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Vegyes közlemények. 

A ('Se'ndől'ség alkal'lnctzása hábo'l'uban. 
Tábori csendőrség. 

A tábori csendőrség eredete azon korba nyulik 
vissza, a midőn a háboru kimenetelét többé már 
nem pusztán a nyers testi erő döntötte el, hanem 
az inkább a hadi műveleteknek pontos számításokon 
alapuló intézésétől van függővé téve. 

A tábori csendőrség szolgálatait elejétől kezdve 
két fő csoportba oszthatjuk, u. m. : 

aj a tábori rendőrszolgálatokra és b) mindennemű hirszerző·, küldöncz-, segédleti
és főleg a kémszolgálatra_ 

Az elsőt illetőleg már a középkor zsoldos hadainál 
nyomait találjuk annak, hogy a seregnél s annak 
körletében a rend fentartásáról külön közegek gon
doskodtak és pedig a kulcsárok (Profoss) és az 
éjjeli őrök (Rumoristen), a kik a vezérhatalmasnak 
(Generalgewaltiger), - egy magasabb rangu törzs
tisztnek - voltak alárendelve. 

A vezérhatalmas eleinte nagy jogokkal volt fel
ruházva, igy a többiek közt bűntettek, különösen 
fosztogatások elharapódzása esetén, a tetten ért 
katonákat nyomban felakasztathatta, az enyhébb 
beszámítás alá eső büntetendő cselekményekért pedig 
büntetéseket szabhatott ki. 

A kulcsárok és ezeknek segédjei : a botlegények 
(Prügelknechte) és a hóhérok, a táborhelynek 
kiszemlélése után, mindenekelőtt a piaczot jelölték 
ki és ott akasztófát állítottak fel. 

A kereskedőknek csak itt volt szabad holmijukat 
árusitan�.' még pedig a kulcsárok által megszabott 
árban. Ok ellenőrizték a mértékek hitelességét és 
győződtek meg az éleimi czikkek hamisítatlanságáról 
ezenkivül még a foglyokra is felügyeltek. 

A szolgálat ellátása szabályokho:-: nem volt kötve -
azt a rendfentartó közegek a vezérhatalmas utasításai 
Rzerint végezték. 

A kulcsárok és segédjeik a hadseregnél és annak 
körjetében általában a l'endre, mig az éjjeli őrök 
főkép a �sereg málhájára ügyeltek fel és afelett is 
őrködtek, hogy a szállások a csapatok megérkezte 
előtt ki ne fosztassanak. 

A IS-ik században a rendfentartó kÖ7.egek végre
hajtó hatalma megnyirbáltatott s a vezérhatalmas 
ettől fogva a tetten ért bünöseket csak botozással 
fenyíthet te, egyébként a vétkes katonák megfenyítés 
végett a csapatparancsl1okságoknak voltak feljelen
tendők, illetve oda átadandók. 

A kulcsárok a mal'kotányosokl'a, llleneteléseknél 
pedig a rendre ügyeltek. 

Még inkább megszol'íttatott a yezérhatalmas hatás
köre a 19 -ik században, - amidőn ezen állást már 
hadntaf!'!f tölti be, - ki csak hábol'll idején szerepelt, 
teendőJet főleg a rendre való felü?,yelet és a fosz
togatások megakadályozása képezven. 

A hirszerző - különösen a kém szolgálatot -
a. törökök fejle�ztet,ték nagy tökélyre, kik hadjárataik 
Sikerét nem kIS reszben ezen általuk jól szervezett 
szolgálatnak köszönhették. 

A törökök utmutatókul és kémekül igen jól fizetett 
ka:tonaszökevényeket, hitehagyottakat és pénzért 
m�ndenféle szolgálatra kapható oly egyéneket - főleg 
ZSIdókat - alkalmaztak, kik azon vidéket hol a 
sereg működött, jól ismerték, az ottani lakosság 
nyelvét . beszélték, annak szokásairól vagyoni 
vlszonyauól s a nép hanguJathróJ tökéletesen tájé 
kozva voltak. 

Monteeuculi osztrák hadvezér okulva a törökök 
sikerén, azt ajánlotta, hogy a hirszerző szolgálat 
hasonlóan rendeztessék, mint ez a török sereO'nél 
�zokásoR volt és ennek alapján az l769-iki ve�ér
szabályzatban az utmesterektől már megköveteltetett, 
hogy megbizható és hasznavehető utmutatókról 
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gondoskodjanak, kiknek intelligens embereknek 
kellett lenniök s azon vidéket, hol a hadsereg 
működött, jól ismerniök. 

A napoleoni hadjáratok a tábori csendőrség fej
lődésének uj irányt szabtak. 

1_ Napoleon a kitünő hadvezér az ő kiváló éles
látásával hamarosan felismerte a csendőrség szol
gálatainak nagy hasznát é� az általa ujonnan szer
vezett franczia csendőrséget hadi czélokr·a is 
alkalmazta. 

A gárdacsendőrség (gens d'armerie elite) a császárt 
minden hadjáratában követte éR nemcsak retten
hetlen bátorsága által tünt ki, hanem ezenfelül 
megmérhetlen szolgálatokat tett a hadseregnek is 
az által, hogy az ellenségtől meghódított tarto
mányokban éber tevékenysége és őrködése által 
a működő hadsereg nyugalmát ellenséges támadások 
és felkelések ellen mindenkor biztosította_ 

Amidőn 1815-ben Lombardia osztrák tartománynyá 
lőn, a kormány az ott talált franczia esendőrséget, 
ugyanazon szervezettel, melylyel akkor birt, válto
zatlanul szolgálatába átvette. 

A lombard csendőrség egy ezredet alkotott, mely 
a hadsereg kiegészítő részét képezte és épugy mint 
annak bármely más ezrede hadi czélokra vagy a 
hadsereg rendőri szolgálatának ellátúsára volt fel
használható. 

Ámbár a katonai körök már azon időben hangoz
tatták annak szükségét, hogy a tábori csendőr
szolgálat ellátása, a megbizható, tapasztalt és· ezen 
czélra kiválóan alkalmas csendőrségre ruháztassék, 
a csendőrség a hadra kelt sereg minden egyes 
részénél azért nem volt alkalmazható, mert csak 
5 lovas századból állott és a közbiztonsági szol
gálatot a lombard tartományban a háboru tartama 
alatt is ő látván el, ezen országból teljesen nem 
volt kivonható_ 

Igy tehát az ezrednek csak egy hadi létszámra 
felemelt lovas százada osztatott ue a működő had-

sereghez, még pedig annak egyik hadtestéhez, 
parancsnoka pedig: egy csendőr-s�ázados a hadtest 
föbadi szállásán alkalmaztatott és a vezérkarnak 
rendeltetett alá_ 

Ezenkivül a lehetőséghez képest a csendőrtisztek 
vezetése alatt a többi hadtesteknel. sőt a had
osztályoknál is működ tek kisebb tábori csendőr
osztagok, kiknek számerejét a szükséghez képest 
esetenként a hadi tanács állapította meg. 

A lombard csendőrség hadi szolgálatait az 1817-iki 
szabályzat következőleg irt a elő: 

Megfigyelése a kémeknek, a hadser�gbez köze
ledni iparkodó gyanus egyéneknek és mmdazoknak, 
kik az ellenséggel való levelezés gyanujában állottak; 
menetek alkalmával a vonatcsapatok egyesítése és 
a csapatok után való küldése; fosdogatóknak el
fogása és elriasztása ; a hadsereghez nem tartozó 
személyeknek feltartóztatása ; a táborban és annak 
körletében éjjel nappal való szakadatlan portyázás; 
martalóczok üzelmeinek megakadályozása; engedély 
nélkül csatangoló katonák elfogása és illetékes 
csapatparancsnokságukhoz való előállítása; felesleges 
nőszemélyeknek és illetéktelen markotányosoknak 
stb. azonnali eltávolítása, a körülményekhez képest 
elfogása ; polgári egyének bántalmazásának meg
akadályozása; a lakosság vagyonának pajkos és 
indokolatlan pusztításoktól való megoltalmazása ; 
hadi foglyoknak a kirendelt csapatok segédkezése 
mellett való kisérése ; szökéseknek a leheMségbez 
képest való megakadályoz�sa; szökevények

. 
nyo�?

zása és elfogása ; az élelml szerek és bor klOsztasa: 
nál a rendre való felügyelet; katonai és polgárI 
raktárokban mint őrvédfedezet a rend fentartása 
és takarékosságra való felügyelet; zsarolások és meg 
nem engedett harácsolásoknak kinyomozása és a 
vétkesek feljelentése ; markotányosok és kereskedők 
felügyelete. 

A csendőrség háboruban is brigád (öre) köteléké
ben állott. A brigádok, a hol csak ezt a hadra keU 
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sereg elhelyezési viszonyai megengedték, egymással 
szoros levelezésben és érintkezésben állottak és a 
gyanus személyek leirását egymással k�z?lték. 

Minden fontosabb vonat mellé egy brJgad rendel
tetett ki, mely a menetnél, különösen pedig vissza
vonulásoknál a rendre felügyelt. 

Csata napján a csendőrségi különítmények a tűz
harczba induló csapatokat követték. Az osztag
parancsnokok brigádjaikat a harczvonal mögött, 

fel
osztva állitották fel. A tábori csendőr azon katonakat, 
kik magukat az ütközetből kiv?nni igy�kez�ek, vala
mint a sebesülteket, a feles szamban klsérő harczo
sokat kötelesek voltak a harczvonalba visszaküldem; 
feladatukhoil tartozo'tt még a sebesültszlí.llít6 kocsik 
kisérése és ezen czélra kocsiknak harácsolása is. 

Örködtek a felett, hogy a sebesült vivők a kötöző
helyen sokáig ne időzzenek, haJlem a tűzbe vissza 
térjenek. 

Az ütközet után a tartalék különitmény a csata
teret leportyázta, a szétugrasztottakat egyesítette, 
és a sebesülteknek segélyt nyujtott. 

A hadtestek közötti levelezést csendőr piquetek 
(kis különítmények) közvetítették, melyek a kü}
döncz szolgálaton kiv�l a rendre /elugyeltek, .. es 
kémszolgálatokat is vegeztek. Segelyul melleJuk 
könnyű lovasok is adattak. 

Harácsolásoknál hadi sarczok behajtás,í,nál, végre
hajtás oknál tuszok kiválasztásánál a tábori csend
őrséget alk�lmazták karhatalm� segélyül. 

A tábori csendőrök nagy Jogokkal voltak fel
ruházva. Jogukban állott, azon katonát, vagy altis�tet, 
ki őket tettleo-esen sértette, azonnal felkonczolm, ha 
pedig ez ned; volt lehetsége�, .ak��r ,az il.J: egyének, 
ha elfogattak, hadtörvényszekI elJaras utJan agyon-
lövettek. , Azon tiszt ki a csendőrt szolgálata teljesitesében 
megakadályozta, vagy zav�rta, hadtörvényszéki el-
járás alá vonatott é.s rangJ,át v.esztette. . . , Viszont azonban azon tabol"l csendőr IS, kl ban-

talmazott, \agy törvényes hatalmával egyébként 
visszaélt, kisebb fegyelmi vétségeket kiyé\'e, halállal 
bűnhödött. 

A tábori csendőrség ily alakban az osztrák-olasz 
háboru kitörés éig mgyis 181-8-ig állott fen. 

Ekkor ugyanis Radetzky tábornagy az olaszországi 
hadsereg vezére, a szükség által késztetve, a had
sereg biztonsága és a rend fentartása érdekében 
egy új katonai. rendőrtestületet alkotott t. i. a l.·ül
dö'nez Vadf/BZ testületet (Botenjiiger Corps) és a liirz8 
d1'agol1yoB o8ztaly/. (Stabs Dragoner DiYision) 

A küldö'ncz vadász ('Napatoknak a hadsereg műkö
dése körletében fekvő tereprészeknek tüzetes ki
kémlése, az ott levő utak kikutatása, továbbá por
tyáz6 oRztagoknak és fontosabb járőrölmek kisérése, 
kevésbé fontos parancsok és sürgönyök kézbesftése 
és a hadiszállások hadműveleti irodáiban kiildöncz 
szolgál at ellátása képezte foladatát. 

Ezen csapat legénységétől az országban divó 
nyelv ismerete, leleményesség és megbizhat6ság kö
veteltetett. 

A küldöncz vadász csapat állománya egy százados 
mint parancsnokból, két alantos tisztből és 74 főnyi 
legénységből (köztük fi6 ]o\'as) állott. 

A tö'rzs dragonyo8 o8ztnly a főhadi szállás fede
zetével volt megbizva. Ezen felül il rendelte ki a 
vezérhatalmas és törzsfoglárok személyi fedezetére 
szükséges járőröket s feladata volt még a yezérkari 
tiszteknél a vezér és a hadtest segéd tisztek részére 
küldöncz szolgálatot is teljesíteni. 

A legénységnek megbizhat6nak. j6 loyasoknak és 
16ápolóknak kellett lenniök. 

A törzs dragonyos osztály állománya egy őrnagy 
mint parancsnokb6l, két századosból, nyolcz alantos 
tisztből, egy főonosuól, egy sebésllből, egy főgy6gy
kovácsb61, �62 főnyi legénységből és �60 l6b6l állott. 

Úgy a küldöncz yadás7. ("sapai, mint a törzs dra
gonyos osztály tisztjei és legénysége, valamint a 
szolgálati lovak a hadsereg sorezredjeiböl vétettek 
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át és ezeknek állományában létsl':ámon felül vezet
tettek. 

Radetzky tábornagy ezen különleges csapat állan
dosítását tervezyén, javaslata alapján, a hadügy
minister, 1849 márczius 26·án kelt előterjesztésében, 
a küldöncz vadász csapat létszámát 98 főben és 
73 lóban, a törzs dragonyos osztályét pedig 422 
főben kérte legfelsőbb helyen megállapíttatni. 

Ö Felsége I. Ferencz József, 1849 márczius 27 ·én 
kelt legfelsőbb elhatározásával, ezen javaslatot jóvá. 
hagyta és mert el':en csapat az olasz hadseregnél 
jól bevált, a hadsereg többi részeinél is alkalma
zásba vétetett. 

A hadsereg magasabb parancsnokságaihoz beosz
tott tábori csendőr osztagok állományának körül
belül fele lovas, fele pedig gyalogos volt és a had
sereg értelmesebb altiszt jeiből alakíttatott. 

Az országos csendőrség szervezetének befejezte 
után, ezen tábori csendőr csapat feloszlattatott és 
az 1855 junius 21·én kelt legfelsőbb elhatározással 
a tábori csendőr szolgálat ellátásával az országos 
csendőrség lett megbizva, még pedig a hadsereg 
számerejéhez képest különböző nagyságll osztagokba 
egyesítve, melyek szolgálattételre a hadsereg maga
sabb parancsnokságawoz osztattak be. 

A tábori csendőrség összesége alkotta a hadi· 
szárnyat (Kriegsflügel), a me ly a vezérhatalmas : 
egy csendőr-törzstiszt parancsnoksága alatt állott, 
ki a vezérsegédtisztség végrehajtó közege gyanánt 
szerepelt. 

Minden hadtesthez egy csendőr-százados mint 
hadtest-hatalmas volt beosztva, ki az alája rendelt 
tábori csendőr-osztagok segélyével a vezér· illetve 
a hadtest segédtisztség utasítása szerint járt el. 

A tábori csendőröknek háboruban nagy jogaik 
voltak : így mindenkit, ki az ellenség előtt a harcz
vonalban gyáván viselkedett vagy megfutamodott és 
a csendőr felszólítására a raj vonalba visBza nem 
tért, elrettentő például azonnal lelőhették. 
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A tábori csendőrségnek feladatát képezte : * 
aj küldöncz szolgálatnak teljesítése a hadi szállá

sokban és a táborban ; 
bJ lL katonai rendészethez tal'toz,') ügyek ellátása ; 
ej lL vezérsegédtisztségtől, a fő hadiszállásokban 

pedig a velük l'endelkező parancsnokok és ezek 
közegeitől nyert rneghagyásoknak teljesítése, kar
hatalmi segédlet kiállitása; 

dJ küldönczöknek, utasokna]i, a tábori postának, 
pénzküldeményeknek, kiválóbb hadifoglyoknak és 
yeszélyes gonosztevőknek kisérése, kevésbé fontos 
küldöncz szolgálatok végzése; 

ej sebesülteknek és betegeknek kisérése ; 
fj oltalmi őrségek (sauye garde) adása és azoknak 

felügyelésc. 
A hadi szárnyak létszámM a hadügyministerinm 

a s,zükséghűz képest állapította meg, és osztotta fel. 
Altalában "éve két vagy töbh hadsereg parancs· 

nokságához egy százados J:1 lovas és '21 gyalog 
tábori esendőr ; a hadsereg főlllldi szállására egy 
alantos tiszt és ugyanannyi csendőr mint a had
sereg főparancsnokRágához ; gyalog hadtesthez öt 
lovas és négy gyalog tábori csendőr és lovas had
testhez kilen ez lovas tábori esendő]' osztatott be. 

A tábori esendőrlegénység kiválaHztAsát, a had
sel'eg főparal1csnokságának felsz6lításám a csend
őrségi főfelügyelő�ég esz]{özölte. 

A tábori csendőrökhen beállt fogYlltékot - a hadi 
Rzárny megkeresésére - az ehhez legközelebbi 
csendőrezred egészítette ki, a lófogyaték pótlásáról 
pedig a hadsereg főparal1csnoksága gondoslwdott. 

A hadi szárny személyi és gazdászati ügyekben 
a csendőrségi főfelügyelőségnek, fegyelmi 6s szolgá-

* Ezen határozványok eleinte a cselldől'ségi szolgálati 
utasitásba voltak felvéve . A .diensLinstruktion für den 
Gandarmeriekriegsflügeh és az ,<Instl'uktion fül' den Gene
ral und ArmeecoJ'psgewaltigen. czimii szolgálati lltaslths 
csak később, 1861-ben adattak ki. 



lati ügyekben, valamint pénzbeli és anyagjárandó
ság tekintetében a hadsereg vezérsegédtisztségének 
volt alárendelve. 

A vezérhatalmas (csendőrtörzstiszt) a hadi szárny 
felett az ezredparancsnok jogait gyakorolta, és a 
mozgósított harI sexeg térparancsnokságánál levő 
vezérsegédtisztség mellé volt beoszt\'a és annak alá
rendelve, melynek engedélyével a hányszor csak 
lehets:'ges volt, a főhadi szállástól távolabb eső 
különítményeket megvizsgálni tartozott. 

A hadtest hatalmas (százados) a hadtest segéd
tisztjének volt alárende l ve. 

A hadsereg második vezérsegédtisztje egyuttal a 
hadi szárny dandárnoka volt. 

A hadi szárny összes szükségleteit a katonai 
kincstár fedezte s azokat a hadi szárny számolta el. 
A tömegrendszer én-ényben maradt. Minden ezred 
köteles volt a hadi szárny megkeresésére a tömeg
beli czikkeket, kész állapotban készpénz fizetés elle
nében kiszolgáltatni. 

A mozgósítás befe.ie�te után a hadi szárnyak fel
oszlattattak és azok tisztjei és legénysége ismét 
illetékes ezredjükhöz vonultak be_ 

A tábori csendőrség ezen szervez(,tében egészen 
18ö7-ig állott fenn, mely időtől kezdve ismét a ha<l
seregből lett a tábori csendőrség alakítva. 

A lovasság részére 1869·ik évben kiadott szervi 
szabályok IX. fejezete értelmében, minden lovas 
ezred egyalantos tisztet, egy őrmestert és hat al
isztet állított ki a tábori csendőrség részére. 

Ezen állomány kiállítása végett minden lovas 
ezred évente � -3 altisztet volt köteles kiválasztani 
és két vagy több dandár altiszt jei egyesíttetvén, az 
e czélra kijelölt tisztek által nagyobb hadgyakorla
tok és táborozások alkalmával úgy elméletileg, lllint 
gyakorlatilag a tábori csendőrszolgálat teendőire 
kioktattattak és ezredjüknél, illet, e a tartalékba 
való áthelyezéskor a kiegészítő parancsnokságnál 
nyilvántartattak. 

�IiJldell gyalog és lovas hadosztályhoz három 
tábori csendőr, minden hadtesthez egy főhadnagy 
és hét tábori csendőr, a hadsereghez pedig egy 
százados, két alantos tiszt és 44 tábori-csendőr 
osztatott be, kik a lovas századok hadi létszámán 
eHi.! vezettett ek. 

A tábori csendőrség 1870-ben újra szen-eztetett 
és E\)<kor adattak ki a tábori csendőrség számára 
az O cs. és ap. kir. Felségének 1870. julius hó 17·én 
kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyott szervi 
határozványai is, * melyeket főbb vonásokban az 
alábbiakban ismertet(lnk: 

A tábori csendőrség, mely a hadsereg vagy annak 
egyes részeinek mozgósításakor állíttatott fel, a 
hadra kelt sereg magasabb parancsnokságaihoz osz· 
tatott be. 

Feladatát képezte: a tábori rendészeti teendők 
ellátása, különféle segédleti, futár, fontosabb őr, 
kiséreti- és küldöncz.szolgálatok teljesitése, vala
mint a vezérkari közegeknek menetek, táborozások, 
elszállásolás és hirszerzések körüli teendőkben való 
segédkezés. 

A tábori csendőrök őröknek egyáltalán nem, egyéb 
közönséges közbiztonsági szolgálatokra pedig csak 
mint vezető vagy felügyelő közegek alkalmaztattak. 

A tábori csendőrség tisztjei a hadügyminiszter 
kijelölése alapján a lovasság tényleges (kivételesen 
a nyugállományból), a legénység ped ig a gyalogság, 
a vadászcsapatok és a lovasság altis It jeiből kerül
tek ki, utóbbiakhoz azon követelmény volt fűz\e, 
hogy lehetőleg több nyelvet beszéljenek. az irás, 
olvasásban jártasak, intelligens, megbizható, bátor, 
kitartó és physikailag kifejlett egyének legyenek, 
hogy megeröltető szolgálat jn knak megfelelhessenek. * * 

* A tábori csendőrség számára 1861·ben kiadott uta�i
tások ezzel hatályukat vesztették. 

** Tisztek és legénység csapat juk ruházatát megtartották, 
de ismertető jelül v�res ,állövet (Bandouliere) viseltek. 
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A tábori osendőrlegénység kiállithatása végett 

1870-től kezdve minden gyalogezred kettő, minden 
vadász-zászlóalj egy, minden lovas ezred pedig 
három alkalmas altisztet vagy katonát választott 
ki, kik a hadügyministerium rendelkezéséhez képest, 
évente osztagokba egyesítve, nagyobb hadgyakor
latok és táborozások alkalmával, az e czélra kijelölt 
tisztek által teendőikre elméletileg és gyakorlatilag 
kiképeztettek s azután századjaiknál a tartalékba 
való áthelyezésükkor pedig a kiegészítő csapat
testüknél nyilvántartattak. 

Mozgósítás esetén a hadügyministerium határozta 
meg, hogy az esetleges hadi szinhelyre való tekin
tettel, mely csapattestek, hány altisztet kötelesek 
a tábori csendőrség számára kiállitani, kik csapat
juknál létszám felett vezettettek. 

A hadra kelt sereghez és pedig egy hadsereg 
parancsnoksághoz egy törzs és két főtiszt és 95 
főnyi tábori csendőr 46 lóval, egy hadtesthez egy 
főtiszt 20 tábori csendőr nyolcz lóval, egy gyalog 
hadosztályhoz hét tábori csendőr három lóval, egy 
lovas hadosztályhoz négy tábori csendőr négy Jó,al 
osztatott be. * 

A hadjárat tartama alatt beállott fogyaték, a 
hadügyministerium rendelkezéséhez képest, az illető 
ki egészítő cmpattestekhez beosztott, tábori csendőr
szolgálatra kijelölt egyénekből egészíttetett ki. 

A hadsoreg főhadiszállására beosztott törzstiszt 
valamennyi tábori csendőr osztag felett a katonai 
és gazdászati, személyi és a belszolgálatra vonat
kozó ügyekben a parancsadást gyakorolta. A tábori 
csendőr osztagok és különítmények a tulajdon
kép.eni tábori csen?őrszolgálat ellatása tekintetében, 
az Illető vezérkan főnöknek és ennek közegeinek, 
katonai rendőri czélokra való alkalmazás tekinte-

* Az állomány eleinte 290 lovas és ::lGO gyalog tábori 
csendőrt számlált, mely állomány 1871-ben 328 lovas és 450 gyalog összesen 778 illre emeltetett fel. 

tében pedig első sorban a fő- és törzshadi szállások 
térparancsnokságainak voltak alárendelve. 

Hadjárat esetén a tábori csendőr tisztek és legény
ség a katonai rendészet és biztonság fentartására 
rendelt közegek voltak. Ezen minőségükben a katonai 
őrök jogaival birtak és senkinek sem volt szabad 
őket szolgálatuk teljesítésében zavarni vagy meg
akadályozni, sőt mindenki a .törvény nevében. 
hozzájuk intézett felhivásnak feltétlenül engedelmes
kedni tartozott. 

A csapatparancsnokok, esetleg a csapattisztek. 
különösen is kötelezve voltak, hogy a táboTÍ csendőr 
tisztek és a tábori csendőrök felszólítására azokat 
segélyben ré szesítsék és nekik szükség esetén a kar
hatalmi segédletet is megadják. 

1876-ban a tábori csendőrség szorvi határozványai 
annyiban módosíttattak, hogy minden gyalogezred 
tábori zászlóalja s minden vadász zászlóalj bele
értve a tartalék vadász zászlóaljat is egy-egy gyalog, 
minden lovasezred pedig 8 lovas tábori csendőrt 
volt köteles kiállítani, kik csapatjuk állományában 
megmaradtak, de az előirt hadilétszámon felül 
vezettettek. 

A hadjárat esetén beállott fogyaték, a törzs s 
főhadi szállások szükségletének fedezése utáni marad
ványból, mely mint tartalék a hadsereg hadbiztos
sághoz osztatott be és egyuttal a hadtáp parancs
nokságok szükségletének fedezésére is szolgált, -
állittatott ki. 

A netáni többszükséglet fedezhetése végett moz
gósítás esetén minden sor- és tartalék gyalogezred 1. 
minden lovas ezred 2 a tábori csendőrszolglÍl atban 
kiképzett altisztet jelölt ki 8 ezeket az illet es. 
tábori csendőrparancsnoknak megjelölte. 

Mozgósítás esetén a hadsereg főparancsnokságáhol!; 
J tiszt, 25 tábori csendőr 13 lóval, a hadsereg 
parancsnoksághoz (beleértve a hadserog hadbiztos
ságot is) 3 tiszt, 98 tábori csendőr 45 lóval, a had
testhez 1 tiszt, 21 tábori csendőr 8 lóval, gyalog-
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hadosztályhoz 7 tábori csendőr :{ lóval lovas hao
osztályhoz 4 tábori csendőr 4 lóval osztatott be. 

Az 1884 január 2-án kelt legfelsőbb elhatározással 
a�atta� ki a tábori csendőrRég ujabb szervi határoz
vanyal és szolgálati utasítása, melyek 1889-iD' voltak 
�rvényben. 

� 

A tábori csendőr szolgálatának ily módon "aló 
ellátása egészen 1889-ig volt érvényben . 

Az 1?88-�k . évben a hadügyminiszteriuru lL hon
védelmI mlDlsteriummal tárgyalásokat kezdett meO' 
h��y a tábori �sendőröket - ugy mint ann;k 
elotte - a hwatasos csendőrség állítsa ki. 

Az okok, melye.!' a hadvezetőséget ezen lépés 
megtételére buták, a hadseregböl kiválasztott tábori 
csendőr személyzet gyakorlati alkalmazásából merí
tett kedvezőtlen tapasztalatokra vezethetők .... issza 
melyek a vezérkar főnökét végeredménrében arról 
győzték meg, hogy a tábori csendőrség' sl'.ervezete 
nem felel �eg � gyakorlati élet követelményeinek 
és hogy a tabol'l csendőr Rzemélyzet nem {tIl hiva
tása magaslatán. 

A tábori csendőrökül kiszemelt altiszt ek intelli
gentiája és megbizhatósága ugyanis sok' kivánni 
valót hagyott fenn. Emellett azokat a tábori csendőri 
sz?lgá�atokm gyakorlatilag nem lehetett kiképezni, 
mmélfogva a hadjárat esetére szükségelt ismereteket 
és . tapasztalatokat sem szerezhették me" és nem 
sajátíthatták el azt a tiszteletet és engedelmességet 
p�rancsoló fellépést sem, melyre pedig nekik szol
galatuk gyakorl�sában, főleg a legénységi állomány
hoz tartozó egyenekkel és a polgál'ságaal szemben 
elkerulhetetlenül szükségük Yolt. 

,., 

A hivatásszerü csendőrRég ellenben lUár szolD'álati 
állás ánál fo�va is, béke idején nagyrészt birtokában 
volt azon Ismereteknek, melyekre háboru esetén 
a tábori csendőrségnek szük'sége van és miután 
a�ok�t E!- gy'akorlatban is, érvénJ:esitette, a katona
sagbol klkerult nem szakkepzett tabori csendőr felett 
nagy fölénynyel birt. 
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De felette. előnyösnek igérkezett a hadvezetőség
�lek .a tá�O�l rend�szetnek a .hivatásszel·ií csendőrség 
altah ellatasa mar azért IS, mert a harczi állo
mányt nem kellett tekintélyes számu és legügyesebb 
altIszteknek elvezénylése által ayengíteni. 

A hadügyminister a m. kir� és a m. kir. hon.
szlav. csendőrség , áll.ományából a J:tadsel'eg Dlaga
sabb parancsnoksagal számára elelllte 15 alantos 
ti.sztne,k , és 124 főnyi gyalog csendőr legénységnek 
kIállítasat kérte azzal, hogy kivánatos volna II 
gyalogosok egy részét lovasokkal helyettesíteni. 

A honvédelmi minister nem zárkózhatván el ezen 
az 

.
állam. é.rdekében tett kérés teljesítésétől, a m. kir. 

b�hl:gymmlsterrel
. 
és li orv át . �lavon Dalmát országok 

banjával egy�tértőleg hoz�áJarult a lll. kir. (horv.
szlav. ) csendől'ségnek hadjárat esetén tábori csend· 
őrökül való kil'endeléséhez éR a badügyministerium
mal folytatott tárgyalásoknak az lőn a végered
lll�nye, �ogy a.�. kir. csendőrségnek 9 tisztet és 
lDl főnYI, de k!zarólag gyalog legénységet, a horv. 
szlav. csendőrségnek pedig 1 tisztet és 18 főnyi 
gyalog legénységet, összesen tehát mindkettőnek 
lD tisztet és 125 főnyi gyalo" legényséD'et kellett 
háboru esetén kiállítani. to <> -

Ezzel kapcsolatosan 1889·ben a tábori csendőr
�zolgálatra kijelölt csendőr legénységnek kiképzése 
IS szabályoztatott oly módon, hogy azok részére a 
c�endőr-kerület� (h orv. szlav. csendőr) parancsnok
sagok �zékhelyen mmden második páratlan évben 
és pedIg november [ . . től február végéig terjedő idő
szakban, 10-14 napIg tartó tábori csendőr tan
folyamok állíttattak fel, a hol a hallgatók külön
leges szolgálati teendőkre vezérknri tisztek által 
oktattattak, a tanfolyam felállításából eredő külön
leges költségeket a hadügyi kincstár viselvén. 

1892 óta a tanfolyam időtartama 4 hétben állapít
tatott meg és ugyanakkor rendszeresíttetett II 
20 korona iskolai átalány is. 



1894 óta a vezényelt legénység a tanfolyam egész 
tartamára étkezési pótlékot élvez. 

Egyidejűleg kidolgoztattak a tábori csendőrség szá· 
mára. szükséges utasítások is és miután azokhoz a bel· 
ügyminister és Horvát·Szlavon· Dalmát országok bánj a 
hozzájárultak, Ő Felsége az 1889. év ápril5·én kelt leg
felsőbb elhatározásával a .Szervezeti határozványokat 
a cs. és kir. hadsereg tábori csendőrség számára .. az 
az évi junius 18·án kelt legfelsőbb elhatározásával a 
«Szolgálati szabályzatot a cs. és kir. hadsereg tábori 
csendőrség e számára» végül az augusztus 20·én kelt 
legfelsőbb elhatározásával az «Utasítást a cs. és kir. 
hadsereg tábori csendőre számár:t» jóváhagyni mél· 
tóztatván, azok használatra kiadattak. 

Utóbbi vezérfonalul szolgált a legénységnek a 
tábori csendőr tanfolyamban való kiképzésénél. 

Ezzel egyidejűleg elrendeltetett, hogy a tábori 
csendőrszolgálatra első sorban azon legénység 
vétessék igénybe, mely még hadkötelezettség alatt 
áll, egyben pedig tekintve, hogy a tábori csendőr 
tisztektől lovaglásbani teljes jártasság és gyakor· 
lottság követeltetik, a csendőr tiszte knek az állomás· 
helyeiken felállított gyalogsági lovagló tanfolyamok· 
ban való részvétel megengedtetett, de ezenfelül 
meghagyatott nekik, hogy minden más kinálkozó 
-alkalmat ragadjanak meg, hogy a lovaglásban 
magukat képezzék és gyakorolják. 

Az 1890. év óta a hadjárat esetére tábori csend· 
�rökül kiválasztott egyének a hadseregnek a magyar 
korona országaiban tartandó minden nagyobb had· 
gyakorlataihoz kirendeltetnek azon czélból, hogy 
gyakorlati kiképzésük és a lladsereggel való szoro· 
-sabb érintkezés által, az ahhoz való hozzátartozás 
érzete fokoztassék. 

A hadsereg nagyobb hadgyakorlatainál résztvevő 
tábori csendőr-személyzet mellékilletményeit illetőleg 
·1890·ben meghatároztatott, hogy a tábori csendőr· 
tiszteknek ezen alkalmaztatása alatt, a vezényel· 
tetési pótdíj a cs. és kir. közös hadsereg illeték· 

239 

'S�abá�yzatában meghatározott kiBzabatban, a legény. Beg reszére, azon nap�kra, amelyeken a gyakorló c��pa.tok a .menetpótdíJat, vagy a hadgyakorlati pót. dlJat élvezIk, . ugyanazon pótdíj és ugyanoly kis�abatban, n;un.t a hadsel'?gbeli csapatoknak ille. �eke�. EzenkIvul a legénysegnek ugyanazon éleImi Illetek engedélyeztetett, mint a melyre a gyakorló cBap�to,knál igénye �olt . és a hadsereg számára fen1ll1llo szabályok, a tabon csendőr·tisztek és leO'ény. ség átvonuló beszállásolására is mérvadóak v�ltak. 
. Az 1�92. évben a tábori csendőr személyek mellékIlletékel - az 1890-ik évben történt megállapítások hatályon kivül helyezé�e mellett, - olykép szab�lyoz�attak, hogy a tIszteket az utazási pótdíj (torzstIszteknek naponta 8, főtiszteknek naponta 4 k�rona), a legénységet pedig az étkezési pótlék (va�.os�gos �rme�terek és örsvezeMknek naponta 1 K, a t�bbl legenyseg�ek naponta 80 fillér) illeti meg. A tIsztek és a legenység átvonulási beszállásolására a hadsereg számára fennálló szabályok voltak mérvadók, végül a. le�énységnek a tömegátalányhoz naponta, és fe�enkent 24 fillér pótlék engedélyeztetett, ugy mmt mozgósítás esetén.* Ezen időtől fogva tehát a hadgyakorlatokon résztvevő tábori csendőr legénység élelmezéséről saját maga tartozik gondoskodni. 

Mint láttuk, eddig csak a gyalog tábori csendőröket állította ki a hivatásszerű csendőrség. Az 1890/9 1 .  évi nagy hadgyakorlatok alkalmával a gyalog tábori csendőrök által elért kedvező eredmények azonban arra birták a hadvezeMséget hoO'y a lovas tábori csendőröknek is a hivatásos �sen
"
d őrség álta,li kiállítását s7.orgalmazza, még pedig azon okbol, mert a lovas ezredek altiszt j ei hivatásuknak nem feleltek meg teljesen. A legtöbb lovasezred ugyanis nem rendelkezett 

* A t�bori csenclő!ség illetményei mozg6sitás esetén az 
1890. éVI csendőrségl zsebkönyvbeu vannak tárgyalva. 
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elegendő számu és a különleges tábori csendőr 
kiképzésére alkalmas legénységgel, másrészt a lovas 
tábori csendőr tanfolyam és az esetleges rövid 
tartamu gyakorlati alkalmazás sem mutatkozott 
elegendőnek arra, hogy a fiatal

, 
altis�t a

. 
kellő 

iigyességet, a megfelelő biztos fellepést es tekintély 
érzetet magának megszerezze. . , 

, A tábori csendőr tanfolyamok Időtartamanak meg
hosszabítása sem nyujthatott kilát�st arra, hogy 

,
eze� 

téren lényegesebb javulás eléressek, mert a tab on 
csendőrtől megkövetelt tulajdonságok csak a csendőr 
szolgálatban való hosszabb kiképzés és bő tapasz
talatok utáI) de nem elméleti kiképzés által voltak 
megszerezhetők és -.igy nyilvánvaló vol�, hogy mi�d; 
azon követelményeknek, melyekkel az ervénybe.n a:llo 
utasítások értelmében a tábori csendőröknek blrmok 
kell, csakis a hosszasabban szolgá�ó és �rély�s 
csendőr altisztek képesek megfelelm, annyIval IS 
inkább, mert azoknak a polgári lakosság már a 
külső imponáló' megjelenésük és a szokás hatal
mánál fogva is sokkal szivesebben en�edelmes
kedett mint a lovasságból kikerült fiatal altlsztek,nek. 

.A hadügyminister a magasabb paranc
,
snoks�gok 

<1otálására a m. kir. (horv.·szlav.) csendőrség 1.1110-
múnyából 204 lovas tá,bori . csendő� �iáll��ás�t

, 
�érte 

és miután a lovas tabon csendorok kIallltasahoz 
a belügyminister és a bán is hozzáj�rultak, az 
1893. évben a tábori csendőrség reformja az egé�z 
vonalon befejeztetett és 1894-től

. 
fogv

u
a a m. ku'. 

(horv.-szlav.) cs�ndőrsé� kIlencz. hszt 129 gyal�g és 
204 lovas tábon csendőrt bocsá�tott a hadvezetőség
nek rendelkezésére. 

Lovas tábori csendőrül oly legénység szemeltetett 
ki, mely a csendőrségbe történt belépése előtt 1.1 
lovasságnál, tábori tüzérségnél. avagy 1.1 vonatcsapat-
nál szolgált és a lovaglásban Jártas volt. . A fenti 333 főnyi csendőrlegénységne� �adl ?z�
lokra való átengedése, hozzá még oly valsagos Ido' 
ben, midőn 1.1 csendőrség tevékenységéhez amugy 
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is '/nagy követelmények fűződnek, c�ak a közbizton
súgnak válhatván nagy kárára, a had'iigyminister 
a hadi czélokra elvont csendőrlegénység káI'pót
lásánl, az 1894 . évre minden egyes, a magyar 
korona országaiból kiegészftődő gyalog és lovas ezred 
tényleges állományából - az idő előtti szabad
ságoltatás kedvezménye mellett - négy önként 
jelentkezőt vagyis 46 gyalogezred nt án J84, 18 lo\'as
ezred után pedig 72, összesen tehát 260 altisztet 
bocsájtott a csendőrségnek rendelkezésére. 

1895-től fogva a lovas ezredekből átengedendő 
legénység száma 4-ről 6·1'1.1 emeltetett fel, de mert 
1.1 fogyaték pótlására ez sem mutatkozott elegendőnek, 
minden honvéd gyalogezredből 10, minden honvéd 
huszárezredtől 6 altiszt engedtetett át, úgy, hogy 
a csendőrség a hadi czélokat szolgáló tábori csend
őrökért évente a közös hadsereg által 188 gyalog 
és 96 lovas, a m. kir. honvédség által �80 gyalog 
és 54 lovas, összesen tehát 468 gyalog és 150 lovas, 
mindössze 618 főnyi legénységgel lesz kárpótolva, 
a mely intézkedés még mai napon is érvényben 
áll. A csak mozgósításkor átengedendő legénység már 
békében az illető csap!1tok által mint csendőrségi 
szolgálatra kijelöltek nyilvántartatnak, alkalmazásuk 
esetén a csendőrséghez át nem helyeztetnek csak 
vezényeltetnek. 1895-ig minden csendőrkerületnél 
minden évben állittattak fel lovas tábori csendőr
tanfolyamok azért, hogy a mozgósHás esetén szük
séges kiképzett lovas tábori csendőrök teljes szám
ban meglegyenek. 

1896_ óta azonban a lO\'as tábori csendőr tan
folyamok is, ép úgy, mint a gyalog tábori csendőr 
tanfolyamok csak minden második, még pedig a 
páros években a gyalog tábori csendőr tanfolya
mokra nézve addig érvényben állott határozványok 
betartása mellett állittatnak fel. 

A hadügyminister kivánságára 1896-b(ln a tábori 
csendőrség állománya a megváltozott hadrendnek 
megfelelően újból szabályoztatott olykép, hogy II 

IG 
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m. kir. (horv.-szlav.) csendőrség a tartalékon kívül 

207 lovas és 133 gyalog, mindössze tehát 340 főnyi 

csendőrlegénységet vezényeljen a mozgósított had

sereghez. 
Ezen állomány az idők folyamán csekély válto

zásnak volt alávetve, a mennyiben 1901. évben 

eszközölt beosztás szerint a m. kir. (horv.-szlav.) 

csendőrség máig is 204 lovas és 135 gyalog csend

őrt állit ki mozgósítás esetén. 
Az 1896. évben a nős legénység családtagjainak 

azon időre, míg a családfő családjától távol van, 

80 fillér élelmezési pótdíjt engedélyeztetett. 

A tábori csendőrség számára 1889-ben kiadott 

utasítások az idő -folyamán elavulván, a szervi 

határozványok és a szolgálati szabályzat, melyek 

eddig két külön utasítást képeztek, 1897-ben egy 

szabályzatba vonattak össze, mely szervi határoz· 

ványok és szolgálati utasítás a cs. és kir. hadsereg 

tábori csendőrsége számára 1899-ben lett magyar 

és horvát nyelven is kiadva, az utasítás a tábori 

csendőrök számára pedig hatályon kívül helyezve. 

Végül még felemlfteni kívánjuk, hogy a m. kir. 

'horv.-szlav.) csendőrség részéről az 1891., 1892., 

1893., 1894., 1895., 1896., 1898., 1899., 1900.,* 1901., 

1902. és 1903. évi nagyobb hadgyakorlatokhoz 

mindössze 18 tiszt és 927 főnyi legénység lett 

eddigelé kh'ezényel ve és hogy a tábori csendőrség 

minden tekintetben kielégítő szolgálataiért, a had

gyakorlatok fővezetősége, illetve az illető hadtest

parancsnokságok részéről hat izben részesült dicsérő 

elismerésben, a mi a jövőre is csak buzdításul szol

gálhat, hogy a tábori csendőrtisztek és a legénység 

szakképzettséggel párosult odaadó �R eredményes 

munkásság által öregbitsék és nevel.1ék a hadveze

töségnek a tábori csendőrségbe vetett bizalmát. 

* Az HlOO. évben a tábori csendöl'ség a ministertanác8 

hozzájárulásával a Ga.1icziában megtartott nagyobb had

gyakorlatban vett részt. 
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A csendőrség e(járása, «A halászatról. 
szóló tÖr'l'ény ("'apján. 

Azo� közga�dasági jele
.
ntőségénél fogva, melylyel 

a halaszat bu, gyakorlasa mindenütt állami fel
ügyelet alá helyeztetett, hogy az eayes halfajok sza
porodásának és életfeltételeinek k:llő biztosításával 
a vizek állandó és előnyös kihasználása eléressék_ 

Erre nagy szükség is volt, mert a multhoz ké
pest, a halászat nagy mérvben hanyatlott. 

Ug�a�is a földbirtok és vele kapcsolatosan a ha
lászatI Jognak tulságos, az okszerű kezelést nehe
zítő szétdarabolása, a vizek szabályozása s ennek 
folyan;ány�ként a

.
z azok mentén felivő rétségek ki

�záritasa alt�l tomegesen seJ?misültek meg a leg
Jobb haltermo helyek. Ehhez Jái-ult mé'" a vizeknek 
a

. 
h

.
alak 

.
sza�orodását nagy mértékben 

"
gátló gazda

sagl és Ipan felhasználása s különösen a széltében 
űzött s kiméletet nem ismerő rablóhalászat. 

• Ezen a ha,lászatot létalapjaiban megtámadó okok 
karos hatásanak ellensulyozását czélozza .A halá
szatrór. szóló 1888. éyi XIX. törvényczikk. 

. 
Részint a szűk férhely miatt, másrészt pedig a 

§-ok száraz taglalasát és magyarázatát elkerülendő 
egy péld�va�

. 
kiséreljük meg .A m. kir. csendőrsé� 

szolgálatI korére vonatkozó tŐl'VényeR rendelkezé
sek> ·ben foglalt halászati törvényt és az azzal kap
csolatos e�yéb tu?nivalókat kimeríteni, irányt adva 
eg;rs

,
zersmmt a Jarőrvezetőnek arra nézve, hogy 

�lkent vezesse b� gyakorlatilag tapasztalatlan tár
sat a torvé

.
nyek Is

.
meretébe, hogy azok végrehajtá

sát ellenőnzhesse Illetve a törvényt sártőkkel szem
ben Jogosan és szabályszerűen felléphessen 

Ime a példa : 
-

A lapályos vidéken kigyódzó N . . .  folyón át
vezető hidról gyönyörködve szemléli két csendőr az 
előttük elterülő panorámát_ A járőrvezető fürkésző 
szeme azonban mást is észrevett: halászokat a meO'_ 
lehetős távolságra lévő gát alatt_ 

Q 
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· Néhány percz mulva már a rekettye bokrok közt 
tova sikló ösvényen haladtak. , Utközben a járőrvezet� ekként oktat�a a, még p

,�
'oba

szolgálatát teljesítő társat : A halásztorveny elso, 
sor

ban is a halászati jog körül malkodott, 
ho�:;-lyos 

viszonyokat rendezte az által, hogy a halasza�l J?got 
a meder tulajdonához köti vagyIs az, a �artl bll-t?
kost illeti meg ( 1 .  §')'. ár,:ize� kiöntéseiben pe�lg 
azokat a birtokosokat IlletI, kIknek teruletét az ar
vizek elborítják, de ezeknek nem szabad a , halak: 
nak a mederbe való visszatérését megakadalyozDl 
(2. és 63. §. aj pont). Ezen ált:;-lános jo�szabály al�l 
annyiban van kivétel, amennylbe� a t�rvényben kl
mondatott, hogy azön egyének, 

,
kIk � torvény életbe

léptetésekor a halászatot oly vlzteruleten gyakorol. 
ták melynek medre tulajdonukat nem képezte, ezen 
jog{lkat továbbra is megtarthatták :;-bban .az e,set. 
ben ha ezt 1890. év április hó 30-lg az lllet�kes 
közigazgatási ha�óságnál bejelentették s ezek altal 
a jog részükre Igazoltatott. (3. § .) Ha azonban a 
medertulajdonos az akként jogositottól , a, �alászat 
jogát megszerzi, e jog a meder tartoz

.
ekava lesz s 

attól többé el nem választható. (6-7. s-) . 
A halasvizek a törvény által két osztaly�a s?rol. 

tatnak ; az egyik os�tályba tartoznak ,a zartvlzek. 
Ezeken a halászat a Jogosult által korlat�anul. gya
korolható ( 13. §. ) ,  a másik osztá�y a ,nyIlt vlzek�t 
foglalja magában, melyekre tulaJdonkeppen .. a fala. 
szat gyakorlására és védelmére vonatkozó torvenyes 
intézkedések vonatkoznak. ( 14-17. §.) , 

Zárt vizeknek tekintendők : a mesterseges halas
tavak akár állanak halas vizzel, mint pl: patak, 
folyó,

' 
folyam vagy tóval összeköttetésb.�n, akar nem ; 

továbbá mindazon áradásmentes teruleten fe�vő s 
vagy egy, vagy több birtokos osztatlan tu�aJdona 
között fekvő vizek, melyek más halat tartó VIzekkel 
nincsenek oly összeköttetésben, hogy a halak az 
egyikből a másikba átmehetnek. " , 

Éppen ezért, az ilyen helyen halászatot űző egyen-

nel szemben illi csak arra szorítkozunk, hogy ellen
őrizzük azt : vajjon van-e halászjegye (8. §.), továbbá 
ha tilalmi időben kifogott halakat vagy rákokat 
áruba bocsát vagy szálHt, el van-e látva oly községi 
bizonyitványnyal, melylyel igazolja. hogy a kérdé
ses hal illetve rák valóban zárt vízből származik. 
(28. �.) Mert ezen egyén tekintet nélkül a tilalmi időre, 
vagy a hal illetve rák nagyságára, jogát korlátlanul 
gyakorolhatja. 'l'ehát, esetleg ha neki úgy tetszik 
maszlaggal, méregfüvel, a kutyatejfü (Euphorbia), 
beléndfü, nadragulya stb. mérges növények magvá
val, azonkívül a viz alatt felrobbanó szerekkel is 
halászhat, a mi nyilt vizeken tilos, mert a halak. 
nak bizonyos vizekből való kipusztulás át eredmé
nyezhetné .. * (23. §. ej pont.) Itt megjegyzem, hogy 
a ki az előbb emlitett hizonyitvány nélkül eszközli 
az eladást vagy szálHtást, az a 65 . �. h) pontja alap
ján büntetendő, habár a kérdéses hal vagy rák tény
leg zárt vízből származott is. 

Előfordulhat azonban - természetesen ide nem 
értve a törvényes védelem alá nem eső halfaj okat 
(harcsa, csuka, stb.), melyek a jogositottak által bár
mikor kifoghatók és elárusíthatók - hogy valaki 
nyilt vizekből származó halakat és rákot árul tilalmi 
időben, holott azokat a tilalmi idő előtt fogták (28. § .) 
s annak idején valami elfoglaltság miatt nem ad-

* Vizeknek ártalmas anyagokkal való llit'gfertőzése a 
.Yi zrendőri kihágásokD -ról szóló 1885. éyi XXlIl. t.-ez. 
'!l4. §-ába ütköző kihágágt képez. Mintán pedig ('nnek ::1. be
kezdése szerint a hatóság a közegészségügy követelményei 
s a fennálló vizhasználat tekintetbe vételével intézkedik az 
iránt, hogy a megfertőzött vizek más ,izekbe boesáthatók 
legyenek, ennélfogva Yagy hatósági szabál.\Tendelet áthá
gásában válik bünössé az, a ki a hatóságnak e tekintetben 
hozott intézkedését megszegi, yag.í pedig : a mennyiben a 
hatóság ez irányban nem intézkedett, az idézett t.-ez. 
24. §-ába ütköző és 18!;. § .  szerint büntetendő kihágás t kö
veti el ezen §-ban kimondott általános szabály megszegése 
által. 
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hatták el, miért is kényszerülve voltak azokat bár
ká'ban tartani . Ily eset észlelésekor a szállítótól, 
illetőleg az eladó tól azon községi bizonyítvány fel
mutatását követeljük, melyben a halak származása s 
tilalmi idő beállta előtt történt befogatási idő a 
községi előljáró ság által igazoltatott. (65. §. bj pont.) 
Természetesen arra is  ügyelünk ilyenkor, hogy a haI 
vagy rák a törvényes mérettel bir·e ? (20. §.) mert 
ha azok kisebbek (27. és 63. §. aj pont) avagy az 
illető községi bizonyítványnyal nem rendelkeznék 
(28. § .), az eladást vagy szállitást betilt juk s a tet
ten ért egyént haladék nélkül felj elentjük az illeté
kes hatóságnak, hogy ez a halak vagy rákok elkob
zását azonnal elrendelhesse. ( 1889. évi 5000. sz. 
Földm. és 1888. évi 44,845. sz. Belügym. r.) 

Ide tartozik azon eset is, midőn valaki · mester
séges hal vagy ráktenyésztés czéljából, hatósági 
engedély nélkül fog ki tilalmi időben, törvényes 
méretnél kisebb halakat vagy rákokat azért, hogy 
azokat más vizekre helyezze át. (22. és 64. §. aj pont.) 

Nyilt vizeknek azokat tekintjük, melyek más ha
lattartó vízzel is összeköttetésben állanak. E vize
ken az illető jogosított önállóan gyakorolhatja a 
halászatot, ha ez a szomszéd birtokosok érdekeinek 
sér.elme nélkül megtörténhetik és okszerűen űzhető ; 
míg ellenesetben a jogosítottak csak társulattá ala
kulva gyakorolhatják e jogot. ( 14. §.)  Úgy a halá
szati jog önálló tulajdonosa, mint a társulat, ha
szonbérbe is adhatják a halászati jog gyaokrlatát, 
me ly esetben a haszonbérlőt mindama jogok meg
illetik, melyeket a bérbeadó gyakorolhatott volna. 
Ha tehát a tulajdonos (ide értve a halászati társu
lat tagjait is) a haszonbérbe adott halászati terü
leten megtámadja, vagy megakadályozza a haszon
bérlőt, vagy azt, a ki annak engedélyével űzi a 
halászatot vagy rákászatot, ez által magánvádra 
üldözendő kihágást követ el. (64. §. ej pont, l. Szolg. 
utas. 320. lap.) A. járőrvezető ezután megállva, a 
viz partján kiemelkedő pózna tetejére mutatott, 
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melyre egy hal volt festve, alatta ezen írással . ki
méleti tér » .  ( 16-17.  §.) Ily táblákkal kijelölt víz
részeken - jegyezte meg a járőrvezető - a halá
szat, vadászat, csolnakázás, fürdés, kavicsszedés, 
marhák, ludak, kacsák és egyéb állatok vízbe eresz
tése, általában minden, a halak ivását* és fejlődé
sét hátráltató művelet tilos. (26. és 63. §. aj pont.) 

E jelzőkön kívül vannak még olyanok is - foly
tatá. - melyeket a halászatra jogosított, halászati 
területe határának megjelölésére tüz ki. ( 1 1 .  § .) 

A. törvény mindkét jelzőnek károsítási szándék
ból történt megsemmisítését, elvitelét vagy más 
helyre való áttéteIét (64. §. dj pont)** 1 úgyszintén 
ezek szándékos megrongálás át vagy bemocskolását 
(65. §. ej pont)** 2 tiltja. 

Akkor midőn ezen cselekmények valamelyikét 
bárki - ide értve az illető vizek tulajdonosát is -

* Ivás, azaz párzás idején a halnk elhagyják rendes tar
tózkodlÍsi helyeiket s többnyire csapatokba verődve, a viz 
azon r6szeire vándorolnak, maly szaporod{,sukra és ivadé
kaiknak fejlődésére legalkalmasabbak. Ez okból kisebb-na
gyobb vándonl�at tesznek meg szaporodási ösztöni:ik kielé
gitése végett. Igy pl. a lnzacz 6s pis ztrlmg a források felé 
igyekszik, az angolna pedig a tenger f�ló veszi útját. A hal
ivás általában a viz közvetitésével történik olyformán, hogy 
a nöstény a petéit (ikráit) vizbe ereszti, az utána úszó him 
pedi.g a petékre fecskendezi a termókenyitö folyadékot (tejét). 
Az Ivás rendesen tavaszszal történik. Tartama klilönböző 
sokszor hetekig is eltart. Hogy 1L halak eme vándol·lása meg� 

könnyittessék, ott a hol a haláHzat érdeke megkivánj a, a vlz
hnsználatára jogositott. a tulajdonát képező vizi miíépit
ménynél hnllépcsöt tartozik felállitani. Ez nzon külön csa
tornát képezi a gátOokniti 6s egyéb duzzasztó műveknél. mely 
az itt ö ,bzpontosuló vize,{>st 86-40 cm. mngasságn lépcső
zetesen emelkedő apróbb znbatagokm illetőleg medenczékre 
osztja. A halak tehát ilyformán, könnyű szerrel átvethetik 
magukat egyik medenczéből a másikbn. a n('lkül, bogy ab
ban sekély volta miatt megpihenhetnén<,k. 

"* E speciális intézkPd(·s nélkül flZ 'I alatti esetben a Btkv. 
4{)7. � . •  a 2-ban pedig a ]Uh. 80. �. voln1L nlkalmaznndÓ. 



a határ ruegjelölésére szolgáló jelzőkön ·követi el, 
magán vádra üldözendő kihágásban válik bűnössé. 
(L. Szolgálati utasítás 320. lapját.) 

Ezután felemlítette, hogy a jogosulatlan halászat 
ellenőrzése czéljából a törvény 8. §-a elrendeli, hogy 
a ki akár zárt, akár nyilt vizeken halászni akar, a 
járás főszolgabirájánál, vagy a város rendőrkapi
tányánál (Budapesten a kerületi előljáróságnál), 
mint elsőfokú hatóságnál halászjegyet tartozik vál
tani. (8. §.) 

A halászjegyek kétfélék : a tulajdonos vagy bérlőé : 
négy korona, ezek segédei-é pedig külön-külön egy 
korona bélyegilleték alá esnek. Az utóbbiak részére 
kiállított jegyen a -segédmunkás nem lesz meg· 
nevezve, hanem csak a tulajdonos s így ezen jegy 
eO'yik segédmunkásról a másikra átruházható. A négy 
k�ronás jegyek halvány rózsa-, az egy koronásak 
pedig halványkékszinüek. 

A halászjegy május l -től a következő év április 
30-ig érvényes, ha bármikor váltatik is. (8. §.) 

A törvény értelmében mindenki kötelezve van 
arra, hogy ' halászjegyét halászás közben mag�v�l 
hordja s azt az ellenőrzésre hivatott közegek klva
natára felmutassa. (9-10. §.) Ebből tehát követke
zik hogy a jogosított sem halászhat vagy rákász
hat még saját területén sem halászjegy nélkül. Sőt 
a törvény arra is kötelezi a halászjegy birtokosát, 
hogy jegyét a felszólításra előmutassa, mert ha 
azt bármi okból pl. mivel honn feledte, vagy csak 
azért nem tenné meg, mert különben is tudja, hogy 
jogát gyakorolja, de erről ni�cs �edve �ást?kna� 
számot adni, a 66. §-ban megallapltott masodlk kl
hágás t követi el. Feltételeztetik azonban, hogy ez 
esetben el ne kövesse egy ut tal a következő és bárki 
által szintén elkövethető engedetlenségeket t. i. hogy 
felszólításunk daczára sem hagy fel a halászattal 
",agy ha ismeretlen, magát nem akarja igazolni . 

s 
ezért sem nevét vagy állását nem közli, vagy pedIg 
tévutm vezetés végett hamisat mond \;JEl s végre, 

ha kilétének kiderItése végett lllegtagadj'a a köz
ségi előljárósághoz való jövetelt, mert -ekkor már 
a sulyosabban büntetendő 65. §.  d) pontja szerint 
minősülő kihágás forogna fenn. . . 

A mennyiben pedig ezen felszólításunkra nem 
engedelmeskednék, elfogandó, illetve, ha megszöké
sétöl tartani nem lehet, elő vezetendő az illetékes 
közigazgatási hatósághoz (l. 1888. évi 44845. B. ü.c 
m. 1'. és Szolg. ntas. 1 1 7. §. VII. pontját.). 

A halászati jegy jogos tulajdonosa nem adhatj a  
á t  érvényes jegyét használat végett másnak, mert 
ezen tette bűncselekmény t képezne. (65. §. fj pont.) 
Mikor tehát valaki az ily módon kapott jegyet 
tényleg használja vagy pedig lejárt 8 így érvényte. 
len halászjegygyel halászna, szintén kihágást követ 
el (65. §. ej pont). ilyenkor azonban fenn kell fo" 
l'Oglli azon ténynek, hogy az illető halászatra nem 
jogosult. 

A törvény kihágásnak minősíti azt is, midőn va
laki hamisított halászjegygyel halász (64. §. ej pont). 
A hamisított halászjegy alatt nemcsak a meghami
sított halászjegy, t. i. az értendő, mikor valaki a 
hatóság által kiállított valódi halászjegyen, a�ak 
lényegére vonatkozó változást tesz, pl. a nevet vagy 
a jegy érvényességének időpontját megl1amisitja, 
hanem az olyan is, mely már eredetileg nem a 
hatóság által lett kiállitva. Ennélfogva a törvény
ben használt ezen kifejezés : «hamisított halászjegy» 
alatt úgy a hamisan készített, mint az utólag meg
hamisított jegy értendő. 

Akár birjon valaki halászjegygyel, akár nem, az 
egyszerű orvhalászatban is biinössé válhatik akkor, 
mikor a halászatra jogosított engedélye nélkül halász 
vagy rákász ; oly vizeken tehát, a melyekben a 
halászati jog nem a medertulajdonost, hanem a 
régi gyakorlat alapján mást illet : a medertulaj
donos is. 

A nyereségvágyból vagyis a kifogott hal és rák 
elál'usitása. végett elkövetett orvhalász at (64. §. bj 
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pont) 'szigorúbb bünteté's alá, .esik, mint a ny.ereség
vágy nélkül elkövetett (65. §. aj pont); t. 1. �el! 
sem az előbbi, sem a. minősitett orvhalasz�t (6�. §. 
hj pont) tényálladékát magában nem foglalJa.. Mind
egyik eset magánvádra üldözhető csak (Szolg. uta· 
sítás 320. L). 

A minősített orvhalászatot csak a halászatra nem 
jogosított követheti

. 
el akkor.' h a éjjel� tilaI;ni ,id

ő
ben, kijelölt kiméletI helyen tIltott esz

,
��zzel, a�czazva 

vagy magát felismerhetetlenné téve UZI a halaszatot, 
vagy ha a tettenérőt veszélyesen fenyegeti, el�ene 
fegyvert fog vagy erőszakot használ, a mennyIben 
sulyosabb büntetendő cselekmény fenn nem forog 
(62. §. b) pont). , "  

Mielőtt az éjjeli, tilalmi időben, tIltott eszkozzel 
való halászatra reá térnék, felemlítem, hogy az 
orvhalászat többi eseteinek sulyosabb büntetése a 
tettes személyének veszélyes voltán alapul. U9ya�is 
a ki álczázva vagy magát fehsmerhetetJenne teve 
halász könnyen ellenszegülésre ragadtatJa magát a 
tetten

' 
érő eÚen. Ilyenkor csak egy vonal válasz�ja. 

el snlyosabb büntett elkövetés�től. így ?1. a.d
dig, 

míg a halászatban őt megakadalyozó halaszIlotI .tu. 
lajdonost, haszonbérlőt vagy ezek alkalmazo�tJalt 
olykép fenyegeti, hogy ezekben a veszély ?ekov.�t
kezése iránt félelmet nem gerjeszt, a halasz tor
vény alapján büntettetik, de ha már gyilkosság, 
sulyos testi sértés stb. elkövetésével akként fe· 
nyegetődzik, hogy az emlitet� egyéneket meg IS 
félemlítette a Kih. tkv. szermt (41. §.) vagy ha 
meg is verte őket, testi sértésért büntettetik (Bünt. 
tk. 301-303., 306. §.). 

Véare ha hatósági közeget - tehát bennünket 
fenye

"'
get ve�zélyesen vap 

,
használ e.r�szakot , ' akkor szinten a Btk. 165. �-ába utkoző hatósagI 

közeg elleni erőszak büntettében válik bűnöss�. 
Ezért ily egyén már ellenszegül�s�or elfo�and?, 
netaláni megfékezése végett megblhncselendő, sőt 
lla ellenszegülése ekként sem lenne megtorhető, 
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vagy ha megtámadna, illetve erőszakosan megsértene, fegyverhasználattal torolandó meg vakmerősége (Szolg. utas. 117. §. VII. fej. 3. pont és 36., 64-66. §-ok.). 
. Miu�á� �méleti ter�t már �utattam, az éjjeli és tIlalmI Időben, valammt a tIltott eszközökkel elkövetett halászati kihágás ok megmagyarázása lenne hátra. 

.
Az éjjeli halászat napnyugtától napkelteig terjed 1 2:3. § .  lj pont). E tIlalom (63. §. b J pont), mely csak . emben közreműködést i génylő fogási módra ért�ndő, . ez Idő sz�rint április l-től junius hó 15-éig terjedő Időszak kIvételével a földmivelésüayi millÍszternek ( 1891.  évi 15667. számu) rendelete értelmébe�l a Balaton és Fertő taván, az egész Dunán, Drávan, Murán, Ferencz-csatornán, továbbá a Tiszán 

a Dunába való ömlésétől a Szamos torkolatáig, a Rába folyón Győr szab. kir. város határán belül azután a Maroson a T!szába való ömlés étől egés� Al'ad vármegye keletI, Illetve HUllyadmegye nyugoti határáig, végül a Temes folyón a Berzova..csatornától le a Duna folyamig fel van fü"gesztve . 
. 

No m?st t
.
ájékozódjunk arról : 

"'
minő halfaj okra tIlos 

"
nyIlt VIzeken a . �alás,zat :- mondá a járőrvezeto - mIalatt a JarőrtaskáJából kivett halásznap,tárt gyorsan átfutotta. Ma jnnins 15-ike van, tehat a pontyfogás esik tilalom alá, mert a szintén tIlalom alá eső lazacz és pisztráng nem él vizünkben <.�8. és 2 l. §.), sz�Jdtotta meg tanítását a járőrveze�o s ezzel megallva, halásl!lllaptárjának szélét oda Illesztette azon vesszőcske mellé melyet már megelőzőleg felvett. 

' 

Mess,en rovác�k�kat a vessző azon helyére, hová a naptaromon levő czeruzavonások esnek illetve a hol majd meg fogom jelölni - szóJt a próbacsendőrhöz. Mire szükséges ez, örsvezető úr ? - kérdé utóbbi, 
�Iköz�en a jelölést elvégezte. Ezzel mérjük meg a rakot es halakat. Az első rovátka 4 a második 8 a harmanik 2fí és a negyedik :�O c�. hosszúságot 



mutat. E vidéken több jelre nincs szükségem, vilá
gosította fel a járőrvezető. Hát a ki nem oly előre
látó, mint örsvezető úr, az mivel eszközölné a ;mé. 
rést ? - veté fel kérdését a saját tehetetlensége 
fölött töprengő próbacsendőr. Annyi bizonyos -
jegyezte meg a járőrvezető, hogy szemmérték után 
alig képes valaki a kellő mértéket megállapítani, 
de ha tudja, hogy egy rendes hosszúságú gyufa· 
szál 5 cm., akkor ennek segélyével a már mutatott 
módon könnyen átviheti a szükséges méreteket bár· 
minő tárgyra. 

Tiltott fogó eszközök : az oly hálók (öreg-, kecsege-, 
piritty-, villing- vJlgy billeghá16, tápli-, ollóháló, 
négykávás merítő, emelő-, ághegy-, kaparó-, vezető
há16, hosszú kécze, vető vagy pendely-, farkas-o 
bokorhál6 stb.), melyeknél az egyes hál6szemek 
oldalai - nedves állapotban mérve - gombközép
től (csomóbog) gombközépig 4 em.-nél rövidebbek ; 
azután , oly tapogat6 szerszámok (kosár, varsa, ma
gyar tapogat6, kávás tapogat6 és borít6), melyek
nek nyilásai 4 cm_-nél szűkebbek vagy alacsonyab
bak (23. §. bj és 63. �. bJ pont)_ 

Ezen méret 'ho részénél kisebb, valamint az úgy
nevezett szak- vagy meregyűrűn lévő még kisebb 
nyilások nem kifogásolhat6k. 

A tiltott állandó halfog6 készülékek pedig azok, 
mint pl. a czége, vejsze, varsa, rekesz-, záro, eresztő-, 
mét- és marázsahál6, melyek közönséges vízállás 
mellett a parttól derékszögben mérve, a vizfolyás 
felénél többet elzárnak (23. §. o) és 63. §_ b) pont) 
vagy ha több egyszerre alkalmaztatik, úgy hossz-, 
mint keresztirányban 50 méternél közelebb feküsz
nek egymáshoz (23. §.  dj és 63. � .  b), 

Megjegyzem itt, hogy a halak lövése, vagy szigo
nyozása nem képez kihágást. 

A szabálytalan halászati eszközök - a hatóság 
által leendő lefoglalhatás végett - őrizet alá veen
dők (Szolg. utas. 125. § .) .  A mennyiben a tetten ért 
egyén elfogatott vagy elővezetendő, azok vele együtt 

adandók az illetékes hatósáO'nak máskülönben a 
tárgyak tü�etes , leirá,s,

át feltlintet
'
ő elismervény el

lené.ben a kozS�gl előlJaróságnak őrizet�re bízand6k. 
TIlos a halikra szedés is a halászatra jogosított 

engedélye nélkül (23. §. aj és 63. §. b) pont) to
vábbá .1l: hal�szat - kivéve a horgászást - g�tak
tól, zSlhpektől, hallépcsőktől és egyéb vizi műépit
ményektől

,
30 méternyire felfelé vagy lefelé (23. §_  

g) és 63 . §., b) pont) 
,
s végre a vizek lecsapolása

vagy felfogasa a bennuk lévő halak kifogása czéljá
ból (2�. §. h) és 63. §. b) pont). 

E tlla�mak épp �gy, mint a� �lőbb említettek, 
mmdenklvel � �ehat a halászatI Jog tulajdonosá
val szemben IS ervényesek - fejezte be tanítását 
a járőrvezető. 

A lenyugvó nap izzó korongja már alámerülőben 
volt a kéklő dombok mögött, mikor a járőr a (fát· 
hoz ért. " 

, Miut,án a járőrvezető társát csendre és óvatos
sa�rl1 mtette, figyelő állásba helyezkedtek egy bokor 
l1logott. 

A hálóikat már bevonó haI.íszok partraszállását 
várták. 

R?vid idő 
.mulv� a halászok máI' faj é8 nagy8IÍg 

8zermt o8ztalyoztak a halakat 8 miközben a kifo
gott pontyokat ( 18. §.) ps a mé?·téket meg nem 'ütő
halakat visszadobálták a vizbe ott termett köztük 
a jlÍrő?' _ 

' 

Kérem a haJászjegyeket - szólt azután a járőr
ve��t? Egyi

,
� halász a másik utá� átnyújtva jegyét, 

a Jarőrvezeto nem�sak, arról győződött meg, hogy 
azok érvényesek

.-
e es mncsenek-e meghamisítva, ha· 

nem egyszersmllld arról is, hogy a halásztulajdo
nosok be vannak-e vezetve jegyzékkönyvecskéjébe ? 

Szabály�alanság?t n�m észlelvén, viSSzaadta a je
gyeket, mue a zsakmanyt vette szemügyre. Ebben 
az egyedüli márnahal és rák volt az mely a tör
v�ny védelmében l·észesült. Ezért a 

'
legkisebbeket 

kiszemelvén, társát azok megmérésél'e utasitott'a. 
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A próbacsendőr, az örsvezetőtől átvett vesszővel .a 

halat a fej elejétől, a rákot pedig szemétől a ki
{lgyenesitett fark végéig megmérvén, megállapította! 
hogy előbbi 30 em.-nél valamivel rövideb.b, utóbbl 
pedig 8 cm_-nél hosszabb. Ezért a halat vUIBzadobta 
a vizbe (20. és 2 1. §.). . 

• 
A többinek megmérése már feleslegessé valt, mert 

:azok már szemmérték után itélve jóval felülmulták 
az előirt hosszúságot. 

A járőrvezető erre i.nt�tte a halásztulajdon?s�, 
hogy jövőben alaposan JárJ?n el a halak meg�er�
sénél mert ha az előirt meretnél bár véletlen ul kI
fogott kisebb halakat hazaszállitana, kihágást követ 
{Il (63. §. a) pont.): . . ,  

Minthogy időközben a halásztulaJdonos fiaeskap 
-több kárászt egy kamós végü fűzágra felfűzött, a 
járőrvezető figyelmeztette annak atyját, hogy . ne 
engedje meg a halaknak ily �ódon. való haz�vIte
lét, mert az tilos (L 1892. éVl 31600. sz. Foldm. 
Ü. m. r. és Kbtk. 86. § .). 

Mikor a halásztulajdonos ezen felszólításnak is 
eleget tett, a járőr jóéjt kivánva, hazafelé portyázott. 

A nyomo-zásnál felmerülő és 'tnegol
aandó kérdések, tekintettel a nyo
mo-zás i'l'án1/ára s a büncselekmények 

. min,ősülésére. 
Az 1900. évi zsebkönyvünkben hasonló czím alatt 

megkezdett czikksorozat folytatásaként alább adjuk 
azon legfontosabb kérdéseket, melyek. a magánlak 
magánszemélyek általi megsértése esetelllek nyomo
zásával állanak összefüggésben. (Az 1878 : V. t.-ez. 
.Bktv. a büntettek és vétségekről :l30-:l32. §§. )  

A magánlá.k megsértése magánszemélyek által. 

Btkv. 330. §. A ki másnak a lakásába, üzlet· 
helyi8égébe, azokkal összeköttetésben levő, vagy 
azokhoz tartozó helyiségbe, vagy keríte�t helyre, 
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a.z ott lakó, vagy o lakással 1'endelkező beleegye
zés6 nélkül, jogtalanul, erőszakkal, fenyegetéssel, 
vagy hamis kulcsok használása által behatol 
a mennyiben 8ulyo8abb bünteté8 alá e8ő cselek
mény nem forogna fenn - a magánlak megsér
tésének büntettét követi el és ket évig te1iedő 
bÖ1·tönnel büntetendő. 

Btkv. 331. §. Három évig terjed.,�(Jtő bÖ1·tönnel 
büntetendő a magánlak megsértése, ha : 

1. Közhivatalnoki minőség szinlelése, vagy ható
sági 1'fmdelet ürügye alatt ; 

2. ÉJJel, vagy együttesen tö'bb személy által ; 
3. Fegyv81'esen hajtatott végre. 

1 .  Mikor és hol követtetett el a cselekmény ? 2. A « lakás> alatt bármily anyagból készült épü
letben levő oly helyiség értendő, mely egy vagy több 
személy tartózkodási helyéül szolgálhat. A korcsma
helyiség, egy curiai döntvény szerint, csak addig 
tekinthető nyilvános és a közönség használatára 
nyitva álló helyiségnek, míg az a közönség számára 
nyitva van, mihelyt az azonban a meghatározott 
időben .. bezáratik, magánhelyiségnek tekintendő. 

3. Uzlethelyiség alatt értendő minden kentett, 
vagy kerítetlen oly helyiség, mely az eladandó árúk 
felvételére, elhelyezésére és elárusítására szolgál, 
üzleti helyiség tehát a piaczi nyitott sátor is. 

4. Ha a behatolás valamely kerített helyre tör
tént, ezen hely a szomszédos területektől korlátok
kal, vagy más készülékkel tényleg el volt-e külö-
�" ? . 

5. A behatoló egyén tudta-e, vagy tudhatta-e azt, 
hogy behatolása a lakó, vagy a lakással rendelkező 
engedélye nélkül történik ? 

6. Tényleg jogtalan volt-e a behatolás ? vagy 
nem-e forgott fenn valamely oly körülmény, mely
ből a behatoló a lakásba hatolásra jogot vélt for
málni, vagy azt hihette, hogy a lakó, vagy a lakás
sal rendelkező őt a lakásban tűrni fogja ? 

7. Minő ezéiból . történt a behatolás ? 



8. Tényleg erőszakkal, fenyegetéss.el ;,agy ' hamis 
kulcs használatával történt-e a belíatolas, mert .el
]enkező esetben a cselekmény a 332. §_ szermt 
minősül. 

9. Ha a behatolás eröszak alkalmazásával �?l·tén� 
hogyan, mivel és ki ellen alkal�aztatott az ?roszak. . 

10. A mennyiben a behatol as fe!"yegete�s�l tor
tént, ezen fenyegetés hogyan és kl ellen �ranyult, 
s tényleg oly nyilatkozat yolt·e, 

. . 
hogy �Z. lllető,ben 

II fenyegetéssel jelzett baj bekovetkezesere nezve 
komoly aggodalmat, alapo,s félelmet 

,
�breszszen ? 

1 1 . A hamis kulcs hasznalatát, lllotoleg figyelembe 
veendő, hogy a tÖlCvény hamis k�lcs kifejezés 

.. 
alat�, 

nem pusztán kulcsot, hanem bB;l'mely es�kozt IS 

ért, mely alkalmas arra, hogy a zar, a nélkul, hogy 
az megsértetnék, kinyittassék. 

12_ A magánlak megsértésével kapcsolatosan nem-e 
követtetett el valamely sulyosabb beszámítás alá eső 
cselekmény mert ez esetben a törvény rendelkezése 
szerint a t�ttes nem a magánlak megsértésé�rt, ha
nem az elkövetett sulYORabb büncselekményert lesz 
felelősségre vonva ? . 13_ Ha a magánlak megsértése közhivat.a,lnokt 
minőség szinlelése által lett elkövetve, vajjon a 
terhelt tényleg oly teendőket , s.zinlelt-e, 

.. 
a ��lye� 

valamely állami, törvényhatósagl vagy kozsegl hI
vatal teendői közé tartoznak ? 

14. Ha a magánlak megsért�.se hatósági rendelet 
ürügye alatt kö:vettetett . el, .v�JJon a t�rhelt, a nél
kül, hogy közhIvatalnokI mm�s�get .szmlelne, vala
mely hatóság szóbeli, vagy lrasbeh - �e. tén;yleg 
nem létező, vagy hamisított - rendeletere hIvat-
kozva lépett-e az idegen helyiségbe ? . 
. 15. Ha a magánlak megsértése fegyve1'esen haJ
tatott végre - miután nem szüks�ges, hogy a te�
helt a fegyvert tényleg használta IS legyen - vaJ
jon a fegyvert tényleg oly módon kezelte-e, hogy 
a megtámadottban komoly aggoclalma� okozhatott 
az iránt, hogy azzal ellene fog támadm ? 

257 
16_ Fegyver alatt - egy curiai döntvény értelmé

ben - itt minden oly eszköz értendő, melylyel 
jelentékenyebb testi sértést lehet okozni. Fegyver
nek tekintendő tehát itt nemcsak a lőfegyver, ha
nem a balta, fokos, buzogány, tőr, kés, bot stb., 
sőt az utczáról felszedett kő is. 1 7. Nem-e forog fenn a cselekménynek cRak ki
sérlete ? PL ha az alkalmazott erőszak, fenyegetés, 
vagy II helyiségnek hamis kulcscsal (eszközzel) való 
felnyitása, bármi okból sikertelen maradt ? 1 8. Nem-e forog fenn felbujtás esete ? (Btkv. 69. §. 1. p. Felbujtó.) 19_ A cselekmény eIkövetését szándékosan elő
mozdította, vagy könnyítette-e valaki ? (Btkv. 69. §_  2. p. Bünsegéd.) 20. Hány éves volt a tettes ? Mult-e már 12 éves ? 
Ha igen, 16. életévét túlhaladta-e már ? Birt-e a 
cselekménye felismerésére szükséges belátással ? 
(Btkv. 84. §. Beszámítást kizáró vagy enyhítő 
okok.) 

Btkv. 332. §. A ki má8nak lakásába, üzlethelyi-
8égébe, azokkal ö88zekiittetésben levö, vagy azok
hoz tartozó valamely helyiségbe jOg08 indok nél
kül, cselBzövénynyel, vagy az abban lakónak, vagy 
a lakással 1'endelkezőnek akarata ellenére bemegy, 
vagy abban akarata ellenére bennmarad : há1'om 
hónapig terjedö fogházzal és kétszáz k01'onáig t81'
jedö pénzbüntete8sel büntetendö. 

A bűnvádi eljá1'á8 csak a sértett fél indítvá 
nytira inditandó meg. 1. Mikor s hol követtetett el a cselekmény ? 
2. Tudta-e a terhelt, hogy ő a lakással stb. ren· 

delkező személy akarata ellenére megy be az ide
gen lakásba, s tudta-e azt, hogy neki a bemenetelre, 
vagy benmaradásra. joga nincsen ? 3. Nem-e vélt a terhelt a bemenetelre, vagy ben
maradásra fogos indokot fenforogni ? Pl. tűzveszély 
esetében, vagy pl. ha a kérdéses helyiségből jaj
veszéklést hallott. 
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4. Ha a lakásba stb. való bemenetel vagy az ott

maradás valamely cselsziivény alkalmazásával tör
tént, tényleg alkalmas volt·e ez a lakással rendel
kező személy tévedésbe ejtésére ? Pl. ha a terhelt 
hazug állítással a lakással rendelkező egyént téve· 
désbe ejti (pl. az ajtón kopog, s a kérdésre, hogy 
ki az, egy más személy nevét nevezi meg), vagy 
ámítással reá birja, hogy a bemenetelre, vagy az 
ottmaradásra vonatkozó tilalmát vissr.avonja. 

5. Ellenezte·e a lakással stb. rendelkező személy 
a bemenetelt, vagy benmaradást, s hogyan ? A he· 
lyiség elhag.vására történt felszólítás tényleg olyan 
komoly szándékb.ÓI történt· e, hogy azt a terheltnek 
komolynak is kellett vennie ? 

• 

6. Figyelem fordítandó arra, hogy itt nem az 
előző két §-ban körülirt behatoláBrál (tehát erő
szakkal, fenyegetéssel vagy hamis kulcs használatá· 
val elkövetett benyomulásról) ,  hanem pusztán be· 
menetelről, tehát legfeljebb csak szóbeli tilalommal 
ellenzett belépésről van szó.-

7. A cselekmény csakis a sértett fél, tehát a lakás
sal stb. rendelkező egyén indítványára indítandó 
meg, a nyomozás tehát csakis ezen indítvány meg
tétele, illetve az ez iránti nyilatkozat kiállítása után 
indítható meg. 

8. Nem-e forog fenn felbujtás esete ? (Btkv. 69. §. 

1. p. Felbujtó_) 
9. A cselekmény eIkövetését szándékosan előmoz

dította, vagy könnyítette-e valaki ? ( Btkv. 69. § .  
2 .  p. Bünsegéd.) 

10. Hány éves volt a tettes ? Mult·e már 12 éves ? 
Ha igen, 16. életévét túlhaladta-e már ? Birt-e a 

cselekmény felismerésére szükséges belátással ? 
(Btkv_ 84. §. Beszámitást kizáró, vagy enyhítő 
okok.) 
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Tevékenységi kimutatás 

a csendörkerületekben az 1 903. évben teljesitett 

közbiztonsági szolgálatokról. 

Nevezetesen 

l<'elségsértés : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A király, a királyi 
ház tagjainak bán-
talmazása, a király 
meg�értéBe : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A hűtlenség : előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A. lázadás : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A. hatóságok.ország-
gyülési tagok, vagy 
hatósági közegek 
elleni erőszak : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

.r. �l�'-IV. I V. I VI_ lvn. 
számu csendől'kerületbe; 

l ! · 1 1 2/ 
1 1 1 2 
5 

' 1 / : I 6 . 2 / . 
i 

, 
7 2 9 4 4-
7 2 9 4 1 4 . I il 1 1 
7 2 61 3 � 

2 
2 ' 51 : l i l 1 7 l 

t 7 1 

�Ol 
1 - I . / 20 10 2 

I / I I 
I; 

,� 
103/ 80/ 83 261 80 94 
103 78 83 26J

I 
80 93 

: 21 33 25 24- 4-0 5t 
, 210 ' 160 178 466/ 152 1 88 

17* 

Ó.sze
Ben 

6 
ti 
5 

1 3  

26 
26 

4 
22 

2 
2 

5 

10 
10 
21 
3� 

791 
788 
201 

1 566 



Nevezetesen 

Az alkotmány, atör-
vény, a hatóságok 
vagy hatósági köze-
gek elleni erőszak : 

előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

A magánosok elleni 
erőszak : 

előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } é feljelentett egy n 

A polgárok válasz-
tási joga ellen elkö-
vetett b űntettek és 
vétségek : 

előfordult } t kideritett ese 

elfogott \ én feljelentettfegy 

A vallás és annak 
szabad gyakorlata 
elleni bűntettek és 
vétségek : 

előfOl.dUlt } 
t kideritett ese 

elfogott } é felj elentett egy n 

A személyes szabad· 
ságnak,aházjognak, 
továbbá a levél- és 
távirdatitoknak köz-
hivatalnok általi 
megsértése : 

előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 
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I. I n· l m·l IV. I v. I VI· lvn. 
számu csendőrkerületben 

5 3 3 7 3 ;� 1 
1 5 � 3 4 3 2

� 1 2 
8 9 1 1  8 3 2� 

- 2 1  1 1  45 53 27 1 6  lC 
21 1 1  45 53 26 1 6  lC 

3 
1 0� 3 6 

134- 257 284 205 50 95 

2 5 7 1 4  3 4 1 
2 5 7 1 2  3 4 1 

io 
1 3 

3 1 1  40 3 4 1 

2 8 ct 1 2 
2 8 2 1 2 

2 
-4  2 14 1 2 

ÓS8ze-
sen 

l 

44 
41 

6 
66 

1 8  
83 

2 
6 
8 

1 
1 1 2 

3 

7 

6 
34 

4 
2 

1 
1 

5 
5 
2 
3 II 

Nevezetesen 

A pénzhamisitás : 
előfordult ! 
kideritett eset 

elfogott 
feljelentett egyén 

A hamis tanuzás és 
hamis eskü : 

elŐfordUlt ! t kideritett ese 

elfogott 
felj elentett egyén 

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

A szemérem elleni 
bűntettek és vétsé-
gek : 

előfordult ! 
kideritett eset 

elfogott 
feljelentett egyén 

Kettős házasság : 
előfordult ! 
kideritett eset 
elfogott 
feljelentett egyén 

A osaládi állásra 
vonatkozó bűntet-
tek és vét �égek : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

261  
r. 1 n· lm. I IV. 1 v. VI. vn. 

számu osendőrkerületben 

28 57 76 26 1 6  38 25 
28 55 74 25 15 38 � 3 28 22 1 1 17  
39 75 1 10 S( 20 42 29 

18 3 1 l( 4 1 
1 8  3 1 10 4 1 7  

1 9 
ás 23 5 21 7 

4 6 9 6 14 'll 
3 6 9 6 1 4  " 
1 1 1 . � 4 6 9 6 1 4  

4 1  78 84 84 47 99 4( 
41 77 82 83 47 99 � 1 1 0  24 25 8 28 
46 94 121  85 54- 1 1 7  5C 

� 2 1 4 4 2 
2 1 4 4 2 

1 2 
. 4- 1 3 ·4 2 

. � 

ŐSIZ.-
.en 

266 
258 

87 
345 

53 
53 
10 
89 

41 
40 

3 
41 

47 3 
9 46 

107 
567 

1 5  
15 

3 
16 



Nevezetesen 

A rágalmazás és 
becsü letsértés 

eiőfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

Az ember élete 
elleni bűntettek és 
vétségek : 

elŐfordult } 
t kideritett ese 

elfogott } , 
felj elentoJtt egyen 

párviadal : 
előfordult } 
kider,itett eset 

elfogott } , 
feljelentett egyen 

testi sértés : 
előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } , 
feljelentett egyen 

közegészség elleni 
űntettek és vétsé-
ek : 

előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

személyes szabad-
ágnak megsértése 

agánszemélyek 
ltal : 

előfordult l 
kideritett eset 

elfogott 
feljelentett egyén 

I. I II. I m· 1 IV. I v. I VI· IVII. 
számu csendőrkerületben 

73 85 30 6 45 9 220 1 14 H!� 
73 85 30 6 45 9 2910 1 14 191E 
7 1 17 4 1 7  3 

1� 82 1 1  2 39 7 54 8 26á li8 

)80 331 359 397 284 442 325 
18C 299 348 389 272 425 3H 
46 180 284 152 121 189 136 

180 290 313 360 253 420 259 

1 1 2 3 3 5 : 1 1 2 3 3 5 

2 2 5 6 6 12 5 

� 1 15 1691 �689 4029 148412 1 78 2072 
2 105 1660 2665 3998 1475 2167

1
205; 

14 79 107 137 1 16 204 7C 
29432794 4500! 6452 2501 3364 2886 I 

17 4 3 5 3 2 
1 7  4. 3 5 3 1 

29 '4 3 5 3 4 

9 7 7 1 28 ;:1 5 
9 7 7 1 28 5 

1 1 
29 22 13 2 43 5 

Ö8Bze� 
.en 

1380 
1380 

54 
1742 

2318 
2226 
1 108 
2075 

19 
19 

38 

16258 
16a7 

727 
�54n 

34 
33 

48 

60 
60 
2 

1�7 

Nevezetesen 

A le"l'él- és táv-
sürgöny titok meg-
sértése : 

előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

A titok tiltott fel-
fedezése: 

előfordult } 
kiderittett eset 

elfogott } 
felj elentett egyén 

A magánlak meg-
sértése magánsze-
mélyek áJtal : 

előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

lopás : 
előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

rablás éa zsaro-
lás : 
előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
felj elentett egyén 

sikkasztás, zár-
"rés és hűtlen 
ezelés : 
előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

I. I II. I m. 1 IV. I v. I �. IVII · lIössze-számu cs�ndőrkel'ületb� sen 

l 
1 1 2 3 3 3 l 14 
1 1 2 3 3 2 l 13 

1 3 2 3 9 3 1 22 

1 1 1 3 
l 1 1 3 

1 1 1 3 

120 106 24� 378 H!3 139 143 1254 
1 19 106 244 il76 123 136 141 1245 

1 8 8 13 17 5 52 
188 2115 42:! 633 309 250 25f 2282 

!4?H.4 37�� 4139 5554- 5578 4843 4285 �2366 
39 1 5 3 104 4502 4779 41 116 3522 �( �7241 

448 542 to7í 1025 1 1 55 1 360 6047 
1.705 3480 5!218 6026 4483 3037 3991 �094.0 

161  158 20� 2 1'1  143 95 197 1 170 
15 1  123 1 78 201- 133 86 184 1059 
55 6 1  l l ':! H !3 1 1 6  67 77 6 12 

221 172 241 2i9 l á4 95 24� 1381 

1 1 5  101 188 168 82 125 74 853 
. 1 12  101 188 165 82 121 74 843 

5 21 29 22 6 24 �� a4 
139 135 193 171  104 130 966 



Nevezetesen 

A jogtalan 
títás : 

elsajá.-

előfordult } t kideritett ese 
elfogott } 
feljelentett egyén 

,\Z orgazdaság és 
bünpártolás : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A csalás : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

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

Orvosi és községi 
hamis bizonyitvá.-
nyok kiállitása és 
használása : 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

Bélyeghamisitás : 
előfordult I kideritett eset 
elfogott 
feljelentett egyén 
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r. I n· 1 m·1 IV. I v. I VI· lm. I Ös.ze-
számu csendőrkerületben .. n 

103 132 199 234 1 5 1  137 101 1057 

94 1 17 198 215 149 1 3 1  9 7  1001 

5 2 5 3 1 16 

121 154 271 266 357 177 108 1454 

505 31 1 348 34& 4 1 1  388 299 2610 

504 lUl 348 337 4 1 1  385 296 259:!! 

9 42 3 10 7 22 9 102 

688 429 451 488 669 490 352 3567 

1 15 181 191 161  84 190 128 1050 

1 15 1 77 187 159 83 180 127 1028 

18 34 23 16 1 6  4.5 
1�� 168 

1 1 7  231 202 184 86 160 1 160 

51 35 55 78 56 50 325 

51 35 55 78 56 5C 3'll5 

1 3  6 7 9 23 7 65 

68 40 8 1  109 43 79 420 

1 1 

1 1 

1 1 

! 4 

4. 
'4 4. 

Nevezetesen 

Csalárd és vétkes 
bukás: 

előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

Más vagyonának 
megrongálása :  

előfordult } .  
kideritett eset 
elfogott } 
feljelentett egyén 

A gyujtogatás : 
előfordult } 
kideritett eset 
elfogott } 
felj elen tett egyén 

v fzáradás okozás : 
'l",,'." l kideritett eset 
elfogott 
felj elentett �gyén 

aspályák, hajók, 
ávirdák megrongá-
ása és egyéb köz-

V 
t 
l 
b 
l 

ízt. veszélyes cse-
ekmények : 

A 

'l""'" nl' l 
kideritett eset 
elfogott 
feljelentett egyén 

foglyok meg-
zöktetése : 
előfordult l 
kideritett eset 
elfogott 
feljelentett �gyén 

265 
r. j n.j m. j IV. I v. j VI.jm. 

számu csendőrkerületben 

1 2 2 3 
1 2 2 3 

1 2 3 6 

29 4 24 2 48 9 55 5 360 356 �� 277 225 476 547 350 1147 
3 1  4 5 1 1  15 30 

415 378 1047 947 605 599 60' 

1 277 1895 1884 1«l9 1 727 1 7 13 138� 
984 1239 127� 971 111 3 13 19  l H7 

26 
J 1�� 42 35 43 54 � 

1 135 1351$ 1046 1300 1464 1071 

1 

1 

l ' 
1 

1 5  21 2 1  7 1 1  1 0  �� 1� 18 19 7 9 10 
6 � 3 � 27 42 49 23 28 

1 1 1 
1 1 1 
2 1 1 

Össze-
Ben 

8 
8 

1 2  

2701 

2608 
96 

4594 

1 1 291 
8031 

266 
8557 

1 
1 

1 

105 
97 

1 5  
242 

3 
3 
4 



Nevezetesen ' 

A fegyveres erő 
elleni biintettek és 
v étshek � 

előfordult l 
kideritett eset 

elfogott' 
feljelentett egyén 

A hivatali és ügy· 
v 
v 

édi bűntettek és 
étsé�ek :. 

előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

gyéb törvényekbe E 
II 
il 
- tköző bűntettek 

s vétségek : 
elöfordult } 

t kideritett ese 

elfogott } . 
feljelentett egyén 

.
. járásbir6ságok 

atáskörébe utalt 
Kir 
h 
ki 'hágások : 

előfordult } 
kideritett eset 

elfogott } 
feljelentett egyén 

özigazgatási hat6-K 
s 
II 

ág hatáskörébe . 
talt kihágások : 

előfordult I • kideritett eset 

elfogott. 
feljelentett egyén 

266 

L I II. I m· 1 IV. I v. I Vl. 1  VII. Össze· 
számu csendőr kerületben BOD 

� 1 2  S I  !ll! 2 8 105 
1 2  3 1  !! 2  2 8 105 
1 1  2� 17 6 !!i 85 

2 7 1 1  3 5 H 40 

-

4 4 1 6 3 4 7 � 
4 4 l 6 il 4 7 '!9 1 1 
5 1 1  'l! 8 2 4 7 39 

� 92 !! 205 1459 9 1776 
9'l! 'l! 197 1459 9 1 768 

4 1 l 2 1  4 1 41 
88 S9 'l!27 1561 6 1'l 1933 

487 650 205 'l!5t2 1 'l!'!9 U61 79� 8337 
480 559 197 'l!'!7:i! 1!!:i!8 U·60 791 7987 

1 7  � 1 1  4� 64 I I  158 
639 1055 'l!t7 3473 349!! 1c99� 1!!34 1 5B9 

1 'l! 1 4� 605? 8736 3660 1 2 1 5 1 7245 9634 7944 
87 1 31il6 1 6 1 178 1 7 170 9621 7930 I 'l!�� 6m7 

5!8 760 7 5 \ 63 251 5 liS 7 \ 1 l �  I ?� 
lSU8 67U 2140 25459 16784 5341 16()()( 858l 



Táblá�at 
a m. kir_ csendőrlegénység részére a betöltött szolgálati idő után esedékes éven

kénti nyugdijról (összegek- koronaértékben). 

Betöltött 
szolgálati 

idő, év 

-tÖI �-ig 

- I 
- 10 
10 15 
15 20 
20 25 
25 30 
30 35 
35 40 
40 -

! :g -o � p, �  �:; 
� S m .,  
� " .o: 

Csendőr részére 

h a  n a p i  

30 1 40 1 50 I 70 I 80 I 90 
fillérnyi szolgálati pót-

dij.t élvez 

2501�50i300�3121 - I _ I _  
250 250 300 312 336 348 -28r8':1 336 350 3781 3921 40e 
376 376144814-68 5041 52l 54C 
470 470 56':1 581 630 652 676 
564 564 674 700 756 78! 81C 
658 658 786 818 842 914 946 
752 75!!! 898 934 1008 1044 l08e 

'" 
iá" �Ö � "' �  
�.:w 

� �  
� � .o: 

Őrsvezető részére 

h a  n a p i  

�150 I-60 1 80 1 90  1 100 
fillérnyi szolgál.ti pót-

díjat élvez 

I 316 316 378 3881 - - I � 316 316 378 3891 414 356 356 424- 438 466 
474 474[ 566 584 620 
594 594 708 730 776 
712 7121 848 876 "930 
830 8301 990 1022 1086 
948 948 1134 1168 1242 

- -

480 49'2 
638 658 
798 822 
958 98e 

1118 115C 
1278 1314 

os 

� �  "' �  
!:lÖ.."i 

� �  
" � � 

Őrmester részére 

h a  n a p i 

40 1 5° 1 60 1 80 1 90 liDO 
fillérny i szolgálati pót-

dij.t élvez 

38'21 382 442 1 456 1 - - -

382 382 U2 4561 480 536 -

430 430 498 512 540 55'i1 566 
574 574 664 682 7':10 738 756 
716 716 830 8.54- 898 92� 944 
860 860 996 1024 1078 H06 1 134 
1002 1002 1 162 1 191 1258 1290 13�2 1146 1146 1328 1366 14H8 1 474 1512 



Táblázat 
a m. kir, csendörlegénység részére a betöltött szolgálati idö után egyszersminden, 

korra szóló végkielégitésekröl (az összegek koronaértékben). 

Csendőr részére 
Betöltött 10 

szolgálati idő, :;::? ha napi :ll " 
év -o " I I Po .!:  30 40 50 

� �Q.l I 
] � fillérnyi szolgálati -t61 -ig ., � " p6tdijat élvez .<l 

a 3 évi csend- . 
őrségi szolgá-
lati kötelezett-

ség lejárta 
előtt 1 85'40 - - -

3 5 - 752 - -

5 10 - 1504 1796 1868 

Örsvezető részére 
10 
� � " -o " Po .!:  
cll �� 
] � � " .<l 

234 

-

-

ha napi 
I I 

40 50 60 I I 
fillérnyi szolgálati 

p6tdijat élvez 

- - -

959 - -

1898 2262 2336 

Őrmester részére 
10 
::::;" ha napi 
� � 

I I po '" 40 50 60 � �Q.) 
] � fillérnyi szolgálati ., � " p6tdijat élvez .<l 

282'60 - - -

- 1 146 - -

- 2292 2656 2730 
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FÜGGELÉK. 
Katonai és polgári czímtár. 

I. KATONAI CZIMTÁR. 
Legfó'bb hadfu : 

O OS. és aposto kir. Felsége I. FERENCZ JÓZSEF. 
CS. és kir. közös hadsereg. 

Föhadsegédek : gróf Paar Ede lov. tábo V. b. 
t. t. ; ahnenburgi Bolfra8 Arthu?' tbsz. V. b. t. t., a 
katonai iroda főnöke. 

Bzárnysegédek : 5 törzstiszt . 
.!lz összes fegyveres erő vezérkari főnöke : 

báró Beek Frig'ye8 tbsz. 
Gsapat-föfelügyelők : báró Reinliinde1' Vilmolf 

tbsz. és báró Wald8tiitten J áno8 tbsz. 
Testőrség: a J Arcier testőrség ; állománya 45 tiszt; 

feláll. 1 763. bJ m. kir. testőrség ; állománya 45 tiszt ; 
feláll. 1 760. ej Darabont-testőrség ; állománya 6 tiszt, 
44 altiszt ; feláll. 1 767. M. kir. Darabont- testőrség (fel
állitás alatt). d) Lovas testőr-század ; állománya. 
7 tiszt, 72 altiszt ; feláll. 1849. ej Gyalog testőr-század ; 
állománya 6 tiszt, 248 altiszt ; feláll. 1802. 

Gs. és kir. hadügyminiszter : lovag Pitreieh 
Henrik tbsz. v. b. t. t . 

.!l hadügyminiszteri-um segédközegei: A ve
zérkar főnöke : br. Beck Frigye8 tbsz. - Hadi levél
tári igazg�tó : Woinovich Emil altáb. - Lovassági fel
ügyelő : O cs. és kir. Fensége Ottó fő herczeg altáb. -
Tüzérségi felügyelő : lov. K1'opaüchek Alfréd tbsz. -
Vártüzérségi felügyelő : Be8chi Ede aHáb. - Hadmér
nöki felügyelő : argeni gr. Geldern Egmond GU8ztáv 
tbsz. - Utászfelügyelő : Sza8zkiewicz Sándor tábo -
Vonatfelügyelő : Blaschka József ezr. - Katonai nevelŐo 
és képzőintézetek fel ügyelője:  klienfeldi Moravetz Ottó 
tbsz. - Pótlovazási felügyelő : br. Bothmer Vilmos 
lov. tábo - Vezér építészmérnök : Ceipek J óZ8ef tábo -
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Egészségügyi csapatpar�ncsnok .:. F1'aB8 Pál ezredes. 
Apostoli tábori püspöki helynok : dr: BeloJiutoc.�ky 
Kálmán tricalai püspök. - A katonaI orvosI testulet 
főnöke : dr. Uriel Józse! vezértörzsorvos. - Szak-
8zámvevő�pg főnöke : Kiii Janú8 miniszteri tanácsos. 

Műszaki katonai bizottság : Elnök : lovag 
Wuich Miklós al�b. , .. . , , .. 

Katonai egeszsegUJgy1- bllzottsag : Elnok : 
dr. Kratschmer Flo1"ittn vezértörzsorvos. 

Kutonai földrajzi intézet : Parancsnok : Frank 
Ottó táb. . " .. , , .. . . 

Katona1- legfobb torvenyszek : Elnok : pemgl 
Buber János altáb. _ 

Hadtest-paranosnokságok. 
1. hadtest : Krakk6ban. Területe : Nyugati Galiczia, 

Szilézia és Ejsza.k·Morvaország ; az 1 ., 13., 20., 54., 
56., 57., 93. és 100. sz. gyal. ezr. hadkieg. teriUete. 
Par. Hornthali Horsetzky Adolf tbsz. 

2. hadte8t : Bécsben. Területe : Alsó-Ausztria és Dél· 

Morvaország ; a 3., 4., 8., 49., 81.,  �.4. és 99. sz. gyal. 
ezr. hadkieg. területe. Par. : gr. Uxkiill-Gyllenband 
8ándoQr lov. tábo 

a. hadtest : Gráczban. Területe : Stájerország, 
Karinthia, Krajna, Triest, Istria, Görz és Gradis�a ;  
a 7., 17. ,  27., 47., 87. és 97. gyalog-ezred hadkleg. 
területe. Par. : vezzai lov. Succovaty Ede tbsz. 

4. hadtest :  Budapesten. Területe : Magyarország ; 

a 6., �3., 32., 38., 44., 52., 68., 69. és 86 . . sz. gya:. ezr. 
hadkieg. területe. Par. : herczeg LobkoWltz Rezso t�sz. 

5. hadte8t : Pozsonyban. Területe : Magyarorszag ; 
& 12., 19.,  26., 48., 7 1 ., Z2., 76. és .83. sz. �al. ezr . . had
kieg. területe. Par. : O cs. és kir. Fensege Fngyes 
főherczeg tbsz. . 

6. hadte8t : Kassán. Területe : Magyarorszag ; 8tZ 5., 
25., 34., 60., 65., 66. , 67. és 85. sz. gyal. ez�. hadkieg. 
területe. Par. : báró Mer/en8 Kdroly lov. tab. 

7. hadtest : TemesvlÍrt. Területe : Magyarország; a 

�9., 33., 37., 39., 43., 46., 61.  és 101.  sz. gyal. ezr. hadkieg. 
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területe. Parancsnok : bayet'Sheimi lovag Schwitzer 
Lajos tbsz. 

8. hadtest : Prágában. Területe : Csehország ; a 
11 ., 28., 35., 73., 75., 88. , 9 1 .  és 102. sz. gyal. ezr. 
hadkieg. területe. Par. : Czibulka Hubert altáb. 

9. hadte8t : Jo.�ef�tadtban. Területe :  Csehország ; 
a l 8.! 21 . , 36., 42., 74., 92., 94. és 98. sz. gyal. ezr. 
hadkleg. területe. Par. : Schiinaich Ferencz tbsz. 

10. hadtest : P1·zemyslben. Területe : Közép-Galiczia ; 
a 9., 10., 40., 45., 77., 89. és 90. sz. gyal. ezr. had
kieg. területe. Par. : Galgótzy A ntal tbez. 

11. hadtest : Lembergben. Területe : Keleti Galiczia 
és Bukovina ; a 15., 24., 30., 4 1 ., 55., 58., 80. és 95. sz. 
gyal. ezr. hadkieg. területe. Par. : Fiedler Ferdinand tbsz. 

12. hadte8t : Naqy-Szebenben. Területe : Erdély ; 
a 2., .31. ,  50., 51., 62., 63., 64. és 82. sz. gyal. ezr. 
hadkieg. területe. Par. : obstorffi Probszt Emil tbsz. 

13. hadteat : Zág1·ábban. Területe : Horvát- és Rzla.-
vonország. éB Fiume ; a 16. ,  53., 70., 78., 7!1. és 96. gyal. 
ezr. hadkleg. területe. Par. : Kloéu8 Ht/gó tbAZ. 

14. hadte8t : Innsbruckban. Területe : Tirol és 
Vorarlberg, Felső-Ausztria és Salzburg ; a 14. és 59. 
gyal. ezr. é� a tiroli cRászár val1úszok hadkil'g. terü
lete. Par_ : O cs. és kir. Fensége Jenő főherczeg lov. tábo 

15. hadteat : Sarajevoban. Területe : Busznia és 
Herczegovina ; a bosznia- hpf('zegovinai ezredek had
kieg. területe. Par. : br. Albori Jenő tbsz. 

Katonai hadparanc.mokság Zúníban. Területe : 
Dalmáczia ; a 22. sz. gyltl. ezr. hadkieg. területe. Par. : 
Hornthali Hor8elzky Kár'oly tbsz. 

Gyalog-hadosztály- s dandárparancsnokságok : 
1 .  .gy. hdoszt . : Sarajevo. 2. ddr : Sarajevo. 39. ddr : 

Doln.1a-Tuzla. 40. dd .. : Banjaluka. 7. hegyi ddr : Sara.jevo. 8. hegyi ddr : Foca. 
2. gy. hdoszt. : Jaroslau. 3. ddr : Rzeszów. 4. ddr : 

Jarosla.u. 
8. gy. hdoszt.: Linz. 5. ddr: Linz. 6. ddr : Salzburg. 
4. gy. h,loszt.: Brünn. 7. ddr : Znuim. 8. ddr : Brünn. 
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5. gy. hadoszt. : Olmütz. 9. ddr : Olmütz. to. ddr 
Troppau. 

6. gy. hdoszt. : Grácz. 1 1 .  ddr : Grácz. 1 2. ddr : Kla· 
genfurt. 

7. gy. hdoszt. : Eszék. 1 3. ddr : Eszék. 14. ddr : 
Pétervárad. 

8. gy. hdoszt. : Innsbruck. 15. ddr : Innsbruck. 
1 6. ddr : Trient. 

9. gy. hdo8zt. : Prága. 1 7. ddr és 18. ddr : Prága. 
10. gy. hadosztály: J osefstadt. 19. ddr : J osefstadt. 

20. ddr : Röruggratz. 
1 1. gy. hdoszt. : Lemberg. 21. ddr. és 22. ddr : 

Lemberg. _ 12. gy. hdoszt. : Krakkó. 23. ddr és 24. ddr : Krakkó. 
1 4. gy. hdoszt. : Pozsony. 27. ddr : Pozsony. 28. ddr : 

Sopron. 
1 5. gy. hdoszt. : Miskolcz. 29. ddr : Ungvár. 30. 

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

N.-Szeben. 
17.  gy. hdoszt. : N.-Várad. 33. ddr : N.-Várad. 

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

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

1 9. gy. hdoszt. : Pilsen. 37. ddr : Pilsen. 38. ddr : 
Budweis. 

20., 2 1 ., 22. és 23. gy. hdoszt. (csak hadjárat 
alkalmával állittatnak fel) . 

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

25. gy. hadosztály : Bécs. 49. ddr és 50. ddr : 
Bécs 

26. gy. hdoszt. (csak hadjárat alkalmával állitta-
tik fel). 

27. gy. hdoszt. : Kassa. 53. ddr : Kassa, 54. ddr : 
Eperjes. 

28. gy. hdoszt. : Laibaoh. 55. ddr : Trieszt. 56. 
ddr : Laibach. 
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29. gy. hdoszt. : Theresienstadt. 57. ddr : Theresien
stadt. 58. ddr : Reichenberg. 30. gy. hdoszt. : Lemberg. 59. ddr : Czernovitz. 60. ddr : Lemberg. 

3 1 .  gy. hdoszt . :  Budapest. 61.  ddr és 62. ddr : 
Budapest. 

32. gy. hdoszt. : Bpest. 63. ddr 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. d<]r ; Gyula. Ji ehérvár. 70. ddr : Kolozsvár. 36. gy. hdoszt. : Zágráb. 71 .  ddr : Fiume 72 ddr ' 
Zágráb. 

. .  • 

47. gy. hdoszt. : Bécs. 93. ddr : Bécs. 94. drr : Bécs. Közvetlen a zár�i katonai hadparancsnokságnak alárendelve :  4. hegyI ddr : Cattaro. 5. hegyi ddr : Zara. 
Lovas hadosztályok. 

Lovas hdoszt. : Lemberg ( 1 1 . hadtest), 18. ddr : 
Zloczów. 21. ddr : Lemberg. 

. Lov. hdoszt. : Staruslau (11 .  hdt.) ,  13. ddr : StaDIslau. 15. ddr : Tarnopol. 
Lov. hd oszt. : Jaroslau (10. hdt.), 5. ddr: Jaroslau, és 14. ddr : Ezeszów. 
Lov. hdoszt. : Krakkó (1. hadtest), 1 1 . ddr : Tarnow. 20. ddr : Krakkó. 
Lov. hdoszt. : Bécs (2. hdt.), 8. ddr : Brünn. tO. és 17. dandár : Béos. 

Lovas dandárok. 

Törzsek : 1. és 2. Békében nincsenek felállítva. 
3. Marburg ; 4. Budapest ; 5. Jaroslau ; 6. Miskolcz ; 
7. Temesvár ; 8. Brünn ; 9. Pardubitz ; 10. Bécs ; 
1 1 . Tarnow ; 12. N.-Szeben ; 13. Stanislau ; 14. Eze
szów ; 15. Tarnopol ; 1 6. Pozsony ; 17. Bécs ; 18. Zlo
czów ; 1 9. (csak hadjárat alkalmával állitt.atik fel) ;  
20. Iúakkó é s  2 1 .  Lemberg. 



�alog e�redek. 
kab ' t  . a gombokkal, világoskék pantalló, illetve magyar nadrág, 

(Csákó, sötétkék a Sim 
kékszürke köpeny.) 

.� il :el  A törzs \ A kieg. par. 
Az ezred neve �� � állomásheJye állomáshelye 

:S � j  

1 Császár _ ___ - - - - -- --

2 1. Sándor orosz czár ---
3 Károly főherczeg - - - -o - - -

4 Hoch- und Deutschmelster 
(J enő főherczeg) -- - ---

5 Klobuear __ - - - - -- - --
6 r. Károly, román király - - -

7 gr. Khevenhüller --- - - -

8 Károly István főherczeg - - -

9 gr. Clerfayt --- --- ---

10 ll. Oszkár Frigyes, svéd és 

1 1  
12 

13 

15 \ 1 4  

norV. kir. _ _  - - -- - - 

János György, szász herczeg 
Par mann ___ --- --- ---

Jung-Starhemberg ___ ---
Ernő Lajos hesseni nhercz. 
Adolf, luxemburgi nagyhercz., 

nass. hercz .. __ ___ ---

16 br. Giesl ___ ___ _ _ _  __ _ 
17 lovag Milde ___ ___ __ _ 
18 Lipót Salvator főherczeg __ _ 
19 Ferencz Ferd. főherczeg _ _  
2 0  Henrik, porosz herczeg _ _  
21 gr. Abensberg és Traun .. 
22 gr. Lacy ___ _ _ _  ___ __ _ 
23 Badeni őrgróf ___ ___ _ _  _ 
24 br. Reinliinder _ ___ __ _ 
25 Pokorny ___ ___ ___ __ _ 
26 Mihály, orosz nagyherczeg 
27 II. Lipót, belga király _ __ _ 
28 m. Viktor Emanuel olasz kir. 
29 br_ Loudon __ ___ ___ __ _ 
30 Fiedler ___ ___ ___ _ _  _ 

31 

32 Miria' '.ierézi�, császárné és 
királyné_ ___ ___ __ _ 

33 ll. Lipót császár _ ___ _ _  _ 
34 I. Vilmos, német császár és 

porosz király ___ ___ __ _ 

35 br. Sterneck ___ _ _ _  _ _  _ 
36 gr. Drowne _ _ _ __ __ _ __ _ 
37 József föherczeg ___ __ _ 

1 7 1 6  TToppau 
1741 N.-Szeben 
1715 Mostar 

1696 

1762 

1762 

1691 

1642 

1 725 

1 7 1 5  

1629 

1702 

1 8 1 4  

1733 

1701 

1703 
1674 
1682 
1 734 
1681 
1733 
1709 
1814 
1 662 
1672 
1717 
1682 
1698 
1704 
1725 

Bécs 
Eger 
Bécs 
Graz 
Brünn 
Plozemysl 

Jaroslau 
Prága 
Trebinje 
Krakkó 
Bregenz 

Lemberg 

Zágráb 
Klagenfurt 
Olmütz 
Pozsony 
Krakkó 
Kuttenberg 
Z ara 
Budapest 
Stanislau 
Losoncz 
Győr 
Laibach 
Budweis 
Temesvár 
Lemberg 

\ Troppau 
BraRsó 
Kremsier 

I Bécs 

I Sz.-Németi 
Uj vidék 
Klagenfurt 
Brünn 
Stryj 

Przemytíl 
Pisek 
Komárom 
Krakkó 
Linz 

Tarnopol 

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

1741 Gyulafehérvár N.-Szeben 

1741 Budapest 
1741 Arad 

1734 Kassa 
1683 Pilsen 
1683 Josefstadt 
J 741 N ogyvárnd 

Budapest 
Arad 

Kassa 
Pilsen 
Jungbunzlau 
Nagyvárad 

A hajtóka 
szine 

sötétpiros 
császársárga 
égszinkék 

égszinkék 
rózsaszin 
rózsaszin 
sötétbarna 
fűzöld 
almazöld 

papagáj �öld 
hamuszlO 
sötétbarna 
rózsaszín 
fekete 

buzérvörös 

S. 
s. 
f. 

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

f. 
s. 
s. 
s. 
s. 

s. 

kénsárga s. 
vörösbarna f. 
sötétvörös f. 
égszinkék f. 
rákvörös f. 
tengerzöld s. 
c8ászársárga f. 
cseresnyevöröR f. 
hamuszin f. 
tengerzöld f. 
fekete s. 
császársárga s. 
fűzöld f. 
világoskék f. 
csukaszin s. 
császársárga 

égszinkék 
hamuszin 

buzérvörös 
rákvörös 
halványvörös 
skal'látvörös 

f. 

s. 
f. 

f. 
f. 
s. 
f. 



:g . Az ezred neve 
o '"  
", '"  

38 
39 
40 
41 
42 

AI�xi�, �ro�z �a,gyher�zeg 
Schaumburg-Lippe herczeg 
Jenő főherczeg _ ___ _ __ 
Ernő Ágost, cumberlandi, 

braunschw. és lüneb. hg. 
43 Rupprecht bajor herczeg __ _ 

44 Albrecht főherczeg _ _  _ __  
45 Frigyes Agost, trónörökös, 

szász herczeg ___ ___ _ __ 
46 br. Fejérváry ___ ___ _ __ 
47 br. Beck ___ ___ ___ _ __ 
48 Ferdinand föherczeg_ _ __ 
49 br. Hess ___ ___ ___ _ _ _  

50 Frigyes Vilmos L., badeni nhg. 
51 Probszt ___ ___ ___ _ _ _  

52 Frigyes főherczeg ___ _ __ 

�� I Ati-Starhe�b�rg· . 
_:-

. 
- -� 

�� fz·���urg:sa�lielaiher���g 

55 [ br. MerkL ___ ___ _ __ 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

Lajos Salvator főherczeg ___ 
Rainer főherczeg ___ _ __ 
br. Appel _ __ ___ ___ _ __ 
Moravetz___ ___ ___ _ __ 
Lajos, bajor herczeg___ _ __ 
lovag Pitreich___ ___ _ __ 
báró Mertens 
Lajos Viktor főh�;cz;g

- _�=-

IV. Ferdinand, tosk. nhg. 
br. Kray ___ ___ ___ _ __ 
br. Reicher ___ ___ _ __ 
lovag Pitreich 

Galgótzy ---
báró Dávid 

---

---

---

---

---

. --
Albrecht württe-;;bé;ii h�;�zeg 
Schönaich ___ ___ ___ _ __ 
IX. Keresztély, dán király 
br. Salis-Soglio ___ ___ _ __ 
Fülöp, würltembergi herczeg 
lovag Gradl__ ___ ___ _ __ 
gr. Jellaéié 
Arnulf, bajor 

-h�rc��g __ --� _ _  
br. Waldstatten ___ _ __ 
lovag Sohwitzer ___ --- ---

A törzs 
állomáshelye 

A kieg. par. 
állomáshelye 

1814 Budapest Kecskemét 
1756 Debreczen Debreczen 
1733 Jaroslau Rzeszów 
1701 Czernovitz Czernovitz 

1685 Königgratz I The'resienstadt 
1814 Fehértemplom Karánsebes 
1744 Budapest Kaposvár 

1816 Przemyál Sanok 
1762 Szeged Szeged 
1682 Görz Marburg 
1798 Sopron N.-Kanizsa 
1715 Brünn St.-Pölten 
1762 Brassó Gyulafehérvár 
1702 Bécs Kolozsvár 
1741 Pécs Pécs 
1741 I Belovár Zágráb 
1661 Teschen Olmütz '''' I T�opol Brzezany 
1684 Krakkó Wadovicze 
1689 Tarnow Tarnow 

1763 Przemysl Stf\nislau 
1682 Lincz Salzburg 
1798 Bécs Eger 
1798 Bród Temesvár 
1798 Kolozsvár M.-Vásárhely 
1860 Plevlje Besztercze 
1860 MarosvástÍrh. Szászváros 
1860 Miskolcz Munkács 
1860 Ungvár Ungvár 
1860 Eperjes Eperjes 
1860 Sarajevo Szolnok 
1860 Budapest Székesfej érvár 
1860 Pétervárad Pétervárad 
1860 Trencsén Trencsén 
1860 Bécs Pozsony 
1!j60 Prága I Eger 
1860 Reichenberg Jiéin 
1860 Neuhaus Neuhaus 
1860 Esztergom Sopron 
1860 Przemyál Sambor 
1860 Eszék Eszék 
1860 Fiume Otoéaé 
1860 Lemberg Zloczów 
1883 Iglau Iglau 
1883 Besztercze Sz.-Udvarhely 

A hajtóka I� � 
szine �.� 

.q '"  

!t��iltvöröslff: 
világoskék s. 
kénsárga f. 

narancssár�a.. I 1. 
cseresnyevoros s. 
buzérvörös s. 

skarlátvörös s. 
papagájzöld s. 
aczélzöld f. 
aczélzöld s. 
csukaszin f. �apagáj�öld 1. 

amUSZln s. 
sötétvörös s. 
sötétvörös f. 
almazöld f. 
vörösbarna s. 
aczélzöld s. 
halványvörös s. 

fekete f. 
narancssárga B. 
aczélzöld f. 
ruzöld s. 
fllzöld f. 
narancssárga f. 
narancssárga B. 
halványvörös s. 
halványvörös f. 
rákvörös f. 
vörösbarna s. 
csukaszin f. 
tengerzöld s. 
rákvörös s. 
világoskék s. 
cseresnyevörös s. 
buzérvörös f. 
világoskék f. 
csukaszin s. 
cBeresnyevörös f. 
vörösbarna f. 
almazöld f. 
skarlátvörös f. 
karmazsinvör. f. 
karmazsinvör. f. 

tS .., 
co 



83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 

1 02  

Az ezred neve 

gr. Degenfeld-Schomburg 
br. Bolfras___ ___ _ _ _  _ _ _  

lovag Kees ___ _ _ _  _ __ 
Forinyák --- _ - - --- --- 1 
lovag Succovaty ___ _ __ 
br. Teuchert-Kauffmann __ _ 

br. Albori _ ___ ___ _ __ 

Horsetzky ___ ___ ___ _ __ 
lovag .. C�ibulka __ ___ _ __ 

br. Komg _ _ _  ___ ___ _ __ 

br. Joiilson __ _  ___ _ __ 

Klobus _ _ _  ___ ___ _ __ 
lovag Rodakowski _ _ _  _ __ 
báró Catinelli ___ ___ • _ _  _ 
br. Waldstiitten ___ _ __ 
Horsetzky _ _ _  ___ ___ _ __ 1 I. György, görög király --
br. Krieghammer _ _ _  _ __ 
SergiusAlexandrovitsch,orosz 

nagyherczeg ___ ___ _ __ 
Fabini _ _ _  ___ _ __ 

A törzs 
állomáshelye I A kieg. par. I állomáshelye 

1883 Komárom Szombathely 
1883 Krems Bécs 
1883 Lőcse Márm.-Sziget 
1883 Budapest 1 Szabadka 
1883 Pola Cilli 
1883 Trient Beraun 
1883 Jaroslau Gródeck 
1883 Rzesz6w Jaroslau 
1883 Prága Budweis 
1883 Theresienstadt Komotau 
1883 ülmütz M.-Schönberg 
1883 Thel'esienstadt Turnau 
1883 Lemberg Czortkow 
1883 Károlyváros Károlyváros 
1883 Triest Triest 
1883 Josefstadt Hohenmauth 
1883 1 Klosterbruck Znaim 
1883 . Krakkó Teschen 

1883 Fehértemplom Békéscsaba 
1883 Prága Beneschau 

A hajt6ka 
szine 

sötétbarna 1 f. 
karmazsinvör' l s. 
almazöld s. 
amarantvörös s. 
tengerzöld f. 
bordóvöros f. 
bordóvörös s. 
amarantvörös s. 
papagájzöld s. 
fehér f. 
sötétbarna s. 
fehér s. 
amarantvörös f. 
amal'antvörös f. 
rózsaszin f. 
világosdrap f. 
kénsárga s. 
világosdrap s. 
kénsárga f. 
tengerfüzöld s. 
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Vadás?tok. 
(K�lap fekete tollbokrétával, csukaszinű kabát és zubbony 
ffizöld hajtókával, sárga gomb, és pedig a tiroli vadász 
ezrednél simán, a tábori vadász zászlóaljaknál számozva, 
csukaszinű pantalló fűzöld szegélylyel az oldalvarrásokon, 

kékszűrke köpeny.) 

a) Tiroli osászár-vadászok (1813). 

1. ezred : 
2. 
3. 
4. 

Innsbruck. 
Trient. 
Bozen. 
Salzburg 

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

b) Tábori vadász zászlóaljak. 

,� Törzs Kiegészítö 
ul állomáshelye keret 

1 [Rawa ruska Theresienst. 
!! Königriitz KöniggI'atz 
4 Niskó Rzeszów 
5 Bielitz Olműtz 
6 Prága Pilsen 
7 Bruck Mim. Laibach 
8 Tarvis Klagenfurt 
9 Villach Grácz 

lD Steyr St.-Pölten 
11 Kőszeg Győr 
12 Reichenberg Jungbunzlau 
13 Bochnia Krakkó 
16 Jiigerndorf Troppau 

,� Törzs I Kiegészítö 
ul állomáshelye keret 

17 Bécs-Ujhely Brűnn 
19 Pozsony Komárom 
!!D Judenburg Trieszt 
21 Béc� Bécs 
\!!2 Prága Eger 
23 Tl'embowla M.-Vásárhely 
24- Budapest Budapest 
25 Most Y vielki Brűnn 
281 Abrudbánya Amd 
!l9 Zaleszczyki LOBoncz 
30 Bródy Stanislau �l lAgram lAgram 
32 Beszterczeb. Eperjes 

Bos?tnía-he'f'c?teyovinai gyal. e?t'f'ede/�. 
(Fez, világoskék kabát alizarinvörös hajtókával és sárga szá
mozott gombokkal, világoskék pantalló, kékszűrke köpeny.) 

I Száma I A törzs I A kiegészitii paranosnokság 
á l l o m á s h . l � e  

1 .  Bécs Sarajevo 
!!. Grácz Banjaluka 
3. B�dapest Doln j Q-Tuzla. 

I 4. Bécs Mostar 



Lovas e�redek. 
aj D r a g o D y O .  e z r e d e k. 

(Si8ak, világoskék kabát 8ima gombokkal, buzérvörös csizma-nadl'ággal, sötétba1'lla köpeny.) 

I � 
'0 ... "ö 
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1 
!ll 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1  
12 
13 
14 
15 

Az ezred neve 

I Ferencz császál'___ --- ---
gr. PMr _ _ _  __ _ _ _ _  _ _ _  

. . . . . . . . 
Ferdinand császár . __ ---
I. Miklós, orosz czár _ _ ---
Albrecht, porosz herczeg 
Lotharingiai herczeg _ _  "-_ 
gr. Montecuccoli ___ ---
Albrecht főh. --- --- ---
Liechtenstein herczeg ___ 
Császár ___ ___ ___ _ __ 
Mikló8 or08Z nagyherczeg 
Savolai Jenő herczeg _ _ __ 
Win isch-Griitz hg _ _ __ 

�t �  OS 
�� � 

� j �  
1768 
1672 
1768 
1672 
1721 
1701 
1663 
1618 
1682 
1640 
1688 
1798 
1 682 
1725 
1891 

A törz8 I A keret A hajtóka 
állomáshelye 8zine 

l.ancut 
'farnopol 
Krakkó 
Marburg 
Bécs-Ujhely 
Enns 
Brandeis Elm. 
Przemysl 
Lemberg 
Olmütz 
Stockerau 
Krakkó 
Klattau 
Stanislau 
Brünn 

Theresienstadtl sötétvörös 
Dobran . fekete 
Béc8 sötétvörös 
Wels fűzöld 
Marburg császársárga 
Brünn fekete 
Alt-Bunzlau kénsárga 
Pardubitz skarlátvörös 
Kolomea fűzöld 
Klattau kénsárga 
Stockerau skarlátvörös 
Olmütz császársárga 
Laun buzérvörös 

I Klattau buzérvörös 
Bécs-Ujhely fehér 

� � I � .S bO :;j  
-<l 

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



b) Bl1Szál' eBl'edek. 
(Csákó, atila, mente, sötétkék zubbony, buzérvörös magyar nadrág, 8ötétbarna köpeny.) 

Az ezred neve 

1 Császár _ _ __ _ __ _ _ _  _ __ 

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

strathearni herczeg__ _ __ 
5 gr. Radetzky _ _  _ 

6 II. Vilmos, württembergi kir. 
7 II. « német csász. és por. kir. 
8 herczeg Eszterházy ___ _ _ _  

9 gr. Nádasdy ___ _ _ _ _ _ _  

10 III. Frigyes Vilm., porosz kir. 
1 1  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 Fer�!1cz Salvator főherczeg 
16 gr. Uxküll-Gyllenband __ _ 

.t é � A törzs , A keret Az atHa - I A csákó ,Q "  
- M  � !  �.� � -- ---'----- I -----'----- I oo :ll :;:: 1l .s állomáshelye szine < 

1756 N.-Szeben INagYVárad 
1743 Brassó N.-Szeben 
1702 Gródek Arad 

1734 Bécs I Lugos 
1798 Pozsony 
1734 KlagenturtlGyöngyös 
1798 Debreczen Budapest 
1696 Kecskemét Szabadka 
1688 Sopron Sopron 
1741 CzernovitzlSzékesfejérv. 
1762 !,zombathely 

1800 Arad IKassa 

1859 Kecskemét 
1859 Nyiregyháza 
1701 Gyöngyös INyiregYh. 
1798 Budapest Debreczen 

sötétkék sötétkék s. I 
világoskék fehér s. 

8. k. fehér s. 

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

v. k. fehér f. 

s. k. sötétkék f. 
v. k. buzérvörös 8. 
s. k. hamuszin 8. 
v. k. hamu8zin 
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o) Daidás ezredek. 

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

���  A törzs I A keret 
Az ezred neve 

.. <v .. dS � A czapka 
.to g B  szine � .c � állomáshelye 

Otto főherczeg _ _ _  1 791 Czortkow Krakkó császársárga 
Schwarzenberg herczeg _ _ _  1790 Tarnow Tarnow sötétzöld 
Károly főherczeg _ _  - - - - - - 1801 Bécs Grodek buzérvörös 
Császár - - - 1813 Zólkiew Lembel·g fehér 
II. l\Iiklós�- or-;;;z �;�r_ - - - 1848 Varasd Varasd világoskék 
II. József császár _ _ _  1688 Rzesz6w Przemysl császársárga 
Fereucz Ferdinand főherczeg 1758 Most y vielki Brzezan sötétzöld 
br. Ramberg _ _ _  1718 Brzebny Stanislau buzérvörös } Fel lettek oBzlatvlI. 
II. Sándor, orosz czár _ _ _  1814 Pardubitz Theresienstadt cseresnyevörös 
br. Bothmer - - - --- -- - 1854 Székesfehérvál· Indjija sötétkék 
gr. Paar _ _ _  - - - --- --- 1860 Zloczow Zloczow sötétkék 

.c a "  �.� -<l m  

s. 
s. 
s. 
s. 
s . I f. 
f. 
s. 

f. 
s. 
f. 
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Tüzé't'dandá'l"ok. 

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

számú hadtestparancsnokság alá van rendelve. 

Tüzérigazgatóságok : 

Innsbruck, Sarajevo és Zára. 

Vártüzérigazgatóságok : 

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

aj Hadtest tüzérezredek. 

(Csákó lószőrforgóval, sötétbarna kabát skarlátvörös haj
t6kával, sárga számozott gombokkal, világoskék csizma

nadrág, kékszürke köpeny.) 

1 .  törzs :  Krakkó ; �. gr. Geldern Egmond, 
törzs : Bécs ; 3. Vilmos föh., törzs : Grácz ; 4. K ropatschek 
lov., törzs : Budapest ; 5. Albrecht föherczeg, törzs : 
Pozsony ; 6. Ferencz Ferdinand föherczeg, törzs : 
Kassa; 7. Lipót baj or hercz., törzs : Temesvár ; 8. Osá
szár, törzs : Prága ; 9. hercz. Lichten8tein J. Venczel, 
törzs : Josefstadt ; 1 0. Luitpold bajor hg., törzs : 
Przemysl ; 1 1 .  br. Smola, tör:;.s: Lemberg ; 12. György, 
Wallis I herczege, törzs : N.-Szeben ; 13. hercz. Lob· 
kowitz, törzs : Zágráb 14. br. Ludwig, törzs : Bécs. 

b) Hadosztály tüzérezredek. 

(Öltözék mint a hadtest tiIzérezredeknél.) 

1. Krakkó, 2. Olmütz, 3. Krakkó, 4. Bécs, 5. Briinn, 
6. Bécs, 7. Laibach, 8. Görz, 9. Klagenfurt, 10. Buda· 
pest, 1 1 .  Budapest, 1 2. Budapest, 1 3. Sopron, 
14. Somorja, 15. Komárom, 16. Kassa, 1 7. Miskolcz, 
18. Eperjes, 19. Nagy-Várad, 20. Temesvár, !lll. 
Lugos, !lI!lI. Pilsen, !lI3. Prága, 24. Budweis, !lI5. Josef· 
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stadt, 26. Theresienstadt, 27. Königgratz, 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. 

c) Hegyi üteg-osztály. 

Trient. 

d) Vártüzér ezredek. 

(Öltözék mint a hadtest tüzérezredeknél, de világoskék 
széles skarlátvörös szegélyzetü pantalló.) 

1. Csdszdr, törzs : Bécs ; 2. Sponner, törzs : Krakkó ; 
3. hercz. Kinsky, törzs : Przemysl ; 4. gr. Oolloredo
Mela, törzs : Pola ; 5. br. Rouvroy, törzs : Catta.ro ; 6. 
Ko lll1lrz , törzs : Komárom. 

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

1. Trient ; 2. Gyulafehérvár ; 3. Pétervárad. 

I) Hdszaki tüzérség. 

1. Tüzérségi szergyár és szertár, átvevő bizottság 
és műszaki tüzér század a bécsi arsenálban. 

2. Tüzérségi szertárak : Bergstadtl, Budapest, 
Cattaro, Graz, Innsbruck, Josefstadt, Gyulafehérvár, 
Kassa, Komárom, Krakkó, Lemberg, Mostár, Péter· 
várad, Pola, Prága, Przemysl, Sarajevo, Temesvár, 
Trient, Wöllersdorf. 

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

4. Lőporgyár : Steinban és Blumauban. 
5. Tölténygyár : Wöllersdorf. 
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Utász zászlóaljak. (1805.) 

(Csák6 ; csukaszin kabát aczélzöld hajtókával és fehéJ" 
sima gombokkal ; csukaszin pantalló aczélzöld szegély

lyel ; kékszürke köpeny.) 
1. Pozsony ; 2. Linz ; 3. Prága ; 4. Pettau ; 5. Krems ; 

6. KIos terneuburg ; 7. Budapest ; 8. Theresienstadt ; 
9. Krakkó ; 10. Przemyál ; 1 1 .  Przemyál ; 12. Gyula.. 
Fehérvár: 13. Komárom ; 14. Szeged ; 15. KIosterneu
burg. Szertár : KIosterneuburg. 

Vasuti és távirda ezred. (1883.) 

(Öltözék mint az utász zászlóaljaknál, csakhogy a galléron a 
csillagok mögött egy villám tól átczikázott szárnyas kerék 

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

Egészségügyi osapatok. (1849.) 
(Csákó ; sötétzöld kabát buzérvörös hajtókával és sárga 
sima gombokkal, kékszürke pantall6 buzérvörös szegély

lyel ; kékszürke köpeny.) 
Minden helyőrségi kórháznál egy· egy osztag. 

Vonat-osapa.tok. ( 1771.) 
(Csákó 16szőrforgóval ; sötétbal'1la kabát világoskék hajtó
kával 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. : Kra.kkó, 8. osztály : 
Prága, 9. osztály : Josefstadt, 10. osztály : Przemyál, 
1 1 .  osztály : Lemberg. 

15. oBztály : Sarajevo. 
Vonatosztályok BOBznia és Herczegovinában : Sa.ra.

j evo, Mostar. 
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Vonat-szertár : Klosterneuburg, vonatszertár-:fiók : 
Budapest és Sarajevo. 

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

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

Katonai őrcsapat a bécsi cs. kir. polgári tör
vényszéknél. 

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

kékszürke köpeny.) 
Lótenyész-in tézetek. 

aj OS . kir: lótenyész-intézetek. 
(Öltözék mint a vonatezrednél, de sárga gombokkal.) 
Állami ménes : Radautzban és Piberben. 
Méntelepek : Prága, Göding, Drohowjze, Grácz, 

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

, (Oltözék mint a huszároknál, de sötétbarna atilla.) 
Allami ménesek : Mezöhegyes, Kisbér, Bábolna, 

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

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

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

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

Iházi -Marczaltő. 
Katonai n8velő- és képző-intézetek. 

1. Hadapród iskolák : a) gyalogsági : Bécs, Budapest, 
Prága, Károlyváros, Königsfeld, Lobczow, N.-Szeben, 
Triest, Liebenau. Pozsony, Innsbruck, Temesvár, 
Marburg, Kamenicz, Lemberg ; b) lovassági : Weiss· 
kirohen (Morva) ; c) tüzérségi : Bécs, Traiskirchen ; d) utász : Hainburg. 

2. Katonai árvaház : Hirtenberg. 
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3. Katonai alreáliskolák : Fischau, St.-Pö lteL , 
Kőszeg, Kis-Marton, Kassa, Strass. 

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

to. Magasabb hadmérnöki tanfolyam : Bécs. 
1 1 . Katonai épitőmérnöki tanfolyam : Bécs. 
12. Katonai épitőmesteri tanfolyam : Bécs. 
13. Hadbiztosi tanfolyam : Bécs. 
14. Élelmezési hivatalnoki tanfolyam : Bécs. 
15. �uhakezelő tiszti tanfolyam : Bécs. 
16. Elelmező tiszti tanfolyam : Bécs. 
17. Törzst. jel. vizsgáló bizottsága : Bécs. 
18. Hadsereg lövész-iskola : Bruck. 
19. Katonai lovaglótanárképző-intézet : Bécs. 
20. Katonai lovagló, és hajtó-tanárképző intézet ; 

Schlosshof, Marchegg mellett. 
2 1 .  Katonai állatorvosi intézet és állatorvosi fő· 

iskola : Bécs. 
22. Katonai vivó- és tornatanári tanfolyam : Bécs· 

Ujhely. 
23. Gyalogsági táviró tanfolyam : Tulln. 
24. Lovassági táviró tanfolyam : Tulln. 
25. Katonai léghajózási intézet : Bécs. 
26. Katonai orvosi alkalmazó iskola : Bécs. 
27. Tiszti leánynevelő-intézet :  Hernals és Sopron. 
28. Legénységi leánynevelő-intézet : Seebenstein éR 

Szatmár-Németi. 

Katonai földrajzi intézet. 
Béosben. 

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

7. Grácz, 8. Laibach, 9. Triest, 10. Innsbruck, 1 1. Prága, 
12. Josefstadt, 1 3. Theresienstadt, 14. Lemberg, 15. 
Krakkó, 1 6., 1 7. Budapest, 1 8. Komárom, 1 9. Pozsony, 
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20. Kassa, 21.  Temesvár, 22. N.·Szeben, 23. Zágráb, 

24. Ra.gusa, 25. Sarajevo, 26. Mostár. 

Ruházati raktárak. 
l Brünn, 2. Budapest, 3. Grácz, 4. Kaiser-EberRdorf. 

Helyörségi szállító-házak. 
Bécs, Budapest, Bród, Krak�ó, Lemberg, Olmi�tz, 

Práll'a, Przemyál, Sarajevo, Trlest. 

Katonai rokkalltak háza. 
(Usukaszin kabát skarlátvörös hajt6káv� és s�ga simli 

gombokkal, világoskék panta1l6, kékszurke kopeny.) 
1. Bécs (fiók : Nenlerchenfeld); 2. Prága, 3. Nagy

Szombat, 4. LembeTg. 

Katonai fegyintézet. 
Möl1ersdorf. 

V á.rfogházak. 
Arad, Pétervárad, Theresienstadt és Komárom. 

Katonai élelmezéai raktá.rak. 
Arad Bécs, Bród, Brnck a. d./L., Budapest, BrÜlln, 

Cattaro: Czernovitz, Eszék, Finme, Franzensfeste, 
G rácz, Grodek, Görcz, Gyulafehérvár, Innsbru�k, 
Jaroslan, Josefstadt, Kassa, Klagenf�, Kolozsvar, 
Homárom, Krakk6, Laibach, Lem�erg, Lmz, Marb�.

rg, 
Nagy-Szeben, Nagy·Vál·ad, Nyrregyháza, Olmut;z, 
Pétervárad, Pilsen, Pola, Pozsony, Prág�, Przemys�, 
Ragnsa, Risano, Rzesz6w, Sopron, StaDlsla�, StrYJ, 
Székesfejérvár, Tarnow, Temesvár, ThereSlenstadt, 
Trient Triest, Zágráb, Zára, Zl:oczów. 

Ban'jaluka, Bilek, .Dolnja-T�la, Foca,. �orazda 
Mostar, Plevlje, Travrnk és Sarajevo, TrebmJe. 

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

Md .. aki igazgatóságok. 
Bilek, Brixen, Cattaro, Gyulafehérvár, Klagenfu�t, 

Komárom, Krakkó, Mostár, Pétervárad, Pola, Przemysl, 
Snrajevo, Trebinje, Trient. 
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CS. és kir. hadi tengerészet. 
Tengeré8zeti paranc8nok : a közös hauiigyminisz . 

terium tengerészeti csoport főnöke : gróf 1.1onlecuccoli 
Rudolf, altengernagy. 

* * *  

Cs. és kir. hajóhad. 

I. Vérte8 hadihajók : Erz1!erzog Kar!, Erzherzog 
Friedrich, "O»  épités alatt, Kronprinz Erzherzog 
Rudolf, Kronprinzessin Erzhe,rzogin Stefanie, Monarch, 
Wien, Budapest, Habsburg, Arpád, Babenberg (torony
hajók), , Tegetthoff (casematthajól. 

ll. Czirkáló hajók I. 08zt. : Sankt Georg, Kaiser 
Karl VI., Kais. n. Kön. Maria Theresia, IL oszt. : 
Kaiserin Elisabeth, Kaiser Franz J osef I, III. oszt. : 
Panther, Leopard, Zenta. Aspern, Tiger, Szigetvár ; 
torped6 haj6k : Meteor, Blitz, Komet, Planet, Trabant, 
Satellit, l\lagnet. 

III. Torpedó naszádok: Viper, Natter, Cobra, Boa, 
Python, Kigyó, Adler, Falke, Habicht, Sperber, 
Bussard, Condor, Uhu, Geier, Kranich, Ibis, Würger, 
Reiher, Flamingo, Marabu, Weihe, Secretiir, Harpie, 
Gaukler, Elster, Rabe, Kriihe, Staar, Kukuk, Klbitz 
(I. oszt.) ; Nr. XXXIII-XXXIX. XI-XII ; XV
XVIII ; XX-XXIV; XXVI., XXVII., XXX., XXXII. 
(Il. oszt. ) ;  Nr. H-VIII. (III. oszt.) 

IV. Jelző hajók : Miramar, Fantasie, Dalmat. 
V. Szerhajók : Pelikan, Cyclop, Pola, N njade, Gill'ant, 

Sala,maniler, PInlo, Basilisk, Nymphe, Zrinyi, Dro. 
medar, Hippos, BÜJ:I'el. 

VI. Monitorok: Temes, Bodrog, Maros, Leitha, 
Körös, Szamos és .a • .  

VII. Kikiitői és tengerpa1'li azolgnlatrn : CURtozza, 
Albrecht, Don Juan d' Austria, Kaiser Max, Prinz Engen. 

VIII. lakola hajók : Said a, Donau, Fruntl<;berg, 
A.urora, Nautilns, Albatros, Radetzky, Erzb. Fercli
na.nd Max, Alpha, Schwartzenberg, !I1öve, Spalato, 
Sebenico, Zam, G/1mma, Salamander. 

IX. Laktanya hajók .' Bellona, lium, San Rego. 
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Magyar kir. honvédség. 

Magyar királyi honvédelmi miniszte� : 

Székelyi Nyiri Sándor, vezérőrnagy, a szolgal;to: 
kivüli viszonyban, III. oszt . V. k. r. lvg., k. . . 

[ ®, CD, SZ3. 
Államtitkár : 

Va'szkai és bogyáni Gromon Dezső, v. b. t. t., �. J. r. n. k., Sz. !. r. k. k., II. oszt. v. k. r. L 
*** 

M. k. honvéd_i'éSparanc8noksÁg Budapesten. 

Fő arancsnok : Ö császári és királyi �ensége József 
lkároly Lajos) főberczeg, lovasságI .tábornok. , 

Főparancsnoki adlátus : IUobucár Vilmos altabor-
nagy. 

I. honvéd-kerület : Budapesten. 

Parancsnok : Bihar Ferencz altábornagy. 

79. honvéd gyalogdandár : Budap,esten. 

1 gyalog ezred : BudlLpesten. 1. és 2. zlJ : Buua· 
. 

pesten. 3. zlj : Félegyházán. 4. z.lj : Bud�pesten. 
2. gyalog ezred : Gyulán. 1. és 2. zlJ : Gyulan. 

3. zlj : Jászberényben. 

80. honvéd gyalog dandár : Debreczenbe� .
. 

3. gyalog ezred : De?rec�enben. 1 ., 2. és 3. z J . 
Debreczenben. 4. zi) : ZJlahon. . 

4. gyalog ezred : Nagy-Váradon. 1 . , 2. és 3. zIJ : Nagy· 
Váradon. 

II. honvód.kerület : Szegeden. 

Parancsnok : C8alány Géza vezérőrnagy. 
45. honvéd gyalogdandár : S�egeden. 

6. gyalog ezred : Szegeden. 1. és �. zlJ : S�\egeden. 
3. zlj : Nagy-BecRkeroken. <1,. zlJ : Szegeden. 
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6. gyalog ezred : Szabadkán. 1. zlj : Szabadkán. 2. zlj : 
Zomborban. 3. zlj : Uj vidéken. 

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 : KauÁn. 

Parancsnok : Jahl GU8ztáv vezérőrnagy. 
77. honvéd gyalogdandár : Kassán. 

9. gyalog ezred : Kassán. 1. és 2. zlj : Kassán. 3. zlj : 
Eperjesen. 4. zlj : Iglón. 

1 0. gyalog ezred : l\1iskolczon. 1. zlj : Miskolczon. 
2. zlj : Egerben. 3. zlj : S.-A.- Ujhelyt. 

78. ho nvéd gy.alogdandár : Szatmár
Németiben. 

1 1 . gyalog ezred : Munkácson. 1. és 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. 

73. honvéd gyalogdandár : Pozsonyban. 
13. gyalog ezred : Pozsonyban. 1 . ,  2. és 3. zlj : Pozsony· 

ban. 4. zlj : Tatán. 
1 5 .  gyalog ezred : Trencsénben. t .  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. 7.li : Balassa-Gyarmaton. 3. zlj : Jolsván. 
191 
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V. honvéd-kerület : Szókesfehérvárt. 

Parancsnok : Rohr Ferencz vezérőrnagy. 

81. honvéd gyalogdandár : Sze'kesfehérvár�. 

1 7. gyalog ezred : zékesfeh�rvárt. 1. és 2. zlJ : 
Székesfehérvárt. 3. és 4. zlJ : Veszprémben. 

18. gyalog ezred : Sopronban. 1. zlj és 2. zlj : 
Sopronban. 3. zlj : Kőszegen. 

8re. honvéd gyalogdandár : Pécsett. 

1 9. 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 : Kolozsvárt. 
Parancsnok : virtsologi Rupprecht Hem'ik vezérőrnagy. 

75. honvéd gyalogdandár : .Ko lozsvárt. 
2 1 .  gyalog ezred : Kolozsvárt. � .  és 3. zlj : Kolozsvárt. 

2. zlj : Nagy-Enyeden. 4. zlJ : Deésen. . , 

22. gyalog ezred : Maros-Vásárllelyt .
. 

1. zlJ : �.�Vasár
helyt. 2. zlj : Beszterczén és 3. zlJ : M.-Vasarhelyt. 

76. honv. gyalogdandár : Nagy -Szebenben. 
23. gyalog ezred : N a.gy.Szebenben. 1. zlj :, N .-Szeben

ben. 2. zlj : Déván. 3. zlj : E�zsébetv�rosban. ' . 24. gyalog ezred : Brass6b�n. �. zlJ : Brassoban. 2. zl� : Fogarason. 3. zlj : KézdI - Vásárhelyt. 4. zlJ . 
Csik -Szeredán. 

VII. horv.-szlavon honv.-kerület : Zágrábban. 
Parancsn.ok : Gerba Raimund altábornagy. 

83. honv. gyalogdandár : Zágrábban. 
25. gyalog ezred : Zágrá�ban. 1. zlj : Zágrábban. 

2. zlj. Varasdon. 3. zlJ : Zágrábban. 
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26. gyalog ezred : Károlyvárosban. 1 .  és 2. zlj : Ká
rolyvárosuan. 3. zlj : Goszpicsloan. 

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

3.  zlj : Uj -Gmdiskán. 
28. gyalog ezred : Eszéken. 1. és 2. zlj : Eszéken. 

3. zlj : Zimonyban. 

Honv. lovassági felügyeilS Budapesten. 

Kis·Demeteri Gaude1'nak József altábornagy. 
1.  honvéd lovasdandár : Szeged. 

3. huszár ezred : Szegeden. I. oszt. : Aradon. n. 
oszt. : Szegeden. 

4. huszár ezred : Szabadkán. r. oszt: Baján. II. 
oszt. : Szabudkáu. 

i. honvéd lovasdctndár : Budapesten. 
1. huszár ezred : Budapesten. I. oszt. : Budapesten. 

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

oszt. : Váczon. 
3. honvéd lovasdandár : Pécsett. 

7. huszár ezred : Pápán. L oszt. : Pápán. LI. oszt. : 
Zala-Egerszegen. 

8. huszár ezred : Pécsett. I. oszt. : Pécsett. II. oszt. : 
Keszthelyen. 

10. huszár ezred : Varasdon. r. osztály : Varasdon. 
II. oszt. : Veröczén. 
4. honvéd lo vasdandár : Debreczen. 

2. huszár ezred : Debreczenben. I. osztály ; N agy_ 
váradon. II. osztály : Debreczenuen. 

5. huszár ezred ; Kassán. I. oszt. : Kassán. II. oszt. : 
Nyiregyházán. 

9. huszár ezred ; Maros-Vásárhely t. I. oszt. : Szamoa
Uj vár. II. oszt. : Maros· Vásárhely. 



294 

M. kir. honvéd hol)'i hatóság. 
Budapesti m. ki,". honv. térparanc8nok�ág. 

M. kir. honvéd birósá.gok. 
M. kir. honvéd-fötörvényszék Budapesten. 
Első folyamodásu m. ki? .. honvéd·biróságok. ( .A ke· 

rületi bi,·oságok.) 
M. kir. honvédségi intézetek. 

M. kir. honv. Ludovika·A.kadémia Budapesten. 
Felsőbb tiszti tanfolya·tn Budapesten. 
M. kir. közp. honv. lovas iskola Budapesten. 
M. kir. honv. törzstiszti tanfolyam Budapesten. 
M. kir. honv. központi " uhatár Budapesten. 
M. kir. honv. központi fegyvertá'r Budapesten. 
M. kir. honv. főreáliskola Sopronban. 
M. kir. honv. hadapródiskola Pécsett. 
M. kir. honv. hadapródiskola N.· Váradon. 
M. kir. honv. helyőrségi korhllz B1tdapesten. 
M. kir. honv. élelmez6si " aktá,' Budapesten. 

M. kir. korona,őrség. 
Budapesten. 

Cs. kil'. Landweh'f'. 
(Osztrák honvédség.) 

Os. kir. Landwehr·miniszter: gr6f Welsersheimb 
Z" ,w tbsz. . 

Landwehr.főparancsnokság : Ö cs. és kir. Fensé�e 
Ra iner föherczeg, tbsz. - Adlatus : Parmann Oszkar 
altábornagy. 

Landwehr.parancsnokBágok :  (az illető hadtest· 
pal'ancsnokságok J .  

Landweh1' hadosztály parancsnokságok : 13. Bécs, 
':ll.  Prága, 22. Gráez, 26. Josefstadt, 43. Lemberg, 
44. Insbruck, 45. Przemysl, 46. Krakk6. 

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

genfurt, 5. Triest, 6. Égtlr, 7. Pilsen, 8., Prága., 
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U. Leitmeritz, 10. J unglmnzlau, 1 1 .  Jiéill, 12. Casiau. 
13. Olmütz, 14. Brünn, 15. TroplJau, 16. Krakk6, 
17.  Rzesz6w, 18. Przemysl, 19. Lemberg, 20. Sta
nisiau, 21.  St.-Pölten, 22. Csernovitz, 23. Zára, 
24. Bécs, 25. Kremsier, 26. Marburg, 27. Laibach, 
28. Pisek, 29. Budweis, 30. Hohenmauth, 31 .  Teschen, 
32 Neu Sandetz, 33. Stryj, 34. Jaroslau, 35. Zlocz6w, 
36. Kolomea. 

La;ndwehr - paranosnokság lnnsbruokban. 
Parancsnok : a 14. sz. hadtest parancsnoka. 
Orszagos lijvész-ezredek : I. Innsbruck, n. Bozen. 

Landwehr lovasság. 

I. Landwehr dzsidás ezredek : 
1 . sz. ezred : Lemberg, 
2. • Hohenmauth, 
3. « Rzesz6w, 
4. « Olmütz, 
5. • Stockerau, 
6. « Wels. 

II. Lovasított tiroli országos lijvéuek. Keret : 
Innsbruck. 

III. Lovasított dalmát országos ló'vé8zek. Keret : 
Binj. 

* 

II. P O L G Á R I  C Z I M TÁ R. 

Közös miniszteriwmok. 

I. Cs. és kir. közös külüg)'miniszterium. 

Miniszter : GoluohowslcL .J1genor gróf, arany· 
gyapjas rend lvg., a Szt I. r. n. k., I. o. vaskorona 
r. L ,  F. J. r. közk., v. b. t. t., t. 



::!9ti 

U. Cs. és kir. közös pénzüg"miniszterium. 

Miniszter : rajeczi Burián István, br. 'f. 

III. Cs. és kir. közös hadüg"miniszterium. 

Miniszter : lovag Pitreich Henrik, II. o. V. k. r., 
L. r. lvg., v. b. t. t., tbsz. 

Cs. és kir. közös legfőbb számszék. 
flnök : Plener EmS lovag, v. b. t. t. 

*** 

Jfagyar kir. miniszterelnökség. 
Miniszterelnök : borosjenői és szegedi gr. Tisza 

István, v. b. t. t., or�z. képyiselő. 
Államtitkár : Tarkovwh Jozsef, v. b. t. t. 

6 Felsége személye körüli m. kü·. 
miniszte'rium. 

�1iniszter : gr. Khuen-Héderváry Károly, 
v. b. t. t. 

UQrv.-szlav. -dalm. ki1·. miniszterium, •. 

:\liniszter : Cseh Ervin. 

lJf. ki1'. beUigyminiszterium,. 
Miniszter : borosjenői és szegedi. .gr. Ti:.s�a 

lstván, v. b. t. t., orsz. képv., ID:IDlszterelnok, a 
bel,iigyminiszterium yezetéséve� megbizva; , Allamtitkárok : Sandor Jano8, Szell Ignacz. 

Elnöki oszt. : oszt. főn. : Horváth Emil min. tan. 
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I. Főosztály. 

�a. Közjogi alosztály : Oszt.·főnök : dr. Bezerédj 
Vbkt01' mm. tan., oszt.·vezető : dr. Bzendrői Tö" 'ök 
Ferencz oszt. tan. 

I b. Községi illetőségi alosztály : Oszt.·főnök : 
dr. Bezeréd} Viktor min. tan., osztályvezető : Sacellúry 
Mihály oszt. tan. 

1 0. Állami anyakönyvi alosztály : Oszt. ·főnök : 
Madarász Elemer oszt. tan. 

II. Főosztály. 
II a. Vármegyei alosztály : Oszt.·főnök : Kaffka 

László min. tan. osztályvezető : Zeley Lajos oszt. tan. 
!I b. V�rosi alosztály : Oszt. ·főnök : dr. Némethy 

Karoly, mID. tan., oszt.·vezető : B'uth Károly oszt. tan. 
II o. Községi alo8ztály : Oszt.·főnök :  Marek Ede 

min. tan., oszt.·vezető : KolosBváry Miklós oszt. tan. 

III. Főosztály. 
Osztályfőnök : dr. Sélley Sán dor min. tan., a 

Szent· István rend kiskeresztese, a Lip6t·rend lovagja. 
Illa. Államrendőri és közbiztonsági alosztály: 

OAzt" vezető : Szab6 László oszt. tan., a F. J. rend 
lvg.. Beosztva : dr. Kégl Imre oszt. tan., Pefróczy 
LaJo

.
s tItkár, Vásárhelyf Gyula s.·titkár, dr. Tö'rök 

IstVltn fogalmaz6, dr. Aldá8sy Józse! és dr. Perczel 
Mikló8 segéd·fogalmaz6k. 

I II b. Csendőrségi alosztály :  Osztályvezető : 
Poslupiczi Kostka Pál csendőrezreues, a F. J. r. lvg., 
k. é. k., 0 Beosztva : Stolzenberg Júnos csendőr szám
tanácsos, �. a. é. k., 0 Sz.� és AlIll1l8,YY Zs(qmond 
csendőr szazados 0. Ezenkiviil beosztva : két csendőr 
törzsőrmester. 

III c. Közrendészeti alosztály : Oszt.·vezető : 
I!ö"lc8 Gyullt oszt. tan. Beosztva : Bulyovszky Ala.dár 
titkár, 

I 
dr. Ifj. Fest Lajos s.·ti tkár, Kovác8 Béla 

fogalmaz 6, Neppel Gyula s.·fogalmazó. 
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III d. Kihágási alosztály : Oszt.-vezető : Jal80-
1Jiczky Sándor oszt. tan. Beosztva : dr. ifj· Krajt8ik 
Ferencz s.-titkár, dr. Véc8ey Józ8ef fogalmaz6, Temple 
Rez8ő és Marffy István s.-fogalmaz6. 

IV. FéSo8ztály. 
Oszt.-főnök : dr. Chyzer Kornél min. tanácsos. 
IV a. Kórházi és elmebetegiigyi alosztály : 

Oszt.-vezető : dr. Rai,sz Gedeon oszt. tanácsos. 
IV b. Egészségügyi közigazgatási alosztály : 

Oszt.-vezető : dr. Téry Ödön közegészségügyi felügyelő 
cz. oszt.-tan. 

IV c. Betegápolási alosztály : Oszt.-vezető : 

V. FéSosztály. 
Oszt.-főnök : Kaffka László min. tan. 
V a. Gyámügyi alosztály : Oszt.-vezető : Madách 

László oszt. tan. 
V b. Közjótékonysági alosztály : Oszt.-főnök : 

Forray Ferencz cz. min. tan. Oszt.-vezető : dr. Gárdony 
Zsigmond oszt. tan. 

V c. Gyermekvédelmi alosztály : Oszt.-főnök : 
Forray Ferencz cz. min. tan. Oszt.-vezető : dr. Bosnydk 
Zoltán ez. oszt. tan. 

VI. Főosztály. 
Oszt.- főnök : dr. Némethy KMoly min. tan. 
Földtehermentositési pénzalap m. kir. igaz

gat6sága : Elnök : dr. Kovács Gyula oszt. tan. 
A belügyminiszteri uámvevőség. Igazgat6 : 

Payer Be'la. Számvevőségi főnök : Csada Lajos. 
Közbiztonsági ügyosztály (VII) oszt.-vezető : Kra
mer János, számtanácsos. - Számtiszt : Postl Hugó. 
Ezenkivül beosztva : hét csendőr·törzsőrmester. 

Országos levéltár : Ó'viíry Lipót, orsz. főlevéltárnok. 
Orsz. közegészségügyi tanács : elnöke dr. Müller 

Kálmán, min. tanácsos. 
Fiumei magyar kir. tengerparti kormányzó I 

dr. bár6 R08zner Ervin . 
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Fővárosi állami rendlSrség. 

. 
Ren.dőrf?kapitányság. Főkapitány : rudn6i és 

dlvékuJfalnsI Rt�dnay Béla. 
Re�dőrfőparancsnok8ág. Rendő1jőpa.-amc811 ok: 

káln6I é� ádámföldi B01'nemisza Bnldizsár. a 3. o. V. k. 
r. és F. J. r. lvg. Rendö1:főfeliigwlő : Lirkl Géza, F. J. 
r. lvg., Palágyi Kálmán, Köpf Fe1'ellcz, Pavlik 
Ferencz. Csapatsegédti8zt : csicseri O" O&Z 18tván r. 
felügyelő. 

' 

Rendszeresifett IÍllo'TnlÍny : 1 6  gyalog és 1 lovas 
őrmester ; 70 gyalog ellenőr ; 4 lovas szakltszvezető ; 
6 lovas tizedes ; 663 első osztályu és 655 másod
?sztályu gyalog ren�őr ; 131 lovas rel(dőr ; 1 30 pr6ba
Idős gyalog rendőr. Osszesen 1 676 fő. Őrszobák száma :  
77. OBzfályparanc.,noksdgok száma : lf). 
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Törvényhatóságok. -I< 

aj Megyék. 

Abauj-Torna m. : fl!' Péchy Zsigmond, alp. 
Dr. Rakovszky Endre, fJ . dr. Puky Endre. Fszb. 
Csereháti j. : Géczy Gy. Gönczi j. : Dobozy J. 
Füzéri j. : Koós Béla. Ka88ai j. : Jászay István. 
Szik8z6ij. : Putnoky Sándo Tornaij. : GedAon Aladár. 

.J1Lsó�Fehér m. ,' fp. Zeyk Dániel, alp. Szász József, 
fj. br. Bánffy JIáz�ér. Fszb. �lvi?",czij.: !,�mgrácz Géza. 
BaláZ8falvi J.: SImonfy Ala). KUJenyedl J.  : S��b? �aJ. 
G. Magyar-igeni j. : Csuka Dom. Mat'oB-uJvan J. : 
Böj the Kálm. N agy-enyedi j.: I�re József. V. ere8pataki 
j.: Incze Antal. Rena. tan. vm'. A brudbanya : pm. 
Miski József rk. Vollny József. Gyulafehe1'va1' : pm. 
Novák Fer., ;k. Roska Józs. Nagy·Enyed: pm. dr. Varró 

László, rk. Sombory Sándor. Vizakna : pm. S7.ŐCS 
József, rk. Here]!ei Károly. 

Arad m. : fp. Urbán Iván, alp. dr. Dálnoki Nagy 
Lajos, fj. Schill. József. Fszb. A1'a� j. : .a:. B,aros 
Ferencz. PécBka� j. : Senk Ferencz. Vtlago8�J' : Panzs 
Gábor. Ternovai j. : dl'. Lengyel Sándor. Radnai j. : 
Péczely Elek. Nagy' halmágyi f. : Lovich Gyula. Bor08-
.'lebesi f.: Bolyos József. B01·ob-fenő.i j. Bor.sos �éza. 

Ki8�fenőij.: Csukay Gyula. Elah J . :  Mlndm MIklós. 
Arva 7n.: fp. Csillaghy Józs., alp. Bulla Györr,y, 

íj. Zmeskál György. Fszb. Kubinij. : Zmeskal Aladár. 

Várij. : Matyuga Emil . TI'Bztenaij. : C8illaghy István. 
Náme8ztói j. : Szmetanay János. 

Bács-Bodrog m . :  fp. borsodi és �ot.ymári Latino
-vics Pál, alp. Ku.rácsony Gy., fJ . VOJmts Istv. F8Zb. 
Zombori j. : Tárczay Dezső. Zentai

,
i- : dr. ,Buday, P�l. 

A lmá8i j. : pethöi ifj .  Sutrély LIpót. O-beC8e� ): : 
<lr. Balaton Gyula, Topolyaij.: Császár Péter. Kulai J. : 

* Röviditések : tp. = főispán, alp. = a�isp�n,  . fj. = fő· 

jegyző, fszb.= főszol�abir
.
ó, m. = megye, l . = lár�, Rend. 

tan. vár. = Rendezett tanaCBU váro�, pm. - polgarmeBter, 
Ik. -renuörkuTlitány. 
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dr. Szécsényi Tamás. Apatini j. ,' mátéházi Matkovits 
Béla. Ujvidekij.: Mezei Imre. PalánÁ'ai j.: Hipp Dezső. 
Titeli j. : Szemző János. Z8ablyai j. : Nikolics Izidor. 
H6dBági j. : Szemző Károly. Bajai j. : bajsai Vojnich 
Máté. - Zenla rendezett tan. váro8 : pm. Dudás 
Lajos, rk. Madari János. 

Baranya m. : fp. br. Fejérváry Imre, alp. K6szits 
Kamill, �j . Stenge Ferencz. Fszb, Pécsi f. : Waniss 
Sándor. Baranyavári j.: Jilly Viktor. Mohácsi j. : 
Szinkovich Kliroly. Siklósi j. : Krasznay Mihály. Péc8-
váradi j. : Forray Valér. Hegyháti j.: Máthé Ödön. 
Szt· lőrinczi j.: ifj. Horváth István. 

Bars m. : fp. Kazy János, alp. Simonyi Béla, 
(j . Majláth István. Fszb. Garam-8zent-kere8zti j. : 
dr. Finka Sándo Lévai f. ,' Ord6dy Endre. Aranyo8-
maróthi f. : dr. Rudnyánszky Tit. 08zlányi f.: Ponoczky 
István. Verebélyi j. : Nedeczky V. - Rend. tan. vár. 
Kör nöczb!tnya : pm. Palkovits Emil, rk. Huzóczi 
Lajos. Ujbúnya ,' pm. Kotiers Emil, rk. Koperniczky 
JÓzRef. Léván : I'm. Bódog LajoR, rk. Kónya József. 

Békés m. : fp. dr. Lukács György, alp. dr. Fábri 
Sándor., (j. dr. Daimel Sándor. :Fszb. Gyulai f . :  
Lukács Endre. Osabai f. : . . . . . . Béké8i j. : 
Popovics Szilv. Szarva8i j. : dr. WielanrU Sándor. Szeg· 
halmi f.: Csánky Jenő. Oro8házi j.: Ambrus Sándor. 
Gyomai f. : Rohoska M. Rend. tan. vár. Gyula : pm. 
Dutkay R, rk. dr. Varga Lajos. 

Bereg m. : fp. bessenyői Beöthy Pál dr., alp. 
Jobszty Gy., Gulácsy István. Fszb. Ti8zaháti f· : 
Ekkel Elemér. Ká8zonyi j. : Morvay Zoltán. Fel
videki j.: RomlóRY Gy. Munkác8i j. : Horváth L. 
Latarczai i.: Dercsényi Miklós. Szolyvai f.: Balajthy 
M6r. - Rend. tan. vát'. BeregRz1tsz : pm. Gáthy 
Zsigmond, rk. . . . . . . Munkác8: pm. Cseh 
Lajos, rk. Fazekas B. 

Besztercze-.N aszód m. : fp. gr. Bethlen Pál, 
alp. Láni Oo<lofród, íj . Takács Károly. Fszb. Na8z6di f.: 
László Zol tán. Ó-radnai f. : Hozseb György. Jaadi j.: 
Urányi Aladár. Be8enyői i. : dr. Hunyadi Imre. 
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Rend. tan. vár. Be8ztercze : pm. Sadler Frigyes rk. 
Gyürk Zsigmond. . Bihar m. : fl). Beöthy László, alp. dr. Mlskolczy 
Ferencz. fj. Keszthelyi Zoltán. Fszb. Kijzp'onti j. : 
Nagy Márton. Szalárdi j.: Kelemen János. Elesdij. : 
Bérczy Im. Mezökereszte8i j. : Czifra Kál. Berettyó
iljJalu8i j.: Jezerniczky D. Sárréti j. : Bakacs Béla. 
Székelyhidi j. : Kovásznay Mar. Derccskei j. : Frater 
Bar. MaJrgittai j.: Nyisztor Al. Szalontai j.: Csanády J. 
08éffai j. : Markovics Kál. Tenkei i. : V.erner I>-álmán. 
Ér-miJuilyfalvi j. : Dobozy K. Beéz", i. : Eder G. 
Magyar-csékei i. : Szöllősi Ferencz. Belénye8i j. : 
Horváth Endre. Vaskohi j. : Rednik G. 

Borsod m. : fp. br. Vay Elem., alp. dr. Tarnay Gy., 
fj.Vadnay Tibor. Fszb. Miskolczij. : gr. Haller József dr. 
MezŐ-c8athi i. : Botlik József. Egri j. : Bónis Bert. 
Szent-péte1'i i. : Vadnay Istv. Szendrői j. : Zsóry GUBzt. 
Ózdi j. : ZEóry György. Rend. tan. vár. Miskolcz : 
pm. l:izentpály István rk. Lukács Béla. 

Brassó m.: Dr. hilyéni Székely Györ., alp. dr. Jekel 
Frigyes, íj. Pánczél Istv. Fszb. Hétfalusij. : Dr. Semsey 
Alatlár. Felvidéki j. : Fischer Frigyes. Alvidéki j. : 
Wendl Mór. - Rend. tan. var. Bra8só : pm. Himes 
Ferencz, rk. Farkas Mihály. 

Osanád m. : fp. dr. Meskó Sánd., alp. dr. ifj. 
Návay Lajos, fj. Hervai István. Fszb. :  Küzpont'i f.: 
Farkas MÓr. Nagylaki j. : Szójka Kálm. Batonyai j. : 
Hervay Kál. Kovacshazai j. : .Kövér Béla. - Rend. 
tan. vár. Makó: pm. Farkas József, rk. Cseresnyés 
János. 

Osik m. : fp. Mikó Bál. , alp. Becze 4nt., fj . Mihílly 
Fer. Fsz b. Osik-szt-má1·toni j. : Bartalis Agost. Osík-sze
redai j. : Fejér Sándor. GY.-8zt-miklósi j. : dr. Lázár 
Ján. Gy.-tölgyesi i. : Bogády Gyula. - Rend. tan. 
vlÍros. Osík- :)zereda : pm. dr. Ujfalusy Jenő, rk. 
Welman Géza. 

Usongrád m:fp.dr. Csathó Zsig., a�p. _dr: Cica�'i?is 
Laj., fj . Mátéffy Kálmán. Fszh. Tt8zanmnem 7· : 
dr. Horglotz István. Osongrádi j.: clr. Tasnády Imre. 
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Tiszántuli j. : Tary István. - Rend. tan. vár. 
Szente8 : pm. dr. Mátéffy Ferencz, rk. Arllody 
Kálmán. 

Esztergom m. : fp. Horváth Béla, alp. Andrássy 
Ján., fj . Szabó Mihály. Fszb. Esztergomi j. : dr. 
Perényi Kál. Pá1·kányij. : Pongrácz Kásmér. - Rend. 
tan. vár. Eszte1'gom : pm. Vimmor Imre, rk. Nieder-
mann József. , 

Fejér m. : fp. hr. Fiáth Pál, alp. Huszár Ag., 
íj . Szüts Arth. Fszh. ; Székesfehervári j. : Kálmán Vin. 
Moóri j. : Kovács Sánd. Sá?'bogárdi j. : Heltay Jen. 
Vaáli j. : Szücs Jenő. Adonyi j. : Huszár Dezső. 

Foqaras m.: fp. Bausnern Guido, alp. Kapocsányi 
Mór, fj. Belle S. Fszh. Sarkányi j. : Dombrádi Gyula. 
Törc8vári j. : Bárdassy Mihály. Fogaras'i j. : H er
szényi 1. Árpasi j. : Urdea György. 

Gömör m :  fp_ Hámos Lász.,alp. Bornemisza Lász., 
fj. Lukács G. Fszh. Roz8nyói j. : Nagy Elemér. 
Nagy·rőczei j. : Kuna Aur. Rimaszombati j. : Máriássy 
Gyula. Rimaszécsi j. : Osváth Dániel. Tornallyai i· : 
Szentmiklóssy Béla. Garamvö·lgyij.: Tomory Géza. 
Rend. tan. vár. Dobsina : pm. Szontagh B., rk. 
Csiskó János. rk . .n.lsva: pm. Basilitles Gusztáv, rk. 
Piacsek R. Nagy-Rőcze : pm. Dr. Mihalik Dezső, rk. 
Lieszkovszky G. Rimaszombat : pm. Dr. Kovács 
László, rk. id. Badiny Gy. Roz8nyó : pm. Sziklai ( ' .  
rk. Sulván S.ándor. 

Győr m. : fp. gr. Lászherg BelIs., alp. Goda Béla, 
fj . Németh Miklós. Fszb. Tósz;gef-cúllizközi j. : Szod· 
fried Józs. Sokoróaljai j. : Horváth Bál. PU8ztai j. : 
Szodfried Endre. 

Hajdu- m. : fp. Domahidy Elemér alp. RlÍs6 
Gyula, fj . Veszprémi Z. Fszb. Központi j. : Orosz 
Sándor. H.-szoboszló i i. : Náhráczky Ist. H.-bii8zör
ményi j. : Nemes Zoltán. - Rend. tan. vár. Hajdu
Böszörmény: pm. Somossy B., rk. Kelemeu Ferencz. 
Hajdu-Nánás pm. Csohany Lász .. rk. Csiha Már. 
Hajdu·Szoboszló : pm. Fekete '36.n,lor, rk. G. Tóth 
János. 
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Háromszék m.: fp. hallerkői gr. Haller János alp. 

Szentiványi MikI. fj . Vajna Mik. l<'szb. Sep8ij.: Kónya 
Miklós. Kézdi j. : 8zentkápolnai Cseh Gy. Orbaij. :  kis
halmágyi Hollaki Att. Miklo8várij. : Zathureczky Kál
mán. - Rend. tan. vá?". Kézdi- Vá8árhely : pm. dr. 
Török And., rk. köpeczi Bocz József, Sep8i·Szt.
Gyö"gy : pm. ifj. Gödri Ferencz, rk. Sübek Ede. 

Ho nt m. : fp. Lits Gyula, alp. Czobor László, fj. 
Somogyi Béla. Fszb. IpolY8ági j. : Marek Károly. 
Szo.bbi j. : Keve Károly. Nagy c8alomiai j. : HOl'ch 
Oszkár. Korponai j. : Halmay László. Báti j. : 
Nándory Pál. Rend. tan. vár. Korpona : pm. Plachy 
Gyula, rk. Molnár Lajos. 

Heves m. : fp. Ifállay Zolt., alp. Majzik Vik. fj . 
Isaák Gy. Fszb. Egri j. : Hering Kál. Gyöngyö8i j. : 
Biró József. Hatvani j. : Zaleczky Im. Heve8i j.: Kor
ponay Ist. Tiszafüredi j. : Fülöp ZoIt. Pétervasári j. : 
Drizsnyei B. - Rend. tan. vár. Eger: pm. Jankovics 
Dezső, r�. Gaál Béla. Gyöngyö8 : pm. Balogh Gy., rk. 
Csathó Odón. 

Hunyad m. : fp. Mara László, alp. Pogány Béla. 
fj . Csulay LajoB. Fszb. AlgyógJJi j. : Fekete l�ár. B-radij.: 
Krasznay Olivér. Dévai j. : Boér Gábor. Hát8zegi j. : 
Pietsch Sándor. Hunyadi j. : Török Béla. Kőri.i8-
bányai j.: ifj .  Lázár Fal"kas. Maro8-illyei j. Uor9 Ede. 
Petroz8ényi j. : Buda Károly. Puji ;". : Török Arpád. 
Szá8zváro8i j. : Fodor Gy. - Rend. tan. vár. Deva: 
pm. Kontz Domokos, rk. Géber K. Hát8zeg: pm. Muzsnai 
Béla, rk. Lenkes József. Szá8zváros : pm. Acker 
Frigyes, Tk. Mihályi B. VaJda-Hunyad : pm. Danila 
Gy., rk. Hajdu Géza. 

Jász-.Nagy-Kun-Szolnok m. : fp. Lippich 
Guszt., alp. Bagosi Kár. , fj. dr. Benkó A. Fszb. Já8z8ági 
felső j. : Balogh S. Jász8ági al8ó j. : dr. Cseh J. Tiszai 
felső j. : dr. Beleznay Emlrli' Tiszai közép j. : Jancsó 
Géza. Ti8zai al8ó j. : Busa Akos. - Rend. tan. vár. 
Jászberény : pm. Koncsek István. rk. Tllposi Márton. 
Karczag : pm. dr. Szentesy Tóth Kálmán. rk. 
Bathó Endre. Kis- Uj szállás : pm. Gál Kálmáll, rk. 
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Pethe Gáb. Mező-Tur : pm. dr. Kun Árpád, rk. Farkas 
�álmán. Szolnok :  pm. Kludik Gyula, rk. Kesik Odön. Turkeve : pm. Czihát Kár., rk. Zsengeller J. 

Kis-Küküllő m.: fp. Br. Kemény Ákos. alp. Csat6 
Gábor, fj. Fekete Gy. Fszb. h. Dicső-8zent-mártani j. : 
Pataky Sánd., Radnóthi j. : Vitályos Géza. H088zu· 
a8zói j. : Gyárfás Kár. Erz8ébetváro8i j. : Horváth 
Ákos. - Rend. tan. vár. Erz8ébetváro8 : pm. Trajá
novits János, rk. Bokros ' Emil. 

Kolozs m. : fp. gr. Béldi A.k., alp. D6zsa Endre, 
fj . Csiszár Gy. Fszb. Gyalui i. : Bidermann J. Bánffy· 
hunyadi i. : Kertész Sámuel. Almási j.: Páska Zoltán. 
Náda8menti j. : Toczaner Ö. Koloz8vári j. : Hankó 
Veress Kár. M6c8i j. : Gál Jenő. Mezőörményesi i. : 
Straub János. Tekei j. : Pap Zoltán. - Rend. tan, vár 
Koloz8 : pm. Münstermann Győző, rk. Emmerling R. 
NagysáTlIlási j. : Veszprémi Andor. Torddn : rk 
Bornemissza Gyula. 

Komárom m. : fp. Sárközy Aur., aIp.Ghyczy Dén., 
fj. Asztalos Béla. Fszb. Tatai j.: Pöcze Ján. Ge8ztesij.: 
Konkoly-Thege Laj. C8allóközi j. : Emánuel Sándo 
Udvardi j. : Baloeh Imre. 

Krassó-Bzöreny m. : fp. Pogány Károly, alp. 
Fialka Károly, fj . Issekutz Aurél. Fszb. Lugosi j.: 
Podhrászky Kor. Teme8i j. : Gartner Zoltán. Bégai j.: 
Podhrászky Andor. Facséti j. : Schönenfeld L. 
Ma1'osi i. : Knothy Gyula. Re8icza1' j. : De-Elle-Vaux 
Béla. Bogsányi j.: Huszarek Gy. Ora,viczai j. : Mot
sidlovszky Ernő. Jami j.: Korkán Péter. Moldovai j. : 
ifj. Biró Béla. Karán8ebe8i i. . dr. Talajdi Zoltán. 
Teregovai j. : id. Biró Béla. Bozovic8i j. : Makassy 
Vilmos. Or8ovai j.: Peczely Géza. - Rend. tan. vár. 
Karánsebes : pm. . . . . . .  rk. Dragomir 
Cor. Lugo8 : pm. Marsovszky Béla, rk. Prohászka 
Károly. 

Liptó m. : fp. Szmrecsányi Arisztid, alp. Jooh 
�arczel, fj. Ba11ó Rudolf. Fszb. Liptóujvári j.: Kiszely 
Arpád, Liptó-szent-mikló8i j. : Joób Gy. és Bobrov
niczky Kál. Róz8ahegyi j. : Andaházy Pál. 

20 
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Máramaros m. : fp. Perényi Zsigmond báró, alp. 
Szabó Sándor, fj . J. Bálya János: F��b. Visói j. : P!lPP 
Sim. Izavölgyij. : Scbolcz B. SztgettJ .. : S�aploncza:} L. 
Tillzavölgyi j.: Szabó József. Taraczvtzt J . : . �atfaludy 
Sándor. rl'écsöi j. : Mibályi Gábor. HU8Ztt { ' .: TOlna 
Jenő. Ökiirmezöi j. : Dr. Pál Alfréd. Dolha� 1· : H�t
faludy László. AknasugCltagi j. � Reclnik István. -

Rend. tan. vár. Marmaros-Sztget : pm. Szerémy 
György, rk. Ferenczy Bél[\,. 

Maros-Torda m. : fp. . . . . . alp. Farkas 
Albert, �j. Erősni Sán. Fszb. MM'osi felső).: �r .. Molnár 
G. Marosi als6 j.: Rozsnyay Istv. Réger:t .also 7 · : Na:� 
Elem. Régeni felsö j . .  � N yál'adi I{á�·. Nya1'(ld-s�eredatJ.: 
dr. Nagy József. - Rend. tan. var. Szasz-Regen :  pm. 
From Traugott, l'k. Gölner Sámuel. "  . . 

Moson m. : fp. Nagy Jenő, alp. OsbegYI József. f� . 
Békeffy J. Fszb. Magyar;6várij:: �e.gyi �iklós. Nezsk 
deri j. : gróf Dezasse Jan. RaJka� J . : Sőtér Fe,l'encz. 

Nagy-Küküllő m. : fp. dr. Béldi Lás�lo, .a�p. 
Somogyi Ist., fj. Scbaser. �yula. Fs�b. Nagy-8/'T!;kt J. � 
!mecs Jenő. Szentágotat J. : Schrel�er Fr. Ko�alm! 
f. : dr. Tompa István. SegesvlÍ1"t J. : dr. SZelverth 
Vilmos. Medgye�i j. : Foclor Láz. - Rend. tan. '!litr08 

Medgyes ,'  pm. dr. Theil Frigyes. rk. Dengel FrIgyes. 
Se[le!vár : ym. Walbaum Fr., rk. Vasváry Arth.ur. 

Nógrád m. : fp. szendrői Török Z olt. alp. N agy MIh., 
fj. Faj'ner Sándo Fszb. B.-gya,!,"!,a.tif : Ba:ázs Barna. 
N6grádi j. : Rákóczy Ist�. Sztrakt 7. : Sz�k�ll Ferencz. 
Szécsényi f. : Baross Arpád. Losonczt 7. : ?so.n�a 
Zsigmond. Füleki j. : Mártonfalvay Gyula. Gacst J . :  
Szakáll Ant. - Rend. tan. vár. Losoncz : pm. Wagner 
Bán., rk. Dr. Ottobáll Antal. . 

Nyitra m. : fp. Tbul'óc�y Vilmos cs. és klr. 
kamarás, alp. Markótb Gy., fJ. dr . . lios�y�l M., F,szb. 
Nyitrai j. dr. Majtbényi G. Vág u7 helYI. J. : B:ák?c�y 
Lajos. Galg6czi j. : Frideczky -, rlI?�t. Szemczt .J . :  
dr. Szalé Lajos. Nagy-tapolc8anyt J . :. ,!,ó.t� LaJOS. 
Privigyei j. : dr. Filberger Gy. Érsek-u,7van J • .  : ,!,�r. 
csányi ödön. Miavai j. : Vinkler Gyula. Holtcst 1 · : 

:�07 

Frielleczky B. Vág-sellyei j.: Langhammer Vincze. 
Pöstyén? i.: Machovics János. NiJitra-zsámbokréthi j. : 
Soóky Odön. - Rand. tan. val'. Érsek�jvár : pm. 
Kukán Imre, rk. Juszth Szilárd. Nyitra :  pm. Faschler 
Ferencz. rk. Rédéky G. Szakolcza: pm. 
rk. Nagy Sándor. 

Po zsony Tn. :  fp. beleházi Bartal Aurél, alp. Klempa. 
Bertalan, íj . Petőcz Jen, Fszb. Pozsonyi j. : Füzék Sán. 
Hegyentuli f. : N agy Ag. Nagy-8zombati j. ,' Vermes 
Zolt., Szempczij. :  Burián P. Felsö-csalluközij.: Druga 
Sándor. Al8ó-csallóközi j.: Németh D. Külsőj. : Ujj 
Ist. - Rend. tan. var os. Bazin : pm. Masát Antal. 
rk. Szemann Ján. Mudo1' : pm. Boruta P., l'k. Dubovszky 
JÓZR. Nagy-Szombat: pm. dr. Francisci Laj., rk. Kratky 
Fer. Somorja nagyközséggé alakult, polgármestere és 
rendőrkapitánya nincs. t:3zent- György : pm. Jánoska 
Gy., rk. Lederer Lajos. 

Pest-Pilis -Solt-Kis - Kún m. : fp. Beniczky 
Ferencz, alp. Beniczky Lajos, fj. Fazekas Agost. Fszb. 
Nagykátai j. : Dezseőffy Emil. Abonyi j. ,' Teszáry 
László. Kím-Szt-Miklósi j. : t:lzondy Dénes. Kiskun
félegyházai j. : dr. Endre Zsigm. Monori j. : Sárközy 
Pál, Al8o-dabasij.: ifj .  Teszény László Ráczkevei j. : 
Rudnyánszky Lász. Pomázi j. : dr. Csapó Lor. Biai j.: 
Geréby Imre. Dunavecsei f . :  Csikay Imre. Kalocsai j.: 
Helle Ján. Iúskörösij.: Szilassy Elek. Váczij.: Ivánka 
Pál. Gddöllöi j. : . - Rend. tan. var. 
Czegléd : pm. Gubody F., rk. dr. Aranyi L. Kis-Kún
Félegyháza : pm. dr. Szerelemhegyi Károly, rk. 
Gerenday József. Kis·Kún-Halas : pm. dr. Nagy Mór. 
rk. Szekér Pál. Nagykö1'Ó'S :  pm. . . . . . rk. 
Fitos ViI. Szent-Endre : pm. Maximovicb István, rk. 
dr. Zsilinszky Lajos. Vácz : pm. dr. Zádor János, rk. 
Kálló Antal. 

Sáros m. : fp. Ghillány László br., alp. ifj. Taby J., 
fj . Bánó A. Fszb., Als6·tarczai j. : Tiller Dezső. Fel8ő
tarczai f. : Bánó A. Sirokai j. : Egerer Fel'. Topolyi j. : 
Berzeviczy Rezs. Szekcsöij.: Szakmári G. Makoviczai j.: 
Kőszeghy A. Rend. tan. vr/r. Bá1·tfa': pm. Rbódy Al., 

20* 
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rk. Tóth István. Eperje8 : pm. Podhorányi Bálint, rk. 
Bánó Iván. Kis-Szeben : pm. Eiselt An., rk. Gallé 
Hugó. 

, , . Somogy m. : fp. Tallián Gr.' alp. Sarközy Bela, íj. 
Gabsovics Kár. Fszb. Kap08ván J.: Placbner S. SZlyet
várij. : Hegyessi János. Nagy-atádi l.: Tallian An�or. 
Gswrgói j. : KacskovicB. L. Marczal1, J. ; .Lehner Yllm. 
Lengyeltótij. : dr. Sva�tlCs And�r: Ta?�J:. : .Ber�ath K. 
Igali j. : Trombitás MIh. Barc8� 7. : Sarkozl Gyorgy. -:
Rend. tan. vá". Kaposvár : pm. Német Istv., rk. ld. 
LeE,osics Ignácz. 

Sopron m. : fp. gr. Széchenyi E�.,. alp. dr; Baán 
End., íj . dr. Baditz Zolt. Fszb. Sopr.om J . :  M�l�ar Istv. 
Nagy·mártoni j. : Robitcza End. KI8-1!"�rtont J . :  Wolff 
Laj.  Pl�lyai j. : Bründl Rób. G8epref!�.J' : C�ontos Fer. 
Kapuvá1'i j. : Guáry Béla. C8orna1- J. : ��Ja� Gyula. 
Rend. tan. vár. Ki8-Ma1·ton : pm. Pámlényl Gabor, rk. 
Farkas Fer. RU8zt : pm. Magyar Elek. rk. Eifert I.stván. 

Szabolcs m. : fp. br. Feilitsch Bert�.! alp. S�lk�za� 
Pál, fj . Mikecz Dezső. Fszb. Bogdány� .J' : ��,?hcsanYI 
Dezső. Dadai al8ó j. : Dobos r. Dadal /el80 J. : <?Ic�-. váry Pál. Ki8-várdai j. : Angyalossy Pal. Nagy-k�llo� 
j. : Zoltán Istv. Nyirbátorij. : dr. Lövey E.lek. TI.szat 
j. : Vidovicb Lász. - Rend. tan. vár. NYlregyhaza :  
pm. Majerszky Béla. rk. Kertész Bertalan. 

Szatmár m :  fp. Kristóffy József, alp. N agy L., 
fj. llosvay Alad. Fszb. Nagykárolyi j :  Gö��üi Póch I. 
Máté-8zalkai j. : llosvay E. F.ehér-gyarmCl;t�J:: J ék ey S. 
Erdődi j.: Damokos Fer. Szmyer- V dralJa� J. : llos:v�y 
Gusztáv. Nagybányaij. : betöltetlen. Nagy-SomlcuhJ. : 
dr. Péchy Péter. C8engeri j. : Böszörményi Endre. 
Szatmári j.: Csaba Adorján. - Rend. tan. vár. lj'első
bánya : pm. Farkas J., rk. Bay Károly. Nagyb�nya : 
pm. Gellért Endre, rk. Scbönberr Ant. N.agy-Karoly : 
pm. Debreczeni Istv., rk. Demidor Ignacz. 

Szeben m. : fp. Tbalmann Guszt., �lp. Reisse�. 
berger G., fj . Stroj a István. Fszb. Sza8z-sebesl . 1': 
Schep János. Ujegyházi j.: Hanner Guszt. Szebent J. : 
Fabritius Laj. Szeli8tyei j. : Dragits Péter. Szerda-
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helyij.: Mangesius Hermann.- Rend. tan. vár. Nagy
Szeben : pm. Drotleff József, rk. Simonis Rób. Szá8z
Sebes: pm. Dön Albert, rk. Kischer Rezső. 

Szepes m. : íp. gr. Csáky Zenó, alp. Raisz AI., 
fj. dr. Neogrády L. Fszb. Sz.-ófalvi j. : Mattyasovszky 
Bold. Ó-lublóij. : Jancsó IsLv. Késmárkij. : dr. Engel
mayer Öd. Sz.-Bzombathij. : Ujfalussy Brunó. LŐc8eij. : 
Görgey Gusz. Iglóij. : dr. Vieland Aladár. Sz.-váraljai 
j. : Vyda László. GÖlniczbrínyaij. : Winkler Pál. Rend. 
tan. vár. Gölniczbánya : pm. Menesdorfer Károly, rk. 
Dirner Alb. Igló : pm. Folgens Korn., rk. Matolcsi Ján. 
Késmárk: pm. dr. Schwarz K., l'k. Bucbala Jenő. 
Lőc8e : pm. Bojárszky Béla. rk. Tilkovszky István. 
Pop rád: pm. betöltetlen, rk. Kovács István. Szepes
Olaszi : pm. Förster G., rk. Sterbinszky B. Szepe8-
Váralja : pm. dr. Szilvási And .. rk. Turzó Miksa. 
Leibitz : pm. Roth Gusztáv, rk. Jóni Gyula. Olubló : 
pm. Gresch Gyula, rk. Rákosy Gyula. Szepe8béla : 
pm. Ludwigh Gyula, rk. Wittenberger Aurél. 

Sz.ilágy m. : fp. br. Wesselényi M�k:, alp . . dr: Keiz · 
ler György, fj.Török Ist. Fszb. Krasznat 7.:Koncsanszky 
Ferencz. Szilágy-8omlyói j. : Nagy Gy. Tasnádi j. : 
Bay Ferencz. Sz.-c8ehi f.: Kiss László. Zsibói j.: Péchy 
Imre. Zilahi j. : Tarpay Miklós:. Rend. tan. var: Szílúgy-Somlyó: pm. Lukácsfy Odön, rk. BölönYI 
Bálint. Zilah: pm. br. Diószeghy Zsigmond, rk. Takács 
János. 

Szolnok-Doboka m. : fp. gr. Bethlen Pál, alp. 
Bandy György, fj. Placsintár Ödön. Fszb. . Beth
leni j . :  Bárdy Géza. C8áki-gorbói j. : Szarvadi JÓzse�. 
Deé8i j. : Gajzágó Vilmos. Szam08ujvá" i j. : N agy LaJ. 
Kékesij.: Debreczeni Dénes. Nagy-ilondai j.: Veres 
Imre. Magyar-láposi j.: Vass Imre. - Rend . . tan. 
vár. Deé8 : pm. Szilágyi Albert, rk. Stingly ZSlgm. 
Szamosujvár : pm. Tódorffy Lukács. rk. Duha János. 

Temes m. : fp. Molnár Vik., aIp. Kabdebó Gergely, fj.  
Joannovich Sándor. Fszb. Kiizponfi l. : Prepeliczay Öd. 
Vingai j. : Pongrácz Miklós. Uj-a:r,!,�i j.: Schiiffer B�Ia. 
Lippai j. : Baroty Ferencz. Rekast J.:  Jeszenszky Jan. 
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Buziási j. : . Unger József. Csá7.-ovari f.: Győri I mre . 
Dettwi f.: Medveczky Oreszti e. Verseczij. : Csapó Géza. 
Fehé?·templomi j.: Somogyi Gyula. Kubini j. : Török 
Béla. Rend. tan. v,ir. Fehértemplom : pm. Rosin 
János, rk. Petzrik József. Vinga nagykőzséggé ala
kult át. 

Tolna m. '- fp. gr. Széchényi Sándor, alp. Dőry 
Pál, fj . Simontsits Elemér. Fszb. Központi j. : Nunko
vics Ferencz. VölgY8égi j. : Szentiványi Miklós. Duna
földvári f.: Rasovszky Jul. Simontornywi f. : Báró 
Jeszenszky György. Tamási j.: SzévaId Mór. Dombo
vári j.: Nagy István. 

Torda-Aranyos m .- fp. gr. Bethlen Géza, alp. 
dr. Betegh Mik., fj. Lovassy Andor. Fszb. Tordai j. : 
Erdélyi Elemér. Als6-jrirai f.: Ferenczy Jenő. To
roczkói j. : Zarándi R. Lipót Maro8ludasb j.: Felföldi 
Béla.. Felvinczi j. : Mészáros István. Topánfalvi j . :  
kővesdi clr. Boér István, fp. gr. Lázár István. -
Torda : pm. Csongvai Domokos. 
, Torontál m. '- fp. dr. Dellimanics Lajos, alp. J uukó 

Agoston. fj. dr. Vinczehic1y Ernő, Fszb. Nagybecs
kereki j.: Dániel Ferencz. Tó'rök-becsei j. : Csávossy 
Ignácz. Nagykikindai j . :  Horváth Zoltán. TÖ?'ó'k
kanizsai j. : Tallian Emil. N.-szt-miklósi j. : Hadfy 
Károly. Pe?'jámosi j.: Gyertyánffy Dénes. Zsombolyai 
j. : Fóris József. Csenei j. : Uzbasic8 Gáspár, Par
dányi j.: Hertelendy Imre. Módosi f.: Stein bach Antal. 
Nagy-Becskerek : pm. dr. Peresics Zcltán, rk. Reitter 
Oszkár. Nagy-Kikinda : pm. dr. Bogdan Zsivkó, rk. 
Wachtel Leó. 

Trencsén m. '- fp. Osztroluczky Géza, alp. dr. 
Schwertner Antal, fj. Barényi Ferencz. Fszb. Csaczai 
f. : Baross János. Kisucza-ujhelyi j. : Cselkó Jenő. 
Zsolnwi j. : Rudnay István. Bittsei f. : Domaniczky 
László. V ág-beszterczei j. ; Rada Ignácz, Puchói j. : 
Borcsiczky Lász. Illavai j. : . . . . . Trencseni 
f. : Motesiczky Imre. Baani j. : Zamaróczy János. -
Rend. tan. vár. Trencsen : pm. Ucsnai Er., rk. Mack J. 

Turócz m. '- fp. ifj. Justh György, alp. Beniczky 
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Kál., fj.  Beniczky Ák. Fszb. Szent-mLÍrlon-blatnicswij. : 
Ujhelyi Attila. Mos6cz-zni6i j. : Zorkóczy Tiv. 

Udvarhely m . .- fp. kishalmágyi,Hollaky Arthur, 
alp. dr. Domokos Andor, fj . gr. Lázár Ad. Fszb. Udvar
helyi j. : dr. Demeter LőrÍDcz. Sz.-keresztu?·ij. : Gálffy 
Kálmán. Homoródi j. : Szabadi Tivadar. - Rend. tan. 
var. Székely- Udvarhely: pm. Szakács Zoltán, rk. 
Szombatfalvy Lajos. 

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 i- : dr. N ehreberzky György. Perecsenyij. : 
Kovássy Elemér. Sztavnán szolgabiroi kirendeltség : 
Tahy Endre. - Rend. tan. vár. Ungvár : pmJ 
Fincziczky Mihály, rk. Berzeviczy István. 

Ugocsa m. '- fp. gr. Csáky László, alp. Becsky Emil, 
fj . dr. Varga J. Fszb. Tiszállinneni j. : Ujbelyi 
Vitkay Sándor. Tiszántúli j. : BenyovBzky Aladár. 

Vas nt. '- fp. Ernuszt József, alp. dr. Bezerédj 
István, fj . HerbRzt Géza. Fszb. Szombathelyi j. : 
Szakonyi István. Kőszegi j. : Keresztury József. Sár· 
vári j. : Nagy József. Kis-czelli j. : Jakab Bod. Vasári 
j. : Molnárfy G. KÖ" mendi j. : Pulay Fer. Mura
szombati j. : Pósfay Pongrácz. Szt-g()tfhárdij. : Papp 
Antal. Németujvári j. : Dömötör Lajos. Felső-ő1'i f. : 
Szabó Elek. - Rend. tan. vár. Kőszeg : pm. dr. 
Sisovits MikI., rk. Kőszegi Józs. Szombathely .- pm. 
Brenner Tóbiás, rk. Kisfaludy József. 

Veszprém, nt. '- fp. Kolos.wáry József, alp. I{oller 
Sándo fj. Véghelyi Kálmán. FRZb. Veszprémi j.: Kerényi 
Andor. Pápai j. : Belák Lajos. Devecseri f.: Huszár 
József. Zinzi j. : Szőnyegby Alajos. Enyingi j. : 
Kenessey M.- Rend. tan. vár. Pápa: pm. Mészáros K., 
rk. Szokoly I. Veszprém : pm. Szegletby Gy., rk. Fejes A. 

Zala ,m . .- fp. Hertelendy Ferencz, alp. Csertán 
Kár., fj. Arvai Lajos. Fszb. Tapolczaij. : Szentmiklóssy 
Gy. Sümegi j. : betőltetlen. Keszthelyi f. : Takáts 
Im. Kanizsai f. : Viosz Fer. Pacsai j. : Gaál Miklós. 
Zalaege1'szegi f. : Thassy Laj. Novai j. : Mayer István. 
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Alsó- lendvai j. : Székely Emil. Perlaki j.: Kovács 
Rezső. Letenyei j.: Merkli Antal. Osáktornyai j.: 
Kolbenschlag Béla. Szt-g1·óthij.: Malatinczki Lajos. 
Rend. tan. vár. Nagy-Kanizsa : pm. Vécsey Zsig., 
rk. Deák Péter. Zalaegerszeg : pm. Várhidy Lajos, 
rk. Csentericz Béla. 

Zemplén m. : ip. iutaki gr. Hadik B., alp. Dokus Gy., 
íj. Thuránszky Lász. Fszb. S.-a.-ujhelyi j.: Barthos J. 
Nagymihályi j. : Bajusz Andor. Szerencsi j.: Pintér 
István. Varannói j. : Diószeghy János. Bodrogközi j.: 
Bencsik Ist. Homonnai j.: Haraszti Mik. Tokaji f.: 
Füzesséry Öd. Sztropkói j. : iszb. Malonyay Tamás. 
Gálszécsi j. : Nemes Sándor. Szinnai j. : iszb. Br. 
Tischer Lajos. Rend. tan. vár. S.-A.- Ujhely : pm. 
Székely Elek, l'k. Schmid L. 

Zólyom m. : ip. Kürthy Lajos, alp. Répási Mát y., 
fj. Battik Ödön. Fszb. Breznób(tnyai j.: Bittera Géza. 
Beszterc.zebányai f.: Ujhelyi Sándor. Zólyomi j. : 
Sztrakoniczky Kálm. N agYBzalatnai j.: dr. Bende Lász. 
Rend. tan. vár. Beszte1'czebánya : pm. Csesznák Gy., 
rk. Kollárik Ján. Breznóbánya : pm. dr. Sramkó A., 
rk. Bruoth János. Zólyom: pm. Skrovina M., rk. 
Krall János. 

b) Városok. 

Arad (sz. kir.) : ip. Urbán István, pm. Institorisz 
Kálm., rk. Sarlot Dom. 

Baja (sz. kir.) : ip. Schmausz Endre, pm. dr. Hegedüs 
Alad. rk. Scheibner Gy. 

Budapest szék. főváros :  ipm. Márkus Józs., pm. 
Halmos János, alp. Matuska Alajos és Rózsavölgyi 
Gy1lla. 

Debreczen (sz. kir.) : ip. Domahidy Elemér, pm. 
Kovács József, rk. Végh Gyula. 

Gylfr (sz. kir.) : ip. gr. Lászberg R., pm. Zech
meister Kár., rk. Angyal Ann. 

Hódmező- Vásárhely : ip. Lukács György, pm. 
Juhász Mihály, rk. dr. Szalay J6zsei. 
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Kassa (sz. kir.) : ip. Péchy Zsig., pm. Münster Tiv., 

rk. Váozi József. 
Kecskemét (sz. kir.) : ip. beniczei és micsinyei 

Beniczky Fr., pm. Kada Elek, Bagi László helyettes 
pm., rk. Vámos Béla, helyettes rk. Füvessy; Imre. 

Kolozsvár (sz. kir.) : ip. gr. Béldi Akos, pm. 
Szvacsina Géza, rk. dr. Hadady Endre. 

Komárom (sz. kir.): fp. Sárközy Aur., pm. Domány 
János, rk. Sárkány Fer. 

.Maros- Vásárhely (HZ. kir.) : ip. gróf Lázár Istv. 
pm. dr. Bernády György, rk. Hegedüs Sándor. 

Nagy- Várad,: ip. Beöthy László, pm. Rimler 
Károly, rk. Gerő Armin. 

Pancsova : ip. Zákó Milán, pm. Mattanovits 
Ad., rk. Lestyánszky János. 

Pécs (sz. kir.) : ip. br. Fehérváry Imre, pm. Majorosy 
Imre, rk. Vaszary Gyula. 

Pozso ny (sz. kir.) : ip. beleházi Bartal Aurél, pm. 
Brolly Tivadar, rk. Kutsera István. 

Belmecz- és Bélabánya (sz. kir.) : fp. Lits 
GY!lla, pm. Szitnyay Józsei, rk. Krausz Kálmán. 

Sopron (sz. kir.) : ip. gróf Széchenyi Emil, pm. 
dr. Töpler Kálmán, rk. dr. Nessel Károly. 

Szabadka (sz. kir.) : fp. Schmausz End., dr. Biró 
Károly, rk. Szalay Mátyás. 

Szatmár-Németi (sz. kir.) : ip. Kristóffly József, 
pm. Papp Géza, rk. Tankóczy Gyula. 

Szeged (sz. k.) : ip. Kállay A., pm. dr. Lázár 
György, rk. Rainer J. 

Székesfejérvár (sz. kir.) : ip. br. Fiáth Pál, pm. 
Havranek Józs., rk. Reé István. 

Temesvár (sz. kir.) : ip. Molnár Vik., pm. dl'. Tel
bisz Kár., rk. Bandi Rezső . 

Ujvidék (sz. kir.) : fp. Péter Pál, pm. Szalay Lajos, 
kir. tan., rk. dr. Demetrovits Vladimir. 

f'ersecz : fp. Zákó Milán, pm. Veiiert Károly, 
rk. Szekeres Zoltán. 

Zombor (sz. kir.) : ip. borsodi és katymári Latino
vita Pál, pm. Hauke Imre, rk. Thurszky Jen/50 



lJIagyar kit'. pén�ilfJyminis�terium. 
Miniszter : Lukács László, L o. v. k. r. és a 

L. r. Iv., v. b. t. t. 
Államtitkár : Granzenstein Béla. 

KeTeskedelemilgyi m.k. miniszterium 
Miniszter : Hierony;ni K4ro�y, v. b. t. t. 
Államtitkár : dr. Grof SerenyI, Blla. 

Magya'l" kir. posta- és távirda-igazgatósá.gok
,
1 

B'ndapesten ; Ka88án ; Nagy-Szebenben ; Nag'!f-Va
rallon ; POZ8onyban ; Sopronban ; Temesvaron ; 
Péc8ett ; Zágrábban. -

EöldmivelésüfJyi m. k. miniszteTium. 
;l finiszter: Ta71ián BéLa, v. b. t. t. 
Államtitkár : Makkfalvay Géza. 

Vallás- és közoktatásügyi m. kiT. 
m inÍl;ztm'ium. 

Miniszter : Berzeviczy' Albert, v. b, t. t. 
Államtitkár : Zsilinszky Mihály. 

lt1flgyaT kiT. igazsáfJürlYminiszterium 
] gazságügyminiszter : dr., Plósz, Sándor, v. b. t. t: 
Államtitkár : dr. Bernath Geza, dr. MohaI, 

Sándor. 
" ó Az 1871. évi VIII. t .-CZ. 35. §-a 8ze1'int elJa,r 

legfőbb fegyelmi biróság.
, 

E:nöke : gróf �sáky 1\lbm. 
Kir. Curia. Elnök : NaraI dr. Szabó MIklós. Masod-

elnök : Oberschall Adolf. 
Koronaügyész : cl�. �zékely Ferencz. 

, 
I. Budapesti kir. itelő tá.bla . EIn.: Csatho Fer. 
Budapesti kir. fő-q,gyész: dr. Pongrácz J?nő: 
Balassa-gyarmatI, �rvszk. EIn. : �r. , 

K�b�n!l 
Lajos ; ügy. : dr. AtányI József. - .J.arasb.t!osag 
Balassa-Gyarmaton: Zeke Kálmán. Salgo- Ta1'Jnnon: 
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Nagy Miklós. Losonczon : Porúbszky Lajos. SZéC8ény
bm : Szerém y Béla. Szirák on : Kun Barnabás. Rét
srígon : Murányi János. 

Budapesti trvszk. Ein. : dr. Horváth Ferencz. 
Másod elnök : . . . . . . ügyész : . . . . • 

Járbir. l-III. ker. : dl'. Pécs Imre. IV. ker. : Kiss 
Károly. V. ker. : Boronkay Ign. VI. ker. : Massanek 
Rezső. VII. ker. : Dr. Schmőr Gy. VIII-X. ker. : 
dr. Degrée Al. Budapesti bünt. Drill Béla kir. 
táb! . biró. 

Budapesti k. keresked. és válMtrvszk. Eln. : 
N ag-y ()clön. 

Budapesti bünt. trvszk. Ein. : ZRitvay Leo. 
Beszterczebányai trvszk. Ein. : Boleman Laj.; 

ügy. : Skultéty István. - JfÍrbú·. Beszferczebányán : 
. Breznóbányán: Mazanek Róbert. Turócz

Szt-Má1·tonban : dr. Lang Emő. Znió-Váralián : Eder 
Ferencz. Zólyomban : Martinovich Istv. 

Egri trvszk. Ein. : Dr. Kardoss Kálmán ügy. : 
Berkó Alad. - Járbir. Egerben : Kósa Kál. Gyön
g];rjsön : Dobsa Géza. Hatvanban : Roze Gyula, 
Hcvesen : Nemcsik Kálm. Pétervásáron : Dr. Roósz 
Lf1 j os. T.-Füreden : Csel'veny Istv. 

.Fiumei trvszk. Ein. : lovag Thierry Alajos cur. 
birói czímmel és jell., ügy. : dr. Fésüs György. 

Ipo lysági trvsz7c. Ein. : Helmbacher Nán.; fő
ügyész helyettes. dr. Lipcsey Erv .- Já1·bir. Ipoly-
8ágon: Kecskemét y G. Korponán: Dutkó János. Sel
meczbányán : Liha Ant. Vámo8-Mikolán: Márton Fer, 

Kalocsai trvszk. EIn. : Bohuniczky Ö. ; ügy. : 
dr. Kenedi Imre. - Já1·bir. Kalocsán : Rihmer Kázm_ 
Kis-Kő1'ó'só'n : dr. Szagmeiszter Lajos. Kun-Halason : 
dr. Zilah Benő. Duna- Vecsén: SzikAzay Sándor. 

Kecskeméti trvszk. Ein. : Stipl Károly ; ügy. : 
Dr. Kiss J., dr. Gyalokay Sándor és Bálint Ernő alügyé
szek. - Járá8b. Kecskeméten : dr. Ballus Zsigmond. 
Ozegléden : Sárkány Gyula. Félegyhrizán : Czajlik 
Kálmán. Kun-Szt-Mikló8on : dr. Magay Sándor. Nagy
Kőrösó'n : Járai G. 
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Pestvidéki trvszk. Ein. : dr. Seyfried J. ; ügy. : 

dr. Halász Lajos. - Járbir. Pestvidéki : Muttuyánszky 
Ad. GiidöUőn : Téchy Gyula. Monoro/� : Cherier J. Nagy
Kátán : Erny Vengzel. Ócsán: Galovits Arthur. Rácz
kevén: Murraközy Arp. Szt-Endrén: Vidovich Ferencz 
Váczon : Helcz Fer. Ujpesten: Cserba Fer. 

Széfcesfehérvári trvszk. Ein. : Daróczy Ist. ; 
ügy. : Ujházi S. - Járbir. Székesfehérváron : Kálmán 
Lajos. Duna·Adonyban : dr. Borsiczky Géza. Moóron: 
Farkas Sándor. Sá?'bogárdon : Forster Antal. Vaálon: 
betöltetlen. 

Szo lnoki trvszk. EIn.: Dr. Félix Antal. ügy. : 
dr. Millassevits Sándo - Járbir. Szolnokon: Barbur L. 
JáBzberényben : Koller Kál. Ka1'czagon : Simon János. 
Kis- UjBzálláson: Firtling Sán. Mezőiú1'on :  dr. Istvánfi 
Gy. Jászapátin : Bódog Zsigmond. K7�n-Szent·MtÍrton
ban : dr. Tarcsay Gyula. AMd-Szalókon: Király G. 

II. Debreozeni kir. itéli tá.bla. Ein. : Bernáth
falvi Bernáth Elemér. 

Debreozen� kir. főügyész : Igyártó Sándor. 
Debreozenv trvszk. Ein. : dr. Szüts Miklós ; ügy. 

dr. Galánfiy Ján. - Járbir. Debreczenben : Kazinczy 
Gáb., táblabirói ez. és jell. DerecBkén : Jakó Gyula. 
Hajdú-Biisziirményben : Terelltéuyi Dániel. H.-Náná
son : járásbiró még nincs kinevezve. Püspiik-Ladány
ban : Czikó István. H.-Szoboszlón : Lengyel Imre, 
táblabirói ez. és j ell. 

Máramaros-szigeti trvszk. EIn.: Eördögh Virg.; 
ügy. : dr. Atányi József. - Já1·bir. Márma1'os-Szige
ten : Benda Bertalan. Rahón: Geréb Lipót. F.�laő
Visón: Lahner Antal. HUBzton : Petrovics L. Okiir
mezőn : Taninecz Endre. TécBőn : Kiss József. 

Nyiregyházai trvszk. Ein. : Megyeri G., curiai 
bir. ez. és jell. ; ügy. : betöltetlen. - Járbir. Nyiregy
házán : Na.gy Lajos. KiB- Várdán : Vay Pét. Nagy
Kállón : Szabó József. Nyir-Bátorban : Farkas Bert. 
Tiszaliikiin : Nyikos János. 

Szatmár-németii trvszk. Ein. : dr. Róth Fer. 
ügy. : dr. Várady Sándor. - Járbir. Szatmár-Néme-
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tiben : Veréczy Ant. kir. itélő táblai biró. E1'dődiin: 
Dániel Sándor. Fehér-Gyatrmaton : Balázs Zoltán. 
Halmiban: dr. Petróczy Zolt. Máté-Szalkán: Horváth 
Gy. Nagybányán : Papp Sándor, táblabirói ez. és jell., 
Nagy-Ká1'olyban : Szabó P. Szinyér- Váralián : Szabó 
István. Nagy-Somkuton : Szappanos József. 

Zilahi trvszk. Ein. : Benkő József; ügy. : Gazda 
Fer. főügyészi helyettes ez. és jell. - Járbir. Zilahon: 
Mezey Mór. Szilágy-Caehen : betöltetlen. Szilágy
$.omlyón : MiJe Mih., tábl. ez. és jell., pm. Lukácsfy 
Odön. TaBnádon : Dercsényi Aladár. ZBibón : Szent
miklósy József. 

III. Györi kir. itélö tá.bla. Elnök : Horváth Jenő. 
Győri kir. főügyész : Kiss József. 
Győri trvszk. Ein. : nárai Szabó Jenő ; ügy. : dr_ 

Fischer Gyula. - J�1·bir. GyŐ1·(jft: Horváth Ed<;l. Győr
Szt-Mártonban : Koloszár László. Magyar-Ováron : 
Lepossa Dániel. Nezsideren : dr. Karsay B. Téthen : 
dr. Keresztes Ferencz. 

Komáromi trvszk. Elnök : Pulay G.; ügy. : 
Dr. RévfIy Zoltán. Járbir. Komáromban : Gombos 
Kálm. EBztergomban : Magos S. MuzBlán :  Gergely 
József. Nagy· lgmándon : László Dávid. Ó- Gyallán : 
Szarka György, járásbiró. Tatán : Gábel Fer., tábla· 
birói ez. és jell. 

. Soproni trvszk. Elnök : Geiger Dezső ; ügy. : 
FIscher Imre. - Járbi1·. Sopronban : Gonzales Frigy. 
CBepregen : Takács Gyula. Csornán : dr. Vajda 
Józs. FelBő-Pulyán : Nemes István. Kapuváron : 
Horváth János. Kis-Martonban : Szabó Pál. Nagy
Matrtonban : Evel István. 

Szombathelyi trvszk. Ein.: dr.Laky Krist.; ügy.: 
Bárdossy László.- Járbir. Szombathelyen: Csiky Gerg. 
FelBő-Eőrö'n: Pogány Gusz. Kis-Czellben: dr. Szabó Im. 
Kiirmenden : illés Ant. Kőszegen : Hannibál Móricz. 
Mwra·Szombatban : Saári József. Német- Ujváron : 
dr. Gulden Kálmán. Sárvá1'on : dr. Hódosy Emő. 
Szt·Gotthárdon: dio Galgóczy E. Vasváron: Babos 
József. 
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Veszprémi trvszk. Ein. : Csenkey G. ; ügy. : 
Juraszek János. - Járbir. Ve8zprémben: Galamb 
Kristóf. Pápán: Mikovényi Ödön. Devec8erben: Perczel 
Sándo Enyingen : Mészöly Gy. Zirczen : . Marik 
László. Balaton·Püreden : dr. Segesdy Fer. 

Zalaegerszegi trvsz/c. Ein. : Stanislavs�ky Ad. ; 
ügy.: Schneic1er Gábor. - Járbi1·. Zala-EgerszegmL : 
Szupits A. Al8ó-Lendván : Hutás József. Sümegen : 
S üvegh János. Tapolczltn : Pap László. 

IV. Kassai kir. itélő tábla. EIn. : Berezelly J. 
Kassai kir. főügyész : Pak8y József. 
JJeregszaszi trvszlc. Ein. : i::lzép Géza ; ügy. : 

Reinichofszky R. - Járbir. Be1'egszaszon : Nemes J. 
All/ó-Vm'eczkén: ideig1. Felfölc1y Béla. Ilosván : Kotrba 
Nándor. M.-Kászonyban : !:lzabó Kár. Munkácson : 
Roskovich J ános.N agy-Bereznán: Ordódy Aladár. Nagy
Kaposon: Stépán Géza. Nagy-Szőllősön: Krasznay Vlk. 
Szobránczon : i::ltepán László Ungváron : Kozma Gyula.. 

Eperjesi trvszk. Eln. : �rynmus G�za dr. ; ügy. : 
váraljai Fuhrmann Imre.-Jarb �r. Epl!rJesen : Keczer 
Im. Bártfán : Keczer László. Girálton : Irinyi Csaba. 
Ki8- Szebenben : Ruttkay Aladár. Lemesen: Szekeress 
Dezső. Szvidniken : Szepesházi Imre. 

Lőcsei trvszk. Ein. : dr. Lnpkovics Józs. ; ügy. : 
Eiserth Ist. - Járbir. Lőcsén : Rácz Lajos. Gülnjczbá
nyán : Mattyasovszky Gáb. Iglón: Nádas Arpád. 
Ke8má1'kon : Borcsányi István dr. Lublón : Irányi 
Dániel. Szepesszombatban : Bárdos Géza. Szepes
Váralján : Hazslinszky Marcz. Ó-l?alván : Szövényi G. 

Kassai trvszk. Ein. : Sziráky Barna ; ügy. : dr. 
Nyékhegyi Lothár.- Járbi1·. Kassán: Nemlaha Gyul�. 
Szepsin : Windeg Rezső. Tomán : Nagy Pét. AbauJ
Szantón: Dchváby !:lándor. Szikszón : Somlódy István. 
Zsodányon : Szopkó Róbert. 

Miskolczi trvszk. Ein. : Ortvay Miksa, curiai 
birói cz. és jell. ; ügy. : Bulyovszky Guszt. - Járbir. 
Miskolczon : !:ltrazsek Ján. Edelényen : dr. Benczur 
Miklós. Mező-Csáthon : Bekény B. Mező-Kövesden : 
Szeghő K. Sajó-Szent-Péteren : dr. Rázsó Gyula. 
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Rimaszombati trvsz/c. Ein. : Kubinyi Al. ; ügy. : 

dr. Mészáros István.- Járbir. Rimrtszomhatban : Lengyel György. Nagy-Rőczén : Desseffy Árpád. Rima
Szécsen : Frits Ferencz. Rozsnyón : TiclJi Mihály. 
Tornalján : Münster Tivadar. 

Sátoralja-uj helyi trvszk. Ein. : Fornszek B. . 
ügy. : Dr. Somossy András. - Járbir. Sátoralja- Uj� 
helyen : Görgey Gyula. Gálszécsen : dr. Kai! Antal. 
Homonnán : Dezső Sándor. Kirltlyhelmeczen : Boanár 
Fer. Nagll-Mihályon: Mattyasovszky M. Szerencsen: Kőrössy István. i::iztropkón : Kádár Lajos. Tokajon : dr. Plathy Zsigmond. Varannón :  Kai! Béla. 

V. Kolozsvári kir. itélő tábla. Elnök : Fekete 
Gabor. 

Kolozsvár� kir. főü gyész : Gyrtrfils Luszló. 
Beszterpze"b Ü'vSZ/c. }<;lll. : Kendefy Dom. ; ügy. : gr. Lázár Arpád. - JáJ"bir. $eszterczén : 'Marselek Béla. !,q,szódon : Eőnczei L. O-Radnán : Kovássy G. 
Deesz· trvszlc. Eln. : Balázs Mát. ; ügy. : gr. Lázar Kál. - Járbir. Deésen: Murát Sándor. Bethlenben:  

. . . . Csáki-Gorbón : Ballok Kár. Kékesen : Veres Ferencz. Magyar-Láposon: Weeber Gyula. N agy
Ilonián : Pinkóczy Zoltán. Szamo8- Ujvárún : Simay 
János. 

Dévai trvszk. Ein. : dr. Papp Domokos ; ügy. : dr. Szász Iván. - Járbir. Déván : dr. Korber Endre. 
Al'lyógyon: Rozgonyi Viktor. Htítszegen: Jovián Vik. 
Kiirö8bányán : Brác1y Attila. Maro8-Illyen: Váradi 
Józs. Pujiban : Pászthóhy Tib. Szászvcíroson : Balogh József. Vajda-Hunyadon : dr. Na"y Lajos. 

Gyulajerwrvári trvszlc.Eln.�Nellles Sám.; ügy. : 
D�. Uj városi Miklós. - Járbir. Gyulafehé1'vtí1'on : 
SZIgethy Istv. Abrudbúnyán : Nagy János. Baláz8-
fal'ván: Enyedy Lajos. Maro8- Ujvm'on : Csegezy Gy. 
Nagy-Enyeden: Vinczenti Lajos. Vizaknán :  Korinszky 
László. 

Kolozsvári trvszk. Ein. : br. Szentkereszt y Zsig. ; 
ügy.: dr. Csipkés Kár.-Járbi1·. Koloz8vm' v idéki: Végh 
Ferencz. Kolozsvár városi :  Herczeg Zsigm. Banity-
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Hunyadon : Szabó Ödön. Hidalmáson : Űrmö8sy Kál
mán. Móc8on : Tordai Sándor. Teken : Halmágyi 
Kálmán. 

N agy -szebe�i trvszk. EIn. : dr. Kemény Gyula ; 
ügy. : Csizinszky A. - Járbir. Nagy-Szebenben : László 
József. Szász-Sebesen : Demsinszky György. Szeli8-
tyén : dr. Miksa Pompeusz. Szerdahelyen : dr. Papp 
Lajos. Ujegyházán : Jankó Andrá.s. 

Tordai trvszk. EIn. : dr. Csegezy Mihály i ügy. : 
Széplaky Ödön.- Járbir. Tordán: Vajna Vincze Al8ó
Járán : Virágháti Fl. Felvinczen : . . . . . . 
Maro8-Ludason: Laufer L. Topánfalván: . . . 

VI. Maro8vásárhel7i kir. itélő tábla. Elnök : 
Ternovszky Béla. -

Marosvásárhelyi kir.főügyész: KozmaGyula. 
Brassói trvszk. EIn. : Veér GyörgYi ügy. : Wittich 

Józs. - Járbir. B?'assón: Skita Mih. Fogarason: Göd
ner Károly. Hosszufalun : N agy Dénes. Sárkányon:  
GáE!.pár Bogdán. Zernesten : Czámpa Gusztáv. 

Gsikszeredai trvszk. EIn.: dr. Gulya Lászl. ügy. : 
. . . . . - Járbir. 08ik8zeredán : Szacsvay Im. 

OB.-Szt-Mártonban : Gye'/"gyó-Szent-Mik-
lOBon : Pál Venczel. 

Erzsébetvárosi trvszk. EIn. : Kovácsi Alb. ügy. : 
Stupjár Samu.- .Járbir. E1'zsébetvároson : Gillyén Laj. 
Dil'sÖ-Szent·Mártonban : Végh Alb. HosszuaBzón : 
Lokodi Géza. Köhalmon : Végh József. Medgye· 
sen : dr. Hegyesi Győző. NagYBinken : Gyarmathi 
Ferencz. Segesváron : dr. Németh Rudolf. Szent
Ágothán : Pildner K. 

Kézdivásárhelyi trvlJzk. EIn. : Soliom M. ; 
ügy. : Stocker Antal. - Járbir. Kézdi- Vásárhelyen : 
Fejér Kár. Kovásznán : Séra Laj. Szepsi-Szent. Györ
gyön: Sylvester Dénes. Nagy-Ajtán: Körtvélyfáy 
József. 

Marosvásárhelyi trvszk. EIn. : dr. Bodó Sándo 
ügy. : Gyárfás Lajos. - Járbir. Marosvásárhelyt : 
Hincs M. Nyá?"ád·Szeredán : Petrovits Sándor. Szász-
1"egenben : Gyalokay Sándor. 
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Sze7celyudvarhelyi trvszk. Elnök : Bodola 
Gábor, ügy. : , �iemár Kár. - Já,·bir. 8,zékely- Udvar· 
helyen : Csanadi Z. Oklándon: Harmat Odön. Székely
Keresztúron : Apathy Gy. 

VII. Nagyváradi kir. itélő tábla. EIn.: Ritóok Zs. 
Nagypáradi kir. főügyész .. Sável Kálmán. 
.il�adu trvszk. EIn. Otrubay Kár. i ügy. : dr. Mesz-

lényI Ant. - Járbir. Aradon : Kugler Istv. és Babó Iv. 
Borosjenön: Bitó J. Kisjenön: Tabajdi S.Nagy-B1bttyin
b�n :  Seress Fer. Nagyhalmágyon : Fl'its Laj. Pécs· ká?",: dr. Bazalo Béla. Radnán : dr. Embey Gyula. 
V�lagoson : dr. Szarka Sándor. Gy ulai trvszk. EIn.: Novák Kam., curiai birói cz. 
és jell; i ügy:: dr. Liszy Vikt. - Jál·bir. Gyulan: Nagy 
Kálman . . Bekésen : dr. Török Bálint. Béké8-0sabán : 
Steller Arpád. Orosházán : SalI János. Sza1"vason : 
Mészáros �. Sze(jhalmon : Kovács Lajos. 

Nagyvaradu trvszk. EIn. : Bary József i ügy. : 
dr. Nagy Géza. - Járbir. Nagy- Varadon : (városi) 
V?lyászk� Gyula. Nagy- Vá,,:adon : (vidéki) dr. Móré 
Pal. Belenyesen : Fényes Akos. Be1'eltyo- Ujfalun : 
Hubert Ottó. Élesden : Popp Aurél. Magyar-08éken : 
dr. l:leemayer Béla. Ma1'giltán : Sztachó Szevér. 
N.-Szalontún : Kovács Károly. Székelyhidon : Fényes 
Endre. Tenkén: dr. Toperczer S. Va8kohon:  Aszalay S. 

VIII. Pécsi kir. itélő tábla: EIn.: Blaskovich ütv. 
Pécsi ki7; . .főügyész : Phleps Ferencz. 
Kaposvan trvszk. EIn. : Dorner Zoltán ; ügy. : 

Kulin S. - Járbir. KaposvlÍ1"on :  Szendrőuy Dénes. 
Osurgón : Melicskó Mik. Igalon : Pataky Istv. Len
gyeltótiban : Kölgyessy Kál. Ma1'czalin : Huszár Alad. 
Nagy.Atádon : dr. Kiszely Lá.szló. Szigetváron : Batta 
Béla. Tabon .. dr. Pirovich Fel'encz. 

Nagy-kanizsai trvszk. EIn. : Tóth László ; 
ügy. : dr. Ol'osdy Laj . - Járbir. N.·Kaniz.�án : Oszter
huber László, táblabirói czim. és jell. Osáktornyán : 
Simon Lajos táblabirói ez im. és jell. Ke8zthelyen : 
Göcz Fel'encz, táblabir. cz. és jell. Letenyén: Nunkovics 
Sándor. Perlakon : Drahanovszky Géza. 
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Pécsi trvszk. EIn. : Hardi Sándor, ügy. : Csarsch 
Dezső. - Járbi1·. Pécsen : (üresedésben). DáTdán : 
Mauer Frigyes. Mohácson : Materényi Ján. Pécsvara
dan : Schill Gyula. Sásdon : Járbir. : Klie Lajos. Sik
lóBan : Visy Pál. Szent-Lőrinczen : Marjovszky Istv. 

Bzegzárdi trvszk. EIn.: Selcz József G. ; ügy. : 
Krcsmarik P. - Járbir. Szegzárdon : Kiss Károly. 
Bonyhádon : Osztrich Mih. Duna-Földvá1'on : Báthory 
Géza. Gyönkön :  Muraközy Lász. Pakson : Szentpé
tery Józs. Tamásiban : Várady János. 

IX. Pozsonyi kir. itélö tábla : EIn. : Lehóczky 
Kalmán. 

Pozsonyi kir. töügyész : Kray István. 
• ti föügyészi hely . : dr. Füzesséry 

Tibor. 
Aranyos-maróti trvszk. EIn. : Andrássy Sán· 

dor ; ügy. : Kovács·Sebestyén Laj. - Járbú'. Aranyos
Maroton : Patay László. Körmöczbányan: Havas l3. ,  
kir. táblabirói czÍmmel. Léván : CS!lbi Pogá.ny Virgil. 
Verebélyen: dr. Prónay Nándor. Ujbányán : Boc�ek 
Károly. 

Nyitrai trvszk. EIn. : Sándor Géza ; üg.v. : dr. 
Csernyánszky Aladár. - Járbir. Nyitrán : dr. Balsay 
József. ÉrBekujvú1'on : dr. Szirányi Gy. Galgóczon : 
n:i . Sándor Géza. Miaván : Jeszenszky B. Nagy-Tapol
csányban : Váray József. Privigyén :  Tivadar Lajos. 
Vág-Sellyén: dr. Gáspár Lajos. Szakolczán: dr. Hamar 
Gy. Szeniczen : Panghy Ignácz. Vúgujhelyen : dr. 
Réler Sándor. 

Puzsonyi trvszk. EIn. : Petöcz Gábor ; ügy. : Glós 
Ernő. - JÚrbir. Pozsonyban : L dr. Levatich Kál. kir. 
táblabiró., II. Eremit R. , Bazinban: Streithammer 
Józs. Duna-Szerdahelyen : Thurner Adolf. Galánthán : 
Michnay Jenő Malaczkán: dr. Gyurtsy li. !Vagy
Szombafban : I. Frankó István, II. br. Fekete Arpád. 
Somorján .' Tóth Lajos. 

Rózsahegyi trvszk. EIn. : Závody Albin ; ügy. : 
dl'. Chudovszky Géza. - Járbir. Rózsahegyen: Nagy 
Ándrás. AlBÓ-K7�binban : Szontagh Szan. Lipto-
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.Szt·Mikló8 : Jeszenszky G. Liptó - Ujváron :  Vitalis K. 
Náme8ztón� �udász Endre. Tr8zfenán: Homma Jóm. 

Trencsen� trvszk. Eln. : Hajdu Géza ; ügy. : dr. 
Brandis Pál. - Jarbir. Trencsénben: K08ztelny' And. 
Baáno.n : Mag�rle Győző. Biti8én : Zsarnoviczky Árpád. 
08aczan : ReVIczky Aurél. Illaván: Simonyi El. Puchón: 
dr. B�án ArI.Jád. Vág-Beszferczén: 'l'urcsányi Károly. 
Zsolnan: UJJady Béla, tábJabir6i cz. és jell. 

X. Szeg�di .kir .
. 
��.

�lö t!-bla : Elnök : Fabényi Fer. 
SzegedL kl,r. tou,gyesz : Lobmayer I8tván. 

. Nagy-becskerek� trvsz7c. Ein. : Zsiros Laj . ; 
ti�: : dl'. Boross Dezső. - JlÍrbir. Nagy-Becskereken : 
Alfoldy Ede. Modo8(.n: dr. Szeöke Kár. TÖ1'ök-Bec8én :  
J akabffy 'ritus. 

X.agy-kikinr!a� trvszk. �ln. : R6th Ger. ; ügy. : 
Dévan Ottó. - Jm·bH·. Nagy-Ktkindán : Einenmüller 
Ad. Billéden : Kovács Káhuáo. Nagy-Szt-Mikló8on : 
Juhász József. TÜ1'ök-Kunizsán : dr. Bernáth Gyula. 
Zsombolyan :  Lösch Antal. 

Szaba:dkai trvszk. Eln. : Polgár József ; ügy. : 
dr. Ep�rJessy Béla. - J(Í1'bá. Szabadkán: dr. Dekker 
Gy. Bac8-Alma"m :  dr. Németh Kál. Baján : Mayer 
Kár. Topolyán: dr. Mészely 1. Zen tán : l\'f !Lcsik Szilard. 

�zegedi trvszk. Ein. : dr. Hamsa Géza. ügy. : dr. 
Wmchkler István. - J,á1·bí·/,. Szegeden : Wéber Fer. 
Batlonyán: dr. Simony Ak. OBongrádon: dr. Szappanos 
Sánd. Hódmező- VaBárhelyen : Kiss Bertalan. Makon: 
Mályusz Gy. Nagylakon : Török János. Szentesen : 
Gaál Sándor. 
. .. Uj viri éki. trvszk. EIn. : Ringhofer Lajos ; ügy. : 

fŐllgyész helyettes PÚpOVlts Aur. - Járbir. Uivide
ken : Kovacsics Józs. O-Becsén : dr. Kéller S. Palun
kán : Tillinger S. Józseffalván (z8ablyai) : ObaJeczky 
Hugó. Titelen : Lestyánszky P. 

Zombpri trvszk. Eln. : Goz8du Elek ; ügy. : dr. 
Schulcz Agoston. - Járbír. Zomborban:  Dömötör Pál. 
Apatinban : Dekleva Béla. HóJSflgon : S:laM József. 
Kulán : I .errerer Guszt., táblabir. cz. és jell. 6-Becsén : 
Hetessy Kálmán. 
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XI. Temesvári kir. itéléitábla. Eln.: dr. Laazy Józa. 
Temesvári kir. főügyész : Küchler Gyula, he·  

lyettes : dr. Répászky Béla. 
Fehértemplom"b trvszk. Eln. : dr. Góth Fer. 

ügy. ; Oszlányi Kornél. - Járbil'. Fehértemplomban: 
Ottrubay Kár. Dettán : Porutiu Em. Károlyfalván : 
Ujfalussy Béla. Kubinban : Szunyogh And. Veraeczen: 
Paulovics Istv., tábl. birói cz. és j ell. 

Karánsebesi trvszk. Eln. : dr. Szokolay Béla j 
ügy. : Wiedorn Adolf. - Járbir. Kal'ánBebesen : Farkas 
Bálint. Bozovicson : dr. Pállfy D. Ó-01'sován : dr. 
Bácsmegyei Imre. Tm'egován : Sipos Kálmán. 

Lugosi trvszk : Eln. : Vojnics <:J-uidó ; ügy: ; dr. 
Virág Béla. - Járbir: Lugoson : JuschltZ K. Bogsanon : 
Antal MikI. Facseten: Mllntyán Istv. Oraviczabá1Jyan : 
Virány�stv. Szászkabányán : dr. Zemplényi Arpád. 

Pancsovai trvszk. EIn.: Vozáry J án.; ügy.: Milassin 
Kálm. - Járbir. Pancsován : Fritsch F. Alilruná1'on : 
Berényi Gyula. Antalfalván : dr. Kohányi Viktor. Per
laszon: Tóth Mihály. 

Temesvári trvszk. Ein. ; Salacz Béla ; ügy. 
Jakab/fy Pál. - Járbir. Temeavaron : Hofbauer 
Péter. Buziáson : dr. Horváth Jenő. OBákovd1-on : 
Tomka Laj. Lippán : Bene Gábor. Teme8-Rékáson : 
Barakovich Kálm4n. Uj-Aradon : dr. Csáklány Sándor. 
Vingán : Kövér Akos. 

Országos művegyészeti intézet. Orazágos mli-
vegyész : dr. Felletár Emil. .. , . 

Igazságügyi orvosi tanács. Elnok : dr. Koranyt 
Frigyes. 

M. k. honvédelmi rn.inis1tterium. 
Honvédelmi miniszter : székelyi Nyiri Sándor 

vezérőrnagy a szolgála ton kivüli viszon)' ban, 3. oszt. 
V. k. r. lvg. k. é. k. @, 0, SZ8, v. b. t. t. 

Államtitkár : Vajszkai és bogyáni Gromon Dezső, 
F. J. r. n. k.,2. o. v. k. lvg., Szt IAtv.-r. kisk., 0, v. b. t. t., 
Ilo tovarisovai kerület országgyülési képviselője.  
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Elnöki osztály (közvetlenül az államtitkár alá r�n
delve). Ugyköre : A beérkező összes beadványok fel
bontása és az illető ügyosztályok számaival jelzése. Az 
eredeti legfelsőbb elhatározások megőrzése. A sajtó
ügyek és a hivatalos nyomtatványok kinyomatása 
körül szükséges intézkedések. A .Rendeleti Közlöny. 
szerkesztése stb. Osztályvezető : Terbócz IBtván, minis
teri tanácsos, a 3. o. v. k. r. lvg., O. 

Katonai előadó. Teendője : A katonai ügyosztályok 
által elintézett és a miniszter vagy államtitkár jóvá.
hagyásának fentartott ügydaraboknak az államtitkár 
elé terjesztése. Katonai előadó (beosztva közvetlenül 
az államtitkár mellé) : Betöltetlen. 

Miniszteri parancsőrtiszt (beosztva közvetlen a. 
miniszter mellé) : roskoványi Roslwvdnyi Dez8ő 6. 
huszárezred beli százados, 0. 

Elnöki segédhivatal. Vezetője : Varga Imre, segéd
hivatali igazgató 8, 0, 0, SZl. 

I. ügyosztály. (Közvetlenül az államtitkár alá ren
delve). Űgyköre : A honvédség ügy- és szolgálati rend· 
jének ügyei. A rejtjel kulcscsal kapcsolatos ügyek. 
A katonai szolgálatra és fegyelemre vonatkozó rend
kiviili ügyek. A Szolgálati 8zfibályzatból kifolyó kér
dések tárgyalása : rendkivüli katonai események, 
kRtonai ünnepélyek stb. Karhatal mak, különítmények 
kirendelése. A közös hadseregnek tisztán kfitonai és 
katonai szervezeti ké. dései, amennyiben azok a hon
védelmi minister hatáskörét érintik. A közös hadsereg 
béke hadrendjének és elhelyezésének nyilvántartása 
és utóbbinak a X. ügyosztálylyal való közlése. Az
országgyülés és a delegáczió tárgyalásainál felmerülő, 
a· honvédséget vagy a közös hadsereget érintő katona� 
szakügyek. (Egyetértőleg az elnöki osztálylyal.) A napl 
sajtó figyelemmel kisérése ; a hirlapok katonai vonat
kozású közleményeinek elintézése. HelyreigazíM,sok 
sa.itó útján katonai kérdésekben. A magyar katonai 
iroc1filom figyelemmel kisérése és fejlesztése . .  A 
Ludovika Akadémia közlönyének ügyei. Katona.i 
tudományos egyletek, stb. Osztályvezető : Szurma/fl 
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Sándor vezérkari test. alezredes, 3. oszt. V. k. r. lvg., 
k. é. k., (D. 

I. 11gy�s�port (IV ... V., XX. és XXI. ügyosztályok). 
Csoportfonok : Hazat Samu, vezérk. test. ezredes 8 ,  0, sza. .. 
.. IV. ügyo�ztály., Ugy�öre : Minden elvi jelentőségű 
u�, mely a honvedség, Illetve népfelkelés szervezetét, 
k!egészíté.sét! kiképzését és katonai közigazgatási ügy
vl�lét érmt! ; továbbá a gazdászat, közigazgatás, ru
hazat, felszerelés, fegyverzpt és elhelyezésre vonat
kozó elvi kérdések katonai szempontból való véle· 
ményez�se. A hatóságok, parancsnokságok, csapatok 
és helYI hatóságok, továbbá a lelkészet részletes szer
vezésének, valamint a népfölkelés békeszervezetének 
kidolgozása (szervi határozványok, utasítások, stb.). 
Mindazon szervi határozványok, utasítások és szolgá
lati könyvek kidolgozásánál való közreműködés illetve 
katonai szempontból való részletes véleményezés, me
lyek az V., VI. és XV. ügyosztályban és a Il L ügy
csoportban dolgoztatnak ki. Hadműveleti ügyek általa
ban. Csapatiskolák. Az egyévi önkéntesek katonai 
kiképz�se. A vezérklu összes ügyei ; stb. Osztályvezető : 
fogarasI Tama8y Arpád, vezérk. test. ezredes, 3. oszt. 
V. k. r. lvg., (j ,  ®' .. 8, (D. V. ügyosztály. Ugyköre : A honvéd helyőrségi- és 
csapatkórházak, valamint gyengélkedő házak szerve· 
z�se (az illető ügyosztályokkal egyetértMeg) ; egyálta
laban a honvéd egészségügyet és gyógyszerészetet 
érintő összes kérdések. Az orvosi szaktudományba 
vágó ös�zes ügyek. A honvéd egészségüg.vre, továbbá. 
a honvedorvosok, gyógyszerész· tisztviselők és egyéb 
egészségügyi személyzetre vonatkozó szabályok és 
utasítások kidolgozása (az érdekelt ügyosztályokkal 
egyetértőleg). Felülvizsgálati ügyiratoknak orvosi 
szempontból való elbirálása és a VIII. díjosztálvtól 
felfelé az összes havidíjasok feliilvizsgálatánál �'aló 
közremílködés. Törvényszflki orvosi leletekre és bizo· 
nyítványokra vélemények szerkesztése. A honvéd
orvosok tudományos továbbképzésére és a katona· 
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orvosi tanulmány előmozdítására vonatkozó üg) ek. 
RatonaorYosi pályamunkák. A hűnvédorvosi alkal
mazó iskolára vonatkozó ügyek. Az egészségügyi 
segédek kiképzésére szolgáló tanfolyamok összeallí
tása. Egyéb egészségügyi tanfclyamokra és iskolákra 
vonatkozó ügyek. A honvédorvosi tisztikar és f!y6gy
szerész-tisztviselők, továbbá n segédorvoshelyettesek 
és egyévi önkéntes·gyógyszerészek személyi ügyei ; stb. 
Osztályvezető : Dr. J(epes Gyula, vezértörzsorvos, F. J. 
r. t. k., 3. oszt. V. k. X· lvg . (j , ®. (D. 

XX. ügyosztály. Ugyköre : A Ilonvédség és népföl
kelés mozgósítási ügyei. A közös hadsereg mozgósí· 
tási kérdései, amennyiben azok a honvéllséget és 
nép fölkelést érintik. A magasabb paraucsnokságok· 
nak és politikai hatóságoknak a mO/gósítási e[ömnn· 
kálatokra vonatkozólag esetről-esetre kiadandó intéz
kedések összeállítása, illetve kezdeményezése (az érue
kelt ügyosztályokkal egyetértőleg) . A hadrend meg
állapítasa és nyilvántartása (a IV. ügyosztálylyal 
egyetértőleg). Mozgósítás esetére a honvédség és nép
fölkelés számára felavatandó lovakról sz6l6 kimut:Ltás 
összeállítása és ezen lovak kiutalása, stb. Oszt.tl y
vezető : Nikié János, vezérkari test. ezredes, k. é. k., 
(D. Sza. .. 

XXr. ügyosztály. Ugyköre : A honvéil szakképző
intézetek és tanfolyamok (honvéd-törzstiszti és felsőbb 
tiszti tanfolyam, - élelmező tisztképző tanfolyam, 
kezelőtiszti tanfolyam, központi lovasiskola) szerve
zése, vezetése katonai. tudományos és gaz(ltiszati tekin· 
tetben. A közös hadseregbeli szakképző - intézetekbe 
és egyéb iskolák ba vagy tanfolyu.::nokba, mivari lovar
dába vezénylendő tisztek és tisztviselők lIiszemelése, 
illetve felmentése és az ezen tisztekre vonatkozó 
személyi ügyek véleményezése. A honvéd nevelő- és 
képzőintézetek szervezése, valamint vezetése katonai. 
neyelésügyi, tudományos és gazdászati tekintetben, stb_ 
Osztályvezető : Schuler Jenő, 17. gy. ezredbeli ezredes, 
k. é. k., CD, Sza. 

II. 11gycsoport (II , III. és IV. ügyosztályok). Cso-
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portfönök : bartavári Barl'Uska Mik8a, 3. huszárezred
beli ezredes, k. é. k" 0, SZ3. 

II. ügyosztály. Ugyköre : A tábornokok, katona
állományú törzs- és főtisztek, valamint a hadapródok 
(tiszt jelöltek), továbbá a lelkészek, az állatorvosok, 
építészmérnökök és építésügyi számvevő tisztviselők 
ősszes személyi ügyei. Ezen személyi ügyekhez tar
toznak : rangmeghatározás, kinevezés, beosztás, fő
jelentések és minősítvényi táblázatok, előléptetés, 
áthelyezés és vezénylés, parancsnoksággal való meg
bizások, szabadságolás, nemesség, előnevek, cs. és kir. 
kamarási méltó ság, felülvizsgálat, nyugdíjazás, ma
gasabb rendfokozat _ adományozása, őrnagyi helyi 
alkalmazásra való előjegyzés, ujbóli beosztás, átlépés 
a tartalékba, a szolgálaton kivüli viszonyba vagy 
polgári államszolgálatokba, áthelyezés a közös had
seregtől (cs_ kir. honvédségMl), illetve a közös had
sereghez (cs. kir. honvédséghez), tiszti rendfokozat
ról való leköszönés, a honvédség kötelékéből való 
elbocsátás, halálesetek bejelentése, személyi és sebe
sülési pótdíjak, valamint kegydíj ak adományozására 
vonatkozó javaslatok, kitüntetésekre vonatkozó javas 
latok, u. m. rendjelek és legfelsőbb elismerések, 
a tisztek szolgálat idejének megállapítására vonat
kozó tárgyalások, névváltoztatások, tisztek előjegy
zése a testőrséghez, tisztek áthelyezése a honvédség 
egyik állománycsoportjából a másikba. előlegek, segé
lyezések és jutalmazásokra vonatkozó javaslatok, il
letve vélemények, alapítványi és segélyösszegekben 
való részesítés (az illető ügyosztályokkal egyetértőleg) . 
A tényleges, tartalékos, nyugállományu, szolgálaton 
kivüli viszonybeli és várakozási illetékkel szabad
ságolt tábornokok, a katonaállományu törzs- és fő
tisztek, a lelkészek, állatorvosok, épftészmérnökök 
és építésügyi számvevő tisztviselők, valamint a 
tényleges és tartalékos hadapródok (tiszt jelöltek) 
ÖSBzetes nyilvántartása. A tisztek nejeinek és gyer
mekeinek összes személyi ügyei, ideértve a külföldre 
szóló útleveleket is. Tiszti étkezdék, tiszti alapok, 
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tiszti takarékpénztárak, tiszti egyenruházati egyle
tek és a honvéd tiszti lóbeszerzési egylet ügyei, stb. 
Osztályvezető : Török Kálmán, 21. gy. ezredbeli 
alezredes, k. é. k., .0, Sz;'. 

III. ügyosztály. Ugyköre : A magyar állam terü
letének honvédségi, hadkiegészítési és népfölkelési 
kerületekre való felosztása és az erre vonatkozó 
kérdések tárgyalása. A védtörvény, honvédségi és 
népfölkelési törvény, valamint a védtörvény utasí
tások szerkesztésénél való közreműködés. A hon
védségi törvény végrehajtására vonatkozó utasítások 
szerkesztése. A hadsereg kötelékébe tartozó egyé
neknek a védtörvénynyel kapcsolatos és szolgála
tukra, valamint nyilvántartásukra vonatkozó ügyei
ben véleményadás, a mennyiben ezek elvi jelen
tőségüek. Az összes legénység kiegészítése, nyil
vántartása, állománykezeléee, állománykiegyenlítés, 
valamint létszám felett való vezetés és a legény
ségnek különleges szolgálatokra való beosztása. 
A népfölkelésre kötelezettekből a hadiczélokra szük
ségelt másnemű szolgálatokra igényelt egyéneknek 
kivetése és ezeknek alkalmlLzása iránti intézkedések. 
A legénységnek, továbbá a törzsőrmesterek és 
törzsőrmesterjelöltek, műmesterek és fegyvermes
terek összes személyi és katonai szolgálati ügyei, 
a hadapródok, a kezelő törzsőrmesterek és jelöltek 
kivételével. A koronaőrség ügyei. A honvédség ló
ügyei. Pótlovazásl ügyek stb. Osztályvezető : Baitz 
J6zsef vezérk. test:. alezredes, k. é. k., Éi ,  0. 

VI. ügyosztály. Ugyköre : A honvédcsapatok és inté
zetek gazdászati ügyei. A honvéd hatóságok, csapatok 
és intézetek ingó vagyonára vonatko7.ó leltári szám
adások. A honvéd csapatok és intézetek i,letéki ügye ,
nek tárgyalásR. A kezelőti�ztek és kezelő-törzsőrmes
terek személyi ügyeinek tárgyalása. A katonai ellá
tásról szóló 1875. évi LI. és 1 896. évi XVI. törvény
czikk alapján megállapított nyugc1íjak lltalványozásft, 
továbbá a ti�zti és legén�ségi özvegyek és árvák 
ellátásáról szóló 1887. évi X X., valamint az utóbbi-
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nak kiterjesztéséről szóló 1891.  évi X. �s 1 �96. évi 
IV. törvényczikk alapján igényelt nyug�l�ak �s neve· 
lési járulékok illetékességének megállapltasa es utal
ványozúsa iránti intézk�d�sek, . nemkülön�en �zen 
özve<>"yek és árvák kegydlJ Hántl folyamodvanyalllak 
tárgyalása stb. Osztályvezető : Schmer Ferencz, I. o. 
főhaclbiztos, F. J. r. lvg., CD· 

III. tJgycsoport. (VII. XVIII. és XIX. ügyoRztályok.) 
Csoportfönök : Pltp Bela, altábornagy, 3. oszt. V. k. 
r. lvg., k. é. k., @, 0.. Szg. .. ' 

VII. ügyosztály : Űgyköre : A honvéd kozpont� 
ruhatár és központi fegyvertárra vonatkozó S9.erVl 
határozványok és szolgálati utasítások szer�esztés�, 
továbbá a ruházat, fölszerelés, fegyverzet, l őszer es 

vonatanyag, nemkülönben az ,á�yneműek keze,lése és 
elszámolására vonatkozó utasltasok szerkesztese. Az 
öltözeti és fölszerelési szabályzat szerkeszt�sére, mód�
sítására stb. vonatkozó összes ügyek, tovabbá a ruha
zati és fölszerelési czikkek. A honvédség és népfölk�lés 
összes ruházati és fölszerelési ügyeinek tárgyali1sa. 
CsendőJségi fegyverzet és lőszer ügyek (a �VI. �g�
osztály lyal egyetértőleg), stb. Osztályvezető : !'f a,Jn1.k 
Béla, I. oszt. föhadbiztos, 3. oszt. V. k. r. es F. J. 
r. lvg. Ö ,  CD· .. . , 

XVIIl. ügyosztály. Ugyköre : A honvédelmi tarcza 
évi költségvetésének megállapítása és az erre V0X;i1t
kozó tárgyalások. A zárszámadási ügyek t�rg�·absa. 
A gazdílszat-közigi1zgatási ügyvitelre, a szamVl�elre 
és szám ellenőrzésre vonatkozó szervezeti és szolgalati 
szabályzatok, valamint utasítások szerkesztése; A hor;
védség élelmezésére vonatkozó szabályzatok es, u�asl
tások kidolgozása, a IV. ügyosztálylyal e?yeter�őleg, 
stb. Osztályvezető : Berlekovié Jdnos, vezerhadbIztos, 
F. J. r. lvg., CD· .. k ' XIX. ügyosztály. Ugyköre : , A  honvé(� csapa� es 
intézetek elhelyezési ügyei. AI�omás va1tozt�taso�ra 
a legfelsőbb engedély kikérésenek kezdemenye.zese 
a szükséges építkezések biztosítása elő.tt, a IV; ugy
osztálylyal egyetértőleg. A csendőrségi állomasokon 
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a területi népfölkelő osztagok ruházati és fels1erelési 
készletei elhelyezésének biztosítása, stb. Osztályvezető : 
Panuska Lasz[ó, őrnagy, 8 . CD, SZ3. 

IV. ügycsoport. (VIII/a. és VIII/b. ügyosztályok). 
Csoport főnök : Szentgyör.gyi Lajos, min. tan. 0, 0. 

VIII/a. ügyosztály. Ugyköre : A véderőre és az 
ujonczjutalékok megajánlására vonatkozó törvény
javaslatok tárgyalása, szerkesztése és indokolása. 
A védtörvény végrehajtására vonatkozó utasítás szer
kesztése, értelmezése, esetleg módosítása és kiegészí
tése. Ujonczozási előmunkálatok és az ujonczállítási 
ügyek. A sorozó járások és sorozó székhelyek, a had
kiegészítési és a honvédkiegészítő kerületek beosz
tása, illetőleg megállapítása. A közös hadseregbeli 
egyévi önkéntesek minden ügyei , stb. Osztályvezető : 
Payr Vilmo8, osztályt!l,nácsos, F. J. r. lvg., 0. 

VIII/b. ügyosztály. Ugyköre : A távollévők és telje
sen ismeretlenek pllhatolása iránti intézkedések ; a. 
közigazgatási hatóságok e részbeli működésének fel
ügyelete. Rendkívüli intézkedések a tömeges szöké
sek ellen. A monarchia határain kívül tartózkod& 
magyarországi illetőségií álJításkötelesek hlortózkodási 
helyének puhatolása ; ottani megvizsgáltatásR, vagy 
hRzautasíttatása iránti intézkedés, 11 tó állítása, felül
vizsgáltatása, kezeltetése, stb. Osztályvezető : Sán ta. 
Je1'omo8, ministeri titkár, (ideig!.), 0. 

V. ügycsoport (X. és XIV. ügyosztályok). Csoport· 
főnök : Szuborits .4ntal, min. tan., Lt. r. lvg., 0. 

X. ügyosztály. Ugy köre : A katonaság beszáll:í.solá
�áról szóló 1879-ik évi XXXVI. és az 1 '95-ik évi 
XXXIX. törvényczikkek végrehajtása és a közös 
hall sereg elszállásolása. A hadsereg és a honvédség 
lószükségletének fedezéséről szóló 18í3 ik évi XX. 
törvényczikk végrehajtása. A kiszolgált altisztek alkal
mazásáról szóló 1873-ik évi II. törvényczikk végre
hajtása, stb. Osztályvezető : Dr. Melichá1' Kálmlln, 
osztály tanácsos, 3. o�!"t. V. k. r. és F. J. r. Ivg., 0. 

XIV. ügyosztály. Ugyköre : A m. kir. honv. minis
ter felügyelete alá tartozó alapítványokra vonatkoz6 
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összes ügyek, kivéve alapitv�nyi helyek adományo
zását cfendőregyének részére. (Lásd XVI. ügy
osztály ügybeosztását. A kö:r.ös h idsereg nevelő- és 
képzőintézeteinél rendszeresített mngyar állami és 
magán-alapítványi helyek betöltése iránti intéz
kedések. A honvéd nevelő- és képzőintézetekben 
lévő növendékek átlépése a közös hadsereg nevelő
és képzőintézeteibe, kincstári, fizetéses, magyar állami 
ésmagán alapítványi helyekre. Honvédtisztek leányai
nak nevelésére, illetőleg ",zoknak hazai nevelő-inté
zetekben való elhelyezésére vonatkozó ügyek. A moz
gósítás esetére behívott nem tényleges állományú 
legénység gyámol J;!élküJi családtagjainak segályezé
sé ről szóló 1882. évi XI. törvényczikk végrehajtása, 
stb. Osztályvezető : Láner Gyula, min. tan. (czim- és 
jelleggel), 0. 

VI. ÜgyCBoport (XI. és XVII. ügyosztályok). Csoport
főnök : Biró Pál, min. tan., 3. o.V. k. r. és F.J. r. lvg., 0. 

XI. ügyosztály. Ugyköre : A hadkötelezettség ellen 
elkövetett visszaélések iránti intézkedések. Az össze· 
irásra való jelentkezés elmulasztása (védtörv. 35. §.) ; 
valamint a sorozá.s vagy felülvizsgálatról igazolat· 
lanul való távolmaradás (védtörvény 44. §. 1 -ső be· 
bezdés) ellen benyujtott felfolyamodványoknak har
madfokban való elintézése. A hadseregbeli és honvéd 
tartalékos havidíjasok ; a nem tényleges állományú 
hadseregbeli katonák és honvádek ; valamint a jelent· 
kezésre kötelezett népfölkelők által, a jelentkezési 
szabályok ellen elkövetett kihágásoknak harmadfok
ban való elintézése. A nem tényleges állományú 
hadseregbeli és honvéd egyéneknek a polgári ható
ságoknál teljesítendő nyilvántartása és az ezen nyil
vántartással összefüggésben levő mindennemű ügyek, 
stb. Osztályvezető : székelyföldvári Szildgyi Emil, 
ogztálytanácsos, 3. o. y. k. r. lvg., 0, 0. 

XVII. ügyosztály. Űgyköre : A kivételes nősülési 
engedélyek iránti folyamodványoknak elintézése. Osz· 
tályvezető : tapolylucskai és kükemezei Bánó Zoltán, 
oBztálytan1í.csos, t, 0· 
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':I. ügycsop�rt
.
(XUla. és XlJIb. ügyoszt.l. Csoport

főnok : ehrenheuUl Schyttra István, min. tan., Lt. r. 
lvg., 0, 0· 

XUla. ügy�sz.�ály. Ügy köre : A papok (papnöven
dékek és papJeloltek), a tanítók (képezdei növendé
kek és tanítójelöltek) ügyei ; tanulóknak adható ki
véte�es ked�ezmén{'ek. Az ?röklött mezei gazdaságok 
tulaJ�on��amak (butokosamak) mÜlden ügyei. Ellen
őrzésl elJ!trás, stb. Osztályvezető : Dr. Ege1·t Józ8ef, 
titkár, 0, (ideiglenesen). • 

XIUb. ügyosztály. Űgyköre : A családfentarták 
minden ügyei. Ellenőrzési eljárás a családfentartókra. 
nézve. A csendőrség kötelékébo tartozó e"yéneknek 
mélt,ány lá�t érdemlő családi viszonyok fen forgása 
�seten valo elbocsátása (a XVI. ügyosztálylyal egyet. 
ertőleg), stb. Osztályvezető : Szohner Antal osztály-
tanácsos, 0, 0· 

' 

VIII . .. ügycBoport (IX. és XII. ügyosztályok) .  Cso
portfőnok : Lm'man József, min. tanácsos, a 3. oszt. 
V. k. r. lvg., 0. 

�X'. ügyosztály. Űgyköre : Az ujonczállítás (fő sorozás, 
felulvlzsgálatok) eredményéről szóló kimntatások ada
tainak számszerinti megvizsgálása és ezzel összefü"O'ő 
minden intézkedés. Az ujonczkivetés és számba\·it�l 
előkészítése iránti intézkedés ; az ujonczjntalékoknak 
kivetése és számb,avétele a hatóságok áital beterjesz . 
tett adato� alapJ!tn, stb. Osztályve�ető : Dr. altorjai 
Oaoboth .. Stmon

,
. osztályt�nácsos, (czlmmel és jell.), 0. 

XU. ugyosztaly. Ugykore : A hadkötelezettség ellen 
?1�öV'etett vis�zaélések iránti intézkedések. Az össze
uasra való Jelentkezés elmulasztása. Hadszökevé
nyeknek, a korosztály és sorsszám rendjén kívül val& 
állittatásuk ellen közbevetett felebbezések elintézése. 
Az I-VI. számu honvéd kerületi pnrancsnokságok 
terü!etén levő honvéd parancsnokságok, hatóságok 
és Illtézetekhez Horvát-Szlavonországból ozímükre 
érkező horvát szövegű közleményeknek magyar 
nyelvre \'aló forditása. A horvát nyelven is kiatlandó 
kiatlványoknak magyar nyelvből horvát nyelvre val& 
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forditása. A ministerium többi ügyosztályaiban ma
gyar nyelven készített, horvát nyelven is kiadand6 
munkálatoknak ezen nyelvre fordítása, stb. O$ztály
vezető : Tóth Tivadar, osztálytan_, 3. o.V. k. r. lvg., 0· 

Csoporton ki vüI. 
Közvetlenül az államtitkár alá rendelve. 

(XV. és XVI. ügyosztály.) 
XV:·ügyosztály. Ügyköre : A honvé� (k�tonai) bün

tető igaz, ágszolgáltatásra, a honvéd bU'ósagok szerv.e· 
zetére, a fegyelmi és becsületüg:vekre von�tkozó tor
vények, szabályok, l'endeletek stb. szerk€szt�s�. A hon· 
véd hadbirói tisztikarra vonatkozó utafltasok stb. 
kidolgozása. A honvéd hadbirói személyzet. minden 
személyi ü"'ye. A honvéd· és csendörtisztek, havidíjasok, 
valamint ;; honvéd és csendőrlegénység büntető bir6-
sági fegyelmi becsületlig:vi, adóssági és végrehajtási 
ügy�i (nz énlekelt ügyo8.ztályo� érte.sí�ése me�l�tt): 
A honvédtisztek. csendőrhsztek ef; bavldlJasok nősulsl 
ügyei , stb. Osztályvezető : bereznai Hanskarl Sándo.r, 
tábor1;lok-had biró, 2. oszt.V. k. r. lvg., F. J. r. kp. k. csll· 
laggal, 0, 0· .. ,, _. , .  

XVI. Ügyosztály. Ugyköre : A c�enuor to�zs- es fő-
tisztek mindennemű személyi ügyel, úgymmt : aj a 
tiszti kinevezésekre s czimbeli rendfokozatok adomá
nyozására vonatkozó felségfelterjesztések ten-ezetének 
szerkesztése ' b )  felülvizscrálati, nyugdíjazási és kegy
díj ügyek ; ej a tiszti, va�mint a l�génységi léts.zám
boz tartozó csendőrségi egyének kltüntetése és Jutal
mazása iránti előterje8ztések ; d) a csendőrtisztek, 
badapl'ódok és szám-.:ivők m!nősít�é�yl. t�bl�z�tai
nak megőrzése valammt ezek Időnkmti klegeszltesén 
vonatkozó int�zkedések ; e j a csendőrhadapródok éE 
tiszthelyettesek kinevezése iránti előteIjesztések ; fJ 
csendőrtisztek és hadapródok beosztása, áthelyezése és 
vezénylése ; g) szabailságolások ;  hj tisz�i r�ndfokozatról 
való lemondások ;  ij szolgálaton kívüh viszonyba .v�16 
helyezések ; jj csendőrség kötelékéből való elbocsatas ; 
k) rang meghatározások ; lj tisztek és legénység szol-
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gálati idejének megállapítására vonatkozó tárgyalások ; 
mj polgári államhivatalba való átlépések. - A csendőr
tisztek és hadapródok rangsorozati és beosztási lajstro
mának nyilvántartása. A csendőrtiszti állomány ki· 
egészítési ügyei. Nemesség és előnevek. Személyi és 
sebesülési pótdíjak. A csendőrség legénységi- és ló
állományának rendszeresítése, kiegészítése és nyilván
tartása. A csendőrlegénység szabadságolási, felülvizs
gáltatási és nyugdíjazasi ügyei. A csendőrlegénység 
köúgazgatási úton való eltávolitása. A csendőr legénység 
nősülési ügyei. Csendőregyéneket illető alapítványok 
adományozása. Elmebeteg csendőrségi egyének elhe
lyezése. Külföldre szóló útlevelek megszerzése csendőr
ségi egyének részére. CsendőrRégi egyének névváltoz
tatására vonatkozó ügyek. A csendőrség tisztjei és 
legénységének katonai szolgálati jellel való ellátása. 
A l1sendől'ség szolgálata és szakRzerű kiképzése iránti 
intézkedések, valamint a csendőrség i szolgálati köny
vek, szabályok és utasítások kidolgozása. A csendőr
ség öltözeti és felszerelé�i ügyei. A csendőrség szerve
zésére vonatkozó öSRzes munkálatok ; továbbá a csen,1-
őrkerületek területi beosztása. A csendől'Rég mozgó
sítási ügyei. A tábori csendőrség ügyei. Statisztikai 
adatok gyűjtese. Időszaki beadványok lajstromának 
összeáll í táBa. 

Üsztályvezető : szakolczai n::ol'esl{a Vilmos, 
csendőr ezredes, a F. J. r. lvg., t:; , 0, 0. Sz". 

Tartósan vezényelve : Szőc,; M i hály, csendőr
alezredes, t:; , 0, Sz". 

Beosztva : 'l'yrmlln József, csendőr-százados, t:; ,  0, 
0, Sz", Némethy lh'Tencz, csendőr-százados, 0, Krausz 
Antal csendőr-főhadnagy, 0· 

Segédhivatalok. Főigazgató : V ánya Hen1'ik, s. h. 
igazgató, ®, 0, 0, SZl. 

HonvédBzámvevőseg. Főnök : mibálfi. Mihrilffy 
Győzö, honvéd miniszteri tanácsos, 3. oszt.V. k. r. lvg., 8 , 0, 0· 
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Magyar kir. állami szám,vevőszék. 

Elnök : nagy-rákói és kelemenfalvai Rakov8zky 
i8tván, v. b. t. t. ,  t. 

Horvát-�zlavon-dalmát országos 
kormány. 

Bán : Hédervári gróf Pejac8evich Tivadar. 
Belügyi osztályvezető : Dr. Sumanovié Sveti8lav. 

HO'f'vát-Szlavonország közigazgatási 
beosztása. 

1. Belovár-Kőrösmegye : Belovár (megyeszékhely), 
Kaproncza és Körös váro8okkal. 

II. Lika-Krbavamegye : Goszpics (megyeszékhely) 
és Zengg városokkal. 

III. Modrus-Fiumemegye : Ogulin (megyeszékhely) 
és BUCCal1. városokkal. 

IV. Pozsegamegye : Pozsega (megyeszékhely) és 
Bród városokkal. 

V. Szerémmegye : Vukovár (megyeszékhely), Kar
l6cza, Mitrovicza, Pétervárad és Zimony váro
sokkal. 

VI. Varasdmegye : Varasd (megyeszékhely) várossal. 
VII. Verőczemegye : Eszék (megyeszékbely) várossal. 

VIII. Zágrábmegye : Zágráb (megyeszékhely), Károly
vároA. Petrinja és Sziszek városokkal. 


