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Mit kell tudnia a csendől'nek 
a nyomozó alakulatokl'ól? 

Általában. 

Az 1930. év elején a m. kir. csendőrségnek új 
alakulatai kezdik mcg a működésüket: a nyo
mozó al.akulatok. 

A nyomozó alakulatok szcrvczctét és szolgá
latát a Cs-4. jelzetű "Utasítás a m. kir. csendőr
ség nllomozó alakulatai számára" című szolgá
lati könyv fogja szabályozni. Addig is azonban. 
amíg ez az utasítás megjclenik, célszerűnek lát
juk, hogyacsendőrségnek ezekkel az újszerű 
alakulataival olvasóinkat legalább nagy voná
sokban mcgismertessük, egyrészt, mert a ki
adandó utasítás legnagyobb részben csak a nyO
mozóalakul1atok tennivalói t foglalja magába, 
másrészt pedig, mert úgy véljük, hogy az ab
ban foglaltaknak dióhéjban való, nem utasítás
szerű ismertetése a nyomozó alakulatok és az. 
örsök együttmüködését meg fogjjl könnyíteni. 

A nyomozó alakulatoknak nagy szükségük 
van az örsök támogatására; anélkül egy
általában nem is képesek működni. Helyesen 
teszi tehát minden csendőr, ha az alább foglal
takat figyelemmel átolvassa, mert ezekből körül
belül el is sajátíthat mindent. amit a Nyomo~ó 
TJtasításból tudnia kell. 

A nyomozó alakulatok felállítását annak II 

felismerése tette szükségessé, hogy II bűnügyi 
nyomozás terén II model'n haladással a csendőr
séo-nek is lépést kell tartania, ha egyre széle
sebbkörű feladatának ebben a tekintetben is 
meg akar felelni. Modern nyomozási szakisme-
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retek és megfelelő technikai felszerelés nélkül II 

közrendnek és közbiztonságnak külső látszatát 
fenn lehet ugyan tartani, de a bűncselekmények 
kiderítésében nem lehet olyan eredményt fel
.mutatni, amelyet mind az állam, mind pedig a70 
állampolgárok a csendőrségtől joggal elvárhat
nak. 

A kérdés ideális megoldása az lennc, ha min
den csendőrt a kriminalisztikai s:lJaktudás leg
magasabb színvonalára lehetnc emelni és ha le~
alább a legszükségesebb technikai segédeszközök
kel minden örsöt el lehetne látni. Ezt azonban 
részint személyi, részint pedig anyagi nehp.zsé
gek miatt nem lehet keresztülvinni. Ezért kellett 
tehát azt a megoldást elfogadni, hogy legalább 
kerületenkint állíttassék fel egy-egy olyan ala
kulat, amely az itt említett összes feltételek bir
tokában van s amely a nyomozások során fel
merülő rendkívüli nehézségek esetén az örsöknek 
.segítséget nyujt. 

A nyomozó alakulatoknak nem az a hivatá
suk, hogya csendőrség működési területén cUI
forduló bűncselekmények nyomozás át az örsök
től teljes egészében átvegyék és ezáltal az örsö
ket t ehermentesítsék, hanem, hogy különleges 
berendezkedésükkel és a rendelkezésükre álló 
technikai eszközökkel, amelyekkel - mint mOll
dottuk - minden egyes örs!.)t runúgysem lehetne 
felszerelni - az örs ök tevékenységét kiegészít
sék. 

Amilyen hiba lenne az, ha a csenuőr az általa 
teljesített nyomozásnál kizáróau másoktól várt 
segítségre támaszkodnék, éppen olyan helytelen, 
ha minden bűncselekményt még az eredmény 
veszélyeztetése árán is egyedül akar kideríteni . 
mert egyetlen emberben - legyen ő még oly 
ügyes és rátermett is - csak a legritkább eset
ben egyesül a nyomozáshoz szükséges összel'! is
mereteknek, képességeknek és tulajdonságoknak 
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olyan tökéletes mértéke, amely egy nehéz nyo
mozás sikerét egymagában' is biztosítani tudná 
és a mások szellemi vagy technikai segítségét 
uélkülözhetővé tehetné. 

Olyan esetekben tehát, amikor II nyomozás 
nehezebb feladatok előtt áll, minden csendőrnek 
kötelessége a nyomozó alosztály segítségét ideje
korán, vagyis mindjárt a nyomozás kezdetén 
igénybe venni, nem pedig csak elkésve, amikor 
önálló próbálkozásainak sikertelensége nyilván
valóvá válik és amikor az elmulasztottakat pó
tolni, vagy helytelen intézkedések hátrányait ki
küszöbölni már nem lehetséges. A nyomozó al
osztály közreműködésének idejekorán való 
igénybevétele nem azért kötelessége a csendőr
nek, mintha az minden bűncselekmény t feltétle
nül kiderítcne, hanem, hogy megnyugodhassék 
abban a tekintetben, hogy minden lehetőséget ki 
merített, amely az eredmény valószínübb elérhe
tése szempontjából rendelkezésére állott. 

Nem szabad szem elől téveszteni, hogya bűn
cselekményeknek minél nagyobb számban val!} 
és minél tökéletesebb kiderítés e nem egyeseknek 
vagy egyes alakulatoknak, hanem az egész tes
tületnek az érdeke és hogy egyesek érdemeinek 
kicsinyes latolgatása nem méltó ehhez a maga
sabb érdekhez. A cél szempontjából teljesen 
mindegy, hogy az eredmény elérés én a testület
nek hány tagja és milyen arányban müködött 
közre, a lényeg az, hogy a büncselekmény egye
sült erővel kideríttessék. 

A nyomozó alakulatok szel'vezete. 

A nyomozó alakulatok a nyomozó osztályból 
~s az alosztályokból állanak. 

A nyomozó osztályparancsnokság Budapesten 
állow.áso~ik; SZIilw.élyj és fegyelmi ügye1!:ben a 
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~sendőrség felügyelőjének, közbiztonsági szolgá
lati ügyekben pedig közvetlenül a belügyminisz
ternek (VI. b. osztály útján) van alárendelve_ 
Parancsnoka őrnagy, akinek egy százados-segéd
tisztje van. A nyomozó osztályparancsnokság: 
gazdászatkezelési ügyeit a m. kir. csendőrség: 
központi gazdasági hivatala intézi. 

A nyomozó osztályparancsnokság feladata. 
hogy nagyobbszabású bűnügyi nyomozások ese
tében a nyomozást végző szervek (nyomozó al
osztályok és örsök) között országos kapcsolatot 
létesítsell s hogy a csendőrség és a m1lliszteriu
mok illetékes osztályai, valamint az állami 
readórség között a szükséges összekötteté"t fenn
tartsa. A nyomozó osztályparancsnok nyomoz á
sokkal személyesen rendszerint nem foglalkozik" 
hanem azoknak csak a központi irányítását 
végzi. Természetes, hogy ezen feladatkör én belül 
valamennyi nyomozó alosztállyal és örssel köz
vetlenül levelezhetik és hogy az utóbbiak llYO
mozási ügyekben a nyomozó osztályparancsnok
sagtól kapott parancsoknak, illetve rileghagyá
soknak eleget tenni kötelesek. 

A nyomozó osztályparancsnoknak sajtóiroda, 
mótortiszt és rendőrségi összekötőtiszt áll ren
delkezésére. 

A sajtóiroda a csendőrség sajtószolgálatát. 
látja el. A nyomozó alosztályoktól és az örsökről 
a budapesti nyomozó alosztályhoz beérkező ese
ményjelentésekből azokat, amelyeknek a sajtó
val való közlése szükSéges va~y kivánatos, a 
sajtóhoz továbbítja, illetve naponta gondoskodik 
róla, hogy azok a napilapokban késedelem nél
kül megjelenjenek. 

A Nyomozó Utasítás 9. mellékiete (áttekintés} 
előírja, hogy az örsök milyen eseményekről kö
telesek a budapesti nyomozó alosztályhoz ese
ményjelentést felterjeszteni. Az áttekintés azon
ban csak tájékozásul szolgál és csak azokat az 
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eseményeket sorolja fel, amelyeket feltétlenül 
be kell jelenteni, nem hiba azonban, ha az örs 
a budapesti nyomozó alosztályhoz olyan esemé
nyeket is bejelent, amelyeknek a bejelentése nin
csen ugyan elrendelve, de amelyeknek a napi
sajtóban való közzététele megls kívánatosnak 
látszik. Azt azonban, hogya bejelentett esemé
nyek közül melyeket kell vagy lehet a sajtóval 
közölni és melyeket nem, a sajtóiroda vezetője, 
illetve a nyomozó osztály parancsnoka állapít
ják meg. 

A csendőrségi sajtóiroda a maga anyagát a 
budapesti nyomozó alosztályhoz beérkezett ese
ményjelentésekből veszi, olyan ügyekben tehát, 
amelyekről az örs a budapesti nyomozó alosz
tálynak esemény jelentést tett, a sajtóirodának 
felesleges külön jelentést tenni. Ha azonban az 
ön; olyan ügyet óhajtana a sajtóban közzé 
tétetni, amelyről esemény jelentés megtétele nin
csen előírva" nem esik kifogás alá, ha jelen
tését közvetlenül a sajtóirodának (Budapest, I ., 
Böszörményi-út 21.) terjeszti be. 

A sajtóiroda az örsökről beérkező esemény
;ielentéseket a miniszteriumoknak és a csendőr
ség felügyelőjének is bejelenti, ezért nem kell 
az örsöknck az eseményjelelltést közvetlenül a 
cscndőrség felügyelőjéhez vagy a mini~zteriu
mokba is küldeniök. 

Ha valahol, valamelyik vidéki hirlapban 
olyan közlemény jelenik meg, amely a csendőrsé
get kedvezően vagy kedvezőtlenül érinti, erről 
nem la csendőrségi sajtóirodának, hanem az 
illetékes nyomozó alosztálynak kell az 
illető lappéldány csatolása mellett - közvet
lenül jelentést tenni, mert a vidéki sajtóval 
való kapcsolatok fenntartása a nyomozó alosz
tályok feladata. A nyomozó alosztályhoz teendő 
-ez a jelentés nem befolyásolja a Sznt. 111. pont-
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jában előírt jelentést. amelyet ettől függetlenül 
kell megtenni. 

A mótortiszt a nyomozó alosztályok és a köz
lekedési örsök használatában levő kincstári 
gépjáróművek (gépkocsik és mótorkerékpárok) 
műszaki ügyeit intézi, szolgálati működése a 
többi örsöt ncm érdekli. 

A rendőrségi összekötőtiszt a nyomozó osz
tályparancsnokságnak, illetve a csendőrségnek és 
a budapesti rendőrfőkapitányságnak az összekötő
szerve, ,akinek azonban az örsökkel is összeköt
tetésben kell állania. Az összekötőtiszt és az ör
~ölmek egymás iránt való feladatait alább az 
,,(Jsszek,öttetés a rendőrség gel" című fejezBt rész
letesen tárgyalja. 

A nyomozó alosztályok a kerületi 
"ágok székhelyein állomásoznak és 
jJarancsnolmak vannak alárendelve. 
~zázados, helyettese rÓhadnagy. 

parancsnok
a kerületi 
Parancsnok 

Az eredeti szervezési tervezet, hogy t. i. min
tlen kerületi parancsnokság sZékhelyén nyomozó 
alosztály állíttassék fel, közbejött anyagi nehéz
ségek miatt nem volt keresztülvihető . Ezért 
egyelőre csak négy alosz,tály nyert felállítás t a 
következő állomáshelyekkel: Budapest, SZQmbat
hely, Szeged, Debrecen. Mindenütt tehát, ahol az 
utaRítás "kerületi nyomozó ,alosztály"-t vagy 
.,nyomozó alosztály"-t említ, a székesfehérvári 
kerület örseire nézve a budapesti nyomozó al
osztályt, a pécsi kerület örseire nézve a szom
bathelyi nyomozó alosztály t, a miskolci kerület 
örseire nézve pedig a debreceni nyomozÓ al
o~ztályt kell "kerületi nyomozó alosztály"-nak 
tekinteni és a nyomozó alosztálynak közvetlenül 
meg teendő minden jelentést is közvetlenül ezek
hez kell intézni. 

Minden nyomozó alosztály két csoportból áll~ 
a belső és a külső csoportból. 
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A belső csoport a bűnügyi nyilvántartásokat 
vezeti, amelyekről az alábbiakban hason címszó 
lllatt részletesebben lesz szó. Ugyancsak a belső 
csoport tagjai adják meg az örsöknek távbeszé
lőn vagy írásban a nyilvántartással kapcsolatoR 
felvilágosításokat is. A belső csoport létszáma 
alosztályonkint 3-4 fő. 

.Ll külső csoport tagjai segédkeznek az örsök
nek a nyomozásokban és pedig az alosztály
parancsnok rendelkezései szerint vagy egJl'en
ruhában, vagy pedig polgári ruhában. A külső 
csoportba beosztott csendőrök létszáma az egyes 
.alosztályoknál a szükség szerint különböző . 

Mindenik csoportnak egy-egy 1. csoportbeli 
tiszthelyettes a vezetője. a nyomozó alosztály 
,szolgálatának vezetésére pedig egy alhadnagy
. zolgálatvezető áll a nyomozó alosztályparancs
nok rendelkezésére. 

A nyomozó alosztályok fokozatosan egy-egy 
úgynevezett helyszinelő gépkocsival lesznek el
látva, amellyel a nagyobbszabású bűncselekmé
nyek színhelYén gyorsan (órák alatt) meg tudnak 
jelenni. A helyszinelő gépkocsi a helyszín fel
kutatásához és rögzítéséhez szükséges összes 
technikai eszközökkel fel van szerelve. 

A nyomozó alosztályok közreműködése, 

.az örsök által végzett nyomozásolmál. 

A Nynt. 9. mellékletének (mely a Sznt. 2]. 
mellékletét hatályon kívül helyezi) 28. pontja 
,előírja, hogy milyen bűncselekményeket kell a 
kerületi nyomozó alosztálynak távirattal vagy 
távbeszélőn és melyeket írásban bejelenteni. 
(Büncselekményeknek a budapesti nyomozó al
osztályhoz is való bejelentését az Attekintés 
,csak a sajtóban, illetve a Nyomozati Értesítőben 
való közzététel szempontjából rendeli el, a nyo-
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mozáshoz szükséges intézkedéseket a kerületi 
nyomozó alosztály - a budapesti kerület örs eire 
nézve azonban természetesen szintén a budapes'ti 
nyomozó alosztály - teszi meg.) 

Az esemény jelentés vétele után a nyomozó al
osztályparancsnok a kövotkezőkképpen intezkou
hetik: 

a) .Ll helyszinelő alcsoportot gépkocsin a bűn
cselekmény színhelyére kirendeli. Erre az esetre 
II bűncselekmény színhelyét változatlan állapot
ban kell megtartani, hogy azt le lehessen fény
képezni, az ujjnyomatokat fel lehessen kutatni és 
rögzíteni, a lábnyomokat le lehessen mintáz ni , a 
bűnjeleken levő nyomokat biztosítani lehessen 
stb. A nyomozás érdeke, hogya helyszinolő gép
kocsi ott, ahol arra szükség van, mielőbb meg
jelenjék, azért olyan esetekben, amikor a hely
szín rögzítés ének szükségessége való~zínü, cél
szerű az esemény jelentést a kerületi nyomozó 
lllosztálynak a bűncselekmény tudomásulvétele 
után azonnal, tehát minden más ténykedést meg
előzve, bejelenteni. 

A helyszinelő alosoport az általa készített 
fényképeket, nyomatokat, mintázatokat, vázlato
kat stb. az illetékes örsnek adja át használatra. 
amely azokat a feljelentéséhez csatolja, éppen 
úgy, mintha maga készítette volna. 

b) Tájékozódás végett a bűncselekmény szín
helyére egy csendőrt kivezényel, akinek feladata 
megállapítani, hogy a nyomozó alosztálynak 
lesz-e ott tennivalója vagy sem ~ Ez rendszerint 
-olyan nem sürgős esetben történik meg, amikor 
a nyomozó alosztályparancsnok az esemény
jelentésben foglalt adatokból még nem tudja 
megállapítani, hogy a nyomozó alosztálynak a 
nyomozásnál lesz-e tennivalója vagy sem ~ 

c) Az örs támogatására egyenruhás vagy pol
.gári ruhás nyomozó csendőröket vezényel ki a 
nyomozó alosztály állományából. Erre az eshe-
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tőségre számítva, célszerű az eseményjelen
tésben mindig kifejezetten megemlíteni hogy 
polgári ruhás csendőrök kivezénylésére' van-e 
szükség s ha igen, úgy azok mikor és hol tud
nak, az illetékes örsparancsnokkal vagy a ki
vezellyelt örs beli járőrrel feltűnés nélkül érint
kezni ~ 

~) A ~lyomozás irányítását nyomozó alosztály
beh legenysé,Q kirendelése nélkül átveszi. Ilyen
k,or az érdekelt örs ökkel szemben a nyomozásL 
tenykedéseket illetően rendelkezési joga van. 

e) A nyomozásba nem a11atkozik bele hanem 
azt teljesen az illetékes öl'{Jre bízza. ' 

A nyomozó .alosztályparancsnok a bejelentő 
örsöt mindig értesíti arról, hoO'y milyen intéz
kedéseket tett vagy szándékszik tenni. 

A nyomozó alosztály állományából egyen
ruhában vagy polgári ruhában kivezényelt 
esendőrök mindig alá vannak rendelve annak a 
szakasz- vagy örsparancsnoknak, aki.a nyomo
zást vezeti. Ha a nyomozó alosztály állománYá
ból kivezényelt egyének vagy azok valamelyike 
a nyomozást vezető szakasz- vagy örsparancsnok
nál rangidősebb, úgy fölé- és alárendeltségi vi
szony nem áll fenn ugyan, a szükséges intézke
dések megtétele azonban ilyen esetben is első
Rorban az illetékes szakasz- vagy örsparancsnok 
feladata. 

A nyomozó alosztály tól kivezényelt csendőrök
kel való minden surlódást feltétlenül kerülni 
kell, mert az csak a nyomozásnak van ártal
mára. Kicsinyes hatásköri vitáknak és az ered
ményre való kölcsönös féltékenykedéseknek 
semmi esetre sem szabad előfordulni ok. 

A nyomozó alosztály által kivezényelt nyo
mozó csendőröket csak addig szabad visszatar
tani, amíg reájuk feltétlen szükség van. A ki
vezényeltek egyikét azonban - ha szüksége's 
- a feljelentés fogalmazványának megszerkesz-
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tése céljából az okvetlenül szükséges időre vissza 
lehet tartani, de a tisztázatot ilyen esetben is 
természetesen az örsparancsnok írja alá. 

Nagyobb területre (több örs körletére) kiter
jedő és főleg olyan büncselekmények gyanuja 
esetében, amelyek egyelőre inkább csak meg
figyelést, mint nyomozást igényelnek, a nyomozó 
alosztályparancsnok a nyomozó alosztály áll 0-

mányából önállóan is kivezényelhet egyes csend
őröket, akiknek működési területe nincs korlá
tozva. Az ilyen módon és rendszerint polgári 
ruhában kivezényelt csendőröknek az illetékes 
örs ön csak abban az esetben kell jelentkezniök, 
ha a jelentkezés őket szolgálati feladatuk telje
sítésében nem akadályozza vagy a felfedeztetés 
veszélyének nem teszi ki. Ha az ilyen mód'on ki
vezényelt csendőrök valamely örs körletében 
hOHszabb . ideig tartózkodnak, kivezénylésükről a 
nyomozó alosztályparancsnok az illetékes örsöt 
rendszerint értesíti abból a célból, hogy ottlétük
ről az örsparancsnok tudomást ~z('reZZCll és mű
J<:ödésüket feltűnés nélkül ellenőrizhesse . 

Polgári ruhában kivezényelt csendőröket 
csendőrlaktanyában csak akkor szabad elhe
lyezni és élelmezni, ha ez nem teszi ki őket an
nak, hogy kilétüket felfedezzék. 

A polgári ruhában kivezényelt csendőrnek 
kilétét csak igen kívételes és a nyomozÓ utasí
tásban pontosan szabályozott e:;etekben szabad 
felfed nic. Kilétének indokolatlan felfedése fe
gyelmi felelösségrevonást von maga után. 

Az esemény jelentés és a nyomozati 
bejelentés. 

A reudkívüli eseményekről tett jelentéseket 
ezentúl "E.leményjelentésck"-nek nevezzük. Azt, 
hogy milyen rendkívüli eseményekről, hova és 
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milyen úton kell esemény jelentést tenni, a Nyut. 
9. melléklete szabályozza. 

Az esemény jelentést nem szabad ó'sszetévesz
teni a "Nyomozati bejelentés"-sel. - Az esemény
jelentés - nyomozási szempontból - főleg a ke
rületi nyomozó alosztály számára szükséges 
azért, hogy a nyomozó alosztályparancsnok an
Dak alaPJán mpg t'lflja állapítani, hogya szóban
forgó bűncselekmény esetében kell-e és milyen 
intézkedéseket tennie~ Esemény jelentést a buda
pesti nyomozó alosztályhoz is küldeni kell ugyan, 
de csak azért, hogy annak tartalma szükség cse
tén a sajtóban közzétehető legyen. A budapesti 
kerület örsei a budapesti nyomozó alosztályn~k 
mindig csak egy esemény jelentést tesznek és 
pedig akkor is, ha a Nyut. 9. melléklete a buda
pesti és a kerületi nyomozó alosztálynak külön
külön jelentést ír is elö. 

Az esemény jelentés nincsen alaki szabályhoz 
kötve, azt tehát az örsparancsnok aSzut. 519. 
pontja szerinti tartalommal úgy szerkessze meg, 
ahogy jónak látja, a fő az, hogy a nyomozÓ al
osztályparancsnok a helyzetről tiszta képet nyer
jen és minden adatot megkapjon, amiből a maga 
további teendőit elhatározhatja. Távbeszéiőn tett 
eseményjelentésnél célszerű a jelentendőket előre 
lejegyezni. 

:Meg kell különböztetni az esemény jelentéstől 
az úgynevezett nyomozat i bejelentéseket. ame
lyeket csak a budapesti nyomozó alosztálynak 
kell bekü deni és amelyek azt a célt szolgálják, 
hogy tartalmuk a budapesti nyomozó alosztály 
által naponta kiadott Nyomozati Értesítőbe fel
vétessék. (A Nyomozati Értesítőre vonatkozó bő
vebb tudnivalókat a "Nyomozati Értesítő és a 
nyomoz6kulcs" című fejezet tartalmazza.) 

Természetes, hogy azokról a bűncselekmények
ről, amelyekről az örs a tudomásulvételük után 
azonnal nyomozati bejelentést terjesztett fel a 
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budapesti nyomozó alosztályhoz, nem kell ugyan
oda külön esemény jelentést is beküldeni és pe
dig akkor sem, ha ezt a nyomozó utasítás 9. mel
léklete előírja, mert a budapesti nyomozó al
osztálya szükséges adatokat a nyomozati beje
lentésből is megtudhatja. Ha azonban a bűn
cselekmény tudomásulvétele után azonnal még
nem lehet nyomozati bejelentést küldeni (pél
dául mert a bejelentéshez szükséges adatokat. 
még nem lchetctt megállapítani), akkor az ese
ményjelentést a bűncselekmény tudomásulvétel" 
után azonnal a budapesti nyomozó alosztálynak 
is meg kell tenni, a nyomozati bejelentést pedig 
_. ha szükséges - később, utólag kell beküldeni. 

Nyomozati bejelentéseket kell beküldeni a 
következő esetekben: 

1. Elfogand6 egyének nyomozása végett, de
csak olyan egyének ellen, akiknek saját kezde
ményezésből való elfogására a csendőrség a 
Szut. 312. pontja értelmében fel van jogosítva. 

2. Keresett személyekre vonatkozóan, olyan 
személyek személyazonosságának megállapítása 
végett, akiknek csak a nevük ismeretes, de ki
létük ismeretlen. (Ez rendszerint elmebetegek
nél süketnémáknál, félkegyelműeknél stb. for
dul elö, de előfordulhat olyan bűntetteseknél, 
tanuknál stb. is, akiknek szcmélyazonossága nem 
ismeretes.) 

3. A személyazonosság megállapítása végett 
olyan személyekre nézve, akikre az örsnek bármi 
szempontból szüksége van, de sem a nevüket,. 
sem egyéb személyi adataikat nem ismeri. Előfo~:
dul hat ez olyan fel talált, igazoltatott vagy e~.o
vczetett egyéneknél is, akik kilétüket a csendor
nek nem tudják vagy nem akarják megmondani. 

4. Kiderítetlen bűncselekmények alatt a n!D
mozó utasítás 42. pontjában felsorolt olyan bun
cselekményekről - azoknak alli ország csendijr-
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örseivel és rendőrhatóságaival való közlése vé
gett - amelyeket az örs nem tudott kideríteni 
. 5. Keresett bünjelek alatt olyan tárgyak (bÜn. 
J<.>lek). felkutatására, amelyek bűncselekmény 
foly tan vesztek el, amelyeknek feltalálása tehát 
esetleg a gyanusított nyomára vezethet 

. ~. !ahílt hulla személyazonosságának . megálla
pltasara, ha az nem ismeretes. 

7. Elveszett tárgyak és állatok telkutatására 
h.a azok. 100 pengőnyi vagy enné l nagyobb ér~ 
tekkel bIrnak és ha nem bűncselekmény folytán 
:,esztek e~ (az utóbbi esetben ugyanis mint bűn
Jelek az ;). pont alá tartoznának.) 

,,8. Talált tárgyak és átlalok, ha azok 100 pen
gonél nagyobb értékkel bírnak, vagy ha ki
sebb értékűek ugyan, de az a gyanu áll fenn 
hogy bűncselekménnyel állanak összefüggésben: 

A nyomozati bejelentéseket is célszerű minél 
előb.? megtenni, még akkor is, ha pillanatnyilag 
az ossz es adatok nem állanak is rendelkezésre, 
m.e~.t a nyomozás érdeke nem az, hogy inkább 
kesobb, de részletesebb nyomozat tétcssék közzé, 
hanem, hogy a nyomozat - ha hiányosabb rész
letekkel is - minél előbb megjelenjék mert a 
menekülő bűntettesre nézve tudvaJevőe~ az első 
48 óra a legveszélyesebb, amíg a bűnjeleket ér
tékesíti és amíg maga is valahol Ie tud tele
pedni vagy el tud rejtőzködni. Az első órákban 
~setleg még hiányzó adatokat később egy Pó t
Jelentéssel ki lehet egészíteni. 

A llyomozuti bejelentések egyúttal a nyumuzÓ 
alosztályok bűnügyi nyilvántarLásainak is for
rásai. Minél tökéletesebb a nyomozó alosztályok 
nyilvántartása, annál biztosabb és részletesebb 
fel."il~sítás.sal tudnak az örsöknek szolgálni, 
azert nem hIba, ha az ör~parancsnok a buda
pesti nyomozó alosztálynak olyan adatokat ese
ményeket, észleleteket stb. is bejelent, am~lyek
nek a bejelentése nincs előírva, mert az ilyen 
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hejelentések adatai között is akadhat olyan, ame
lyet a nyomozó alosztály a maga és a többi al
oó'ztály nyilvántartásának tökéletesítésére vagy 
kiegészítésére fel tud használni. 

Önként értendő, hogy minden nyomozati be
jelentést azonnal vissza kell vonni, mihelyt an
nak további fenntartására nincsen szükség (pl. 
ha fl nyomozott egyén elfogatott, a bűneselek
mény kiderült, a tárgyak megkerültek stb.) 

A nyomozati bejelentésnek a budapesti nyo
mozó alosztályhoz való beterjeHztése nem men
tesíti az örsparancsnokot aSzut. 457. pontjában 
előírt kötelezettségétől. 

A Nyolllozati Értesítő és a nyomozó1ntlcs .. 

Gyakran felmerül a szüksége annak, hogy az 
örs a körletében előfordult olyan llagyobbszabású 
bűncselekményekről, amelyeknek gyanusítottja 
pgyelőre ismeretlen vagy megszökött, a szomszé
dos vagy a távolabb is fekvő örsöket és rendőr
hat.óságokat értesítse. Ez jelenleg aSzut. 45&. 
pontjának rendelkezése értelmében úgy történik, 
hogy az örs a nyomozatot az osztályparanesnok
ságnak bejelenti, amely azt alárendelt örseivel 
parancsban közli s hasonló eljárás végett eset
leg a szomszéd osztályparancsnokságokat is meg
keresi. 

Ez az eljárás csak a leg1"Ítkább esetben veze
tett eredményre, mert napok, sőt 1-2 hét is el
telhetnek addig, amíg a nyomozat egy idegen 
kerület tllrületén. távolabb fekvő örsre is eljut, 
már pedig köztudomású, hogyabűntettesre 
nézve éppen az első 2-3 nap a legveszélyesebb, 
amíg bűnjel eit értékesíti. elrejti s ő maga is el
menekül, elrejtőzik, ideiglenesen megtelepszik. 
munkát vállal stb. 
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Ezen a nehézségen van hivatva segíteni a 
budapesti nyomozó alosztályparancsnokság által 
naponta kiadott Nyornozati ]Értesítő. 

A nyomozó utasítás megjelenése és életbe
lépése után az örs öknek minden olyan közle
ményt, amelyet az ország többi örseinek és 
rendűrhatóságainak tudomására akarnak hozni, 
nem az előljáró osztályparancsnoksághoz, hanem 
közvetlenül a budapesti nyomozó alosztályhoz 
kelJ "Nyomozati bejelentés"-ben jelenteniök. A 
budapesti nyomozó alosztály a hozzá beérkezett 
bejelentéseket a még aznap megjelenő Nyomozati 
Értesítőbe felveszi úgy, hogy arról kedvező eset
ben 24, de legfeljebb 48 óra alatt az ország ösz
.szes örsei és rendőrhatóságai tudomást szerez
hetnek. 

A bűnvádi perrendtartás értelmében a csend
őrség körözéseket nem adhat ki, a Nyomozati 
Értesítőhöz beküldött vagy abban megjelenő 
közleményeket tehát a "körözés"-től és a "nyo
mozás"-tól való megkülönböztetés végett a csend
őrségen belül "nyomozat"-oknak nevez:bűk. 

Az "Esemény jelentés és a nyomozati bejelen
tés" című fejezetben részletesen tárgyaljuk, 
hogy milyen közlemények lehctnek azok, amfl
lyeknek a Nyomozati l1Jrtesítőbe való felvételét 
az örsök kérhetik. A nyomozó utasításnak erre 
"Vonatkozó rendelkezése csak általános tájékozá
sul szolgál a nyomozati bejelentések tartaimát 
illetően; az örsparancsnok azonban kérheti min
den olyan nyomozatnak, puhatolásnak, közlésnek 
stb. a Nyomozati l1Jrtesítőbe való felvételét. 
.amelyről úgy véli, hogy annak valamennyi örs
sel és rendőrhatósággal való közlésétől vala
milyen eredményt várhat. 

A Nyomozati l1Jrtesítő a maga feladatának 
csak úgy fog megfelelni, ha közleményei gyor
san jutnak el az illetékes örsökhöz és rendör

Jlatóságokhoz, az ilyen közleményeket tehát az 
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örs öknek is a lehetőség szerint minél gyorsabban 
kpll a budapesti nyomozó aJ osztályhoz bekülde
niök. Napok multán közzétett közlemények csak 
a legritkább esetben fognak eredményre vezetni. 

Bizonyára minden örsparanc!>nok és csendőr 
tapasztalta már, hogy sokszor milyen nehéZSégbe
ütközik annak a megállapítása, hogy egy igazol
tatott vagyelővezetett egyén körözve van-e vagy 
nincsen, illetve, hogy valamilyen bűncselek
ménnyel gyanúsítható-e vagy sem. A nehézség 
még akkor is fennáll. ha az illetőt a járőr az 
örsre vezette elő, még inkább azonban akkor, ha. 
a járörnek járőrszolgálatban kell ezt megállapí
tania. 

Az örsök és a járőrök ezen feladatának meg
könnyítése végett a budapesti nyomozó alosz
tály negyedévenkint, ú. n. Nyomozólculcs-ot fog 
kiadni. 

A Nyomozókulcs zseb ben hordható nyomta
tott füzet amelyet a budapesti nyomozó alosz
tály miJlden örsnek annyi példányban ad ki. 
hogy azzal az örsparancsnokságon kívül minden 
járőrvezető ellátható legyen. A nyomozókulcsot 
tehát a járőröknek szolgálatba magukkal kell 
vinniök. A nyomozókulcs betűrendben tartal
mazza mindazon egyének neveit, akik bűntett 
miatt a Bünűgyi Körözések Lapjá-ban körözvl+ 
vannak illetve akikre nézve a Nyomozati l1Jrte
sítő-be~ bűntett gyanúja miatt nyomozat jelent 
meg. A körözött, illetve nyomozott egy~neket a 
nyomozókulcs a könnycbb feltalálás célJából ~" 
az álnevek ellen való némi védekezésképpen kü
lönös ismertető jeleik szerint is csoportosítja . 

Természetes, hogyanyomozókulcs kezelésé
ben minden csendörnek teljes jártassággal kelj 
bírnia, hogy szükség esetén percek alatt meg 
tudja állapítani, hogy a keresett egyén abban 
benne van-e vagy nincsen' A keresést lehetőleg 
a keresett -egyén távollétében, nem pedig előtte-
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kell eszközölni: nem áll ugyanis az ügy érdeké
ben, hogyabüntettesek reájöjjenek, hogy a 
esendőrnek egy ilyen segédlet egYáltalában a 
kezében van, mert akkor - tudva, hogy abban 
úgyis feltaláltatnak - sohasem fogják merni a 
valódi nevüket bemondani, míg ha a nyomozó
kulcsról - legalábbis túlnyomórészben - nin
csen tudomásuk, a külszolgálatban álló járőrnek 
a valódi nevüket bátran be fogják mondani, 1Oi
lönöseD, ha a személyazonosságukat igazolni is 
tudják, mert azon a véleményen lesznek, hogy a 
járőr ott a helyszinén úgysem tudja megállapí
tani, hogy forog-e fenn ellenük valamilyen 
gyanú vagy sem. 

A nyomozókulcs csak úgy felel meg a rendel 
tetésének, ha azt az örsök a Búnügyi Körözések 
Lapja, illetve a Nyomozati Értesítő alapján eso
tenkint és azonnal kiegészítik, illetve helyesbj· 
tik' ellenkező esetben gyakori kiadása dacára is 
ha~arosan elavul. A Bünügyi Körözések Lapjá· 
ból csak a lctartózta'tandó (elfogandó) egyéne
ket és a névre szóló igazolványok és okmányok 
lulajdonosainak a neveit kell a nyomozókulcsba 
bevezetni, a Nyomozati Értesítőben külön 
"Bev." megjelöléssel vannak ellátva azok úZ 

egyének, akiket ,az örsökön a nyomozókulcsba 
pótlólag fel kell venni. Kétségtelen, hogya nyo· 
mozókulcs helyesbítése és kiegészítése - amelyet 
a járőrvezetőknek kell eS7,közölniök' nömi 
munkát fog adni, de a kulcs haszna a reáfordított 
munkát bőségesen kárpótolni fogja. 

A bii n üg'yi nyilvántal'Uts és a t u <lakozÓdús. 

A nyomozó alosztályok a személyekre, tár· 
gyakra és eseményekre vonatkozó mindazokról 
az adfltokról, amelyek bármilyen úton tudomá
sukr'a jutnak, és amelyekre az örsöknek szolgá-
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latuk teljesítése közben szükSégük lehet, pontos 
és kiterjedt kartotékszerű nyilvántartást vezet
nek. 

A nyilvántartás alapjául általában a Bűn
ügyi Körözések Lapja, a Nyomozati Értesítő, az 
örsök jelentései, valamint a bíróságok.nak é~ 
hatóságoknak esetenkint megküldött értesítései 
szolgálnak. 

Az örsöknek az a feladatuk és érdekük, hogy 
a nyomozó alosztályoknak a nyomozati bejelen
téseken kivül is minél több nyilvántartási ada
tot szolgáltassanak. Különösen be kell jelente
niök a kerületi nyomozó alosztálynak a gyanús 
egYének neveit és a reájuk vonatkozó adatokat. 
valamint az elveszett és névre szóló személy
azonossági igazolványok vagy más olyan ok
mányok tulajdonosainak neveit, amelyek segítsé
gével megtalálójuk hamis személyazonosságot 
igazolhat. Mindezeket nemcsak a kerületi nyo· 
mozó alosztály, hanem ennek értesítése alapján 
valamennyi alosztály nyilvántartásba veszi. 

Azokat a gya,nús egyéneket, akik az örskör
letből időnkint ismeretlen helyre el szoktak tá· 
vozni s az a gyanú áll fenn, hogy ilyenkor bűn
cselekményeket szoktak elkövetni, a nyomozÓ al
osztálynak feltétlenül be kell jelentoni, mert 
mpgtörténhetik, hogy valamelyik más örs, amely
nek körletében megjelennek vagy szintén gya
núsakká válnak, a saját nyomozó alosztálYánál 
az illetők után tudakozódik s akkor az illető nyo
mozó aloRztály közölni tudja, hogya . szóban 
forgó egyént melyik örs jelentette be gyanús
ként. A nyomozó alosztály értesílése alapjáu a 
két örs érintkezésbe léphet egymással II a gya
nús vagy megfigyelendő egyénre vonatkozó ész
leleteiket kicserélhetik. 

Minél több gyanús egyénre vonatkozó adatot 
jelent be az örs a nyomozó alosztálynak, annál 
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valószínübb, hogy az illetők más örskörletekben 
viselt dolgainak is előbb-utóbb a nyomára fog 
jutni. 

A nyomozó alosztályok bűnügyi nyilvántar
tásai az örsöknek is rendelkezésükre állanak 
.annyiban, hogy az alosztály ok az utóbbiak által 
kért felvilágosításokat megadni kötelesek. Ha te
hát valamelyik örs pl. meg akarja állapítani, 
hogy egy bizonyos személy nincs-e körözve, nyo
mozva, vagy kitiltva, nem kell-e az illetőt meg
figyelni, továbbá, ha valakinek kétes vagy gya
nús személyazonosságát akarja megállapítani, ha 
.előtalált bűnjelekről vagy gyanús tárgyakról 
meg akarja állapítani, hogy azok nem állanak-e 
valamely másutt elkövetett bűncselekménnyel 
kapcsolatban, ha egy, az örskörletben előfordult 
bűncselekményről meg akarja tudni. hogy az 
nem tartozik-e másutt is elkövetett hasonló bűn
<:selekmények sorozatába stb. stb. egyszóval, ha 
.az örsnek bármi olyan adatra van szüksége, 
.amelyet csak a nyomozó alosztályok nyilván
tartásából tud megállapítani, felvilágosításért 
az illetékes kerületi nyomozó alosztályhoz kell 
fordulnia. 

Ugyancsak az illetékes kerületi nyomozó al
-osztálynál - és nem, mint eddig, a szakasz
JJarancsnoknál - kell az örskörletben tartóz
kodó külföldiek után is a puhatolást megejteni. 
Erre a célra nem kell az illető külföldiről 
külön tudakozólapot kiállítani, hanem elég csak 
.a közigazgatási (rendőri) hatóságnak az illető 
külföldi jelentkezését tudató értesítés ét minden 
kíRérő jelentés nélkül az illetékes kerületi nyo
mozó alosztályhoz beküldeni, amely a választ is 
.azokra vezeti reá. . 

Sem a nyilvántartási adatok közlésében, sem 
pedig ilyen adatok után való tudakozódásban 
.az örs öknek nem kell parancsra vagy utasí
tásra várniok, hanem mindkét tekintetben a 
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legnagyobbfokú öntevékenységet kell tanusíta
niok. 

Személyek után való tudakozódás az ú. n. 
tudakozólappal történik, események (bűncselek
mények) és tárgyak után egyszerű jelentéssel is 
lehet tudakozódni, a jelentésben azonban fel 
kell sorolni mindazokat az ismert adatokat. 
ame]yekből a nyomozó alosztály meg tudja álla
'pitani, hogy milyen bűncselekményról vagy mi
lyen tárgyról van szó. 

1'árgyak leírás ának megkönnyítése végett a 
nyomozó osztályparancsnokság az örsöket külön
féle árjegyzékekkel és mintagyüjteményekkel is 
.el fogja látni: azok birtokában elegendő lesz az 
.árjegyzék vagy mintagyüjtemény oldalszámára 
és a számra hivatkozni, amely alatt a keresett 
vagy nyomozott tárgy ábrája vagy az ahhoz 
leginkább hasonlító ábra megtalálhaíó. 

A tudakozódás okat rendszerint írásban kell a 
llyomozÓ alosztályhoz intézni, sürgős esetben 
azonban (főleg, ha őrizet alatt levő egyénre 
vonatkozó vagy vele kapcsolatos adatokat kell 
megállapítani) az távirat tal vagy távbeszélőn is 
történhetik. 

Azt, hogy valaki büntetve volt-e vagy sem, 
a nyomozó alosztály nem tUdja megállapítani. 
mert erről nem veoot nyilvántartást; nem tudja 
továbbá valakinek a személyazonosságát bekül
><lött ujjnyomatlap alapján sem megállapítani • 
mert egyelőre daktiloszkopiai nyilvántartása 
sincsen. Ezeket az adatokat az örsnek az Orszá
gos Bűnügyi Nyilvántartó Hivataltól kell be 
sooreznie. Hogy ez miként történik, arra nézve 
az "Osszeköttetés a rendőrséggel" . című fejezet 
nyujt tájékoztatást. 
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Összeköttetés a rendőrség'gel. 
A csendőrség és a m, kir, állami rendőrség 

azonos hivatásából követkel7Jik, hogy olyan nyo
mozások alkalmával, amelyeknek szálai a m. 
kir. állami rendőrség működési területére nyúl
nak át, az örsöknek és a rendőrségi hatóságok
nak egymást kölcsönösen támogatniok kell. Mi
után pedig erre leginkább a Budapest székesfővá
rosi állami rendőrséget illetően van szükség, a 
budapesti l'endőrfőkapitánysághoz egy csendőr
tiszt van összekötőtisztként kirendelve, akinek 
az a feladata, hogyaesendőrségnek a buda
vesti főkapitánysággal való érintkezését sze
mélyes közbenjárása által egyszerűbbé és gyor
sabbá tegye. 

Az örsök tehát minden olyan esetben, amikor 
a budapesti rendőrfőkapitányság révén óhajta
nak valamely sürgős és fontos szolgálati ügyet 
~oronkívül elintéztetni, a főkapitánysághoz cím
zett átirataikat "A m. kir_ csendőrség összekötő
lisz/jének, Budapest, Főkapilányság" címére ter
jesszék be, aki az ügynek soronkívül való el
intézését személyes közbenjárása által kiesz
közli. 

Természetes, hogy ennek az eljárásnak csak 
olyan esetben van helye, amikor valóban fontos és 
valóban sürgős szolgálati ügyről van szó; olyan 
ügyeket, amelyeknek soronkívül való elintézése 
nem okvetlenül szükséges, nem az összekötő
tiszt útján, hanem közvetlenül kell a főkapitány
ság címére bekiilrlpnL 

Az összekötőtiszthez csak magát a főkapi
tánysághoz intézett átiratot kell beterjeszteni, 
kísérő jelentést felesleges csatolni, kivéve, ha 
az örs olyan körülményeket is kíván jelenteni, 
amelyek az átiratban nem foglaltatnak. 

Az összekötőtiszt feladata az is, hogy a 
csendőrség és az Országos Bűnügyi Nyilván
tartó Hivatal között kapcsolatot létesítsen. 
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Az űrilzágos Bűnügyi Nyilvántartó Hiva
tal csak azokat az egyéneket tartja nyil
ván, akiket a bíróságok jogerősen elítéltek. 
Ha tehát az örs azt akarja megállapítani, hogy 
valaki polgári vagy katonai bíróság által bün
tetve volt-e, akkor az illetőre vonatkozó tuda
kozólapot nem az illetékes kerületi nyomozÓ al
osztályhoz, hanem a budapesti főkapitánysághoz 
beosztott csendőr összekötűtlszthez terje~zti fel, 
aki a szükséges adatokat az Or~zágos Bünügyi 
Nyilvántartó Hivatal útján megállapítja és az 
eredményről az örsöt még aznap értesíti. 

1\. ~yut. előírja, bogy az örsnek milyen ese
tekben áll jogában, illetve kötelességében az, 
bogy valakinek az előző bírói büntetéseire nézve 
adatokat szerezzen be. 

Ugyancsak az összekötötiszthez kell fordulni 
akkor is, ha az ör& ujjnyomatlap alapján akarja 
valakinek a személyazonosságát vagy azt meg
állapítani, hogy az illető büntetve volt-e vagy 
.~t)m. :Meg kell jegyezni, hogy ezt csak olyan ujj
nyomatlal' alapján lehet megállapítani, amelyen 
a kérdezett egyén miml a tíz ujjának teljes és 
tiszta ujjlenyomata megvan. Csak néhány ujj 
lenyol1latából vagy éppen a bűncselekmény ~zín
belyén talált ujjnyolllokból a gyanusított sze
mélyazonos~ágat igen nehéz, sőt a legtöbbször 
lehetetlen megállapítani. 

Helyszinen talált ujjlenyomatnak gyanu8:tott 
.egyének ujjlenyomtaival való öSl>zehasonJílásál 
a kerületi nyomozó alosztály is cl tudja vé
gezni, de nem hiba, ha az örsparancsnok ilyen 
irálJYú kére Imével is közvetlenül az összekötő
tiszthez fordul. 

.~1inde lt csendőr járörnck, amely Bud.il,esten 
nyomozás céljából megfordul, működésének meg 
kezdése előtt minden időben - tehat {'jjel i f' -
először a főkapitányságo.n levő csendőr össze
kötőtisztnél kell jelentkeznie, aki részére a szük-
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séges felvilágosításokat megadja és neki fel
adata teljesítésében segítséget nyujt. Erre nézv(> 
a járőröket már az eligazítás alkalmával ki kell 
oktatni. A szolgálati lapokat, (menetleveleket) 
is az összekötőtiszttel kell láttamoztatni, de csak 
azoknak a járőröknek, amelyek nyomozás céljá
ból tartózkodnak Budapesten. Más célból (pl. 
elővezetés végett) Budapesten megjelenő járőrök 
vagy pedig az egyes csendőrök nem az össze
kötőtisztnél, hanem a Szolgálati Utasitásban elő>
írt helyeken jelentkeznek. 

A csendőrségi bíínügyi múzeum. 

A Nyomozó Utasítás a szombathelyi örs
parancsnokképző iskola keretében csendőrségi 
bűnügyi múzeumot létesít, amely régóta érzett 
hiányt lesz hivatva pótolni. 

A csendőrség működési területén nagy szám
ban fordulnak elő olyan bűncselekmények, ame
lyeknek bűnjelei nemcsak múzeális szempontból 
érdekesek, hanem oktatási szempontból is tanulsá
gosak. Az ilyen bűnjelek eddig a csendőrség szá
mára veszendőbe mentek, mert nem tartottunk 
igényt reájuk, holott egy, még 1908-ban kiadott 
igazságügyminiszteri rendelet módot ad a kir. 
ügyészségeknek arra, hogy az elkobzás alá eső 
ilyen bűnjeleket bűnügyi múzeum céljaira a 
csendőrségnek átengedjék. 

A csendőrségi bűnügyi múzeumot azonban az 
örsök közreműködése nélkül nem lehet felállí
tani, mert sem a szombathelyi örsparancsnok
képző iskola, sem pedig a ny omozó alakulatok 
nem tudhatnak minden ilyen célra alkalmas 
bűnjel létezéséről, miután az örsöknek a bűncse 
lekményekről tett feljelentéseit, illetve az ilyen 
feljelentésekről szerkesztett fogalmazványokat 
nem kapják kézhez. Az örsökre hárul tehát a fel-
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adat, hogy a nyomozásaik során őrizetbe vett 
akár érdekes, akár tanulSágos bűnjelek őrizetbe
vétcléről és a kir. bíróságnak vagy ügyészség
Ilek való beszolgáltatásáról az illetékes nyomozó 
alosztályparancsnokságnak jelentést tegyenek_ 
Magukat a bűnjeleket termés.zetesen a Szut. sze
rint illetékes hatóságoknak be kell szolgáltatni, 
de azoknak a bírói eljárás befejezésc után való 
megszcrzése iránt szükségcs lépéseket a nyomozó 
alosztályparancsnokságok, csetleg az örsparancs
nokképző iskolaparancsnokság megteszik. 

Ugyancsak ezek a parancsnokságok döntik el, 
hogy az esetenkint bejelentett egyes bűnjclek a 
,múzeum szempontjából használhatók-e vagy sem, 
de az örsparancsnok jól teszi, ha minél több 
ilyen bŰlljelet bejelent, hogy válogatni lehes
sen közöttük. 

A csendőrségi bűnügyi múzeumban elhelye
zett, tárgyakon mindig megjelölik annak az örs
parancsnoknak vagy csenuőrnek a nevét, aki
Ilek révén a múzeum az illető bűnjelhez hozzá
jutott. 

A escndőrségi bűnügyi múzeum idővel való
színűleg általános csendőrségi múzeummá is ld 
fog fejlődni, oda tehát nemcsak bűnjeleket lehet 
beküldeni, illetve bejelenteni, hanem minden 
olyan más tárgya t is, amely csendőrségi szem
pontból érdekes vagy múzeális beccsel bír. Külö
nösen a csendőrség eddigi történetével össze
függő ilyen tárgyak lehetnek értékesek. Ered
ményesnek látszanék, hogya gazdasági hivata
lok nyilvántartásában álló, illetve az egyes örs
körletekben lakó nyugdíjasok is fe'szólíttassa
nak a tulajdonuk ban levő ilyen tárgyak beszol
gáltatására, amelyeket - ha a tulajdonos kí
vánja - az örsparancsnokképző iskolaparancs
nokság ármegiérítés ellenében is átvesz. Tény
leges csendőregyének is helyesen cselekszenek, 
ha a tulajdonukban levő ilyen tárgyakat a 

21 
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csendőrségi múzeumnak felajánlják, mert azok 
magánhasználatban rendszerint úgyis elkallód
llak vagy tönkremennek, míg a múzeum azokat 
évtizedeken át is gondosan megőrzi. 

Tcrmészetes, hogy az egyes tárgyaknál nem 
azok értéke dönti el, hogy múzeális célra aIk al
ma~ak-e vagy sem. Semmit sem szabad tehát 
é rtéktelennek tekinteni: lehetnek olyan tárgyak, 
iratok, ruházati és felszerelési cikkek, fénykép
f elvételek stb., stb., amelyek önmagukban eset
leg alig néhány fillérnyi értéket képviselnek, a 
múzeum szempontjából azonban mégis értékesek. 

Bizonyos, hogy az örsparancsnokok és esend
őrök lelkes támogatása révén a esendőrségi bűn- ' 
ügyi múzeum néhány éven belül olyan anyagra 
tehet szert, amely az intézményt még külföldi 
oÖsszehasonlításban is az elsők közé sorolhat ja. 

A bűnjelek bejelentése, megszerzése, bekül
dése, megtérítése stb. körül való eljárást a nyo
mozó uta~ítás részletesen szabályozza. 

l REMINGTON IROGÉP fiESZVÉNYTÁRSASÁG 
Budapest, VI., Andrássy.tit 12. 

Ké,j-n ó .. jónlatot 411 díjtalan b"muhlá,t ! 
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M. kiJ'. belüg·yminisztel'ium. 

Belügyminisztet·: Dl', Scitovszky Béla. 
Államtitkát'ok: Dl'. Sztl'anyavszky Sándor és 

Dl'. Ladik Gusztáv (a lj. fiz. oszt. jellegével fel
ruházva). 

A belügyminiszteriu'ln t'endészeti osztályainak j'önöke_' 
Dl'. Vay Kázmér min. tan. 

A beli\g'yminisztel'ium csendőrségi 
osztályainak üg'y]röre: 

VI. b. csendőrségi szolgálati osztály: 
a) szolgálati csoport: 

'f.iszti és legénységi állomány megállapítása; 
szervezeti és területi beosztási ügyek; 
új alakulatok felállítása, alakulatok megszün1R-

tése, áthelyezése, lovasítása. és gyalogosítása; 
lóállomány megállapítása; 
közbiztonságra vonatkozó összes ügyek; 
döntés elvi jelentőségű szolgálati ügyekben; 
összpontosítások, megerősítések és karhatalmi 

kivezénylések; 
fegyverhasználatra és fontosabb közbiztonsági 

zavarokra vonatkozó ügyek tárgyalása. 
A csendőrség közbiztonsági szolgálata ellen 

intézett panaSzok elintézése, amennyiben azok 
nem fegyelmi vagy hadtörvényszéki eljárás alá 
tartoznak; 

a csendőrség és polgári hatóságok között fel
merült hatásköri vagy más összeütközések felett 
döntés; 

határs:!éli csendőrségi ügyek; 
csendől ,s('gi utasítások fe-lülbiTál'ata éIS ]ova

hagyáM ,az os~tály Ü~:yl~öl'e szemponrbjából; VI. 
c. Otsz.tály :íltal jóvilha,gyott utasitáoSokhoz hozzá
j:.írulá,s. 

21* 
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h) gazdasági CSOl)Ol't: 

Az illetményekre vonatkozó összes ügyek; 
kórházban vagy elmegyógyintézetben kezelt 

csendőregyének, valamint azok családtagjai után 
felmerült kórházi ápolási költségek engedélye
zése, vitás kérdésekben döntés; 

lóállomány besz€rzésére és gyógykezelésére 
vonatkozó ügyek; 

lótápszállítás biztosítása és ellenőrzése; 
ruházat, fegyverzet, szerelvény, lószerelvény és 

lőszer biztosítása és beszerzése; 
szállítá&i szerződések megkötésének engedélye

zése; szerződések jóváhagyása; 
a legénység tömegügyei; 
elhelyezési ügyek: laktanyák és egyéb elhelye

zések biztosítása, építése és helyreáliítása, bérleti 
szerződések megkötésének engedélyezése; 

jutalmazások és segélyezések; 
illeték- és gazdászatkezelésre vonatkozó utasí

tások fuliiJIbtrálata; 
laktanvaberendezési tárgyak beszerzése és 

karbantartása. 

M. kir. belügyminiszteri számvevőség. 

VII. osztálya: 

A m. kir. csendőrség költségvetésének össze
állítá~lt; 

a törzs- és osztály gazdasági hivatalok havi 
ellátmányainak kiutalása; 

hi telnyilrvlWn,tartás; 
havi számadások megvizsgálása és könyvelése; 

tömegs~ámadások és leltári s~ám!IidJáJSoIk vi.zsgá
lata, to'VIáJb'bá a csemdőrségi ~á.nszáma,d,ásQk elikJé
szítése; 
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a költségvetésre kihatással bíró ügyek pénzügyi 
swmpontlból való támgyalása, illetve véllelméalye
WOO; 

a közigazgatási számvevőségi segédszolgálat 
ellJáJtása. 

VIII. osztálya: 

Csendőregyének és csendőrségi polgári alkalma
zo1lbaík elláJtási és amal fk,apcso~atJos ÖSS'Les ügyei
nek intézése; 

nyugdijalk, vlÍirakozási illeitJnmnyek, özvegyi 
nyuglClij8.Jk rés n:evelési jrárUJléikoik meg1ál1arpítMa; 

végkielégítések és özvegyi végkielégítés ek meg-
állapítása; 

ellátást élvezők lak,áspoozeinek mregáJllapírtása; 
nyugdíjmegváltások összegének megállapítása; 
kedvEYliIIlénye nyugdíjak, lkivételes és !különle-

ges eUáJtáJSok, vaJamint ikegydíjak ikieszközJése, 
megállapítása; 

olmebete.geik eUátásáma.k iigyei; 
a felsorolt eHáJtási díjak és egyérb járaruiósrágok 

l1balványoooása és megszüntetése !iránti intJé7lke
dJéseik; 
nyugdíjelőlegek kieszközlése és az ellátások 

kIiiljlühLörn való élrvooélslének erngedélytezése iránrtJi 
inté~edéseik; 

8.JZ ellá1:JásolkibÓil esziköZJJemiQ kö7liga'ZlgraJuási és 
bírói letiltások körüli teendők végzése; 

ellátássaJl ika;pcsolatos pWl3SZIÜJgyek; 
ellátásban részesülök kórházi ápolás:i ügyei; 
csendőnségi nY'\lgdíjjáruléikalap ügyei; 
a költségvetés Nyu,gellM,ásoIk címének össze

állítása a csendörségi ellátások tekintetében; 
havi hiteligényLések; 
cseDJdőrségi ellátás,t élvea;ő összes egyérnek rnyil

várnta'rtása ; 
végkielégítés sel elbocsátottak nyilvántartása. 
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Belügyminiszterium VI. c. (csendőrségi 
személyi) osztály: 

Csendőr törzs- és főtisztek iJllJimden személyi 
ügyei, úgyminJt: 

tiszti kine'Ve7.ések s címbefa rrendlllokooatok a,do
mányozására vonatkozó kormánYZÓi előterjesztések; 

tisztU felülvi~g:áJl8.lti, nY1U:gdíjazási é kegydíj
iigyek: 

,tiszti állomány ikiegészítése; 
tisztek 'ooosztlás'a, ,ábheIyezése és <tartós V1eOOlJl'Y-

lése; 
t1JSzbek ll'ellJdrllolko7J3Jtról v.aIó lemOlILdása; 
timteik r8.lllgffie,ghatározása; 
rtisztek rangs·orozalti és ·beosztási lajstromának 

vezetése; 
tiszti szabadságollásolk; 
tiszti kiJtiimJtetések, díszítrruí.nyelk és dOOséreltek; 
tiszti mősiilése& és ÓVJa,d&ügye.'k; 
sérülési pótdíjak odaítélése tisztek részére; 
tiszti igazolás i ügyek; 
becsületitgYJi és hiim<v.rud!i eljárás alabt álló tLsz

tekről előjegyZ'és V'coobése; 
Itisztek egyesriiletJbe (CaJSÍDlÓ, ol'U'b) való belépése; 
tiJszteik fő[sko[áIDa (egY'€ltJemre) Vlaló ibeirrutko-

zásá,ra eng'edéJyek megadása; 
tiJszteik eUeni !planaszolk, fe'gy'VerihllJSznála'bok; 
tiszti ~ölcsi okmánylOlk !kezelése; 
vh;~tek nemességU és lIleme,si előneve1ret kérő 

ügyeinelk elinltézése; 
tiszbek 1IliÍvv,áltozlta1Jási iigyei; 
tiszbek optálás i ügyei; 
tiS'1Jtek 'beutaIása a "Hévizi Csendőr-Obthon"-ba. 
Legénységi lfeli1lrvfuzsgálalti, nyugldlíj.azási és 

kegydíj ügyek; 
legény; égi szalbadSágo[ások (megs2íátlott terü

le1.re) ; 
l~gélJl'ységi ikirtlful'tetések, ,d!iSzílÍlr"ffllye!k és dicsé

re-tek; 

legénységi Illősülések el<vi ügyei; 
legénységi ligawlási ügyek; 
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legénységi állománY'Ú egyének egyesülete'k:be 
(casd.nó, clubok) vruó beUépésének engedélye
zó,-,.e; 

legénységi állományú egyéneknek főiskolára 
(egyetemre) való OOirabko'lláSroa szóló eD.gle.délyek 
megadása; 

le,~nységi ál:lománY'Ú egyének elleni pan<aszok; 
1legyverh<asználatok; 
legénységi lbeutaJ,ások a .,Hévizi Csendőr-Obt

hon"-ha; 
legénységi. néVV'ál~oZ'tatási, optálásí, nemességi 

és nemesi előnevekel1; kérő ügyei; 
legénysé,gi egyéneIk polgári állams7Jolgálatba 

való átlépése; 
legénységi fegyelmi eltávolítás ok, családi okok

ból való elbocsátások; 
fegyelmi úton eltávolított legénységi állományú 

egyének újbóli visszavétele a csendőrséghez; 
legénységi kiegészítési ügyek; 
alhadna/lYi kinevezések, áthelyezések, beosz

tások, vezénylések, l'angmeghatározások; 
szolgálati idő megállapítások; 
szakaszparancsnokjelöltek nyilvántartása, be

osztása. 
Alapítványi és jutalmazási ügyek. 
Személyazonossági és egyéb igazolványok 

rendszeresítése. 
Felhatalmazásra üldözendő bűncselekményeknél 

felhatalmazás ok megadása. 
K iképzési és sportügyek. 
A cspndiírség öltözeti és felszerelési szabály

zat:\ra vonatkozó előterjes~tések. 
Bearlványok lajstromának összeállítása. 
Csendőrségi szolgálati könyvek, szabályok. 

utasítások kiadása. 
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·M. kir. honvédség. 

Bonvédelmi miniszter: Jákfai vitéz Gömbös Gyula. 
Am. kir. honvédség (ö parancsnoka : Bulcsi vitéz 

Janky K068árd lovassági tábornok. 
A m. kir. honvédség (ö parancsnokának helyettese: 

nemes i'hott Gábor gyalogsági tábornok. 
A honvédelmi miniszterium VI. csoportiának (önöke: 

Röder Vilmos altábornagy. 

Csapatalakulatok. 

M. kir. budapesti 1. honvéd vegyesdandár
parancsnokság Budapest. 

Parancsnok: Sehöndorni Sehönner OdlIó altábornagy. 
M. kir. l. honvéd gyalogezred Budapest. (I -Ill. zlj. 

Budapest. Árkász-, távbeszélő-, géppuskásszázad, 
akna veWszakasz Budapest.) 

M. kir. 2. honvéd gyalog<>zred Budapest. (I. zlj. Szol -
nok. IL-III. zlj. Budapest.) 

M. kir. l. honvéd kerékpáros zlj. Vác. 
.. .. 1. .. vddr. huszár szd. Komáromujváros. 
.. .. l. .. tüzér osztály Budapest. (l. hegyi 

ágyus-, 2. tábori ágyus-, 3. tábori tarack os üteg 
Budapest.) 

M. kir. 1. honvéd híradó szd. Budapest. 
1. vonatosztag Budapest. 
l. gépkocsi06ztag Budapest. 

M. kir. székesfehérvári 2. honvéd vegyes
dandárparancsnokság Székesfehérvár. 

Parancsnok: Vitéz Módly István tábornok. 
M. kir. 3. honvéd fyalOgezred Székesfehérvár. (I. zlj_ 

Tatatóváros, I. zlj. Székesfehérvár, III. zlj. 
Komáromujváros.) 
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M. kir. 4. honvéd gyalogezred Győr. (L-II. zlj. Győr. 
III. zlj. Veszprém, Arkász szd. Komáromujváros.) 

M. kir. 2. honvéd kerékpáros zlj. Hajmáskér. 
2. vdor. huszár szd. Pápa. 

.. 2... tüzér osztály Győr. (l. üteg Győr. 
2. üteg Komáromujváros, 3. üteg, 2. aknavetőüteg 
és 2. tüzér mérőszázad Hajmáskér.) 

M. kir. 2. honvéd híradó szd. Székesfehérvár. 
2. vonatosztag Székesfehérvár. 
2. g&pkocsios7,tng ,Székesfehérvár. 

1\'1. kir. szombathelyi 3. honvéd vegyes
dandárparancsnokság Szombathely. 

Parancsnok: Shvoy István altábornagy. 
M. kir. 5. honvéd gyalogezred Sopron. (I. zlj. Sopron, 

II. zlj. Szombathely, III. zlj. Kőszeg, Arkász szd. 
Magyaróvár.) 

!\f. kir. 6. honvéd gyalogezred Nagykanizsa. (I. és III. 
zlj. Nagykanizsa, Il. zlj. Körmend.) 

M. kir. 3. honvéd kerékpáro& zlj. Esztergom. 
., .. 3. .. vddr. huszár szd. Sopron. 
.. .. 3. .. tüzér osztá ly Sopron. (l. és 2. üteg 

Sopron, 3. üteg Szombathely, Tüzér mérőszázad 
Sopron, Aknavetőüteg Nagykanizsa.) 

M. kir. n. honvéd híradó század &z.ombathely. 
3. vonatosztag Szombathely. 
3. gépkocsiosztag Szombathely. 

M. kir. pécsi 4. honvéd vegyesdandár
parancsnokság Pécs. 

Parancsnok: Koszmovszky József altábornagy. 

1\1. kir. 7. honvéd fyalogezred Kaposvár. (I és III. 
zlj. Kaposvár, I . zlj. Baja. Árkász szd. Baja.) 

1\L kir. 8. honvéd gyalogezred Pécs. (I-III. zlj. Pécs, 
Arkász szd. Baja.) 

M. kir. 4. honvéd kerékpáros zlj. Kenyérmező. 
4. vdnr. puszár szd. 'l'oJna. 

" 4. .. tüzér osztály. (l-2. üteg és 4. tüzér 
mérőszázad Pécs, 3. üteg és 4. aknavetőiiieg Tolna.) 

M. kir. 4. honvéd híradó század Pécs. 
4. yonatosztag Pécs. 
4. gépkocsiosztag Pécs. 
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M. kir. szegedi 5. honvéd vegyesdandáT
parancsnokság Szeged. 

Parancsnok: Felsőkubini és demónyfalvi vitéz Kublnyl 
Gyula altábornagy. 

M. kir. 9. honvéd gyalogezred Szeged. (I. zlj. Szeged, 
II. zlj. Kecskemét, lll. zlj. Kiskunfélegyháza.) 

M. kir. 10 honvM gyalogezred Békéscsaba. (I. zlj. 
Béké~csaba, II. zlj. Szeged, III. zlj. Gyula.) 

M. kir. 5. honvéd kerékpáros zlj. Jászberény. 
1\1. kir. 5. honvéd vddr. huszár szd. Kecskemét. 
.. ..!í. .. tüzér os~tály Kecskemét. (l. üteg 

Szeged, 2-3. üteg, 5. aknavetőüteg és 5. tüzér mérü. 
század Kecskemét.) 

M. kir. 5. honvéd híradó szd. Szeged. 
5. vouatosztag Szeged. 
5. gépkocsiosztag Szeged. 

M. kir. debreceni 6. honvéd vegyesdandár
parancsnokság Debrecen. 

Parancsnok: Vitéz Sipos Árpád altábornagy. 

M. kir. 11. honvéd gyalo,.-I>zred Debrecen. (I. és III. 
zlj. Debrecen, II. zlj. Berettyóujfalu.) 

M. kir. 12 honvéd gyalogezred Nyiregyháza. (I. zlj. 
Debrecen, II. zlj. Nyiregyháza, III. z]j. és árkász
század Nyirbátor.) 

M. kir. 6. honvéd kerékpáros zlj. Balassagyarmat. 
6. .. vddl'. huszár szrl. Nyiregyháza. 

.. 6. .. tüzér osztály Nyiregyháza. (1-2. 
üteg Nyiregyháza, 3. üteg, 6. aknavető üteg és (j. 
tüzér · rnérőszázad Debrecen.) 

~J. kir. 6. honvéd hiradó szd. Debrecen. 
6. vonatosztag Debrecen. 
6. gépkocsiosztag Debrecen. 

M. kir. miskolci 7. honvéd vegyesdandár
parancsnokság Miskolc. 

Parancsnok: Nagysárosi Lenz Albin altáLornag)'. 

M. kir. 13. honvéd gyalogézred Mi~kolc. (I-II. zlj. 
Miskolc, III. zlj. Sáturaljaujhely.) 

M. kir. 14. honvéd gyalogezred Eger. (1. és JII. z!j. 
Eger, II. Gyöngyö~.) 
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M. kir. 7. honvéd kerékpáros zlj. 5algótarján. 
.. .. 7. .. vddr. hnszár szd. Nyiregyháza. 
.. .. 7. .. tüzér osztály Miskolc. (1-3. üteu. 

7-8. aknavetőüteg és 7. tüzér mérőszázad Miskolc~) 
M. kir. 7. honvéd híradó s'ld. Miskolc. 

7. vonatosztag Miskolc. 
7. gépkocsiosztag Miskolc. 

Köteléken kivüli alakulatok. 

1. Lovasság: 
:Il. kir. 1. honvéd lovasdandár parancsnokság Budapest. 
.. ., 2. .. huszárezered Komáromujváros. (I. o. 

Pápa, II. o. Komáromujváros.) 
M. kir. 3. honvéd huszárezred Sopron (1. o. Sopron, 

II. o. Tolna). 
M. kir. 2. honvéd lovasdandár parancsnoksúg Nyil" 

egyháza. 
lll. kir. l. honvéd huszárezred Budapest (I. o. Buda· 

pest, Il. o. Kecskemét). 
~f. kir. 4. honvéd huszárezred Nyiregyháza (I-II. o. 

~yiregyháza). 

2. Tüzérség: 
~1. kir. honvéd lo,,-agló iüzél'os~tály Buliapest. (Lovas 

ágyus- és lovas tarackosüteg Budapest.) 
llL kir. 1. honyéd önálló üteg Hajmáskér. 

2. Budapest. 
3. Hajmáskér. 

3. Jfűszaki csapatoT.: 

M kir. honvéd páncéljármüves osztag Budapest. 
lll. kir. 1. honvéd utász zlj. Budapest. (1-2. utász szd. 

és kerékpárus szd., eg'; csiteLt lJiliász szakaszok 
Budapest.) 

M. kir. 2. honvéd utász zlj. Győr. (l-2. utász szd. 
Győr.) 

~1. kir. 3. honyéd utász zJj. Szeged. (1-2. utász szd. 
:Szeged.) 

4. Légvédelem: 

M. kir. budapcsti honvéd lég védelm; parancsnokság. 
M. kir. hajmúskéri honv6d léJ:!'védelmi iskola parancs 

noks;lg. 
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Hatóságok és intézetek. 
M. kir. budapesti honvéd váro~parancsuokság Buda

pest. 
M. kir. várpalotai honvéd csapatgyakorl6tér parancs

nok~g Várpalota. 
M. kir. hajmiJskéri honvéd táborparancsnokság Haj

máskér. 
M. kir. honvéd táhorfelügyelőség Örkény. 

Piliscsaba. 
Nagytétény. 

.. Kenyérmező. 
úrkászcsap~tgyakorl6tér felügyelőség 

ri~nake~7.i. 
M. kir. &zékesfehérvár-sóstói honvéd túborfelügyelő

ség Székesfehérvár. 
M. kir. honvéd Ludovika Akadémia Budapest. 

.. sportoktatói tanfolyam Budapest. 
iogi ismeretek tanfolyama Budapest. 

.. .. veszprém-iutasi alti&ztképző és nevelő 
intézet Jutas. 

M. kir. honvéd lovaglótanárképző és hajtóiskola 
Budapest. 

M. kir. honvéd Hadtörténelmi Levéltár Budapest. 
M. kir. honvéd Hadtörténelmi Múze!)ll1 Budapest. 

1\'1. kir. vámőrség. 
(Pénzügymlnlsztériu-m XIX. főosztály.) 

Budapesti vámőrkerület. 
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l. szakasz: Salgótarján. Űrsök: 1. Alsóutaspuszta ". 
~. llónabáuya·, 3. Salgótarján, 4. Karancsberény. ll. 
szakasz: Ipolytarnóc. Űrsök: 5. Ipolytarnóc. 6. Nóg
rúdszakál', 7. Szécséuy·. lll. szakasz: Dejtár. Űrsök: 
H. Hunyag', 9. Balassagyarmat', 10. Dejtár. IV. sza. 
kasz: Drégelypalánk. Űrsök: ll. Drégelypalánk. V. 
szakasz: Vámosmikola. Űrsök: 12. Kemenco', 13. Vámos 
mikola. VI. szakasz: Nagymaros: űrsök: 14. Letkés'. 
t;,. Szob'. VII. szakasz: Esztergom. űl'sök: 16. Eszter
g,'Olll, 17. pjszko·, 

Győri vámőrkerület. 
I. szakasz: Komárom: Űrsök: 1. Almásfüzitő', 2. 

Komárom. ll. szakasz: Gönyü. Űrsök: 3. Gönyü, 4. 
~agylJa.jcs·. Ill. szakasz: PüskI. Űrsök: j. Asvány', li. 
Piiski. IV. szakasz: Rajka. Űrsölc 7. Dunakiliti. M. 
Hajka, 9. Horvátjárfalu'. V. szakasz: Mosonszentjános. 
(h .. ök: 10. Hegyeshalom', 11. Alberlkúzlllér pt.', 12. 
)I( sOllszentjános. 

Szombathelyi vámőrkerület. 
I. szakasz: Sopron. Orsöl" 1. Ferlőrákos', 2. Sopron. 

~. Agfalva', 4. Brennbergbánya', j. Harka' .. II. szakasz: 
Nagycenk. Orsiik: G. Mexikópuszta', 7. Nagycenk. 8. 
Sopronkövesd. III. szakasz: Csepreg. Orsök: 9. Und, 
lll. Hépccvis', ll. Horvátzsidány. IV. szakasz: Szombat. 
hely. űrsök: 12. Kőszeg', 13. Bozsok'. 14. Bucsu'. 15. 
Pornúapati·. V. szakasz: Körmend. Űrsök: IG. Szent· 
péterfa", 17. PiJlkamindszent', 18. '.ral'ódfa. VI. szakasz: 
Szentgotthárd. Örsök: ]9. Vasszentmihi,ly. 20. Szent
g'otthárd, 21. Alsószölnök. ,22. Fclsőszölnök', 23. Apát
istvúnfalva. VII. szakasz: őriszentpéter. Orsök: 24. 
()ri"plltpélcr. 25. Dávidháza', 26. Szentgyörgyvölgy. 
VIII. szakasz: LentI. Űrsölc 27. ~ plI1C6nép,;!M. Lenti,29. 
I,OJldvaujfalu'. IX. szakasz. Murakeresztnr. űrsök: ali. 
SZ(>Illf-nYIJ. :n. Letenye", 32. Tótszerdahely", 33. Mura
k('I'P8ztllr. 

Kaposvári vámörkerület. 
I. szakasz: Gyékényes. űrsölc 1. Légrád v. úll.·, 2. 

ny{>k~nycs, 3. Berzence'. II. szakasz. Barcs. Űrsök: 4. 
Vi7.vilr", 5. Babócsa, 6. Barcs. III. szakasz: Sellye. Ör-

• Purancsnok tiszt. 
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sök: 7. Karancsevica pt., 8. Drávasztára', 9. Lajos
tanya, lu. Darócihalma'. lV. szakasz: Siklós. Örsök: II 
Drávaszabohls·Kendergyár, 12. Old. V. szakasz: 1\la: 
gyal·boly. Örsök: 13. Beremend', 14. Sárok". VI. sza
kasz: Mohács. Örsök: 15. Udvar', 16. Mohács. 

Szegedi vámőrkerület. 
I. szakasz: Gara. Örtiöb:: 1. l.\..Ul'':'liJc.lucsacrdő·. 2. 

Hercegszántó', 3. Gara. II. szakasz: Madaras. Örsök: 
4. Katymár, 5. Madaras, G. Kunbaja". Ill. szakasz: 
Kelebia. örsök: 7. Felsőcsikéria', 8. Tompa, 9. Kelebia. 
IV. szakasz: Alsóköpont. Örsöl" 10. Bokonanya, ll. 
AlBóközpont, 12. Röszko·. V. szakasz: Szöreg. Örsöl" 
13. Rzőrog, 14. Kübekháza, H. Kiszombor". VI. szakasz: 
1\lagyarcsanád. Örsök: 16. l\lagyarcsanád, 17. CsanáLi· 
palota. VII. szakasz: Battonya. örsök: 18. Major 43.'. 
19. Battonya. VIII. szakasz: Kevermes. Orsök: 20. 
Dombegyháza, 21. Kevermes, 22. Bréclamajor·. IX. 
szakasz: Gyula. Örsök: 23. Elok', 24. Gyula, 25. Dénes
major-o 

Debreceni vámőrkerület. 
I. szakasz: Sarkad. Örsők: 1. Sarkad, 2. Kötegyán', 

a. M6hkerék. II. szakasz: Blbarugra. Öl'6ök: 4. Moző
g-yáu', 5. Biharugra. III. szakasz: Biharkeresztes. Ör
sök: 6. Kőrösszegapáti, 7. Biharkeresztes, 8. Nagy
kereki'. IV. szakasz: Nagyléta. Örsől" 9. Pócsaj', 10. 
Nagyléta, ll. Almosd·. V. szakasz:' Nyírábrány: Örslik: 
12. Bagamér', 13. Kyirábrány. VI. szakasz: Nyírhéltek. 
Örsök: 14. Nyirbéltek, 15. Katz-tanya.VII. szakasz: Mérk. 
Örs: 16. Mérk.VIII. szakasz: Csenger. örsől" 17. Csenger. 
18. Gacsály', 19. Kishódos. IX. szakasz: Tiszabecs. 
Örsök: 20. Magosliget', 21. '['iszabells, 22. Szatmár 
(·soko·. X. szakasz: Csaroda. örsö1" 23. M~7.őtarpa, 24. 
Beregsurány', 25. Barabás. XI. szakasz: Mándok. Or 
'ök: 26. Nagylónya', 27. ' Záhony'. 

Miskolci vámőrkerület. 
I. szakasz: RIcse. Örsök: 1. Zemplénagáru', 2. 

Ricse, 3. Pácin'. II. szakasz: Sátoraljaujhcly. Örsök: 
4. SátoralJaujhely, 5. Villy, 6. Pusztafalu'. III. sza
kasz: HIdasnémeti: Örsök; 7. Hollóháza·\. 8. Hi~as
németi. IV. szakasz: Krasznol.vajda. örsok: 9. ::lz,,
lllero·. 10. Krlu;znokvajda, ll. 'rornaszentjakab·. V. 
szakasz: Tornanádaska. Örsők: 12. Tornanádaska, 13. 
Szögliget, 14. Aggtelek'. VI. szakasz: Bánréve. Örsök: 
15. Szuhafő' 16. Kelemér, 17. Bánréve. VII. szakasz: 
Felsőhallgony. Örsö1c 18. Uraj, l~. Fdsőhangony, 20. 
Domaháza' . 

• Parancsnok tiszt. 
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M. kit·. folyamŐl·ség. 
A m. kir. folyamőrség felügyelője, Budapest. 

M. kir. folyamörség központi parancsnokság, 
Budapest. 

Örnaszádok: 

"Szeged" Budapest, 
"Kecskemét" Budapest, 
"Debrec.en" Budapest, 
"Győr" Budapest. 

Páncélos motornaszádok: 

"Honvéd". 
"Tüzér". 
"Huszár". 
A m. kir. folyarrnől'seg és egyéb köz/Tendé

szeti szervek anyag-ra.ktáJra, Budapes.t. 
'A m. kir. folyamőrség müszaki üzeme; rak

UII'ai és érvényesítő hivatala, Budapest. 

M. kir. révfőkapitányság, Budapest. 

Révkapitányságok: 

Göm'ű, KOIIk'Írom, Esz.terg-om, Szob. Budapest. 
Dunaföldvár, Mohács, Szeged, Záhony, Barcs, 
Siófok. 

Révkirendeltségek: 

Csuny, Nyergesujfalu. 
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M. kir. állami rendőrség. 

Budapesti rendőrfőkapitúnysúg. 
Főkapitány: Be~egh Huszágh Miklós. 
Helyettes' Anc'réka Károly főkapitányhelyeltes. 
B)ndőrfőparancsnok: Dr. Török János rfőparnok. 
Helyettes: Vid06 Elek főfelügyelll. 
Ker. kapitányságok: L ker. vezető: Dr. Szacsvay 

András r. főtanácsos,; II. ker. vezető: KereslItesy 
Gyula r. főtanácsos; III. ker. vezető: Farkas Elemér 
r. főtanácsos; IV. ker. vezető: Dr. Katona Rezső r. 
(?~31uácso3; V. ker. vezető: Dr. Kalmár Béla r. főla· 

illlCSOS; VI. ker. vezető: Barna Béla r. főtan;l.Csos; 
~IJ. ker. vcr,ető: Dr. Kölsky Gábor r. főtanlÍ{)SOS: 
VlII. ker. ver,ető: Dr. Radúk György r. főlanácsos; 
IX. ker. vc?ető: Pirkner Imre r. főtanácsos; X. ker. 
vezető: Dr. Bartói't'y János r. főtanácsos; Dunai ker. 
kapitányság, vezefíl: Dr. Kiss István r. fölanácsos: 
Ujpcst, ve,.elő: Tóth Gyula r. főtanácsos; Kispest, 
vezető: Zólyomy Lajos r. főtanácsos; Pesterzsébet. 
vezető: Rezsny Aurél r. főtanácsos: CSCllcli ldrendell· 
ség, vO'l.ető: Világhy Mihály r. főtanúcsoR. 

A m. kir. állam rendőrség országos szaktannlmányl 
felügyelője: Dr. Varga Lajos ker. főkapitány. 

I. Budapestvidéki kerületi főkapitúnysúg. 
Ker. főkapitány: Éli~ssy Sándor főkap., helyettes: 

Klauszer Kálmlm r. főtan., közp. őrSZl'lI1. főpar. vill'z 
Sárossy Gyula főfelügyelő. 

Rendőrkapitányságok: 

l. Balassagyarmat. Vezető: Dömötör Aurél rtan. 
helyettes: Szpntmlkiósy Zoltán r kapitány, őrszem: 
par. vitéz Radnóthy István r. főfelügyelő. 

2. Budafok. Vezető: Jantsovits Jenő rtan., helyel· 
Ict'l: Dl'. Papp R<lla r. fog., őrszem. pur. vitéz Gubody 
S. Pál r. főfeliigy. 

3. Cegléd. Vezető: Dr. Hulin Béla r. filtan., helyet· 
tes: Dr. Ba,JállS Károly rtan .. őrszeul. par. Gál Dániol 
r. felülrvelő. 
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4. Eger. Vezető: Dr. Horváth Gyula rtan., hel~'et· 
tes: Debreczpni Dezső rkap., őrszem. par. Tshfutz 
.!i'rigyes rfőfelügyelő. 

5. Esztergom. Vezető: Dr. Perger Kálmán rfőtan .• 
helyettes: Palkovits Miklós rkap., őrszem. pal'. Ken· 
!inger Géza rföfelügyelő. 

6. Gyöngyös. Vezető: Thuránszky Tibor rfőtan., 
holyettes: Dr. Gazdag Lajos rtan., őrszem. par. 
J akubcsák Károly felügyelő. 

7. Jászberény. Vezető: Dr. Horváth György rtan .. 
helyottc.s: Dr. Ballnos Orbán r. fog., őr6zcm. par. 
Sehusztel' Brandó rfeHigvelő. 

8. Kalocsa. Vezető: Dr. Farkas Géza rfogalm" he· 
lye~tes: Pintér István rfog.. őrszcm. par. Demcsá.k 
József rfelügyeJő. 

9. Cinkota ~s környéke. Vezető: Dl'. Hollósi Kuti 
J~'ljos rtan .. helyettes: Alapfy Jstvim rtan .. őrszem. 
pnl' .• \.mán János rfeliigyelő. 

10. Salgótarján. Vezető: PiHa Lipót rtan., helyet. 
tes: Dr. Madách JÓllSef rfogalm., őrszem. par. 
Tallian Józspf rföfeliigyelő. 

ll. Szentendre. Vezető: Heller Antal rlan., h~lyct· 
leR: Dr. Rátky Bél~ l'kap., őrszem. pUI'. Tüzkő Gyula 
·rfelügyelő. 

12. Szolnok. Vezető: Fábry Zoltán rtan., helyet· 
tes: Kereszltalvv GYllln l'kup., őrszem. par. vitéz 
SoUy Kin'oly László rfelügyelő. 

13. Vác. Vezető: Dr. Panajott·Fejér Gyula rfőtan .. 
helyettes: Eáfár Elerrér rtan., őrszem. par. Ébneth 
Jó?:sef rfelügyelő. 

Rendőrkirendeltség . 
14. Hatvan. Vezető: Revá." Józset rlan., Helyet 

tes: Dr. Zsigmond János rfogalmuzó, őrszem. par. Zá· 
horszky ödön &felügyelő. 

Határszéli rendőrkirendeltség : 
lj. Szob. Vezető: AppelshoJter Mátyás rkap., he· 

I\-dtc.s: Lázár Kornél rfog. 
, 16. SOmoskőlljfalll. Vezető: Dr. lIauplmann Béla 

rkap. 

II. Debreceni kerületi főkapitúnysúg. 
Ker. főkapitány: Dr. Ghycz~ TI~a!11ér ker , __ főkapi· 

lúllY helyettes: Lám pezso fokapllullyh., kozp. Ol' 
szom' pur. Tamik László főfelügyelő. 

22 
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Rendőrkapitányságok: 

l. Debrecen. Vezető: Ságy Lajos rfőtall., helyottes' 
Pcrubszky Gyula rtan., őrszem. par. Vitéz Boskó 
Mihály főfelügyelő. 

2. Hajduböszörmény. VfJzető: Krajnák Pál rkap .• 
helyettes: dr. Kajáry Zoltán r. fogalmazó. 

S. Ha.ldunánás. Vezető: Dr. 'róth Lajos rkap .. 
helyettes: Dr. Farkas János rfogalm. 

4. Hajdnhadház. Vewtő: Dobos Béla rkap., helyet 
tes: Dr. üóza Dániel rsfogalm., őrszem. par. Dr. He
ringer Pál rfel ügyelő. 

5. Hajduszoboszió. Vezető: Vass János rkap .. 
helyettes: Nagy Gyula rsfogalm., őrszcm. par. 8tar
zsinszky István rfMelügyelő. 

6. Karcag. Vezető: Keresztes Andor rtanácsos, 
hel)'pttes: Dr. SoHész Nagy Imre rfogalm., őrszem. 
par BIRz<'lek .Jó?Ref rfőfe'iig-yelő. 

7. Klsujszállás. Vezető: Vadass Aladár rtan .• 
helyetteR: lJ... Vinc?!' Oszkár rkap., orSzem par. 
Feneschán János főfelügyelő. 

8. Mezőtnr. Vezető: Beliczky Kálmán rtan., helyet
tes: Vitéz Dr. &árosy Gynla rfogalm.. őrszem. par. 
Kuheida Ferenc felügyelő. 

9. Miskolc. Vezető: Dr. Tódor Arpád rfőtan .. 
hclyett.es: Tasnády Antal rfőtan., őrszem. par. Abonyi 
József fő fel üg-yelő. 

10. Nylregyháza. Vezető: Kiss Sándor rfőtan. 
helyettes: Dr. Szabó András rtan., őrszem. par. Balogh 
József főfelügyelő. 

ll. Sátoraljaujhely. Vezető: Speczián Gyula rian .. 
helyettes: 'N,(h Blek rtan., őrszem. par. Dr. Ecsedy 
Péter rfe]ügyelő. 

12. Turkeve. Vezető: Farkas Jenő rfogalm .. helyei
tes: Barna Gyula rsfogalm.. őrszem. par. Thierjung 
Ferpne rfel ügyplő. 

Rendőrkirendeltség : 

13. Diósgyőr. Vezető: Dr. Rnssay Géza rtan .• 
helyettes: Vitéz Dr. Berthóthy Dezső rfogalm., őr· 
6zem. par. Borsy Béla felügyelő. 

Határszéli rendől'kirencleltségek: 

14. Bánréve. Vezető: Dr. Szoyka Kálmán rkap. 
If>. Biharkeresztes. Vezető: )!agy Kálmán rfogalm. 

I 
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16. Hidasnémeti. Vezető: Dr. Neogrády Emil rkap. , 
helyettes: Hennel Ernő rsfogalm. 

17. Nylrábrány. Vezető: Dr. Groozkó Sándor rkap., 
18. Záhony. Vezető: Dr. Dalmy István rfogalm. 

III. Szegedi kerületi főkapitányság. 
Ker. főkapitány: Dr. Szalay József ker. fő· 

kapitány, helyettes: Jóody Endre rfőlanácsos. közp. 
&rszem. főpar: Havas Gusztáv rfő[elügyelő. 

Rendőrkapitányságok: 

1. Békéscsaba. Vezető: Jánossy Gyula rfőtan .. he
lyettes: Báthy Lajos rtan., őrs1.em. par. Fülöp Nán
dor segédfelügyelő. 

2 Csonltrád. Vezető: Dr. Krisztinkovic.h Antal 
dan:. helyettes: vitéz Terebessy László rfog .. őrszcm. 
par. Krulsehay Kamil rfőfelügyelő. 

3. Gyula. Vezető: Tanczik Lajos rfőtan., helyettes: 
Köves Ede rkap., őrszem. par. Pavó József felügyelő. 

4 Hódmezővásárhely. Vezető: Vozáb .JÓzsef rtan .. 
helyettes: Szilágyi Gyula rtan., őrszem. par. Ganzlcr 
Arpád rfőfc]üg-yelő. 

fl. KecskemH. Vezető: Cziriák László rfőtan .. 
helyotteq: Garzó LajOS rfőtall., őrszem. par. Stuller 
László rfőfelügyelő. 

6. Klskunféleltyháza. Vezető: Dr. K. Nagy Marcell 
rfőtan., helyettes: Virágh György rtan., őrszem. par. 
Szabó Aladár segédfelügyelő. 

7. Kiskunhalas. Vezblő: Dr. Domokos S'lllrlor rkall .. 
helyettes: Kamerath János rkap., őrszem. par. Tegze. 
Kálmán főfelügye.Jő. 

8. Makó. Vezető: Petrán György r tll;n. , hel~ette.;: 
Bokor ~liklós rkap., őrszem. par. Marton .l! erenc 
felügyelő. G .. 

9. Nagykőrös. Vezető: Dr. Gergely yorlrY rtu,! .. 
helye~tes: Dr. Pethes BHa rfOg., Őrszelll. lJar. Bchahk 
Antal felügyelő. ...• 

10. Szeged. Vezető: Dr. lluocz .Bela rfokallh .. 1l"lye ,: 
tes: Dr. Borbola Jenő rtan., őrszem. par. Gyarmati 
JálJOS rfőfelügyelő. . . 

ll. Szentes. Vezető: .ránoska TIbor rtau., helyet
tes: Gombay János rkap., őrszem. par. ""yáry Lászl;' 
felügyelő. 

Rendőrkirendeltség : 
12. Orosháza. Vezető: Dr. M.eznerich J'enő rfogalm., 

helyettes: Jeney Lajlls rfogalm. 

2:?* 
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Hatá,-széli ,-endő,-ki,-endeltségek: 

13. Kelebia. yezető: Dr. 13aiogh Antlor rfogalm., 
helyettes: Dr. Santha Béla rsfogalm. 

H . Lö.kös!Iáza. Ve.zető: Horváth Iván rkap., helyel-
tes: S7.abo andor rstogalm. 

1~. Sz~reg. Vezető: YHéz dr. Simon István rfog. 
IG. Kotegyán. Ve-.:ető: Dr. Nemes Sándor rkap. 
17. Battonya. Vezető: Dr. Horváth ,Tózsef rkap .. 

helyettes: Dr. Molnár Ferenc rfogalm. 

IV. Székesfehérvári kerületi főkapitányság', 
Ker. főkap.itány: T!lller .. Gyula ker. főkapitány, 

helyettes: . Halasz .. Elemel' rfotalL., közp. őrszem. főpar. 
Garay Karoly rfofelügyelő. 

Kapitányságok: 

1. Baja. Vezető: Trenka Kálmán rfőtan., helyettes: 
Dr. :!IechU József rtan., őrszem. par. Hausler Arpád 
[őfelugye!ó, 

2. Kaposvár. Vezető: Dr. Cséry Bálint rfőtan. he
lyettes: Vajda Kálmán rtan. őrszem. par. KusiJ,yér 
Elemér felügyelő. ' 

3. Komárom . .:vezető: Dr. Matzilz Gyula rkap., 
helyettes: Ohlschlager István l·kap. őrszem. par. Cser 
mák Rezső rsfelügyelő. ' 

4. ~ohlÍ.c~, Vezető: Liedemanr). Hugó rtan., helyel
te.s: KOnYO~.l József rfogalm., őrszem. par. Gálesik 
Tlvadar felugyelő. 

5. ~écs. Vezető: Török Lajos rfőtan.. helyettes: 
Soós Nandor rfőtan., őrszem. par. dr. Kerekes Kornél 
felügyelő. 

G. Székesfehérvár. Vezető: Jónás Béla rfőtan. he
lyettes: Kiss Lajos rtan., őrszem. par. Leposa Wszló 
felügyelő. 

7. Szeks <árd. Vezető: Dr. Bordás Arpád rkap .. 
helyettes: Hantos Ferenc rkap., őrszem. par. Lakner 
Sándor felügyelő. 

R TlltabánYIl. Vezető: Sipos Tibor rtan helyettes ' 
Szabó Zoltán rfog. .,. 

9. Veszprém. Vezető: Homoky Béla rtan. helyet
tes: Horváth Sándor rkap., őrszem. par. Gr'ibovszky 
György főfelügyelő. 

Rendőrkirendeltségek: 

10. Pécsbányatelep. Vezető: Drasenovitz J ellŐ rrő· 
tan., helyettes: Betöltetlen, őrszem. par. Tompo. Lajos 
felügyelő. 
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Határszéli rendőrkirendeltségek: 
12. Gyékényes. Vezető: Dr. '.rótII László rIug., he

lyettes: Vicze istván rsfog<!lm. 
13. Barcs. Vezető: Dr. hlatán János l'sfog. 
14. Magyarboly. Vezető: Dr. Papp De:r,ső rkap. 

V. Szombathelyi kerületi főkapitányság. 
Ker. főkapitány: Dr. Ferenczy Tibor ker. főkapi

tá.ny, helyettes: Zanko Géza rfőtan . , kÖzp. őrszem. 
főpar, Forgács József főfelügyelő. 

Rendiírkapitányságok: 
1. Győr. Vezető: Török Károly rfőtan .. helyettes' 

Or. Griczmann Gyula rtan., őrszem. par. Sommer 
Ignác rfelügyelő. 

2. Kös~cg. \; ooető: Dr. Halmay Gusz,táv rtan., he
lyettes: Far.kas Pál rfogalm., őrszem. par. Czégényi 
Károly felügyelő. 

a. 1l1.agyalovár. Vezető: Zombory Gyula rtan .• 
holyett.es: Dr. Csukly Zoltán rfogalm., őrszem. par. 
Turi Endre felügyelő. 

4. Nagykanizsa. Vezető: Dr. Kálnay Gyula rfőtan .• 
helyettes: Bertóthy Lőrinc rlan., őrszem. par. Hajnal 
György rfelügyelő. 

5. Pápa. Vezető: Hamuth János rtan., helyettes: 
Dr. Czelloth László rfogalm., őrszem pa... Csillag 
Autal rfelügvelő . 

6. Sopron. 'Vezető: Zakariás Antal rfőlan., helyettes: 
Solymossy László rtan., őrszem. par. ~züts Elemér 
rfMel ügyelő. 

7. Szombathely. Vezető: Oroszlány Endre rfőtan., 
helyettes: Dr. Krajcsovich J 6zsef rtan., őr,szem. par. 
Ruttkay Aladúr rfőfelügyelő. 

8. Zalaegerszeg. Vezető: Popovich Lajos rtan .. he· 
lyettes: Apáthy Imre rfogalm.. őrszem. par. vitéz 
Molnár János rfelügyelő. 

Határszéli rendőrkirendeltségek: 

9. Hegyeshalom. Vezető: Dr. Ruster 'ribor rkap., 
helyettes: Dr. Murányi Győző rsfog., őrszem. l)ar. Len
gyel Mihály felügyelő. 

lU. 01'1 szvár. V czdő: Dr. EördögL László rfogalm., 
helyettes: Windt Gyula rsfogal. 

ll. Szentgotthárd. Vezet5: Markovics János rtan. , 
belyettes: Gál Rezső rsfog! lm . 



lU. kir. pénzüg·yörség. 

M. kir. pénzügyőr! altlsztI.iskola (Budapcst, X .. 
Köbúnyo. Cjhcgyi-út). 

Bajai m. lcir. pénzügyigazg1atósági kirendeltség. 

Bajai biztosl kerület. Szakaszok: Baja CSátalja. 
8[Lcsalmásl blztosi kerület. Szakaszok: Bácsalmás, 
Janosbalma, Kelebia. 

Balassagyarmati m. kir. pénzügyigazgatóság. 

Balassagyarmati blztosl kerület. Szakaszok: Ba. 
lassagyarmat, S7écsény. Nógrádverőcei blztosl kerület. 
:';z!lkaszok: Nagyoroszi, Nógrádverőce, Vámosmikola. 
Retsád blztosl kerület. S=kaszok: Rétság Bercel. 
Salgótarjáni blztosi kerület. Szakaszok: Salg6tarjáu 
Szirák, Selyp (cukorgyár). . , 

Budapest székesfővárosi m. kir. pénzügy
igazgatóság. 

I. blztosl kerület (I. ker .. Városmajor·utca 4. sz.). 
Szakaszok: 1. sz. (I. ker., Városmajor-utca 4. sz.). 
II-III. blztosl kerület (III. ker., Zsigmond-tér 8.). 
SzakaRzok: ~. sz. (LII., Zsigmond-tér 8.), 3. sz. (cu
korgyári. III .. Szentendrei-út). V. biztosl kerület (V. 
Váci-út 10.). Szakasz: 5. sz. (V., Váci-út 10.). VI. biz: 
tosl kerület (Vr., Eötvös-u. 33.). Szakasz: 6. sz. (VI.. 
Eötvös-u. 33.). VII. blztosi kerület (VIII., Fiumei-út 
6.). Szakasz: 7. sz. (VIII., Fiumei-út 6.). VIII. blztosi 
kerület (VIII., Fiumei-út ü.). Szakasz: 8. sz. (VIII. 
Fiumei-út 6.). IV. és IX. biztosi kerület (IX., Mátyás: 
utca 16.). Szakaszok: ll. sz (IX., Mátyás-u. 16.1. 9. .z. 
(IX. Mátyás-u. 16.). 4. sZ. (IX., Mátyás-u. 16.) X. biz. 
tosl kerület (X., Szent László-tér 18.). Szakasz: 10. sz. 
(X., Szent László-tér 18.). Sertés- és marhavásál'téri 
pénzügyöri kirendeltség. 
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M. kir. központi vám igazgatóság. 
I. számu biztosl ke~ü.l~t (IX. ~er., V~mhár~.l 

Szakaszok: 1. sz. (lX., Matyas-u. 16.), 2. sZ. (X., Ko
bánya, Újhegyi-út), Szob. 

II. számu biztosi kerület .(IX ... -:ámház)_ Szaka
szok: 3. sZ. (X., Kőbánya, ÚJhegYI-ut). 4. sz. (X., 
Kőbánya, Újhegyi-útj, Hegyeshalom. 

Budapestvidéki ID. kir. 1l<~l1zügyigazgatóság_ 
(Budapest, V .. S.ulay·u. 8-1~.) 

Ócsai biztosi kerület. S~kaszok: Ocsa. Lajosmiue. 
Budafokl biztosi kerület. S~kru;wk: Budafok. B~da
pest (vidéki), Szentendre. Ceglédi biztosl kerui~~. 
Szakaszok: Cegléd, Abony. Esztergomi. blztosi .. k.~r';!. 
let. Sw.kaszok: Esztergom, Nyel'~esnJfu.lu. Go~oI.?i 
biztosl kerület. Sz.aili:aszok: GödöIlo, Ao;z6d. Gyomroi 
blztosi kerület. Szakaszok: Gyömrő. Cinkotl!-_ Kalocsni 
biztosl kerület. Szakaszok: Kalocsa, Sukosd. Klles
keméti blztosi kerület. Szakaswk: Kec;,kemét, Na~y
ktírös. Kiskunfélegyházai biztosl ke~ü!et_ S~kaszok: 
Kislmnfélegyháza. Kiskunmajsa, UJk.ecske. Klsk~.n. 
halasi blztosl kerület. Szakaszok: KIskunhalas. 1\.IS
kőrös. Kispesti biztosi. k~rület. Szakasz?k: KI.~P~~t, 
Monor, Irsa. Kunszentnllklosi biztosl .. kerule,t. Szaka
S2ok: Kunszentmiklós, Dnnavecse, Fulopszállas_ Nagy
kátai blztosi kerület. Szakaszok: Nagykáta. Pest
erzsébeti biztosi kerület. Szakaszok: l?esterzsóbet, 
r:.áckeve. Duuaharaszti. Ujpesti biztosl kerulet. SZi!-ka
szok: l1jpest. RákospaJota. Váci blztosl kerület. 
Szakasz: Vác. 

Debreceni m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Berettyóujfalui blztosl kerület. Szakaszok: Be

rettyóu iralu, Biharkeresztes, Derecske, Nag,~~llta. 
Debreceni blztosi kerület. S~kaszok: Debrecen, 11sza
c~ege. llajdubö"zörményi biztosi .. ke~üJet .. Szaka,z"k: 
Hajduböszörmény, Hajdudorog. Puspokla,dany'i bi2!tosl 
kerület. Szakaszok: Hajduszobosz.ló. I uspokl!.'da~y, 
Sarkadi biztos! kerület. Szakaszok: Sarkad. Sarl,ad 
(cukorgyár), Okány. 

Egri m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Egri blztosl keriilet. Sza~a~zok: Eg~r, ~jizp.sahony, 

Tiszafüred, ,: <>Tpelét, Pét"rvasara. Gyongyosl blztosl 
kerület. Szakaszok: Qyöngyös Hcves. Hatvanl,blztosl 
kerület. Rzakaszok:. Hatvan, Hatvan (cukorgyarl. 
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Gyulai m. kir. II'énzügyigazgatóság. 
Békéscsabai biztos i kerület. Szakaszok: Békes

csaba, Békés. Gyuiai biztosi kerület. Szakaszok: 
Gyula, Gyoma, Szeghalom. Orosházai biztosi kerület 
SZ<'tkaszok: Orosháza, Szarvas. . 

Győri m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Győri biztosi kerület. Szakaszok: Győr, Tét, GYőr

szontmárton. Magyal'óvári biztosi kerület. Szakaszok: 
Magyaróvá.r. Hegyeshalom. 

Kaposvári m. kir. pénzügyigazgatóság . 
. Barcsi blztosl kerület. Szakaszok: Barcs. Sziget

var. Szulok. ,?surgól bizt!>sl kerület. Szakaszok: 
Csurgó. :Nagyatad. Kaposvári blztosl kerület. SzaIm
szok: Kaposvár. Kaposvár (cukorgyár) Marcali hlz
tlisi kerüle~. Szakaszok: Marcali, Lengyeltóti. Tab! 
biztosi kerület. Szaka~zok: Tab. Igal. 

Komáromi 1JII. kir. pémr/;ügyigazgatósági kirendeltség. 

. Komáromi biztos! kerület. Szakaszok: KOIll:íl"om. 
KIsbér. Ács (cukorgyár). Tóvárosi blztojii kerület. 
Szakaszok: Tata. Almásfüzitő (ásványolajgyár). 

Makói m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Makói biztosi kerület. Szakaszok: Makó. Csanád

palot a . l\fező~egycsi biztos! kerület. Szakaszok: Mező
h eg~c~ •. Mezohcgycs (cnkorgyár). Battonya, Mező
kov Hcshaza. Mcdgyesegybáza. 

Miskolci m.. kir. pénzügyigazgatóság. 

Abau;l.~zántól biztosi kerület. Szakaszok: Abauj· 
szántó. Gonc. Miskolci blztosi kerület. Sza:taszok: Mis
kolc. Sajószentpéter. Mezőkövesdi blztosl kerület. Sza
knszok: Mezőkövesd. Mezőcsát. Putnoki biztosi kerület. 
Szal,aszok: Putnok. Ózd. Szendrői biztosl kerület 
Szakaszok: SZ!lndrő. Edelé.ny. Szikszói blztosi kerület: 
Szakasrwk: SZIkszó. Encs. 
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Nyiregyházi m. kir. pénzügyigazgatóság. 

Fehérgyarmati biztosl kerület. Szakaszok: Fehér· 
gyarm~lt. Tiszabecs. Kemecsei biztos! kerület. Szaka· 
szok: Kemecse. Gáva. Kisvárdai blztosl kerület. 
Szakaszok: Kisvárda. Gyulaháza l\fándoki blztosl 
kernlet. Szaka"z: Mándok. Mátészalkai hiz·osl kerü·et. 
Szaka~zok: Mátészalka. CS'lngel'. Nagykállói blztosl 
kerület. Szakaszok: Nagykálló. UHehértó. Ny!racsádl 
blztosl k~rület. SzaksRzok: Nyiracsád. Nyiradony. 
Nylrbátori blztosi kerület. Szakasz: Nylrbátor. Nyil'
egybázai blztosl kerület. Szakasz: Nyiregyháza. Nyil'
madai blztosl kerIIJet. Szakaszok: Nyirmada. N~-ir· 
bakta. Tiszalöki biztos! kerület. Szakaszok: Tiszalök. 
Polgár. Vásárosnaményi biztos! kerület. Szakaszok: 
Csaroda, Vásárosnamény. 

Pécsi m. kir .. pénzü~gazgatóság. 
Szentlőrinc! biztosi kerület. Szakaszok: Szent· 

lőrinc. Sellye. Mohácsi blztosl kerület. Szakaszok: 
Mohács. Németboly. Pécs (városi) biztos! kerület. 
Szakaszok: Pécs ' (városi), Villány. Pécs (vidéki) biz
tosi kerület. Szakaszok: Pécs (vidéki). Pécsvárad. 
Sásdi blztosl kerület. Szakamok: Sásd. Mágocs. Siklósi 
biztosl kerület. Szakaszok: Siklós. 'ajszIó 

Sátoraljau.ihelyi m. kir. pénzügyigazgatóság . 
Sátoral;lau;lhelyi biztos! kerület. HZl>kaszok: Sátor· 

aliaujhely. Sárospatak. Zemplénricse, Pálháza. 
Szerencs! biztosi kerület. Szaka&zok: Szerencs, Sze· 

rencs (cukorgyár). Tokaj. 

Soproni ru. kir. pénzügyigazgatóság. 
Csornai biztos! kerület. Szakaszok: Kapuvár. 

Csorna. Petőháza (cukorgYár). Soproni blztosi kerület. 
Szakaszok: Sopron. Sopl'onkiivesd. Zsira. Csepreg. 
Nagycenk. 

Szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Hódmezővásárhelyi biztos! kerület. Szakaszok: 

Hódmezővásárhely . Kistel"k. 
Szeged (városi) blztosi kerület. SZilkasz: Szeged 

(városil. Szeged (vidékI) biztosl kerUlI't. Szakaszok: 
Kiskundorozsma, Szeged (vidéki). Szentesi blztosl ke
rület. Szakaszok: Szent,*,. Csongrád. 
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Szekszárdi m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Dombóvári blztosl kerület. SzakaszoK: Domhóval', 

Tamálli. Simontornyai biztosl kerület. S:wkaszok: 
Simontornya, Hőgyész, Szekszárdi blztosl kerület. 
Szakaf\zok: Szekszárd, Bátaf\zék, Bonyhád. Tolnai 
blztosl kerület, Szakaszok: Tolna, Nagydorog Duna 
földvár, Paks. ' 

Székesfehérvári m. kir. pénzügyigazgatóság. 
~fartonvásárl blztosl kerület. Szakaszok: 1I18rton· 

vásár, Bicske, Ercsi. Sárbogárdi blztosl kel·ület. Sza
kaf\zok: Adony. Sárhogárd. Székesfehérvár (város II 
blztosl kerület. Szakasz: Székesfehérvár (városi). 
Székesfehérvár (vidékI) blztosl kerület. Szakaszok: 
Székesfehérvár (vidéki). Mór. 

Szolnoki m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Jászberényi blztosl kerület. Szakaszok: Jászberény, 

Jászapáti, Jászárokszállás. Karcag] blztosl kl'rüJet. 
Szakaszok: Karcag. Kisu.iszállás, Kunhegyes. Török
szentmiklósi blztosi kerület. Szakaszok: Törökszent
miklós, Tiszaroff. Kunszentmártoni blztosl kerület. 
Szakaszok: Kunszentmáton, 'riszaföldvár, Tiszakürt. 
Szolnoki biztosl kerület. Szakaszok: Mezőtur, Szolnok, 
Szolnok (cukorgyár). 

Szombathelyi m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Körmendi bh;tosl kerület. S:wkaszok: Körmend 

öriszentJ>éter, fSzentgotthárd. Sárvári blztosi kerület: 
Szakaszok: Celldömölk, Sárvár. Sárvár (cukor
gyár), Baltavár. Szombathely (városi) blztosl kerü
let. Szaku"zol.: Szombathely (városi), Vasvár. Szom
batbely (vidéki) blztosl keriHet. Szakaszok: Szombat
hely (vidéki). Kőszeg, Rum. 

Veszprémi ru. 'kir. pénzügyigazgatóság. 
Pápai blztosl kerület. Szakaszok: Pápa (városi), 

Pápa (vidéki), Devecser. Veszprémi blztosl kerület. 
Szakaszok: Veszprérr.. Enying. Zirci biztosl kerület. 
Szakasz: Zirc. 
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Zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság. 
KeszthelyI blztosl kerület. Szakaszok: Kes7.thely, 

Sümeg, Zlllaszentgr0t. Nagykanizsai (városI) hlztosl 
terlIlet. SZllkas7-ok: Nagykanizsa (városi), Pacsa. 
Nagykanizsai (vidéki) blztosl kerület. Szaka~7ok: Le· 
tenye, Nagykanizsa (vidéki). Tapolcai blztosl kerület. 
Szakaszok: T~polca, Balatonfüred. Zalaegerszegi blz
tosl kerület. Szakaszok: Zalaeger$zeg, Lenti. 
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Kir. biróságok és ügyészségek. 
IJ:'azságügymllllszter: dr. Zsitvay Tibor. 
Az 1871. évI VIII. t.-c. 35. §-a szerint eljáró leg

tőbb fegyelml.Jl!róságok elnöke: 
KIr. Kurla. Eluök: Dr. Juhász Andor. Másod· 

elnök: dr. Osvald István. 
Koronaügyész: Vargha Ferenc (VI. flz. csoport iel· 

legével, nagymélt.). 
Budapesti kIr. Itélőtábla: Elnök: dr. Degré Miklós. 

Alelnök: dr. Bak6 .T 6zsef. 
Budapesti kir. főügyész: dr. Halász Lajos. 
Balassagyarmati kir. törvényszék. Elnök: Szenthe 

Kálmán Ill. f. cs. 
Balassagyarmati kir. ügyészség. Elnök: Győry 

György. J ,i, r il. s b i r Ó fl á g o k: Balassagyarmat, el· 
nök: Kacskovics Jenő Andor. Hátság, elnök: dr. Gé· 
mesi István. Salg6tarján, elnök. Zelenka Ott6. Szé· 
csény, elnök: dr. Farkas Béla. Szirák, elnök: dr. Tö· 
rök Pál. 

Budapesti kir. törvényszék. Elnök: dr. Lukáts Jenő; 
másod()lnök: dr. Petőcz Gyula. 

II u d a p e s t i l-lll. k e r. k i r. j á r á s b i r 6· 
"á g. ElnőJe Varga Kálmám, III. f. cs. j()ll. K ö z· 
ponti kir. járásbir6ság. Elnök: dr. NeJky 
Rlek. 

Budapesti kir. büntetőtörvényszék. Elnök: dr. 
Töreky GbLa; másod()lnök: Patay István 

Budapesti kir. ügyészség elnöke: dr. Strache 
Gusztáv (főügyészi cí=el). 

JludapestI kir. büntető járásblr6ság. Elnök: (üre· 
sedésben.) 

Egri kir. törvényszék. Elnök: Gúlbory József, li 

III. f. cs. 
EgrI kir. ügyészség. Elnök: K6czián Gyula. 

• T á r tL s b i r ó s il. g o k: Eger, elnök: Marss6 László, 
TIl. f. cs. icil. Gyöngyös, ()Inök: dr. Cserba Béla. 
Hatvan. elnök: Géczy Imre. Heves, elnök: Hampel 
Emil' c, PétervlÍ8ára, vezető: dr. Bálint Sándor, Il. f. 
,~. j()ll. Tiszafüred. ()lnök: dr. Herke Ferenc. 

Kalocsai kir. törvényszék. Elnöle Bakos Adám. 
Kalocsai kir. ügyészség. Elnök: dr. Bánhidy Gá· 

bor. Járásbir6ságok: Kalocsa. elnök: dr. Ko· 
ré.ny.jScheck Vilmos. Dunavecse, elnök: (üresedésben.) 
Kiskőrös, elnök: dr. Ungváry Antal. Kiskunhalas. 
elnök: dr. p()tő Jenő. 

Kecskeméti kir. törvényszék. Elnök: SOIakáts István 
III. f. cs. 
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Kecskeméti kir. ügyészséjt. Elnök: Bard6cz Arpád . 
J il r á s b i r 6 s á g o k: Kecskemét, elnök: dr. Molnár 
.\rpúd. III. f. cs. jell. Ccgl?d. elnök: Magyary Lajos. 
Kislmnfé legyhúza, elnöle dr. Bencsik Géza. Kunsl<ent· 
IIliklós. cilIök: (üresedésben) .. ' agykőroo, elnök: Gaál 
Ferenc. 

Pestvidéki kIr. törvényszék. Elnök: dr. GálJ E.ndre; 
IllÍlsodelnök: Noszlopy Ferenc lll. f. cs. 

Pestvidéki kir. ügyészség. E.lnök: Sárospataky J6-
zsef (főügyészi cimmel). J á r á s b i r ó s il g o k: Pcsl· 
,-idéki. elnök: dr. Kovúcs György. Budruok. elnök: 
dr. Fábián Aladár, lll. r. cs. jell. Pesterzsébet, el· 
"öle Bartal Alfréd, Ill. cs. jell. Eszlenrom, cinők: 
dr. Hudolf Béla. Gödöllő, elnök: (ürcscdcsbeu.) Kis· 
pest. elnök: Ferdinándy 'rihumér, lll. r. CI>. jell. 
.\10nOl·. elnök: Dóezy Bálint. Nagykáta, eluöle vitér. 
dr. Tnráky Dezső. Ocsa, elnök: dr. Nagy Miklós. Háe· 
keve. ehlök: dr. Varró Géza. Szcntendre, elnök: 
:';chmidt József. Ujpest, elnök: dr. i\lajullke Ernő. Vác: 
<'lnök: Eder Kálmán-, III. l. cs. jell. VúmOAlI1ikola, 
yezető: Tamáskovics Dezső, IL r. cs. jell. járásbirú. 

Székesfehérvári kir. törvényszék. Elnök: dr. Kö ' 
vess Emil a lll. f. cs. 

Székesfehérvári kir. ügyészség. Elnök: dr. KelJer 
Kúroly. J ti, r á s b i r ó S 11 g o k: Széke!>lehérvúr, el
nök: dr. Heinrieh Győző. Adony, elnök: dr, Farsang 
Endre. Bicske, elnök: Posgay Béla. Mór, elnök: dr. 
0stmk Dezső. III. f. cs. jell. Sárbog"rd, elnök: vitéz 
dl'. Nádasy Jenő. . 

Szolnoki kir. törvényszék. Elnök: dr. Fuchs Gyula 
a III. f. cs. 

Szolnoki kIr. ügyészség. Elnök: "Borsos József. III. 
r. Ct;. j e ll. Járásbiróságok: Szolnok, cinök: 
[, iJ)Óczy Lúszló. Abádszalók, elnök: dl'. Bolcmall Allelor . 
. JÚ;zap·áti, elnök: Lcngyel Mikl6s. Júszberény, elnök: 
Xagy Lászl6, III. r. cs. jcll. Karcag, elnök, dr. Mokry 
ödön. Kislljszállás, elnök: Firtling Súndor, Ill. f. cs. 
jell. Kunszentmárton. vezető: PokomÍLndy DpzHő, II. f . 
"s. jell. rell'. kir. iárásbir6. Mezőlur, elnök: dr. Hám· 
lH'k B&I ... 'l'öröl<szenlmikI6s, elnök: Lázár Gyula. 

Debreceni kir. Itélőtábla. Elnök: 01chváry Zoltán. 
Debreceni kir. főü/::yész: Szir may István. 
Debreceni kir. törvényszék. Elnök: dr. Kesserii 

Lajos kuriai birói c. és j. 
Debreceni kir. ü/::yészsé/::: Elnök: dr. Mező Sán· 

dor. J á r á s b i r 68 á g o k: Beretty6uJfalu, elnök: dr. 
T6th Kálmán. Debrecen, elnök: Demjánovich Miklós. 
Derecske. elnök: Deme Kálmán. Hajduböszörmény. 
~. lnök: Hézler Ervhl. Hajdunánás. elnök: Sűab6 Herta· 
lan. III. f. cs. jell. Hajduszoboszió, vezető: dl'. Bihari 



350 

Kálmán, II. f. es. jell. fell'. kir. júrúsbiró. Püspök. 
ladány, elnök: (ürooedésbe.n.) 

Miskolci kir. törvényszék. Elnök: dr. Barth. György 
III. f. CR. 

l\lIskolcl kir. ügyészség: Elnök: Gazdy Béla. 
.r á r a S b i r ó s á g o k: lIfiskolc. olnök: Kovács 
Gyula. Abaujs-zántó, vezető: Győr1. Kálmán II. f es 
jell. kir. járás biro. Edelény: (liresedésben.) Mez o: 
csát, elnök: Szmetana Károly. Mezőkövesd e.lnök: 
Fawkas JánOIS. Sajószentpéter, elnök: dr. Schlemmer 
. Tenő. Putnok, elnök: dr. özvegyi Ferenc. Szikszó 
oInök: Derzsi Zoltán. . 

Nyiregyházl kir. törvényszék. Elnök: dr. Illés 
Andor III. f. cs. 

NyIregyházaI kIr. ügyészség. Elnök: Salzmann 
Ottó. J á r á s b i r ó s á g o k: Nyiregyháza, elnök: 
Görömbei István. Fehérgyarmat, vez;ető: dr. Bakó 
Ferenc II. f. cs. jell. Kisvárda. elnök: dr. Kérchv 
Pétpl'. IH. r. cs. jell. MiltéRzalka, vooptő: 'Ralássy 
Miklós, II. f. cs. jell. járásbiró. Nagykálló, ve· 
zető: Perényi Rezső, jhsági alelnöki c. kir. járásbiró. 
Nyirbátor. elnök: Bereczky Lás7ló. Vásúrosnamény, 
chJiik: Kabáczy Szilárd. Tiszalök, elnök: Kiss György. 

SátoraliaujhelyI kIr. törvényszék. Elnök: (ürese· 
désben.) 

SátoraljanjheJyI kIr. ügyészség. Elnök: Olchvár;' 
Dezső. III. f. cs. jell. J á r il s b i r ó fi á g o k: Sátor· 
alJauihely. elnök: Mész;áros István, Ill. f. cs. jell. 
Sárospatak. vezető: Miskey Lst ván kir. járúsbiró, II. 
f. cs. jell. Szerencs. elnök: Kőrössy István, III. f. cs. 
iell. Tokaj. elnöl" (üresedésben.) 

Győri kIr. Itélőtáhla. Elnök: Sólyom Andor (VI. 
fiz. csop. jellegéve.l felr., nagyméllt.). 

Györi kIr. föügyész: Rácz Emő. 
GyörI kir. törvényszék. Elnök: Hencz Ferenc. 

kuriai birói c. 
Győri kir. ügyészség. ElnöJ" dr. Tulok Jenő. 

J á r á B b i r ó s á g o k: Győr, elnök: dr. HUSBY Sándor. 
Magyaróvitl', omöl<: horvátb Lajos. 1I<"gyigwand. 
elnök: Boda Vilmos. Tata, elnök: Gás'Pár Ferenc. Tét. 
vtzető: dr. Nemesszeghy Árpád, ll. f. cs. jell. feh·. 
járásbiró. A tat.ai kir. járásbirósúg kirendeltsége 
Komárom, vezető: Szarka Béla, IL f. cs. jell. fell'. 

iitrásbiró. 
Soproni kir. törvényszék. Elnök: Stampf Gyula 

kuriai birói c. 
SopronI kIr. ügyészség. Elnök: dr. Sándor Béla. 

J á r fl s b i r ó s fl g o k: Sopron. elnök: Élcs András. 
Csepreg. elnök: dr. Kiss Dezső. Csorna. vezetője: 
dr. Takács Gynla. Kapuvár, elnök: dr. Zobol Gyula. 
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Szombathelyi kir. törvény~zék. Elnök: )láray 
Szabó .Jenő . kamarás, kuriai birói c. és j. 

Szombathelyi kir. ügyészség vezetője: Fejérpataky 
László lll. r. cs. jell. lőugyés-z helyet tc Hi c . és j. 
J á r á s b i r Ó s it g o k: Swmbafhely, elnök: ~teffler 
Lajos. Celldömölk, elnöl" dr. Havasy Béla, III. f. cs. 
jell. Körmend. elnök: Hars;myi JÓ7",nf. K&szeg. elnök' 
Szerdahelyi Károly. III. f. cs. jell. Sárvár. elnöle dr. 
Poszler Gyula. Szentgotthárd, elnöle dr. Jaeger Béla, 
Ill. f. cs. jell. Vasvár. elnök: Szép György . 

Ve.zpréml kir. törvényszék. Elnök: Csaiághy 
Károly kuriai birói c. 

Veszprémi kir. ügyészség. Elnök: Wellmann Samu, 
III. f. cs. jell. Járásbiróságok: Veszprém, 
elnök: Frick Mihály, III f. cs. jell. Balatonfüred, 
elnök: dl'. Rimay László. Devecser. elnöle dr. Karsay 
bándor. Enying, vezető: dr. Kovács Gyula. TI. f. cs. 
iell. fell'. kir. iárásbiró. Pápa, elnöl" IIandl József, 
III. f. CR. iell.. 7:i1'Z. elnöl" dr. Zima y ödön. 

Zalaegerszegi kir. törvényszék. Elnök: Czikó János 
knriai birói c. 

Zalaegerszegi kir. ügyészség. Elnök: dr. Kiss 
Dénes. lll. f. cs. jell. J á r á s b i r ó s á g o k: Zala· 
egerszeg, elnök: Sperlágh Géza, III. f. cs. iell. Sümeg, 
elniik: (iiresedéRben.) 'l'apolca, elnök: dr. Zrinyi Mik· 
lós. Zalaszentgrót, elnök: dr. Janzsó Ferenc. 

Pécsi kir. Itélőtáhla. Elnök: dr. Félix Autal (VI. 
fiz. CRoport jellegével, nagymélt.). 

Pécsi kir. főügyész: dr. Szapár JÓZRef. 
Kaposvári kIr. törvényszék. Elnök: Szigethy Antal 

III. f. cs· . 
Kaposvári kIr. ügyészség. Elnök: dr. Hévy László, 

III. f. cs. iell. J á r á s b i r ó s á g () k: Kaposvár, el· 
uök: Wallner Jenő. Barcs. elnöl" dr. Rimler .lános. 
CRurgó. elnök: dl'. Felméry Gyula. Igal, elniilt: dr. 
S7.igriR?t Antal. Lengyeltóti. elllök: Wit~1 Győző. 
Marcali, elnök: Kohnt Jenő. Nagyatád, elnök: MaIa· 
chnw_kv T.áR7.ló. Szi!!'etvlÍl·. v(,7.elő· dr. lJ "lmba"her 
Aladár; II. f. cs. fell'. kir. járásbiró. Tab, elnök: 
Ecsed y J őz.ef. 

NagykanIzsai kIr. törvényszék. Elnök: dr. Hennig 
Alfr"rl Fl fc •. 

NagykanIzsaI kIr. ügyészség. Elnök: dr. Szabó 
Lajos. lll. r. cs. iell. J á r á" b i r ó s á g o k: Nagy· 
kllni7.RIl. vezető: Gomhár Gyula. Ilr. f cs. jell. és 
it.-Iőtáblai birói eimmel és ielle!!'gf'l. KCRzthely, elnök: 
Hékv "'nm'; •. ],pl,,"yP ,,'nők' b:mődi Oé7.11 

Pécsi kIr. törvényszék. Elnök: Klie Lajos kuriai 
birói c. 

PécsI kIr. ügyészség. Elnök: vitéz FelRzeghy János. 
J á r á s b i r ó s á g o ok: Pécs, elnőj,: Decleva Ignác, 
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III. r. cs. jcll. Mohács. elnök: Jávor Lebcl. Pécs· 
várad. vezető: Szász Károly. II. 1. cs. jcll. rclr. jbiró. 
Sásd. elnök: Pilr.b Ernő Siklós. elnök: Joób Imre. 
Szentlőrinc. cInök: ÖzörÉ>nyi Károly. 

Szekszárdi kir. törvényszék. Elnök: Kelemen Imre 
kuriai birói c. • 

Szekszárdi kir. ü/:,yészsé/:,. Vezető: ur. Gaál Dezso. 
.r á r á s b i l' Ó s á g o k : Szeksz'Lnl, elnök: Mirlh 
László, III. f. cs. jell. Bonyhád, elnök: Hvozdovics 
Pál. Dombovár. vezető: dr. Gebhardl Antal. II. f. cs. 
jell fell'. kir. járúRbiró. Dunaf~ldvár. v.ezelö,:. SeD1~o
vitz Kálmán II. f. cs jell. Gyonk, elnok: (nrescdes 
bell) Paks 'elnök: Scheul'm' Károly, III. f. cs. iell. 
Tamási. v~e1ő': dr. Baróthy Ferenc kir. júrásbiró. 

Szekszárdi kir. törvényszék klrendeltsé/:'e Baja. 
Vezető: dr. LúslZló Sándor tVSlZéki tanáeselnök. 

Szekszárdi kir. ü/:,yészsé/:' klrendeltsé/:'e Baja. 
Vezető: Gramlin/:' Kornél ügyészségi alelnök. J á r á.s
b i r ó s á g o k: Baja. elnök: Nagy Miklós. Bácsalmas. 
elnök: (iircsedésb en.) 

Szegedi kir. Itélötábla. Elnök: Hamza Géza (VI. 
fiz. csoport jellegével, nagyméJt.). 

Szegedi kir. föü/:,yész: dr. Boross Dezső. . 
Gyulai kir. törvényszék. Elnök: Szakolczay LaJQ;< 

kuriai birói c. . • 
Gyulai kir. ügyészség. Elnöle dr. Konrad Erpo, 

III. f. cs. jell. J á r á s b i r ó S ~ g O ~: GYt~la, eln~k: 
,Takó JÚnoo. Gyoma, elnök: ZabOnYI AI.;,t dar. Békes, 
elnöle Bakkay Gyula. Békéscsaba, c)nok: BerénYI 
Antal. Orosháza. elnöl" dr. End~s Gahor .. Sz~rvas. 
,-ezető: dr. Aszódi huro, II. f. cs. Jell. felr. kn·. Júrás
biró. Sz eghalo~ . . vClZeiő: dr. Nagy Ferenc. Il. f. cs. 
jell. fell'. !árásblro. 

Sze/:'edl kir. törvényszék. EInlik: dr. Konezvald 
Endre kurini birói c. 

Szeltedi kir. ügyészség. Elnök: Zobay Ferenc. 
J á r á ti b i r ó s á g o k : Szeged. elnök: Paraszkay 
Gyula ITI. f. es . .ieIl. Battpnya. elnök: dr. Ppt!10.ky 
Miklós. Csongrád. elnök: (ürcsedéRben.) HódlDe7.ovasar
holy, elnök: Bodnár Gá~or. Ma.1'ó. elnöle Br<?mmer 
Ödön. S7,rntes. c)nöl" LukacR Il<nllo. ITT. f. CR. Jell. 

Orszál!."os blrósád ve/:,yésutl Intézet. Vegyészek: 
dr. Fridl; R,,'l.sŐ és vi!""!, R" ffa v ThI) n. .. 

Az 1890:XI. t.-c. alapján aJakitott .. Igazsál!."ul!."yl 
orvosi tanács". Elnök: dr. Verebélyi Tibor egyet. ny. 
r. t. Alelnök: dr. Oláh Gusztáv helyettes államtitkár, 
korrnánybiztos. 

M. kir. közigazgatási biró sál!.". Elnök: báró WI as· 
sies Gyula v. b. t. t. Másodelnök: Benedek Sándor. 

3ó3 

Vármegyék. 

Abauj-Torna vármegye. SzékJhelye: Szikszó. 
Főispán: Széll Józsof; alispán: Szent-Imrey Pál; 
főjegyző: dr. Szilv-ássy Lajos. Főszolgabirák: 
Gőnczi j. Borsos Andor; Szikszói j. CseJey Ferenc; 
AbaujszántÓi j. dr. Boross Dezső; Encsi j. Sze
pessy Zoltán; Bodvaszilasi j. Fáy Barnabás. 

Arad vármegye. L. Csanád-Arad-TorOiIltál köz
igazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék et. 

Bács-Bodrog vármegye. Székhely: Baja. Fő
ispán: Balku Gyula; alispán: dr. Szabovlyevits 
Dusán; főjegyző: Schere.r Rezső. Főszolgabirák: 
Bácsalmási j. Koller Oszkár; Bajai j. dr. Zsig
mond Gyula; Jánoshalmai j. Kuluncsics Viktoil'. 

Baranya vármegye. Székhelye: Pécs. Főispán: 
dr. vitéz Keresztes Fischer Ferenc; alispán: Fi
scher Béla; főjegyző: Hoffer Kálmán. Főszolga
birák: Baranyavári j. székhelye: Villány, Tóth 
Dezső; Hegyháti j. székhelye: Sásd, dr. Blasko
vich Iván; Mohácsi j. Német Károly; Pécsi j. 
dr. Sziv ér István; Pécsváradi j. vit~ dr. Keresz
tes Fischer Miklós; Siklósi j. dr. Lieber Ferenc; 
Szentlőrinci j. Bognár Gyula. 

Békés vármegye. Székhelye: Gyula. Főispán: 
br. Feilitzsch Berthold; alispán: dr. Daimel Sán
dor; főjegyző: dr. Márky Barna. Főszolgabirák: 
Gyulai j. dr. Vangyel Endre; Gyomai j. dr. Pálka 
Pál; Bék~si j. Moldoványi János; Szarvasi j. dr. 
Schauer Gábor; Orosházai j. dr. Kiss László; 
Szeghalmi j. Kiss László. 

Bereg vármegye. L. Szatmár-Ugocsa-Bereg 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vánnegyéket. 

Bihar vármegye. Székhelye: Berettyóujfalu. 
Főispán: Báró Feilitzsch Berthold; alispán dr. 
Fráter László; főjegyző: dr. Molnár I=e. Fő
szolgabirák: Biharkeresztesi j. Frankó Endre; 
Derecskei j. dr. Mwrjay Barna; Beretty6ujfalui 
j. dr. Erőss IstváJTI; Sárréti j. székhelye: Bihar-
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nagybajom, 
szalontai j. 
kelyhidi j. 
Hugó. 

dr. NadánYl János; Cséffa-nagy
székhelye: Okány, Zih Károly; S-7lé
SZékhelye: Nagyléta, dr. Miskolezy 

Borsod-Gömör és Kishont vármegye. Székhelye: 
Miskolc. Főispán: dr. Soldos Béla; alispán~ Bónis 
Aladár; főjegyző. dr. Görgey László. Főszolga
birák: Miskolci j. Vadnay Lál'zló; Edelényi j. 
dr. Várnay Bertalan; Mezőkövesdi j. Zsóry Lajos; 
Mezőcsáti j. Zombory Zoltán; Sajószentpéteri j. 
Makláry Dezső; Ozdi j. Mogyoróssy Bertalan; 
Putnoki j. Lukács Endre. 

Csanád-Arad-Torontál vármegye. Székhelye: 
Makó. Főispán: Purgly Elemér; al'ispán: Tar
nay Ivor; főjegyző: Betöltetlen. Főszolgabirák: 
Központi j. s7lékhelye: Makó, Nagy Gyula; Bat
tonyai j. Balku Dénes; Nagylaki j. s7lékhelye: 
Csanádpalota, Vincze Sándor; Mewkovácsházai 
j. VáSárhelyi SándOlr; Eleki j. Hajdu Józsoo; 
Torontáli j. székhelye: Kiszombor, Kászonyi 
Ridhárd. 

Csongrád vármegye. S7lékhelye: Szentes. Fő
ispán: dr. Farkas Béla; alispán: dr. Csergő 
Károly; főjegyző: dr. Kövér Imre. Főszolgabirálc: 
Csongrádi j. Fekete László; Mindszenti j. Szőke 
Sám.dor; Kiskundorozsmai j. dr. Dósa István. 

Esztergom vármegye. L. Komárom-Esztergom 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék et. 

Fejér vármegye. Székhelye: Székesfehérvár. 
Főispán: gróf S7loohenyi Viktor; alispán: dr. Hav
ranek József; főjegyző: Halász Géza. Főszol
gabirák: Sárbogárdi j. Kenessey Gyula; Móri 
dr. Wenczel József; AdonYi j. Meszleny Béla; Váli 
j. Balázs Károly; Székesfehérvári j. dr, .Te
szensZky Antal. 

Gömör-Kishont vármegye. L. Borsod-Gömör 
és KiSihont közigazgatás ilag egyelőre egyesített 
vármegyéket. 
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Győr-Moson-Pozsony vármegye. Székhelye: 
Győr. Főispán: dr. Németh KáJroly; alispán: 
Némethy Ödön; főjegyző: Scultéthy Miklós. Fő
szolgabirálc: Pusztai j. s7lékhelye: Győrszent
márton, dr. Lengerer Istvám.; Sokoróaljai j. 
székhelye: Tét, Tó1fu Gyula; Rajkai j. Wayda 
Sándor; MagyaróvásIi j. Polniczky Lipót; Tó
sziget·csilizkÖzi j. SZékhelye: Győr, dr. Csemez 
Béla. 

Hajdn vármegye. S7lékhelye: Debrecen: Fő
ispán: dr. Hadházy Zsigmond; alispán: Páko7ldy 
Sándor; főjegyző dr. Nábráezky Béla. Főszolga
birák: Központi j. székhelye: Debrecen, dr. 
Ethey László; Hajduszoboszlói j. Betöltetlen. 

Heves vármegye. SZékhelye: Eger. Főispán: 
dr. Hedry Lőrinc; alispán: dr. Okoliesányi Imre; 
főjegyző: Hevesi Gusztáv. Főszolgabirák: Gyön
gY'ösi j. da-. Gröber Ferenc; Egri j. dr. Szabó 
Gyula; Pétervásárai j. Miklóssy Aladár; Hatvani 
j. dr. Kékesy Dezső; Tiszafüredi j. dr. Mocsáry 
György; Hevesi j. Tömösváry János. 

Hont vármegye. L. Nógrád~Hont közigazga
tásilag egyelŐIre egyesített vármegyéket. 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye. Székhelye: 
Szolnok. Főispán: Almásy Sándor; alispán: 
Alexander Imre; főjegyző: Vadász Károly. Fő
szolgabirák: Tiszai alsó j. SZékhelye: Tiszaföld
vár, Patrubány István; Tiszai felső j. s7lékhelye: 
Kll'.Ilhegyes, Back Andor; Jászsági alsó j. szék
helye: Jászapáti. dr_ Horváth József; Tiszai kö-
7lép j. székhelye: Törökszentmiklós, dr. Muhoray 
Károly; Jászsági felső j. sZék'helye: Jászberény. 
dr. Koller Amdor; Központi j. s7lék'helye: Szolnok. 
Schefcsik István. 

Komárom-Esztergom vármegye. Székhelye: 
Esztergom. Főispán: dr. Huszár AladásI; alispán: 
Palkovics László; főjegyző: Ka:resay Miklós. Fő
szolgabirák: Tatai j. Troykó Béla; Gesztesi j. 
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székhelye: Nagyigmánd, Reviczky István; Esz
tergomi j. Reviczky Elemér. 

Moson vármegye. L. Győr-Moson-Pozsony köz
igazgatásilag egyelőre egyesített vármegyéket. 

Nógrád-Hont vármegye. Székhelye: Balassa
gyarmat. Főispán: Pályi Pál; alispán: dr. Ba
ross József; főjegyző: dr. Csonka György. Fő
szolgabirák: Balassagyarmati j. dr. Zsadány j 
Guidó; SalgótaTjáni j. Veress Zoltán; Szécsényi 
j. Kacskovics Sándor; Sziráki j. Svehla Elemér; 

Nógrádi j. székhelye: Rétság, Baranyi Tibor; 
Szobi j. Keve Károly; Vámosmikolai j. dr. Fo
dor Vilmos. 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. SZékhelye: 
Budapest. Főispán: dr. Preszly Elemér; alispán: 
Ago.rasztó Tivadar; főjegyző: dr. Erdélyi Lóránd. 
Főszolgabirák: Abonyi j. Vosits Jenő; Kiskőrösi 
j. Melczer Gyula; Központi j. székhelye: Buda
pest, Némethy Jenő; Aszódi j. Sárkány Ernő. 
Váci j. dr. Horváth János; Gyömrői j. Meskó 
Rudolf; Alsódabas} j. Szánthó Pál; Nagykátai j. 
Ney Géza; Monori j. Kopa Károly; Ráczkevei j. 
Kiss Tibor; KisklllIlfélegyházai j. Szabó Dezső; 
Kalocsai j. dr. Markó Jenő; Dunavecsei j. Be
niczky Péter; Biai j. Totth Kálmán; Pomázi j. 
Szentpétery Lajos; Gödöllői j. Vitéz dr. Endre 
László; Kunszentmiklósi j. dr. Szilágyi Gábor. 

Pozsony vármegye. L. Győr-Moson-Pozsony 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyéket. 

Somogy vármegye. Szókhelye: Kaposvár. Fő

ispán: dr. vitéz Keresztes Fischer Ferenc; al
ispán: Stephaics Pál; főjegyző: br. Wiesserbach 
Iván. Főszolgabírák: Barcsi j. ifj. Boronkay Ká· 
roly; Igali j. Sey Oszkár; Tabi j. dr. Kiss Emil; 
Lengyeltóti j. dr. Begedy Péter; Marcali j. dr. 
Szághmeister Pál; Szigetvári j. dr. Perczel 
GyŐZŐ; Kaposvári j. Barcsay Akos; Csurgói j. 
Haám Lajos; Nagyatádi j. vitéz dr. Kovács Dénes. 
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Sopron vármegye. S7lékhelye: Sopron.. Főis
pán: dr. Vitéz Simon Elemér; alispán: Gévay
Wolf Lajos; főjegyző: Högyészi Pál. Főszolga
btrák: Csepregi j. Balogh D{mes; Kapuvári j. 
Giczy Ödön; Csornai j. dr. Molnár Elemér; Sop
roni j. dr. CzilIinger József. 

Szabolcs-Ung vármegye. Székhelye: Nyiregy
háza. Főispán: dr. Erdőhegyi Lajos; alispán: Mi
kecz István; főjegyző: Virányi Sándor. Főszolga
birák: Dadai felső j. székhelye: Gáva, Olchváry 
Pál; Dadai alsó j. szék'helye: Tiszalök, dr. Ku
bassy BéJa; Nyirbogdányi j. székhelye: Kemecse, 
dr. Kansay Ödön; Kisvárdai j. dr. Borbély Sán
dor; Nyirbaktai j. Kubinyi Zoltán; Tiszai j. 
SZékhelye: Mámdok, NozdJroviczky Pál; Nyirbá
tori j. Erdőhegyi Ferenc; Nagykállói j. dr. Ger
gelyfiy András; Ligetaljai j. székhelye: Nyir
adony, dr. Kálnay Zoltán. 

Szatmár-Ugocsa-Bereg vármegye. Székhelye: 
Mátészalka. Főispán: péohujfal'1lsi Péchy László; 
alispán: dI. Streicher Andor; főjegyző: dr. Boér 
Endre. Főszolgabirák: Mátészalkai j. Madarassy 
István; Csengeri j. Szuchányi László; Fehér
gyarmati j. Szabó Tibor; Vásárosnaményi j. dr. 
Kozma György. 

Tolna vármegye. Szék'helye: Szekszárd. Főis
pán: Jankó AgostOl1l; alispán: Szévald Oszkár; 
főjegyző: dr. Hagymássy Zoltán. Főszolgabirák: 
Tamási j. dr. Szabó Elemér; Simontornyai j. szék
helye: Gyönk, Reich Oszkár; Dunaföldvári j. szék
helye: Paks, Becht Ödön; VÖlgységi j. székhelye: 
Bonyhád, dr. Kurz István; Dombóvári j. Kenézy 
László; Központi j. SZékhelye: Szekszárd. Szon
gott Edvin. 

Torontál vármegye. L. Csanád-Arad-Too-ontál 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyéket. 

Ugocsa vármegye. L. Szatmár-Ugocsa-Bereg 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyéket. 
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Ung vármegye. L. Szabolcs-Ung közigazgatá 
silag egyelŐire egyesített vármegyéket. 

Vas vármegye. Székbelye: Szombathely. Fő. 
ispán: dr. TaránYi Ferenc; alispán: dr. Horváth 
Kálmán; főjegyző: Vidos Árpád. Főszolgabirák: 
Czelldömölki j. Pósfay Gusztáv; Körmend. 
németujvári j. székhelye: Körmend, dr. Tulok 
Lajos; Kőszeg-felsőőri j. sz6khclye: Kőszeg, Hor
váth Andor; Sárvári j. dr. Polezer Dezső; Szent
gotthárd-muraszombati j. székhelye: Szentgott-
hárd, dr. Kiss Elemér; Szombathelyi j. dr. Szücs 

István; Vasvári j. dr. '{'ulok József. 
Veszprém vármegye. Székhelye: Veszprém. 

Főispán: dr. Körmendy Ékes Lajos; alispán: dr. 
Horváth Lajos; főjegyző: Keczer I=e. Főszolga
bírák: Veszprémi j. dr. Szalóky József; Pápai j. 
dr. Jerffy Józsetf; Zirci j. dr. Botka István; Deve. 
cseri j. Belák Endre; Enyingi j. dir. Kenessey 
Pongrác. 

Zala vármegye. Székhelye: Zalaegerszeg. Fő
ispán: Gyijmörey György; alispán: Bődy Zol
tán; főjegyző: dr. Brand Sándor. Főszolgabirák: 
Zalaegerszegi j. dr. Skublics Ödön; Sümegi 
j. Szilágyi Dezső; KeszthelYi j. dr. Huszár Pál; 
'.rapolcai j. Polgár Ferenc; Nagykanizsai j. 
Botka Andor; Alsólendvai j. székhelye: Lenti 
dr. Vizkelet y Árpád; Zalaszentgróti j. dr. Schmidt 
Jenő; Balatonfüredi j. dr. Demeter György; Le
tenyei j. dr. Czigány János; Pacsai j. Kende Pé
ter; Nov~i j. Balogh Endre. 

Zemplén vármegye. Székhelye: Sátoraljauj
hely. Főispán: Széll József; alispán: Ber
náth Aladár; főjegyző: dr. Mizsák József. Fő
szolgabirák: Tokaji j. Fejér Andor; Sátoralj a
ujhelyi j. Bernáth Béla; Sárospataki j. dr. grM 
Hoyos VIktor; Szerencsi j. Gosztonyi István; 
Bodrogközi j. székhelye: Ricse, Osváth Dezső. 
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Törvényhatósági joggal felruházott 
és rendezett tanáCSlI városok. 

1. Baja tvhj. Polgármester: Dr. Vojnits Ferenc. 
2. Balassagyarmat rend. tan. Pm.: Dr. Horvúth Sándor. 
a. Békéscsaba rend. tan. Pm.: Betöltetlen. 
4. Budapest székesfőváros. Pm.: Dr. Sipőcz Jenő. 
3. Budafok rend. tan. Pm.: Dr. Záborszky Nándor. 
fi. Cegléd rend. tan. Pm.: Dr Sárkány Gyula. 
í. Csongrád rend. tan. Pm.: Betöltetlen. 
8. Debrecen tvhj. Pm.: Vásáry István. 
9. Eger rend. tan. Pm.: Th'. Trakk Géza. 

10. Esztergom rend. tan. Pm.: Dr. Antóny Géza. 
ll. Gyöngyös rend. tan. Pm.: Dr. Puky Arpád. 
12. Győr tvhj. Pm.: Dr. Szauter Ferenc. 
13. Gyula rend. tan. Pm.: Dr. Vargha Gyula. 
14. Hajiluböszörmény rend. tan. Pm.: Dr. Somossy Béla. 
15. Hajduhadház rend. tan. Pm.: Dr. Veszprémy Zoltán. 
16. Hajdunánás rend. tan. Pm.: Dr. Pénzes Mihály. 
17. Hajduszoboszió rend. tan. Pm.: Dr. Erdős Kálmán. 
18. Hódmezővásárhely tvhj. Pm.: Dr. Soós István. 
19. Jászberény rend. tan. Pm.: Dr. Friedwalsz.ky Ferenc 
20. Kalocsa rend. tan. Pm.: Antalffv Sándor. 
21. Kaposvár rend. tan. Pm.: Dr. Vétek György. 
22. Karcag rend. tan. Pm.: Dr. IIajnal István. 
23. Kecskemét tvhj. Pm.: Dr. Zimay Károly. 
24. Kiskunfélegyháza rend. tan. Pm.: Dr. lIolló Brun. 
25. Kiskunhalas rend. tan. Pm.: Dr. Thuróczy Dezső. 
26. Kispest rend. tau. Pm.: Dr. Válya Gyula.. 
27. Klsujszállás rend. tan. Pm.: Dr. Gaál János. 
28. Komárom rend. tan. Pm.: Dr. Alapy Gáspár. kormo 

főtan. 
29. Kőszeg rend. tan. Pm.: Dr. Jambrils Lajos. 
30. Magyaróvár rend. tan. Pm.: Dr. Szattler Júnos. 
;n. Makó rend. tan. Pm.: Dr. Niekelszk.y József. 
32. Mezötur rend. tan. Pm.: Spctt Ernő. 
:13. Miskolc tvhj. Pm.: Hodobay Sándor. 
34. Mohács rend. tan. Pm.: Dr. Margittay Lajos. 
35. Nagykanizsa rend. tan. Pm.: Dr. Sabján Gyula. 
36. Nagykőrös rend. tan. Pm.: Dezső Kázmér. . 
37. Nylregyháza rend. tan. Pm.: Dr. Benes Kálman . 

kormo főt an. 
38. Pápa rend. tan. Pm.: Dr. Tcnz1inger József. 
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:;g. P est erzsébet rend. tan. Pm.: Dr. Chikán Béla. 
40. P~cs tvhj. Pm.: Dr. Nendvich Andor, 

41. Rakospalota rend. tan . .Pm,: Cserba Elemér, 
42. Salgótarján rend. tan, Pm.: Dr. Förster Kálmán. 
43. Sátoraljaujhely rend. tan. Pm. : Dr. Orbán Kálmán 
44. Sopron tvhj. Pm.: Dr. Thurner Mihály. 
45. Szeged ·tvhj . Pm.: Dr. Somogyi Szilveszter. 
<W. Szekszárd rend. tan. Pm.: Dr. vitéz Vendel István. 
47. Szentendre rend. tan. Pm.: Dr. Starzsinszky László 
18. Szentes rend. tan. P m. : Dr. Né~yessy Imre. . 
49. Székesfehérvár t,hj. Pm.: Dr. Zavaros Aladár. 
50. Szolnok r And. tan. Pm.: Dr. Tóth 'l'amás. 
51. Szombathely r end. tan. Pm.: Dr. Kisk06 István, 

kormo főtan. 
52. T urkevc rend. tan. Pm.: Dr. Győrffy Péter. 
sa. Ujpest rl'ud. tan. Pm. : Semsey Aladár. 
5~ . Vác rend. tan. Pm.: Dr. Krakkel' Ká lmán. 
5a. Veszprém rend. tan. Pm.: Dr. Komjáthy László. 
56. Zalaegerszeg rend. tan. Pm.: Dr. Czobor Mátyás. 

ÓRÁK 
öraou· ts ezOs.anti 

megbízható szállítója 

Petö Emil 
Budapest, U., falk tllksa-u. 1 Z. 
Véglegesített csendőröknek előnyös részletfizetési 

könnyitések. 
Az , Optim .. , BváJel óragyár magyaronBágl egyedárlllítóJa. 

'fo he a vUágol araleS eredeti aDpl 

THE CHAMPION ' . 

.re ~~~~~~~t~lró: G 
• áliáesal, havl20penglll 

. ré8lletre. 

. . MOTOBECANE 
francia motorkerékpárokat 800 P-ért é. kerékpAralkat
részeket bármely gyártmányú kerékpárhoz, naltYbanl 
eredeti IlyArI Arban szállítunk. KüllŐ gnm16'60 P, 
beillŐ lI'10 P, ,pedál éa lánc 8'- P, csenglI -'60 P-tili feljebb, 

Uj kerékpárok 190 P-tili feljebb. 
Eb6raDg'Ú CeDlral BoblD varrcSgiipe· 
kel, havi 20 P r6.zlelre .zálUluDk. 

LANG JAKAB ÉS FIA 
ker6kpú., varreSg6po 6. gumiDankereaked6k 

~UDAPEST, vm., JÓZSEF-KöR()T .1. SZÁM. 
ArJegylék 1000 képpel Ingyen, de kiemelendll miről. lI.p1lla1869. 
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