - Ha sikerül 
me"tlldnunk, ki tartózkodott az éj folyamán a szom
szérl helyiségben, akkor a gyilkos kezünkben va�. 

_ Azt a tulajdonos aligha fogj a megmondam. 
A ki ezt a dolgot megcsinálta, annak volt oka rá, 
ho "y észrevétlenül j utlson a szomszéd szobába, -
váI"aszolá Buukán. 

_ Hohó - kiáltott fel Volbert, mialatt a szék 
alól melyen a meggyilkolt ruhái hevertek, egy vas
kos 

'
bőrt�rczát vett fel, - itt nem lehet közönséges 

büntényről szó, ez nagy szenzácziót fog kelteni -
s ezzel a tárcza tartalm át az asztalra önté_ Külön
böző bankjegyekben nagy halmaz pénz került az 
asz talra, azonkívül egynéhány okmány, mely a meg
gyilkolt személyére vonat�ozott. !>- többi }'-özölt egy 
csomó névjegy, melyek mmdegYlkén ez allott : 

J_ H. Palmer 
Firenze_ 

Ebben a perczben belépett a szálló tulajdonosa_ 
Izgatott arczán meglátszott, hogy nagyon sokért 
nem aduá, ha ez a dolog nem az ő házában tör
tént volna meg. 

_ � ézze Stein úr - s7.óHtá meg őt a Tendőr
tanácsos - nekünk mindenre szükségünk vall , a 
mi volt lakójáról egyáltalán megtudható_ Annyit 
már tudunk, hogy Palmernek hivták. Mióta tartóz
kodott ebben a szállodában ? 

_ Igen, kérem, Palmernek nevezte ,magát s a 
vendégkönyvbe is így van bevezetve. Ugy tudom, 
hogy Olaszországból jött ezelőtt három hónappal 
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azóta állandóan itt tartózkodott. Nagyon elvonultan 
élt ; az étterem be ritkán jött be, akkor is csak, h a  
nagyon kevesen voltak. Leginkább felhordatta az 
ebédjét s ha idehaza volt, mindig itt fenn vacsorá
zott. Egyébként meglehetősen bőkezűen bánt a llénz
zel, a mit a 'szobapinczér és házmester leginkább 
bizonyithat. Mindig egyedül járt, csak két izben 
láttam egy öreg úr társaságában, a ki mind a két
szer felkisérte s hosszabb időt töltött nála. Ponto
san fizetett s én látva, hogy nem igen szívesen vá
laszol, a szükségeseken kivül nem beszéltem vele. 

- Nem tudja, ki volt az az öreg úr, a kivel a 
meggyilkolt két izben fön járt ? - kérdi Volbert. 

- En nem ismerem, de a meggyil kolt a ház
mesterrel többször küldött levelet az illető részére, 
a kil'el valószinüleg üzleti összeköttetesben állott_ 

- Akkor bizonyára nyomára foguuk jönni, -
mondá a rendőrtanácsos, de most egyelőre sokkal 
fontosabb, hogy megtndjuk, ki bérelte az elmult 
éjszaka a szomszédos helyiséget, mert, a mint ott 
az ágy alatti üregből láthatja, a gyilkos a fal át
törése után a szomszéd szobából jutott ide s két
ségkívül álmában lepte meg Palmert. 

A szállodás arczán nagy megdöbbenés látszott s 
egy darabig hangtalanul bámult az öregre. 

- Egész érthetetlen előttem a dolog, - mondá 
azután. Az Q-ÖS és 7 -es szám, ennek a szobának 
szomszéd helyiségei, éppen a meggyilkolt kivánsága 
folytán soha senkinek sem lett kiadva, mióta ő itt 
tartózkodott s minthogy azokat, bár nem használta, 
állandóan fizette, a szobák folyton zárva állottak. 

Bunkán, a ki a fenti beszélgetés közben az ágy alatti 
nyiláson a szomszéd szobába átbújt s most ug.van
azon az úton visszatért, a tulajdonoshoz fordult. 

- Legyen szive s felhozatni a vendégkönyvet. Re
mélem, hogy minden utas nevét tartalmazza, a kik 
itt átvonultak. 

- Igen uram, erre személyesen ügyelek fel. 
Bunkán egy összegyürt papircsomót vett elő. 
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- Ezt ott a szekrény mellett, az ágy sarkánál 
találtam - mondá - s a papirdal'abkákat térdén 
kisimítani igyekezett. Futólag már megnéztem s 
meggyőződésem, hogy ez a kulcsa a rejtélynek. 
Most csak a lakatot kell megkeresni hozzá, hogy 
az egész világos legyen. 

- Ez itt egy közönséges boríték - szólt, a mint fel 
mutatá a papirt. A Palmer nevére van czimezve. Se 
bélyeg, se bélyegző nincsen rajta, tehát vagy hordár 
hozta a részére, vagy a mi valószínübbnek látszik, 
egyszer csak az asztalán találta. A ki ezt irta, az két 
szóval is nagyon sokat tudhatott mondani. Nézzék l 
és egy közöns�ges levtílpapirt tett az asztalra. Erő
teljes vonások kal olasz nyelven két szó állott rajta : 

« Emlékezzél Anikóra l .  
Semmi egyéb. 

- No én legalább is azt hittem. hogy a gyilkos 
arczképét fogj a kihámozni azokból a papirosokból, 
j egyzé meg V"lbert s kicsin) lőleg tekintett végig a 
Bu nkán le /etén. - Egyáltalán nem látOlD be, hogy 
micsoda fontosságot tulaj donít ön annak a két szó
nak, mert hogyha azt akarj a kihozni belőle, hogy 
Palmer boszúnak esett áldozatul, arra ugyan ez a 
halom bankjegy, melyet fl gyilkos meg sem érin
tett, sokkal kézzelfoghatóbb bizonyíték. 

. Bunkán hangján némi sértődöttség volt érezhető, 
midőn válaszolt. 

- 'fávol legyen tőlem, mintha én azt akarnám, 
hogy Volbert úr ebből valamit is belásson . Én be
érem azzal, hogy - megtaláltam s ennek révén bi
zonyosan tudom, hogy a gyi l kos előro figyelmez
tette áldozatát, hogy meg kell halnia. És ha ön 
mosolyog is, már most is  mondhatok annyit, hogy 
a gyilkos egy magas termetíí, nagy testi erejíí, szőke 
baj szú olasz munkás ember ,"olt, a kinek bal kezén 
mutató- és középújja hiányzik. 

Ezzel a szolga felé fordult, ki a vendégkönyv
vel a szobába lépett. 

2 2 1  

Azt'lll sietve lapozni kezdett benne. 
- Lehetetlen, hogy tévedjek, - mormolá maga elé. 
- Nemde, e számok a függélyes rovatban a szo· 

bát je lzik ? 
-. Igen, a�o� szobának a számát, melyet a név 

tulaJdonosa Igenybe vett - válaszolt a szállodás. És ennek az emeletnek a sorszámai ? 
- Egytől-tizig. 

.Bunkán újjail'al siehe szántott végig a sorokon 
mIalatt halkan különböző neveket olvasott. Látszott 
rajta, hogy egyik név se nyeri meg a tetszését s a. 
végéro éne boszúsan csapta be a könyvet ; az ar · 
czán eléged etlenség tükröződött. 

- Egyébként, akármilyen nevet is beirhatott, 
fordított kézírással - mondá, mintegy önmagát 
megnyugtatva� 

Aztán a rendőrtanácsoshoz fordult. 
- H� jelenl�temre nincs feltétlen szüksége, en

ge�elmevel eltavozom. Én azt hiszem, hogy meO'
talaltam a fonalat és sürgősen kell intézkedne�. 
hogy az el ne szakadjon. 

- El nem titkoIhatom Bunkán, hogy csodállio
zom merész álJ ltásain, de a multkori esetnél meO'· 
muta�ta, hogy a logikájában van bizonyos rendsze�. 
Én bIzom önben. A viszontlátásra l 

Bnnkán meghajolt és sietve hogy ta el a szállót. 
Mi kor az ajtó becsukódott mögötte a rendől'taná· 

csos megszólalt. 
' 

- Fene egy gyerek ez a Bunkán. Lássa Volbert 
tulajdonképen a -szemébe akartam kaczagni, a mi� 
kor a gyilkos személyleirását elmondta s a manó 
�udj a, úgy érzem, hogy a végén mégis neki les"
Igaza. 

Vol�ert kétkedő mosolylyal hallgatott. 
- ygy l�ts�ik ön más véleményen van, Yolbert. 

�e hat annal Job b. l{ét f?ltevéR közelebb jár az igaz
saghoz, mmt egy. S mmthogy itt már nincs több 
megtudni vall), mi is távozhatunk. 

- Elvihetik EI halottasházba - kiáltá oda az 
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egyik rendőrnek s miután a jegyzőkönyvet lezárták, 
távoztak. 

* 

Két nappal ezen események után Volbert sugárzó 
arczczal nyitott be a rendőrtanácsos irodájába. 

- Az .Aranysas ll szállóban történt gyilkosság 
tettesét tegnap letartóztattam, - jelenté látszólag 
egykedvüen, bár nagyfokú örömét sehogy sem tudta 
elpalástolni. 

- Ah, mit nem mond - kiáltott fel izgatottan 
a rendőrtanácsos, majd nyugodtabban hozzá tevé. 

- Foglaljon helyet. Elfogad egy szivart ? Na
gyon érdekelne, h a  erejéről mondaná el, miképen 
jutott a helyes nyomra. 

- Nagyon megtisztel tanácsos úr - szólt Vol
bert, miután letelepedett az egyik zsölle székbe. 

Aztán azzal a lassú megelégedettséggel, mint a 
ki tudja, hogy minden mozdulatára figyelnek, be
vágta a szivarját, meggyújtotta s j óiz űen füstöh e 
beszélni kezdett. 

-. Hogy a Bunkán lehetetlen következtetéseiből 
egy szót sem hittefll, anllak mindjárt a helyszinén 
adtam kifej ezést. En a dolgot a természetes végén 
fogtam meg s nem láttam többet, mint a mennyi 
épenséggel látható volt. A szállodás világosan meg
mondta. hogy a meggyilkolt Palmert csak egy em
berrel látta néha érintkezni, én hát első sorban ezt 
az embert kerestem. 

A házmester, a kit Bunkán nagy elbizakodottsá
gában ki sem kérdezett, azonnal megnevezte az 
illetőt, minthogy néhányszor levelet vitt a számára_ 
Azt az urat Schreiber Jánosnak hivják s tulajdo
nosa a b . . .  utczai aczélöntőnek. Egy félnapig men
tem utána mindenütt, a mig egy kávéházban mel
léje kerülhettem. A kezembe vettem egy napilapot, 
a melyben részletesen meg volt irva az .Aranysas ll 
szálló beli gyilkosság s megszóHtva őt, közönyös 
hangon rátereltem a besz-édet erre a legújabb szen-

záczióra. Egészen közlékeny lett s elmondta, hogy 
nagy szomorúsággal tölti el Palmer szerencsétlen 
sorsa, annál is inkább, mert személyesen iR merte. 
Ő - mint mondá - jó b arátj a volt a meggyilkolt 
atyj ának, kivel fiatal éveit együtt tölté a genfi. mű
egyetemen s az ifjú  Palmer ennek a révén többször 
meg is látogatta, mióta e városban időzött. Egye
bet nem tudtam kivenni tőle, bár szerfelett érde
kelt, mi czélból időzött Palmer oly hosszú ideig 
egy helyen, ha csupán, mint Schreiber megjegyzé, 
időtöltésből utazgatott. A mit azonban ő elhallga
tott, egyik nőcselédjétől könnyü szerrel megtudtam. 

Schreibernek van egy gyönyörü szép felnőtt leánya 
s ez volt a mágnes, mely Palmert bolyongásában 
megállította s a mely miatt, mint már teljesen bizo , 
nyos, meg kellett halnia, Ugyanis a leány féli g
meddig jegyese volt az aczélöntő mostani vezetőjé
nek, Sajó mérnölmek s közte és Palmer közt, mint 
Schreiber nej e  és leánya sirva beismerték, eleinte 
bizonyos feszült viszony s később, midőn Palmer 
mind sűrűbben kereste a leány társaságát, nagy
mérvű személyes gyülölség keletkezett, úgy Rnnyira, 
hogy egy és ugyanazon id őben soha sem fordultak 
meg Schreiber házánál. Végül aztán, mint azt a 
cselédség is bizonyítja, kenyértörésre került közöt
tük a dolog. Palmer l efelé jött a lépcsőn, a mikor 
a ház ba igyekvő Sajó mérnökkel találkozott. Való
szinüleg szándékosan neki mentek egymásnak, mely 
alkalommal az izmosabb Palmer heves szóváltás 
közben ellökte a mérnököt, úgy, hogy ez a faln ak 
esett. Ennek a jelenetnek több tanúj a volt, valam int 
azt is többen hallották, hogy a mÓl'nök ezek után 
fenyegető hangon ezt mondta .Palmernek : 

. Helyes, uram ! Holnaptól kezd\'e csak egyikünk 
fog járni ezen a lépcsőn I .  

- Elvárom - válaszolá Palmer s ekkor mind a 
ketten külön-külön elhagyták a lépcsőház at. 

Megvallom, mikor ennyire jutottam, egy pilla
natra eszembe jutott a Bunkán fantazmagóriája, a 
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ld talán még most is az ő vágott kezű emberében 
keresi a gyilkost s szinte gúnyolni kezdtem maga
mat, hogy titokban eJ!:y perczig is némi szorongást 
él'ezhettem, hogy hátha mégis igaza lesz Bunkán
nak. Mert hát mo�t, hogy megtaláltam az embert, 
a kinek tagadhatlanul nagy oka volt Palmert félre 
állitani az útból, egyszerre világos lett előttem 
minden. 

Bele ültem egy bérkocsiba s egyenesen Sajó mér
nök lakására hajtattaru . 

A mikor beléptem, a pamlagon feküdt és cziga
rettázott. A hogy megpillantott és felismert, egy
szerre e lsápadt. Hirtelen felállt ; az orczán jól lát
titm a megdöbbenést s az elmult na llok izgalmait . 
Ugy nézett ki, mintha öt napja nem aludt volna_ 

A módszeremhez folyamodtam. 
- Tudj a-e, hogy Palmer holttestét megtalálták -

dörögtem feléje. 
Egy szó nem sok, de annyit se tudott mondani. 

Hanem a rémület és a kín, mely egész valój án meg
látszott, eleget mondott. 

- Ah, ön egészen ki van kel ve magából. A tör
vény nevében . . .  

- M egálljon uram, az isten szerelmére, hiszen 
itt őrületes félreértésnek kell lenni, kiálltott fel ld
nosan. Palmer titokzatos halála, a hogy erről érte
sültem, rettenetesen lesujtott s tudtam, hogy a 
gyanu . . .  

- Valóban ? 1 - vettem gúnyol ódóra a dolgot, 
hát a gyilkosság éjszakáját hol töltötte, ha szabad 
tudnom. 

- Úristen, megőrül ök, hisz én azt meg nem 
mondhatom, - sóhajtott elhalóan s két kezével a fe
jéhez kapott. Arczán hirtelen erős vörösség ömlött 
el s ha meg nem fogom, hát elvágódik a padlón. 

Egy negyedóra mulva együtt robogtunk a tör
vényszéki épület felé. Mire oda értünk, csaknem 
egészen megnyugodott. A fej ét a me llére horgasz 
totta s némán, meredt szemekkel bámult maga elé. 
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Csak egy izben mormogott valamit az ártatlansá
gár.ól, de a mikor a hideg arczomra esett tévelygő> 
tekintete, önként elhallgatott. Most már biztos őri
zet alatt van s a bizonyítékok súlya alatt mihamar 
töredelmes vallomást fog tenni. 

- Bravó Volbert, ezt jól csinálta - szólt a ta
nácsos - az elismerés nem fog elmaradni. Hanem 
szegény Bunkánra nagy csapás lesz ez. Már való
szinüleg értesült a lapokból, bár azt hiszem, mesz
sze kóborol. Legalább azóta, hogy a szálló ból el
rohant, nem hallottam felőle. 

Volbert egy fejjel magasabbnak látszott, mikor a 
rendőrség palotájából távozott. 

* 

A napilapok kivétel nélkül nagy szenzáczióval 
tárgyalták az újabb fordulatot. Egy gyilkos mindig 
érdekes és százszorosan az, ha egy művelt ember 
sülyed odáig_ Mindenki tudott valami regényes ré sz
letet s a hol két ember összejött, siettek letárgyalni 
az esetet. 

A rendőrtanácsos karszékében hátra dőlve épen 
egy új ságból olvasgatta az újságírói leleményesség
gel érdekfeszftővé varázsolt eset részleteit, a midőn 
a szolga egy táviratot hozott részére. Előbb még 
elolvasta a sikerült nyomozásról szóló czikket s 
csak azután nyúlt a táviratért. 

(, Sajó mérnök ártatlan_ 
Éjjeli gyorsvonattal hozom a gyilkost. 

Bunkán » 
olvasta. Elolvasta még egyszel", azután még há

romszor, hanem az csak következetesen egyformán 
hangzott. Forgatta jobbra, balra s ennek a lehetet
lennek látszó dologból mindössze annyit tudott 
megérteni, hogy Fiuméban lett feladva _ . _ 

15 
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A tárgyalóterem zsufolásig megtelt közönséggel. 
.A vádlottak padján két szuronyos hajdú között egy 
akrobatatermetű férfiú ült. 

Mikor a tárgyalás elkezdődött, az elnök általános 
kérdéseire elmondta, hogy Ursini Péternek hivják, 

.:33 éves, Firenzében született s foglalkozására nézve 
vasgyári felügyelő. 

- Vádolva van azzal, hogy f. évi julius hó 21 -én 
�jjel az • Aranysas » szállóban H. Palmert meggyilkolta. 
Bűnösnek érzi-e magát ebben - kérdé az elnök. 

A vádlott egy darabig hallgatott, úgy látszott, 
hogy a gondolatait igyekezett rendezni. Aztán nyu
{l"odt, tompa hangon b.eszélni kezdett. 

- Hát igen, bűnösnek érzem magamat, de áldom 
az istenemet, hogy meghallgatta az imámat. El
mondom én úgy a hogy volt ; hozzá se teszek, el se 
veszek belőle ; én nekem már nagyon mindegy, hogy 
mit csinálnak velem az urak. Meg vagyok én már 
úgyis régen halva és csak a boszú tartott fenn eddig. 

A hangja észrevehetően ellágyult, a mint folytatá. 
- Néo-y év előtt volt. A Palmer atyjának a gyá

rában felügyelő lettem. A saját erőmből .vergődtem 
iel ; nem segített senki, csak a jó isten. Es egy pár 
hónap mulva a legboldogabb embere lettem volna 
.a földnek, a mikor az a fiatal Palmer meggyilkolta 
a boldogságomat . . .  

Rövid leszek ; nagyon fáj nekem ez a visszaemlé
kezés. Érzem, hogy a vérem rá fut az agyvelőmre. 
De el akarom mondani. Hadd lássák az urak. 

Nagyon szerettem azt a leányt- Szebb volt, mint 
a hogyan az angyalokat festik. O is  sz eretett. Nem 
volt senkije. a mikor a sorsunk összehg,zott. Én let
tem az apja, a testvére, a mindensége. O meg imád
kozott értem, a míg a jövőnkért fáradtam Olyan 
ártatlan, olyan tiszta volt a lelke, mint a fehér 
virág . . .  

- És az óriás alakja meggörnyedt a visszaemlé
kezések súlya alatt. A szeméből lassan alágördült 
egy fényes könycsepp. Hagyta végig folyni az ar-
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czán és csak nagy sokára emelte fel a bal kezét, 
hogy letörölje. Az a kéz csonka volt. A mutató- és 
közép ujj tőből hiányzott. 

- Aztán - a hangja rekedt lett - aztán az a 
nyomorult, a kinek a bűnéért most itt állok, letörte 
az én virágom at. Máig se tudom hogyan volt, csak 
hogy mikor egy este hazatértem a gyárból, az én 
Anikóm nem volt többé. Bele ölte magát a folyóba. 

Az első pillanatban elbuktam, mint a kinek tagló
val a fej ére ütnek. 

De hát a fájdalom nem öli meg egyszerre az 
embert. 

Neki estem annak a vén banyának, a ki éveken 
át ette a kenyeremet s a kinek a gondjaira volt 
bizva az én szegény madaram. 

Mikor a torkán érezte az ujj aimat, mindent ki
vallott. Mire bevégezte, már meg is fojtottam. 

Egy lélegzetre fönt voltam a gyárban, a főnököm 
lakásán. A fiatal Palmer a folyosón észrevett. Látta 
az arczomról, hogy miért jövök. Feléje  rohantam, 
de a nyomorult bevágta előttem az ajtót és elrete
szelte. 

Négy ajtót zúztam be utána, de nem tudtam el
érni, mindig tovább és tovább menekült _ . .  Akkor 
már csendőrökért futottak. Vak voltam, egészen 
vak, azoknak is neki mentem. Lekaszabolták a két 
ujj amat, behasogatták a fejemet, a mig lebirtak. 
Aztán hat hétig nem tudtam magamról ; úgy fe
küdtem a rabkórházban, mint egy halott s csak 
isten a tudója, hogyan gyógyultam fel. 

Akkor aztán elitéltek három esztendőre . . .  Nap
rÓI·napra csak azért imádkoztam, hogy bele ne  
őrüljek a kinomba . . .  

És a végén lassan, lassan beletörődtem ; szinte 
örültem is, hogy úgy volt. Annak az embernek ke
vés lett volna egyszerűen meghalni . . .  

Halomszámra csináltam a papir skatulyákat, az 
eszemmel pedig a boszúmról gondolkoztam. Rá
értem. Éjjel-nappal .ez volt az eszembe. 

1 5* 
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Egy na.pon végre elbocsátottak. Kerestem az em
beremet, de nem találtam. 

Csak félév mulva akadtam rá Berlinben. Félt a 
szabadulásom perczétől, hát nem várta be ottbon. 
Kétszer is láttam az utczán, de neJ;Il bántottam. 
Azontúl az árnyéka lettem. Pedig ő neki sehogy se 
volt inyére ez a dolog. Nagyon rajta volt, hogy 
nyomát veszítsem s egyik városból a másikba buj
dosott. Úgy kerültünk ide is. Sokszor megölhettem 
volna de vártam, míg ütni fog az óráj a. Arra vár· 
tam, hogy megszeressen valakit, úgy a hogyan én 
szerettem ; hogy a mikor a legboldogabbnak érzi 
magát, akkor kelljen IUeghalnia. 

- Ne integessen a fejével , ügyvéd úr ; én rám 
nézve már semmi sem rossz. 

Három hónapig voltunk itt és én minden lépését 
tudtam. 

Nagyon vigyázott magára és csak valami Schrei: 
ber nevű családhoz járt s ott szerelmes lett a bázI 
kisasszony ba. 

Mikor bizonyos lettem benne, irtam neki egy 
levelet s mikor távol volt hazulról, becsempésztem 
az asztalára. 

Csupán két szó volt a levélben. Csupán csak 
kettő. Hanem ő nagyon megértette. A folytonos 
aggodalom mindig ott ült a képén s egészen ko· 
morrá tette. Talán menekült is volna, hanem a 
szive visszatartotta. Időnkint küldözgettem neki egy
egy levelet, olyant, mint az elsőt. � mi�tt még csak 
a hatósá�hoz sem fordulhatott. MIkor Ilyen levelet 
kapott, egész éjjel sétált a szobájában ; azt hiszem, 
félt lefeküdni, vagy tán a lelkiismeret bántotta. 
Én a tudta nélkül vele virrasztottam a mellette 
levő szobában, melyet azóta, hogy ő a szállóban 
lakott, senkinek ki nem adtak. Vo�t hozzá kulcsorn. 
akkor juthattam a közelébe, a mIkor akartam. A 
vékony falon áthallatszott a sóhajtása s mikor le
feküdt, a recsegésből megállapítottam az ágya fek
vését. 
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Nagy gyönyörűségem telt a kín�ásában. �s talán 
mé", most is élne, ha közbe nem Jön valamI. 

Az utolsó napján felment Schreiberékhoz. Én a 
ház körül ólálkodtam, mert soha egy pillanatra se 
szerettem magára hagyni, mindig a nyomában vol
tam, bár ő csak sejtette, mert ha nem akartam, 
soha se tudott észre venni. A mikor lejött a lép
csőn, már este volt. 

És ott a lépcsőházban össze akadt egy fiatal em
berrel, a ki tulajdonképen jegyese v.olt annak a 
leánynak, a kit megszeretett. Nem kImélték egy
mást s mikor elváltak, bizonyos voltam benne, hogy 
másnap verekszenek. Megijedtem, mert féltettem az 
életét, a melylyel pedig kizárólag én nekeI? tarto
zott. Aztán meg sajnáltam volna azt a másIkat, ha 
baja történne. 

Gyorsan határoztam. A sorsa végre is az, hogy 
megölj em, - gondoltam - miért ne m�, ha �ég 
j ót is tehetek vele egy embernek, a kl szeretI a 
menyasszonyát. 

Husz p ercz mulva a szálloda szobájában v.?ltam. 
Mindig csodálkoztam, hogy olyan észrevétlenul tud
tam bejutni. 

Elhúztam a fal mellől a bútorokat, a mik utam
ban állottak s azon a részen, hol az ágyát sejtet
tem, a késem segélyével gyorsan kiszedtem az eg? 
sor téglából álló falat. Hamarosan olyan rés ta
madt, a melyen kényelmesen átbujhattam. 

Az idő nagyon lassan telt a várakozásban. A. tag
j aim szinte elzsibbadtak a hosszú guggolástól. TIzen
két óra is elmulhatott, a mikor hallottam, hogy a 
kul�sot megfordítja a zárban_ . . , 

O gyel·tyát gyujtott s ennek � vIbr,á�ó
, 

feny énél 
hosszú ideig nézegettem a lábaIt a nyIlas on . át, a 
mint nagy léptekkel föl alá járt. Már azt hIttem, 
hogy le sem fog feküdni. . . 

E"'yszerre azonban vetköződm kezdett. A mIkor 
lefeküdt, a gyertyát égve hagyta. Úgy látszott, hog� 
nem akart elaludni. Lehet, hogy megérezte az utoiso 
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óráját. Az ágy minduntalan recsegett, a mint hány
kolódott benne. Hallgattam a vergődését, de azt az 
embert nem tudtam megsajnálni. 

Alul a kávéházban nagy dübörgéssel egymás után 
eresztgették le a vasredőnyöket. 

A mig a zörgés tartott, átmásztam a fal nyflásán. 
Négy kéz láb csúsztam el az ágy alatt. Felálltam. 

A csontjaim ropogtak bele. A másik pillanatban 
észrevett. 

Nem sikoltott - csak elsápadt. 
A borzalom lenyügözte a tagjait és moczczanni 

se tudott. Csak a szemei meredtek rám rémülete
sen. Mikor a késre eSll.tt a pillantása, melyet a ke
zemben tartottam, fel akart ülni, de visszahanyat
lott. Az arcza már nem volt emberi. Torkon ragad
tam és kirántottam az ágyból. 

Behuny tam a szememet, hogy ne lássam és be
szélni kezdtem hozzá, úgy a hogyan kigondoltam a 
börtön fekete éjszakáiban, hogy még élve érezze át 
a pokol minden kínját, a mint én is átéreztem 
miatta. De nem birtam. 

- Nem birtam . .  ' Olyan undok, olyan csúf volt 
az arcza, mint egy ördögé . . . Beledöftem késemet 
a mellé be. Rúgott, vonaglott és az arczomba ka
pott, de csak hörögni tudott. Egy rántással arcz
czal a padlóra fordítottam . . .  

- Itt a beszélő megállt. A teste összerázkódott s 
jó idő eltelt a míg folytatá. 

- Kifújtam a gyertyát. A függönyökön át lát
tam, hogy oda künn már világosodik. Visszabúj 
tam a nyfláson át a másik szobába s mikor a fő
kaput reggel kinyitották, kisurrantam. 

Mire Fiuméba értem, az ujságok már tele voltak 
az esettel. Ott meg akartam várni, hogy mi fog tör
ténni. 

Hanem ez az úr - a bejárat felőli oszlopnál álló 
Bunkánra mutatott - a nyomomba ért. Mondha
tom, hogy nagyon ügyesen csinálta, hát rossz né
ven se vehetem tőle. 
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Nincs tovább I 
Elhallgatott ; csak most tünt föl, minő halálos 

csend volt a teremben. 
Öreg este lett, mire véget ért a tárgyalás. A hall

gatóság nagy csapatokban hagyta el a törvényszék 
épületét, útközben hangosan vitatva a h allottakat_ 

Bunkán a rendőrtanácsos kiséretében egy mellék
ajtón át távozott. Egy darabig szótlanni mentek 
egymás mellett, végre a rendőrtanácsos megszólalL 

- Hm. Különös. Egy egész r.egény ez az eset -
mormol á mintegy maga elé. - Es lássa Bunkán -
fordult a rendőrtiszthez, a mire tulajdonképen leg
inkább kiváncsi voltam, azt most még kevésbbé tu
q,om magamnak elképzelni, mint a tárgyalás előtt� 
Oszintén szólva nem értem, honnan a manóból sü-
tötte ki ennek az embernek a személyleirását, a 
mit azonnal a helyszini szemlén él olyan hihetetle
nül pontosan elmondott, mikor egyáltalán soha sem. 
látta az életben. 

- Pedig sokkal egyszerübb a dolog, mint a mi
nőnek az első pillanatban látszik, - válaszolá Bun
kán szerényen. 

- Egyszerű, a kinek egyszerű - szólt türelmet
lenül a tanácsos ; önnek talán egyszerű a dolog, d& 
higyje el barátom, hogy másnak egyenesen meg
foghatatlan. 

Honnan tudta, hogy a gyilkosnak a mutató- és. 
középujj a hiányzik, hozzá meg épen, hogy a bal
kezéről. 

- A nyomokból, mindent a nyomokból - mondá 
Bunkán - azok világosan beszéltek, csak le k,el
lett olvasnom róluk. 

- Hogyan ? a nyomokból ? de hiszen én semmit
sem láttam, a miből következtethettem volna, úgy 
ezen körülményre, valamint hogy az illeMnek ma
gas, nagyon erős olasz munkás embernek kellett 
lennie hosszú szőke bajuszszal, a mint ön őt már 
akkor leirta. 

- Ismétlem, hogy ezt is csak fl, nyomokból lát-
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tam. Nincs az a bűntett, a melynél a tettes leg· 
$lább részben hátra nem hagyná a fotografiáját. 
-Csakhogy az mindig az illető ügyességétől függ, de 
ha még oly ügyes is, valami csekélység mindig el
kerüli a figyelmét. 'l'ermészetesen most már az a fő
<lolog, hogy a nyomozó meg tudja-e látni azokata je
leket, a melyek beszélni tudnak a gazdájukról, vagy 
sem. Ha megtalálj a, akkor egyszerűen leolvassa őket, 
a melyeken rendszerint az egész történet meg van irva. 

N em tagadom, hogy a valódi jelek megtalálása a 
legnehezebb, mert azok ·többnyire a legkevésbbé 
szembeötlők s vajmi ritkán vannak meg ott, a hol 
látni és megtalálni szeretnők. 

De hogy egészen vtlágosan beszéljek, ennél az 
",setnél például a meggyilkolt hulláján csupán azt 
lehetett látni, hogy a halál nagyon fá.i dalmas lehe
tett, vagyis hogy a testi fájdalomhoz a lélek nagy
mérvü szenvedése is hozzájárult. Ebből azonban a 
legélesebb következtetéssel is csak nagyon merész 
.és épenséggel bizonytalan feltevéssel lehetne azt ki
hozni, a mit most már jól tudunk, hogy a meg
gyilkolt iszonyodott gyilkosa arczától, egy régibb 
keletű gyülölségnél fogva. 

Ilyesmire építeni szilárdan nem lehet, épen azért 
más irányban iparkodtam a j eléimet felfedezni. 

A Rzomszédszobából beszolgáló nyilás csaknem a 
padló színvonalán feküdt, tehát a gyilkos azon ke
l'esztül csakis négykézláb jöhetett keresztül. Én hát 
után a csináltam ezt a műveletet. Az ágyak alatt a 
legtisztább szobákban is mindig van egy bizonyos, 
finom porréteg, mely, ha azt valaki különösen mez
telen kézzel érinti, pompásan megőrzi a lenyoma
tot. Ezen esetnél a fal áttörése következtében meg 
�penséggel vastag porréteg lepte el a padlót s a 
lenyomatok tisztán meglátszottak. Ott a padló söté
tebb és sokkal fényesebb volt, mint másutt s a 
mint oldalról vizszintes irányban a világosságnak 
fordulva néztem, oly tisztán láttam, hogy akár le 
is rajzolh attam volna. 
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Itt találtam én rá az emberem kezére, széles 
újjú, hatalmas kezekre s bár mászás közben térdé
vel részben feltörölte őket, két helyen tisztán ki
vehettem, hogy a bai kéz két középső újja soha sem 
érinté a padlót. Már pedig, ha valaki olyan állás
ban teljes súlyával a két kezére támaszkodik, akkor 
az összes ujj ak feltétlenül érintik a padlót. De mivel 
ez a két újj ismételten hiányzott a lenyomaton, fel 
kellett tennem, hogy a természetes kézen sincs meg. 

A másik szobában még inkább . megbizonyosod· 
tam a feltevésem helyességéről. Ugyanis ott, a hol 
a nyilás törve volt, előzőleg rendes körülmények 
között egy nagy nehéz szekrény állott, a mit a 
padlón volt éles körvonalak azonnal elárultak. Az 
a szekrény pedig félre volt húzva, egészen termé
szetellenes helyzetben a szoba közepe felé fordítva. 
Azt a szoba gazdája semmi esetre sem állithatta 
úgy, azt kétséget kizárólag csakis a gyilkos tolta 
odább, mert arra a helyre szüksége volt. Annak a 
fényezett bútordarabnak a két lapján meg ismét 
feltünt a széles nagy kéz jobb felől a maga vaskos 
teljességében ; balról azonban a széles tenyérből 
csak 3 újj ágazott szét. 

Ez már tiszta munka volt. 
Akkor aztán a szekrénytologatást is utána akar

tam csinálni, hanem bizony alig-alig tudtam azt 
csak megmozditani. Hogy nagy testi erejü ember
llek kellett lennie annak, a ki ezt félre tette az út
ból - az csak természetes. 

- Nagyszerűen természetes - szólt közbe a 
rendőrtanácsos. 

- Az ember nem is hinné, hogy egy érthetet
lennek látszó dolog ily egyszer.ű legyen. 

- A lépések hosszából - mondá Bunkán -
hozzávetőleg eléggé biztosan következtethetünk az 
ember magasságára, feltéve természetesen, hogy az 
il lető készakarva nem tesz nagyobb vagy apróbb 
lépéseket, mint a minő testalkata arányának meg
felel. 
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Már pedig ennél az esetnél bizton kizártnak lehe
tett venni, hogy a gyilkos, mikor a súlyos szekrény 
eltávolitásával volt elfoglalva, a lépéseinek a hosz
szára figyelt volna, annál is inkább, mert eszébe se 
juthatott, hogy nyomai a sima padlón felfedezhetők 
lesznek. Én pedig a méreteimet ott eszközöltem, 
mert az által, hogy nagy súlyt emelt, a czipősarok 
apró szögei mélyebben nyomódtak a padlóba s a 
szétvetett lábak közötti távolság magas emberre 
vallottak. 

A szőke bajusz meg t,ulajdonképen az első ada
tom volt, a mit az ismeretlenről megtudtam, mert, 
mikor a meggyilkolt görcsbe s�onllt öklét nézeget
tem, azonnal észrevettem, hogy az egyik köröm alá 
hosszú, csavarszerű szőke szőrszál van beékelve, 
Az meg régi dolog, hogy a gyakorlott szem első 
tekintetre könnyen felismerheti, hogy a szőrszál az 
emberi fej melyik részéről származik. 

A meggyilkolt fekete bajusza és hajzata a tévedés 
lehetőségét teljesen kizárta, 

Végül a jobb kéz aránytalan fejlettsége, a széles 
újjak nyoma, nehéz munkáskézre vallottak. 

A mi még ezek után hátra van, vagyis, hogy a 
tettes valami olasz ember lehetett s hogy már hosz
szabb idő óta lesett áldozatára, azt az olasz nyelvű 
titokzatos levél minden szónál világosabban ma
gyarázza s épen e miatt kutattam át a vendégköny
vet, mert ezekből kifolyólag csaknem biztosra vet
tem hogy az illető, mielőtt a bűntett et végrehaj
tott�, előbb okvetlen tanulmányozta a helyet, mire 
alkalma csakis úgy lehetett, hogy egy ideig azon 
emelet valamelyik száma alatt lakhatott. 

És mint a végere.dményből láttuk, ez a feltevé
sem is helyes volt, csakhogy az illető alattomban 
tartózkodott időnkint a szálló egyik szobájában s 
így a vendégkönyv nem adhatott róla fölvilágo
sitást. 

S végre, mert a meggyilkolt is olaszországi em
ber volt ép úgy mint a minőnek a gyilkost képzel-
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tem, a bosszúgyilkosság valószínü oka a multba 
nyúlt vissza. Ezért első sorban is táviratoztam Fi· 
renzébe s részletesen tudakozódtam Palmer mult já
ról s mivel a válaszban Ursini négy év előtti me
rényiete is jelezve volt s ennek az embernek onnan 
vett személyleirása az én adataimmal hajszálra 
egyeztek, egyenesen a hazája felé vettem az utamat 

Utközben aztán itt is, ott is látták az e mberemet. 
a míg végre Fiuméban ráakadtam. 

- Igen, igen, és én kalapot emelek az ilyen ered
mény előtt, Bunkán. Fogadja az elismerésemet és a 
csodálatomat - szólt a rendőrtanácsos s kezét 
nyújtá a rendőrtisztnek, melyet az szivélyesen meg
rázott. 

- De most már igazán nem tartóztatom tovább; 
tudom, hogy türelmetlenül várják, - tevé hozzá. 
mosolyogva s miután újolag kezét nyujtá Bunkán
nak - elváltak. 

Bunkán sietve vágott át az utczán s mikor a lám
pák alatt a szögleten befordult, a rendőrtanácsos 
utána nézett. 

- N o, nem meg mondtam, hogy fene egy gye
rek ez a Bunkán - dörmögé maga elé s lassú lép
tekkel haza felé tartott. 
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Tevékenységi kimutatás 

a csendörkerületekben az 1 9 0 1 .  évben teljesitett 

közbiztonsági szolgálatokról. 

í\. büntettek és vétsé-
gek megnevezése 

Felségsértés : 
ellífordult ! 
kideritett eset 

elfogott n felj elentett egyé 

A király, a királyi ház 
tagj ainak bántalma-
zása, a király meg-
sértése : 

előfordult } 
eset kideritett 

elfogott } . 
feljelentett . egyen 

A hütlenség : 
ellífordult } eset kideritett 
elfogott } 
felj elentett egyén 

A lázadás : 
ellífordult } eset kideritett 
elfogott } 
felj elentett egyén 

A hat6ságok. országgyü-
lési tagok, vagy hat6-
sági közegek elleni 
erlíszak : 

előfordult } 
eset kidel'itett 

elfogott } • 
felj elentett egyen 

l 
I 
-

I. I II. I m· 1 IV. I v. I VI· llö:�e. 
számu csendlírkerületben 

I I 

1 2 ' 1 
1 2 1 

1 2 1 

3 2 3 
3 2 3 

3 2 3 

1 1 
1 

1 
1 
1 

69 721 86 
69 71 86 
20 9 12 

1 1 9! 1 68! 1 70 

'2 
S 1 
3 1 
2 1 
1 

4 2 
4 � 
1 

• q 3 

1 1 
l 

209 7s 62 
207 73 �� 

19 1 1  2�� 464, 1 94-

8 
8 
3 
5 

l 
1 

13 

'll 
2 

1 
1 
1 

571 
56 8 
101 

1329 
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A biintettek és vétsé- I. I II. I m· 1 IV. I v. I. VI·llö�::e-
gek megnevezése számu csendlírkerületben 

Az alkotmány, atörvény, I a hat6ságok vagy ha-
t6sági közegek elleni 
erlíszak : < előfordult } eset 

3 2 9 9 4 3() 
kideritett fl 2 8 \) 4 i: ll!) 
elfogott } 
feljelentett egyén 19 2 1 5  1 8  4 • < 61 

A magánosok elleni erő-
szak : 

ellífordult } eset 
1 6  5 26 36 45 1 8  Ut> 

kideritett 16 5 25 36 45 18 1 45 
elfogott } 1 1 2  3 5 21 
felj elentett egyén 91 19 8 1  1 50 274 91 7 1  () 

A polgárok választási 
joga ellen elkövetett 
biintettek és vétségek : 

ellífordult } eset 
3 1 2 1 7 

kideritett 3 1 2 1 7 
elfogott } 
feljelentett egyén 3 2 2 1 s 

A vallás és annak szabad 
gyakorlata elleni bün-
tettek és vétségek : 

2 1  1 29 ellífordult } eset 
1 3 3 

kideritett 1 3 21 3 1 'l! 
elfogott } feljelentett egyén 2 3 4ll 4 2 5 

A személyes szabad-
ságnak. a házjognak, 
továbbá a levé l - és 
távirdatitoknak köz-
hivatalnok általi meg-
sértése : 

ellífordult } eset 
5 7 4- G) l 

kideritett 5 7 4 2 I s 
elfogott } 
felj elentett egyén 7 7 6 5 :!:' 



A bűntettek és vétsé-
gek megnevezése 

A pénzhamisitás : 
előfordult } 

t kideritett ese 

elfogott } felj elentett egyén 

A hamis tanuzás és 
hamis eskü : 

",lőfordult } 
kideritett eset 

elfogott } é felj elentett egy n 

A hamis vád : 
előfordult } eset kideritett 
elfogott } feljelentett egyén 

A szemérem elleni bűn-
tettek és vétségek : 

előfordult } eset kideritett 
elfogott } feljelentett egyén 

Kettős házasság : 
előfordult l 
kideritett eset 

elfogott 
feljelentett egyén 

A családi állásra vonat-
kozó bűntettek és vét-
ségek : 

előfordult } eset kideritett 
elfogott } teljelentett egyén 

238 

I. I n. l m. 1  IV. I v. VI 11°88•0-. sen 
számu csendőrkerületben 

37 33 42 1 7  6 1 7  152 

36 32 42 1 3  4 17 144 

35 20 24 2 11 92 

55 55 45 1 9  7 19 200 

6 2 2 6 � 18 

- 6 2 2 6 � 18 
1 2 . � 

3 

10 2 1 9 24 

� 3 2 8 2 2 19 

3 2 8 2 2 1 9  
1 

• E 
1 

3 2 9 2 4 23 

53 66 73 51 33 4� 325 
53 65 73 51 33 t� 323 

8 6 5 14 12 55 

60 86 88 72 27 64 397 

1 1 2 
1 1 2 

1 1 2 

3 � 1 3  3 3 2 
3 3 2 3 13 

1 1 !il 
3 3 2 !il 1 1 1  
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A bűntettek és vétsé- I. I ll. I m· 1 IV. I v. I VI. II Ö:::--
gek megnevezése számu csendőrkerületben 

A rágalmazás és becsü-
letsértés 

6C előfordult } eset 
49 7�) 155 162 129 634 

kideritett 49 79 1 55 162 1 29 60 634 

elfogott } 2 1 1 2 6 

feljelentett egyén 
53 138 175 236 li7 90 869 

Az ember élete elleni 
bűntettek és vétsé-
gek: 

268 362 291 292 előfordult } 356 291 1860 

kideritett eset 343 261 258 355 266 277 1760 

elfogott } 131 124 139 159 89 136 778 

feljelentooltt egyén 317 230 204 304- 270 234 1559 

A párviadal : 
4 4 7 előfordult } eset 

1 3 9 28 

kideritett 1 3 4 9 4 7 28 

elfogott } 
felj elentett egyén 2 8 6 39 12 26 93 

A testi sértés : 
1 780 előfordult } eset 

2316 1898 2156 3311 1465 12926 

kideritett 2303 1836 2150 3254 1453 1743 12739 

elfogott } 85 95 108 166 124- 183 761 

feljelentett egyén 3135 2856 3187 4335 2455 2855 18823 

A közegészség elleni 
bűntettek és vétségek : 

43 előfordult l 14 10 12 6 1 
kideritett eset 14- 10 12 6 1 43 

elfogott 
feljelentett egyén 14 31 15 5 1 66 

A személyes szabadság-
nak megsértése magán-
személyek által : 

előfordult l 3 1 1  4 5 1 3 27 

kideritett eset 3 1 1  4 5 3 26 

elfogott 
· 3  feljelentett egyén 32 15 19 6 75 



A bűntettek és vétsé-
gek megnevezése 

A levél- és távsürgöny-
titok megsértése : 

előfordult } kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A titok tiltott felfedezése: 

A 

előfordult } kiderittett eset 
elfogott } feljelentett egyén 
magánlak megsér-

tése magánszemélyek 
által : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A lopás : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A rablás és zsai'olás : 
előfordult } eset kideritett 
elfogott } felj elen tett egyén 

A sikkasztás, zártörés 
és hűtlen kezelés : 

előfordult } eset kidei'itett 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A jogtalan elsajátitás : 
előfordult } eset kideritett 
elfogott } . 
feljelentett egyen 
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I. 

1 
1 

. 

1 

137 
137 II 
228 

4182 �902 
525 

�798 

171 
163 

57 
247 

76 
76 

4 64 
1 4 1  
1 41 

1 
1 92 

I n· 1 m· 1 IV. I v. I VI· l lö::!e-
számu csendőrkerületbell 

3 1 
3 1 

II 1 

67 203 216 100 
67 203 216 99 

3 1 4 8 
1 10 336 403 197 

3683 4777 4695 3710 
2776 4095 3653 2956 

492 853 714 585 
3583 3752 4792 3476 

1 93 168 2 1 3  1 56 
166 168 1 1 99 ". 

65 1 20 104 104 
e68 e 1 7  27'!.! 1 95 

129 99/ 661 57 
51> 

3 
56 

82 
80 

105 

129 97 66 
J 5  8 

140 99 

169 1 J 72 1 66 1 1 56 
1 1 1 88 ' 257 

8�1 
7J I 7 1  

2 
82 

4 
4 

4 

1 � 
J 2 

1 2 

72 795 
72 794 

4 23 
1 56 1430 

3281 l!4327 
2562 19944 

959 4128 
2604- i!3005 

92 993 
86 920 
7:: 523 
95 1294-

77 504 
77 501 
14 49 
76 5�1 

89 H4 88 702 
4 9 

1 33 957 

A bűntettek és vétsé-
gek megnevezése 

Az orgazdaság és bűn-
pártolás : 

előfordult } eset kideritett 
elfogott } feljelentett egyén 

A csallis : 
�"o"',,1t l . 
kideritett eset 
elfogott 
feljelentett egyén 

Okirat-hamisitás : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

Orvosi és községi hamis 
bizonyítványok kiálli-
tása és használása : 

előfordult l 
kideritett eset 
elfogott 
feljelentett egyén 

Bélyeghamisitás : 
előfordult l 
kideritett eset 
elfogott 
feljelentett egyén 

Osalárd és vétkes bukás : 
előfordult } eset kideritett 
elfogott } felj elen tett egyén 

Más vagyonának meg-rongálása :  
előfordult } eset kideritett 
elfogott } 
feljelentett egyén 
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I. I n· 1 m· 1 IV. I v. I VI·ll ö::!eo 
számu csendőrkerületben 

360 2111 402 295 't95 289 185& 

356 2 19 401 28� 295 2�i 
183& 

4 14 18 1 1  7 64 
468 307 564 437 466 41i 2660 

104 1 18 131 140 67 1�: 691 

99 107 1 3 1  134 64- 12 661 
13 36 9 18 12 2( 108 

1 1 2  146 140 207 64 13f 804 

38 'J.7 15 38 1 1  24 153 
38 'J.7 1 5  37 1 1 22 1 50 

7 1 5 3 4 2 22 
45 3'J. 18 45 1 1  21 172 

1 4 1 6 

1 4 1 6 
5 7 1 13 

1 1 
1 1 
2 2 

1 J 
1 1 

1 1 

335 'J.23 340 334 266 21� 1 7 1 2  
330 213 337 324 258 205 1667 

7 1 7 50 4q 107 
485 386 565 629 636 42i 3a4 

16 



A bűntettek és vétsé-
gek megnevezése 

A gyujtogatás.tűzokozás : 
előfordult } 

eset kideritett 
elfogott } 
feljelentett egyén 

Viz áradás okozás : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } . 
felj elentett egyen 

Vaspályák, hajók, táv-
irdák megrongálása 
és egyéb közbizt. 
veszélyes cselekmé-
nyek : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A foglyok megszökte-
tése.: 

előfordult } 
eset kideritett 

elfogott } 
feljelentett egyén 

A fegyveres erő ellen i 
bűntettek és vétsé-
gek : 

előfordult } eset kideritett 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A hivatali és ügyvédi 
bűntettek és vétségek: 

előfOl'dult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

I L I n· I III· 1 IV. I v. I VI· l l ö::�.-
számu csendőr kerületben 

l3'il7 1 950 1447 1301 11806 1 'il98 9 1 38 
t095 a9:!! 1 1 98 817 1 1 1 4  936 6447 �O 3'il 28 42 :l3 00 'il05 
1 'il7'il 1507 1'il80 892 1 1386 1022 8359 

1 13 14 
1 8 9 

1 8 I 9 

13 9 14- 4 ! 1 3  {) 59 
1 1  7 13 !I 1 3  5 53 4 8 
2 1  1 1  72 7 'il7 20 158 

1 1 'il 
1 1 !ll 
1 1 

1 1 

79 4 5 25 3 7 l'il3 
79 4 5 'il5 3 7 l'il3 
82 'il 6 1 9  1 4 1 1 4  

7 3 1 8 6 'il 27 

3 3 3 1 1  3 1 24 
3 3 3 1 1  3 1 24 

1 1 2 
4 3 3 1 1  5 26 

A kihágás ok meg
nevezése 

Az állam elleni kihágá-
sok : 

előfordult } 
kideritett eset 

elfogott l 
feljelentett f egyén 

A hatóságok és a. köz
csend elleni kihágá
sok: 

előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

A vallás és annak sza
bad gyakorlata elleni 
kihágások : 

elöfordult l 
kideritett eset 
elfogott 
feljelentett egyén 

Pénz és értékpapirok 
hamisitására vonat
kozó kihágások : 

előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyÁn 

A családi állás elleni 
kihágások : 

előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

A köz biztonság elleni 
kihágások : 

1-
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott l 
feljelentett ( egyén 
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L I n· 1 m- I IV. I v. I VI·llö::�.-
számu csendőrkerületben 

3 8 75 
3 8 75 
2 1 'il 

3 14 1 14 

3 
2 

4 

5 
5 

9 

103 
103 

5 
17'il 

278 149 544 308 'il66 2�� 1813 
27� 1 4i 5� 30� 2�� 2�C 18�� 
6l!3 308 1740 694 667 SO: 4835 

13 
1 3  

9 1  

4 137 
4 137 
5 1 

10 278 

29 
29 

61 • SE 

215 
215 

6 
536 

1 6 9 
1 6 9 

2 

4 
2 

25 
25 
4 

30 2 10 10 3 

1 'il � 7 
1 2 4 7 

2 'il 16 20 

1388 369 1242 2161 1 1 1 4  15Ql; 7782 
138S 367 t 'il48 2 1 60 1 1 1 4  1 50 1  7778 
13i!9 311 1848 3�33 1558 1 8 1 6  10095 

695 404 4'il8 352 238 959 3076 

16* 



A kihágások meg
nevezése 

A közrend és közszemé-
rem elleni kihágások : 

előfordult ! 
kideritett eset 
elfogott 
feljelentett egyén 

Szerencsejáték által el-
követett kihágások : 

előfordult ! 
kideritett eset 

elfogott 
felj elentett egyén 

A közegészség és testi 
épség elleni kihágá
sok : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A tulajdon elleni kihá-
gások : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 
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I I. I II. I m.1 IV. I v. I VI·lr:::e• 
számu csendőrkerületben 

1733 1�58131 63 3267 206�11915 13398 
1733 H5513161l 3260 'l!052 1918 13381 

60 � 27 25 70 [ 87 271 
3381 26494995 9219 5007 .4686 9937 

82 103 277 70 72 64 668 
82 103 270 70 72 64 661 
. 2 . 2 7 

322 399. 626 314 3l!4 276 2260 

14� 11703547 4686 1527 930 13280 
142" 1168 �542 4684 1520 930 12264 

3 .  4 5 5 l 18 
i!056 167O,4893 6581 2541 1883 196M 

433 539 1298 3712 1871 63� 8491 
433 534 1295 3710 1846 63 8456 

19 � 7 8 2 8 46 
687 1080 1691 5616 4604 2852 16500 

J 

A külön törvények által 
megállapitott kihágások 

megnevezése 

Erdei kihágások : 
előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

Halászati kihágások : 
előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

Mezőrendőri kihágások: 
előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

v adászati kihágások : 
előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
felj elentett egyén 

v adászattaI összefüggő 
jövedéki kihágások : 

előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } . 
feljelentett egyen 

E gyéb jövedéki kihágá-
sok : 

előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } . 
felj elentett egyen 

fl áz,tlási rendszabály át-
bágásai : 

előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
felj elentett egyén 

245 

L I U· I  III. IV. I v. I VI. 11°::·' 
számu csendőrkerületben 

571 174 85 198 107 136 757 
174 85 198 107 134 56 754 

7 1 2 10 
333 176 381 326 307 t7� 1701 

439 316 344 218 277 159 1753 
439 316 344 218 277 159 1753 

2 2 1 2 2 
536 

9 
645 537 547 455 415 3135 

287 390 1552 556 339 50'! 3626 
287 383 1543 550 3il7 502 3600 

31 6 2 7 46 
505 775 2 1 34 115 1. 669 134� 6576 

847 795 1454 513 424 351 4384 
847 792 1453 513 421 351 4377 

5 6 11  
1185 1487 1876 718 640 471 6377 

72 84 148 67 288 85 744 
72 84 148 67 288 84 743 

l 3 4 
73 122 202 10� 408 ti!4 1033 

142 255 464 332 410, 1603 
142 255 464 332 

:� 
1603 

17 7 7 5 36 
170 409 551 451 2 1 18 

53 15  68 149 27 360 
53 15 68 149 27 360 
29 1 13 77 16 146 
33 15 61 101 22 úl 283 



A külön törvények által 
megállapitott kihágások 

megnevezése 

Ut és vámrendőri kihá-
gások ,

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A vasárnapi munka
szünet meg&zegése ál
tal elkövetett kihá
gások : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

AI]" tegészségügyi kihá
" ások , 
" előf�rdult } 

kidel'itett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A selyemtenyésztésre 
\"onatkoz6 intézkedé
sek megHzegése : 

előford ult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

Vizrendőri kihágások : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } , 
felj elentett egyen 

Az ország czimerének 
engedély II élküli hasz
nálata : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 
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I. I II. I III. I IV. I v. I VI· I IÖ���-
számu csendőrkel'ületbm 

�018 1245 127013'll94 1 424 1045 10l!96 
1l01 8 1'll431270 3'll88 1424 104( 1 0288 

62 . 'll 64 
ll535 1 7!l6 1 659 432U088 11554 1 3956 

235 16 74 433 
235 15 52 433 

l ' 
3�7 28 103 766 

10l! 350 202 100 
lu'll 350 20'l! 100 

l 3 'll 
1 171 601 305 183 

: I 
J 
4 

4 

58 
58 

3! 855 
39 832 

1 
85 1466 157 1 19 196 969 

969 
8 

�612 

19 196 

5� 3c01 

6 
6 

6 
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A kül"n törvén yek álta l 1\ L 1 II. I III. IV . I V. I VI. II Ö::�.
megállapitott kihágások --'- --

megnevezése , gzámu cseudőrkerületben 
Ujonczál1\tás dőli szö-

kés és tiltott nősülés: 
előfor,lult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

Káros h i  telügy let. kötése 
által elköv. kihágások: 

előfordnlt } 
kideritett eset 
elfogott } , 
felj elen tett eg) én 

Phylloxera elleni 6vintéz 
kedések megszegése : 

előfordult } 
k ic1eri tett eset 
elfogott } , 
feljel entett egyen 

Kivándol'lás közvetitése 
engec1ély nélkiU : 

e lőfordult } 
kideri tett eset 
el fogott } 
Ieljelentett egyén 

Cselédrendőri kihágás. : 
eHífordolt } 
kideritett eset 
elfogutt } , 
feljelentett egyen 

Min isleri rendeletel,be' 
ütköző kihágásuk : 

előfordult } 
l<iueritett eset 
elfogott } , 
feljelentett egyen 

Hat6silgi �zabályrendel. 
ütköző kih.ígások : 

előfordult } 
l<ideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

201 10 
20 1 9  
13 13 

8 2 

33 
3i:! 
�O 
1 5  

1 5  
1 5  

5 
1 6  

1 6  56 20 �24 
16 56 �O �24 

l 
31 65 30 253 

57 
57 

4 
121 

39 101 
39 101 

39 
1 0  76 136 

3 
3 
3 

55 
55 
5'll 
44 
1 5  
1 5  

1 7  

5 
5 
3 
2 

5 
5 

1'll 

37 
37 

72 

26 
26 

49 

72 
7� 
5� 
28 

7[) 
75 
69 
66 

368 
368 

1 
468 

230 
230 

43 
392 

l!410 1 328 1 362 1902 175 %38 1 00 1 5  
410 1 326 1 :362 1901 175 2838 1001 2 

1 . . \ 1 . I 7 9-
, 485 3477 1764 3909 1 242 6077 19954. 
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Az 1 90 1 .  év folyamán teljesített egyéb szolgálatok. 

A különféle szolgála-
tok megnevezése 

Rendes szolgálat ---
Ellenőrző szolgálat 
Nyomozó szolgálat _ _ _  

Helyi járőrszolgálat 
Uti járőrszolgálat _ _ _  

Találkozási járőrszolg. 
Letartóztatás felszóli-

tás folytán _ _ _  ---
Segélyszolgálat ___ 

Rabkiséret és őrizet 
Elővezetés ---
Egyéb felszólltott szol-

gálat --- --- ---
JJeli őrök ellenőrzése 

Vasuti és hajóügyelet 
V ásár- és bucsuügyele 
N emzetközi indóház 

és belépő állomási 
ügyelet _ _ _  --- ---

olyamátkelési ügye-
let _ _  --- --- ---

- rdőhelyi ügyelet J!ü 
H 
ff 
� 
S 
H 
B 
G 

atlu'széli ügyelet _ 

atárszéli őrszolgálat 
ostafedezet _ _  ---
zemélyfedezet _ ---
ulJafedezet _ _  ---
ányaügyelet ___ 

ödöllői királyi lak 
körüli ügyelet ---

v asgyárügyelet ___ 

I. , II. ' m. 1 IV. ' v. , VI.II ö::e 
számu csendőrkerhletben 

518 1 2148 1 26613 2146 4 18896 2518 

r
�15 

001 9 1225 2 13115 14280 10419 1326 83411 
554 2 5695 6718 7526 5190 780 38471 

1646 1 8997 10236 10099 10603 10740 67136 
4085 3170 5021 4489 2i19 5395 24639 
569 650 664 594 696 499 3672 -
446 81 156 167 169 81 1106 

2499 2594 1908 2512 1499 1651 12663 

2360 618 2888 2262 2060 154� 11130 

3565 1401 808 2840 2204 192� 12753 

5334 673 3327 6211 5646 929 22120 
43733 52009 39362 41985 33958 5496 72009 
7614 8281 6945 6519 8372 1115 49495 
1962 1954 2166 2608 2083 a972 14745 

511  511 

25 510 33 141 10 351 1 130 
287 520 545 1128 1259 18721 5611 

1798 190 I 5 6 97 2096 
1831 289 3 2123 

60 116 15 210 17 97 515 
45 1 3 50 156 255 
41 2 28 45 6 125 

346 135 1163 78 I 1124 

365 1 365 
42 165 129 276 612 
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FÜGGELÉK. 
Katonai és polgári czímtár. 

r. KATONAI CZIMTÁR. 
Legfó'bb hadúr : 

Ő OS. és aposto kir. Felsége r. FERLNOZ JÓZSEF. 
Cs. és kir. kö?tös hadsereg. 

Föhadsegédele : gróf Paar Ede lov. tábo V. b. 
t. t. ; abnenburgi Bolfras Arthu?' tbsz. V. b. t. t., !I 
katonai iroda főnöke. . 

Szárnysegédele : 5 törzstiszt. 
Az összes fegyveres erő vezér7cari főnöke: 

bár6 Beek FriglJ.es tbsz. 
Gsapat-főfelügy előle : Herczeg Windiseh· Gnletz 

Lajo� lov. táb., bár6 Reinliinder Vilmos tbsz. és 
bár6 Waldstiitten János tbsz. 

Testőrség: a j Arcier testőrség ;  állománya 45 tiszt; 
feláll. 1 763. b) m. kir. testőrség ; állománya 45 tiszt; 
feláll. 1 760. ej Darabont.testőrség ; állománya 6 tiszt, 
44 altiszt ; feláll. 1 767. dj Lovas testőr-század ; állo
mánya 7 tiszt, 72 altiszt ; feláll. 1849. ej Gyalog te�tőr
század ; állománya 6 tiszt, 248 altiszt ; feláll. 1 802. 

Os. és Jár. hadügyminiszter : bár6 Kri�g
hammer Odön, lov. táb., v. b. t. t. 

A hadügyminiszterium segédközegei: A ve
zérkar főnöke : br. Beek Frigyes tusz. - H adi le\ él· 
tári igazgat6 : Woinovich Emil tábo - Lovassági fel 
ügyelő : gr. Paa?' .Alajos alt. - Tüzérségi felügye lő :  
lov. K1'opat8ehek .Alfréd tbsz. - Vártüzérségi fel
ügyelő : K1'iwanek Károly tábo - Hadmérnöki fel· 
ügyelő : nordenaui Beek Ottó tbsz. - Utászfelügyelő : 
SZa8zkiewiez Sándor tábo - Vonatfelügyelő : La/scher 
.János lov . tábo Katonai nevelő és képzőintézetek felügye
lője :  klienfeldi Moruvetz Ottó tbsz. - P6tlov9záRi fel
ügyelő : br. Bothmer Vilmos lov. tábo - Vezér épi
tészmérnök : Ceipek Józ8ef tábo - Egészségügyi csapat· 
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(larancsnok : F,'ass Pál ezredes. - Apostoli tábori 
püspöki helynök : dr. Beloputoczky Kálmán tricalai 
püspök. - A katonai orvosi testület főnöke : dr. Uriel 
�óz8ef vezértörzsorvos. - Szakszámvevőség főnöke : 
K'riz JánCJ8 miniszteri tanácsos. 

Műszaki katonai bizottság : Elnök : ar<)eni gr. 
Geldern Egmond Gu8ztáv altb. 

Katonai egészségügyi bizottság : Elnök : 
.dr. K"at8chmer Florian vezértörzsorvos. 

Katonai földrajzi intézet: Parancsnok: Frank 
.ottó ezredes. 

Katonai legfőbb törvényszék: Elnök : lovag 
Pitreich Antal tbsz. 

Hadtest-parancsnokság o k. 
1. hadte8t ,' Krakk6ban. Területe : Nyugati Galiczia, 

Szilézia és Éjszak-Morvaország ; az 1 ., 1 3.,  20., 54., 
�6., 57., 93. és 100. sz. gyal. ezr. hadkieg. területe. 
Par. br. Alb01i Jenő tbsz. 

2. hadte8t ,' Béc8ben. Területe : AIs6-Ausztria és Dél
Morvaország ; a 3., 4., 8., 49., 81., �4. és 99. sz. gyal. 
-ezr. hadkieg. területe. Par. : gr. Uwküll-Gyllenband 
,sándor lov. tábo 

3. hadtest ,' Gráczban. Területe : Stájerország , 
Karinthia, Krajna, Triest, Istria, Görz és Gradiska ; 
a 7., 17., 27., 47., 87. és 97. gyalog-ezred hadkieg. 
"területe. Par. : vezzai lov. Succovaty Ede tbsz. 

4. hadte8t ,'  Budape8ten. Területe : Magyarország ; 
.a 6., 23., 32., 38., 44., 52., 68., 69. és 86. sz. gyal. ezr. 
hadkieg. területe. Par. : herczeg Lobkowitz Rez8ö tbsz. 

5. hadtest ,' Pozsonyban. Területe : Magyarország ; 
a 12., 19., 26., 48., 71.,  72., 76. és 83. sz. gyal. ezr. had
kieg. területe. Par. : O cs. és kir. Fensége F1-igyes 
iőherczeg tbsz. 

6. hadtest : KasBán. Területe : Magyarország ; az 5., 
25., 34., 60., 65., 66., 67. és 85. sz. gyal. ezr. hadkieg. 
területe. Par. : bár6 Merten8 Kdroly altáb. 

7. hadte8t ,'  Temesvárt. Területe : M agyarország; a 
-29., 33., 37., 39. , 43., 46., 61. és 101. sz. gyal. ezr. hadkieg. 
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területe. Parancsnok : bayersheimi lovag Schwitzer 
Lajo8 tbsz. 

8. hadtest ,' Prágában. Területe : Csehország ; a 
IL, �8., 35., 73., 75., 88. , 9 1 .  és 102. sz. gyal. ezr. 
hadkieg. területe. Par. : Fabini Laj08 tbsz. 

9. hadtest : J08ef8tadtban. Területe : Csehország . 
a t 8.! 2 1 . ,  3.�. ,  42., 74., 92., 94. és 98. sz. gyal. ezr. 
hadkieg. terulete. Par. : . . . . . . . 

10. hadteBt : PrzemY8lben. Területe : KÖzép-Galiczia . 
a. 9., 10., 40., 45., 77., 89. és 90. sz. gyal. ezr. had
kieg. területe. Par. : Galgótzy Antal tbsz . 

11. hadte8t ,' Lembergben. Területe : Keleti Galiczia 
és Bukovina ; a 15., 24., 30., 41 ., 55., 58., 80. és 95. sz. 
gyal. ezr. hadkieg. területe. Par.: Fiedler Ferdinand tbsz. 12. hadte8t : Nagy-Szebenben. Területe : Erdély . 
a 2.,

.
31., 50., 51.,  62., 63., 64. és 82. sz. gyal. ezr. 

hadkieg. területe. Par. : ohstorffi Probu t Emil tbsz. 13. hadtest : Zágrábban. Területe : Horvát- és SzIa.-
vonország. és Fiu�e ; a. 1 6., 53., 70., 78., 79. és 96. gyal. 
ezr. hadkieg. területe. Par. : Klobu8 Hugó tbsz. 14. hadte8t ,' Inn8bruckban. Területe : Tirol és 
Vorarlberg, Felső-Ausztria. és Salzburg ; a 14. és 59. gyal. ezr. éJl a tiroli császár vadászok hadkieg. terü
lete. Par. : Ö cs. és kir. Fensége Jenő főherczeg lov. tábo 

15. hadtest ,' Sararjevoban. Területe : Bosznia és 
Herczegovina ; a bosznia-herczegovinai ezredek had· 
kieg. területe. Par. : br. Appel JánoB lov. tb. 

Katonai hadparanc8nokság Zárában. Területe : 
Dalmáczia ; a 22. sz. gyal. ezr. hadkieg. területe. Par. : 
Hornthali Horsetzky Károly altáb. 

Gyalog-hadoBztály- 8 dandárpara1lcBnokságok : 
1 .  .gy. hdoszt. :  Sarajevo. 2. ddr : Barajevo. 39. ddr : �olnJa-Tuzla:. 40. ddr :. 

Banjaluka. 7. hegyi ddr : Sara
Jevo. 8. hegyt ddr : Foca. 

2. gy. hdoszt. : Jaroslau. 3. ddr : Rzeszów. 4. ddr : 
Jaroslau. 

3. gy. hdoszt.: Linz. 5. ddr: Linz. 6. ddr : Salzburg. 
4. gy. hdoszt.: Brlinn. 7. ddr : Znaim. 8. ddr : Brünn. 
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5. gy.hadoszt. : Olmiitz. 9. ddr : Olmütz. 10. ddr : 
Troppau. 

6. gy. hdoszt. : Grácz. 1 1 .  ddr : Grácz. 12. ddr : Kla· 
genfurt. 

7. gy. hd oszt. : Eszék. 13. ddr : Eszék. 14. ddr : 
Pétervárad. 

8. gy. hdoszt.: Innsbruck. 15. ddr : Innsbruck. 
16. ddr : Trient. 

9, gy. hdosz!. : Prága. 1 7. ddr és 18. ddr : Prága. 
1 0 .  gy. hadosztály: Josefstadt. 19. ddr : Josefstadt. 

�O. ddr : Königgratz. 
1 1 . gy. hdoszt. : Lemberg. 21 .  ddr. és 22. ddr : 

Lemberg. -
12. gy. hdoszt. : Krakkó. 23. ddr és 24. ddr : Krakkó. 

, 1 3 .  gy. hrloszt. : Bécs. 25. ddr és 26. ddr : Bécs. 
1 4. gy. hdoszt. : Pozsony. 27. ddr : Pozsony. 28. ddr : 

Sopron. 
15.  gy. htloszt. : Miskolcz. 29. ddr : Ungvár. 30. 

ddr : Miskolcz. 
1 6. gy. hdoszt. : N.-Szeben. 31 . ddr : Brassó. 32. ddr : 

N.-Szeben. 
1 7 .  gy. hdoszt. : N.-Várad. 33. u dr :  N.-Várad. 

34. ddr : Arad. 
18. gy. hdoszt. : Mostár. 1 .  hegyi ddr : Mostár. 

�. hegyi ddr : Trebinje. 3. hegyi ddr : Nevesinje, 6. hegyi 
ddr Bilek. 

19 .  gy. hdoszt. : Pilsen. 37. ddr : Pilsen. 38. ddr : 
Budweis. 

20., 2 1 ., 22. és 23. gy. huoszt. (csak hadjárat 
alkalmával állíttatnak fel). 

24. gy. hdoszt. : Przemysl. 47. ddr és 48. ddr : 
Przemysl. 

25. gy. hd oszt. : Bécs. 49. ddr és 50. ddr : Bécs . 
26. gy. hdoszt. (osak hadjárat alkalmával állitta

tik fel). 
27. gy. hdoszt. : Kassa. 53. ddr : Kassa, 54. ddr: 

Eperjes. 
28. gy. hdoezt. : Laibach. 55. ddr : Trieszt. 56. 

ddr : Laibach. 
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29. gy. hlloszt. : Theresienstadt. 57. ddr : Theresien
statlt. 58. ddr : Reichenberg. 

30. gy. hdoszt. : Lemberg. 59. ddr : Czernovitz. 
60. ddr : Lemberg. 

3 1 .  gy. hdosz! . :  Budapest. 61.  ddr és 62. ddr : 
Budapest. 
. 32. gy. hdoszt. : Bpest. 63. ,ldr és 64. ddr : Bpest. 

33. gy. hdoszt. : Komárom. 65. ddr : Győr. 66. ddr : 
Komárom. 

34.  gy. hdoszt. : Temesvár. 67. ddr : Temesvár. 
68. ddr : Fehértemplom. 

35.  gy. hdoszt. : Kolozsvár. 69. delr : Gyula
Fehérvár. 70. ddr : Kolozsvár. 

36. gy. hdoszt. : Zágráb. 7 1 .  ddr : Fiume. 72. ddr : 
Zágráb. 

47. gy. hdoszt. : Bécs. 93. ddr : Bécs. 94. (lrr : Bécs. 
Közvetlen a zárai katonai hadparancsnokságnak 

alárendelve : 4. hegyi ddr : Cattaro. 5. hegyi ddr : Zara. 

Lovas hados1ttályok. 
Lovas hdoszt. : Lemberg ( 1 1 . hadtest), 1 8. ddll : 

Zloczów. 2 1 .  ddr : Lemberg. 
Lov. hdo8Zt. : Stanislau ( 1 1 .  hdt.), 13. ddr : Sta

nislau. 15. ddr : TllrnopoJ. 
Lov. hdoszt. : Jaroslau (10. hdt.), 5. ddr: Jaroslau, és 

14. ddr : Rzeszów. 
Lov. hd oszt. : Iú:akkó (1. hadtest), 1 1 . ddr : Tarnow. 

20. ddr : fu·akkó. 
Lov. hdoszt. : Bécs (2. hdt.), 8. ddr : Brünn. 10. és 

17. dandár : Bécs. 

Lovas dandárok. 
Törzsek : 1 . és 2. Békében nincsenek feláJlitva. 

3. Marburg ; 4. Budapest ; 5. Jaroslau ; 6. Miskolcz ; 
7. 'I'emesvár ; 8. Brünn ; 9. Paruubitz ; 10. Bécs ; 
1 1 .  Tarnow ; 12. N .-Szeben j 1 3. Stanisiau ; 14. Rze
sz6w ; 15. Tarnopol ; 1 6. Pozsony ; 17 . Béos ; 18. Zlo· 
czów ; 19. (csak hadjárat alkalmával állittatik fel) ; 
20. Krakkó és 21 .  Lemberg. 



-'" 

Gyalog ezredek. 
(Osákó, sötétkék kabát sima gombokkal, világoskék pantalló, illetve magyar nadrág, 

kékszürke köpeny.) 

�t � :! '0 A törzs ... . Az ezred neve �:; � 
� �  al = .3  állomáBhelye :.I Jl .s  

1 Császár _ -- 1716 TToppau 
2 I. Sándor örösz-c�;--

1741 N.-Szeben 
3 Károly főherczeg _ ___ _ __ 1715 Brünn 
4 Hoch- und Deutschmeister 

(Jenő főherczeg) ___ _ __ 1696 Mostar 
5 Braumüller ___ _ _ _  ___ 1762 Eger 
6 I. Károly, román király ___ 1762 Bécs 
7 gr. Khevenhüller ___ _ __ 1691 Graz 
8 Károll István főherczeg ___ 1642 Bécs 
9 gr. C erfayt ___ ___ _ __ 1725 Przemyál 

10 II. Oszkár Frigyes, svéd és 
norv. kir. ___ ___ _oo 1715 Jaroslau 

1 1  János György, szász herczeg 1629 Prága 
1'! Schmidt ___ 1701! Trebinje 
13 Jung-Starhemberg --� __ 

--�_. 1814 Krakkó 

1 14- Emő Lajos hesseni nhercz. 1733 Bregenz 
16 Adolf, luxemburgi nagyhercz., 

na8S. hercz .. _ _  - -- ---
1701 Lemberg 

16 br. Giesl 1703 1 Zágráb 
17 lovag Mild;--

__ :- - _ _  �--_ _  �-- 1674 Klagenfurt 
1 8  Lipót Salvator főherczeg ___ 1682 Olmütz 
19 Ferencz Ferd. főherczeg _ 1734 Pozsony 
20 Henrik, porosz herczeg 1681 Krakkó 
21 gr. Abensberg és Traun 1733 Kuttenberg 
22 gr. Lacy ___ - -- - - - 1709 Z ara 
23 Badeni őrgróf - - - - - - 1814- Budapest 
24 br. Reinliinder _ --- --- 1662 Stanislau 
25 Pokorny ___ ___ ___ _ __ 1672 Losoncz 
26 Mihály, orosz nagyherczeg 1717 Győr 
27 II. Lipót, belga király ___ 1682 Laibach 
28 m. Viktor Emanuel olasz kir. 1698 Budweis 
29 br. Loudon __  --- - o o  --- 1704- Temesvár 
30 Fiedler 1725 Lemberg 
31 Frigyes Viimö�� mékle�biirg-

streliczi nagyherczeg _ _ _  1741 Gyulafehérvár 
32 Mária 'rerézia. császárné és 

királyné_ ___ ___ ___ 1741 Budapest 
33 IL Lipót császár _ ___ _ __ 1741 Arad 
34 L Vilmos, német csáBzár és 

porosz király _ _ _  ---
--- 1734 Kassa 

35 bT. Stemeck ___ --- 1683 Pilsen 
36 gr. Browne _ _  -- - 1683 Josefstadt 
37 József főherczeg --- --- 1741 Nagyvárad 

.o 
A kieg. par. A hajtóka a .. o o: 
állomáBhelye szine OO'� .., .,  

Troppau sötétpiros s. 
Brassó császársárga s. 
Kremsier égszinkék f. . 
Bécs é�szink�k s. 
Sz.-Németi r zsaszm s. 
Ujvidék rózsaszin f. 
Klagenfurt sötétbarna f. 
Brünn fűzöld s. 
Stryj almazöld s. 

PrzemylÍl hapagáj�öld f. 
Pisek amUSZln s. 
Komárom sötétbarna s. 
Krakkó rózsaszin s. 
Linz fekete s. 

Tarnopol buzérvörös 8. 

"'_._�Ol; _""'" � __ 

Belovár 
Laibach 
Königgriitz 
Győr 
Új-Sandec 
Czaszlau 
Spalato 
Zombor 
Kolomea 
Losoncz 
Esztergom 
Grácz 
Prága 
N.-Becskerek 
Lemberg 

N.-Szeben 

Budapest 
Arad 

Kassa 
Pilsen 
Jungbunzlau 

I Nagyvárad 

I kénsárga s. 
vörösbarna f. 
sötétvörös f. 
égszínkék f. 
rákvörös f. 
tengerzöld s. 
cBászársárga f. 
cseresnyevörös1 f. 
hamuszin f. 
tengerzöld I f. fekete s. 
császársárga 8. 
fűzöld I f. 
világoskék f. 
csukaszin s. 

császársárga f. 
égszinkék s. 
hamuszin f. 
buzérvörös f. r _ö" f

. halványvörös B. 
skarlátvörös 

I
f. 

os 
ol " 



38 
39 
40 
41 
42 

Az ezred neve 

br. Mollinary ___ ___ _ __ I 1814 
Alexis, orosz nagyherczeg I 1756 
Schaumburg-Lippe herczeg 1 1733 
Jenő főperczeg _ ___ _ __ . 1701 
Ernő Agost, cumberlandl, 

braun�chw. és lüneb. hg. , 1685 
43 Ruppl'echt bajor herczeg ___ 1814 
44 Albrecht főh61'czeg _ ___ 1 744 

A törzs I A kieg. par. A �jtóka [.� 
á.l1omáshelye állomáshelye szme 4\ '" 

Sarajevo I Kecskemét fekete B. 
Debreozen Debreczen skarlátvörös f. 
Jaroslau Rzeszów világoskék s. 
Czernovitz Czernovitz kénsárga f. 

Königgriitz l Theresienstadt narancssárga f. 
Bécs Karánsebes cseresnyevörös s. 
Budapest Ka,posvár buzérvörös B. 

45 Frigyes Ágost, trónörökös, 
szász herczeg ___ ___ _ __ 

46 br. Fejérváry ___ ___ _ __  
47 br. Beck ___  ___  ___  _ __  

1816 Przemyál 
1762 Szeged 
1682 Görz 

Sanok 
Szeged 
Marburg 
N.-Kanizsa 
St.-Pölten 
Gyulafehérvár 
Kolozsvár 
Péc8 

skarlátvörös 
papagájzöld 
aczélzöld 
aczélzöld 
c8uka8zin 
papagáj�öld 
hamuszm 
8ötétvörös 
sötétvörös 
alma:Göld 
vörösbarna 
aczélzöld 
halványvörös 

B. 
8. 
f. 
s. 
f. 
1. 
B. 
8. 
f. 
1. 

48 Ferdinand főherczeg_ _ _  
49 br. Hess ___ ___ ___ _ __ 
50 Frigyes Vilmos L., badeni nhg. 
51 Probszt ___ ___ ___ -__ 
52 Frigyes főherczeg ___ _ __ 
53 \ Latour _ __ ___ ___ _ __ 
54 Alt-Starhemberg ___ _ __ 
55 br. Merk!.. ___ ___ _ __ 
56 gr. Daun ___ ___ ___ _ __ 
57 Szász-coburg-8aalfeldi herczeg 

58 
59 
60 
61  
62 
63 

64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71  
72 73 
74 
75 
76 
77 
78 

I Lajos Salvator főherczeg ---
Rainer főherozeg ___ _ __ 
br. Appel ___ ___ ___ _ __ 
Moravetz ___ 
Lajos, bajor h��czeg-___  --� __ 
Pál Alexandrovics orosz nh. 

Lajos Viktor főherczeg ___ 
IV. Ferdinand, tosk. nhg. 
br. Kmy 
br. Reicher 

- - - - - - - - -

---
--- ---

lovag Pitreich ___ ___ _ __ 
br. Philippovié .  _ _ _ _ __ 
Galgótzy ___ ___ ___ _ __ 
Dávid ___ ___ ___ _ __ 
Albrecht württembergi herczeg 

ni. Ke;es�téiy, 
'
dá� kir�ly

' 

br. Salis-Soglio ___ ___ _ __ 
Fülöp, württembergi herczeg 
lovag GradI__ ___ ___ _ __ 

1798 Sopron 
1715 Brünn 
1762 Brassó 
1702 Kolozsvá.r 
1741 Pécs 
1741 I Belovár 
1661 Teschen 
1799 Tarnopol 
1684 Krakkó 
1 689 Tarnow 

1 763 Przemysl 
1682 Lincz 
1 798 Bécs 
1798 Bród 
1798 Béc8 
1860 Plevlje 

1860 Marosvásárh. 
1860 Miskolcz 
1860 Ungvár 
1860 Eperjes 
1860 Budapest 
1860 Budapest 
1860 Pétervárad 
1860 Trencsén 
1860 Bécs 
1!l60 Prága 
1860 Reichenberg 
1860 Neuhaus 
1860 Esztergom 
1860 Przemyál 
1860 Eszék 79 gr. Jellaéié ___ ___ ___ 1860 

Arnulf, bajor herczeg__ _ __ 

/
1860 

Fiume 80 Lemberg 81 br. Waldstatten ___ ___ 1 883 Iglau 81! lovag Sohwitzer___ ___ __ _ 1883 Beszteroze 

Zágráb 
Olmütz 
Brzezany 
Wadovicze 
Tarnow 

I Stanislau 
Salzburg 
Eger 
Temesvár I M.-Vásárhely 
Besztercze 

I Szászváros 
Munkács 

I Ungvár 
Eperjes 

fekete 
narancssárga 
aczélzöld 
fűzöld 
fiízöld 
narancssárga 

narancssárga 
halványvörös 
halványvörös 
rákvoros 

Szolnok I vörösbarna 
Székesfej érvár csukaszin 
Pétervárad tengerzöld 
Trencsén rákvörös 
Poz8ony világoskék 

B. 
8. 
s. 

f.  
s. 
f. 
B. 
f. 
f. 
8. 
s. 
1. 
f. 
s. 
f. 
8. 
8. 
S. 

I ���r cseresnyevörösl 8. 
lcm buzérvörös f. 

Neuhaus világoskék f. 
Sopron csukaszin s. 
Sambor cseresnyevörös f. 
Eszék vörösbarna f. 
Otoéaé almazöld f. 
Zloczów skarlátvörös f. 
Iglau karmazsinvör. f. 
Sz.-Udvarhely karmazsinvör. f. 



� I'�á� I A törzs I A kieg. par. I A hajt6ka I� � 

!;> ..  Az ezred neve �'=S .!fi állomáshelye állomáshelye szine 61'� 
o uo � � �  -ol '"  !'« 

83 gr. Degenfeld-Schomburg 1883 Komárom Szombathely sötétbarna f. 
84 Bolfras --- - - - - - - --

-
1 883 Krems Bécs karmazainvör. s. 

85 lovag Kees 
--

- - - -
- - - 1883 Lőcse Márm.-Sziget almazöld s. 

86 Forinyák - - - - - - I 1883 Budapest I Szabadka amarantvörös s. 
87 lovag Succovaty - - - 1883 Pola CiUi tengerzöld f. 
88 br. Teuchert-Kauffmann _ _ _  1883 Prága Beraun bordóvörös f. 
89 br. Albori _ 

---
1883 Jaroslau Gródeck bordóvörös s. 

90 Windisch-Graet� hei'czeg ___ 1883 Rzesz6w Jaroslau amarantvörös s. 
.91  . . . . .  . . , . . 

-- - - - - 1883 Prága Budweis papagájzöld s . 
92 br. König . o o - - - - - - --- 1883 Theresienstadt Komotau 'fehér f. 
93 br. J o /Hson 

-- - - - - - -> 1883 Olmütz M.-Schönberg sötétbarna s. 
94 Klobus - - - 1883 Theresienstadt Turnau fehér s. 
95 lovag Rodaköwskf _ _ _  ---- - - 1883 Lemberg Czortkow amarantvörös f. 
96 báró Catinelli - - - - - - - --

1883 Károlyváros Károlyváros amarantvörös f. 
97 br. Waldstiitten --- - - - 1883 Triest Triest rózsaszin f. 
98 

I 1. ' Gyö�gy:-gÖrög"kirily - --- - 1883 Josefstadt HohenÍnauth világosdrap f. 
99 1883 Klosterbruck Znaim kénsárga s. 

100 br. Krieghammer ___ _ __ 1883 Krakkó Teschen világosdrap s. 
101 SergiusAlexandrovitsch,orosz 

nagyherczeg - - - - - - - - - 1883 Fehértemplom Csaba kénsárga f. 
1 00  Fabini - - - --- - - - 1883 Trient Beneschau tengerf{í7,öld B. 



26 1 

Vadás1tok. 

(Kalap fekete tollbokrétával, csukaszinű kabát és zubbony 
fűzöld hajtókával, sárga gomb, és pedig a tiroli vadász 
ezrednél simán, a tábori vadász zász16aljaknál számozvn, 
csukaszinű pantalló fűzöld szegélylyel az oldalvarrásokon , 

kékszürke köpeny.) 
a) Tiroli császár-vadászok ( 1813). 

1. ezred : 
2. 
3. 

Innsbruck. 
Trient . 
B�cs. 
Salzburg 

Kiegésútő par. : Innsbruck, 
Brixen, Trient és Hall. 

4. 
b) Tábori vadász zászlóaljak. 

.� Törzs I Kiegészítő 

00 állomáshely. keret 

l
l
Rawa ruska Theresienst. 

2 Königriitz Königgriitz 
4 Niskó Rzeszów 
5 Niepolomice Olmütz 
6 Prága Pilsen 
7 Bruck Mim. Laibach 
8 Tarvis Klagenfurt 
9 Villach Grácz 

lO Steyr St. -pölten 
11 Kőszeg Győr 
12 Reichenberg 

I

Jungbunzlau 
13 Boehnia Krakkó 
16 Jiigerndorf Tl'oppau 

IIJ I Törzs 
állomáshely. 

1

1

7 

Bécs-Ujhely 
19 Pozsony 
20 Judenburg 
21 Tulln 
22 Prága 
23 Trembowla 
24 Budapest 
25 Most Y vielki 
28 Abrudbánya 

\ Kiegészítő 
keret 

Brünn 
Komárom 
Trieszt 
Bécs 
Eger 
M.-Vásárhely 
Budapest 
Brünn . 
N.-Szeben 

29 Zaleszezyki Losonez 
30 Bródy Stanislau 
:-J l \petrinja \ütocaé 
32 Beszterczeb. Eperjes 

I 

Bos1tnia-herc1teyovina,i gyal. e1tredek. 
(Fez, világoskék kabát alizarinvörös haj tókával és sárga szá
mozott gombokkal. világoskék pantalló, kékszürke köpeny.) 

Száma A törzs I A kiegészit,j parancsnokság 
á l l o m á s h e l y e  

1 .  Bécs Sarajevo 
2. Grá ez Banjaluka 
3. Budapest Dolnja-Tuzla 
4. Bécs Mostar 



• 

Lovas e�redek. 
aj D r a g o n 7 o 8 e z r e d e k. 

(Sisak, világoskék kabát sima gombokkal, buzérvörös csizma-nadrággal, sőtétba1'lla köpeny.)  

Iii �t� �  
Az ezred neve 1>-.:; ::; 

I �  � s � "" � �  
1 I Ferencz császác__ --- --- 1768 
'! gr. PMr ___ ___ ___ _ __ 1672 
3 György, szász király_. _ --- 1768 
4 Ferdinand császár ___ L_ 1672 
5 1. Miklós, Ol·OSZ czár __ --- 17'!1 
6 Albrecht, porosz herczeg 1701 
7 Lotharingiai herczeg __ --- 1663 
8 gr. Montecuccoli ___ 

--- 1618 
9 Albrecht főh. 1682 

10 Liechtenstein h;;czéi-__ �-- 1640 
1 1 Császár 1688 
12 Miklós oro-s� nagyh;;czeg-- 1798 
13 Savojai Jenő herczeg _ _ __ 1 682 
14 Windisch·Gratz hg _ _ __ 1725 
15 br. Bechtolsheim --- --- 1891 

A törzs I A keret A hajtóka 
állomáshelye szine 

I Lancut 
'l'arnopol 
Krakkó 
Marburg 
Bécs· Uj hely 
Enns 
Brandeis E/m. 
Przemysl 
Brzezany 
Olmütz 
Stockerau 
Krakkó 
Klattau 
Stanislau 
Brünn 

Theresienstadt l sötétvörös 
Dobran . fekete 
Bécs sötétvörös 
Wels fűzöld 
Marburg osászársárga 
Brünn fekete 
Alt-Bunzlau kénsárga 
Pardubitz skarlátvörös 
Kolomea fűzöld 
Klattau kénsárga 
Stockerau skarlátvörös 
Olmütz császársárga 
Laun buzérvörös 

I Klattau buzérvörös 
Bécs-Ujhely fehér 

� 
� I h oo C;l  

«\ 

f. 
f. 
s. 
f. 
f. 
s. 
f. 
s. 
s. 
s. 
f. s. 
f. 

I s. s. 



b) Huszá.r ezredek. 
(Csákó, atila, illente. sötétkék zubbony, buzérvörös magyar nadrág, sötétba1'lla köpeny.) 

Az ezred neve 

1 Császár . _ . .  .__ ___ _ __ 
2 Frigyes Lipót porosz herczeg 
3 gr. Hadik _.. _ . _ ___ _ __ 
4 Arthur, connaughti és 

strathearni herczeg__ _ __ 
5 gr. Radetzky ___ . _ .  _ o .  

6 II. Vilmos, württembergi kir. 
7 II. " német csász . és por. kir. 
8 
9 �: 'NÚa�dy' _ --= __ --- _ --= __ 

10 III. Frigyes Vilm., porosz kk 
11 Windisch-Gratz hg __ _ 
12 VII. Edward , Nagybritannia és 

Irorsz. kir. India császárja 
13 Jász.Kun, Vilmos német és 

porosz herczeg, trónörökös 
14 Vladimir, orosz nagyherczeg 
15 FerE!!1cz Salvator flíherczeg 
16 ir. u�küq·G1Uen\:land -__ 

A törzs I A keret Az atila I A csákó S � 
-----'------ 1 ·-----'------ 1 &,'� 

állomáshelye szine -<l 

1 756 N.·Szeben /Nagyvárad 
1743 Brassó N·Szeben. 
1702 Arad 

1 734 Bécs ILugos 
1798 Pozsony 
1734 KlagenfurtiGYöngyös 
1798 DebreczenBudapest 
1696 Jaroslllu Szabadka 
1688 Sopron Sopl"On 
1 741 Czernovitz!Székesfejérv. 
1762 Szombathely 

1800 Lemberg IKassa 

1859 Keoskemét 
1859 Nyiregyháza i 
1 701 Gyöngyös \NyiregYh. 
1798 Budapest DebT!lC�lln 

sötétkék sötétkék s. I 
világoskék fehér s. 

s. k. fehér s. 
v. k .  buzérvörös f. 
s. k. buzérvörös f. 
v. k. hamuszin s.  
v. k. világoskék f. 
s. k. buzérvörös s. 
s. k. fehér f. 
v. k .  világoskék s .  
s. k.  hamuszin f. 

v. k. fehér f. 

8. k. sötétkék f. 
v. k. buzérvörös s. 
s. k. hamuszin 8. 
V, �. bq.muszin f. 



� 
-o ... 
"o "" 1 
'l! 
3 4 5 6 
7 8 
9 10 

1 1  1'l! 13 
I 

()) Dsidás ezredek. 

(Czapka, világoskék uhlanka és prémes uhlanka buzérvörös szegélyezésseJ, buzérvörös 
csizma-nadrág, sötétbarna köpeny.) 

� � �  A törzs I A keret 
Az eZl-ed neve 

"Q) .. ci! � A czapka 
.t> � .s  szine � ..o .;]  állomáshelye 

Otto főherczeg _ _ _  1 1 791 Czortkow Krakkó császársárga 
Schwarzenberg herc��g _ _  �-- 1790 Tarnow Tarnow sötétzöld 
Károly főherczeg _ _  - � �  --- 1801 Gl'odek Grodek buzérvörös 
Császár 1813 Zólkiew Lembm'g fehér 
II. Miklós�- or�-iz ���L �-� __ 1848 Varasd Varasd világoskék 
II. József császár � _ _  1688 Rzeszów Przemysl császársárgá 
F€1'encz ]'erdinanu főherczeg 1758 Mosty vielki Brzezan sötétzöld 
br. Ramberg _ _ _  --- 1718 Bécs Stanislau buzérvörös } Fel lettek oszlatva. 
II. Sándor, orosz czár �� � 1814 Pardubitz Theresienstadt cSel'esnyevörös 
br. Bothmer -

�
- - � �  --- 1854 Székesfehérvár Székesfehérvár sötétkék 

gr. Paar _ _ _  --- - - 1860 Zloczow Zloczow sötétkék 

l s  � 

I g,.� 
-<I '"  

s. 
s. 
s. 
s. 

S' I f. 
f. 
s. 

f. 
s. 
f. 

I 
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- Tüzérdandá'rok. 

l-től 14. számig a hasonszámú hadtestparancsnokságok 
székhelyén, kivéve a 14. tüzérdandárt, mely békében a 2. 

számú hadtestparancsnokság alá van rendelve. 
Tüzérigazgatóságok : 

Innsbruck, Sarajevo és Z ára. 

Vártüzérigazgatóságok : 
Krakkó, Przemysl, Trient és Cattaro, Pola, Klagenfurt. 

aj Hadtest tüzérezredek. 
(Csákó 16szőrforg6val, sötétbarna kabát skarlátvörös haj· 
t6kával, sárga számozott gombokkal, világoskék csizmn· 

nadrág, kékszürke köpeny.) 
1. Fi8cher, törzs : Krakkó ; 2. br. Weigl, törzs : Bécs ; 

3. Vilmo8 főh., törzs : Gráez ; 4. Kropatschek lov., törzs : 
Budapest ; 5. Albrecht főherczeg, törzs : Pozsony ; 
6. Ferencz Ferdinánd föherczeg, törzs : Kassa ; 7. Lipót 
bajor hercz.,törzs : Temesvár ; 8. Császár, törzs : Prága ; 
9. hercz. Licht{!nstein J. Ve ltczel, törzs : Josefstadt ; 
10. Luitpold bajor hg., törzs : Przemysl ; 1 1 .  br. Smola, 
törzs: Lemberg ; 1 2. . . . .  törzs : N.-Szeben ; 13. hercz. 
Lobkowitz, törzs : Zágráb ; 14. br. Ludwig, törzs ; 
Bécs. 

b) Hadosztály tüzérezredek. 
(Öltözék mint a hadtest tüzérezredeknél.) 

1. Krakkó, 2. Olmütz, 3. Krakkó, 4. Bécs, 5. Brünn, 
6. Bécs, 7. Laibach, 8. Görz, 9. Klagenfurt, 10. Buda· 
pest, 1 1 .  Budapest, 1 2. Budapest, 1 3. Sopron, 
1 4. Somorja, 15. Komárom, 16. Kassa, 1.7. Miskolcz, 
1 8. Ep81jes, 1 9. Nagy-Várad, 20. Temesvár, 21 .  
Lugos, 22. Pilsen, 23. Prága, 24. Budweis, 25. Josef· 
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stadt, 26. Theresienstadt, 27. Königgrii.tz, 28. Przemysl, 
29. Jaroslau, 30. Przemysl, 31. Stanisiau, 32. Lemberg, 
33. Stanisiau, 34. Brassó, 35. Kolozsvár, 36. Nagy
Szeben, 37. Radkersburg, 38. Eszék, 39. Varasd, 40. 
Linz, 41. Salzburg, 42. Bécs. 

ej Hegyi üteg-osztály. 
Trient. 

dj Vártüzér ezredek. 
(Öltözék mint a hadtest tüzérezredeknél, de világoskék 

széles skarlátvörös szegélyzetü panta1l6.) 
1. Csdszár, törzs : Bécs ; 2. Sponner, törzs : Krakkó ; 

3. hercz. Kinsky, törzs : Przemysl ; 4. gr. Oolleredo
MeU, törzs : Polo. ; 5. br. Rouvroy, törzs : Cattaro ; 6. 
Ko llwrz , törzs : Komárom. 

ej Önálló vártüzér zászlóaljak : 
(Öltözék mint a vártüzér-ezredeknél.) 

I. Trient ; 2. Gyulafehérvár ; 3. Pétervárad. 

fj Műszaki tüzérség. 
1. Tüzérségi szergyár és szertár, átvevő bizottság 

és müszaki tüzér század a bécsi arsenálban. 
2. Tüzérségi szertárak : Bergstadtl, Budapest, 

Cattaro, Graz, Innsbnlck, Josefstadt, Gyulafehérvár, 
Kassa, Komárom, Krakkó, Lemberg, Mostál', Péter· 
vfl.rad, Polo., Prága, Przemysl, Sarajevo, Temesvár, 
Trient, Wöllersdorf. 

3. Tüzérségi fiókszertárak : Ragusa, Záro., Laibach, 
St.-Veit, Linz, Salzburg, Theresienstadt, N agy-Szeben, 
Beszierczebánya, Pozsony, Olmütz, Eszék, Károly
város, Trieszt, Franzensfeste, Bozen. 

4. Lőporgyár : Steinban és Blumauban. 
5. Tölténygyár : Wöllersdorf. 
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Utász zá.szlóaljak. (1 805.) 
(Csák6 ; csukaszin kabát aczélzöld hajt6kával és fehél

sima gombokkal ; csukaszin panta1l6 aczélzöld szegély
lyel ; kékszül'ke köpeny.) 

1 .  Pozsony ; 2. Linz ; 3. Prága ; 4. Pettau ; 5. Krems ; 
6. Klosterneuburg ; 7. Budapest ; 8. Tberesienstadt ; 
9. Krakkó ; 10. Przemysl ; 1 1 .  Przemyál j 1 2. Gyula. 
Fehérvár: 13. Komárom ; 14. Szeged ; 15. Klo�terneu
burg. Szertár : Klosterneuburg. 

Vasuti és távirda ezred. (1883.) 
(Öltözék mint az utász zászl6aljaknál, csakhogy a galléron a 
csillagok mögött egy villámt61 átczikázott szárnyas kerék 

van felvarrva.) 
Az ezred törzse : Korneuburg ; keret : Korneubllrg. 
1. , 2. és 3. zlj . : Korneuburg. 

Egészségügyi osapatok. ( 1849.) 
(!?sák6 ; sötétzöld kabát buzérvörös hajt6kával és sárga 
SlIl1a gombokkal, kékszürke panta1l6 buzérvörös szegély

Iyel ; kékszűrke köpeny.) 
Minden helyőrségi kórháznál egy' egy osztag. 

Vonat-osapatok. ( 177 1 .) 
(Csák6 ; sötétbarna kabát világoskék hajt6kával és fehér 
sima gombokkal, buzérvörös csizma-nadrág ; sötétbarna 

köpeny.) 
1. ezred : Bécs. 2. osztály : Bécs, 3. osztály : Grácz. 

13. osztály : Zágráb, 14. osztály : Innsbruck. 
2. ezred : Budapest, 4. osztály : Budapest, 5. osz

tály : Pozsony, 6. osztály : Kassa, 7. osztály : Temes
vár, 12. osztály : Nagy-Szeben. 

3. ezred : Lemberg. 1 .  oszt. : Krakkó, 8. osztály : 
Prága, 9. osztály : Josefstadt, 10. osztály : Przemysl. 
1 1 .  osztály : Lemberg. 

15. osztály : Sarajevo. 
Vonato8ztályok Bosznia és Herczegovinában: Sar .... 

jevo, Mostar. 
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Vonat-szertár : Klosterneuburg, vonatszertár-fi6k : 
Bndapest és Sarajevo. 

Katonai rendőrség. 
(Csákó ; sötétzöld kabát buzérvörös hajtókával és sárga 

gombokkal ; kékszürke pantalló ; kékszürke köpeny.) 
Egy-egy osztag Krakk6, Lemberg és Przemyálben. 

Katonai őrcsapat a bécsi Cll. kir. polgári tör
vénYllzéknél. 

(Csákó ; sötétzöld kabát violaszinü hajtókával és sárga 
gombokkal ; kékszürke pantalló violaszinü szegélylyel ; 

kékszürke köpeny.) 
Lótenyész-intézetok. 

aj CS. kir. 'lótenyész-intézetek. 
(Öltözék mint a vonatezrednél, de sárga gombokkal.) 
Állami ménfls : Radautzban és Piberben. 
Méntelepek : Pisek, Göding, DrohowYze, Grácz, 

Stadl és Ober-Wikowban. 
b) M. kir. lótenyész-intézetek. 

(Öltözék mint a huszároknál, de sötétbarna atilla.) 
Állami ménesek : Mezöhegyes, Kisbér, Bábolna, 

Fogaras. 
Méntelepek : N.-Körös, Székesfehérvár, Debreczen, 

S.-Szt-György, Zágráb. 
Pót-lovazási bizottságok. 

1. Budapest, 2. Szeged, 3. Lemberg, 4. Rzesz6w, 
5. Nagy-Kanizsa, 6. Bilak, 7. Miskolcz. 

Pótló_telepek. 
Nagy-Daád-Sári, Kleczna - Dolna, Bilak, Lábod, 

Iházi -Marczaltő. 
Katonai nevelő- éli képző-intézetek. 

1. Hadapród iskolák : aj gyalogsági : Bécs, Budapest, 
Prága, Károlyváros, Königsfeld, Lobczow, N.·Szeben, 
Triest. Liebenau. Pozsony, Innsbruck, Temesvár, Mar
burg, Kamenicz, Strass, Lelllberg ; b) lovassági : Weiss
kirchen (Morva) ; ej tüzérségi : Bécs; d) utász : Hainburg. 

g. Katonai árvaház : Hirtenberg. 
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3. Katonai alreáliskolák : Fischau, St.-Pölten, 
Kőszeg, Kis·Marton, Kassa. 

4. Katonai főreáliskola : Weisskirchen (Morva). 
5. Katonai akadémia : Bécs- Ujhely. 
6. Miiszaki katonai akadémia : Bécs. 
7. Hadi iskola : Bécs. 
8. Tüzérségi törzstiszti tanfolyam : Bécs. 
9. Magasabb tüzérségi tanfolyam : Bécs. 

10. Magasabb hadmérnöki tanfolyam : Bécs. 
1 1 .  Hadbiztosi tanfolyam : Bécs. 
12. Élelmezési hivatalnoki tanfolyam : Bécs. 
13. Törzst. jel. vizsgáló bizottsága : Bécs. 
14. Hadsereg lövész-iskola : Bruck. 
15. Katonai lovagl6tanárképző-intézet : Bécs. 
16. Katonai lovagl6- és hajt6-tanárképző intézet : 

Schlosshof, Marchegg mellett. 
17. Katonai állatorvosi intézet és állatorvosi fő

iskola : Bécs. 
IS, Katonai vív6- és tornatanári tanfolyam : Bécs· 

Ujhely. 
19. Lovassági távir6 tanfolyam :  Tulln. 
20. Katonai léghaj6zási intézet : Bécs. 
2 1 .  Tiszti leánynevelő-intézet : Hernals és Sopron. 
22. Legénységi leánynevelő-intézet : Seebenstein és 

Szatmár-Németi. 

Katonai földrajzi intézet. 
Bécsben. 

Helyőrségi kórházak. 
L, 2. Bécs, 3. Przemyál, 4. Linz, 5. Brünn, 6. Olmütz, 

7. Grácz, 8. Laibach, 9. Triest, 10. Innsbruck, 1 1. Prága, 
1 2. Josefstadt, 1 3. Theresienstadt, 14. Lemberg, 15. 
Krakk6, 16., 17. Budapest, 18. Komárom, 19. Pozsony, 
20. Kassa, 21 .  Temesvár, 22. N.-Szeben, 23. Zágráb, 
24. Ragusa, 2!'i. Sarajevo, 26. Mostál'. 

Ruházati raktárak. 
1. Brünn, 2. Budapest, 3. Grácz, 4. Kaiser-Ebersdorf. 
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Helyőrségi szállító-házak. 
Bécs, Budapest, Bród, Krakkó, Lemberg, Olmütz, 

Prága, PrzemylÍl, Sarajevo, Triest. 

Katon;"i rokkantak háza. 
(Csukaszin kabát skarlátvörös hajtókáv� és �rga sima 

gombokkal, világoskék panta.lló, kékszurke kopeny.) 
1. Bécs (fiók : Neulercbenfeld), 2. Prága, 3. Nagy· 

Szombat, 4. Lemberg. 

Katonai fegyintézet. 
Möllersdorf. 

Várfogházak. 
Arad, Pétervárad, Theresienstadt és Komárom. 

Katonai élelmezési raktárak. 
Arad, Bécs, Bród, Bruck a. d.lL., Budapest, BrÜlln ,  

Cattaro, Czernovitz, Eszék, Fiume, Franzensfeste, 
Grácz, Grodek, Görcz, Gyulafehérvár, 1nnsbru�k, 
J aroslau, J osefstadt, Kassa, Klagenfurt, Kolozsvar , 
Komárom, Krakkó, Laibach, Lemberg, Linz, Marburg, 
Nagy-Szeben, Nagy-Várad, Nyiregyháza, Olmüt� , 
Pétervárad, Pilsen, Pola, Pozsony, Prág�, Przemys� , 
Ragusa, Risano, Rzeszów, Sopron, Stamsla�, StrYJ . 
Székesfejérvár, Tarnow, Temesvár, Thereslensta.dt, 
Trient, Triest, Zágráb, Zára, Zloczów. • 

Banjaluka, Bilek, Dolnja-Tw:la, Foca, . �orazda., 
Mostar, Plevlje, Travnik és Sarajevo, TrebmJe. 

Katonai ágyraktárak. 
Bécs, Budapest, Krakkó, Lemberg, Przemysl és Prága.. 

Műnaki igazgatóságok. 
Bilek BrixoD, Cattaro, Gyulafehérvá.r, Klagenfurt, 

Komár�m, Krakkó, Mostár, Pétervárad, Pola, PrzemYIÍI, 
Sara.jevo, Trebinje, Trient. 
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Cs. és kiT. hadi tengeTés1tet. 

Tengerészeti parancsnok : a közös hadügyminisz
terium tengerészeti csoport főnöke : br. Spaun Her
mann tengernagy. 

* * *  

Cs. és kir. hajóhad. 
I. Vértes hadihajók : Kronprinz Rudolf, Kronprin

zessin Stefanie, Monarch, Wien, Budapest, Habsburg, 
Árpád, «A. , «B. (toronyhajók), Tegetthoff, Custozza, 
Don Juan d'Austria, Kaiser Max, Prinz Eugen (oase
matthajók). 

Il. Ozirkáló hajók : Kaiser Karl VI., Kais. u. Kön. 
Maria Theresia, Kaiserin Elisabeth, Ka.iser Franz 
J os ef I (torpedó koshajók) ; Panther, Leopal'd, Zenta, 
Aspern, Tiger, Zara, Spalato, Sebenico, Lussin, Sziget
vár (torpedó hajók) ; Meteor, Blitz, Komet, Pla.net, 
Trabant, Satellit, Magnet (torpedó jármüvek). 

III. Torpedó naszádok : Viper, Natter, Cobra, Boa, 
Python, Kigyó, Adler, Fa.lke, Habicht, Sperber, 
Bu.ssard, Con�or, Uhu, Geier, Kranich, lbis, WÜl'ger, 
Relher, Flarmngo, Marabu, Weilie, Secretii.r, Ha.rpie, 
Gaukler, Els ter, Rabe, Krahe, Staal', Kukuk, Kibitz 
(I. oszt.) ; Nr. XXXIII-XXXIX. XI-XXXII. és IX. 
és X. (Il. oszt.) ; Nr. H-VIII. (III. oszt.) 

IV. Jelző hajók : Miramar, Fantasie. 
V. Szerhajók : Pelikan, Cyclop, Pola, Najade, Gigant, 

Salamander, Pluto, Basilisk, Nymphe. 
VI. Monitorok: Maros, Leitha, Kórös, Szamos és «a • .  
�I�. Állomá8i é8 kikiildetési hajók : Donau, Saida, 

ZrmYl, Frundsberg, Aurora (corvet) ; Nautilus, Alba
troB, (ágyunaszM) ; Taurus (kerekes göl'iös) . 

. VIII. Kikijtői é8 tengerpa1·ti szolgálatra : Triton, 
HlppOS, Büffel, Dromedar, Shun-Yuen. 

IX. Iskola hajók : Radetzky, Erzh. Ferdinand Max, 
Alpha, Schwartzenberg, Chameleon, Möve, Spala.to, 
Sansego, Zara, Tegetthof, Gamma, Salamander. 

X. Laktanya hajók: Bellona, Hum. 
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MagyaT k1lr. honvédség. 

Magyar kirá.lyi honvédel-i _iniRzter : 

Komlós-keresztesi báró �ej�rv:áry Géz�'stá:��z�r
nagy a szolgálaton kivüh Vlszonyban . z s

l
�an 

cl '  k Lt r n k I o. v. k. r. 1., M. T. r. 'g., 

��á. :"gy��á;tokk�l, @, ·®.' 0, 0, ®
é
' S:\� b. t. t�, 

't a magyar főrendiház tagja, a cs. s . . fSJ' . 

t�. ;  a katonai Mária Terézia rend kanczellál'Ja. 

Álla_titkár : 

Va'szkai és bogyáni Gromon Dezső, v. b . . t
. t., 

�. J. r. n. k., Sz. L r. k. k., II. oszt. v. k. I. 1. 
*** 

M. k. honvéd_főparancsnokság Budapesten. 

Fő arancsnok : Ö császári és királyi �ensége József 
ckároly Lajos) főherczeg, lovassági _tábornok. 

b . 
Főparancsnoki adlátus : n:'lobucár VJ.lnloS altá or-

nagy. 
I. honvéd_kerület : Budapesten. 

Parancsnok : '  Bihar Ferencz I\ltábornagy. 

79. honvéd gyalogdandár : l!udap,esten. 

1 alog ezred: Budapesten. 1. e� 2. zlJ : Buda-
. �sten. 3. zlj : Félegyházán. 4. z.IJ : Budapesten. 

2. gyalog ezred : Gyulán. 1. és 2. zlJ : Gyulán. 

3. zlj : Jászberényben. 
80. honvéd gyalogdandár : Debreczenb�� .

. 
3 .  gyalog ezred : De?rec�enben. 1 . ,  2. és 3. J • 

Debreczenben. 4. zlJ : ZJlahon. . N 
4. gyalog ezred : Nagy-Váradon. 1., 2. és 3. zIJ : agy-

Váradon. 
II. honvéd-kerület : Szegeden

Parancsnok : Valentié Dániel altábornagy. 

45. honvéd gyawgdandár : S�egeden. 

5. gyalog ezred : Szegeden. 1. és .2. zlJ : Szegeden. 

3. zlj : Nagy-Becskereken. 4. zIJ : Szegeden. 

273 

6. gyalog ezred : Szabadkán. 1. zl.i : Szabadkán. 2. zlj: 
Zomborban. 3. zlj : Ujvidéken. 

46. honvéd gyalogdandár : Lugoson. 
7. gyalog ezred : Verseczen. 1 . zlj : Verseczen. 2. zlj :  

Oraviczán. 3 .  zlj : Pancsován. 
8. gyalog ezred : Lugoson. 1 .  és 2. zlj : Lugoson. 

3. zlj : Aradon. 4. zlj : Orsován. 

III. honvéd-kerület : Kassá.n. 
Parancsnok : szentmihályi Glair Gyula altábornagy. 

77. honvéd gyalogdandár : Kassán. 
9. gyalog ezred : Kassán. 1. és 2. zlj : Kassán. 3. zlj : 

Eperjesen. 4. zlj : Iglón. 
1 0_ gyalog ezred : Miskolczon. 1. zlj : Miskolczon. 

2. zlj : Egerben. 3. zlj : S.-A.-Uj helyt. 
78. honvéd glialogdandár : Szatmár

Németiben. 
1 1 . gyalog ezred : Munkácson. 1. éR 2. zlj : Munká. 

cson. 3. zlj : Ungvárt. 
1 2. gyalog ezred : Szatmárt. 1. zlj : Szatmárt. 2. zlj : 

Mármaros-Szigeten. 3. zlj : Nagy-Károlyban. 

IV. honvéd-kerület : Pozsonyban. 
Parancsnok : felsőeőri Benedek András altábornagy. 

78. honvéd gyalogdandár : Pozsonyban. 
1 3. gyalog ezred : Pozsonyban. 1 ., 2. és 3. zlj : Pozsony. 

ban. 4. zlj : Tatán. 
1 5. gyalog ezred : Trencsénben. 1. és 2. zlj : Tren. 

csénben. 3. zlj : Rózsahegyen. 
74· honv. gyalogdandár : Nyitrán. 

1 4. gyalog ezred : Nyitrán. 1. zlj : Nyitrán. 2. zlj : 
Léván. 3. zlj : Nyitrán. 

1 6. gyalog ezred : Beszterczebányán. 1. zlj : Besztercze. 
bányán. 2. zlj : BaIassa-Gyarmaton. 3. zlj : J olsván. 

t 8  
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V. honvéd-kerület : Székesfehérvárt. 
Parancsnok : zalavári kisdemeteri Glauderna7c Józ8e! 
altábornagy. 

81. honvéd gyalogdandár : Székesfehérvárt. 

1 7. gyalog ezred : Székesfehérvárt. 1 .  és 2. zlj : 
Székesfehérvárt. 3. és 4. zlj : Veszprémben. 

t 8. gyalog ezred : Sopronban. 1 .  zlj és 2. zlj : 
Sopronban. 3. zlj : Köszegen. 

891. honvéd gyalogdandár : Pécsett. 

19.  gyalog ezred : Pécsett. 1 .  és 2. zlj : Pécsett. 

3. és 4. zlj : Kaposvárt. 
20. gyalog ezred : Nagy-Kanizsán. 1 .  és 2. zlj : Nagy

Kanizsán. 3. zlj : Körmenden. 
Fiumei század. 

VI. honvéd-kerület : Kolozsvá.rt. 
Parancsnok : KlobuéJJJr Viktor altábornagy. 

75. honvéd gyalogdandár : RoLozsvárt. 
2 1 .  gyalog ezred : Kolozsvárt. 1. és 3. zlj : Kolozsvárt. 

2. zlj : Nagy-Enyeden. 4. zlj : Deésen. 
22. gyalog ezred : Maros-Vásárhely t. 1. zlj : M.-Vásár

helyt. 2. zlj : Beszterczén és 3. zlj : M.-Vásárhelyt. 

76. honv. gyalogdandár : Nagy -Szebenben. 
28. gyalog ezred : Nagy-Szebenben. 1. zlj : N.-Szeben

ben. 2. zlj : Déván. 3. zlj : Erzsébetvárosban. 
24. gyalog ezred : Brass6ban. 1. zlj : Brassóban. 2. zlj : 

Fogarason. 3. zlj : Kézdi - Vásárhelyt. 4. zlj : 
esik -Szeredán. 

VII. horv.-8Zlavon honv.-kerület : Zá.grábbau . 
Parancsnok : Canié György altábornagy. 

83. honv. gyalogdandár : Zágrábban. 
25. gyalog ezred : Zágrábban. 1. zlj : Zágrábban. 

2. zlj. Varasdon. 3. zlj : Zágrábban. 
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26. gyalog ezred : Károlyvárosban. 1. és 2. zlj : Ká
rolyvárosban. 3. zlj : Goszpicsban. 

84· honvéd gyalogdandár : Esze'ken. 
27. gyalo� ezred : Sziszeken. 1. és 2. zlj : SZÍ8zeken 

3. zIJ : Uj -Gradiskán. 
• 

28. gyal?g e�red : Eszéken. 1. és 2. zlj : Eszéken. 
3. zlJ : Zunonyban. 

Honv. lovassági felügyel6 Budapesten. 
Harti és sulzi báró Deybaohi Zeoh Arnold tábornok. 

1.  honvéd lovasdandár : Szeged. 
3. huszár ezred : Szegeden. I. oszt. : Aradon. II. 

oszt. : Szegeden. 
4. huszár ezred : Szabadkán. I. oszt: naján. II 

oszt. : Szabadkáu. 
• 

91. honvéd lovasdcbndár : Budapesten. 
1. huszár ezred : Budapesten. I. oszt. : Budapesten. 

II. oszt. : Kecskeméten. 
6. huszár ezred : Váczon. I. oszt. : Érsekujvárt. II. 

oszt. : Váczon. 

3. honvéd lovasdandár : Péesett. 
7. huszár ezred : Pápán. I. oszt. : Pápán. II. oszt. : 

Zala-Egerszegen. 
8. huszár ezred : Pécsett. I. oszt. : Pécsett. II. oszt. : 

Keszthelyen. 
1 0. huszár ezred : Varasdon. I. osztály : Varasdon 

II. oszt. : Veröczén. 
• 

4· honvéd lo vasdandár : Debreezen. 
2. huszár ezred : Debreczenben. I. osztály ' Nagy. 

váradon. II. osztály : Debreczenben. 
. 

5. hu�zár ez;e
,
d :  Kass án. I. oszt. : Kassán. II. oszt. : 

NYlregyhazan. 
9. h�szár ezred : Maros-Vásárhelyt. I. oszt. : Szamos

UJ vár. II. oszt. : Maros.Vásárhely. 

18* 
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M. kir. honvéd helyi ha.tóság. 
Budapesti m. ki?'. honv. tér parancsnokság. 

M. kir. honvéd biróságok. 
M. kir. honvéd·fötörvényszék Budapesten. 
Elsó folyamodásu m. ki?'. honvéd·bir6ságok. ( A ke· 

rületi bi?·óságok.) 

M. kir. honvédségi intézetek. 
M. kir. honv. Ludovika·A kadémia Budapesten. 
Felsőbb tiszti tantolyam Budapesten. 
M. kir. közp. honv. lovas iskola Budapesten. 
M. kir. honv. tiirzs tiszti tanfolyam Budapesten. 
M. kir. honv. központi ?'uhatár Budapesten. 
M. kir. honv. központi fegyvertá" Budapesten. 
M. kir. honv. főreáliskola Sopronban. 
M. kir. honv. hadapródiskola Pécsett. 
M. kir. honv. hadapródiskola N.· Váradon. 

M. kir. korona,őrség. 
Budapeste1�. 

Cs. kir. Landwehr. 
(Osztrák honvédség.) 

Cs. kir. Landwehr·miniszter: gróf Welsersheimb 
Zend tbsz. 

Landwehr.főparancsnokság : Ö cs. és kir. Fensége 
Rainer főherczeg, tbsz. - Adlatus : Schmidt Mór tbsz. 

Landwehr-parancsnokBágok : (az illető hadtest· 
parancsnokságok). 

: Landwehr gyaLogság. 
1. Landwehr ezred Bécs, 2. Linz, 3. Grácz, 4. Kla· 

genfurt, 5. Triest, 6. Éger, 7. Pilsen, 8. ;'prága, 
9. Leitmeritz, 10. Jungbunzlau, 1 1 . Jiiíill, 12. Casiau, 
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13. Olmütz, 14. Brünn, 15. Troppau, 16. Krakkó l y. Rzeszów, 18. yrzemysl, 19. Lemberg, 20. St&.: 
Dlslau, 21 . _ St .. Polte�, 22. Csernovitz, 23. Zára, 24. �écs, 20. Kremsler, 26. Marburg 27 Laibach 28. Plsek, 29. Budweis, 30. Hohenmauth, 31: Teschen: 3�. Neu Sandetz, 33. Stryj , 34. Jaroslau 35. 7.loczów 36. Kolomea. " 

Landwehr - parancsnokság Innsbruckban. 
Parancsnok : a 14. sz. hadtest parancsnoka. 
Országos lövész· ezredek : 1. Innsbruck, II. Bozen. 

Landwehr Lovasság. 

J. Lwndwehr dzsidá-a ezredek : 
1. sz. ezred ; 
2. « 
3. « 
4. « 
5. « 
6. « 

Lemberg, 
Hohenmauth, 
Rzeszów, 
Olmütz, 
Stockerau, 
Wels. 

II. Lovasított tiroli országos lövéuek. Keret ; 
Innsbruck. 

III. Lovasított dalmát országos lövéBl6ek. Keret ; 
Sinj. 

* 

II. P O L GÁ R I  C Z I M T ÁR. 

Ií:özös 1niniszteri llJnok. 

I. Cll. és kir. közös külügyminisrlerium. 
Mi�iszter : GoLuchows7ci Agerwr gróf, arany' 

gyapjas rend lvg., a Szt r. r. n. k., 1. o. vaskoron8. 
r. l ., F. J. r. köz k., v. b. t. t., �. 
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II. C •. és kir. közö. pénzüg,.miniszterium. 
Miniszter : Nagy-kállói Kállay Benjámin, a L. r. 

n. k., a Szt L r. 10 •. , v. b. t. t., 't-

UI. C •• és kir. közölI badüg,.miniszterium. 
Miniszter : Br. Krieghammer Ede, L. r. n. k., I. o. 

V. k. r. lv., k. é. k. (hdm), v. b. t. t., a 1 00. gy. ezr. tul., 
lov. táb_ 

C •• és kir. közös legféSbb számszék. 
Elnök : Plener E!nő lovag, v. b. t. t. 

*** 

Magyar kir. minis�terelnökség. 

Miniszterelnök : duka és szentgyörgyvölgyi S�éll 
Kálmán, L. r. n. k. ; v. b. t. t. ; orsz. képviselő. 

Államtitkár : Tarkavich József, v. b. t. t. 

6 Felsége s�emélye körüli m. kir. 
, minis�terium. 

Miniszter : gróf Széchényi Gyula. 

Horv.-szlav. -dalm. kir. n'tiniszterium. 

Miniszter: Cseh Ervin. 

M. kir. belügymin iszterium. 

Miniszter: duka és szentgyörgyvölgyi Széll 
Kálmán, v. b. t. t., L. r. n. k., or8Z, képv., miniszter
elnj:ik, a belügyminiszterium vezetésével megbizv�. 

Allamtitkárok : Gulner Gyula, Sze�l Ignacz. 
Elnöki oszt. : oszt_ főn. : Horváth Emil e�. min. tan. 

27!) 

.1. Kö�jogi féSosztá.l,. : oszt. főn. : dl". Bezeréd!! 
Vtktor mm. tan., oszt. vez. : dr. szend?'ői Töt-ó'k F6rencliS 

oszt. tan. 
II. Vármegyei féSosztály : oszt. főn. : Simontsitl 

Béla min. tan., oszt. vez. : Zeley LajoB oszt. tan. 
III. Városi féSosztály : oszt. főn. : dr. Faschó

Afoys Sándor min. tan. oszt. vez. : Buth Károly oszt. 
tanácsos. 

�V. Községi főosztály : oszt. főn. : Marek Ede. 
mm. tan. - a )  községi közigazgatási ügyosztály : 
?szt. vez: : �olo88vqry Mikl6s ez. oszt. tan. - b) községi 
IlletőségI ugyosztaly : oszt. vez. : Sacellár'lj Mihály 
oszt. tan. 

' 

V. Ren�őri főosztály : oszt. főn. : Dr. Sélley 
Sáll<lo�' mm. tan. L. r. l; - ,aJ á;.llamrendőri ügy
osztály . oszt. vez. : Szabo Laszlo F. J. r. 1., oszt. 
tan. - Beosz�va

,
: dr. Kégl Im?'� titkár és Vásárhelyi 

Gyula segédtttkar. -:- b) közbIztonsági ügyosztály : 
oszt. vez. : Martmovwh Elek oszt. tan. - Beosztva : 
Bölc� �yula oszt. tan. és Pel1'óczy LajoB titkár, 
clr. Aldassy J6zsef ez. segédfogalmazó és cll'. Perczel 
M�kló�. -, c) közrendészeti ügyosztály : oszt. vez. : 
Jfiptat LaJOS oszt., tan. - d) kihágási ügyosztály : 
oszt. vez, : Jalsovwzky Sándor oszt. tan. 

VI. Közegészségügyi féSosztály : osztályfőnök : 
�. r;l�Jlzer K�l'nél min. tan. - a) kórházi és elmebeteg
UgyI ugyosztaly : oszt. vez. : dr. Raisz Gedeon ez. oszt. 
tan. - b) e€fészs�giigyi közigazgatási ügyosztály : oszt. 
vez. : dr. Tery Odön közegészséuügvi felügyelő. 

VII. Közjótékony sági és :lapfelügyeleti féS
osztály : oszt. főn. : Forray Ferencz min. tan., oszt. 
vez. : PaZlfy E/emé?' oszt. tan. 

yI�I. �rvaügyi féSosztály : oszt. főn. : Kaffka 
Las�lo mID. tan. - a )  Ítryaiigyi közigazf'atási ügy
osztaly : oszt. vez. : dr. BosnJlllk Zoltall o!<zt. tan. -
b) árvaiigyi határozatokat intéző ügyosztály : oszt. 
vez. : Madách Lászl6 o�zt. tanácsos. 

IX. AUami anyakönyvi főosztály : oszt. főn . :  
Madarász Elemér oszt. tan., oszt. vez. : BÓ'ZC8 Gyula. 
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X. Törvényelőkészitő főosztály : oszt. főn. : 
dl'. Némethy Ktíroly ez. min. tan. 

XI. Gyermekvédelmi főosztá.ly :  osztályfőnök : 
dr. Chyzer Kornél min. tan., oszt. vez. : Gárdo88Y 
Zsigmond oszt. tanácsos. 

Földtehermentesitési pénzalap magyar kir. 
igazgatósága : Elnök : Dl'. Kovách Gyula oszt. tan. 

A belügyminiszteri számvevőség. Igazgató : 
Pu,yer Be�a. Számvevőségi főnök : Csada Lajos. -
Közbiztonsági ügyosztály (VII) oszt. vez. : Kramer 
János, ez. számtanácsos. - Számgyakornok : P08tl 
Hugó . _ " 

Ezenkivül beosztva : Stolczenberg Janos csendőr, 
százados-számvivő, k. a. é. k. és hét csendőr,törzs
(Srmester. 

Országos levéltár : főlevéltárnok Pauler Gyula 
min. tanácsos. 

Orsz. közegészségügyi tanács : elnöke dr. Müller 
Kalmán, min. tanácsos. 

Fiumei magyar kir. tengerparti kormá.nyz ó :  
gr6f Szápáry László, 

Fővárosi állami rendőrség. 
Rendőrfőkapitányság. Főkapitány : rudnói és 

divékujfalnsi Rudnay Béla. 
Rendőrfőparancsnokság. Rendő11őparancsnok: 

káln6i és ádámföldi Bornemi8za Boldizsá1-, a 3. o. V.k. 
r. és F. J. r. lvg. Rendő11őjelügyelő : I:i('�l Géza, .F. J: 
r. lvg., Pavlik Ferencz. Csapatsegedttszt : CSlcsen 
Orosz 18tván, r. felügyelő. 

Rendszeresített állomlÍny : 16 gyalog és 1 lovas 
őrmester ; 70 gyalog ellenőr ; 4 lovas szakaszve�ető ; 
6 lovas tizedes ; 663 első osztályu és 655 masod
osztályu gyalog ren!iőr ; 131  lovas reJildőr ; � 30 p

,
róba

idős gyalog rendőr. Ossz esen 1676 fő. Őrszobak 8zama : 
77. OBztályparancilnok8ágok száma : 1 6. 

2� 1 

Törvényhat6ságok . ... 

aj Megyék. 

. lbauj- Torna m. : fp. Péchy Zsigmond, alp_ 
Dr. Rakovszky Endre, fJ. dl'. Puky Endre_ Fszb. 
CSf'reháti j. : Géczy Gy. Giinczi j. : Dobozy J. 
Fl/zéri j. : Koós Béla. Ka8sai j. : Jászay István. 
Szikszói j. : Váczy Józs. Tornai j. : Gedeon Aladár . 

. IUsó-Fehér nu. ,' fp. Zeyk Dániel, alp. Szász József, 
fj. br. Bánffy Kázmér. Fszb. Alvinczij.: Pongrácz Géza. 
Balázsfalvi j. : Simonfy Alaj. Kisenyedi j. : Szabó Laj. 
G. Magyar-igeni j. : Csuka Dom. Ma1'os-üjvil1'i j. : 
Böjthe Kálm. Nagy-enyedi j. : Imre József. Verespataki 
j.: Incze Antal. Rena. tan. vá?'. Abrudbánya : pm. 
Miski József, rk. Székely Albert. GYlllajeh81'var : pm. 
Novák Fer., rk. Roska Józs. Nagy.Enyed: pm. dr. Ya.rró 
László, rk. SombOl-y Sándor. Viz akna : pm. Szőcs 
József, rk. HerelJei Károly. 

Arad m. : fp. Urbán Iván, alp. dl'. Dálnoki Nagy 
Lajos, fj . Schill József. Fszb. Aradi j. : dr. Baros 
Ferencz. Péc8kai j. : Senk Ferencz. Vilagosi j. : Párizs 
Gábor. Ternovai j. : Jan k János. Radnai j.: Péczely 
Elek. Nagy· halmágyi j_ : Lengyel Sándor. Boro8-sebe8i 

j.: Bolyos József. Boroh-jenői j. Borsos Géza. Kis-jenői 
j.: Csukay Gyula. Eleki j. : MIadin Miklós. 

Árva m.: fp. Csillaghy Józs., alp. Bulla György, 
fj. Zmeskál György. Fszb. Kubini;'. : Zmeskal Aladár. 
Vá,·ij. : Matyuga Emil. Trsztenaij. : Csillaghy István. 
Name8ztói j. : Szmetanay János. 

Báos-Bodrog m.: fp. borsodi és lwtymári Latino
vics Pál, alp. Ka.rácsony Gy., fj . Vojnits Istv. Fszb. 
Zombol'! j. : Tárczay Dezső. Zentai 7- : dr. Mikusevits 
Kanut. Almási i- :  pethői ifj .  Sutrély Lipót. 6-becsei;'. : 

* Röviditések : fp. = főispán, alp. - alispán, fj . - fő
jegyző, fszb. - főszolgabir6, m. = megye, j .- járás, Rend. 
tan. vár. � Rendezett tanácsu város, pm. - polgármester, 
rk. = rendőrkapitány. 
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dr. Balaton Gyula. Topolyaij.: Csás�ár Pét. Ujvid�k.ij: Mezei Imre. Kulai j. : dr. SzécsénYI Tam. A patt,,///, ).  
Deák Zsigm. Palánkai j. : Hipp Dezső. H6dság� �. 
Szemző Kir. Titeli j. : Szemző János. Z8ablya", ).  
Nikolics Izidor. Bajai j. : bajsai Vojnich Máté. 
Zenta rendezett t(JJn. város : pm. Dl'. Rudai DezAő, 
rk. Madari János. 

Baranya m. : fp. br. Fejérváry ��re, alp .. Kós,zics 
Kamil, fj . Stenge Ferencz. Fszh. Pecs", 1 . :. �aDls �and. 
Baranyavári j.: Jilly Viktor. Mohács", J. : SZI��O' 
vich Kár. Siklósi j.: Krasznay Mih. Péc�'Páradt J. : 
Jeszenszky Gyula. Hegyháti j, : Máthé Odön. Szt· 
lőrinczi j. : ifj. Horváth István. 

Bars m. : fp. Kazy János, alp. Simonyi �éla, 
(j . Majláth István. Fszb. Garam-szent-keresztl J. : 
dr. Finka Sándo Lévai f. : Ordódy Endre. Aranyo8-
maróthi f.: dr. Rudnyánszky Tit. Oszlányi f· : .Lüley J. 
Verebélyi j. : N edeczky . V. - .Rend. tan. va?" K,or· 
möczbánya : pm. P�lkovlts �mJl, rk. HU.ZÓCZI I;aJos. 
Ujbánya : pm. Kobers EmIl, rk. KOpel'lllCzky Jozsef. 
Léván : pm. Bódog LajoA, rk. Kónya József. 

• .  Békés m. : fp. dr. Lukács György, alp. dr. F�b.l'l 
Sándor., fj . dr. Daimel Sándor. Fszb. Gyula� ?  
Lukács Endre. Osabai f. : Sztraka György. Békés"' J. : 
Popovics Szilv. Szarva8i j. : dr. Wielanilt Sándor. Szeg· 
halmi f. : Csánky Jenő. Orosházi j.: Ambrus Sándor. 
Gyomai f. : Rohoska M. Rend, tan. vá1·. Gyula : pm. 
Dutkay B., rk. dl'. Varga Lajos. 

Bereg m. : fp. dl'. Hagara Vikt. , alp. Jobszty Gy., 
Gulácsy István. Fszb. Tiszaháti f. : Ekkel Elemér. 
KáBzonyi j.: Morvay Zolt. Felvidéki j.; �omlósy Gy: 
Munkácsi j. : Horváth L. Latorczat 1 . :  Dercsénp 
Miklós. Szolyvai f. : Balajthy Mór. - Rend. tan. vm'. 
Beregszász : pm. Szabó Albert kir. tan. rk. Balás 
János. Munkács: pm. Cseh Laj ., rk. Fazekas B. 

Besztercze-Ji aszód m. : fp. gr. Bethlen Pál, 
alp. Kualesz Gog. , fj. Takács Károly. Fszb. Na8zó�i .i: : 
László Zoltán. O·radnai f.: dr. Hunyadi Im. Jaad", J..' 
. . . . . . . Besenyői f. : Láni Godofréd. -
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Rend. tan. vár. BeBzte?'cze : pm. Sadler Frigyes rk. 
Gyiil'k Zsigmond. 

Bihar m. : fp. Beöthy Lász., alp. Szunyogh Pét., 
(j . Papp János. Fszb. Központi j. : dr. Miskolczy Fer. 
Szalárdi f.: Csanády Jenő. Élesdi j. : Bérczy Im. 
Mezőkeresz teBÍj.: Czifra Kálmán. Beretiyó·újfalu8ij.: 
Jezerniczky Dénes. Tordai j. : Baka<:s Béla. Székely
hidi j. : Kovásznay Marczel. De1'cc8kei j. : Frater Bar. 
Ma1'gittai j. : Nyisztor Al. Szalontai j. : Nagy M. 
08éffai j. : dr. Beötby Pál. Tenkei j. : Verner l}álmán. 
Ér-mihályfalvi f. : Dobozy K. Beéli f. : Eder G. 
Magyar·csékei j. : Szöllősi Ferencz. Belényesi f. : 
Horváth Endre. Vaskohi j. : Rednik G. 

Borsod m. : fp. br. Vay Elem., alp. dl'. Tarnay Gy., 
fj. Molnár Bertalan. Fszb. Miskolczi j. : Butby Lajos. 
Mesö-csáthi f. : Botlik Lajos. Eg7'i j. : Bónis Bert. 
Szent-péte1'i j. : Vadnay Istv. Szend1'ői j. : Zs6ry Guszt. 
Ózdi j. : ZEóry György. Rend. tan. vm-o Miskolcz : 
pm. Kovács Lajos, rk. Lukács Béla , 

Brassó m. : fp. gr. Lázár Istv., alp. dr. Jekel Fr., fj. 
Pánczél Istv. Fszb. Hé�faluBij. : Dr. Semsey Aladár. 
Felvidéki j. : Flscher Frigyes. Alvidiki j. : Wendl 
Mór. - Rend. tan. vár. B1'as8o : pm. Himes Ferencz. 
l'k Farkas Mihály. 

Csanád m. : fp. dr. Meskó Sánd., alp. dr. ifj. 
Návay Lajos, fj . Hervai István. Fszb. : Kiizponti f.: 
Farkas Mór. Nagylaki j. : Sz6jka Kálm. Batonyai j. : 
Hervay Kál. Kovácsházai j. : Kövér Béla. - Rend. 
tan. vár. Makó: pm. Széll György. rk. Cseresnyés 
János. 

Csík m . : fp. Mikó Bál., alp. Becze 4nt., fj. Mihály 
Ftr. Fszb. Osík-szt-má7'{ oni j. : Bartalis Agost. Osík-sze
redai j. : Fejér Sándor. Gy.-Bzt-mikl6Bi j. : dr. Lázár 
Ján. Gy.-tiilgye8i j. : Bogády Gyula. - Rend. tan. 
Vá1·OS. Osík· Szereda : pm. dr. Ujfalusy Jenő, rk. 
Kovács János. 

Csongrád m :  fp. dr. Csathó Zsig., alp. Cicatricis 
Laj., fj . Mátéffy Kálmán. Fszb. TiBzáninneni f. : 
Herglotz István. Osongrádi j. : nr, Tasnády Imre. 
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Ti8zántuli j. : Tary István. - Rena. tan. vár. 
Szentes : pm. dr. Mátéffy Ferencz, rk. Arady 
Kálmán. 

EsztergoTn n'b. : fp. Horváth Béla, alp. Andrássy 
Ján., íj. Szabó Mihály. Fszb. Esztergomi j. : dr. 
Perényi Kálmán. Pá1·kányij. : Kakas László. - Rena. 
tan. vár. Esztergom : pm. Vimmel' Imre, rk. Nieder
mann József. 

Fejér Tn. : fp. br. Fiáth Pál, alp. Huszár Ág., 
fj .  Szűts Arth. Fszb. : Székesfehérvári j. : Kálmán Vin. 
Moóri j. : Kovács Sándo Sá1'bogárdi j. : Heltay Jen. 
Vaáli j.: Szücs Jenő. Adonyi j. : Huszár Dezső. 

J:i'ogaras Tn.: fp. Bausnern Guido, alp. Kapocsányi 
Mór, fj . Belle S. Fszb. Sárkányi j. : Dombrádi Gyula. 
Törcsvú1'i j. : Bárdassy Mihály. Fogarasi j. : Her
szényi L Árpasi j. : Urdea György. 

GÖTnör Tn : fp. Hámos Lász., alp. Bornemisza Lász., 
fj. Lukács G. Fszb. Rozsnyói j. : Nagy Elemér. 
Nagy-röczei j. : Kuna Aur. Rimaszombati j. : Máriássy 
Gyula. Rima8zéc8i j. : Osváth Dániel. Tornallyai j. : 
Szentmiklóssy Béla. Garamvó·lgyi j.:  Tomory Géza. 
Rend. tan. vár. Dob8ina : pm. Szontagh B., rk. 
Lang Gusztáv. Jol8va : pm. Basilides Gusztáv, rk. 
I'iacsek R. Nagy-Röcze : pm. Stefancsok Kár., rk. 
Lieszkovszky G. Rimaszombat :  pm. Dl'. Kovács 
László, rk. id. Badiny Gy. Roz8nyó : pm. Sziklai G. 
l'k. Sulyán Sándo 

Győr Tn. : fp. gr. Lászberg Rezs., alp. Goda Béla, 
fj . Németh Miklós. Fszb. TÓ8zigel-c8illizközi j. : Szod
fried Józs. Sokoróaljai j. : Horváth Bál. P�UJldai j. : 
Szodfried Endre. 

Hajdu Tn. : fp. biráki Puky Gyula, alp. Rás6 
Gyula, fj. Veszprémi Z. Fszb. Központi j. : Orosz 
Sándor. H.-8zoboszlói j. : Nábráczky Ist. H.-biiször
ményi j. : Nemes Zoltán. - Rena. tan. vár. Hajau
BÖ8zörmény : pm. Somossy B., rk. üresedésben. 
Hajau-Náná8 pm. Csohany Lász.. rk. Csiha Már. 
Hajdu-Szobo8zlö : pm. Fekete Sándor, rk. G. Tóth 
János. 
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HároTnszék Tn. ,' fp. P6tsa J 6zs., alp. Szentiványi 
MikI. fj. Vajna Mik. Fszb. Sep8ij. : K6nya Miklós_ 
Kézdi 7. : szentkápolnai Cseh Gyula. Orbai j. : kis
halmágyi Hollaki Att. Miklosvárij. : Zathureczky Kál
mán. - Rend. tan. var. Kézdi- Vásárhely : pm. dr. 
Török And., rk. köpeczi Bocz József, Sepsi·Szt.
GYÖ1'gy : pm. ifj . Gödri Ferencz, rk. Sübek Ede. 

Hont Tn. ,' fp. Lits Gyula, alp. Czobor László, fj. 
Somogyi Béla. Fszb. Ipolysági j. : Marek Károly. 
Szobbi 7 . :  Jakabffy Istv. Nagy-csalomiai j. : Horcb 
Oszkár. Korponai j. : Halmay Lász. Báti j. : N ándory 
Pál. Rend. tan. vá?'. Korponn : pm. Plachy Gyula. rk. 
Molnár Lajos. 

Heves Tn. ,' fp. Kállay Zolt., alp. Majzik Vik. fj. 
Isaák Gy. Fszb. Egri j. : Hering I{ál. Gyó'ngyösi j. : 
Biró József. Hatvani j. : Zaleczky Im. Hevesi j.: Kor
ponay Ist. Tiszafüredi j. : Fülöp Zolt. Péterva8ári j. : 
Drizsnyei B. - Rend. tan. Vli,?·. Eger: pm. JankovicB 
Dezső, rlL Gaál Béla. Gyöngyö8 : pm. Balogh Gy., rk. 
Csathó Odön. 

Hunyad Tn. : fp. Barcsay Kálmán, alp. Mara 
László, fj . Pogány Béla. Fszb. Algyogyi j. : Fekete 
Kár. Bradi j. : Krasznay Oliv. Dévai j. : Csulay 
Lajos. Hátszegi j. : Pietsch Sándo Hunyadi 7. : Török 
Béla. Körösbányai j. : Lázár Fark. Maros-illyei j. : 
Goro E.de. Petroz8ényi j. : Buda Károly. Puji j. : 
Török Arp. Szá8zváro8i j. : Fodor Gy. - Rend. tan. 
vár. Déva: pm. Koncz Domokos, rk. Géber K. Hátszeg: 
pm. Musnai Béla, rk. Lenkes József. Szá8l11város : 
pm. Acker Frigy., rk. Mihályi B. Vajda·Hunyad : pm. 
Danila Gy:, rk. Czintai Alb. 

Jász-Nagy -Kun-SzoZnok Tn. ,' fp. Lippicb 
Guszt., alp. Bagosi Kár. , fj . dr. Benk6 A. Fszb. JáslS8ági 
fel8ő j. : Balog'h S. ,Já8zsági alsó j. : dr. Cseh J. Tiszai 
fel8ő j. : dr. Beleznay Endr�. Tiszai kó'zép j. : Jancsó 
Géza. Tiszai alsó j. : Busa Akos. - Rend. tan. vár. 
Jászberény : pm. helyettesitett : Czigán János, rk. 
Taposi Márton. Karczag : pm. Tassy Géza, rk. Bathó 
Endre. Kis·Ujszállás : pm. Gál Kálmán, rk. Pethe Gáb. 
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Mező-Tur : pm. dr. Kun Árpád, rk. Farkas Kálmán. 
Szolnok : pm. Kludik Gyula, rk. dr. Kesits Ödön. 
Turkeve : pm. Czihát Kár., rk. Zsengeller J. 

Kis-Kibki�Uő m,. : fp, nincs kinevezve, alp, Csató 
Gábor, fj . Fekete Gy. Fszb. h. Dic8ő-szent-mártoni j .  : 
Pataky Sánd., Radnóthi j. : Vitályos Géza. Hosszu
a8zói j. : Gyárfás Kár. Erz8ébetvárosi j. : Horváth 
Ákos. - Rend. tan. vár. Erzsébetvá1'os : pm. Trajá
novits Ján., rk. Bokros Emil. 

Kolozs m. : fp. gr. Béldi Ák., alp.' Dózsa Endl'e, 
fj. Csiszár Gy. Fszb. Gyalui f. : Bidel'mann J. Bánffy
hunyadi f. : Kertész Sámuel. Almási j. : Münstermann 
Gy. Náda8menti j. : Toczaner Ö. Kolozsvári j. : 
Hank6 Veress Kár, Mócsi j. : Gál Jenő. Mezőörményesi 
j. : Straub János, Tekei j. : Pap Zoltán. - Rend. 
tan. vár. Kolozs : pm. R6nay Elemér, rk. Emmerling R. 

Komárom 7I'b. : fp. Sárközy Aur" alp.Ghyczy Dén., 
lj. Asztalos Béla. Fszb, Tatai j.: Pöcze Ján. Gesztesij. : 
Konkoly-Thege Laj. 08allóközi j. : Emánuel Sándo 
Udvardi j. : Balogh Imre. 

Krassó-Szörény m. : fp. Pogány Károly, alp. 
Fialka Károly, fj . Issekutz Aurél. Fszb. Lugosi j.: 
Podhrászky Kor. Temesi j. : Gartner Z oltán. Bégai j.: 
Hirschl B. Facséti j. : Schönenfeld L. Ma1'osi j. : 
Popeszku Aur. Resiczai j. .. Dr, Elle Vaux Béla. Bog
�ányi j. : Knothy Gy. Oraviczai j. : Motsidlovszky Er. 
Jamij.: Korkán Pét. Moldovai j.: ifj. Bir6 Béla. Karán
.8ebesi f.; Rudeu Gy. Teregovai j. : id. Bir6 Béla. Bozo
iJiC8i j. : Peczely Gergely. Orsovai j. : Reitter Rezső. -

Rend. ta;n. vár. Ka1'ánsebe8 : pm. Bnrelia Súlárd, rk. 
Dragomir Cor. Lugos : pm. Marsovszky BéJa, rk. 
Proheszka Károly. 

Liptó m, : fp. Szmrecsányi Arisztid, alp. Joob 
Marczel, fj . Balló Rudolf. Fszb. Liptóujvári j.: Kiszely 
_rpád, Liptó-szent-mikló8i j. : Joób Gy. és Bobrov
niczky Kál. Rózsahegyi j. : Andaházy Pál. 

Máramaros m. : fp. dr. br. Rosner Erv., alp. 
Szabó Sándor, fj . J. Bálya János. Fszb. Visói j. :  P!lopp 
Sim. I:savölgyij. : Scholcz B. Szigetij. : Szaplonczay L. 
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Tiszavölgy i  j.: Szabó József. Taraczvizi j. : Hatfaludy 
Sándor:, Técsői j. : Mihályi Gábor. Huszti j. : Toma 
Jenő. Okörmezői j. : Dr. Pál Alfréd. Dolhai j. : Hat
faludy László. Akna�ugatagi j. : Rednik István. -
Rend. tan. vár. Mármaros·Sziget : pm, Szerémy 
György, rk. Szöllősi Ferencz. 

Maros-Torda 7n, : fp. Sándor János, alp. Farkas 
Albert, fj . Hajdu Elek. Fszb. Marosi felső j. :  dr. Molnár 
G, Marosi alsó j. : Bozsnyay Istv. Régeni alsó j. : Nagy 
Elem. Régenifelsőj.: Nyáradi Kár. Nyárád-szeredaij.: 
dl', Nagy J6zsef. - Rend. tan. vár. Szász·Régen : pm. 
From Traugott, l'k. Gölner Sámuel. 

Moson m. : fp. Nagy Jenő, alp. Pogány J., fj . 
Békeffy J. Fszb. Magyar-Óvárij.: Hegyi Mikl6s. Nez8i

deri j. : gróf Dezasse Ján. Rajkai j. : Sőtér Ferencz. 
Nagy -Kibküllő m. : fp. dr. Béldi László, alp. 

Somogyi Ist., fj. Schaser Gyula, Fszb. Nagy-8inki j. : 
Imecs Jenő. Szentágotai j. : Schreiber Fr. Kőhalm1 
f. : dr. Tompa István. Keresdi f . .' dr. Szeivirth Vilmos. 
Bólya-berethalmi j . .' Fodor Láz. - Rend. tan, V(tro� 
Medgye8 .' pm. dr. Theil Frigyes. l'k. Dengel Frigyes. 
Sege8vár : 'pm. Walbaum Fr" rk. Vasváry Arthur. 

Nógrád m. : fp. szendrői TÖl'ök Zolt. alp. Nagy Mih., 
fj . Fajner Sándo Fszb. B.-gyarmati j . .' Balázs Barna. 
Nógrádi j. : Rák6czy Ist�. Sziráki i. : Szakáll Ferencz, 
Széc8ényi j. : Baross Arpád. Losonczi f. : Csonka 
Zsigmond. Füleki j, : Mártonfalvay Gyula, Gácsi j.: 
Szakáll Ant. - Rend. tan. vár, Losoncz : pm. \v agner 
Sán., rk. Dr. Ottoháll Antal. 

Nyitra n'//. : fp. Dr. Kl'amolin Viktor, alp. Mar
k6th Gy., fj . dr. Kostyál M. Fszb.Nyitraij. dr. Majthényi 
G, Vágwjhelyi j. : Rák6czy Lajos, Galgóczi j. : Fri
deczky 'rim6t, Szeniczi j . .' dr. Szalé Laj. Nagy-tapol
csanyij.: Tóth Lajos. Privigyei j. :  dr. Filberger Gy. 
Érsek-uy"vári j. : 'furcsányi Od. Miavai j. : Vinkler 
Gyula. Holicsi i. : Friedeczky B. Vág-8ellyei f. : Lang
hammer Vincze, pös..tyéni f.: MachovicsJán. Ny.-z8ám
bokrethi j. : Soóky Odön. - Rend. tan. vár. É1'sek
ujvár : pm. Kukán Imre, rk. Miklóska Al. Nyitra .' 
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pm. dr. Rudnay Sán., rk. Rédéky G. Szakolcza : pm. 
Gernya Lászl6, rk. Nagy Sándor. 

Pozsony m. : fp. üres, alp. Klempa Bertalan, íj. 
Petőcz Jen. Fsz9. Pozsonyi f. : B.éz':l'Y Szil. Hegyen· 
(uli f. : Nagy Ag. Nagy.szomb�tl J . : ye�'D?-es Zolt., 
Szempczi }. : Burián Pál. Felso·csallokoZl ).�. pruga: 
Sándor. Alsó·csallóközi j.: Németh D. KulsoJ. : UJ 
Ist. - Rend. tan. varos. Bazin : pm. Masát Antal, 
rk. Szemann Ján. Modol': pm. Boruta P., rk. Dubovszky 
.J6zRef. Nagy·Szombat: pm. Francisci Lajo�, rk. Kratky 
Fer. Somolja nagyközséggé alaku��, polgarmes;ere és 
rendőrkapitánya nincs. Szent· Gyorgy : pm. Janoska 
Gy., rk. Lederer Lajos.. , . Pest-Pilis -SoU-KM - Kun m. : fp. Bemczky 
Ferencz alp. Beniczky Lajos, fj. Fazekas Agost. Fszb. 
Nagykátai j. : Dezseőffy Emil. Abonyi i. : Te

:
�záry 

Lászl6. Kún·Szt·Miklósi j. : Szond.y péne:s . . !eleg}f· 
luízai j. : dr. End;e Zsigm. �onorl .J: : Sarko�y Pal, 
Alsó·dabasij.: Halasz Jenő. Raczk�ve, 7.: :a��nyans�ky 
Lászl6. Pomázi j. : dr. Csap6 Lorant. Bla� J . :  Ge;e?y 
Imre. Dunavecsei f. : ifj. Csikay Imre. K.a.locsa� J. : 
Helle Ján. Kis-Kőrijsi}. : Szilassy Elek. V ácz�J. : I vanka. 
Pál. Gödöllői j. : Kapczy Vilmos. - R�nd. t�n. v?,r. 
Ozegléd : pm. Gubody F., rk. dr. AranyI L. K�s-Kun· 
Félegyháza : pm. dr. Szerelemhegyi Károly, rk . .  
Gerenday J6zsef. Kis·Kún-Halas : pm. Szabó Istv., 
rk. Szekér Pál. Nagy·Kő1·ös : pm. Ny. Szabó Fer., r�. 
Fitos ViI. Szent-Endre : pm. Dumtsa Jenő, rk. M�xI' 
movits István. Vácz : pm. dr. Zádor János, rk. Ka1l6 
Antal. 

'f' T h J Sáros m. : fp. dr. Bárclossy .JenŐ, alp. l J. a Y .:' 
�i . Bán6 A. Fszb., Al�ó.tar?z.ai J . : Szakmán G. Fel�o: tarczai f.: Bán6 A. Slrokal 7. : Egerer Fer. Top?lY1 .J; ' 
Berzeviczy Rezs. Szekcsői j. : . . . . MakovlCzalJ.: 
Kőszeghy A. Rend. tan. vlÍr. Ba1·tfa : 

'
pm: Rh�dy Al., 

rk. . . . . Eperjes : pm. Po�horanyl Bálmt, rk; Sándor Béla. Kis-Szeben : pm. Elselt An., r�. Galle 
Hug6. 

G f Somogy m. : fp. Tallián Gy., alp. Maár y., J. 

Gabsovics Kár. Fszb. Kaposvári j. : Sál'Mzy B. Szigetr 
várij. : Hegyessi János. Nagy·atádi j. : Tallian Andor. 
Osurgói j. : Kacskovics L. Ma1'czali j. : dr. Paiss M. 
Lengyeltóti j. : Placimer S. Tabi j. : Bernáth K. Igali 
}. : Trombitás Mih. Barcsi f. : Sárközi György. -
Rend. tan. va1·. Kaposval' : pm. Német Istv., rk. id. 
Leposics Ig. 

Sopron m. : fp. gr. Széchenyi Em., alp. dr. Baán 
End., lj . dr. Baditz Zolt. Fszb. Soproni }. : Molnár Istv . 
Nagy. mártoni j. : Robitcza End. Kis-:nr:1·toni j. : WolfI 
Laj.  Pttlyai j. : Bründl R6b. Osepregl J. : Csontos Fer. 
Kapuvári j. : Guáry Béla. Osornai j. : Hajas Gyula. 
Rend. tan. vár. Kis-Mm·ton : pm. Pámlényi Gá.bor, rk. 
Farkas Ferencz. Ruszt : pm. . . . . 
rk. Magyar El . 

Szabolcs nL : fp. br. Feilitsch Berth., alp. Szikszay 
Pál, (j. Mikecz Dezső. Fszb. Bogdányi j. : Ok?licsányi 
Dezső. Da.dai alsó j. : Dobos L Dadai felső J . : Olcs
váry Pál. K is-vá,·dai. j. : Angyalossy Pál. Nagy-kállói 
}. : Zoltán [st". Nyú'bátori j. : dr. Lövey Elek. Tiszai 
j. : Vido vic b Lász. - Rend. tan. var. Nyiregyháza :  
pm. Majerszky Béla. rk. Kertész Bertalan. 

Szntmár m :  tp. gr. Hugonnay Béla, alp. No..,uy L . ,  
lj. Ilosvay Alad. Fszb. Nagykárolyi j :  Gönyüi P6ch L 
Máté-szalkai f. : Ilosvay E. Fehér-gyal'mati j. : J ékey S. 
Erdődi j.: Damokos Fer. Szinyer- Váraljai j. : IloRvay 
Gusztáv. Nagybányai ). : Dienes D. Nag1/· Somkuti j. : 
dr. Péchy Péter. Csengeri j. : B-öszörlllényi Endre. 
Szatmári f.: Csaba Adorján. - Re�d. tan. vfir. Felső· 
bánya : pm. Farka. J., rk. Lux OdöD. Nagybánya : 
pm. Gellért Endre, rk. Schönherr Ant. Nagy-Károly : 
pm. DebreczeDi Istv., rk. Demidor Ignáez. 

Szeben m. : fp. Thalmann GURzt .. alp. Reissen· 
berger G., fi . Stroja István. Fszb. Szasz-8ebesl j.: 
Dörr Alb. UiegyJutzi j.: Hanner GU$zt. Szebeni j. : 
Fabritills Laj. Szelistyei l. : Dragits Péter. Szerda
helyij.: MangesiIls Hermann.- Rend. tan. vár. Nagy · 
Szeben : pm. Drotleff J6zsef, rk. Simonis R6b. Szász· 
Sebe8: pm. Konrád O. ,  rk. Kischer Rezső. 

19  
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Szepes m. : fp. gr. Csáky Zenó, alp. Raisz Al. ,  
f i .  dr. Neogrády L. Fszb. Sz. -ófalvi j. : Mattyasovszky 
Hold. q.-lubloij. : Jancsó Isiv. Késmárkij. : clr. Engel
mayer Od. SZ" 8zombathi j. : Ujfalussy Brunó. LŐc8eij. : 
Görgey Gusz. Iglóij. : dr. Vieland Aladár. Sz.-váraljai 
i :  Vyda László. GÖlniczbtínyaij. : Winkler Pál. Rend. 
tan. vár. Gölniczbánya : pm. Menesdorfer Károly, rk. 
Dirner Alb. Igló : pm. Folgens Korn., rk. Matolcsi Ján. 
Ké8márk: pm. dr. Schwarz K., rk. Kovács Kálmán. 
Lőc8e : pm. Bojárszky Béla. rk. Tilkovszky István. 
Pop rád : pm. Takács Béla, rk. Glatz Vilmos. Szepe8-
Ola8zi : pm. Förszter G., rk. Sterbinszky B. Szepes
Váralja : pm. dr. Szilvási And., rk. Thurzó Miksa. 

Leibitz : pm. Roth Gusztáv, rk. Jóni Gyula. 
Szilágy m. : fp. br. Wesselényi Mik., alp. dr. Keiz · 

ler György, fj. Török Ist. Fszb. Krasznai j. : br. Győrffy 
Pál. Szilágy-8omlyóij. : Nagy Gy. Ta8nádi j. : Bay 
Ferencz. Sz.-c8ehi j.: Kiss Lász. Zsibói f.: Péchy Imre. 
Zilahi f. : .  . . . . . . . . Rend. tam. vár. 
Szilágy· Somlyó: pm. Gencsy Sándor, rk. Hegedüs 
S. Zilah : pm. br. Diószeghy Zsigmond, rk. Takács 
János. 

Szolnok-Doboka m. : fp. Désy Zoltán, alp. 
dr. Torma Mik., �j. Bándy György. Fszb. Beth
leni j :  Gajzágó Vilmos. Osáki-gorbói j. : Szarvadi 
József. DeéBi f. : Vékony Fer. Szamo8ujvá?·i j. : Nagy 
Laj. Kékesi j.: Debreczeni Dénes. Nagy-ilondai j.: 
Veres Imre. Magyar-láposi j.: Vass Imre. - Rend. 
tan. vm'. Deé8 : pm. Szilágyi Alb., rk. Stingly 
Zs. SzamoBujvár : pm. Placsintár Dáv., rk. Duha 
János. 

Temes m. : fp. Molnár Vik., alp. Kabdebó Gergely, íj.  
Joannovich Sándor. Fszb. Központi f .  : Prepeliczay Öd. 
Vingai j. : Pongrácz Miklós. Uj-aradi j.: Schaffer Béla. 
Lippaij.: Baroty Ferencz. RékáBij.: Jeszenszky Ján. 
Buziási j. : Unger Józs. 08ákovári f.: Győri Imre. 
Dettai f. : Gabánczy János. Ver8eczi j. : Csapó Géz. 
Fehértemplomi j.: Somogyi Gyula. Kubini j. : Török 
Béla. Rend. tan. vár. Fehértemplom : pm. Fronius 
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Károly, rk. Petzrik József. Vinua nagyközséggé ala-
kult át. 

., 

To?� m. :. fp. gr. 
,
Széchényi Sán., alp. Dőry 

Pál, fj. Sunontslts Elemer. Fszb. Központi j.: Nunko. 
VI

,
CS. F?rencz. VölgYBégi j.: Perczel Béla. Dunafó"ld

vaN . 1: :  .Rasovszky Jul. Simontornyai f.: Pesthy El. 
Tama8�.J' :  Szévald Mór. Dombovári j.: Nagv István. 

Torda-Aranyos m :  fp. gr. Bethlen Géza alp 
dr. Bet�gh Mik., fj .  Lovassy Andor. Fszb. Tordai j.; 
Szem���y Gyu�a. �ls6-j�rai f. : Ferenczy Jenő. To
ro()zko� 7. : . Za�a�dl R. Lipót MaroBludasi j.: Felföldi 
Béla. F�lVtnczl J. : Mészáros István. Topánfalvi j.: Á����� Janos. - Torda: pm. Velits Ödön., rk. dr. Beke 

Torontál m. : fp. gr. Bethlen Mikl6s, alp. Deli
manicb ��jos, fj .. dr. Vinczehidy Ernő, Fszb. Nagy
becB�ereh J . :  D��el F.e�encz. Töró"k-becBei j. : Horváth 
Zolt!1n, Nagyk�ktndal 7 . : Grób B. Tilró'k-kanizBai i :  
Tall�a� Em. N.-szt-miklóBi i : Hadfy Károly. Per já
mos� 7:: �yertyánffy Dén. Zsombolyai j. : Fóris József. 
OBene1� .1. : . .uzbas.lCs Gásp., Párdányi j.: Hertelendy 
Im. MO�OBI J.: �t?lllbach Antal. Bánlaki j.: br. Hauzer 
Kár. Ahbunan J. : 

"
dr. Radenits. �yula.. PancBovai j.: 

dr. Gyertyánfi';Y Jeno. Antalfalv� J. : Lóvizer Imre. 
Rend. tan. v?,r. Nagy-BecBkerek :  pm. dr. Grandjean 
J�zsef, !k. ReItter Oszk. Nagy-Kikinda : pm. dr. Bog
dan ZSlvkó, rk. Wachtl Leó. 

Trencsén m. : .fp. Oszt�'oluczky Géza, alp. dr. 
�chwertner Antal, fJ . BarénYI Ferencz. Fszb. GBaczai 
J. : Bar.os.s János. Kisucza-ujhelyi j. : Cselk6 Jenő. 
Z8oln� J.,: Rudnay I�tv:án. Bitt8ei f. : Domaniczky 
Lászl? Vag-b

,
eBzterCZet J. : Rada 19nácz, P1tchói j. : 

�orcslCzky Lasz. Illavai i. : Khadé Géza. TrencBéni 
J. : Motesicz�y Imre. Baani j. : Zamar6czy János. 
Rend. tan. vm'. Trencsén : pm. Ucsnai Ernő rk. Mack 
Jenő. 

' 

Tu,:ócz .m. : fp. ifj. Justh György, alp. BeniczkT 
K�l., fj: Ben�czky Ak. Fszb .. s.z�nt.márton.blatniczaij:: 
UJ helYI AttIla. MOB6cz-znwl J. : Zorkóczy Tiv. 

19* 
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Udvarhely m. : Ip. kishalmágyi ,Hollaky Arthur, 
alp. dr. Domokos Andor, íj .  gr. Lázár Ad. Fszb. UdvM
helyi j. : dr. Demeter Lőrincz. Sz.-kereszturij. : Gálffy 
Kálmán. Homoródi, j.: Benedek r. id.- Rend. tan. vár. 
Székely. Udvarhely: pm. Szakács Zoltán, rk. Szombat
fal v y Laj. 

Ung m. : fp. gr. Török Józs., alp. ifj. Lőrinczy 
Jenő, fj . Bánóczy Béla. Fszb. Ungvári j. : Minay Istv. 
Szobranczi j. : Tomcsányi Istv. Kaposi j.: Kusnyiri 
Gy. Bereznai j. : Deák Bertalan. Perec8enyi j. : Ko
vássy Elemér. - Rend. tan. vár. Ungvár : pm. dr. 
Iváncsy László, rk. Berzeviczy István. 

Ugocsa m. : fp. gr�Csáky László, alp. Becsky Emil, 
fj . dr. Varga J. Fszb. Tiszáninneni j.: Szabó Sán. 
Tiszántüli j. : Benyovszky Aladár. 

Vas m. : fp. Reiszig E., alp. dr. Bezerédj István, fj . 
HerbRzt Géza. Fszb. Szombathelyi f. : Szakonyi Ish. 
Kőszegi j. : ifj.  Seper László. Sárvári j. : Nagy József. 
Kis-czelli j. : Jakab Bod. Vasvári j. : Molnárfy G. 
KÖ1'mendi j. : Pulay Fer. M'uraszombati j. : Pósfay 
Pongrácz. Szt-gotthárdij. : Papp Ant. Németujvári j. : 
Dömötör Laj. Felső,ő1'i f. : Szabó El. - Rend. tan. 
vár. Kőszeg : pm. dr. Sisovits MikI.. rk. Kőszegi Józs. 
Szombathely : pm. Brenner Tób., rk. Kisfaludy Józs. 

J!e�zprem m,. : fp. dr. Fenyvessy Ferencz, alp. 
Kolus.váry Józs., �i. K oller Sándo Fszb. Veszp1·émi j.: 
üresedésben van. Pápai j. : Belák Lajos. Devecseri f·: 
Huszár József. Zircz� j. : Szőnyegby Al. Enyingi j. : 
Kenessey M.- Rend. tan. vár. Pápa: pm. Mészáros K., 
rk. Szokoly r. Veszprém : pm. Szeglethy Gy., rk. Fejes A. 

Zala ,m. : fp. dr. gróf Jankovits Lász., alp. Csertítn 
Kár., fj. Arvai Lajos. Fszb. Tapolczaij. : S:r.entmiklóssy 
Gy. Sümegi j. : Filzik Gyula, Keszthelyi j. : Takáts 
Im. Kanizsai j. : Viosz Fer. Pacsai j. : Gaál Miklós. 
Zalaegerszegi f. : Tbassy Laj.  Novai j. : Mayer István. 
Alsó-lendvai j. : Székely Emil. Perlaki j.: Kovács 
Rezső. Letenyei j.: Merldi Antal. Csáktornyai j.: 
Kolbenscblag Béla. Szt-g1'óthi j.: Malatinczki Lajos. 
Rend tan. var. Nagy-Kaniz8a :  pm. Véc�ey Zsig., 

rk. Deák Péter. Zalaegerszeg : pm. Várhidy Lajos, rk. Gaál Kár. 
Ze,,!'bplén m. : fp. futaki gr. Hadik B., alp. Matolay Et., fJ. ?oku.s �y., Fszu. S.-a.·ujkelyi j. : Barthos J. Nagym'/,halyl J.: Füzesséry T. Sze1'enc8i j. : Pintér István: Varannói j. : Diószeghy János. Bodrogkiizi j. : BencsIk Ist: Homonnai j.: Haraszti Mik. Tokaji f. : Füzesséry Öd. Szt1'opkói j. : Bárczy Ben. Galszéc8i j. : 

Nemes Sándor. Szinnai j. : KOSRllth El. Rend. tan. vár. ,S.-A .. Ujhely : pm. Székely Elek, rk. Schmid L. . Zoly,0m m. : fp. Kürthy Lajos, alp. Répási Mát y., fJ . WeISZ Gyula. Fszb. Breznóbitnyai j. : Bittera G�za . . Beazterczebányai 1-: Battik Ödön. Zólyomi j. : UJhelyl Sándo Nagyszalatnai j.: Sztrakoniczky Kálm. Rend. ta
,
n .. var; Beszt81'czebánya : pm. Csesznák Gy., rk. Kollank Jan. Brezn6bánya : pm. dr. Sramk6 A., rk. Bruoth Ján. Zólyom: pm. Skrovina M., rk. Krall Ján. 

b) Városok. 
Arad (sz. kir.) : fp. pm. Jnstitorisz Kálm., l'k SarJot Dom. 
Baja (sz. kir.) : fp. Schmausz Endre, pill. dr. Hegedüs Alad. rk. Scheibner Gy. 
Bud apest szék. fő város : fpm. Márkns JÓZA., pm. Halmos Ján., alp. Matuska Alaj. és RózRavölgyi Gyula.. 

. Debreczen (sz. kir.) : fp. bizáki Puky Gyula, pm. 
Slmonffy Im., rk. Boczkó Sám. 

Qy8r _ �sz. kir.) : fp. gr. Lászberg R., pm. Zecb· melstel" har . .  rk. Angyal Arm. ' 
HórI mr:z1í- Vásárhely : fp. Lukács György, pm. 

Juhás:!' Mlhály, rk. dr. Szalay J6zsef. 
Kassa (sz. kir. ) : fp. Pécby Zsig .• pm. �lüuster Tiv., 

rk. Madarász B. 
Kecskemét (sz. kir.) : ll'. beniczei és Illicsinyei BeDlczky �r., pm. KadA Elek, Bltgi László helyettes pm .. rk. Va�os DéJa és Füvessy Imre. . . Ko/.ozsvar (sz. k!l', ) :  fp. gr. Déldi Ak., pm. SzvacsIDa Géza, rk. dr. Hadarly Endre. 
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Komárom (sz. kir.) : fp. Sárközy Aur., pm. Domány 
János rk. Sárkány Fer. . "'l;'ros- Vásárhely (sz. kir.) : fp. Lándal János, 
pm. dr. Bernády György, rk. nincs betöltve. . Nagy - Várad,: �. Beöthy László, pm. Rlmler 
Károly, rk. Gerő Mmm. . Pancsova : fp. Zák6 Milán, pm. Mattanovlts 
Ad. , rk. Lestyánszky János. . Pécs (sz. kir.) : fp. br. Fehérváry Imre, pm. MaJorosy 
Imre, rk. Vaszary Gyula. 

Pozsony (sz. kir.) : fp. nincs betöltve, pm. Brolly 
Tivadar, rk. Kutsera István. . . Selmecz- és BéJabánya (sz. kir.) : fJ:!. Llts 
Gyula, pm. Szitnyay József, rk. Krausz �álIIl:an. 

Sopron (sz. kir.) : fp. gróf SzéchenYI Elml, pm. 
dr. TÖ12ler Kálmán, rk. dr. Nessel Károly. . Szabadka (sz. kir.) : fp. Schmausz End.,pm. Pertlcs 
Mihály rk. Szalay Mátyás. 

Szatmár-Németi (sz. kir.) : fp. gr. Rugonnay 
Béla pm. Papp Géza, rk. . . . . . .  . S�eged (sz.k. ) :  fF. Kállay A.,pm. Pálfy�., rk. R�merJ. 

Székesfejérvár (sz. kir.) : fp. br. Fiáth Pal, pm. 
Havranek Józs., rk. Reé István. . Temesvár (sz. kir.) : fp. Molnár VIk., pm. dr. Tel-
bisz Kár., rk. BandI Rezső. . . Ujvidék (sz. kir.) : fp. Péter Pal, PI?-' nmc� b.e
töltve, fp. hely., kir. tan., rk. dr. Demetrovlts Vladimll'. 

Ji' ersecz : fp. Pálffy E., pm. Se�mayer J., l'k .. Bod? L. 
Zombor (sz. kir.) : fp. borsodI és katymazl Latino

vits Pál, pm. Ranke Imre, rk. Thurszky Jenő. 
Magyar kir. pé�-a,gy�iniszteTium. 
Mirriszter : Lukács Laszw, L o. v. k. r. és a 

L. r. Iv., v. b. t. t. . , Államtitkár : Granzenstezn Bela. 
KeTeskedelem'l.·igyi m.k. miniszteTiu1n 

Miniszter : Láng Lajos. 
Államtitkár : Gr. Wickenburg Márk. 
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Magyar kir. posta- és távirda-igazgatóságok : 
B1.lodape8ten ; Kassán ; Nagy-Szebenben ; Nagy-Vá
radon ; Pozsonyban ; Sopronban ; Temesváron ; 
Pécsett ;  Zág1·ábban. 

FÖldmivclésügyi m. k. minisztc1'ium. 
Miniszter : dr. Darányi Ignácz, L o. v. k. r. lov., 

v. b. t. t. 
Államtitkár : nemeskéri Kiss Pál. 

Vallás- és közoktatásügyi m. kiT. 
miniszteTium. 

Miniszter : dr. Wlassics Gyula, L o. v. k. r. lov., v. b. t. t. 
Allamtitkár : Zsilinszky Mihály. 

MagyaT kb'. igazságügyminisztc1'iwm 
Igazságügyminiszter : dr. Plósz Sándor, v. b. t. t. Államtitkár : dr. Bernáth Géza. 
Az 1871. évi VIII. t.-ez. 35. §-a 8zerint eljáró legfőbb fegyelmi biróság. Elnöke : . . . . . . . . . .  . Kir. Ouria. Elnök : Nárai dl'. Szabó Miklós. Másod-elnök : Vörösmarty Béla. 
Koronaügyész : dr. Székely Ferencz. I. Budapeeti kir. itélő tábla. EIn.: Oberschal Ad. Budapesti kir. főügyész : . . . . . . . Balassa-gyarmati trvszk. EIn. : dl'. Kubinyi Lajos ; ügy. : dr. Milassevits Sándor. - Járásbirósag 

Balassa-Gyarmaton : Zeke Kálmán. Salgó- Ta1':jánon: Nagy Miklós. L08onezon : Porúbszky Lajos. Szecsény
ben: Szilassy Kálmán. Szw'ákon : Kun Barnabás. Rét
ságon : Murányi János. 

Budapesti trvszk. EIn. : dr. Horváth Fel'. ; ügy. dr. Sélley Barnabás, dr. Pataki Gyula. - Járbir. 
I-III. ke?'.: dr. Pécs Imre. IV. ker. : Kiss Károly. 
V. ker. : BOl'onkay Ignácz. VI. ker. : Massanek Rezső. 
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VII. ker.: Dr. Schmőr Gy. VIII-X. ker.: dr. Degrée Al. 
IV-X. ker: bünt. Grill Béla kir. tábI. bir6. 

Budapesti k. keresked. és váltÓtrvszk. Eln. : 
Nagy Ödön. 

Budapesti bÜnt. trvszk. Ein. : Zsitvay Leo. 
Beszterczebányai trvszk. Ein. : Boleman Laj.; 

ö�y. : Skultéty István. - Járbá. Beszferczebányán :  
Fekete Mik. Breznóbányán: Mazanek R6bert. TU1'ócz
Szt-Má1·tonban : dr. Lang Ernő. Zni6-Vúralián : Éder 
Ferenez. Zólyom ban : Martinovieb Istv. 

Egri trvszk. Eln. : Dr. Kardos Kálmán ügy. : 
Berk6 Alad. - Járbir. Egerben : K6sa Kál. Gyón
lIyósön : Dobsa Géz�. Hatvanban : Rore Gyula 
Hevesen : Nemcsik Kálm. Pétervásáron : Dr. [to6sz 
Lajos. T.-Fiireden : Csel'veny Istv. 

Fiumei trvszk. Ein. : lovag Thierry Alajos cur. 
oirói ez{mmel és jell., ügy. : dr. Fésüs György. 

Ipo lysági trvszk. Ein. : Helmbaeber Nán. ;  ügy. :  
Ilr. Lipesey Erv.- Já1·bir. Ipolyságon : Kecskemét y G .  
Korponán: Dutk6 János. Selmeczbányán : Liba Ant. 
Vámos-Mikolán : üresedésben. 

Kalocsai trvszk. Ein. : Bohuniezky Ö. ; ügy. : 
.lr. Kenedi Imre. - Járbir. Kalocsán : Rihmer Kázm. 
Kis-KőróBön : dr. Szagmeiszter Lajos. Kun-Halason : 
til'. Zilah I3enő. Duna- Vecsén : Szik�zay Sándor. 

Kecskeméti trl'szk. Ein. : Stipl Károly i ügy. : 
Dr. Kiss J., Horváth György és Csupai Ferencz alügyé
szek. - Járásb. Kec.kemeten : dr. Ballus Zsigmond. 
Czegléden : Sárkány Gyula. Félegyhazán : Czajlik 
Kálmán. Kun-Szt-Miklóson : dr. Magay Sándor. Nagy
Kőrösiin : Jhrai G. 

Pestvidéki trvszk. Ein. : dr. Seyfried J. ; ügy. : 
dr. Halász Lajos. - Jff1·bir. Peslvidéki : Muttuyánszky 
Ad. Gódöllőn : Téchy Gynla. Monoron : Cherier J. Nagy
Ká/án : Erny Ven<;zel. Ocsán: Galovits Arthur. RllCZ
kevén: Murraközy Arp. Szt-End1·én: Vidovich Ferenez 
Váczon : Helez Fer. Ujpestf'n : Cserba Fer. 

Székesfehérvári trlJszk. Ein. : Dar6ezy Ist. ; 
ügy. : Újházi S. - J,ábir. Szekesfehérvá1'on : Gazdy 
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Béla. Duna-Ado-nyban : üresedésben. Moóron: Kál
mán Lajos. Sárbogardon : Forster Antal. Vaálon : 
Kulcsár L. 

S�olnoki trvszk. Ein. : Dr. Sárkány József. ügy. :  
dr. Atányi J 6zsef. - .Tú1·bir. Szolnokon : Barbur László. 
.JtÍsz'Jerellyu,m : Koller Kál. Ka1'czagon : Simon Já.nos. 
Kis- Ujszltllason.- Firtling Sán. Mező t Ú1·on .- dr. Istvánfi 
Gy. Jászapátin : Bódog Zsigmond. Klln-Szent-Marton· 
ban : dr. Tllrcsn,y Gyula. Abád-Szalókon : Király G. 

II. Debraczeni kir. itélö tábla.. Ein. : Bernáth
falvi Bernáth Elemér. 

Debreczeni kir. főügyész : Igyárt6 Sándor. 
Debreczeni trvszk. Bln. : dr. Szüts Mikl6s ; ügy. 

Galánfy János- Járbir. D�b1'eczenben : Kazinczy Gáb., 
táblabIrói cz. és jell .  D�rec8kén : Jak6 Gyula. Hf1jdü
Böszörményben : Terestéuyi Dániel. H.-Nánáson : 'f6bi 
István_ Püspók-Ladányban : Czik6 Istvan. H.-Szo
b08zl6n : Lengyel Imre. táblabir6i ez. és jell. 

.M.árnm,aros-szigeti trvsz70_ Eln_: Eördögh Virg.: 
ügy. : Szép Géza_ - .Tárbi1·. Márma1·os-Szigeien: Benda 
Bertalan. Rahón:  Geréb Lip6t . . Fe/ső- Visón : Lalmer 
Antal . HU8zton .- Petro,-ics L. O!rii/"nIező1/ .- 'I'anineez 
Endre. ./ fC8i\n : Bényey G.\ nb. 

l .. ·yiregll házai trvszk. Eln_ : MegyerJ G.,  euriai 
bir. ez. és jell. ; ügy. : Dr. Váracly Sándor. - .Júrbir. 
Nyú'egyhazun : Nagy Laj. Kis- Vá1'dán : V,,�7 Pét. 
Nagy-Kállón : Szabó József. Nyi'r- Bátorban : Farkas 
Bert. Tiszalökön : Somly6dy István. 

Szatmár-nénwtii trvi>zk. Ein. : Dr_ Jlótil Fer. 
ügy. : Dénes Laj. - Já1·bir. SzaI1lLar-Nfl llrf'/Jell : Ve
réczy Ant. kir. itélő táblai bir6. E1'dőcZill/ .- Dímiel Sándo 
Fehér- Gyarmaton : Balázs Zolt. Hu 1111 iba 1/ : Petr6czy 
Zolt. M,tié-Szftlkrín: Horv'·tth G.,-. NaYy/'luultÍn : Papp 
Sándor, táblabir6i ez. és jell . , Nagy-Klld·b'y '" .n .- Szabó 
P. Szinyl'1·- Vl1rulján .- Székely Sándor. -""!ly-Som
kuton : Sebe Pál. 

Zilnhi trvszk. EIn. : Benkő József; ii  gy. : Gazda 
Fer. főügyészi helyettes ez_ és je l l. - .fl/rb i?'. Zil "wn: 
Darvas Ü!ll. Szilagy-Csehen .- Papp �Úll. Sziltlgy-
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Somlyón : Mile Mih., táblabir. cz. és jell., Taanádon : 
Dercsényi Aladár. Zaibón : Szentmiklósy József. 

III, ,,�yő�i k�� ... ité�ő tábla. �lnök : Vági Mór. Gyq,1� k�r. tougyesz : Pongracz Jenő. Gyon trvszk. EIn. : Sebő Im. ; ügy. : dr. Fischer 
Gyula. - Járbir. GyŐ1'iitt : Horváth Ede. Györ
Szt-Mártonban : Koloszár László. Magyar-Óváron : 
Lepossa Dániel. Nezaideren : dr. Karsay B. Té/hen : 
Galamb Kristóf. 

Ko máromi trvszk. EIn. : Pulay G.; ügy. : Dr. 
Révff'y Zoltán. Járbir. Komáromban : Gombos Kál. 
Eaztergomban : Magos S. Muzslán :  Gergely József. 
Nagy- Igmándon : Kukorelly Károly. (5-Gyallán : 
Emanuel József. Tatánr: Gábel Fer., táblabirói cz. 
és jell. 

Soproni trvszk. Elnök : Takács Dénes ; ügy. : 
Fischer Imre. - Já1·bi1·. Sopronban : Gonzales Frigy_ 
Osepregen : Barthadeiszky Kál. Os ornán : dr. Vajda 
Józs. Felső-Pulyán : Nincs betöltve. Kapuváron : 
Horváth János. Kis-Martonban : Szabó Pál. Nagy
Martonban : Pintér Lipót. 

Szombathelyi trvszk. EIn.: dr.Laky Krist.; ügy.: 
Bárdossy László.- Járbir. Szombathelyen: Csiky Gerg. 
Felsö-EörO"n: Pogány Gusz. Kis-Ozellben: dr. Szabó Im. 
Körmenden : Illés Ant. Köszegen : Hannibál Móricz. 
Mura-Szombatban : Saári József. Német- Ujváron : 
dr. Gulden Kálmán. Sárvá1'on : dl'. Hódosy Ernő. 
Szt-Gotthár

,
don:: dr. Galgóczy E. Vaavá1'on: Babos.JÓzs. 

Veszprem� trvszk. EIn. : Csenkey G. ; ugy. : 
JuraszekJános. - Já.'·bir. Veszprémben: Mórocza .Kál. 
Pápán : Mikovényi Odön. Devec8e1'ben: Perczel Sándo 
Enyingen : MészöJy Gy. Zirczen : Marik László. 
Balaton·Füreden : dr. Segesdy Fer. 

Zalaegerszegi trvszk. EIn. : Stanislavs:tky Ad. ; 
ügy.: Schneider Gábor. - Járbh-. Zala-Egerszegen : 
Szupits A. Alaó-Lendván : Hutás József. Sümegen : 
Süvegh János. Tllpolcznn :  Bulla Ant.. 

IV. Kassai kir. itélő tábla. EIn. : Bm'czelly J. 
Kassai kir. főügyész : Paksy J6zaef. 
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Bereg szászi trvsz
.
k . . EIn. : Arn?ld Sán. ; ügy. ; 

Reinichofszky R. - Jarbtr. Be1'eg8za8zon : Nemes J. 
Al8ó- Vereczkén: Nemes M. IloBván : Kotrba Nándol'_ 
M.-Kászonyban : Szabó Kár. Munkácaon : Roskovich 
János. Nagy-Bereznán: Ordódy Aladár Nagy.KapoB�n: 
Stépán Géza. Nagy-Szőllöaijn: Krasznay Vik. Szobra1,
czon : Stepán László Ungváron : Kozma Gyula. 

Eperjesi trvszk .. Ein. : .Palugyay Gusz. ; Ügy. : 
Grinmusz G. - Járb�r. EperJeaen : Keczer Im. Bart
fán : Keczer László . . Girálton : Irinyi Csaba. Kia· 
Szebenben : MarthénYl Fer. LemeBen : .  . . . . -
Szvidniken : Szepesházi Im. 

Lőcsei trvszk. Ein. : dl'. Lupkovics Józs. ; ügy. : 
Eiserth Ist.- Járbir. LöcBén : Rácz Lajos. (jJöllniczb,t . 

nyán : Mattyasovszky G�b: Igl6n: .Nádas,Ar�ád. K.eR' 
má1'kon : Dr. Cseplaky Llpot. Lublon : IranyI Dáme!. 
SzepeB-Szombatban: Ruttkay Ala�ál.". Szepes- �á'r: 
alján : Hazslinszky Marez. O-Falvan : dr. Borcsany:\: 
István. 

Kassai trvszk. EIn. : Sziráky Barna ; ügy. : dr. 
Nyékhegyi Lothár.- Járbi1·. Ka8sán: Nemlaha Gyula. 
Szepsin : Windeg Rezső. Tornán : Nagy Pét. AbauJ
Szántón: Schváby Sándor. Szikazón : Somlóc1y István. 
Zao,dányon : Szopkó Rób. . . . 

.M.iskoWzi trvszk. Ein. : Ortvay Miksa, cunal 
birói cz. és jell. ; ügy. : Bulyovszky Guszt. - JÚrbir. 
Miskolczon : Strazsek Ján. Edelényen : Balás Elem. 
Mezö-Oaáthon : Bekény B. Mezö-Kiiveaden : Szeghő K. 
Sajó-Szent-Péteren : dr. Rázsó Gyula. 

Rimaszombati trvszk. EIn. : Kubinyi Al. ; ügy. : 
dr. Mészáros István - Járbir. Rimaszomb,atban : Len
gyel György. Nagy-Röczén : De�seffy �rp�d. I!-i�a
Szécaen : Frits Ferencz. Rozanyon :  TlCbl Mlhaly. 
Tornalján : Münster 'Tivadar. 

Sátoralja-ujhelyi trvszk. EIn. : Fornszek B: . ügy. : Dr. Somossy András. -. Járbir. Sáto�aIJa- U1-
helyen : Görgey Gyula. Gálszecsen : dr. Kali Antal: 
Homonnán : Dezső Sándor. Királyhelmeczen : Bodnal. 
Jenő. Nagy-Mihályon: Mattyasovszky M . Szerencsen: 
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Fényes Vincze. Sztropkón : üresedésben. Tokajon : -dr. Plathy Zsigmond. Varannón : Körtvélyesi Dezső. V. Kolozsvári kir. itélő tábla. Elnök : Fekete 
{lábor. 

Ko�ozsvár� kir. főü gyész : GyárfáB László. 
Besztervze� trvsz/o. EIn. : Kendefy Dom. ; ügy. : 

.gr. Lázár Arpád. - Járbir. BeBzterczén : Marselek 
::Béb. "fCfJizódon : Pap Lász. Ó-Radnán : Kovássy G. 

Deesl' trvszk. EIn. : Balázs Mát. ; ügy. : gr. Lázár 
Kál. - Járbir. Deésl'n: Murát Sándor. Bethlenben: Szász 
"Iván. GBáki-Gorbim : Ballok Kár. Kéllesen : Veres 
Ferencz. Magyur-Láposon : Váradi Istváu. Nu.qy-Ilon· 
dán :

, 
Vé.ber Gyula. Sza;mos- Uh-áron : Simay János. 

Deva� trvszk. EIn. : dr. Papp Domok"s : ügy. : 
Horváth Sim. - ;lárbir. Déván : dr. Korber Endre Al
.gyógyon: Farkas Arp. Hátszegen: ch'. Borbély S. KdrőB' 
bányán : Brá<ly Attila. Muros-Illym : dr. WilJ J 6zsef. 
Pujiban : Pászth6hy Tib. SzáBzvároson : Balogh JÓZA. 
V,tjdu-Htu�yad,on .; �r. Nagy Lajos. 

GyuMqehervan trvsz/c. Eln. : Nemes Sám.; ügy. : Dr. Ujvárosi Mikl6s. - Járbú'. Gyulafehé?'vá7'on : 
Szigethy IRtv. dbrudbányán : N:1gy János. Balázs
falván : Enyedy Lajos. Maro8' Ujvaron : Csegezy Gy. 
Nagy-Enyeden : Vinczeuti Lajos. Vizaknán : (Elhalt.) 
Még üresedésben. 

I(o iu zsvdri trvszk. EIn. : br. Szentkereszt y Zsig. ; ügy.: dr. CRipkés Kár. -JÚrbi1·. KolozBv á1' vidéki: Végh 
Ferencz. Koloz8vár .. vlÍrosi : Herczeg Z�igm. Bánffy· 
Hunyadon : Szabó Odön. Hidalmáson : Űrmössy Kál
:máu. MoeBon : Koyács János. Tekén : Gál Gyula. 
. . Na{ff! �szebey?� trvszk. EIn. : dr. Kemény Gyula ; 
ugy. : CSlzmszky A. - Járbir. Nagy-Szebenben : Lá'lzló 
József. Szltsz-Sebesen : Kormos Elemér. Szelistyén : 
Forizs Gábor. Szerdahelyen : Végh Józs. UjegyháZfl,I� : 
.Jankó András. 

To rtl a.?, trvsz/o. EIn. : dr, Csegezy Mihály ; üg-y. : 
:Széplaky Oclön. - Járbir. Tordán: VaJua Vincze. A lsó' 
J'trun : Virágháti Fl. Felvinczen : Veres Zoltán. 
Maros-Ludason: Laufer Laj . Topánfalvnn: Nemes Ede. 
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VI. Marosvásárhelyi kir. itélő tábla. Elnök 
Ternov8zky Béla. 

Marosvásárhe�yi kir. főü(lYész: KozmaGyula_ 
Brassói trvszk. EIn. : Weér György; ügy. : WitticB 

Józs. - Járbir. B1'assón : Skita Mih. FogaraBon : Ti· 
bald Mih. Hosszufal1tn : Herszényi Kál. 8árkányon : 
Nagy Dénes. Zernesten : Czámpa Guszt. 

Usilcszeredai trvszk. EIn.: dr. Peljésy Mih.; ügy.:: 
Sztupjár Samu. - Járbir. Csikszeredán : Szacsvay Im. 
Gs.-Szt.Mártonba.n : Csia Béla. Gye1'gyó-Szent-Mik
lóson : Pál Venczel. 

Erzsébetvárosi. trvsz/c. EIn. : Kovácsi Alb. ügy. :: 
Csaba ZoIt. - .Járbir. E1'�Bébetvároson : Gillyén Laj. 
Dicső-Szent-Mártonban : Vé�h Alb. HosBzuaszón : 
Lokodi Géza. Kőhalmon : Végh József. Medgye· 
sen : dr. Hegyesi Győző. Nagysutken : Bocskor Antal. 
SegeBvá:ron : dr. Némethy Károly. Szent·Ágolhán :
Pildner K. 

Kézdivásárhe�yi trv8zk. EIn. : Sólyom M. � 
ügy. : Stocher Antal. - Járbi1·. Kézdi- Vásárhelyen : 
Fejér Kár. Kovásznán : Sém Laj. Szepsi-Szent. Győr
győn: Sylvester Dén. Nagy-Ajtán:  Körtvélyfáy József. 

Marosvásárhe�yi trvszlc. EIn. : dr. Radó Sánd. ; 
ügy. : Gyárfás La.i os. - .hb·b ir. MaroBváBárhelyt :  
Hincs M. Nyámd· Sze1·erlán : Gyalokay S. Szász-
1'égenben : Kertésr. József. 

Sze7ce,�yudvarhelyi trvszk. Elnök : Bodol� 
Gábor, ügy. : Diemár Kár. - Járbir. Széke ly- Udvar
helyen : Csanádi Z. Okl,i l1 do n : üresedésben. Székely
Keresztúron : Apathy Gy 

VII. Nagyváradi kir. itélő tábla. Eln.: Ritóok Zs_ 
Nagyváradi kir. főügyész : Sávc! Kálmán. 
.!1.raai trvszk. EIn. Otruuay Kár. ; ügy. : dr. Mesz-

lényi Ant. - J á1·bú·. A radon : Kugler Istv. és Babó Iv • 

BoroBjenőn : BitÓJ. K i.�jenőn: Tabajdi S.Nagy-B1bttyin
ban : SZeri'S8 Fer. Nagyh alnwgyon : Frits Laj . PécB
kán : dr. Bazalo Béla. Radnan : dr. Embey Gyula... 
Világoson : Aknay _\ndor. 

Gyu�ai trvszk. EIn.: Novák Kam., curiai birói cz. 
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és jell. ; ügy.: dr. Liszy Vikt. - Járbír. Gyulán : 
Fekete (jy. Békésen: Gyukits Viktor. Békés-Csabán: 
Stellel' Al'pád. Oro8házán : Sall János. Szarvason .' 
Mészáros G. Szeqhalmon : Kovács Lajos. 

Nagyváradi trvszk. EIn. : Nagy Ferencz ; ügy. : 
dr. Nagy Géza. -:- Járbir. Nagy- Váradon : (városi ) 
Móré Pál Nagy- Váradon : (vidéki) Kenéz Sándor. 
Belényesen : Benedek László Be'/'ettyó-Uj/alun : 
Hubert Ottó. Élesden : Papp Aurél. Magyar.Cséken .' 
<ll'. tleemayer Béla. Margittán : Sztachó Szevér. 
�V.-Szalontán : Kovács Károly. Sze'kelyhidon : Fényes 
Endre. Tenkén : dl'. Toperczer S. Vaskohon : Aszalay 
Sándor. _ 

VIII. Pécsi kir. it élő tábla: Ein.: Bla8kovich [8tV. 
Pécsi kir. főügyész : betöltetlen. �aposvári �rv�zk. Ein. : Dorner Zolt. ; ügy. : 

Kulm S. - Jarbtr. Kaposváron .' Hel'lnan Man. 
{)surgón : Melicskó Mik. Igalan : p.ttaky Istv. Len
gyeltótiban .' Kölgyessy Kál. Marczalin : Huszár Alad. 
Nagy.Atádon : dr. Kiszely László. Szigetváron " Batta 
Béla. Tabon : dr. Pirovich Ferencz. 

Nagy-kanizsai trvszk. EIn. : Tóth László ; 
!igy. : dr. Orosdy Laj. - Járbir. N.-Kaniz.�án : Oszter
huber László, táblabirói czim. és jell. 08áktornyán : 
Simon Lajos táblabirói czim. és jell. Ke8zthelyen : 
Göcz Ferencz, táblabir_ cz. és jell. Letenyén: Nunkovics 
Sándor. Perlakon : Horváth Csongor János. 

Pécs7- trvszk. Ein . : Hardi Sándor, ügy. : Déván 
Ottó. - Járbir. Pécsen : dr. Zánkai Aladár. Dá1-dán : 
Mauer Frigyes. MohácBon : Materényi Ján. Péc8vára
don : Schill Gyula. Sá8don : Járbir. : Klie János. Sik
J.ó8on : Vi�y �ál. Szent-Lőrinczen : Matjovszky Istv. 

Szegzard7- trvszk. Ein.: Selcz József G. ; ügy. ; 
Krcsmarik P. - Járbir. Szegzárdon : Kiss Károly. 
Bonyhádon ,' Oszb'ich Mih. Duna-Földvci1'on : Báthory 
Géza. Gyönkö'n : Muraközy Lász. Pakson : Szentpé
tery Józs. Tamcisiban : Várady János. 

IX. Pozsonyi kir. itélő tábla : Ein. : Lehóczky 
Kálmán. 
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Pozsonyi kir. főügyész ,' Kray István. 

« u főügyészi hely . ,' dr. Füzesséry 
Tibor. 

Aranyos-maróti trvszk. Ein. : Andrássy Sán
dor ; ügy. ; Kovács-Sebestyén Laj. - Já7·bi1·. Áranyos
Maróton : Patay László. Körmö'czbányán: Havas B., 
kir. táblabirói czímmel. Léván : CSjlbi Pogány Virgil. 
Verebélyen: dr. Prónay Nándor. Ujbányán : Bocsek 
Károly. 

Nyitrai trvszk. Ein. ; Sándor Géza ; üg:v. ; 
dr. Chuovszky Géza. - Járbir. Nyitrán : Juhász 
Vincze. Ér8ekujvá1-on ,' dr. Szirányi Gy. Gal,f/óczon ,' 
i�i. Sándor Géza. Miaván: Jeszenszky B. Nagy- Tapol
cBányban : Vaday József. Privigyén : Tivadar Lajos. 
Vág-Sellyén: dl'. Gáspár Lajos. Szakolczán: dJ'. Hamar 
Gy. Szeniczen : Panghy Ignáez. Vágujhelyen : dr. 
Fityma Sándor. 

Pozsonyi trvszk. Ein. ; Petöcz Gábor ; ügy. : 
Glós Ernő. - Járbír. Pozsonyban : 1. El'emit R. , 
II. dr. Vida Géza. Bazinban: Streithammer Józs. Duna
Szerdahelyen : Thurner Adolf. Galánthán : l\fichnay 
Jenő MalacIiIkán: dr. Gyurtsy K. Nagy-Szombatban : I. 
Frankó István, II. br. Fekete Árpád. Somorján : 
Tóth Lajos. 

.Rózsahegy i  tl'uszk. Ein. : Závody Albin ; 
ügy. : dl'. Csernyánszky Aladár. - Járbir. Róz8ahegyen: 
Kaminszky Gy. AlBó-K1tbinban: Szontagh Szan. Liptó
Szt-Miklós : Jeszenszky G. Liptó- Ujváron : Vitalis K. 
Námesztón: Kudász Endre. Trsztenán: Homma Józs. 

Trencséni trvszk. Ein. : Hajdu Géza ; ügy. : dr. 
Brandis Pál. - Járbir. Trencsénben: Kosztelny And. 
Baánon : Magede Győzö. Bitisén : dr. Sporzon Gy. 
Osaczán: Reviczky Aurél. Illaván: Simonyi El. Puchón: 
dl'. Baán Arpád. Vág-Be8zterczén : nincs betöltve. Z8ol
nán: Ujjady Béla, táblabil'ói cz. és jell. 

X. Szegedi kir. itélő tábla : Elnök : Fabényi Fer. 
Szegedi kir. j'őügyész ,' Lobmayer István. 
Nagy -becskereki trvsz7c. Ein. : Zsiros Laj. ; 

!igy. : dl'. Wiedorn Adolf. - JlÍrbir. Nagy-BecBkereken: 
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Alföldy Ede. Módo8nn: dr. Szeőke Kár. Török-Becsén ; 
J akRbffy 'ritus. 

.Nagy-kilcinilai truszk. EIn. : R6th Ger. ; ügy. : 
Csarsch Dezs. - ,Tál'bi1·. Nagy-Kikindán : Eidenmüller 
Ad. BiWden : nincs betöltve. Nagy·Szt-MiklóBon .
Juhász József. TÜ1'ök-Kaniz8án : dr. Bernáth Gyula. 
ZBomboly" n :  Lösch Antal. 

Szabadkai truszk. EIn. : Polgár József ; ügy. : 
dr. Eperjessy Béla. - Járbü·. Sl4abadkán: dr. Dekker 
Gy. Bác8-Almá8on : dr. Németh Kál. Baján : Mayer 
Ká.r. Topolyán : Sarkady Gy. Zentán : Macsik Szilard. 

Szegedi truszk. EIn. : dr. Hamsa Géza. ügy. : dr. 
Winchkler István. - Jjt1·Mr. Szegeden : Wéber Fer. 
Battonyrín: dr. Simony Ak. 08ongrádon: dr. Szappanos 
Sándo Hódmező-VáBárhelyen : Kiss Bertalan. Makón: 
Mályusz Gy. Nagylakon : Várady Kálm. Szente8en : 
Gaál Sándor. 

Ujui,rI élei, truszk. EIn. : Ringhofer Lajos ; ügy. : 
főügyész helyettes Pupovits Aur. - Jtirbir. Uividf' 
ken : Kovacsics Józs. O- BecBén : dr. Kéller S. Palán
kán : Tillinger S. Józ8effalván (z8ably"i) : Obaleczky 
Hugó. Titelen : Lestyánszky P. 

Zombori trvszk. EIn. : GozRdn Elek ; ügy. : 
Kerekes János. - Járbir. Zomborban : Dömötör Pál. 
Apatinbun : Dekleva Béla. Hód8ágon : S�ab6 József. 
Kulán : Lederer Gllszt , táblabir. CI'.. és jell. 

XI. Temesvári kir. i tél ő tá bIa. EIn.: dr. La8zy J ÓZ8. 
Temesvári kir. fő.ÜJgyész: Küchler Gyula. 
Fehértemplomi trvszk. EIn. ; Pászt ViI., curiai 

birói cz. és jell. ; ügy. ; Jakab ff y Pál. - Járbir. 
Fehértemplomban: Ottnlbay Kár. Deftán : Porutiu Em. 
Károlyfalván : Ujfalussy Béla. Kubinban : Szunyogh 
And. Vel'8eCzen : Paulovics Istv., tábl. birói CZ. és jell. 

Karánsebesi truszk. Ein. : Vojnics Guidó ; ügy ; 
Oszlányi Kor. - Járbú'. Karánsebesen : Farkas Bálint. 
Bozovic8on : dr. Pállfy D. Ó-01'8ován : dr. Loyczel 
Kálmán. Teregován : Sipos Kálmán. 

Lugosi trvszk : EIn. : Péczely Fere�cz ; ügy. : 
dr. Virág Béla. - Járbir. Lugo8on : Juschltz li. Bog· 

i 
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sánon : Antal Mikl. FacBeten: Mnntyán Jstv. Oravú'za
bárllJlan : Vir�nyi Istv. Szá8zkabanyán : Anner Ján_ Pancsova� trvszk. Eln.:VozáryJán.; ügy.: MilaBsin Kálm. - Járbir. Panc8ován : Fritsch F. Alibuná1'on : Serényi Gyula. Antalfalván : dr. Kohányi Viktor. Per
lasBon : Tóth Mihály. 

TeTYU!;suári �rvs�k. EIn. : Salacz Béla ; helyettes : Dr. Répaszky Bela ; ugy. : dr. Góth Ferencz.-Járbir. 
Teme8vuron : Hofbauer Pét. BUl4iá8on : Benedek G. 
CBáková1'i : Tomka Laj . Lippán : Bene Gábor. Temes. 
Réká8on : Barakovich �ál. Uj-Aradon : dr. Szokolay Béla. Vingán : Kövér Akos. 

Országos muvegyészeti intézet. OrRzágos mü
vegyész : dr. Felletár Emil. 

Igazságügyi orvosi tanács. Elnök : dr. Korányi 
Frigyes. 

M. k. honvédelmi minis�te'riunt. 

Honvédelmi miniszter : KomlÓs·kereszteRi bár6 
Fejérváry Géza táborszernagy, a szolgálaton kivüli 
viszonyban ; Szt. Istv. rend n. k. L. r. n. k .. r. oszt. 
vaskor. r. lvg., M. T. r. lvg., k. é. k. gyémántokkal ® ® 
(:), 0, C!.), SZ2, V. b. t. t., t, a magyar főrendiház tagJa, ; 
cs. és kIr. 46. gyalogezred tulajdonosa ; a katonfti Mári� 
Tel'ézia-rend kanczellárja. 

Allamtitkár : Vajszkai és bogyáni Gromon Dezső, 
F. J. r. �. k.,.2. O. V. k. lvg., Szt Istv.·r. ki.k • .  0, v. b. t. t., 
a tovansoval kerület országgyiilési képviselője. 

Elnök�. osztály (közvetlenül az államtitkár alá ren
delve). Ugyköre : A felsőbb hat6ságoktól érkező bead
�ányok felbontása és az illető ügyosztályok számaival 
J.elzése . . A felségfelterjeszté�ek kiállitása. A sajtóügyek 
es .. a .hlva�alos nyomtatvanyok kinyomatása körül 
szukseges mtézkedések. A .Rendeleti Közlön, . szer
kes�tése stb. Osztályvezető : TerMcz IBtván, m'iniszteri 
tanacsos, a 3. O. v. k. r. lvg., 0. 

Kato�ai . előadó. Tee�d.ője : A katonai ügyosztályok 
által ehntezett és a mlDlszter vagy államtitkár jóvá-

20 
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hagyásának fentartott üg�daraboknak az á�.lamtitk�r 
elé terjesztése. KatonaI előad6 (beosztva kozvetlenul 
az államtitkár mellé) : Betöltetlen. 

Miniszteri parancsőrtiszt (beosztva közvetlen � 

miniszter mellé) : Yull Alfréd, 1. huszárezredbeh 
százados, 0· , 

Elnöki segédhivatal. Vezetője : Timkó Iván, seged-
hivatali igazgat6 0, 0· 

I. ügycsoport (L, U., XIX. és XX. ügyosztályok). 
(Jsoportfőnök : Gü�zl Antal, vez. test. e.zr�des. , .. 

I ügyosztály. Ugyköre : Minden elvI Jelentősegu 
üln;, mely a honvéds��, illetve nép�el�e�és szer.v�z�tét, 
kiegészítését, kiképzeset és kato�al kozlgazga�asl. ugy
vitelét érinti. A honvédtörzstiszti és felsőbb tIsztI tan
folyamok, vala�in� a �onvéd központi Jovasi�kol� 
részletes szervezese es tanügye. A vezérkar ossz es ugy91 
Hadműveleti ügyek általában, stb. Osztályvezető : 
Bzurmay Sándo?" . ,vezérk. test. alezredes, k. é. k.; 0· 

II. ügyosztály. Ugyköre : A tábornokok, katonaállo
mányú törzs- és főtisztek, valamint a hadapródok, 
továbbá a honvédlelkészek és építészeti tisztviselők 
összes személyi ügyei ; stb. Osztályvezető : bartavári 
BartuBka Miksa ezredes. 

XIX. ügyosztály. Ügyköre : A honvéd lovasság szer
vezetére, katonai szolgálatára é� kiké��ésére vonatkoz6 
összes ügyek. Osztályvezető : Algya 8andor, 3. huszá�
ezredbeli ezredes, a 3. o. V. k. 1". lvg., k. é. k., 0, Sz . 

xx. ügyosztály. Ügyköre : A .honvé� hatós�ok: 
parancsnokságok, csapatok és helYI hatósago�, tova�ba 
a honvéd lelkészet részletes szervezésének kidolgozasa 
{szervi határozványok, utasítások stb.). A .h?�vé_dség 
mozgósítási ügyei, stb. Osztályvezető : N'1.kw Janos, 
vezérk. test. ezredes, k. é. k., 0. 

n. ügycsoport (III., IV., V. és XXl. ügyosztályok). 
Csoportfőnök : Hoffmann Hugó vez. test. ezredee, a 

il. o. V. k. r. lvg. 
UI. ügyosztály. Ügyköre : A magyar állam terüle

tének honvédségi és hadkiegészitési kerületekre val6 
felosztása és az erre vonatkozó kérdések. Az összes 
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honvédlegénység kiegészítése és nyil vántartása, stb. 
Osztál:yvezető ; Ba�!z JÓ�8ef, vezér�.: test. őrnagy, 8 , 0. rv ugyosztaly. Ugykore : A népfolkelés szervezésére 
v�>natkozó és a népfölkelési törvény végrehajtásából 
klfolyó ügyek stb. Osztályvezető : 08anády Frigyes, 
vezérk. test. a.]ezr�des, 0. 

V. ügyosztály. Ugyköre : A honvéd helyőrségi és 
csapatkórházak, valamint gyengélkedőházak szervezése, 
egyáltalában a honvéd egészségügyet és gyógyszeré
szetet érintő összes kérdések. Osztályvezető : dr. haraszti 
Bernolák Józse!, vezét:�örzsorvos, F. J. r. lvg., 0. 

XXI. ügyosztály. Ugyköre : A honvéd nevelő- és 
képzőintézetek szervezése, valamint vezetése katonai 
gazdáRzati és tudományos tekintetben. Oeztályvezető ; 
nagyváradi Wiebm' Adot;ján, vezérk. test. ezredes, 
k. é. k. 8 ,  (1). 

m. ügycsoport (VL, VII. és xvm. ügyosztálvok). 
Csoportfőnök : Pap Béla vezérőrnagy, 3. o. V. r: lvg. 
k. é. k. ®, 0 SZ3 •.. 

VI. ügyosztály. Ugyköre : A honvédelmi tárcza évi 
költségvetésének megállapítása és az erre vonatkozó 
tárgyalások. A honvéd csapatok és intézetek gazdászati 
ügyei, stb. Osztályvezető : Scll/mer Ferencz, r. o. főhad
bizt.. F. J. r. lvg. , .. 0. 

VII. ügyosztály. Ugyköre : A honvédség és népföl
k,elés összes ruházati és felszerelési ügyeinek tárgya
lasa ; raktárügyek, stb. Osztályvezető : Majnik Béla 
I. o�zt. főhadbiztos, F. ;r. r. lvg., � ,  0. 

' 

. XVIU. ügyosztály. Ugyköre : A honvéd csapatok és 
mtézetek elhelyezési ügyeinek tárgyalása, termény
és anyag-járand6s:í.gok biztosítása, stb. Osztályvezető: 
GallaBY Gyula, vezérhadbiztos 3. oszt. V. k. r. és F. 
J. r. lvg., 0. 

IV. ügycsoport (VIU/a és VIII/b ügyoBztályok). 
Csoportfőnök : Grúz Albert, miniszt. tanácsos, Szt Istv.-
r. és Lt. r. lvg., 0, 0 ... VIII/a ügyosztály. Ugyköre : A véderőre és az 
uj.\nrzjutalékok megajánlására vonatkozó törvényja
vaslatok tárgyalása , szerkesztése és indokolása. 

20* 
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Ujonczozási előmunkálatok és az ujonczálHtási ügyek. 
Az egyévi önkéntesek ügyei, stb, Osztályvezető : Payr 

Vilmo8 oszt, tan. (cz��mel és jell.), 0· 
VIIIIb ügyosztály. Ugyköre : A távollévök és teljesen 

ismeretlen badkötelesek ügyei, stb. Osztályvezető : 
székelyföldvári :::'zilágyi Emil, oszt. tanácsos, CD, 0· 

V. ügycsoport (X. és XIV. ügyosztályok). Csoport· 
főnök : Szuborits .4ntal, min. tan., Lt. r. hg., 0· 

X. ügyosztály. Ugyköre : Beszállásolás, 16szükséglet, 
altiszti igazolványok, stb. Osztályvezető : ivándai 
KwrtÍt80n Lajo8, oszt: tan., CD, 0· 

XIV. ügyosztály. Ugyköre : Az összes alapítványi 
ügyek, honvédmenbáz, stb. Osztályvezető : Láner 

Gyula, min. tan. (czimmel és jell.), 0· 
VI. ügycsoport (XI. és XVII. ügyosztályok). Csoport. 

főnök : Biró Pál, min. tan., 3. o. v. k. r. és F. J. r. lvg., 0· 
XI. ügyosztály. Ügyköre : A hadkötelezettség ellen 

elköyetett visszaélések, a bonvéd ellenőrzési szemlékre 
vonatkoz6 utazási és működési tervezetek, stb. Osztály· 
vezető : Szentgyörgyi �ajos, min. tanácsos CD, 0· 

XVII. ügyosztály. Ügyköre : A kivételes nősülési 
engedélyek iránti folyamodványoknak elintézése. Osz
tályvezető : tapolylucskai és kükemezei Bánó ZoUri.n, 

osztálytanÍo.csos t, 0 
VII. ügycsoport (XIII. ügyosz). Csoportfőnök: ebren

beimi Sehyttra 18tvtJ..n, min. tan., Lt. r. lvg., CD, 0· 
XIII. ügyosztály. Ugyköre : A családfentartók és az 

öröklött mezei gazdaságok tulajdonosainak (birtoko
Rainak) minden ügyei. Csendőrlegénység közigazgatasi 
úton val6 elbocsátása, méltánylást érdemlő családi 
viszonyok esetén (a XVI. ügyosztálylyal egyetértőleg,) 
stb. Osztályvezető : Szohner Antal, oszt. tan., CD, 0· 

VIII. ügy csoport (IX. és XII. ügyosztályok). Cso· 
portfőnök : Lerman Józ8e!, min. ta.nácsos, a 3. oszt. 
v. k. r. lvg., 0· .. 

IX. ügyosztály. Ugyköre : Az ujonczállitás (fősorozás, 
felülvizsgálatok) eredményéről sz616 kimutatások, bad
jutalékok, stb. Osztályvezető : Dr. C8oboth Simon 

oBztálytanácsos, (czimmel és jell.), 0· 
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XII. ügyosztály. Ügyköre : Horvát ügyek és fordí. 
tások, stb. Osztályvezető : Tóth Tivadar, oszt. tan., 0. 

Csoporton kivül. 
Közvetlenül az államtitkár alá rendelve. 

(XV. és XVI. ügyosztályok.) 

.. X,:. ügyosztály. Ügyköre : Hadbir6i kar személyes 
ugyei. Honvéd és csendőr büntető igazságszolgálta
tásra vonatkoz 6 ügyek. Havidíjasok nősülési ügyei. 
O.Bztályvezető : bereznai Hanskwrl S" tábornok-had. 
bIr6, 2. o

,
szt. v. k. r. lvlbF. �: r. kp. k. csillaggal, CD, SZ3. 

, XVI. ugyosztály. Ugykore : A csendör törzs- és fő
tIszt�k ,Illlndennemű sze�élyi. ügyei, úgymint : a) 'a 
tIsztI kmevezésekre s cZImbeh rendfokozatok adomá
nyozására vonatkoz6 felségfelterjesztések tervezetének 
sz�rkesz:és� j .. b )  felülvizsg�la�i, nyugdijazási és kegy
díjak IrantI ugyek j e) a tIsztI, valamint a legénységi 
lét�zámboz tartoz6 csendőrségi egyének kitüntetése 
és Jutalmazása iránti előteIjesztések j d) a csendőrtisz
tek, hadapr6dok és száI?vivők minösitvényi táblázatai
nak megol'zése, valammt ezek idönkinti kiegészítésére 
v,onatkoz6 intézk�dések j e) a csendörhadapr6dok és 
tlszthely�ttesek kmevezése iránti előteIjesztések j j; 
csendől'hsztek és hadapródok beosztása, áthelyezése és 
vezénylése j g) szabadságolások j h) tiszti l'endfokozatr61 
" 0,16 lemond�sok j i) szolgálaton kívüli viszonyba val6 
üelyezések j J) csendőrség kötelékéből való elbocsátás . k) mngmeghatározások j l) tisztek és legénység szol� 
gálati idejének megállapítására vonatkoz6 tárgyalások ' 
Irt) polgári államhivatalba val6 átlépések. - A csendől'� 
h8ztek és hadapr6dok rangsorozati és beosztási lajstro
ll1ának ?��lváJ?-tartása. 1; csendőrtiszti állomány ki · 
egéBz�té�l . ugyeI', Nemesseg és elönevek. Személyi és 
�ebes�lesI p6tdlJak. A �sendőrség legénységi- és 16-
allo�anyának re?dsz�resItése, kiegészítése és nyilván
tnrtas� . . A csendőr1egenység szabadságolási, felülvizs
g'11tatasl és nyugdijazási ügyei. A osendöl1egénység 
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kö�igazgatási úton va16 eltávolitása. A csendőrlegénység 
nősülési ügyei. Csendőregyéneket illető alapítványok 
adományozása. Elmebeteg csendörségi egyének elhe· 
lyezése. Külfóldre sz6l6 útlevelek megszerzése csendőr
ségi egyének részére. Fürdők használatának engedé
lyezése csendőrségi egyének részére. Csendőrségi egyének 
névváltoztatására vonatkoz6 ügyek. A csendőrség 
tisztjei és legénységének katonai szolgálati jellel val6 
ellátása. A csendőrség szolgálata és szakszerű kikép
zése iránti intézkedések, valamint a csendőrségi szol
gálati könyvek, szabályok és utasítások kidolgozása. 
A csendőrség öltözeti és felszerelési ügyei. A csendőr
ség szervezésére vonatkoz6 összes munkálatok ; továbbá 
a csendörkerületek teriileti beosztása. A csendőrség 
mozg6sitási ügyei. A tábori csendőrség ügyei. Statisz
tikai adatok gyűjtése. Időszaki beadványok lajstromá
nak összeállítása. 

Osztályvezető : szakolczai Koreska Vilmos, 
csendőr-alezredes, a F. J. r. lvg., 15 ,  @, O· 

Beosztva : Tyrman József, 15 ,  @, 0, SZ3 és Némethy 
Ferencz, 0, csendőr- századosok, Krausz Antal csendőr
főhadnagy. 

Segédhivatalok. Főigazgató : Bogdctnffy Ferencf4 
kir. tanácsos, szolg. kiv. honv. őrnagy, a 3. o.V. k. r. lvg. 

Honvédszámvevőség. Főnök : mihnlfi Mihálffy 
Győző, honvéd miniszteri tanácsos, 15 ,  0, 0· 

Magyar kir. állami s1ltá'mvevős1lték. 

Elnök : nagy-rákói és kelemenfalvai Rakov8f4h-Y 
latván, v. b. t. t., t. 

Horvát-sttlavon-dalmát országos 
kormány. 

Bán : Hédervári gróf Khuen-Héderváry Károly. 
Belügyi osztályvezető : Krajéovi-é Ottó. 
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Horvát-&lavonorsttág közigazgatási 
beosztása. 

. r. Belovár-Kőrösmegye : Belovár (megyeRzékhely) 
Kaproncza és Körös váro8okkal. 

• 

II. Lika-Krbavamegye : GoszpicB (megyeszékhely} 
és Zengg városokkal. 

III. Modrus-Fi�m�megye : Ognlin (megyeszékhely) 
és Buccal'l varosokkal. 

IV. PozsegaI?egye : Pozsega (megyeszékhely) és 
Bród varosokkal. 

V. Szerémm�gye : Vukovár (megyeszékhely), Kar
l6cza, Mltrovlcza, Pétervárad és Zimony váro
sokkal. 

VI. Var�Bdmegye : Varasd (megyeszékhely ) várossal. 
VII. Verőczemegye : Eszék (megyeszékhely) várossal. 

VIII. Zágrábmegye : Zágráb (megyeszékhely), Károly
vároR. Petrinja és Sziszek városokkaL 



Orszá��:G:;a�;;;tM�nkás- l 
és Cselédsegé lypénztárba, 

Az Or". \ ;azu. 
Munkás- és 

Cselédselléty
I,énz\árl ajánljnk 

ió indulatába. 
I .• mertesse ezt nz intézményt " nép körében. Iliztosilsa cselé
leil ezen segély· 

Ilt'nztHrllál . 

menj e n a maga közsé
gében a községi elől
j ál'ósághoz (városi ta
nácshoz) vagy pedig a 
h e l yi bi zottság
hoz. Ott kell beil'at
kozn i s ott mindenk i t  
kö telesrk i n g y e n  
fe lv i lágosítani s 
út baigazílással ell átni. 
A községi előljáróság
nál ,  "ál'osi tanács nál,  
v. a hel y i  bizotl ságnál 
mindenki i n g ye n  

kap egy olyan kis könyvet, amelyben a segély-
pénztát'l'ól m i nden tudnivaló meg van i rva. 

Ilyen könyvet a segélypénz tát' igazgatósága 
(Budapest, V., Alkotmány-utcza Hi. �zám) vagy 
a Né p l a p  szerkesztősége i s  (Budapest, IV., 
Egyetem-u tcza 4.) szivesen I üld i n g ye n  a nnak, 
aki egy leyelezö-Iapon kéri, vala m i nt hogy a 
segél ypénz tár dolgában m i ndenki nek szivesen I szolgál útbaigazítással . 

HIRDE TÉ S E K. 


