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:Boldog assz, hava, JANUÁR. Télhó 31 nap. 

Nap Katholikusok Protestánsok Görög-orosz 
Na.p Na.p 

kelte ny. 
Ó. p. Ó. p. 

1. H. Kis Kat'. Ujév napja 20 D. Ignácz vt. 7 30 4 6 
2 K. Makár apát A. sz.köny. vt. 21 Juliana sz. vt. 30 7 
3 Sz. Genovéva sz. Genoveva 22 Anasztázia 30 8 
4 Cs. Titus pk. Titus 23 Krétai 10 v. 30 9 
5 P. Teleszfor vt. t I Simon 24 Eugenia 291 10 
6 Sz. Vizkereszt Vizkereszt 125 N. Ka/l'ács. 29 11 
7 V. Gl Rajmund G1. Raimund 26 O Istent. M. 7 29 4 13 
8 H. Szeverin Szeverin 27 Istv. fődia • . 29 14 
9 K. Julian vt. Julián 28 Több ezer vt. 28 15 

10 Sz. Vilmos pk. Pál rem. 29 Aprószentek 28 16 
11 Cs. Higin p. vt. Fruktuóz 30 Anizia 28 17 
12 P. Taczián t Taczián 31 Melánia 28 18 
13 Sz. Hilár eae Vidor 1. Jan. ujev 27 19 

1.4 V. G2 Jéz.sz.n. G2 Bódog 2 B Sylvester p. 7 26 4 21 
15 H. Pál rem. Laski János 3 Malakiás pr. 26 22 
16 K. Marczel pk. vt. Marczel 470 apostol 25 24 
17 Sz. Antal rem. Antal 5 Teona 24 25 
18 Cs. Piroska sz. vt. Piroska 6 Epiphan. 23 'D 
19 P. Kanut kir. vt. + Babilasz 7 Iván 23 28 
20 Sz. Fábián és Seb. Fábián és Seb. 8 Domnika 22 30 

21 V. G Hetv. v. G Ágnes 9 B Polyeukt 7 22 430 
22 H. Vincze vt. Vincze 10 N. Gergely 21 32 
23 K. Bold. assz. elj. lzaiás 11 Teodóz 20 33 
24 Sz. Timót pk. vt. Timót 12 Taczián 19 35 
25 Cs. Pál ford. Pál ford. 1~ Hermil 17 36 
26 P. Polykárp + Polykárp 14 Raiti vtk. 16 38 
27 Sz. Ar. sz. János Krizosztom lf) Kalib. Jáno : s~ 15 40 

28 V. G Hatv. v. I G N agy Károly 16 B 30 Pát. 1. 714 4 41 
29 H. Szál. Fer. eae Juvent. 17 N.-Antal 13 43 
30 K. Mártonka sz. Mártonka 18 N.-Atanáz 11 45 
31 Sz. Nol. Péter hv. Virgil 19 Al'zén 11 45 

A hold járása. s változása. IZBAELITA-N APT Ált. 

• Ujhold 7-én, 4 óra 8 p.-kor 
reggel. 

]) Elsö negyed 15-én, 1 ó. 9 p.
kor reggel. 

(]j Holdtölte 21-én 4 óra 12 p.-kor 
délután. 

(f Utolsó negyed 28-án, 5 óra 
51 perczkor este. 

Naphos8za l-én: 8 óra 24 perez. 
J anuárban a nap 1 6. 4, p. -czel nö. 

Tebeth 5654 • 
28 Sabbat Yaje~·a. 

Szadducz.kirek. Sanhedr. -böle 
1 Sebat, Roscho(les. 
6 Sabba,t Bo. 
8 Xylophol'ia, fa-ünnep. 

13 Sabbat Be.ílalah. 
15 Örömnap, fák ünnepe. 

20 Sabbat Jeth·)·o. 
22 Niszkalen halála. 
~3 Böjt, tiz törzs háboruj II Ben

jamin törzse ellen. 



, 
13öjtelő hava, FEB R lIAR. Télutó 28 nap. 

Nap Ka.tholikusok Protestánsok Görög-orosz 
Nap 

kelte , 

Nap 
ny. , 

o. p. o. p. 

t Ignácz "t. 1 Cs. 
2 P. 

<) , 
.~ l-iz. 

Ignácz pk. 
Gy.sz.B.A. 
Balázs pk. 

Gyertya.sz.B. A.. 
Anaszgár 

910 Eutim 
911 Ágnes 
9l9l Tim6t 

7 10 (. 46 
9 47 
8 49 

4 r. I G Fa'l'sa,ngv. G Yeronika 
5 H. Ágota sz. Agota 
6 IL I Dorotea vt. Dorottya 
7 Sz. I Hamvaz6sz. t Rikhárd 
8 Cs. Mát. János t Salamon 
9 P, Jéz. tövisk. +1 Apollonia 

10 Sz. I Skolasztika + Skolasztika 

11. Y. G 1 I-nvocabit G 1 Dezső 
19l H. Elllália + Eulália 
13 K. Ricci Katalin + Benignusz 
14 Sz. Bálint Kánt.+ I Bálint 
15 Cs. I Fausztin + Jovita 
16 P. Jéz. l s. sző. + Juliánna 
17 Sz. Donát vt. + Donát 

23 B 31 Kelemen 
9l4:- Xene 
25 N az. Gergely 
26 Xenof6n 
úJ,7 Kriz. erekly. 
918 Efrém 
919 Ignácz erekly • 

30B32 HáT.pk. 
31 Czir. és Ján. 
1 Febr. Trjf6n. 

I 
2 GlJ·sz.B. A. 
3 Szim. és Anna 

I 4- IzidOI" 
5 Teodula 

7 6 (. 51 
5 53 
3 54 
9l 56 
O 57 

6 59 59 
58 5 00 

6 56 5 1 
55 3 
53 5 
51 6 
50 8 
48 10 
46 11 

18 Y. 
19 H. 
910 K. 
911 Sz. 
9l9l Cs. 
913 P. 
24 Sz. 

G2 Rentinúsc. G 2 Szimeon 6 B FI'iod.kezd. 
7 ifj. Lukács 

6 44 5 13 
4~ 14 

25 Y. 
26 H. 
917 K. 
28 Sz. 

Konrád + Konrád 
Eleutér + Aladár 
Szeverián t I Meinrad 
Pét. székf. + Didim 
Jéz. gy ol. em. + Damián 
Mátyás aposto + Mátyás 

G 3 Oculi 
Sándor pk. 
Leander 

! Román 

G 3 Géza 
+ Sándor 
+ Leánder 
+ Roman 

A hold járása. s változása . 

• Ujhold 5·én, 10 6ra 45 p.-kor 
este. 

:J Elsö negyed 13 án, 11 óra 43 
perczkor délelőtt. 

&) Holdtö!t€:20·Á.n,3 óra 16 p.- kor 
reggol. 

(t UtolR6 negyed 917 ·én, 1 61'0. 
28 !1(H'('zkor délután, 

Naphos!o!za : -én: 9 61'11 30 percz. 

FclJ1'1Ifll'ban a. ua.p t 6ra 2;; porez' 
('ze) nő. 

8 T6dor vt. 
9 Niczefor 

10 Karalamp. 
11 Balázs 
19l Melét 

49l 1.) 
40 17 
38 18 
36 20 
34 22 

13 B Hetv. vas. 
14 Máro 
150nezim 

6 39l 5 913 
30 :25 
28 26 

116 Pamfil 261 28 

IZRAELITA-NAPTÁR. 

Sebat 5654. 

27 Sabbat. lJIispaU'I'n. 
29 Antiokus Epiphanes halála. 
;JO Roschodes. 
1 Ai/ff j', Rosdwdes. 
,2 SalJlmt TI'uma. 
7 Böjt, Mózes halála. 
8 Esi;ünuep. 

11 SfflJ1Jtff Tf'(·z(ft'(:. 
14 Kis purim. 
18 • .,,,lJll((f }(ith iS~,Jr 



, 
Böjtmás hava. MARCZIUS. Tavaszelő 31 nap. 

Nap Katholikusok Protestánsok Görög-orosz 
Na.p Na.p 

kelte ny. 
Ó. p. ó.p 

1 Cs. Albin t Albin 17 Marianna 6~ 5 2 9 
2 P. Jéz. 5 seb em. i- Szimplicz 18 Leo pápa M 30 
3 Sz. Kunigunda i- Kunigund 19 Appia 22 31 
4: V. G 4: Laetwre G 4: Adrián 20BHush.vas. 620 53 2 
5 H. Özséb vt. i- Özséb 21 Euszt9.t 18 34 
6 K. Koléta sz. t Fridolin 22 J enöi vtk. 16 35 
7 Sz. Aqu. Tam. ea. t Feliczitas 23 Polikárp 14 37 
8 Cs. Istenes J állo s i- Ist. János M Ján.feje megt. 12 39 
9 P. Róm. Fran. i- Franciska ~ Ta.ráz 10 40 

10 Sz. 40 vértanú i- 40 vértanú 26 Porfir 8 42 
11 V. G Judica G 5 Konst. 27 B Vajh. v. 6 7 542 
12 H. Gergely 1- Gergely ~8 Vazul 5 44 
13 K. Niczefor i- Roderig 1 Márcz.Eudo. 3 45 
14 Sz. Matild t Matild 2 Hezik 1 47 
15 Cs. Longin t Longin 3 Kleon 559 48 
16 P. Fájd. Sztiz t Heribert 4 Gerazim 57 50 
17 Sz. Gertrud i- Patrik 5 Konon 55 51 

18 V. G Pal'n'la'l'. G 6 Sándor 6 B Nb. 1. vas. 552 5 53 
19 H. József + József 7 Vazul és társ. 50 54 
20 K. Joakim t Hubert 8 Teofilakt 48 56 
21 Sz. Benedek t Benedek 9 Szeb. 40 vt. 47 56 
22 Cs. Nagycsüt. + Octavián 10 Kodrát s társ. 45 58 
23 P. Nagypéntek 1- Nagypéntek 11 Sofron 43 6 O 
24 Sz. ~agyszombat t Gábor 12 Theofánesz 41 j 

25 V. G Husvetvas. G Husvétvas. 13 B Nb. 2. vas. 5 39 6 2 
26 H. Hus1Jéthétjő Husvéthétfő 14 Benedek 37 4 
27 K. Rupert hv. Ruppert 
28 Sz. Sixtus pp. Gedeon 
29 Cs. Cyrill vt. Eusztáz 
30 P. Kvirin 1- Körény 
31 Sz. 

, , 
Amosz pr. Amosz 

A hold já.rása S változása. 

i) Uj hold 7-én, 3 óra 19 percz
kor délután. 

]) Első negyed 14-ikén, 7 óra 
28 perczkor este. 

CD Holdtölte 21 é-n 3 óra 11 p. -kor 
délután. 

(f: Utolsó negyed 29-én, 9 óm 
28 perczkor reggel 

NaphoBsza. l-én: 10 6ra 59 percz. 
MárcziuBban a nap 1 óra 45 percz

czel nő. 

15 Agáp vt. 35 5 
16 Szabinusz 32 7 
17 Elek 30 8 
18 Cyrill 28 10 
19" Krizsánt 271 10 

IZRAELITA-NAPTÁR. 
.Ada'l' 5654. 

23 Templom sz, Zorobabel által .. 
25 Sabbat Vajakkel. 
28 Anti6kus rendelet. viBszav. 
30 Roschodes. 
1 VearlaJ', RoschocZes. 
2 Sa,bbat Vajikl·a. 
9 S" bbat Zav. 

13 Eszter böjtje. 
15 Susanp'lu'i'ln. 
16 Sa,bbat Zahor. 
23 Sabbat Pro'i és Hahorlos. 



Szt. György hava. APRILIS. Tavaszhó 30 nap. 

Nap Katholikusok Protestánsok GÖrög·orosz 
Nap Nap 
kelte ny. 
o. p. 

, 
O. p. 

:1 V. G 1 Quasi'ln. G 1 Hug6 20 B N agyb.8v. 5 ?l5 611 
2 H. Pau. Ferencz Teod6zia ?ll ifj. Jakab 913 13 
3 K. Richárd Rikárd ~?l Vazul vt. ?ll 15 
4 Sz. Izidor eo.. Izidor 23 Nikon 19 16 
5 Cs. Ferr. V incze Diodor M Zakariás 17 18 
6 P. Czölestin + Czölesztin 25 G!". o. B. A. 15 19 
7 Sz. Epifán Epifán ~6 Gábor 13 ?ll 
8 v. G 2 Mise/ric. G 2 Dénes 27 B Nagyb.4v. 511 6 ~~ 
9H. Dömötör Dömötör ~8 ifj. Hilárion 9 ?l3 

10 K. Ezechiel pr. Ezekiel ~9 Márk pka 8 ?l3 
11 Sz. Le6 pp. eo.. Le6 . 30 KU. János 6 ?l5 
1?l Cs. Gyula pp. Gyula 31 Hipácz 4 ?l6 
13 P. Hermenegild + Hermeneg. 1 Apr.Egy.Már ~ ~8 
14 Sz. Tiborvt. Tibor ~ Titus O ~9 

15 V. G 8 Józs. olt. G 8 Neszte 8 B Nagyb.5v. 4 58 6 31 
16 H. Lambert Lambert 4 J6zsef 57 32 
17 K. Aniczét pp. Aniczét 5 Diod6r 55 34 
18 Sz. Appoloniusz Apo1l6n 6 Eutik 53 35 
19 Cs. Timon vt. Timon 7 Kalli6p 5?l 36 
?l0 P. Tivadar + Tivadar 8 Herodion 51 36 
?ll Sz. Anzelm eo.. Anzelm 9 Eupszik 49 B7 

22 V. G 4 Cantate G 4 Szotér lOB Nagyb.6v. 447 639 
23 H. Béla pk. Béla 11 Antipa 45 40 
9?4 K. György vt. György 1?l Vazul pka 43 4~ 
~5 Sz. Márk ev. Márk 13 Mál,ton 41 43 I 

26 Cs. Kletusz Kilit 14 Al'isztark 40 45 
27 P. Zita sz. 1- Zita 15 Naoypentek 38 46 
28 Sz. VitáI. és Val. Valeria 16 Irén 36 48 

29 r. G 5 Rogate G 5 Szibilla 17 B ll'tÍsvétv. 4 341 6 49 
30 H. Szi. Kat. Ke. n. Zs6fia 

A hold járása s változása. 

fi Ujhold 6·án, 5 6ra O percz· 
kor reggel. 

:t Első negyed 13-ikán, 1 6ra 
33 perczkor reggel. 

él) Holdtölte 20-án, 4 6ra 2 p._ 
kor reggel. 

<r Utols6 negyed 28-án, 4 6ra 
~l perczkor reggel. 

Naphossza. l-én: 12 6ra 48 pel'OZ. 
, 

Aprilisban a. nap l 6ra 3:3 percz' 
c:zel nő. 

18 Húsvéthétfő 34/ 50 

IZRAELITA-NAPTÁR. 

Veada'}' 5654. 

1 Nizán, R,oschodes. Sab
bat MeczoJ·a. 

2 Áron gyermekei halála. 
8 Sabbat Ragadol. 

1.1 Böjt, Miriám, M6zes néivé. 
dnek halála alkalmával. 

14 PffJ,sah, husvét eUlest. 
15 Srtbb. Chal-Hanwecl. 

Hu.~v('''t. ke.mete. 
15-22 Hu:svét-iin'Ju~J>eJ_'1 

Sabbat 1. l)(H·e1..·. 



, 
Pünkösd hava. MAJUS. Tavaszntó 31 nap. 

Nap Katholikusok Protestánsok Görög-oroHz 
Na.p Na.p 
kelte ny. 
Ó. p. Ó. p. 

1 K. Fül., Jak.l t j. 1 Fülöp és Jakab 19 Husve tk. 1432 6 51 
2 Sz. Atanaz ea./ na.p Atanáz 20 Teodor hv. 30 53 • , 
3 Cs. Aldozó csüt. Alclozd csüt. 21 Január ~8 54 
4 P. F16rián + Florián 1 22 Syc. Te6dor 271 55 
5 Sz. V. Pius pp. Gotthárd 23 GYÖ)'gy 25 57 
6 v. G 6 Eooaudi G 6Dam. Ján. 24 B Szaba vt. 424 658 
7 H. Szaniszl6 vt. Szaniszl6 25 Márk ev. 22 7 O 
8 K. Mihály megj. Arzén 26 Vazul pk. vt. 21 1 
9 Sz. Naz. Gerg. eo.. Naz. Gergely 27 Sim. J éz. rok. 19 2 

10 Cs. Antonin Antonin 289 vértanú 19 3 
11 P. Mamert + Mamert 29 Szozipater 17 4 
12 Sz. Pongrácz + Pongrácz 30 Jakab ap. 16 6 

1.3 v. G pünk.vas. G p ,ünk.vas. 1 B Máj. Jer. 4 14 7 7 
14 H. pünk. hétfő pünk. hétfő 2 N .Athanáz 13 8 
15 K. Izidor vrt. Mózes 3 Tim. és Maur. 12 10 
16 Sz. Nep. Ján. K. + Peregrin 4 Pelágia 10 11 
17 CH. PaskaI hv. Paskál 5 Iréne 9 12 
18 P. Venáncz +, Erik 6 Jób 8 13 
19 Sz. Iv6 hv. t Ivó 7 + megj. 7 14 

20 v. G 1 Sz. Hár. G Sz. Há'r. 8 B Janos ev. 4 6 7 15 
21 H. Timót vt. Kons. és Il. 9 Izaias 5 16 
22 K. Julia sz. vt. Julia 10 Simon aposto 4, 18 
23 Sz. Dezső pk. Dezső 11 Mócz vt. 3 19 
24 Cs. U", napja Eszter 12 Germán 2 20 
25 P. Orbán pp. + Orbán 13 Gliczéria 1 21 
26 Sz. Nerei Fülöp Béda 14 Izidor O 22 

27 v. G 2 Paz. Magd. G 1. Luczián 115 B Pak6m 3 59 \ 7 '23 
28 H. Emil, Ágost Emil 
29 K. Maxim Maxim 

• 30 Sz. Nándor 
31 Cs. 1 Petronella 

Nándor 
I Petronella 

A hold járása. s változása.. 

• Ujhold 5-én, 3 6ra 42 p.
kor délután. 

]) Első negyed 12-én, 7 óra 
21 perczkor reggel. 

<:ID Holdtölte 19-én, 5 6ra 43 p.
kor délután. 

([ Utols6 negyed 27-én, 9 6ra 
5 perczkor este. 

Naphossza l-én: 14 6ra 24 percz. 
Májusban a nap 1 6. 11 p.-czel nő. 

16 Teodór 58 24 
17 Andronik 58 '25 
18 Dénes és tár. 58 '26 
19 Patrik és társ. 1 57 úJ.7 

, 
IZRAELITA-NAP'l'AB. 

Nizán 5654. 
27 Böjt, J6zsua halála • 

29 Sabbld 2. perek. 
1 Ijál', Roschodes. 
6 Sabbat 3. pel'ek. 
7 Teropl. szentelés. 

Bőjt, húsv. alko elköv. bön m. 
11 Böjt, fgysz. el. s Illés pr. h. m. 
13 Sabbat 4. pel'e" .• 
14 Kis húsvét. 
18 Lag b'omer. 

2() Sa,bbat 5. pel'ek. 
23 Böjt, Gaza elfoglal. eml. 



Szt. Iván hava. JUNIUS. Nyárelő 30 nap. 

Nap 
Nap Katholikusok Protestánsok :J Nap Görög-orosz ~elte ny. 

o 
_ O. p. O. p. 

-

1 P. Jéz. sz.sziv.ü.t Jusztin 910 TalaM 3 56 7 917 
9l Sz. Anna-Mária Erazmus 911 Konst. , Ilona 55 918 

8 V. G 8 Klotild. G 2 Klotild 22 B Baziliszk 3 55 7 29 
4 H. Quirinpk. Kerény 913 Mihály pk. 54 30 
5 K. Bonifácz pk. Bonifácz 914 Simeon sty!. 54 31 
6 Sz. Norbert Norbert 915 I~án fej. 53 3~ 
7 Cs. Róbert Róbert 26 Aid. csütör. 53 33 
8 P. I Medárd hv. + Medárd 917 Hellád 

I 
53 R3 

9 Sz. I Primusz FeIiczián I 28 Niczét 53 33 

10 V. G 4 Malgit G 3 Margit 29 B Teodózia 3 53 7 34 
11 H. Barnabás Barnabás 30Izácz ap. 5~ 35 
19l K. ' I Antonina 31 Herma vt. 5~ 35 Ek. b. Janos 
13 Sz. Páduai Antal Tóbiás 1 JI.tniusJ lIszt. 59l 36 
14 Cs. N.-Vazul ea. Vazul 9l Niczefor 59l 36 
15 P. Vid, M. Cr. t Vid 3 Paula t 59l 37 
16 Sz. Reg. Ferencz Jusztina 4 Metrofán 59l 37 

1.7 V. I G 5 Peregrin G 4 Reiner 5 B pünl~. v. 3 59l 7 38 
18 H. Márkusz Marczellián 6 pünk. 2. n. 59l 38 
19 K. Gyárt., Prot. Gyárfás 7 Teodót pk. 59l 38 
910 Sz. Szilvér vt. Szilvér 8 Teodor erekly. 59l 38 
21 Cs. Alajos hv. Albán 9 Cyrill, Atan. 59l 39 
~ P. Paulin Paulin 10 Antonia 59l 39 
913 Sz. E diItru d Ediltrud 11 Bartal, Barn. I 53 39 

24 V. G 6 K. Ján. sz. I G 5 Iván 
I 

12 B 1 Mind.~z.1 3 53 7 ~9 
915 H. Febrónia Vilmos 13 Aquilina 53 39 
916 K. János, Pál vt. János, Pál 14 Elizeus 54 39 
917 Sz. László kir. László 15 Ámosz 54 39 
28 Cs. Ireneus + Ireneus 16 Tikon pk. 55 39 

29 P. Pét. és Pál 
30 Sz. I Pál emléke 

Péter P és ál 
Pál emléke 

'

17 Manuel 
18 Leoncz 

551 
56 

39 
39 

A hold járása. s változása.. 

(9 Ujhold 3-án, 11 óra 57 p.-kor 
este. 

:t Első negyed tO-én, ~ óra 14 
perczkor d. u. 

~ Holdtölte 18-án, 8 óra 6 p.
kor reggel. 

{t Utolsó negyed 9l6-án, 11 óra 
3 perezkor d. e. 

Naphossza l-én: 15 óra R6 perez. 
A nap juniusban még 16 p.-ezel 

nő s azután 3 perezezel fogy. 

• IZBAELITA-NAPTAB. 
Ljár 5654. 

27 Sabbat 6. perek. 
~8 Bőjt, Sámuel halála miatt. 
1 Siván, Roschodes. 
5 Sabb. Behar-Behukotaj. 
6 Piinkösa 1. ünnepnapjt'. 
7 Pünkösd 2. ttnnepnapja. 

12 Sabbat Behaaloteha,. 
15 Makkabeusok győz elme. 
19 Sabbat N a,sszó. 
24 Bőjt, Jeroboám elpártolás& m. 

26 Sabbat SelaJtleha. 



Szt. Jakab hava. JULIUS. Nyárhó 31 nap. 

Nap Katholikusok Protestánsok Görög-orosz 
Na.p Na.p 
kelte ny . 
• ó. p. O. p. 

1 V. G7 Jéz.sz.v. I G 6 Teobald 19 B 2 Judás ap. 356 7 ~9 
2 H. Sarlós B,-A. Sarlós B,-A. 20 Metod pk. 57 38 
SK. Heliodór pk. Jáczint 21 JuliAn vt. 58 38 
4 Sz. Ghik hv. Ulrik 22 Özséb pk. 58 38 
5 Cs. Czirill, Meth. Czir., Meth. 23 Agrippina 59 37 
6 P. Dominika t lzaiás 24 :Iván sz. O 37 
7 Sz. Villibald Willibald ~ Febrónia O 36 

S V. GS Erzséb.kir. G 7 KiliAn 26 B 3 Dávid r. 4 1 7 36 
9 H. Anatolia Czirill 27 Sámson pap 2 35 

10 K. Amália sz. Amália 28 Cir., Ján. er. 2 35 
11 Sz. Pius pp. vt. Pl acid 29 Péter és pál 3 35 
a Cs. Gualb. János Henrik 3012 ap. 4 34 
13 P. Anaklét + Jenő 1 Jul.Koz.,Dm. 5 33 
14 Sz. Bonavent. eo.. Bonaventura 2 B,-Assz. m. 6 33 

15 V. I G9 LefJsz.M. G S Apost.osz.1 3 B 4 Anatól 4 7 7 32 
16 H. Karmelh.B. -A. Rut 4 Kretai András 8 31 
17 K. Elek hv. Elek 5 Márto. özv. 9 30 
18 Sz. Kamill hv. Frigyes 6 N. -Sziozesz 10 29 
19 Cs. P. Vincze Rufino. 7 Cziriaka 11 ~8 

20 P. Illés pr. + Illés 8 N"Prokóp vt. a 27 
21 Sz. Dániel pr. Dániel 9 Pankrácz 13 ~6 

22 V. Gl0 Mária Md.\ G 9 Magdolna 10 B5 Leoncz t.14 14 7 26 
23 H. Apollinár ApoIIinár 11 Eufémia 15 25 
24 K. Krisztina Krisztina 12 Proklusz, HB. 16 24 
25 Sz. Jakab ap. Jakab 13 Szab. Istv. 17 22 
26 Cs. Anna assz. Anna 14 Priszczilla 19 21 
27 P. Pantáleon -I- Pantaleon 15 Quirik ~O 20 
28 Sz. Incze pp. Incze 116 Atenogén 21 18 

29 V. G 11 Márto. G 10 Márto. 117 B 6 Margar. 422 7 11 
30 H. Abdán és Szen. Judit 118 Emilián 24 16 
31 K. Loyol. Ign. Germán 19 Makrina 25 15 

A hold járása. s változása.. IZRAELITA-NAPTAB. 

" Ujhold 3-án, 6 61'0. 46 percz- Siván 5654. 
kor reggel. 30 Roschodes. 

]) Első negyed 9-én, 11 óra 1 Thamtttz, Roschodes. 
15 pArczkor este. 3 S bb t K z a a Ol·a,l. 

@ Holdtölte 17-én, 11 61'0. 3 p." 10 .fil.nh1)rd·~ n ,'b' 
kor este. .-r ~ .. v~?fI(..l ! e: 

<t Utolsó negyed ~5-én, 106ry,''17 Sa.bbat Simliu.' 
7 perczkor este. . 118 Szoros böjt a !dtfip• ~gl. m. . \ 

Naphossza l-én: 15 61'0. 49 perl. 24 Sabbat Hazon. ) l 
Juliusban a nap 55 perczezel fOV'* U, ~d'(; ~ jJ 

fi 



Kisasszony hava. AUGUSZTUS. Nyárutó 31 nap. 

Nap Katholikusok Pl'otestánsok Görög-orosz 
Na.p Na.p 
kelte ny. 
Ó. p. Ó. p. 

1 Sz. Vasas sz. Pét. I VMI. Péter 20 J.llés próf. 
I 
1426 714 

2 Cs. Ligouri Alfonz Gusztáv 21 Sim. Ján. 27 12 
;3 P. István felt. t Eleázár ~2 Magdolna 28 11 
4 Sz. Domonkos Domokos 23 Fókasz vt. 291 9 

5 V. G 12 H. B. A. G 11 Ozwald 24 B 7 Krisztina 4 31 7 8 
6 H. Urunk szinv. Urunk sz. 25 Anna 32 6 
7 K. Kajetán Kajetán 26 Hermo lauBz 33 5 
8 Sz. Cirjék Czirjék 27 Pantelomon 34 4 
9 Cs. Román vt. Román ~8 Nikanor 35 2 

10 P. Lörincz vt. t Lörincz 29 Teodota 37 1 
11 Sz. Zsuzs., Tibor I Zsuzsanna 30 Szila 38 6 59 

12 V. G 18 Klára G 12 Klára 31 B 8 Eudocz. 4 39 6 57 
13 H. Ipoly,Ber.Ján. !poly 1 Aug. Ker. k. 41 56 
1~ K. J Özséb t Ozséb 2 István er. átv. 42 54 

15 Sz. N. B.-Assz. N. B.-Assz. 3 Fausztusz 44 52 
16 Cs. Jáczint Rókus [ 4 Efezi 7 gyer. I 45 50 
17 P. Liberát + Liberát 5 Fábiusz 46 48 
18 Sz. Ilona Ilona 6 Ur szinvált. 47 48 

19 V. G14Joak.Q. G 13 SzebaId 7 B 9 Pulkéria 4 48 6 46 
20 H. Istvá n k i 'J>. Ist1)lÍn ki'r. 8 István ki'r. 50 44 
21 K. Bernát Sámuel 9 Mátyás ap. 51 42 
22 Sz. Timót vt. Filibert J 10 Lörincz 52 40 
23 Cs. Beniti Fülöp Farkas 11 Euplusz 54 38 
CM P. Bertalan ap. + Bertalan 12 Aniczét 55 36 
25 Sz. I Lajos kir. Lajos 13 Maxim hv. 57 34 

I 

26 V. I G 15 Zefirin G 14 Zefirin 14 Bl0 Marczell 458 6 32 
27 H. I ,8018oZ. József Gebhárd 
28 K. 

, 
Agoston eB. Agoston 

~9 Sz. K. János fejv. János fejv. 
30 Cs. Róza sz. Róza 
iH P. Rajmund t Rajmund 

A hold já.rása S változá.sa.. 

• Uj hold l-én, 1 6ra 24- percz
kor délután. 

]) Első negyed 8-án, 11 6ra 5 
perczkor délelőtt. 

eID Holdtölte 16-án, 2 6ra 17 p.
kor délután. 

<r Utolsó negyed 24-ikén, 6 6ra 
40 perczkor reggel. 
Uj hold 30-án, 9 6ra 5 p.-kor 
este. 

Naph088za l-én, 14 óra 52 percz. 
AUgtIsztusban a nap 1 óra ~O p.

~?el fogy. 

15 N. B.-A. 5 O 30 
16 Dioméd O 29 
17 Miron vt. 1 ~8 
18Laurusz 2 ~6 
19 András és társ. · 3 'l4 

IZRAELITA-NAPTÁR . 

Thanlllz 5654. 
I 

1 Ab. Rosclwdes. Böjt, Aron 
halála miatt. 

2 Sabbat Na Juunan. 
9 Sabbat J"a,etchenan 

Szigoru böjt a temp. felég. m. 
15 Tu beab öl,ömnap. 
16 Su'Jbat Eke-w. 
19 Bőjt A. tempI. lámp. eleJv. m. 
~1 Kis fa-ünnep. 

28 SuMmi Rel". 

A 

~ 



Szt. Mihály hava. SZEPTEMBER. .. 
Oszaló 30 nap. 

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

1 Sz. 1 Egyed ap. 1 Egyed I 20 Sámuel , .. 
9 Y. G 16 Ol'a. ü. G 15 Jusztusz 21 B 11 Tádé 5 6 620 ,.., 
3 H. Mansuet Hildegárd 2~ Zotik és társ. 7 18 
4K. Rozália Rozália ~3 Farkas vt. 9 16 
5 Sz. Juszt Lörincz Herkulesz 24 Eutik 10 14 
6 Cs. Zakariás Zakariás 25 Bertalan 12 12 
7 P. Regina 1- Regina 26 Adrian 13 10 
8 Sz. Ki ... assz. n. Korbinián 27 Libér 14 9 

9 Y. G 17 B.A.n. G 16 Gorgon 28 B12 Mózes r. 5 15 6 7 
10 H. Tol. Mikl6s Jodok 29 :Iván fejv. 16 5 
11 K. Teod6ra Teodora BO Sándor pk. 18 2 
12 Sz. Guid6 hv. Guid6 3t B.-A. övlet. 19 
13 Cs. Amát pk. Amát 1 Szept. Sim. s. 21 5 5 
14 P. t felmagaszt. ·t t felmagaszt. 

I 
2 Mamánt 22 5 

o 
8 
6 
4 15 Sz. Nikoméd Nikoméd 3 Teoktiszt 23 5 

16 Y. G 18 Eufemia G 17 Eufémia 4 B 13 Babilasz 5 25 5 5 2 
17 H. Lambert Lambert 
18 K. Kup. J6zsef Titus 
19 Sz. Január KánH Január 
20 CB. Euszták Euszták 
21 P. Máté ap. 1- Máté 
2~ Sz. Villo Ta.más + M6ricz 

23 Y. G 19 Tekla G 18 Tekla 
24 H. Gellért Gellért 
25 K. Kleofás Kleofás 
26 Sz. Jusztina Jusztina 

5 Zakariás 
6 Mihály csod. 
7 Szoczont 
8 ~(isassz. 'II. 

H Joakim Anna 
10 Menod. és t. 

111 B14 Teodóra 
12 Autonóm 
1~ Fölt. temp. 

14 t f elmag. 

25 
27 
28 
30 
31 
R?! 

534 
35 
37 
38 

5 

51 
4 

4 
4, 

9 
46 

4 
2 

4Q 

38 
36 
34 
31 

27 Cs. Kozm. Demj. Kozm. Demj. 15 Niketa I 38 3 O 
9 
7 

28 P. Venczel + Adolf 16 Jozafát 
I 

39 2 
29 Sz. Mihály Mihály 17 Zsófia 41 2 

30 V. 1 G 20 Jeromos 1 G 19 Jeromos 118 BJ5 Ariadne 1 5 4215 25 

A hold járása s változá.sa. 

]) Első negyed 7 -én, 2 óra 
3 perczkor reggel. 

(]j Holdtölte 15·én, 9 óra 22 p.
kor reggel. 

(f: Utolsó negyed 22-én, 1 óra 
32 perczkor délután. 

~ Ujhold 29-én, 6 óra 44 pel'CZ
kor reggel. 

NaphosBza l-én: 13 óra 19 percz. 
Szeptember h6ban a nap 1 órával 

és 39 perczczel fogy. 

• 
IZRAELITA-NAPTAB. 

Ab 5654. 

30 Sabbat Sof Um. Roschodes. 
1 El iti. Ro,'U·h,ocles. 
B Selichot, 40 n. könyörg. k. 
7 &,lJ(mt Kitheczee. Jeru

zsálem falai megszent. 
14 Saúúat ~(ithabó. 
17 Görögök elűzetése. 

21 Sabbat Niczabim. 
28 Sabbat Vajelev. 
29 Böjt, év befejezése. 



, 
Mindszent hava. OKTOBER. 

.. 
Oszhó 31 nap. 

Nap Katholikusok Protestánsok 
Na.p Nap 
kelte ny. 
6. p. 6.p 

1 H. Remig pk. Remig 
i K. Leodegár Leodegár 
3 SY' I Kandid vt. Kandid vt. 
4 Cl .Assz. FQrencz Ferencz 
5 P. Placid -I- Placzid 
6 Sz. Brun6 hv. Brun6 

19 Trofim 
20 Teopiszta 
21 Kodrát 
22 F6kapk. 
23 l ván fogant. 
24 Tekla sz. 

5 44 5 28 
45 ?ll 
46 19 
48 17 
49 15 
51 13 

7 V. G 21 Rózsaf. G 20 Amália. 25 B 16 Eufr. 
26 Nilusz 

5 51 5 12 
8 H. Brigitta. Pelágia. 
9 K. Areop. Dénes Dénes 

10 Sz. Borg. Ferencz Gedeon 
1\ Cs. PIaczidia PIaczidia 
1~ P. Miksa. + Miksa 
13 Sz. Kálmán, Ede Kálmán 

27 Kallistrat 
~ Kariton 
29 Kiriak 
30 Gergely pk. 
1 Okt. B.A. v. 

53 9 
54 7 
56 5 
57 1 
59 3 

6 1 4 59 

14 V. G 22 Kalliszt G 21 Kalliszt 2 B 17 CZipl'ián 6 2 4 57 
15 H. Teréz sz. Teréz ~ Déne~ 4 55 
16 K. Gallus z Gallusz 4 Hie1'6t 5 53 
17 Sz. Hedvig Hedvig 
18 Cs. Lukács ev. Lukács 

5 Mamelta 6 52 
6 Tamás ap. 7 51 

19 P. Alk. Péter t Luczius 7 Szergius 9 49 
20 Sz. Vendel Iréne 8 Pelágia 10 47 

• 
21 V. 1128 Orsolya G 22 Arsolya 9 B18 Ja.kab ap. 6 12 4 45 
22 H. Korduln. Kordt. j 10 Eulamp 14 43 
23 K. Kap. János Kap. János 
24 Sz. Rifael Ráfael 

11 Fülöp dia.k. 15 41 
12 Pr6busz 17 39 

25 Cs. Alacoque Marg Krizánt 
26 P. Dömötör + Dömötör 

13 Agatod6r 18 38 
14 Paraszkeve 19 36 

G),7 Sz. Szabina Szabina 15 Luczián 19 R6 

28 v. I G 24 Sim.Jud. G 28 Simon 116 B 19 Longin 6 21 4 34 
29 H. Narczisz Nárczisz 
30 K. Rodr. Alfonz Kolos 
31 Sz. Luczilla t 1 Ref. eml. 

A hold járása. s változása.. 
~ Els ö negyed 6-án, 8 6ra 1 

perczko% este. 
~ Holdtölte 14-én, 8 6ra 41 p.

kor eE!te. 
(t Utols6 negyed 21-én, 7 6ra 

56 perczkor este. 
• Ujhold 28-án, 6 61'0. 57 p.-kor 

este. 

Naphossza l·én 11 6ra 36 percz. 
Okt6berben a nap 1 61'0. ~9 porcz

ezel fogy. 

17 Ozeás 23 32 
18 Lukács ev. 24 31 
19 Várusz pr. 26 29 

IZRAELITA-NAP TAlt. 
Tisri 5655. 

1 Tisri, 5655, ujév. Rosch 
Hosana. 

2 Hn.'J'sonyok 'ünnepe. 
6 Sabbat Haazinu. 

10 JO'Inkiplf/1' enfl. iinJlRp. 
18 Sabb. Tesuba 
15-1 f; Sátoros 'lt'nuepe1.'. 
20 Sabl,. Clurl-Ham. 
22 Gyülekez. ünnelJe. 
28 Sim,ha-Thol'a, tJ"'.-i)l'iim. 
27 Sabbat Btwe.~it. 

1 lJlár('hes'vá'll, Rosclwtl. 



-

Szt.-András hava. NOVEMBER. Őszutó 30 nap. 

N ap Katholikusok Protestánsok Görög-orosz 
Nap Nap 

kelte .ny. 
Ó. p. O. p. 

1 Cs. :n-findszent Mindszent 92.0 Al'temius 6 92.7 4 92.7 
92. P. Halott. napja + Viktorin 92.1 Hilarion 92.9 92.& 
3 Sz. Pirmin Pirmin 292. Abere;; 31 M 

4: r. G 25Bor. Kár. G 24 Károly 23 B 20 Jak. ap. 6 392. 4 23 
5 H. Imre herczeg Imre M Arétász 34 92.1 
6 K. Lénárd Lénárd 9l.5 Mareian 34 21 
7 Sz. Engelbert Engelbert 26 Demeter 36 19 
8 Cs. Gottfried Gottfried 92.7 Nesztor 38 18 
9 P. Tivadar t Tivadar 28 Neonilla 39 16 

10 Sz. Á velI. András Lutter Márton 92.9 Anasztázia 41 15 

11 V. G26 B. A. olt G 25 Márton 30 B 21 Zen6b 6 492. 4 13 
12 H. Jozafát J6nás 31 Epimak vt. 44 l'! 
13 K. K. Szaniszl6 Arkád 1 N. Kozm., D. 46 11 
14 Sz. Jukund Jukund 2 Aczindin 47 10· 
15 Cs. Lip6t hv. Lip6t 3 Aczepszim 49 8 
16 P. Ödön,Otm. t Ödön 4 N. Joannicz 49 8 
17 Sz. Csodat. G~e:...::.r~g_. -+-=Al.=..:.:....fe~u~s ___ -;-_5_E;..p_is_z_te_m_e_--'; __ 5_1-';-_7 

18 V. G 27 Odo ap. G 26 Ott6 6 B 22 Pál pk. 6 592. 4 6 
19 H. Erzsébet Erzsébet 7 Hiel'On és t. 5(, 5-
20 K. Valois B6dog Emilia 8 Mih. 'l'inn. 56 4-
~1 Sz. B.-Assz. bem. B.-ARsz. bem. 9 Oneczifor 57 3 
2~ Cs. Czeczellia Cziczelle 10 Oreszt 59 2 
~3 P. Kelemen t Kelemen 11 Menna 7 O 1 
M Sz. Keresztes Ján. Krizogon 12 AIam. János 1 O 
-----T------7--~ 

25 V. G 28 Katalin G 27 Katalin 13 B 23 Kriz. 7 3 3 59 
~6 H. Konrád Konrád 1". Fülöp aposto 3 59 
27 K. Virgil pk. Virgil 15 Szam6nasz 5 59 
28 Sz. Rufus Szosztén 16 Máté ap. 6 58-
~9 Cs. Szaturnin Szaturnin 17 Neol Gergely 7 57 
30 P. András ap. + AndrÁ.s 18 PIR t6 vt. 9 57 

A hold járása s változása. 

~ Elsö negyed 5-én, 3 6. 16 p.
kor délután. 

@ Holdtölte t3-án, 8 6ra 50 p.
kor regg. 

ct Utols6 negyed 92.0-ikán, 3 óra 
8 perczkor regge e Ujhold 92.7 -én, 9 6ra 54 perez
kor d. e. 

Naphossza l-én: 9 6ra 55 perez. 
Novemberben a nap 1 6ra 15 p.

ezel fogy. 

• 
IZRAELITA-N APTAR. 

1J1al'chesván, 5655. 
4 Sabba.t N oah. 
7 Bőjt, Jeruzsálem falai el

pusztulása miatt. 
11 Sal)bat Lehleha. 
18 Sabbat Vajera. Bőjt, asát. 

ünnep alatt elkövetett bünök 
miatt. 

92.3 'fempI. megfel·tőzt. gör. ált. 
25 Sabbat Chaje-Sal'a,h. 

1 Iíislev, BoscllOdes. 
2 Esöért való könyörgés kezd . 



Karácson hava. DECZEMBER. Télelö 31 nap. 
Nap Nap 

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

1 Sz I EIig pk . . 1 EIig /19 Barlaam 17 1013 56 

2 Y. G 1 Bibiána G 1 Bibiána 20 B24 Dek. G. 711 3 56 

• H • Xav. Ferenez Szofoniasz 21 B.-A.. felajl. 13 55 
4 K. Borbála Borbála 9l9l Apfiasz 14 55 
5 Sz. Szabbas t Szabbas ~3 Amfilok 15 55 
6 Cs. Miklós pk. Miklós M Kelemen pp. 15 55 
7 P. Ambrus ea. t Ambrus ~5 Katalin 16 55 
8 Sz. B.-A. sz.f. B.-A. fog. 916 Alip. 17 55 

9 Y. G2 Leokadia G2 Joakim 27 B25 Perzs. J. 7 19 3 55 
10 H. Melkiades Judit ~8 Uj István ~O 54 
11 K. Damaz pp. Damaz 919 Paramon ~1 54 
12 Sz. Szinesz 1- Szpiridion 30 András ap. 911 54 
13 Cs. Luezia Lueza 1 Decz. Nahum 9l9l 54 
14 P. Szpiridion + Nikáz 9l Habakuk ~3 54 
15 Sz. Valerián Valerián 3 Szofoniasz 914 55 

16 Y. G3 Albina G 3 Albina 4 B26 Borbála 7 914 3 56 
17 H. Lázár pk. Lázár 5 Szabasz 915 56 
18 K. Graczián Gráezián 6 M 'lklós 915 56 
19 Sz. Nemez. Kán.t Neméz 7 Ambrus 916 57 
~O Cs. Amm. és Teof. Teofil 8 Patáp 27 57 
911 P. Tamás ap. 1- Tamás 9 B.-A. togant. 917 n8 
9l~ Sz. Zeno vt. t Zeno 10 Menna 918 58 
23 V. G 4 Viktória G4 Viktória 11 B Dániel stil. 7 ~8 3 59 
'Mo H. Ádám, Éva t Ádám, Éva 19l Szpiridion ~8 59 
25 K. Ka;rácson Kal·áclwn 13 Eusztrat ~9 4 O 
26 Sz. István 1. vt. István 1. vt. 

János ap. l János 
14 Tirzus vt. ':!9 1 

917 Cs. 15 Antia 919 1 
28 P. Aprószentek t I Aprószentek 16 Teofánia 30 2 
919 Sz. Tamás pk. Dávid 17 Dániel 30 3 

30 V. G Anizia G Anizia 
31 H. Szilveszter Szilveszter 

A hold járása. s változása.. 
~ Első negyed 5-én, 1 ó.15 p.-

kor délután. 
{I) Holdtölte 12-én, 8 óra 46 p.

kor este. 
<t Utolsó negyed 19-ikén, O óra 

16 perezkor d. u • 
• Ujhold 9l7-én,3 óra 910 p.-kor 

reggel. 

Naphossza l-én: 8 óra 39 perez. 
Deezemberben a nap még 911 p.

ezel fogy, 'M-től 5 p.-ezel nő. 

18 B Sebest,yén 7 30 4 4 
19 Bonifáez 30 5 

IZRAELITA-N APTÁR. 
K 'islev 5655. 

8 Sabbat Tolrlot. Bálván t. eIt. y 
6 Böjt, Jeremiás könyv. megég. 
7 Herodes halála. 

10 Sabbnt JT(tjeczt!e. 
17 S((bbat Vajislav. 
20 ~önyörgés napja esőért. 
911 Unnep a Gariczim hegyén. 
24 Srrbhnt Yajespv. 
915 Templomszentelés ünnepe. 
30 Roschodes. 
1 'J..lelJl·tlt, Rosch. Sab. JJIikh-. 

I 



A felséges uralkodóház. 
Uralkodó felség: 

I. Ferencz József ausztriai császár, Csehország, Dal
máczia, Horvátország, Szlavonia, GaIiczia, Lodoméria 
és Illyria királya, osztrák főherczeg stb. és Magyarország 
apostoli királya; szül. Schönbrunnban 1830 aug. 18-án. 
Tr6nra lépett nagybátyja V. Ferdinánd király leköszönése 
után 1848 deczember 2-án, magyar királylyá koronáztatott 
1867 junius 8-án Budán. 

Felséges neje: 

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

Fenséges gyermekeik: 

a) Gizella, szül. 1856 ju!. 12-én, egybekelt Lip6t bajor 
herczeggel 1873 ápr. 20-án. 

b) Rudolf t tr6nörökös, Magyarország királyi herczege stb. 
szül. Laxenburgban 1858 augusztus 21., megh. 1889 jan. 30., 
házasságra lépett 1881 május 10-én Stefánia, n. Lip6t belga 
király leányával, született 1864 május 21-én. 

Gyermekök: Erzsébet, szül. 1883 szept. 2-án. 
c) Mária Valéria, szül. 1868 ápril 22-én Budán, egybe

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

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

Harmadik neje: Mária Terézia Portugal királyi herczeg
nője, szül. 1855 aug. 24., egyebekeIt 1873 ju!. 23-án. Gyer
mekei: Fe'rencz Eerdinánd este i herczeg, vezérőrnagy, a 
19. sz. gy. ezred tulajd., szül. 1863 decz. 18. ; Otto Ferencz 
J 6z5ef alezredes a 9. sz. huszár ezredben, szül. 1865 ápril 
21-ikén; Ferdinánd, százados az 5. utász zászl6aljban, 
szül. 1868 deczember 27-én; Margit, Zs6fia született 1870 
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május 13-án. Má'1'ia Annunciata, született 1876 julius 31-én; 
Erzsébet szül. 1878 jul. 7-én. 

b) Lajos Victor, altábornagy, a 65. gyal. ezred tulajdonosa, 
szül. 184~ máj. 15-én. 

Az uralkodóháznak a hadseregbe 
beosztott tagjai. 

Albrecht, tábornagy, a cs. és kir. közös hadsereg főfel

iigyelője, a 44. sz. gy., a 4. sz. drag. és az 5. sz. hadtest 
tüz. ezred tulajdonosa. 

Vilmos, táborszernagy, a tüzérség főfelügyelője, a 4. és 
1~. sz. gy., és a 3. sz. hadtest tüz. ezred tulajdonosa. 

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

Lipót, lov. táb., az 53. sz. gy. és a ~. sz. mérn. ezred 
tulaj,donos a. 

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

noka, az 59. sz. gy. ezred tulajdonosa. I 

IV. Ferdinand, toskanai nagyherczeg, alt. a 66. sz. gy. 
ezred tulaj donosa. 

Frigyes alt., az 5. sz. hadtest parancsnoka, az 5~. sz. 
gy. ezred tulajdonosa. 

Lajos Salvato'!', ezredes, az 58. sz. gy. ezred tulajdonosa. 
Károly István, ellen-tengernagy, a 8. sz. gy. ezr. tulajdo 
Jenő, vezérőrnagy, a 41. sz. gy. ezred tulajd., a 9. gy. 

dand. parancsnoka. 
Lipót Salvatm', ezr. a ~4. sz. gy. ezredben, a 18. gy. ezr. tul. 
Ferencz Salvator, őrnagy a 15. sz. drag. ezredben. 
Lipót Ferdinand. sorhaj6-hadnagy. 
Ferdinand, százados a tiroli vadász ezredben. 
Albrecht Salvator, főhadnagya 11. sz. huszár eZl'edben. , 
,József Aqost, főhadnagy a 7P.. sz. gy. eZl'edben. 
Józse! Ferdinánd, hadnagy a tiroli vadász ezredben. 
László, hadnagy a 37. sz. gy. ezredben. 
Péte'1' Ferdinánd, hadnagy az 59. sz. gy. eZl'edben. 
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Névnapmutató tábla . 
• 

Adám decz. ~4. 
Adél decz. 9l0. 
i}dolf junius 17. 
Agnes januál' 21. 
4-goston aug, 9l8. 
Akos máj. 7., jun. 22. 
Alajos jun. 21. 
Aloisia jun. 30. 
Albert április 7. 
Aladár okt. 1. 
Amália április 2. 
Ambrus ápr. 4., decz. 7. 
András nov. 30. 
Anna julius 26. 
Antal (paduai) jun. 13. 
Antal (remete) jan. 17. 
Antónia május 18. 
Aranka decz. 2. , 
Arpád nov. 27. 
Aurél decz. 2. 

Balázs február 3. 
Bálint áld. febl'. 24. 
Béla jan. 2., április 23. 
Benedek márczius 21. 
Benjámin márczius 310 
Bernát május 20. 
Bertalan aug. 24. 
Bódog jan. 14. 
Brigitta febr. 1., okt. 8. 

Czeczilia nov. 9l2. 
Crispin okt. 25. 

Dániel jan. 3. 
Dezső máj. 23. 

Dénes okt. 9. 
Dömötör április 9. 

Eduárd (Ede) márcz. 18_ 
Elek julius 17. 
Eleonól'a febr. 21. 
Etelka máI·cz. 9., decz. 19~ 
Emma ápl'ilis 19. 
Emil okt. 11., nov. 24. 
EI'nő pk. jan. 12. 
Erzsébet nov. 19 . • 
Eva decz. 24. 

Farkas okt. 31. 
Ferdinánd május 30. 
Ferencz sal. jan. 29. 
Ferencz assisi okt. 4. 
Ferencz paulai ápr. 2. 
Ferencz Xav. decz. 3. 
Flóra május 4., nov. 28. 
Francziska róm. márcz. 9'_ 
Frigyes márczius 6. 
Fiilöp május 1. 

Gábor márcz. 24. 
Gergely márcz. 12. 
Gizella május 7. 
Gidó mál'cz. 28. 
Géza jan. 16., márcz. 23_ 
Györgyike május 31. 
GJörgy április 24. 
Gyula április 12. 
Győző febr. 9l5. 

Helén aug. 18. 
Henrik julius 12. 



Henriette márcz. 16. 
Hermin április 7. 
Hel'man április 7. 
Hugó április 1. 

"Ida szept. 5. 
Ignácz Loy. julius 31. 
Ignácz febr. 1. 
Ilona aug. 18., május ~~. 
Imre n·ov. 5. 
Irén szept. 18. 
István aug. ~O., decz. ~6. 
Iván jun. ~4. 
Izabella jan. 4. 

. J akab máj. 1., julius ~5. 
János decz. ~7. 
. János aranysz. jan. ~7. 
.János fej vét. aug. ~9. 
János kereszt. nov. ~4. 
Janka május ~4. 
.Jenő jul. 13., nov. 18. 
Jeromos szept. 30. 
. Jolán jul. 24., nov. 18. 
. J ózsef márczius 19. 
. JÓnás nov. 1~. 
.Judit decz. 10. 
. Julianna febr. 16. 
. Jusztin jun. 16. 

Kálmán okt. 13. 
Kázmér márcz. ~~. 
Károly nov. 4., jan. ~8. 
::Katalin ápr. 30., nov. 25. 
Karolina jul. 14. 
Kelemen nov. ~3. 
Klára aug. 1~. 
Klotild junius 3. 
Konrád nov. ~6., febr. 19. 
Kornélia jun. 3. 
Kristóf márcz. 15. 
Krisztina jul. ~4. 

Lajos király aug. ~5. 
Lajos püspök aug. 19. 
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Lászl6 jun. 27. 
Leander febr. 28. 
Lenke május 22. 
Lujza febr. 9. 
Leona április 22. 
Le6 április 11. 
Lénárd nov. 6. 
Lidia febr. 12. 
Lip6t nov. 15. 
Lőrincz aug. 10. 
Lucza clecz. 13. 
Lukács okt. 18. 

Manó márez. 26. 
Marczel jan. 16 ,jun. 18 . 
Margit jan. 28., j ul. 13. 
Mária Magdolna j ul. 22 . 
Mária nevenapja szept . 

kisassz. utáni első vas. 
Márk április 25. 
Mártha julius 29 . 
Márton püspök nov. 11. 
Máté szept. 21. 
Matild márez. 14 . 
Mátyás febr. 24 . 
Medárd jun. 8 . 
Miklós febr. 23., decz. 6 . 
Mihály szept. 29 . 
Miksa okt. 12 . 
Móricz szept. 13., 22. 

Nándor máj. 30., okt. J9. 
Nesztor febr. 27. 
Nicodém szept. 15., jun. 1. 
Norbert jun. 6. 

Olga április 21. 
Orbán május 25. 
Orsolya okt. 21. 
Oszkár decz. 1. 
Otto nov. 18. 
Ottilia decz. 13. 

Örzsébet nov. 19., jul. . 
Ödön nov. 16. 



Özséb decz. 16. 

Pál apostol j un. 30. 
Pál fordulása jan. 25. 
Pál remete jan. 10. 
Pál Vél't. jun. 16. 
Piroska jan. 18. 
Pantaleon jul. 27. 
Paskál május 17, 
Paulinus jun. 22, 
Peregrin ápril 27. 
Péter és Pál jun. 29. 
Péter gonz. ápr. 16. 
Pétel' pápa május 19. 
Péter üszögös febr, 22. 
Péter vért. ápr. 29. 
Petronella május 31. 
Pius május 5. 
Polikárp jan. 26. 
Pongrácz május 12. 
Porciunkula aug. 2. 
Primus jun. 9. 
Prosper jun. 25. 

Rafael okt. 24, 
Raj mond aug. 31. 
Rezső áprili.s 17. 
Regina szept. 5', .. 
Rikárd febr. 7., apl'Ihs 3. 
Róbert jun. 7. 
Rókus aug. 16. 
Román febr. 29 .• aug. 9. 
Rozália szept. 4. 
Rozina márcz 11. 
Rózsa aug. 30. 
Rupert márcz. 27. 

Sámuel aug. 16. 
Sára január 19. 
Sándor márcz 18. 
Sebestyén jan. 20. 
Szervácz május 13. 
Szeverin jan. 8. 
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Simon febr. 18. 
Simplicius márcz 2. 
Szilveszter decz. 31. 
Szilárd máI·cz. 11. 
Szevér okt. 13. 
Szaniszló nov. 14., máj. 7. 
Szörény jan. 8. 
Szidónia jun.23. 

Tamás apostol decz. 21. 
Tamás aquinói márcz. 7. 
Terézia okt. 15. 
Thekla szept. 23. 
Tiborcz április 14. 
Titus j an. 4. 
Tivadar nov. 9. 
Tóbiás szept. 12. 
Tódor nov. 9. 

Uhik junius 4, 

Valér január 29. 
Vazul j un. 23. 
Vendel okt. 20. 
Venczel szept. 28. 
Veronika febr. 4., jan. 1 
Virgil jan. 31. 
Victor febr. 25. 
Victoria decz. 25. 
Vilma julius 5. 
Vidor január 13. 
Vilmos május 28., jul. 5. 
Vincze vért. január 22. 
Vincze ferreri ápr. 5. 
Vincze paulai julius 19. 
Virgil nov. 27. 
Vitus jun. 15. 

Zoltán márcz. 8. 
Zsigmond máj us 2. 
Zsófia május 15. 
Zsuzsánna febr. 19., aug. 11. 

3* 



Vadászati naptár Megjeg!lzés. Az álta· 

a vadászatról szóló 1883. évi XX. törvényozikk alapján. lános vadászati tilalom 
tart febr. l-től auguszt. - 15-ig, meIy idö alatt 

::- '"' ~ '"' ..o 
-e6 'XI UJ N Q) 

S haj tóku tyákkal egyá,l--e6 ~ N . '"' UJ ~ UJ ro • .o . 
Világos = vadászati idő ~ ~ .- ::: ::: ~ 

+> 
N '"' . '"' . '"' A -o Q) talá.ban szabad s:: .o '"' '"' 

........ s:: . ,...., 
~ Q) .. ~ ~ nem 

-e6 -e6 .-
~ Q) 

~ 
A 

~ 
~ ~ ~ N .:.: o Q) 

vadászni. ~ ~ ,< ~ ~ ~ ul O Z A , 

e e ®@ eaa !ae Eneklö madárra min-
Szarvasbika den időben tilos va-

dászni. 

Dámvadbika a e ~~ aiem ~a Minden idöben sza· 
badon l öhetök : (vadá-

S d' d'" l' g a:a@~ ~i ala a a ~ szati tilalom alá nem 
zarvas, amva es ozte len esnek) seregekben vo-

" i~®a 1 

nuló vadludak, vadka-
Ozbak csák, vad- és szelid-
Zel"gére (zerge-gidára mÍllden a!a@~~a!a'B ~ 

galambok, keselyük, sa-
időben tilos) sok, sólymok, kányák, 

Siket- és nyirfaj dkakas ( j ér- aa aia,a~lmag 
vércsék, héják, ölyvek, 
nagy suholy, hollók, ezékre minden időben tilos) 
szarka, varju, veréb, 

RaRmimiaa~ a Császár-madár medve, farkas, róka, 
hiuz, vadmacska, nyest, 

Fáczán és túzok maagaa~ vaddisznó, borz, ten-
geri nyul, hörcsög, 

Fogoly ammiaaaa i.1rge, görény, menyét, 
nyust, vidra. A vándor-

o 

aaaa m1a ~ és vizimadal"akra azon-
Nyul 

n ban a tilalom a pároso-

s8$ )' 

I 
;x. dás és költés szaka alatt 

FÜl"j szin tén ki terj ed. I 
I 



Halász naptár a halászatról szóló 1888. évi XIX. törvényczikk alapján. 
A következő mértéknél ki- M ;.., 

sebb halakat kifogni nem 
'IJ'Qj ;.., Q.) 

cll ;::j , ..o Q.) ..o 
szabad és a jelzett mérték- -~ 

::s ~ S ~ ..o el 
h al a k megnevezése 

;.., ...... cll cll cll rt: Q.) ~ A nél kisebb halak és rákok a -~ ::s N ...... cll ::s ::s ;::j -+" ..o Q.) 

::s <:) ...... ::s -o N ;.., ...... ...... ...... 
0(, ~ ~ 

;.., ;.., ..... § -+" ~ <:) 

vizbe azonnal visszabocsá- .g -~ ,~ 
...... 

~ ::s ::s N .:.; o Q.) 
~ 

~ ~ Z A tandók. I-:> ~ -< I-:> I-:> -<00 O 

Faj tok : Tok, (Acipenser schypa) Hosszuság a fej elejétől ~ ii~ fark végéig 
, 

80 cm. a merve 
Fogas-Süllő: (Lucioperca sandra) l) " " 35 " I I I~I~I* I I I I I I 
Kecsege: (Acipenser ruthenus) l) l) l) 30 II I I I~I~I~ I I I I I I 
Kősüllő: (Tótsüllő Lucioperca volgensis) l) II II 40 " I I I**I~I~ I I I I I I I 

M:lrna: (Barbus fluviatilis) l) l) l) 30 l) I I I~:~I~I I I I I I 
Sőreg: (Acipenser stellatus) l) " l) 50 " I I I ~I~I?~ I I I I I 

Szintok : (Acipenser glaber) )) l) It 80 l) I I I~~I~I I I I I I 
-

Tetemestok : Szükhal (Acipenser Güldenstadtii) l) l) JI 100 II I I I~I~:~I I I I I l 
Viza: (Acipenser huso) l) ») l) 150 ») I I 1~1~1~1 I I I I I 
Ponty: Potyka, Pozsár (Cyprinus carpio) " II l) 30 l) I l 1~1~1~1~1 J I I I 

I 

Lazaez: (Salmo salar) " l) )) 50 l) ~I I I I I I I I*I~I~'~ 
Pisztráng: (Salar Ansonii) 

" 
l) ») ~O l) ~I I I l l I I 1*1~1~1~ 

Lepényhal: pérhal (Thymallus vexillifer) )) l) l) ~ " I 1~1~1 l I I I I I I 
Galócz&: (Salmo-hucho) )) l) l) 54 II I I~I~I~I I l I I I I 
Rák: Astacus (fluviatilis et leptodactylus) A szemtől a kiegyene- i~ sített fark végéig mérve 8 l) 

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



A magyar királyi és a m. kir. horvát
szlavon csendőrség czím- és névtára. 
A m,agyar korona o1'szágaihoz tartozó csendőrség 

felügyelőjének teendőivel megbizva: 
Murai és köröstarcsai Török Ferencz, aLt, 1'. és 

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

Csend. 
ker. 

Rangsorozati lajstrom. 
Ezredesek: 

1888 november 1. 
VI. Bodzai Sönser Nándor, 3. oszt. V. k. r. lvg, 

k. é. é. (piros szalagon) csend. ker. par. 
IV. Báji Patay András, 3. oszt. V. k. r. lvg, csend. 

ker. par. 
1891 november 1. 

h.-szl. Tomerlin Márton, csend. par. 
III. Rajnai és körösladányi Stesser György, a 3. oszt. 

V. k. r. és a F. J. r. lvg, csend. ker. par., 
a csend. pótlovazó bizottság elnöke. 

Alezredesek: 
1891 november 1. 

V. Lukács Mózes, k. é. é (a k. é. k. szalagján) 
csend. ker. par. 

I. Földvári báró Földváry Lajos, kamarás, csenIl. 
ker. par. 

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

1893 november 1. 
h.-szl. Bedekovié Károly, pa/r. helyettes. 

" Ornagyok: . 
1890 május 1. 

II. I{ézdivásárhelyi Pap Mihály, csend. kel', par. 

, 
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• 1890 november 1. 
III. Bándy Balázs, 3. oszt. V. k. r. lvg, (hc1m.). 

csen(l. ker. par. helyettes. 
1891 november 1. 

b.-szl. Bach Alajos, másod-töl·zstiszt. 
IV. Panajott Sándor, csend. ker. par. helyettes. 

1899l május 1. 
VI. Rusz Illés, csend. ker. par. helyettes. 
I. Éderer Nándor, csend. ker. par. helyettes. 

V. Rosenthál Károly, csend. ker. par. helyettes. 
I. osztályu századosok: 
1877 május 1. 

VI. Szinyérs2;egi Keresztúry Sándor. 
1883 november 1. 

II. Kubass Mihály, O. 2., csend. ker. par. hely .. 
II. Zgórski László. 
II. Windisch Károly. 

1884 május 1. 
IV. Somlyói és óvári Szilágyi Bertalan. 

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

L Ziegler Károly. 
1884 november 1. 

V. Hausenblass Károly. 
1885 november 1. 

h.-szl. Golubovié Károly. 
h.-~zl. Dudukovié Tódor. 

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

1886 május 1. 
VI. Postupici Kostka Pál, k. é. k. 
IV. Szakolczai Koreska Vilmos, k. é. é. (pü'os sza

lagon) ahollv. minist. XVI. ügyosztályába. 
vezéllyelve 1. f. v. 

1886 november 1. 
II. W enninger József. 

1887 május 1. 
VI. Dombrádi Nagy Gyula. 
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1887 novem ber 1. 
III. Enyetér Ferencz. 
IV. Grozé Győző. 

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

1889 május 1. 
I. László Albert. 

1890 május 1. 
Ih.-szl. Blaskovié Márk, k. é. é. (piros szalagon). 

II. osztályu századosok: 
1889 május 1. 

II. Cserszky Laj os. 
1890 máj us 1. 

VI. Matékovics Lajos. 
V. Adorján Lőrincz. 

III. Göttman Bódog, k. é. é. (piros szalagon). 
1891 november 1. 

V. Kováts Ferencz. 
1893 május 1. 

I. Saymann József, e. é. k. kor. 
1893 november 1. 

IV. Kotz Károly. 
VI. Reviczky Jenő. 

h.-szl. Quinz Károly, k. é. é. (piros szalagon). 
Főhadnagyok: 

1884 május 1. 
I. Szőcs Mihály. 

VI. Várbogyai Bogyay Vincze. 
1884 november 1. 

I. Balló Rezső. 
I. Gergely Ferencz. 

1885 május 1. 
ih.-szl. Michl Pál. 
b.-szl. Petras Balázs. 

III. Schwarzleitner Hugó, Q. ~. 
V. Szabó József. 
II. Szentmihályi Laj os. 
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II. Tyll László. 
I V. Kovássy Kálmán. 
V. Ver~bélyi Marsó Lőrinez. 

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

pótló keret parancs. 
IV. Polyánszky Dénes. 

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

Gödöllőn kikülönitve. 
1886 november 1. 

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

1887 május 1. 
II. J aszusch Ferencz. 

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

1888 május 1. 
III. Vere bélyi Marsó György. 
IV. Somlyói Szilágyi Ödön. 

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

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

III. Angyal József, segédtiszt. 
1889 november 1. 

V. Dobos Gyula. 
1890 május 1. 

VI. Baksay Sándor, F. J. r. lvg., k. é. é. (piros szal.) 
h.-szl. Sertié György. 

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

1890 november 1. 
I. Sárpy György. 

VI. Fery Oszkár, a honv. min. X VI. ügyo8ztályába 
vezényelve, 1. f. v. 

h.-szl. Madjerié Antal. 
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1891 május 1. 
II. Rákosi Ferencz. 

h.-szl. Lavrnja János. 
III. Oláh Ödön. 

1891 november 1. 
III. Omeisz Gábor. 
III. Várady Ede. 

h.-szl. Schwartz János. 
IV. Czakó-Diósgyőry Barnabás, segédtiszt. 

189~ május 1. 
IV. Szalay Béla. 
VI. Csik-szent-imrei Csató Ferencz, segédtiszt. 

189~ november 1. 
III. Török Sándor. 

V. Tyrman József. 
h.-szl. Ilakovac Lukács. 

VI. Körner Károly. 
h.-szl. Begié Miklós, (a 23. cs. és kir. gy. e. tett!. áll. 

prb. szolg.). 
1893 május 1. 

II. Bányai Albert, oktatótiszt. 
VI. Klntis István, e. é. k. kor. 

1893 november 1. 
II. Szathmáry József, segédtiszt. 

III. Loránth Dénes, oktatótiszt. 
II. Dumbovics Emil. 
I. Tisóczky László. 

Hadnagyok: 
1886 novem ber 1. 

II. Szilágyi Gergely. 
1887 május 1. 

III. Bencze Bálint. 
1888 novem ber 1. 

V. Molnár Józs ef. , 
VI. Szányi Arpád. 
IV. Rómay Béla, oktat6tiszt. 
VI. Molnos Kálmán. 
II. Szászvárosi István. 
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1889 május 1. 
V. Boronkay Ákos, oktatótiszt. 

IV. Móricz György, a honv. min. XVI. ügyosztá
lyába vezényelve, 1. f. v. 

1889 novembel' 1. 
III. Kiss László. 

V. Báró Gyula, segéd ti szt. 
1890 május 1. 

V. Edvy István. 
VI. Patakfalvi Ferenczi József. 
VI. Tordai Sándor László. k. é. k. 

1890 november 1. 
VI. Spalla Aurél. 
IV. Bariss Árpád. 

1891 május 1. 
II. Pfeiffer Károly. 
1):. R...eschner György. 
:tr. Schachovszky Gusztáv. 

1891 november 1. 
III. Pauer Béla, (vár. ill). 
VI. Neumayer Szilárd, oktatótiszt. 

h.-szl. Cár István. 
VI. Buday Gyula. 

I. Kőrösszeghi és adorjáni gróf Csáky Zsigmond:.. 
II. Némethy Ferencz. 

h.-szl. Kokanovié Bertalan. 
189~ május 1. 

IV. Pápay D ". 
I. Pál Laj os. 

h.-szl. Adzija Antal (a 26. h. gy. e. tett. áll. pl'b_ 
szolg.) 

188~ november 1. 
I. Burj án Endre. 

III. Dienes Aurél. 
r 

V. Körtvélyessy Arpád. 
IV. Imreh Ferencz. 

1893 május 1. 
III. Jakab Sándor. 
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lh.-szl. Misler Emil. 
IV. Záray Ödön. 

r. Almássy Zsigmond. 
r. Farkas Károly. 

V. Virág László. 
1893 november 1. 

II. Czibere István. 
III. Proch József. 
VI. Boldizsár Andor. 
V. Endes Antal. 

VI. Rákosy Gyula. 
VI. Egyed József. 
IV. Kálnoki Imre. 
IV. Lőrincz Ignáez. 

Hadapródok : 
1890 május 1. 

V. Horváth József, th. 
1899J julius 1. 

lV. Mayer József, th. 
1899J j nlius 19. 

II. Karpinszky Laj os. 
1899J augusztus 16. 

I. Simonyi és varsányi Simonyi József, th. 
1899J szeptember 10. 

V. Csiszár Gyula, th. 
1899J szeptember 9J~. 

IV. Jurcsek Géza, th. 
1893 április 1. 

V. Lasch Jenő, th. 
I. Gömöry László, th. 

1893 julius 1. 
Vr. Török Kálmán. 

III. Borhy Sándor. 
I. Rafain Imre. 

IT. Nagy Vilmos . 
. IV. Greskovics Imre. 

V. Alba Pál. 
1893 aUgtlsztus 1. 

IT. Geyer János. 
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1893 szeptember 1. 
VI. Végh Ferencz. 

1893 okt6ber ~9. 
VI. Varga Gusztáv. 

1893 novembe!' 1. 
III. Nyisztor Sándor (a cs. és kir. 66. gy. e. tett .. 

áll. prób. szolg.). 
1893 november :'25. 

IV. Németh Ödön. 
(Pr ó baszolgála ton) 

VI. Kolcsár István (a cs. és kir. 24. vadász zlj. tart.). 
II. Smeral Tamás (a cs. és kir. 72. gy. e. tart.) .. 

Ill. Sebesta Ottokár (a cs. és kir. 24. üteg oszt.). 
1. Nagy Béla (a m. kir. 5. h. gy. e. tart.). 

IV. Polster Kálmán (a cs. és kir. 52. gy. e. tart.) 
V. Fuxhoffer Gyula (a cs. és kir. 38. gy. e. tart.) .. 

Sz ámviv ők. 
I. osztályu százados-számvivők: 

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

1884 május 1. 
IV. Bazsó János. 

1887. november 1. 
III. Nemesszeghi Nemesszeghy László. 

II. osztályu szá.zados-számvivő: 

• • • • • • • • • • • 

Főhadnagy-szá.mvivők: 
1884 május 1. 

1. Borbély Ferencz. 
1884 november 1. 

II. Stolzenberg János. 
1893 május 1. 

VI. Misnay Jenő. 
1893 november 1. 

h.-szl. Maikié Mihály. 
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Hadnagy-számvivők: 

189~. november 1. 
lJII. Gál János. 

Vizsgázott számvivő őrmesterek: 
, V. Sander Vilmos. V. Lázár Sándor. 
VI. Fabritius János. IV. Fenesi József. 
II. Suba Lajos. II. Bérezy Benő. 

III. Risztics Pál. III. Matéka János. 

Röviditések: Lt. == Lipót; V. k. == vaskorona ; 
'F. J. == Ferenez József; k. é. k. == katonai érdem 
kereszt; k. é. é. == katonai érdem érem; r. == renel; 
lvg. == lovagja; th. == tiszthelyettes. 

Jelvényes kitűntetéssel biró altisztek 
és csendőrök. * 

A magyar kir. csendőrségnél : 

Balogh Mihály ez. őrnl. (V. sz.) e. é. k. (1884). 
Bauer Antal ez. őrm. (V. sz.) e. é. k. (1884). 
Benedek Ferencz ez. őrm. (II. sz.) e. é. k. (1883). 
Bernschütz Józse! ez. őrnl. (VI. sz.) k. e. é. k. (1882). 
Buday János őrm. (L sz.) k. e. é. k. (1891). 
·Gziriák Mihály ez. őrm. (VI. sz.) e. é. k. (1880). 
Osiszé'r Sándor ez. örsv. (II. sz.) e. é. k. (1891). 
Damó Ferencz csend. (IV. sz.) e. é. k. (1890). 
Dann Simon őrm. (VI. sz.) e. é. k. (1889). 
Debreczeni Sándor őrm. (1. sz.) k. e. é. k. (1888). 
Gábriel Alajos ez. őrm. (VI. sz.) k. e. é. k. (18,93.) 
Gidró Mihály ez. őrm. (V. sz.) k. e. é. k. (1887). 
·Gyurki János csend. (II. sz.) r. oszt. v. e. é. (1891) . 
. Halyzsin János csend. (IV. sz.) e. é. k. (1890). 

* K. e. é. k. = koronás ezüst érdemkereszt; e. é. k. = 
·ezüst érdemkereszt; oszt. v. e. é. = osztályú vitézségi 
"ezüst érem; (a zárjel közötti római szám a ctlendőrkerület 
·száma.) 
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Ha'11tbach E'rnő ez. örm. (II. sz.) I. oszt. v. e, é. (1891). 
Hoss János örm. (IV. sz.) II. oszt. v. e. é. (1878). 
Hunyadi Sándor ez. őrm, (VI. sz.) k. e. é. k. (1893). 
1. Kovács János csend. (IV. sz.) e. é. k. (1890). 
Ko'vács Gergely csend. (IV. sz. k.) e. é. k. (1890). 
Kis Gergely örm. (III. sz.) k. e. é. k. (1884). 
Kö'vé1~ István örm. (IV. sz.) e. é. k. (1889). 
László Józse! ez. őrm. (III. sz. ) e. é. k. (1886). 
Maurovics Gál őrm. (VI. sz.) k. e. é. k. (1887). 
Maye1' Floris örm. (I. sz.) k. e. é. k. (1889). 
Misek Antal csend. (VI. sz.) e. é. k. (1891). 
Moldován Tódor ez. örsv. (I. sz.) II. oszt. v. e. é. 

(1882). 
Mu,rányi Ignácz csend. (VI. sz.) e. é. k. (1889). 
Nagy István őrm. (I. sz.) k. e. é. k. (1886). 
Nérneth György csend. (VI. sz.) I. oszt. v. e. é. (1893.) 
Rácz Flórián örsv. (III. sz. r. oszt. v. e. é. (1884). 
Rohn János őrm. (V. sz. k. e. é. k. (1889). 
Ruszuly Imre örsv. (L ~z.) e. é, k. (189U). 
Sausek Géza ez. őrm. (VI. sz.) II. oszt. v. e. é. (1878). 
Schnorer Károly őrm. (I. sz.) k. e. é. k. (1888). 
Szandovits Jakab őrm. (IV. sz.) e, é. k. (1879). 
Szigeti Gyö'1'gy ez. őrm. (VI. sz.) II. oszt. v. e. é. 

(1878). 
Szúcs János örm. (IV. sz.) k. e. é. k. (1880). 
Vá1'helyi Márton őrm. (lll. sz.) k. e. é. k. (1892). 
Wa,gner János ől'm. (V. sz,) k. e. é. k. (1893). 
Widitscher Adolf őrsv. (I. sz.) k. e. é. k. (1892). 

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

Car István örsv. e. é. k. (1890). 
Daió Bude örsv. e. é. k. (1888). 
Krnió Péter őrm. k. e. é. k. (1884), 
Per1'ó M'I'klós őrm. k. e. é. k, (1886). 
Pesun Mihály őrm. k. e. é. k. (1884). 
Pintá'r János ez. ől'm. k. e. é. k. (189~). 
Srecec And'rás ez. őrm. k. e. é. k. (1892 . 
Wolf Jáno8 őrm. e. é. k. (1884). 
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A magyar kir. csendőrség elhelyezése. 
I. számu osendőr-kerület. 

Parancsnok: Földvári báró Földváry Laj os alezredes. 
Parancsnok-helyettes: Éderer Nándor őrnagy. 
Segédtiszt : De1nény Béla főhadnagy. 
Oktató tiszt: Balkay Árpád főhadnagy. 
Számvivő: Borbély Ferencz főhadnagy-számvivő. 
Hadbiró : Dr. Hama1'Y Béla honvédszázados-had-

oiró, a m. kir. VI. kolozsvári honvéd-kerületi pa
rancsnokságtól beosztva. 

Megnevezése h'Ya1og 

S \ az örsnek az örs parancsnokának 
-c3 

N 
CXl 

l-ső szárny: Kolozsvárt. 
Pal'ancsnok: László Albe'rt 1. oszt. százados. 

l-ső szakasz Kolozsvárt. 
Parancsnok: Reschner Dániel főhadnagy. 

i Kolozsvár Balthesz János ez. őrm. ~ 1 I 8 11 
2 Gyalu Szabó István ez. őrm. . 1 I 4 5 
3 Bélespatak Bartesch GYÖl'gy örsv. . 1 5 6 
4 Egeres . . . . . . . . . . . 1 4 5 
5 Bániy-Hunyad Mayer Flóris őrm. . 1 ti 7 
6 Csucsa Szabó Sándor örs v . . 1 4 5 
7 Hídalmás Fodor Lőrinez ez. őrm. . 1 5 6 
8 Borsa Bressler Frigyes örsv. . 1 4 5 
9 Móes Csutak Dénes örsv. . 1 5 6 

iO Kolozs Borbély József örsv. . 1 4 5 
11 M.-Örményes Incze Béla örsv. . 1 4 5 
12 Uzdi-Sztpéter . . . . . . . . . . . 1 4 5 
13 Teke Gergely Sándor örsv. . 1 5 6 
14 Kékes Iml'e Sándor örs v. . 1 ti 7 
15 Szamosujvár Bidiga György ez. őrm. . 1 5 6 
16 Deés Debreczeni Sándor őrm. 1 . 6 7 
i 7 Galgó . . . . I' • • • • • • 1 4 5 
18 Nagy Ilonda Szennyei Arpád ez. őrm. . 1 :) 6 
19 Csáki-Gorbó Kozma József ez. örsv. • 1 4 5 
20 Pánczélcseh Kovácsi Géza ez. örm. . 1 4- 5 

I' 

.' 
l 
; 
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Megnevezése Gyalog 

az örsnek az ors parancsnokának 

:2-ik szakasz Beszterezén. 
Parancsnok: Pál Lajos haclnagy • 

. 2'1 Besztereze Wasserer Róbert őrm. i i 5 7 
22 N asz{:> d Kovács György őrm. . 1 5 6 
23 Q.-Sz.-György Schönstein Frigyes örsv. . i 4 5 
24 0-Radna Klein Izsák ez. őrm. . i 4 5 
25 Poj.-Rotunda Beeze József örsv. . i ó 6 
26 Lajosfalva Müller János örsv. . i 5 6 
27 Kosna Kovács Gyula örs v . . i 5 6 
28 Mag.-Kálului Ambrozy János örsv. . i 6 7 
29 Borgó-Prund B. Nagy Sándor ez. őrm. . i 5 6 
30 Nagy-Sajó Kaufmesz M. ez. őrm. . 1 6 7 
31 Lekeneze Scheip Károly örsv. . i 4 5 
32 Bethlen Kovács Kornél ez. őrm. . 1 5 6 
33 Retteg Kari Imre ez. örsv. . 1 4 5 
34 Felső Szőcs Janka Csiki Antal ez. örsv. . 1 4 5 
35 Oláh-Lápos Krecza László örsv. . 1 4 5 
36 Magyar-Lápos Oros György örsv. . i 5 6 
37 Káp.-Monostor Boné András ez. őrm. . 1 4 5-

2-ile szárny: Maros- Vásárhelyt. 
Par.: Rákóczfalvi Rákóczy Miklós L oszt. százados. 

i-ső szakasz l\1:aros-Vásárhelyt. 
Parancsnok: Gergely Ferencz főhadnagy. 

38 M.-V ásál'liely Orosz János ez. őrm. 2 1 7 10 
39 Mező-Bánd Szőcs Mihály örsv. . 1 4 5 
40 E.-Sz.-György Borbély Ignáez ez. őrm. . 1 4 5 
41 Ny.-Szereda Bertalan Mihály örsv. . 1 5 6 
42 Hódos Barabás Mihály csend. .'1 4 5 
43 Szász-Régen Török Dániel ez. őrm. . 1 5 () 
44 G.-Sz.-Imre Kovács Ferencz örsv. . 1 4 5 
45 Déda Fülöp János örsv. . 1 5 6 
46 Palota-Ilya Gergely Sándor örsv. . i 7 8 
47 Oláh-Toplieza Kompoti Antal örsv. . 1 7 S 
48 Sz.-Udvarhely Dávid Ignáez őrm. 1. 7 8 
49 Oláhfalu Baczoni György ez. őrm. . 1 5 6. 
50 Hom.-Oklánd Simon Mihály ez. őrm. . 1 5 6-
51 Sz.-Keresztur Soós József ez. őrm. . 1 6 7 
52 Korond Marosi Lajos ez. őrm. . i 6 7 
53 Zetelaka Jákó János örsv. . 1 4 5 

4-
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l\Iegnevezése Gyalog 

az örsnek az örs parancsnokának 

92-ik szakasz Torc1án. 
Parancsnok: Sirmonyi Józ8e! tiszthely. ideigl. 

54 iiik~~ Budai János örm. 1 I 1 I 6 8 
55 . . . . . . . .. . 1 4 5 
56 Ar.-Gyéres Gima Ferencz örsv. . 1 4 5 
5 7 Maros-Ludas Csuka Mátyás örs v . . 1 5 6 
58 Felvinez Popiczka Kelemen cz.őrm. . 1 5 6 
59 Toroczkó Nagy Domokos Öl'sv. . 1 4 5 
60 Alsó-Jára Czimbalmot:!JÓzsefcz.őrm.. 1 5 6 
{) t Offenbánya Ronya Sámuel örsv. . 1 5 6 
62 Topánfalva Schnorer Károly őrm. . 1 7 8 
63 Erzsébetváros Mészáros József z. őrm. 1 . 7 8 
-64 Szász-Nádos Gombás Dániel örsv. . 1 4 5 
·65 Bonyha Vajda Elek örsv. . 1 4 5 
Öl' Radnóth Birthler József örsv. . 1 4 5 
67 , D.-Sz.-Márton , Tóth Imre ez. őrm. lll. 51 6 
168 Zsidve Madaras Sándor örsv. . 1 4 5 

3-ile szárny: Brassóban. 
Parancsnok: 08á8zá'r János J. osztályu százados. 

i-ső szakasz Brassóban. 
Parancsnok: Sá1'PY Gyó'rgy főhatlnagy. 

'69 Brassó Egyed József örm. 92 1 6 ' 9 
70 Predeal Grosz Frigyes őrm. 1 1 10 12 
71 Hosszufalu Bartha Ferencz ez. örsv . 1 5 6 
12 Ó-Sáncz Biró Mihály ez. örsv. . 1 4 5 
13 Prázsmár J enáki János örsv. . 1 5 6 
14 Volkány Szamosi László ez. őrm. . 1 5 6 
15 Baroth Németh József örm. . 1 4 5 
iB Nagy-Ajta BOl'dás Lázár örsv. . 1 4 5 
71 Hidvég Pap Miklós örsv. . 1 4 5 
78 Bodza Elekes János örsv. . 1 5 6 
79 Szita-Bodza Marosi János örsv. . 1 5 6 
80 Törcsvár Lukács György örsv. . 1 6 7 
'81 Felső-Törcsvár Brateán Ferencz ez. örsv. . l 4 5 

92-ik szakasz Csik-Szeredán. 
Parancsnok : Al11~á88y Z81~gmond. hadnagy. 

:82 Csik-Szereda Baczoni István őrm. I l i l ti 
.83 Szépviz Benedek András örsv. . I l 

· 1 

.' 
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]\tlegne vezése Gyalog 

ttZ örsnek az örs parancsnokának s 
-Cll 

~I 
841 Usügés Sehuller .Mihály ez. örsv. I. 1 4 I 5 
85 Prieskető . . . . . . . . .. . 1 4 fl 
86 Gyimes BedeI' József ez. őrm. . 1 6 7 
87 Bakotyás Csibi Tamás örsv. . 1 ,. 4 5 
88 Cs-Sz Domokos Nagy Jakab örsv. . 1 4 5 
89 Gy.-Sz.-Miklós Bosnoeu János ez. őrm. . 1 5 6 
00 Gyergyó-Ditró Kari Károly örsv. . 1 4 5 
91 Közresztető Csak nyáron áll fenn . I 1 4 5 
92 Burszék Lukács Mihály örsv. . 1 4 5 
93 Bélbor Tamás Elek örsv. . 1 7 8 
94 Tölgyes Fekete György ÖrRV. . 1 6 7 
95 Zsedánypatak Csekme Károly örsv. . 1 6 7 
96 Felsö-Domuk Drágos Miklós örsv. . 1 4 5 

3-ik szakasz Sepsi-Szt.-Györgyön. 
Parancsnok: Fa'rkas Károly hadnagy. 

971 S.-Sz.-György Busz János ez. őrm. 1 1 5 7 
9~ U zon Magyari András örsv. . 1 4 5 
99 Bükszád Héjja Domokos örsv. . 1 5 6 

1UO K.-Vásárhely Szilvási Vidor őrm. . 1 7 8 
f01 Esztelnek Dobrián Péter örsv. . 1 4 5 
102 Bereezk Cziriák Ignáez Öl'SV. . 1 6 7 
103 Soósmező Bardoez István örsv. . 1 6 7 
104 Geleneze S06s György ez. örsv. II. 1 I 41 5 
105 Kovászna Gál Lajos ez. őrm. . 1 4 5 
106 Gyulafalva Kőmüves Pál örsv. . 1 4 5 
107 N.-Borosnyó Wilhelm István Örsv. . 1 4 5 
108 Kászon-Ujfalu Sehenker János örsv. . 1 4 5 
109 Kőkert Béres János örsv. . ' 1 5 6 
110 Cs.-Sz.-Márton I Zsigmond Ferenez örsv. . 11 5 I 6 
- Elő patak különitmény . . . . 

4-ik szárny " J{agy-Szebenber~. 
Parancsnok: Ziegler Károly 1. osztályu százados. 

1-ső szakasz Nagy-Szebenben. 
Parancsnok: Tisóczky László főhadnagy. 

111 Nagy-Szeben Jakocs Sámúel ez. őrm. ~ ' 1 
112 Ujegyház Lörinezi Ferenez örsv. . 1 
113 I Felek Szotyori l\Iihály oz. őrm. . 1 
114 1 Verestorony Oráes Antal örsv. . 1 

8 II 
5 6 
5 6 
5 6 
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115 N agy-Disznód Thál János ez. őrm. . 1 4- 5 
116 Resinár Unger István ez. őrm. . 1 4 5 
117 Szelistye Ruszuly Imre ez. örsv. . 1 4 5 
118 Dus nyári örs . 1 I 7 I 8 
119 Szerdahely Kibédi Sándor ez. örm. . 1 : 5 I 6 
120 . Szászsebés Bretz Péter ez. örmr . 1 I 5 I 6 
12'1 Sugág Dézsí Károly örsv. . 1 I 7 8 
122 Vizakna Józsi István ez. örm. . 1 I 4 5 
123 F.-Porumbák Bendruk István örsv. . 1 4 5 
124 Alsó-Arpás Török József ez. örsv. . 1 5 6 
125 Breáza - Birtalan Lajos örsv. . 1 I 41 5 

92-ik szakasz Segesvárt. 
Parancsnok: Grój Csáky Zsigmond hadnagy. 

126 Segesvár Dinka István örm. 1 1 6 7 
127 Medgyes Titera János őrm. . 1 5 fl 
128 Nagy-S,elyk Nagy Mózes örsv. . 1 4 5 
'129 SZt~nt-Agota Sipos János ez. örm. . 1 4 5 
130 I Nagy-Sink Schneider József örsv. . 1 4 5 
'131 Hégen Toháti László örsv. . 1 4 5 
t~2 Kőhalom Fekete András ez. őrm. . 1 4 5 
133 Héviz Ágotha Albert örsv. . 1 4 5 
134 Fogaras Kerestély Mózes őrm. 1. 7 ~ 
135 Sárkány Horvát Pál ez. őrm. . 1 4 I 5 
136 Uj-Sinka Miklós Géza örsv. . 1 4 5 
137 Vledény Kassai Aladár ez. őrm. . 1 4 5 

138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 

5 'k' D' , -L szarny: euan. 
Parancsnok: Sayman Józse! II. oszt. százados. 

l-ső szakasz Déván. 
Parancsnok: Balló Rezső főhadnagy. 

Déva 
Dobra 
Zám 
Maros-Ilye 
Boicza 
Brád 
Körösbánya 
Felső Csertés 
Piskitelep 

Polgár János őrm, ~ 1 ti 9 
Kroner Mihály ez. őrm. . 1 J 

Kiss Károly örsv. . 1 ·1 l) 

Kiss József ez. örm. . 1 ~ 5 
Nagy Béla örsv. 1 4·, v 
Nyáguj Sándor örsv. . l 4 I 
Bagoly András Öl'SV. • 1 I I I ~ 4 

Mátéfi Domokos örsv. . 1 v 
Widitschel' Adolf örsv. . 'l " 5 
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Vajda-Hunyad Més7,áros János örsv. 147 • 1 4 5 

148 Hátszeg Pauel' Frigyes ez. őrm. • 1 4 5 
149 Várhely Ilyés János örsv. • 1 4 5 
150 Bukova Madarasl János örsv. • 1 4 5 
151 Puj Kovács Bálint Öl'SV. • 1 5 6 
152 Petrozsény Török István cz, őrm. 1 1 10 12 
153 Vulkán Tamás Gergely örsv. • 1 5 6 
154 Luppény Madaras Sándor örsv. • 1 4 5 
155 Címpuluinyág Balla Albert 

,. 
1 6 7 orsv. • 

- Nagyág különitmény - - - -
- Bárza I különítmény - - - -

2-ik szakasz Nagy-Enyeden. 
Parancsnok: Burján Endre hadnagy. 

156 / Nagy-Enyed Nagy István őrm. 1 1 5 7 
157 Tövis Papp,Pál őrm. . 1 5 6 
158 BalázsfaI va Kis Aron cz. őrm. . 1 5 6 
159 Gy.-Fehérvár Kedves István cz. őrm. . 1 4 5 
160 Magyar-Igen Mintsek János örsv. . 1 6 7 
161 Metesd Molnár Ferenez örsv. . 1 4 5 
162 Zalatna Szilveszter Győrgy örsv. . 1 6 7 
163 Abrudbánya Ráduly József cz. őrm. . 1 5 (j 

164 V r,respl1tak Tövisi György örsv. . 1 4 5 
165 Alvincz Tóth Vincze ez. őrm. . 1 4 5 

· 166 Vingárd Szabó Lajo3 örsv. • 1 ll- 5 
167 AIg,yógy Nagy ,József örsv. . 1 4 5 
168 Kudzsir Bitai Ta"más ez. őrm. . 1 4 5 
169 Szászváros Pack 1VIihály ől'm. II . I 1 5 6 

Maros-Ujvár különítmény - - - 1-

SPrJr/(lInltnkrisok : a Begédtiszti irodában: Szentpétery Sándor, Selnmrcz 
Mózes és Ambrus J óZtief ül'meRterek; 

a számvivöségnél: Binder Frigyes őrmester; 
a haclbiróságnál: Czablek János őrmester; 
Szál' H/I-SZlíuwivők : az l. szárnynál : Szász Péter örsvezető ; 

a 2. CI Csoma Sámue l őrmester; 
a 3. II Dániel Adolf ez. őrmester: 
a 4. (I Koloszár J ózsefőrmestel' : 
az 5. II Róér József ez. őrmester ; 

* 
A cBi!ndör-kflriilet állománya: 92 törzs-, ~1 fötiszt, ~9 őrmester, 

164.- öl'svezetű, 8~1 csendőr; 5 súrny, 11 szakasz, 169 örs. 
A k l"i1 t t erülete : 55731'117 Okiluméter; a lakosok szttma : ~.251 i!16. 
Egy c "IH.1éJl'l'e átlag 54.961 D hu. é[4 2~2l) Iltkol-' esik. 
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II. számu csendőrkerület. 

TÖ1'ZS: Szegede~l. 

Parancsnok: Kézdi-vásárhelyi Pap Mihály őrnagy. 
Parancsnok-helyettes: Kubass Mihály,!. o. százados. 
Segédtiszt : Szathmá'ry Józse! főhadnagy. 
Oktatótiszt : Bánya z: Albe'rt főhadnagy. 
Számvivő: Stolzenbe1'g János főhadnagy-számvivő. 
Hadbir6: Zsivkovics Lajos honvédszázados-hac1bil'ó, 

a m. kir. II. szegedi honvéd ker.-parancsnokságtól 
beosztva. 

Megnevezése ~ 
~o 

s:l ~ .... 
~ cll 

~o <ll 
U:J ~ ro U:J 
cll cll cll 

S :> s:l ~ 
U:J cll U:J .... .... 00 00 .. :o :0 o :0 az ors 

az örsnek pal'anesnokának tlO tlO tlO be a o U:J o oc o ul o al ...... cil ...... cil ...... cil ...... al -ciS cil :> cil :> cil :> cil > ~ ~ o >. o po., o ~ o cll .... tlO ...... bO ...... ...... 

l-ső szárny: Szegeden. 
Parancsnok: Z górsky László L osztályu százados. 

1-ső szakasz Szegeden. 
Parancsnok: Tyll László főhadnagy. 

1 : Szeged Boros Sándor őrm. 1 1 . 1 . si' 110 
2 Kistelek Hefner Jakab őrm. .,. 1 . 6 . 7 
3 Csány Takáts József ez. őrm, . . 1 . 5 . 6 . 
5 Csongrád Pl'iviezer J. ez. őrm. .., 1 . 6, . 7 
6 Szentes Németh László ez.örsv. . . . 1 . 6 . 7 
7 Mindszent Papp Sándor ez. őrm. . 1 . . . 6 . 7 
8 Mágocs Bogdán József ez.örsv. . . . 1 . 5 . 6 
9 H.-M.-Vásárh. HubertGyulaez.őrm .... 1 . () . 7 

10 Makó GremmingerA.e~.őrm. . 1 . . . 71 • 
11 Pitvaros Rusz Lipót örsv. I • • • 1 . 511 .• ~ 
12 Nagy-Lak Krausz Mihály örsv. ." 1 . 5 . 
13 Batonya Ha~b!1eh Ern.? ez.őrm . . . 1 . 5 . ~ 
14 Kevermes J anak1 I~re orsv:. ." 1 . 5 . G 
14 M -Kováesháza Hener Jozsef ez. orsv. . . . t . 5 . G 
15 Apáeza Fekete János örsv. .,. 1 . 5 . 
16 I Mezöbegyes Szakács László őrsv. ··1· 1. " 5 

. \ 
• • 



s 
. ~ 
N 
ul 

17 
18 
19 
20 
21 
99 ...... 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

55 

l\fegnevezése 

az örsnek 
az örs 

parancsnokának 

9l-ik szakasz: Szabadkán. 

Parancsnok: Némethy Ferencz hadnagy. 

Szabadka Békefi Lázár örs v . 1 • t • 5 , 
O-Kanizsa Baki Menyhért örsv. • t • t • 
Zenta Schlattner F. örsv. • • • t • 

Ada Szolnoki And. örsv. • • • 1 • 
Almás Dávid Sándor örsv. • • t • 5 
Jankovácz Noé Mátyás őrm. • • • t • 
Bajmok Grauer György őrm. • • t • 5 
Csávoly Hajdu Gábor C7,. őrm. • • t • 4 
Horgos Deszp ót Istv. örsv. • • • t • 

Dorozsma Törő Ignácz örsv. • • • 1 • 

• 7 
6 • 
6 • 

5 • 

• 6 
6, • 

• 6 
• 5 
6 • 

5 • 

~-ik szárny: Zomborban/o 
Parancsnok: Windisch Károly L oszt. százados. 

t-ső szakasz: Zombol'ban. 

Parancsnok: Szentmihályi l.Jajos főhadnagy. 

Zombor Szabó István cz. őrm. 9l • 1 • 8 • 11 
G.-Bogojeva Csőke Mihály örsv. • • 1 • 5 • 6 
Apatin Geyer Ján. had. örsv. • • t • 6 • 7 
Szonta Reiner Lipót örsv. • • 1 • 4 • 5 
Bezdán RU-4zU József örsv. 1 - 6 • • • n • 

Szántova Csurka József cz. őrm. • • 1 • 5 • 6 
Sztanisics Máthé József örsv. • • 1 • 5 • 6 
~aja Virágh György ez.őrm. • • 1 • 5 • 6 
Q-Sztapár Sehuller Ottó örsv. • • 1 • 4 • 5 
O-Sziváez Halasy Mih. ez. örsv. • • 1 • 5 

:1 
6 

Kula ~1rakovies G. ez. őrm. • • 1 • 5 (i 

Topolya Simies Lajos ez. ől'm. • • 1 • 5 • ti 
CSilntavél' Bil'talan Józs. ez. örsv • . \ 1 • 4 • 5 
F eketehegy Kauabé Dénes örs. • ·1 1 • 4 . \ 5 

• 
S-
7 
6 
• 
7 
• 

• 
1 
6-

.-

.. 
• 

• 

• 

• 

.-
• 

• 

.-

.. 

.. 
• 

.. 
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2-ik szakasz: Ujvidéken. 
ParancsD ok: Reschner Gyö·rgy hadnagy. 

41 Vjvidék Kliseh József ez. őrm. 1 . 1 . 6 . 8 . 
420-Futtak Simon János örsv. .. 1 . 5 . 6 . 
43 Petrováez Kocsis János örsv. " 1 . 5 . 6 . 
44 Temerin Tályai István örs v . .. 1 . 5 . 6 . 
45 Uj~Palánka N. Mihály L. ez. őrm. . . 1 . 6 . 7 . 
46 Hódságh Ratkay Géza őrsv. .. 1 . 5 . 6 . 
47 Pivnieza Hegedüs János örsv. .. 1 . 5 . 6 . 
48 ~zent-Tamás Pálffy Gergely örsv. .. 1 . 6 . 7 . 
49 O-Becse Lovas Bálint örsv. .. 1 . 6 . 7 . 
50 Zsablya Kiss János ez. örsv. .. 1 . 5 . 6 
~1 Felső-Kovil Molnár János ez. örsv. . . 1 . 4 . 5 
52 Bács KoITusz János örsv. .. 1 . 5 . 6 . 
n3 Titel Soós lVlihály örsv. .. 1 . 5 . 6 

3-ik szárny: Nagy-Kikindán. 
Parancsnok: N agy Gábor L osztályu százados. 

l-ső szakasz Nagy-Kikindán. 
Parancsnok: Jasz~u;ch Ferencz főhadnagy. 

54 Nagy-Kikinda László János örsv. 1 1 1 . 3 ~1 5 5 

~~ ~_~~:~-Pádé ~~~~~:!étr 1r~::őrm. : : J ~ 5 ~Il 6 ~ 
57 Török-Kanizsa Ozsváth Balázs örsv. ... 1 . 4 . 5 
58 Valkány Tódor János örsv. . 1 . 1 4 . 5 . 
59 IN .-Szt. Miklós SchwaTz János ez. örs. . . 1 . 5 . I 6 . 
060 í Kis-Zombor Bohn János örsv. .. 1 . 5 . 
61 Perjámos Fehér Sámuel örsv. .. 1 . 6 . 
62 Zsombolya Bened8k Fer. ez. őrm. . . 'J • 5 . 
63 M.-Czernya Balla KáToly örsv. .. 1 . ! 5 . 
64 ! Nagy-Komlós Vass István ez. önn. .. 1 " f' • 
€b Horvát-Csene Tomalik Jáuo~ ürm. .. 1 . [J • 
66 Csatád N agy Imre örsv. .. 1. . 5 . 
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reken. 2-ik szakasz Nagybecske 

Parancsnok: Sm'édy Géza főhadnagy, 

67 N.-Becskerek 
68 B.-Szt-György 
69 lVIelleneze 
70 Török-Becse 
71 Beodra 
72 Szerb-Ittebe , 
73 O-Telek 
74 l\iódos 
75 Rom. -Szárcsa 
76 Kanak 
77 Bánlak 
78 Zichyfal va 

• 

v. 
Bene Lajos ez. ő1'm 
Sillinger Fer. ez. örs 
Kocsis Zsigm. ez. őrm 
Feldusz István örsv. 
Pál János ez. örm. 
Farkas Antal ez. őrm 
Molnár Laj os örsv. 
Fratl'ics Fer. örsv. 
Pál Ferencz örs v . 
Oláh Mihály örsv. 
Krausz .János ez. örsv 
Preiszler Ign. ez. őrm 

• 

• 

• 

• 

, 
an. 3-ik szakasz Pancsov 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 1 • 

• 1 • 

• 1 • 

• • 1 
• 1 • 

• • 1 
• 1 • 

• 1 • 

• 1 • 

• • 1 
• 1 • 

• 1 • 
I 

....... 
~ 
p., 
bO 

4 
4 
4 
• 

4 
• 

4 
4 
4 
• 
4 
5 

Parancsnok: Szilágyi Gerge ly hfLdnagy. 

79 Pancsova 
80 Glogon 
81 Homolicz 
82 Réva-Ujfalu 
83 Alibunár 
84 Dobl'icza 
85 Oppova 
86 Antalfalva 
87 Ozora 
88 Perla!:3z 

Balogh Imre ez. őrm 
Szolyák Mihály örsv 
CSlszór Sándor Öl'SV. 

Takács Vincze örsv. 

• 

• 

• J eskó István ez. örsv 
Kohn Jenő örsv. 
Oclry Dániel ez. örsv 
Ehrlich Antitl örsv. 
Agg J.\ilál'ton örsv. 
Bauer József örsv. 

1 
• 

• 

• 

• 

• 

• • 

· 
• 

• 

• 1 • 6 
• 1 • 4 
• 1 • 4 . 
• 1 • 4 
• 1 • 5 
• 1 • 4 
• 1 • 4 
• 1 • 5 
• 1 • 5 
• 1 • 4 
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:1 • 5 
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4 • 5 
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4. • 5 
.' 5 • 
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I 

• 8 • 

• 5 • 

• 5 • 

. , 5 • 

· 6 • 

• 5 • 

• 5 • 
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• 6, • 
I 5' '1 I • 
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4-i,k szárny: Temesvárt. 
Parancsnok: Wenninger Józ8e! L osztályu százados. 

l-ső szakasz Temesvárt. 
Parancsnok: Schachov8zky GU8ztáv hadnagy. 

89 Temesvár Nagy V. hadp. ez. őrm. ~ 1 6 9 
90 Bel'egszó Simon Péter ez. őrm. . 1 5 6 
91 Remete Zsurkeszku Simon ez. örs. . 1 4 5 
92 Bruckenau Paragi György örsv. . 1 4 5 
93 Vinga Kovács Buna J. ez. őrm. • 1 5 6 
94 Uj-Arad Bohár l\rlihály ez. őrm. . 1 5 6 
95 N.-Szt-Péter Szőllősi Lajos örsv. . 1 5 6 
96 Lippa Bartha József ez. őrm. . 1 5 6 · 
97 Aljos Forró Sándor ez. örsv. . 1 5 6 
98 Rékás Riesz Henrik örsv. . 1 5 6 
99 Bresztováez Suba Benjamin örsv. 1 5 6 

100 Labasinez Sólyom Márton örsv. . 1 4 5 
101 Kiszetó Steiermann Józs. ez. örsv. . 1 4 5 
102 Buziás Kiefer Péter ez. őrm. . 1 5 6 
103 Nagy-Kövéres Birkenmayer Jakab örsv. . 1 4- 5 
104 Rittberg Szentes Gergely örsv. . 1 4 5 

~-ik szakasz Verseczen. 
Parancsnok: Pfeiffer Károly hadnagy. 

105 Versecz Hayn János őrm. 1 1 6 8 
106 Kustély Egedi Mihály örsv. • 1 5 6 
107 Varadia Fogas József ez. örsv. • 1 4 5 
108 Nagy-Zsám Eszéki Károly örsv. • 1 4 5 
109 Gattaja Szánthó József örsv. • 1 5 6 
110 Detta Szamoilla Vazul örsv. • 1 4 5 
111 Csákovár Bába András örsv. • 1 5 6 
112 1 Fehértemplom Müller Mátyás ez. őrm. • 1 6 7 
113 Jaszenova Steiner Miksa örsv. • 1 6 7 
114 Károlyfalva Marosán Fülöp örsv. • 1 v 6 
115 Bavanistie 1\1ayer Ferenez örsv. • 1 1 56 
116 Kubin Pakay István őrm. I 1 ~ 5 I G • 
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if? Deliblát Rosz András örsv. • 1 5 6 
118 Liebling Juhász János örsv. • 1 4 5 
119 Osztrova Burbach Jakab örsv. • 1 5 6 

5-ik szárny: Lugoson. 
Parancsnok: C~erszky Lajos II. oszt. százados. 

l-ső szakasz Lugoson. 

Parancsnok: Dumbovics Emil főhadnagy. 

120 Lugos KarpinszkiL.hadp.cz.őrm. ~ 1 8 ilf 
121 Duleó Tóth Lajos ez. örsv, • 1 4 5· 
122 Zsidovin Panka József örsv. • 1 4 5 
123 Bogsánbánya Kovács Bálint örsv. • 1 5 6 
124 Besiczabánya Siegens Frigyes örsv. • 1 5 6 
125 N.-Zorlencz Fűrst Manó örsv. • 1 4 5 
126 Szákul Bodonyi Károly ez. őrm. • 1 6 7 
127 Bálincz Muszka Mózes ez. őrm. • 1 6 7' 
128 Zabálcz Tóth József örsv. • 1 4 5· 
129 Birkis Zsok József örsv. 1 - 6, • b 

130 Facset Dellő N agy István ez. őrm. 1 - 6-• b 

131 Bozsur Kolumbán György örsv. • 1 4 5 
132 Pojén Kovács Barabás örsv. • 1 4 5 
133 Lunkány Francz János örsv. • 1 4 5 
134 Rumunyest Dregics László ez. örs v . • 1 I 4 5 

~-ik szakasz Karánsebesen. 

Parancsnok: Czibere István hadnagy. 

135 Karánsebes Gaáli Gyula őrm. I 1 1 5 7' 
136 KÖl'pa Berger Mayer örsv. • 1 4 5-
137 Bozovics Riesz József örs v. • 1 5 6· 
138 Dalboseez 

, 
i 4 5 Arpás Fel'encs örsv. • 

139 Szászkabánya Takács József ez. őrm. • 1 5 6 · 
140 Najdas . Kiss Ferencz örsv. • 1 4 5· 
141 Jám N imcsevics József örsv. • 1 4 5· 
142 Rom.-Oravicza Schmidt Ferencz ez. őrm. • 1 5 6· 
143 I Ruszkabánya Gl'un wald Adolf örsv. • 1 4- 5· 
144 Steyerlak Cséffa Gyula örsv. • 1 4 5· 
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145 Aninabánya Dreher Adolf örsv. • 1 
146 Kákova Grünwald Adolf Öl'sv. • 1 
147 Krassova Hohol József örsv. • 1 
148 Teregova , Kenez Keres,ztély Öl'sv. • 1 
149 Kornya Grünbaum Aron örsv. • 1 
150 Szlatina Szász István örsv. 

• 1 151 Ohába-Bisztra Mál'ton Ferenez ez. őrm. • 1 . 
3-lk szakasz Orsován . 

Parancsnok: Rákosi Fe1'encz főhadnagy, 
~152 Ó-Orsova Barabás Ignáez őrm. 1 1 
-153 Topleez Andrád János örsv. . 1 
154 Herkulesfürdő Jakab József ez. őrm. . 1 
155 ~lehádia Táborosi Sándor örsv. . 1 
156 Lapusniesel Arnold János örsv. . 1 
157 Korniareva Deutsch Jakab örsv. . l 
158 Plavisevieza Szijártó Károly örsv. . 1 
159 Szvinieza Fazekas Ferenez ez. őrm. . 1 
160 Berzászka Ehrmann Mátyás ez. őrm. . 1 
161 Szikevieza Baranyi Mihály ez. örm. . 1 
162 Uj-:\loldova Csalóka János örsv. . 1 
163 Belobreska Waehsmann Illés ez. örm. . 1 
164 Báziás Réh Dávid örsv. . 1 

~ I ;-
'0 cll ro rT. 

~ ~ 
Q) 00 
rn rn 
e,) 10 

4 5 
4 5 
5 6 
5 6 
4 5 
4 5 
5 6 

14 16 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
5 6 
4 5 
5 6 
6 7 
5 6 

Segédtnunkások : 
II sl'{Jédtiszti i'rodában: Kovács Sándor őrmester; Fary János 

és Józsa Antal ezimz. örmesterek. 
a szálllvi.rőségnd: Bérezy Benő vizsg. szv. őrm., Preidt Gábor 

é~ Viosz Bálint ől'mesterek. 
a hadbiró.~agllál: Jaroeh Vilmos őrmester. 
az 1. szárnynál : Kovács Jáuos őrmester. 
a 2. « : Welther Mihály őrmester. 
a 3. « : Orbán István őrmester. 
a 4. « : Klein Adolf őrme~tel'. 
az 5. « : Winter Antal őrmester. 
A csendő'l·lce1'1."Uet állománya: ~ törzs-, ~O főtiszt; 20 gyalog-, 

6 lovas őrmester; 1~7 gyalog, ~4, lovas örsvezető ; 658 
gyalog-, 146 lovas csendőr; 5 szárny; 1 ~ szakasz; 1:-16 
gyalog-, ~ vegyes- s 26 lovas-, ös~ze~en 164 örs. 

A kerül(jtterülete: 4~,4·93·380 km.; a lakosok száma: 2.283 . .:.4. 
Egy es€udőrre átlag 4~'19~ O km. és 2306 lakos esik. 
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III. számu csendőrkerület. 
TÖI'zs: BudulJesten. 

Parancsnok: Rajnai és körösladányi Stesser Gy. ezredes 
Parl1llcsnok-helyettes: Bándy Balázs őrnagy. 
Segédtiszt : Angyal Józse! főhadnagy. 
Oktató t.iszt: Loránth Dénes főhadnagy. 
Számvivők : Nemesszeghy László százados-számvivő 

és Gál János hadnagy-számvivő. 
Hadbir6: Makay Béla honvédszázados-hadbjró, a m.kir. 

L budapesti honv.-ker. parancsnokságtól beosztva ... 
OsendőrBégi pótlovazo bizottság: Budapestel1. 

Elnök: Rajnai és körösladányi Stesser Gy. ezredes .. 
Bizottsági tagok: Peirá8-Kamrrne1'e1' Gyula főhadnagy .. 

Rekenye József, a Ill. kir. honvédségi LudovJka 
Akadémia állományába tartozó főállatorvos. (id. vez.) 

Osendőrségi pótló-keret: Budapes ten. 
Parancsnok: Pef1'ás-Kan'lmerer Gyula főhadnagy. 

I 1-< 

Megnevezése 1-< ·0 
·0 lll! Q;> rö 

~ +> ~ rn ' Q;> N 
I Q;> 00 N Q;> 00 ~ 
1-< 1-< Q;> 00 00 Q;> 

:0 S :0 ;> o :0 00 

az örs bO bO örsnek 1:.0 bO 

.~ 
az parancsnokának o 00 o 00 o 001 o cll ....... e'3 ....... e'3 ....... e'3 ....... e'3 

e'3 ;> e'3 ;> e'3 ;> e'3 ;> 
N @ o :>.. o :>.. o :» o 
00 ....... 1:.0 ....... ee ....... I er: ....... 

1 " , 
Budapesten. -so szarny: 

Parancsnok: Szelestey Károly L osztályu százados. 
1-ső szakasz B})dapesten. 

Parancsnok: Oláh Odó'n főhadnagy. 
1 Budapest Gram Gyula ez. örsv. 1 1 1 • 7 3 9 4-
2 Fót Andrássy Miklós őrm, 1 • • • 5 • 6 • 

3 Váez M arsehal Frigyes őrm. 1 • • • 5 • 6 .. 
4 Pomáz Csukás Károly ez. Öl'SV. • • 1 • 5 • 6 • 

5 Vörösvár Batyala János őrm. • • 1 • 5 6 • 

6 Bia Oláh-Háromszékiörsv. • , 1 • 5 • 6 • 
7 Kóka Kindea János örsv. • • 1 • 5 • 6 • 

8 Budafok Navratyil László örsv. • • 1 • 5 . , 6 ~ 

9 Ráezkeve KOl'esmáros J. Öl'SV. • • 1 • 5 · 6 • 

fO Soroksár Poperezák Sp. Öl'SV. • • 1 • 5 
:ii ~ .. 

13 Aszód Pottornyai Gy. örsv. • • 1 • 5 • 

14 Gödöllő N agy AndTás Ől'ID. ~ • 1 · 11 · 14 • 

141 Püsp.-Hatvan Máthé Lajos ez. Öl'SV. • • 1 • 4 • 5 • 
145 R.-Kere8ztur Sehwecht Károly örsv. • • 1 • 4 • 5 • 



62 

;... 
~I ~O 

:0 
I .,. rt:: Q,; 

I <lJ ~ 
ul N <lJ of. 

~ ;... <lJ "h r.r.. 
:0 l>- Q :0 'lJ 

7:0 

l\fegnevezese 
--

.' az 
örsnek S az parancsn ,= 

ors 
okának 

N 
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155 Kis-Pest I Lukács Már ·ton örsv. '. 11 . 4 . 5 , 
152 Dunakesz Hanzel Már ton örsv. '. 1 . 4 . 5 , 
154 Laczháza Mány Józse f örsv. '. 1 . 4 , 5 . 
157 Visegrád Nyakas Imr e örsv. .. 1 . 5 . 6 . 
163 Péczel Simrák Sán d. örsv. II . . 11 1 . I 4 .11 fi . 

~-ik szakasz Kecskeméten. 
Parancsnok: Omeisz Gábor főhadnagy . 

. 18 Kecskemét Pál Ignácz őrm. . 1 , 1 . 6 . 8 
11 Alsó-Dabas L. Szártory J. ez. őrm. . . . 1 . 5 . 6 
12 Ócsa Kóts Péter örsv. . . . 1 . 5 . 6 
15 Nagy-Káta Marginean J. ez. örm. . . 1 . 6 , 7 , 
16 Monor Schlesinger S. örsv. ." 1 . 5 . 6 
17 Alberti-Irsa Kücsán V. orsv. . . , 11 . 5 . 6 

134 Puszta-Vacs Rácz Flórián orsv. .. 1 . 4 . 5 . 
19 Laj os Mizse Tóth András ez. őrm. . . . 1 . 5 . 6 
30 K.-K.-Félegyh. ....... .... 11 '.6 51 '. 67 
31 Nagy-Kőrös Szénásy Imre örsv. ., 
32 Czegléd Horváth Józs. ez. őrm. , 1 . . . 6 . 7 
33 Tápió-Szele HorváthJános cz.őrm. . . . 1 . 5 . 6 
34 Nagy-Abony Forgiarini K. ez. őrm. .'1.' '. 11 . 5 . 6 

''142 Uj-Kécske Kokavecz Ján. orsv. . 4 . 5 
-162 Ujszász Czimra István orsv. ./. 1/ . 4 . 5/ • 

3-ik szakasz Kalocsán. 
Parancsnok: Jakab Sándor hadnagy. 

24/Kalocsa I Viola Márton őrm. . 1 . 1 
20 Izsák Aczél Sándor örsv. ... 1 

• 5 
5 • 

21 K.-Szt-Miklós Stern Hermann orsv. , . . 1 • 5 
22 Duna-Vecse Mórótz József ez. őrm. . . . 1 • 5 
'23 Duna-Pataj Mészáros M. ez. örsv. . . . 1 
25 Dusnok W olImann ~aj os örsv. . . . 1 
26 Sükösd Zelovits LaJOS orsv. .,. 1 
27 Kis-Kőrös Schmidt Henrik örsv. . . . 1 
28 Kis-Kun-Halas Nemes Sándor őrm. ... 1 
29 Majsa Tóth Géza ez. orsv. '" 1 

135 Tázlár Várhegyi Sándo örsv. ... 1 

• 5 
• 5 
• 5 
• 5 
• 5 
• 5 
· 4 

'-139 Szabadszállás Rovaclics Ferencz örsv. . . . 1 
159 Szeremle Nagy .JÓzsef örsv. ... 1 

· 4 
· 4 

Tiszti Különítmény: Gödöllőn. 
Parancsnok: Léná'rd Pál főhadnagy. 

• 7 
• 6 
• 6 
• 6 
• 6 
• 6 
• 6 
• 6 
• 6 
• 6 
• 5 
• 5 
• 5 

,. 

.,. 

" 
l' 

" 

, 
I 

~-------------=~==----~~--~~~~~-----------------
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• , 
2-Lk szarnly: Aradon . 

Parancsnok: Enyeté'l" Fe1'encz L oszt. százados. 
1-ső szakasz: Aradon. 

Parancsnok: Tiiriik Sándor főhadnagy. 

• (I) 
~ 
.':.n ,... 
(LJ .... 

'0 (I) • (LJ 

bD 
o cn ...... ee 
c3 p-

~ o ..... 

35 Arad Paul Bertalan ez. örm. ~ . 1 . 7 . 10 . 
40 Szent-Anna Köteles István ez.örm. . . 1 . 5 . 6 • 
36 Kurtics Kraul József ez. őrm. . . 1 . 5 . 6 . 
G3 Elek Sámuel Ede ez. örsv. .. 1 . 6 . 7 . 

1i3 Medgy.-Bodzás Lehrfeld Márt. ez. örs. . . 1 • 4 . 5 . 
146 Szemlak Gyargya G. ez. örsv. " 1 .' 1 4 . 5 • 

411 Magyar-Pécska Soós Ferencz őrm. .. 1 5. 6 . 
160 Gyorok Blazsek Antal örsv. .. 1 . 4 . 5, . 

37 Radna Kéri Sándor örsv. .. 1 . 5 . 61 • 
38 Berzova Fleiseher Gy. ez. örsv. . . 1 . 5 . 6 . 
49 Szla.tina Pölöskei Istv. örsv. .. 1 . 5 . 6 . 
48 Soborsin Baranyi Bálint ez.örsv. . . 1 . 5 . 6 . 

~-ik szakasz Boros-J enőn. 
Parancsnok: P roch Jozsef hadnagy. 

42 Boros-Jenő Blaboly Frigyes örsv. 1 1 . 1 . 5 . 7 . 
150 Kerülős Sándor Antal örsv. ., 1 . 4 . 5 . 

62 Kis-Jenő I. Szabó János ez. őrm. . . 1 . 5 . 61 • 
140 Vadász Kohn Sándor örsv. .' 1 . 4 . 5 . 

43 Csermő Kohn Gábor ez. örs v . .. 1 . 5 . 6 . 
156 Bokszeg Szabó Ferenez örsv. .. 1 . 4 . 5 . 

44 Boros-Sebes Danesik Ferenez örsv. . . 1 . fi . 6 
45 Dézna Baranyi Bál. ez. örsv. . . 1 . 5 . 6 . 
46 Gurahonez Hatvani József cz.őrm. . . 1 . 5 . 6 . 
47 Nagy-Halmágy Fischer Lipót örsv. 1... 5 . 6 • 
51 Tauez Forsthoffer Gy. örsv. . . 1 . 5 . 6 . 
50 Ternova Boros Kálmán örsv. .. 1 . 5 . 6 . 
39 Világos Várhelyi Márton őrm. . . 1 . 5 . 6 . 

3-ik szakasz GYl1lán. 
Parancsnok: Várady Ede főhadnagy. 

52 Gyula Hoffman Krist ez.őrm. . 1 . 1 . 6 . 8 
53 Békés-Csaba Kósa. Imre ez. ől'm. .. 1 . 6 . 7 . 
61 Csorvás Boda Ferenez ez. Öl'SV. • • 1 . 5 . 6 . 
59 Orosháza Bartha Mát.yás ez. őrm. . . . 1 . 5 . 6 
60 Tót-Komlós Gacs Ignáez Öl'SV. ••• 1 . 51 • 6 
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158 Bánfalva Fekete Bálint ez. örsv. • • 1 • 4 • 

147 N.-Kondoros IV. Szabó János örsv. • • 1 • 5 • 

58 Szarvas Sury István örsv. • 1 • • • 6 1 

57 Gyoma Kökösi Bálint örsv. • • • 1 • 5 
148 Kőrös-Ladány Sámuel Ede ez. örsv. • • 1 • 5 · 
56 Szeghalom Madarassy S. ez. őrm. • ' 1 • 1 • 6 
55 
54 

Mező-Berény Bernáth János ez. örsv. • · 1 • 
Békés Hegedüs János örsv. • • 1 • 

3-ik szárny: ,N'ugy- Várad/on. 
Parancsnok: Szőcs MI:hály főhadnagy. 

l-ső szakasz Nagy-Váradon. 

6 
6 

Parancsnok: Marsó Gyá'rgy főhadnagy. 

• 

• 

I 

~ 
N 
r): ~ 
h :;"I .r-- .... 

. ~ 'l.. 

'~r, 
o 00 ...... ~ c::: ~ 
É] o ...... 

5 • 

6 • 

• 7 
· 6 
6 • 

• 7 
7 • 
7 • 

64 Nagy-Várad Flamm Bert. ez. őrm. s! . 1 . 6 . 9\ . 
65 Bihar Gröger Lipót ez. örsv. . . 1 . 5 . 61 • 
66 Mező-Telegd Dicker Salam. ez. őrm. . . 1 . 5 . 6 . 
67 ij.emeez Schwarcz Mátyás örsv. . . 1 . 5 6. 
68 Elesd G. Nagy István ez.őrm. . . 1 . 5 . 6 . 
69 Nagy-Báród Szabó Péter ez. őrm. . . 1 . 5 . 6 . 
70 M.-Keresztes Vajda József örs v . .. 1 . 5 . 6 . 
71 Nagy-Léta Hajdu Károly örsv. ... 1 . 5 . 6 
72 Derecske Haris Mihály ez. örsv. . . . 1 . 5 . 6 
73 Szalárd Sándor László örsv. " 1 . 5 . 6 . 

• 74 Berettyó-Ujf. Simon Sándor örsv. ... 1 . 5 . 6 
75 Darvas László József ez. őrm. . . . 1 . 5 . 6 
76 Torda Tanai Pál örsv. . . . 1 . 5 . 6 
77 Mieske Séday Sándor ez. örsv. . . 1 . 5 . 6 . 
78 Széplak Bene Elek ez. őrm. .. 1 . 5 6. 
79 Margitta I. Nagy ,András ez.őrm. 1 . . . 5 . 6 . 
801 Rzékelyhid Rüek Adám örsv. " 1 . 5 . 6 . 
81 Ér-l\.fihályfalva I. Szabó Lajos örsv. .. 1 . 1 5 . ~ 6 . 

153 Kis-Marja Kovács József örsv. .. 1 . 4 . 11 5 . 
- Sz.-Lászlófürd. nyári örs a szárny összes létszámából 

S!-ik szakasz Belényesen. 
Parancsnok: Kiss László hadnagy. 

. 82 Belényes Blegye László őrm. 1. 1 . 6 . 8 . 
83 Magyar-Cséke Bal'na Laj os ez. örsv. . . 1 . 6 . 7 . 
84 Hollód Berczik Ferenez örsv. . . 1 . 5 . 6 . 
85 Viresalog Seres Imre örsv. . . 1 . 5 . 6 . 

, 
• · ( , 
I 

1 ~ · 

~. 
r~ 
~" '. 
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"'86 ~\elsö-Poény GoldhammerE.ez.örm. • • 1 • 5 • 6 • 

Orbán Sándor ez. őrm. 1 6 

1 
i 
1 

87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
36 
44 
49 

Vaskoh 
Beél .. 
Okrös 
Gyapju 
Tenke 
Nagy-Szalonta 
Sarkad 
Ugra 
Kebesd 
Rézbánya 
Komádi 

• 

Hlaváes József örsv. • • 

Mátyás Simon ez. örsv. • • 
Bagossy Mihály örsv. • • 
Bokor Miklós őrm • • 

Gudor István ez. őrm • 1 
Szitár Mihály ez. őrm. • • 
Serester Sándor örsv. • • 
Klein Mózes ez. örsv. • • 
Kiss György ez. örsv_ • • 

V áradi Sándor örsv. • • 

• • • 7 • 
1 • 5 • 6 • 
1 • 5 • 6 • 
1 • 5 • 6 • 

1 • 5 • 6 • 

• • • 5 • 6 
• 1 • 5 • 6 
1 • 6 • 7 • 
1 • 4 • 5 • 
1 

· ~ 4 • 5 • 
1 · 5 • 61 • 

- Bihar-Füred nyári ör~ a szárny összes létszámából 
1 61 Okány Messer J. ez. örsv. II _I .11 11 -II 41 .11 51 -

3-ik szakasz Zilahon. 
Parancsnok: Diénes Aurél hadnagy. 

95 Zilah Kis Gergely őrm. 1. 1 . 6 . 681

1 
• 

96 Zsibó Lázár Tivadar örsv. .. 1 . 5. . 
97 Szilágy-Cseh Péter Lajos ez. örsv. .. 1 . 5 . 6' . 
98 Egerhát Deák Lajos örsv. .. 1 . 5 . () . 
99 Tasnád Stanez Gy. őrm. .. 1 . 6 . 7 . 

iOO Hadad Ruszka Jakab M. örsv. . . 1 . 5 . 6 . 
101 Alsó-Szopor Németh Fer. ez. örsv. . . 1 5. 6 . 
102 Sz.-Somlyó Antal Károly ez. örsv. 1 .. 6 . 7' • 
103 Nagyfalu Keresztesi Mihály örsv. . . 1 . 5 . (j • 
104 Kraszna Novák Ferenez örsv. .. 1 . 5 . 6 . 
105 Vármező Bogátni Imre ez. örsv. . . 1 . 5 . () . 
137 Pele Járvás Pál ez. örsv. .. 1 . 4 . ' 5 . 
138 Náprád vVaehter János Ör8V. .., 1 . 4 . 5 . 

4-ik szárny: DebreczenberlJ. 
Parancsnok: Göttman Bódog II. osztályu százados. 

l-ső szakasz Debreezenben. 
Parancsnok: Bencze Bálint hadnagy. 

106 Debreezen Kovács Mihályez.őrm. 1 1 . 1 . 6 1 8 
107 Vámos-Péres Buda József ez. örsv. .., 1 . 5 . fl 
108 H.-Böszörm. Ballács József örsv. . 1. . 5 . 6 
109 Hajdu-Nánás Deak Dániel örsv. ... 1 . 5 . 6 
110 Balmaz-Ujv. Verner Gábo ..... örsv. '" 1 • 5! . 6 
111 Nádudvar Nagy Sándor örm. ." 1 • 51 • 6 

5 
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112 Tetétlen Mihályi István Öl'SV. • • • 1 • 5 • 6 
113 Egyek Astellán Sim. ez. őrm. • • • 1 • 5 • 6 
114 Pii.sp.-Ladány Buttkay Károly örsv. • • • 1 • 5 • 6 
115 H.-Szoboszló Singer Jónás örsv. • • • 1 • 5 • 6 
1511 Haclház Gross István őrm. • • 1 • 4 • 5 • 

~-ik szakasz Szolnokon. 
Parancsnok: SchuJarzleitner Hugo főhadnagy. 

116' Szolnok Nagy Istv. ez. őrm. . 1 . 1 . 6 . 8 
117 Tisza-Várkony Gulyás Sándor örsv. " 1 . 4 . 5 . 
118, Tisza-Földvár Eisler István ez. őrm. . . . 1 . 6 . 7 
119 Tisza-U gh Madovies J. ez. őrm. . . 1 . 5 . 6 . 
120 K.-Szt-Márton Kemény Soma örsv. '" 1. . 5 
121 Mező-Tur Tamás Lajos örsv. '.. 1 . 5 . 6 
122 Kenderes N agy Laj os örsv. ... 1 . 5 . 6 
123 Kis-UjszálláR Bartha Mór örsv. ... 1 . 5 . 6 
1?A Dévaványa Lichtenstein D. örsv. . . . 1 . 5 . 6 
125 Kare:lag Maezek János ez. őrm. . 1 . . • 5 . 6 
126 Kunhegyes Molnár János örsv. .,. 1 . 5 . 6 
127 TiRza-Boff Bugye Mátyás örsv. .. 1 . 5 . 6 . 
128 T.-Szt.-Miklós Fajt Jakab örsv. . . . 1 . 5 . 6 
129 Jász-Apáti Szerth Mihály örsv. . ." . 1 . 5 . 6 
130 Jász-Ladány Kluzs József örsv. ... 1 . 5 . 6 
131 J;ász-Berény Zingay Gyula örsv. . . 1 . 6 . 7 
132 Arokszállás Sziniez Ferenez Öl'SV. • • • 1. . 5 
133 J.-Fényszaru Hadházi Sáud. eZ.örsv. . . 1 . 5 6. j 
164 Kun-Madaras Czeglédi Pál örsv. .. 1 . 5 . 6. j 
A pótlókeretnél beoszt?Ja: Egerházy Bálint és Broseh Miksa czim'z. őr· 

mesterek ~ örsvezetö és ~ csendőr. 
Segécl1nunluisoh: a segédtiszti irodában: Major Já.nos, Ruber Ferenoz 

és S06s Lajos örmesterek; 
a számvivöségnél: Riszties Pál és Matéka ,T ánoH vizsg. számv. őrm.; Gutt

mann Adolf ez. ürm.; Frohnauer Mihály és Artner Albert ez. örm. 
a hadbiróságnál : Kuhn Ottó őrm . " 
az 1. 8zárnynál : Békefi Jakab őrm.; a 2. Bzárnyntil: Strasser Odön ez. 

őrm. ; a 3. 8zárnynál: ÁIgya J6zs. örm. ; a 4. 8zárnynál : Varga G. örm. 
A. csendőr-kerület állománya : ~ törzs-, ~1 f\ítiszt, ~4 gyalog·, 13 10'\"89 

őrm. ; 100 gyalog-, 56 lovas örsv.; 5~9 gyalog·, ~98 lovfts csend(;r: 
4 szárny, 11 szakasz, 1 tiszti kiilönitmény, 1 p6t16keret; 105 gytl.log· 
56 lovas·, 1 vegyes·, összesen 164 örs. 

A kerület területe: 45,954 D klm.; a lakosok száma: 3.06(.,~50. 
Egy csendürre átlag 45'95 D kLm. és 3061- lakoB esik. 
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IV. számu csendőr-kerület. 
Törzs: IíaSliJán. 

Paraucsnok: Báji Patay András, ezredes. 
Paraucsnok-helyettes: Panajott Sándor őrnagy. 
Segédtiszt : Ozakó-Dió8g!Jő1·i Ba,rnabás főhadnagy. 
Oktató tiszt: Rómay Béla hadnagy. 
Számvivő: Baz8ó Jáno8 százados-számvivő. 
Hadbiró : Tóth I8tván honvédszázados-hadbiró, a 
m. kir. III. kassai honv. ker. parancsnokságtól beosztva. 

M e g II e v e z é s e i . Gyalog 
'0 ... - ~ I ... ~ 

.~ az őrs nek az őrs parancsnokának S ~ § ~ 
~I ...... allal ~ ~O :0 ~ al 

:0 

1 ", 77"' -so szarny: ..l.l..assan. 
Parancsnok: Somlyói és óvári Szilágyi Bertalan I. o. száz. 

l-ső szakasz Kassán. 
Parancsnok: Polyán8zky Déne8 főhadnagy. 

1 Kassa Nagy Miklós ez. őrm. ~ l 5 ' 8 
2 Szepsi Bartha Pál ez. őrm. . l 5 6 
3 Torna Kerényi Fülöp ez. őrm. l . 5 6 
4 Selyeb Bodnár János örsv. . 1 4 5 
5 Szikszó Tolnay István ez. őrm. . 1 5 6 
6 Encs Tukács Imre ez. örsv. . 1 4 5 
l Szántó Balog József ez. 0rm. . 1 4 I 5 
8 Pálháza Kecskés István örs vezető . l 4 I b 
9 Hidas-Németi Huc1ák János örsv. . 1 4 5 

10 Zsadány Fodor János ez. őrmester . 1 5 6 
11 Bőd Varga Sámuel örsvezető . 1 4 5 
12, Kraszn.-Vajda Zrupka Márton örsv. . 1 5 6 

160 Szin Ráduly András ez. őrm. . 1 4 5 
169 / Hejeze Kartmann György örsv. . 1 4 5 

~-ik szakasz Eperjesen. 
Parancsnok: Lőrincz Ignácz hadnagy. 

13 Eperjes Jánszlsy József őrmester 1 1 I 6 8 
14 Girált Nagy Al'pád örsvezető . 1 5 6 
15 Szvidnik Földiák 19nácz örsvezető . l 5 6 
16 Zboró FUl'in János örsvezető . 1 5 6 
17 -Bártfa Borsos Péter ez. őrmester . 1 5 6 
18 Lubotin Rigán János öl'svezető . 1 5 6 
19 T.-Raszlavieza Szommer Guszt. ez. örsv. . 1 5 6 
20 Kis-Szeben Soltész Péter e7.. őrm. . -l 5 6 
21/ Bertót Kovács FiUöp ez. őrm. . I 1 5 I 6 
22 Lemes Jarzsembszki K. ez. őrm. . 1 4 I 5 

.... ". 
t)'" 



68 

Megnevezése Gyalog 
~ 

~ ~O 

S az örsnek az örs parancsnokának • • ~ 00 

S ~ ~ ~ ,03 00. ~ ~ 
~ ~ !ol 00.100. 00. lO :0 o :~ 

23 Keezer-Peklén GaramszögiLászló ez.őrm. • 1 4 5 
161 Héthárs Zsolezer Károly örsvezető , • 1 4 5 

3-ik szakasz Lőcsén. 
Parancsnok: Kálnoki Im,Joe hadnagy. 

24 Lőcse Győrffy Károly őrm. 1 I i I 5 I 7 
25 Szepes-Váralj a V ágási Mihály örsvezető . i 5 6 
26 Krompaeh Vilmányi József ez. őrm. . i 5 6 
27 Göllniczbánya VisnyovszkiKorn. ez. őrm. . i 5 6 
28 Szomolnok Ruszbasán And. ez. őrm. . i 5 6 
29 Igló . Buehstabirer F. őrm. . 1 5 6 
30 Káposztafalu Holics Laj os örsv. . 1. 5 6 
31 Poprád Szabó Elek ő~m. . i 5 6 
32 Késmárk Kerekes János ez. őrm. . 1 5 6 

164 'Barlangliget Somogyi Jenő Örm. . 1 4 5 
331 Tátra-Fijred Kubinyi Aladár ez. őrm. . 1 4 5 
34 Szepes-Ofalu Hollósi Ignáez ez. őrm. . 1 6 7 
35 Lubló Trueza János ez. őrm. . 1 5 6 
36 Podolin Daj ka Bertalan örsv. . ' 1 5 6 

170 Javorina Palotás Gyula örsv. II. 1 4 fi 

2-ik szárny: Ung várt. 
Parancsnok: Groze Győző L osztályu százados. 

i-ső szakasz Ungvárt. 
Parancsnok: Szalay Béla főhadnagy. 

37 Ungvár Bokor György ez. őrm. 2 1 
38 Nagy-Kapos Miklós And. ez. őrm. . i 
39 Csap Rozgonyi József örsvezető . i 
40 Szobráncz Keresztes Dénes ez. őrm. . 1 
41 Vinna-Banka Prutzmann Imre örsv. . i 
42 N agy-Berezna Tóth István ez. ormo . i 
43 Sztavna Groszmann V. ez. őrm. . 1 
44 Turia-Remete Mudrány István ez. örav. . 1 
45 Szerednye Ilykovits Irén ez. örsv. . 1 

163 Ublya Szkorák László ez. őrsv. . 1 
2-ik szakasz Sátoralj a- Ujhelyben. 

Parancsnok: Bari88 A1-pád hadnagy. 

5 8 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
4 5 

52 S.-A.-Ujhely Fábri János őrm. i 
53 Mihályi Palánkay Antal ez. őrm. . 
60 Kir.-Helmeez Lászlófi László ez. őrm. . 
61 Kis-Czigánd Daróezi Endre ez. őrm. . 

i 6 8 
i 4 5 
145 
i 4 5 
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62 s.~ Nagy~ Patak Malyáta Agoston őrm. • 1 4 5 
63 Olaszi -Liszka Balogh István ez. őrm. • 1 4 5 
64 Tokaj Fodor Fülöp ez. őrm. • 1 4 5 
65 Szerencs Lukács József ez. őrm. • 1 4 5 
66 Gesztely Pintér István ez. örsv. • 1 4 5 

168 Tátya Sárosi László ez. örmest. • 1 4 5 
3-ik szakasz Beregszászon. 

Parancsnok: Kovássy Kálmán főhadnagy. 
67 Beregszász Huszár Kristóf örm. 1 1 6 8 
68 Munkács Nagy György őrm. 1 . 6 7 
69 Alsó-Viznicze Márványi Lipót örsvezetö . 1 5 6 
70 Szolyva N émeth György örsv. . 1 5 6 
71 Alsó-Vereczke Hoos János ez. örm. 1. 6 7 
72 Drágabártfalu Senka Károly ez. örsv. . 1 5 6 
73 Ilosva Szövérfi Lajos örsv. . 1 5 6 
74 Tarpa Suka Sándor örsv. . 1 4 5 
75 Tisza-Szalka +.óth Antal örsvezetö . 1 5 6 
76 Mezö-Kászony Otvös Károly örsvezetö . 1 4 5 
11 Bátyu Kunfalvi Jakab ez. őrm. . 1 4 5 

4~ik szakasz Homonnán. 
Parancsnok: I m'reh Ferencz hadnagy. 

48 Homonna Baum József örm. 1 1 4 6 
46 Sztarina Szabó Sándor cz. örsv. . 1 4 5 
1t7 Szinna Kovács János örsv. . 1 4 5 
49 Izbugya-Radv. Teltsch Dániel ez. örsv. . 1 4 5 
50 Mezö-Laborez Magyar János ez. Grm. . 1 -4 5 
bi Nagy-Mihály Gyönös János ez. őrm. . 1 5 6 
54 Töke-Terebes Földvári Sándor örsv. . 1 4 5 
55 Gálszécs Huszár József ez. örm. . 1 4 5 
b6 Varannó Kulcsár András örsv. . 1 4 5 
57 Nagy-Dobl'a Kádár Jáno~ örsvezető . 1 4 5 
58 Sztropkó Rosenberg Armin Öl'SV. • 1 4 5 
59 Málcza Soós Mózes örsvezető . 1 4 5 

3-ik szárny: .JJlárarnaros-Szigeten. 
Parancsnok: Kotz !{ ároly, II. oszt. százados. 

l-ső szakasz l\1:áramaros-Szigeten. 
Parancsnok: Ktillo Antal főhadnagy. 

78 i M.-Sziget I Száva György ez. Ől'm. I ~ 1 
79 ~ Bárdfalu Benn }\fál'ton ez. örm, . 1 
80 j Akna-Sugatag Sl)n,ek 1\IihMy ez. Öl'SV. • 1 

6 9 
4 5 
5 6 
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81 Bárezánfalu Kállay Fülöp ez. őrm. 
10 

1 4 5 • 

82 Dragomérfal u Pop Gergely ez. őrm. • 1 5 6 
83 Felső-Viss6 Lőrinezi Elek örsv. • 1 5 6 
84 Borsa Margineán János ez. örm. • 1 5 6 
85 Petrova ~épáezki Péter örsv. • 1 4 5 
86 Rab6 Ol'dög Miklós ez. ől'm. • 1 5 6 
87 Körösmező Vánesa János ez. őrm. • 1 5 6 
88 Nagy-Boesk6 Szilágyi János ez. őrm. • 1 5 6 
89 Akna-Szlatina Szabó Sándor ez. űrm. • 1 4 5 

175 Alsó-Apsa M6zsa László ez. örsv. • 1 4 5 
90 Szaploneza Kovács Fel°enez örsvezető • 1 4 5 
91 Taraezköz Mátyás J 6zsef ez. őrm. • 1 5 6 
92 Dombó Gönezi Bertalan ez. örsv. • 1 4 5 
93 Királymező Vrasmás Tamás ez. őrm. • 1 5 6 

167 Priszloptető (Jligor János ez. örsv. • 1 4 5 
171 Rónaszék Aes Géza örsvezető • 1 4 5 

~-ik szakasz Nagy-Szőllősön. 
Parancsnok: Máye1' Józse! tiszthelyettes ideigl. 

94 Nagy-Szőllős Földváry Kel'esztély őrm. 1 1 61 
95 Halmi Barabás Lajos örsvezető • 1 5 I 6 
96 Nagy-Tarna Grozav János örsvezető • 1 5 I 6 

158 Tisza-Ujlak Ujlaki Lá~zló ez. őrm. • 1 4 5 
97 Téeső Kalamál' Adám örsv. • 1 5 6 

98 Kövesliget Kovács Márton örsv. • 1 5 6 

99 Szinevér Drágus József ez. örsv. • 1 4 5 

100 Okörmező Nyikosa Sándor ez. őrm. • 1 4 5 

101 Majdánka Adrigán József örsv. • 1 4 15 
• 

102 Iszka Blaj er Zsigmond ez. őrm. • 1 4 5 
1 4 

... 
103 Kereezke Gaal Ferenez ez. őrmester • 

;) 

104 Dolha Benkő József örsv. 1 4 fl 
• 

105 Berezna Tóth Gyula ez. örs v . • 1 4 5 

106 Huszt Fulz Frigyed ez. örm. 1 • 5 6 

3-ik szakasz Nagy-Károlyban. 
Parancsnok: Pápay Dezső hadnagy. 

1 7 t'i 107 Nagy-Károly Pántlik János ez. őrm. 1 
108 Erdőd Zavilla János örsvezető • 1 5 6 

109 Erdőszáda Dulay Sándor örsv. 1 ) ) 
• 

110 Nagy-Somkut Nagy Lajos ez. ől'm. • 1 6 ' 7 I 

1'11 Nagy-Bánya Nagy Sándor ez. ől'm. 1 f l 7 
• 

114 Felső-Bánya Triteán Simon ez. örsv. • 1 4 ' 5 
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112 Kapnik-Hánya Holland S. ez. őrm. • • 1 • [) • 6 • 

113 8ziny.-Váralja Batizai Péter ez. őrm. • • 1 • 5 · 6 .' 
162 Bikszád J eney And. ez. őrm. • • 1 • 4 • 5 .. 
114 A vas-Fels ő fal u Szúcs János őrm. • • 1 • 6 • 7 ... 
115 Sár köz-Uj lak Kohut Sándor örsv. • • 1 • 4 • 5 " 
116 Krass6 TeutsehUinder H. örsv. • • 1 • 4 • 5 .. 
117 Szatm.-Németi Steiner József ez. őrm. 1 • • • 5 • 6 • 
118 Mikola Dohanits András örsv. • • 1 • 4 • 5 • 

119 Csenger Fátyol István ez. őrm. • • 1 • 5 • 6 • 

120 F.-Gyarmat Millován M. ez. őrm. • • 1 • 5 • ~I • 

121 Sonkád Veres Sándor ez. örsv. • • 1 • 4 • • 

122 Máté-Szalka K ' L " ormany . ez. ormo • • 1 • 6 • 7 • 
123 Fábiánháza Florea 8imon örsv. • • 1 • 5 • 6 • 

124 Szaniszló I Pap Károly örsvezető • • 1 • 4 · 5 • 

4-ik szárny: Miskolczo1'lJ. 
Parancsnok: Adorján Lőrincz II. oszt. százados. 

l-ső szakasz Miskolezon. 
Parancsnok: Endrődy Géza főha(lnagy. 

125 Miskolez Kövér István őrm. ~. 1 . 6 . 9 . 
126 Sajó-Szt-Péter Horváth L. ez. őrm. .' 1 . 5 . 6 . 
127 Szendrő Nazer József ez. őrm. . . 1 . 5 . 6 . 
128 Saj6-Kaza Tóth János ez. örsv. .. 1 . 5 . 6 . 
129 Várkony Bányi István ez. örsv. . . 1 . 5 . 6 . 
130 Szilvás Kollaries István őrsv. . . 1 . 5 . 6 . 
131 Tibold-Darócz Horváth Fark. ez. őrm. . . 1 . 5 . 6 . 
132 Mező-Kövesd Kovács János ez. őrm. . . . 1 . 6 . 7 
133 Mező-Csát Bálint Sándor ez. őrm. . . . 1 . 5 . 6 
173l\iező-Kereszt. Neuwirth Lász.ez.őrm. . . 1 . 4 . 5 • 
1340nod Hinzel Mihály örsv. ., 1 . 5 . 6 · 
1'72 Emőd Földvári Gy. ez. őrm. .. 1 . 4 . 5 . 

9l-ik szakasz Egerben. 
Parancsnok: Záray ÖdO"n hadnagy. 

135 Eger 
136 Pétervásár 
137 Pászt6 
138 Hatvan 
139 Gyöngyös 

Deák Mihály őrm. 1. 1 . 6 . 8 . 
Fekete Pál ez. őrm. . . 1 . 5 . 6 . 
Borsós János ez. Öl'SV. • 1 . 5 . 6 . 
Tatár József ez. őrm. 1 . . . 6 . 7 • 
Dobri András örsv. 1... 5 . 6 • 
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140 Parád Vi tális György örsv. • • 1 • 4 • 51 • 

141 Verpelét Szóráth Pál ez. örsv. • • 1 • 5 • 6 • 

142 Kápolna Bagosi Mihály ez. örsv. • • 1 • 5 • 6 • 

165 Tisza-Igar Tóth Péter ez. őrm. • • 1 • 5 • 6 • 
166 Nagy-Füged Szües István ez. örsv. • • 1 • 5 • 6 • 

143 Heves Leidolf Ede ez. őrm. • • 1 • 5 • 6 • 
144 Poroszló Erdős János ez. őrm. • • 1 • 5 • 6 • 

145 Tisza-Füred Vidi János ez. őrm. • • 1 • 5 • 6 • 
146 Füzes-Abony MUJsi István " 1 5 6 ormo • • • • • . . , , 

3-lk szakasz Nyuegyhazan . 
•• 

Parancsnok: Somlyói Szilágyi Odán főhadnagy. 
147 Nyiregyháza Vona József őrm. . 1 . 1. . 8 
148 Nagy-Kálló Literáthy Laj. ez. őrm. . . . 1 . 6 . 7 
149 Nyir-Bátor Balla János örsvezető . . . 1 . 5 . 6 
150 Nyir-Bakta l}arna Béla ez. őrm. '" 1 . 5 . 6 
151 Kis-Várda Oszi Rezső ez. őrm. '" 1 . 6 . 7 
1521Vlándok Ferenczy S. ez. őrm. ... 1 . 5 . 6 
153 Kemecse BereezkiAndr. ez őrm. . . . 1 . 5 . 6 
154 Rakamaz Lénárt József ez. örsv. . . . 1 . 5 . 6 
155 Büd-SztMihály Fekete Lukács örsv. ... 1 . 6 . 7 
156 Polgár Szigeti József örsv. ... 1 . 5 . 6 
157 Uj-Fehértó Földes Samu ez. őrm. . . . 1 . 5 . 6 
158 Nyír-Acsád Cs. Dobos József örsv. . . . 1 . 6 . 7 

Segédmunkások: 
a segédtiszti i'rodában: Horoviez Sámuel, Mencsik Nándor 

és Fischer Jakab őrmesterek. 
a szárnvivőségnél: Fenesi József vizsg. számv. őrmester; 
a hadbiróságnál : Szabolcsi Mátyás őrmester; 
az l-ső szárnynál : Csobai János ezimz. Ől'mester; 
u 2-ik « Szandovies Jakab őrmester; 
a 3-ik « Katrenszky János őrmester; 
a 4-ik « Baranyik Ignáez őrmester. 
A csendőr-kerület állornánya: ~ törzs-, ~O főtiszt ; ~8 gyalog-, 

1 lovas őrmester; 154 gyalog-, 14 lovas örsvezető ; 
756 gyalog-, 76 lovas csendőr; 4 szárny, 13 szakasz; 
161 gyalog, 14 lovas, összesen 175 örs . 

..:\.. kerület területe: 540~5'9ö O km.; lakosainak száma: ~.410,J47. 
Egy csendőrre átlag 5~'5 O km. és ~B4~ lakos esik. 
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V. szám. u osendőr-kerület. 

TÖf'zs: Pozsonyban. 

Parancsnok: Lukács Mózes alezredes. 
Parancsnok-helyettes: Rosenthal Károly őrnagy. 
Segédtiszt : Beíró Gyula hadnagy. 
Oktató tiszt: Boronkay Ákos hadnagy. 
Számvivő: Entresz Kornél százados-számvivő. 
Hadbir6: Dr.K i"'ály Jáno8 honvédszázados-hadbiró,am.k. 

IV. pozsonyi honv. kerületi parancsnokságtól beosztva. 

Megnevezése Gyalog 

~ -o 
~ Q) ~ J.4 

az örsnek az örs parancsnokának 
Q) Q) ~ 
~ -o ro rO ~ 

S Q) Q) Q) 

El I> ~ ~ ,ce ro Q) 00 
t;;j ~ ~ ro ro 
!xl -o ~o o ~o 

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

t-ső szakasz Pozsonyban. 
Parancsnok: Tyrmann Józse! főhadnagy. 

1 Pozsony Reckert János cz. őrm. ~ 1 8 11 
2 Stomfa Szalai Ferencz ez. örsv. • 1 5 6 
3 Gajár Koneesny György ez. őrm. • t 4 5 
4 Malaczka Simon András ez. örsv. • 1 5 6 
5 Nagyszombat Péter János ez. őrm. • 1 5 6 
6 Szered Macsek István ez. őrm. • 1 5 6 
" Bazin Bulla György örs v. 1 5 6 I • 

8 Szempcz Thaly István örsv. • 1 5 6 
9 Kis-Magyar Bártfay Gábor örsv. • 1 4 5 

10 Somorja Kisfaludy Sándor őrm. • t 5 6 
11 Bőős Pongrácz Imre ez. őrm. • 1 4 5 
12 Duna-Szerdah. Táborszky István örsv. • t 5 6 
13 Galánta Leitner Frigyes örsv. • t 5 6 

~-ik szakasz Nyitrán. 
Parancsnok: Virág László hadnagy. 

14 Nyitra Nemetsek János őrm. 1 1 6 8 
150 18yitra-Ujlak Dezsőfi Antal örsv. • 1 4 5 

15 Urmény Osörgey Vincze örsv. • t 3 4 
16 Ghymes Juhász József örsv. • t 4 5 
17 Nagy-Rippény Varga Boldizsár örsv. • 1 4 5 
18 N.-Tapolesány Matulják András Öl'SV. • 1 5 6 
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19 Nagy-Appony Steffhó Ferenez örsv. • 1 4 5 
20 Ny.-Zsámbokr. BeI'esényi András örsv. • 1 5 6 
21 Oszlány Kibba János örsv. • 1 4 5 
22 Privigye Bauer Antal ez. örm. • 1 5 6 
23 Rudnó Jencsa György örsv. • 1 4 5 
24 Tornóez Langer Armin örsv. • 1 5 6 
25 Érsek-Uj vár Mézes Lajos örsv. • 1 5 6 
26 Nagy-Surány Halász Mihály ez. örs. • 1 5 6 
- Nagy-Kér * Hegyi Jakab örs. • • • • 

3-ik szakasz Miaván. 
Parancsnok: Körtvélyesy Árpád hadnagy. 

27 Miava Chittil István örm. 1 1 6 8 
28 Vág-Uj hely Rachel Pál ez. örsv. • 1 5 6 
29 Wittenez Dngár János örsv. • 1 4 5 
30 Pöstyén Zatyko György ez. örm. • 1 5 6 
31 Galgóez Szabó Pál ez. örsv. • 1 7 8 
32 Szeniez Horváth Márion ez. örm. • 1 5 6 
33 Verbóez Takács Vendel ez. örsv. • 1 4 5 
34 Holics Ivánkovies György örsv. • 1 5 6 
35 Sasvár Kléri János örsv. • 1 4 5 
36 Szent-János Tománovits Péter örsv. • 1 5 6 
37 Nádas Romsauer Károly örsv. • 1 5 6 
- Jabloniez* Szente János örsv. • • • • 146 Broezkó Roth Sam u örsv. · 1 4 5 

2-ik szárny: Trencsénben. 
Paloancsnok: Kovát8 Fe'rencz II. o8ztályu százados. 

1-ső szakasz Trencsénben. 
Parancsnok: Szabó Józse! főhadnagy. 

38 Trencsén Soós Ferenez őrm. ~ 1 
39 Baán Huba János örsv. . 1 
40 Zsolna Cseh Sam II ez. őrm. . 1 
41 Tyerhova Köteles György örsv. . 1 
42 Vág-Besztereze Nemák Dezső ez. őrm. . 1 
43 Csáeza Braczinik György örsv. I' 1 
44 Kisueza-Djh. Moldován János ez. örm. . 1 
45 Nagy-Bittse Beszik Nándor örsv. . 1 

* Különitmény : az összes IétRzámb61. 

7 10 
5 6 
5 6 
4 5 
6 7 
4 5 
5 6 
5 6 

• 
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cll 1:'1 ro UJ 

.~ 
cl,) cl,) Q;) 

S ~ ~ 1:'1 
cll Q;) rLl 

~ ~ cll cll 1:'1 
ttl ~O :0 <:) ~O 

46 Pueh6 Hajiesek Nándor .. 
1 4 5 orsv. • 

47 Illava Sehwarez István ez. őrm. • 1 6 7 
48 Melsiez N agy József örsv. • t 4 5 
49 Turzovka Gessay József örsv. • t 4 5 
50 Rajeez Tontsch Mihály örsv. • t 4 5-
51 Nemsova Csicska András örsv. • t 4 5 , 
52 0-Besztereze Kaufmann Aitolf ez. őrm. • t 5 6 
53 T .-Szt-1vlárton László János ez. őrm. 1 • 4 5-
54 Ruttka Jankó Káloly örsv. • t 4 5· 

~-ik szakasz: Lipt6-Szent-MikI6son. 
Parancsnok: Endes Antal hadnagy. 

55 L.-Szt-MikI6s Spaán István őrm. II t I 1 I 6 I 8· 
- Koritnyieza nyári örs az összes Iétszámb61 
57 Oszada Oleseik J6zsef ez. Öl'SV. • t 5 6 
58 R6zsahegy Páár Laj os őrm. . t 5 (), 
59 Tepla Laár Gábor örsv. . t 4 5 
60 Szjelnieze Gyürky János örsv. . 1 4 5-
61 Liptó-Ujvár Rohn János őrm. . 1 4 5 
62 Vazseez Gálik Tamás örsv. . 1 5 & 
63 Alsó-Kubin Kohn Bernát ez. őrm. 1. 5 6-, 
64 Arva-Váralja Skolni József örsv. . 1 4 5, 
65 Turdosin Kleberz Sándor örsv. . 1 4 5-
66 Trsztena Zungovszky Tiv. ez. őrm. . 1 4 5-
67 Jablonka Rosenthal Ignáez örsv. . 1 4 5· 
68 Polhora Viszolajszky István örsv. . 1 4 5 
69 Zakamene-Klin Rád Demeter örsv. . 1 4 5· 
70 Námesztó Sehwarez János örsv. . t 4 5 
71 Znió-Váralja Vankó Lajos örsv. . 1 4 5 
72 Stubnya-Fürdő Bede Károly örsv. . 1 4 5 

3-ik szárny: Balassa-Gyarrnatorll. 
Parancsnok: Hausenblas Ká1"oly I. oszt. százados. 

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

731 B.-Gyarmat Sehii.ffer Jakab őrmester ~ t I 7 10 
74 Kékkő Galléh Mátyás örsv. . t 5 & 
75 Kis-Terenne Kázmér Benő örsv. . \1 4 5 



7G 

~Iegnevezése Gyalog 
1-4 :0 

s:t • cl,) 
...., 

1-4 ...., cl,) 
~o cl,) 
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10 Buda-Lehota I Nagy Imre ez. őrm. • 1 5 6 
151 Vámosfalva Szakál István örsv. • 1 4 5 

77 ~Iálnapatak Steininger János örsv. • 1 4 5 
78 Losonez Juhász András örsv. • 1 5 6 

153 Szakál Gőőz József ez. örsv. • 1 4 5 
79 Szécsény Si pos J ózsef e,~. őrm. • 1 5 6 
80 Rétság Vasvári Lajos örsv. • 1 5 6 
81 Nőtincs Deme László örsv. 1 4 -• ól 

82 Berczel Petri György örsv. • 1 4 5 
83 Szirák Béres Gusztáv örsv. • 1 5 6 
84 , Salgó-Tarj án Kimpián Vazul ez. őrm. • 1,5 6 
85 Fülek Mayer Bertalan ez. őrm. 1 5 6 • 
86 Gács Matusek András örsv. • 1 4 5 
S7 F.-Tiszovnyik Balogh Mihályez. " 1 4 5 ormo • 

~-ik szakasz Rlma-Szombatban. 
Parancsnok : Molnár Józse! hadnagy. 

88 Rima-Szombat Mészáros Lajos ez. őrm. 1 1 6 8 
89 Nyustya Tamás István örsv. . 1 4 5 

144 Kokova Hodosy Miklós örsv. . 1 5 6 
90 Tiszolez Hunyadi Ferenez ez. örsv. . 1 4 5 
91 Rattkó Szilágyi János ez. örsv. . 1 4 5 
'92 Nagy-Rőeze Juonás János ez. őrm. . 1 4 5 
93 Zlatnó (vasgy.) Kovács István örsv. . 1 4 5 
94 Dobsina Demeter Ferenez ez. őrm. . 1 4 5 
95 Rozsnyó Lengyel István örsv. . 1 4 5 
96 Csetnek Kiss János ez. örsv. . 1 4 5 
97 Pelsőez Rásky Mihály örsv. . 1 4 5 
98 Tornallja Szász János ez. őrm. . 1 5 6 
99 Ragály Ludányi József örsv. . 1 4. 5 

100 Putnok Kalmár Gábor örsv. . 1 4 5 
101 Rimaszécs Mihácsa Simon ez. őrm. . 1 4 5 
102 Ajnácskő Baka Mihály örsv. . 1 4 5 
148 Feled Koválesik Ignáez örsv. . 1 4 5 

3-ik szakasz Beszterezebányán. 
Parancsnok: Dobos Gyula főhadnaO'y. 

103 Beszterczebánya Tóth István őrmester. 1 1 
104 Zólyom Fazekas Lajos örsv. . 1 
105 Tót-Pelsőez Kovács Albert ez. ől'm. . 1 
106 Nagy-Szalatna Zajaez Mihály ördv. . 1 

6 g 
4 5 
4 5 
4 5 
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Megnevezése Gyalog 
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149 Horhát Rhein János ez. őrm. 1 4 ... 
• ~ 

107 Gyetva. Krnáes György örsv. • 1 4 5 
108 Herencsvölgy Deák József örsv. • 1 4 5 
109 Mihálytelek Balázs István ez. örsv. o 1 4 5 
110 Breznó bánya Siufárin Pál örsv. • 1 4 5 
111 Zólyom-Brezó Havasi János ez. örsv. • 1 4 5 
112 Szt.-András Mikula István örsvo o 1 4 5 , 
113 O-Hegy V ilági János örsv. • 1 4 5 

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

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

114 Esztergom Mandl Lajos őrm. ~ 1 5 8 
115 Bajna Torday János crsv. o 1 5 6 
116 Muzsla Palatinus Andr. ez. őrm. . 1 4 5 
117 Barth Mazi István ez. őrm, . 1 4 5 
118 Komárom Osvald Lajos ez. őrm. 1. 5 6 
119 Guta, Sekes Márton örsv. . 1 4 5 
120 Nemes-Oesa Török Sándor Öl'SV. I. 1 4 5 
121 Uj-Szőny Márton Ignáez örsv. . 1 4 5 
122 N agy -Igmánd Varga Pál örsv. .' I 1

1 
I 44 5 

123 Kis-Bér Butyka László örsv. 5 
124 Tarján Bakos Ferenez örsv. . 1 4 5 
125 ~ata Lély József örsv. o 1 6 7 
126 O-Gyalla Földi Pál ez. őrm. . 1 4 5 
127 Udvard Gönező Péter örsv. . 1 4 5 

~-ik szakasz Ipolyságon. 
Parancsnok: Edvy István hadnagy. 

128 Ipolyság Borbély Imre őrm. 1 1 7 9 
129 Vámos-Mikola Bogdán István örsv. . 1 4 5 
130 I Szob Bogner Ferenez ez. őnn. . 1 4 5 
131 Hegybánya Istvánik M,ihály ez. ől'm. 1 . 4 5 
132 I Korpona Goldstein Armin ÖTSV. . 1 4 5 
154 Szénavár Pittlik Mihály ez. örsv. . 1 4 5 
133 Bath Gidr6 1\1ihály ez. őrm. . 1 4 5 
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Megnevezése Gyalog 

~ 
~O 
~ 

~ Q) (j,) ~ az örsnek az örs parancsnokának ~ N !O (j,) 
00 Q) rd cll S (l) (l) 

S ~ ~ N ,~ 
00 (l) cll N 

~ ~ 00 00 00 
~O ~O c:,) :o 

~134 Teszér Borarius Vendel ez. örsv. • l 4 5 135 Csáb N ádasdy János örsv. • l 4 5 136 N agy-Csalomia Wilfing Ferenez ez. őrm. • 1 4 5 137 Nagy-Salló Orosz János örsv. • l 5 6 138 Léva Nagy János ez. őrm. • 1 5 6 139 Verebély Erdőfy Gusztáv ez. őrm. • 1 5 6 140 Aranyos~ Marót Szladek Mihály örsv. 1 • 6 7 152 K.-Tapolesány C7.yrák György orsv. • 1 4 5 141 Uj bánya Wizauer Antal ez. őrm. • 1 4 5 155 Zsarnocza Sehény Ferenez ez. örsv. • 1 4 5 142 G. Szt.-Kereszt Szenderszky András örsv. • 1 4 5 43 Körmöezbánya Rom Mihály örsv. • 1 4 5 
1 

Sege(J;rnunkások: 

a segédtiszti irodában: Wagner János és Flórián János , 
őrmesterek és Heller Aron örsv. 

a szárnvivőségnél: Sander Vilmos vizsg. számv. őrmester. 
a hadbiróságnál : Boros Gyula őrm. 
az 1. szárnynál : Graf Vilmos őrmester; 
a 2. (I Egner Lajos « 

oa 3. (I Vinezellér Lajos CI 

a 4. (I Grecu Dávid (I 

Seyédoktatók : 
Fej ér Béla őrmester az l-ső l 
'TáborszkyLip. ez. őrm. az l-ső f szárny állományából. 

* 
A csendőr-kerület állománya: 2 törzs-, 17 főtiszt; ~4 őr

mester; 147 örsvezető ; 687 csendőr; 4 szárny; 10 sza
kasz; 152 örs. 

A kerület területe: 41883'14 O km.; lakosainak száma: 
2.077,403. Egy esendőrre átlag 48'67 D km. é· ~421 
lakos esik. 
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VI. számu csendőrkerület. 
TÖ1"1tS : Szé1ces-Fehe'J'1JáJ-t. 

Parancsnok: Bodzai Sönser Nándor ezredes. 
Pal'.-helyettes: Rusz Illés őrnagy. 
Segédtiszt : Csikszentimrei Osató Ferencz főhadnagy. 
Oktató tiszt: Neumaye'r Szilárd hadnagy. 
Számvivő: Misnay Jenő főhadnagy-számvivő. 
Hadbiró : Nérey Ernő honv. százados-hadbiró, 

a ID. kir. V. székesfehérvári honv.-kerületi parancs
nokságtól beosztva. 

M e g n e v e z é s e Gyalog 

az örsnek 
az örs 

parancsnokának 

~ 
cl) ~ ~ 
~ N ~O Q;I 
l1.l CD rO l1.l 
Q;I ;> ~ Q;I 

S l1.l S ~ 
~ J..4 l1.l (ll 

·0 :0 o ~ 

l-szárrbY: Székes-Fehérvárt. 
Parancsnok: Dombrádi N agy Gyula 1. oszt. százados. 

l-ső szakasz Székes-Fehérvárt. 
Parancsnok : Molnos Kálmdn hadnagy. 

i Szék.-Fehérv. Válint Márton cz. őrm. ~ 1 6 9 
2 Nádasd-Lad. Aranyos István cz. örsv. . 1 4 5 
3 Seregélyes Szedlmayer Károly örsv. . 1 4 5 
4 Kálóz Bogdán József Öl'SV. • 1 4 5 
5 Sárbogárd Bán Sándor cz. őrm. . 1 5 6 
6 Czecze Koller Emil őrm. . 1 4 5 
7 Duna-Pentele Kupecz Kálmán örsv. . 1 5 6 
8 Duna-Adony Hajeskó Gergely örsv. . 1 5 6 
9 Ercsi Csapó László cz. őrm. . 1 5 6 

10 Va ál Pálmai Mihály cz. őrm. . 1 5 6 
11 Bicske Boday István cz. őrm. . 1 5 6 
12 Csákvár Hetesi Mihály örsv. . 1 5 6 
i3 Moór Szöcs Mihály ez. örm. . 1 5 6 
14 Nyék Fejér Ferenez cz. örm. . 1 4 5 
15 Polgárdi Halász Mihály cz. örm. . 1 4 5 
61 Sóskút Nagy Sándor L örsv. . 1 4 5 
84 Herezegfalva Varga József örsv. . 1 4 5 

~-ik szakasz Ves~prémben. 
Parancsnok: Szány1: Arpád hadnagy. 

16 Veszprém Németh Dávid ez. öl·m. 1 1 6 8 
17 V áros-Lőd Szautner János Öl'SV. • 1 5 6 
18 Nagy-Vázsony Katona Imre ez. örsv. . 1 5 6 
19 Devecser Val'~a Vincze ez. Öl'lll. • '1 6 7 
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20 Nagy-Alásony Pereszteghy Lajos örsv. II. 1 4 5 
21 Pápa Németh Albert örsvezető • 1 4 5 
22 Ugod Nyusal Ambrus örsv. • 1 4 5 
23 Lázi Binder Rezső ez. örs v . • 1 4 5 
24 ZÍl'ez Weiehsel Sándor ez. őrm. • 1 4 5 
25 Várpalota Somogyi István I. örsv. • 1 4 5 
26 Siófok Kovács Sándor örs v . · I 1 4 5 
27 Enying Lengyel Béla örs v . • 1\5 6 
28 Szilas-Balhás Szeesei Laj os örsv. • 1 5 6 
29 Lovász-Patona Hajszán Imre örsv. • 1 4 5 
30 Csesznek Mészáros József örsv. • 1 4 5 

171 Csetény Gubieza Benő örsv. • 1 4 5 
185 Kenese Antalies József örsv. • 1 4 5 

2-ik szárny: Sopronban. 
Parancsnok: Szinyérszegi Keresztüry Sándor I. oszt. 

százados. 
1-ső szakasz Sopronban. 

Parancsnok: 
43 Sopron 
44 Füles 

Várbogyai. Bogyay Vincze 
Brüsztl Ferencz ez. őrm. 
Csillag Pál örsv. 

45 Kapuvár 
46 Csorna 
47 Szany 
48 F.-Szt-Mikló~ 
49 Német-Lövő 
50 Csepreg 
51 Felső-Pulya 
52 Nagy-Marton 
53 Kis-Marton 
54 Feketeváros 
55 L.-Szt-Miklós 
56 Kabold 

160 Iván 
162 Nagy-Czenk 
164 Beled 
183 Lajta-Ujfalu 

Brennberg 

Schmidt Florian ez. őrm. 
Tompa Mátyás ez. őrm. 
Borsanyi István ez. őrm. 
Kerék Mihály örsv. 
Tót Ferenez II. ez. őrm. 
Pongrácz Pál ez. őrm, 
Horváth József L örsv. 
Dann Simon őrm. 
Takács Sándor ez. őrm. 
Jeremiás Pál örsv. 
Steiner Károly örsv. 
Weisz János örsv. 
Vincze József ez. örsv. 
Szilva György ez. őrm. 
Kolonies József örsv. 
V idol' Mátyás ez. őrm. 
Slezák István örsv. 

főhadnagy. 
~ 1 6 9 
· 145 
· 1 4 5 
· 145 
· 145 
· 1 4 5 
· 1 5 6 
· 1 4 5 
· 1 4 5 
· 1 4 5 
· 1 4 5 
· 1 4 5 
· 1 4 5 
· 1 4 5 
· 1 4 5 
· 1 4 5 
· 1 4 5 

\\,.134 
~ 1 ~ 3 
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~-ik szakasz G ör-Révfalu. y 
Par~ncsnok: Kintis István főhadnagy. 

57 Magyar-Ovár I Maurovics Gál őrm. II 1 I. 5 6-
58 Rajka Ebenspanger Teof.cz.őrsv. . 1 4 5-
59 Nezsider Preisz János örsv. . 1 4 5-
60 Boldogasszony Mózer József cz. őrm. . 1 4 5. 
61 M.-Szt János Kokas Sándor cz. őrm. . 1 4 5 
62 Lébény Vajda János örsv. . 1 4 5-
63 Zurány Bocskor János örsv. . 1 4 5-
64 Magyar-Bruck Spisák András őrm. 1. 5 6-
65 Győr-Révfalu Börzsei János őrm. 1 1 6 S-
66 Hédervár Mecserics Ferencz cz.őrm. . 1 4 5-
67 Kóny Varga Ferencz n. örsv. . 1 4 5 
68 Téth Simon Károlv örm. . 1 5 {) 

" 69 Gy.-Sz.-Márt. Németh István 1. cz. őrm. . 1 6 7 
70 Böny Serbán Imre örs v . . 1 4 I 5 

1881 Tenyöhegy Horváth Vendel örsv. . 1 4 5 
3-ik szárny: Pécsett. 

Parancsnok: Postupici Kostka Pál L OEzt. százados. 
l-ső szakasz: Pécsett. 

Parancsnok: Kó'rne1' Károly főhadnagy. 
11 Pécs Agoston József cz. őrm. 2 1 6 9, 
72 Egerág Szalai Ferencz örsv. . 1 4 5 
74 Pécsvárad Faragó Fere::1cz cz. őrm. . 1 5 6-
75 Mágocs Farkas Ferencz örsv. . 1 4 5, 
16 Sásd Miklós Péter cz. örm. . 1 5 6 
77 Bakocza Hetyei József örsv. . 1 4 5-
78 Szent-Lörincz Kovács György örsv. . 1 5 6, 
79 Sellye Tverdusi János cz. őrm. . 1 4 5 
80 Baksa Kalló B. János örsv. . 1 4 5 
81 Vaiszló Horváth Pál Öl'SV. • 1 4 5 

189 Szabolcsbánya Kun Dániel cz. örsv. . I 1 4 5. 
2-ik szakasz: Mohácson. 

Parancsnok: Spalla AurtJl hadnagy. 
6 Mohács ~ardos Géza cz. őrm. 11 

74 Szederkény Urge Ferencz cz. őrm. . 
82 Siklós Bozsing József örm. . 3: Berelnend Gnbola .János ez. őrm , . I 

115
1

7 
1 4 5-
1 5 & 
14:> 
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-8-4 -Dárda Fodor Mihály ez. őrm. 
• "='= ::;)--~~ 

Baumholezer Dáv. ez.őrm. 
• 1 \ 5 16 

85 Föherezeglak 1 4 5 
81 Duna.-Szekcsö Szobor Agoston örsv. 

• 
1 4 .. 

• :) 

88 Herczegszöllős O ber Ede örsv. 1 4 5 
78 Kácsfalu Bökönyi Lajos örsv. 

• 
1 4 .. 

80 l\lohács-Sziget 
• t> 

Zsolnai János örsv. 1 4 5 • 
1 

. 3-lk szakasz Szegzárdon . 
Parancsnok: Buday Gyula hadnagy. 

3'1 Szegzárd Váradi János őrm. 1 1 6 8 
32 Báttaszék László Samu örsv. . 1 4 5 
33 Bonyhád Borsi Gábor ez. örsv. . 1 5 6 
34 Tevel Kohár István ez. őrsv. . 1 4 5 
35 Dombovár Hollós Vilmos ez. ől'm. . 1 4 5 
'36 Szakcs Valis Antal örsv. . 1 4 5 
37 Tamási \ Lassu Lajos ez. ől'm. \ . 1 I 5 6 
38 Gyönk Ugrai Lőrinez ez. őrm. . 1 5 6 
39 Simontornya Kovács János ez. őrm. . 1 5 I 6 
40 Duna-Földvár Gergely György őrm. . 1 4 5 
41 Paks Wolf l\Iózes ez. örsv. . 1 I 5 ' 6 
42 Fadc1 Németh Gábor II. örsv. 1 4 I 5 

-179 Ozora Gubovies Sándor ez. őrm. . 1 4 5 
87 I Nagy Dorogh Herner Imre ez. Öl'SV. . 1 4 I 5 

4-ik SZárl'by,' Szo7nbathelyen. 
Parancsnok: Mátékovi,cs Lajos II oszt. százado". 

l-sö szakasz SZOID bathelyen. 
Parancsnok: Szászvárosi Istvan hadnagy. 

--116 S~ombathely G Lllyás József ez. őrm. \ ~ 1 61 9 
'117 Pornó Fel'enezi Mátyás Örsv. . 1 4 
118 Acsád Vass József ez. örsv. . l 4 5 
119 Kőszeg Palsovits Ján. ez. ől'm. . 1 I 4 I 5 
120 Borostyánkő Milller János ez. ÖrRV. I ' I 1 4 I ~ 
'121 Sárvár Nagy F81'enez ez. őnn. I · 1 4 
122 Urai-Ujfalu Kádár Lajos ez. Ől'Lll, - l !! u 
123 Káld Faragó József II. ör~\" . • : ~ I i 
124 Kis-ezell Kovács József I. ez. Ol'::>v. • I 1 : 
125 Kemen.-Högy. Tóth Dániel C,"" ij~·.sv_ • I 1 
126 Jánosháza Faragó .T ózsef I. Ol'~V. ', ' I 1 I 4 

"163 Rohoncz Schneider IRtv{m ez. ül'lU. I . I 1 
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~-ik szakasz Körmenden. 

Parancsnok: Boldizsár Andor hadnagy. 
127 Körmend Sausek Géza örm. 1 1 6 8 
128 Vasvár Greble Konstantin ez. örm. . 1 4 5 
129 Kis-Bér Szolga János örsv. . 1 4 5 
130 Német-Ujvál' Schmidt Dániel örsv. . 1 4 5 
131 Szent-Elek Boeh Károly ez. őrm. . 1 4 5 
132 Felső~Eőr Szilágyi Ferenez ez. őrm. . 1 4 5 
133 Pinkafő Grosz Károly ez. örsv. . 1 4 5 
134 Szt-Gotthárd Mang Ede ez. őrm. . 1 4 5 
135 Q-yanafalva Pájer J 6zsef ez. örsv. . 1 4 5 
136 Ori-Sz.-Péter Táncsis István örsv. . 1 4 , 5 
137 Felső-Lendva Czuppon György örsv. .. . 1 4 5 
138 Mura-Szombat Hunyadi Sándo ez. őrm. • 1 4 5 
181 T6t-Keresztur Moldovány János örsv. . 1 4 I 5 

3-ik szakasz Zala-Egerszegen. 
Parancsnok: Patakfalvi Ferenczy Józse! hadnagy. 

139 Zala-Egerszeg Gabriel Alajos ez. Ől'm. I 1 1 6 8 
140 Zala-Lövő Lelkes Béla örsv. I . 1 5 6 
141 Nova Farkas J6zsef örsv. . 1 5 6 
142 Pacsa Kovács János II. örsv. . 1 4 5 
143 Keszthely Bernschütz J 6zs. ez. örm. . 1 5 6 
144 Tapoleza Máthé Elek örsv. . 1 5 6 
145 Köveskálla Kiss Antal Fer. örsv. . 1 , 4 5 
146 Balaton-Füred Preidt Mihály ez. őrm. . 1 4 5 
147 Sümeg Gregosich András örsv. . 1 , 5 6 
148 Szent-Gr6t Kiss J 6zsef örm. . 1 5 6 
165 Nyirád Kardos Károly Öl'sv. . 1 4 5 
166 N.-Kapornak Szánt6 István Öl'SV. . 1 4 5 
170 Nagy-Lengyel Györe Ferenez örsv. . 1 I 3 4 
176 Söjtör Kiss Lukáct:) ör.:-lV. . 1 I 4 5 

4-ik szakasz Nagy-Kanizsán. 
Parancsnok: Tordai Sándor László hadnagy. 

149 Nagy-Kanizsa 
150 I Gelse 
151, Kis-Komárom 
152 I Bánok-Sz.-Gy. 

Aehel Bertalan örm. 
Kiss J 6zsef II. örsv. 
Horváth Kálmán ez. öl'm. 
Albert J állO örs\". 

1 168 
· 1 4 5 
· 145 
· 1 1 4 5 

6* 
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Megnevezése Gyalog • 
~ 
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~ az örs o'> . 
az örsnek • cll ~ ~O 

parancsnokának ~ IP rt:: 
S I>- ~ 

cll cl;) 
~ ~ ul 

,,~O ,:0 10 

Letenye Bozsi István örsv. • 1 5 
Perlak Sehápy János örsv. • 1 4 
Csáktornya Pollák Samu ez. örm. 1 • 4 
Strid6 Bánrévi Gábor örsv. • 1 4 
Als6-Lendva. Liszta József örsv. • 1 5 
Turnischa Habetler Mihály ez. őrm. • 1 4 
Csesztreg Pap Lipót örsv. • 1 5 
Alsó-Domboru Németh István ez. örm. 1 4 • 
Zalavár Takács Antal örsv. • 1 4 
Páka Kolozsi Mih. örsv. • 1 4 

5. szárny : Kaposváron. 
Parancsnok: Rev1:czky Jenő főhadnagy. 

1. szakasz: Kaposvárt. 

... .. 
~ 
cll o 
N 
al 
II 

10 

6 
5 
5 
5 
6 
5 
6 .. 
t) 

5 
5 

Parancsnok: Baksay Sándor főhadnagy. 
Kaposvár Bognár Jakab ez. örm. 1 1 5 7 
Nagy-Bajom Bartos Márk örsv. . 1 4 5 
Báté Fischbach András örsv. . 1 4 5 
Gálosfa Bayer József örsv. . 1 4 I 5 
Kadarkut Szekér József örsv. . 1 4 5 
Nagy-Atád Bálovics Ferencz ez. örsv. . 1 4 5 
Görgeteg Vel'es István Öl'SV. . 1 4 5 
Csököly Markó József örsv. . 1 4 5 
Mernye Szilágyi György ez. Öl'SV. . 1 4 5 
Igal Szekrényes Károly örsv. . 1 4 5 
Tör.-Koppány Béres Ferencz örsv. . l 4 5 
Nagy-Harságy Lovas Dániel örsv. . 1 4 5 

~-ik szakasz: Lengyeltóti-Hácsban. 
Parancsnok: Egyed József hadnagy. 

Lengyeltóti-Hács Babcsák István ől'm. 1 1 15 7 
Marezali Kósa József ez. őrmester . 1 4 
Nemes-Vid Bueskó István örsv. . 1 4 . 
B.-Berény Varga Sándor örsv. . 1 4-
Faj sz Koppán Pál Öl'SV. . 1 
Boglár Siskó László örsv. . 1 
Karád Hári I s tv án örsv. . 1 
Tab Auguszt Sándor örsv. . 1 
J}őröshegy Peresztegi József örsv. .I" 1 w 

Adánd Olasz Béla ez. űrm. il • I 1 4 i) 

I 
l 

! 
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Megnevezése Gyalog 
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-- eu 14 s:l 
az ors ~ 00 eu 
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cll rt:S cll 

az eu • eu 
,~ parancsnokának e I> Q t>l 
N 

al eu /XI 

l1.l 
14 14 71 CIl -

I '0 ~O o :0 - --
iS-ik szakasz: Csurg6n. 

Parancsnok: Rákosy Gyula hadnagy. 
114 Csurg6 Schrédl Károly őrm. 1 1 4 6 
113 Gyékényes Nagy János örsv. • 1 4 5 
172 Berzencze Bognár János örsv. • 1 3 4 
114 Surd Krausz J 6zsef cz. Öl·SV. • 1 4 5 
115 Inke Cziriak Mihály cz. őrm. • 1 4 5 
182 Felső-Segesd Szigeti György cz. őrm. • 1 4 5 

91 Vizvár N émeth István cz. örsv. • 1 4 5 
100 Babocsa Valter Lipót örsv. • 1 4 5 
96 Barcs Bodiczky Lajos cz. őrm. • 1 4 5 
95 Szigetvár Tarcsafalvi Lajos cz. őrm. • 1 4 5 
99 Szulok Kulcsár Sándor cz. örsv. • 1 4 5 • 
94 Lakócsa Ezsöl János örsv. • 1 4 5 

SegédJmunkások. 

a segédtiszti irodában: Beider Lénárd és Berényi AdoH 8r-
mesterek és Barta J6zsef cz. őrmester. 

a számvivőségnél : Fabritius János vizsg. számv. őrmester; 
a hadbiróságnál : Czike Sándor őrmester; 
az 1. szárnynál : Förstner Lajos őrmester; 
a 2. «( Bosenauer Péter őrmester; 
a 3. (( Erdélyi Sándor őrmester; 
a 4. «( Szalay Sándor őrmester; 
az 5. « Fellmer Henrik őrmester. 

* 
A tanosztálynál segédoktat6i minőségben beosztva : 

Somogyi Lajos őrmester és Knor József cz. őrmestel'. 
A csendőr-kerület állománya: 9l törzs-, ~9l főtiszt; 917 őrmester, 

187 örsvezető ; 817 csendőr; 5 szál'ny; 14 szakasz; 190 örs. 
A kerület területe: 40510'43 D kilométer; lak6sainak 

száma: 2.599,059l. 
Egy csendőrre átlag 39'3 D km. és ~5~8 lakos esik. 

I 
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Magyar királyi 
horvát-szIa von csendőrparancsnokság, 

Too'zs : Zágrábban. 

Parancsnok: Tomerlin Má'l,ton ezredes. 
Par. hely.: Bedekovié ](á'l'oly alezredes. 
Másod törzstiszt: Bach Alajos őrnagy. 
Segédtiszt : Quinz Károly százados ideiglenes. 
Számvivő: Maikié Mihály főhadnagy-számvivő. 
Hadbir6 ~ GfLv'I'anié SándO'l' főhadnagy hadbiró, a m, kir, 

vn. Zagrab-Horv.-Szlav. honv. ker. par. beosztva. 
Próbaszolgálaton: Begié Miklós cs. és kir. 9l3. gyalogezred 

főhadn. és Adiija Antal a 9l6. honv. gyal. ezr. hadn . 

. 1. szárny: Zágrábban. 
Parancsnok: . . . . . . . . . 

1. szakasz: Zágrábban. 
~arancsnok: Lovincié Sándor főhadnagy. 
O'fsök: Zágráb (10), Sesvete (4), Brdovec (4), Samobor (5), 

Brezovica (4), Bakovpotok (4), Sv. Ivan Zelina (5), 
Drugoselo (4), Podsu-sed (4), Sisak (5), Vel. Gorica (5), 
Gusée (4), Jaska (4), Pisarovina (5), Krasié (4), Pokupsko 
(5), Kostanjevac (4), Lasinja (4), Bistra Dol. (4). 

2. szakasz: Belovárt. 
Parancsnok: Mísler .Nlílán hadnagy. 
Örsök: Belovár (6), Baca (5), Garesnica (5), Grubisnopolje 

(5), Pitomaca (5), Gjurgjevac (5), Gor. Kovélcica 4). 
Ivanjska (4), Krizevac (5), Sv.lvan Zabno (4), Vrb~vec 
(4), Kriz (4), Popovaca (5), Kutinja (4), Casma (4), Klostu' 
Ivanié (4), Góla (5), Kapronca (5), Dol. Mosti (4). 

3, szakasz: Varasdon. 
Parancsnok: Michl Pál főhadnagy, 
Örsök: Varasd (6), Vinica (5), Ivanec (4), .. Nov~ma~'ov (4), 

Bednja (4), Stubica (4), Zlatar (5), Marl]a BlstnCit ,( J, 
Zabok (4), Krapina (4), Pregrada. (4), Klanjec (4), D "llllC 

(4), Ludbreg (5), Rieka gor. (4), Mihovijani (4). 

. 2. szárny.' Eszé7cen. 
Parancsnok: Blaskovié llIárk százados. 
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1. szakasz: Eszélien. 
Pn,rancsnok: Kokarwvié Bertalan hadnagy. 
Örsök: Eszék (11), Valpovo (4), Dolj. Miholjac (4), Mosla

vina (4), Roska (4), Öepin (4), Tenje (4), Dálja (4), Sljivo-· 
sevci (4), Bizovac (4), Nasice (4), Orahovica (5), Podgorac~ 
(!~), Slatina (5), Sopje (5), Suhopolje (4), Virovitica (5)1' 
Vocin (4), Drenovac (4), Teresinovopolje (5). 

2. szakasz: Vuková'rt. 

~arancsnok: Car István hadnagy. 
Orsök: Vukovár (5), St. Mikanovci (4), Otok (4), Nemci (4t 

Zupanja (4), Babinagreda (4), Drenovci (4), Vrpolje (4),. 
Lev. Varos (4), Djakovo (5), Vuka (4), Vinkovce (5), 
Markusica (4), Ilok (4), Cerevié (4), Erdevik (4), Sid (5)r
Opatovac (4), Bobota (4), Moravié (4), Nustar (5). 

3. szakasz: Mitroviczán. 
J?arancsnok: Schwartz János főhadnagy. 
Orsök: Mitrovic (5), Martinci (4), Klenak (4), Hrtkovci (4)? 

Rupinovo (4), Boljevci (4), Zimony (5), Simanovci (4)~ 
Stara Pazua (4), Stari Banovci (4), St. Slankamen (4),. 
Karlócza (4), Oalma (4), Ruma (5), Dobrinci (4), Irig (4)~# 
Kamenica (4), Indjija (4), Gregurevci (4). 

3. szárny: Petrindán. 
Parancsnok: Dudukovié Tódor százados. 

1. szakasz: Pet1·inján. 

~a,rancsnok: lJfadjerié Antal főhadnagy. 
Orsök: Petrinja (9), Bednik (4), Sunja (4), Meéencani (4),. 

Crkvenibok (4), Dubica (4), Rostajnica (4), Jasenovac (4),. 
I Zrinj (4), Dvor (5), Rujevac (5), Zirovac (5), Klasnié (5)" 

Maligradac (4), Kraljevcani (4), Gtina (5), Oblaj (5)t. 
Novska (4), Lipovljáni (4), Divusa (5). 

2. szakasz: Pozsegán. 

~arancsnok: Petrás Balázs főhadnagy. 
Orsök: Pozsega (6), Begtez (6), Kamensko (6), Rusevo (4),. 

Pleternica ,,(4), Biskupec (5), Daruvár (5), Blagorodo-yac (4),. 
Pakrac (5), Caglié (4), Rukunjevac (4), Okucani (4), O-Gra
diska (4), Uj-Gradiska (5), Oriovac (4), Sibinj (4), Gjulovac: 
(5), Petl'ovoselo (4), Brod (4), Garcin (4). 
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3. szakasz: Károlyvárosban. 

Parancsnok: Lav1'nja János főhadnagy. 
Örsök: Károlyváros (5), Topusko (4), Paunovac (5), Vrgin. 

most (4), Bovié (4), Vukmanié (4), Vojnic (4), Perjasica (4), 
Barilovic (4), Sluin (fi), Valisselo (5), Krstinja (4), Veljun 
(4) Primislje (4), Modruspotok (4). Mocila (4), Rkovica 
(5): Novo-Krslje (4). 

4. szárfl!Y: Og ulinban. 
Parancsnok: Golubovié Káfroly százados. 

1. szakasz: Ogulinban. 

Parancsnok: Sertié György főhadnagy. 
Örsök: Ogulin (9), Generalskistol (4), Jasen"ak (4), Modrus (4), 

Josipdol (4), Plaski (5), Delnice (4), Oabar (4), FuZine 
(4), Novi (4), Kraljevica (4), Susak (4), Severin (4), 
Vrbovsko (4). 

2. szakasz: Otocsáczon. 

~!trancsnok: nakovac Lukács főhadnagy. 
Orsök: Otocsácz (5), Dabar (4), Vrhovine (4), Vratnik (4), 

Senj (4), Jezerane (4), Brinj (4), Vaganac (4), Zavalje (4), 
Priboj (4), Korenica (4), Bunié (4), Perusié (5). G. Kosinj 
(4) Janjée (4). 

3. szakasz: Gospicson. 

~!1rancsnok: Kunst Ferencz főhadnagy. 
Orsök: Gospics (5), Medak (5), B'f'usani (4), Kula (4), Karlo

pago (4), Podlapac (4), Udbina (5), Doln. Lapac (4), Doljani 
(4), Srb (5), Vrelo (4), Gracac (6), Bruvno (5), Lovinac (4), 
Siljci (4), Neblue (5), Ploca (4). 

11 magyar királyi horvát-szlavon csendőrség állománya: 
3 törzs-, 19 főtiszt, 36 őrmester, 198 örsvezető, 737 csendőr; 
4 szárny, 12 szakasz, 218 örs. 

A parancsnokság területe: 42'531 D km.' a lakosok , , 
szama: 2.186,410. 

Egy csendőrre átlag 43'80 D km. és ~~51Iakos esik. 
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Császári királyi csendőrség. 
Főfelügyelő: 

Gieslingeni Giesl Henrik báró, táborszernagy. 
Adlatus: 

Horrák János, vezérőrnagy. 
Parancsőrtiszt: 

Weitenweber Ede, százados. 
A cs. kir. honvédelmi ministerium csendőrségi ügy

osztályának főnöke: Appel Sándor, lovag, ezredes. 
Szolgálattételre beosztva: Felsenberg Edgár, százados. 

1. sz. országos csendőrparancsnokság. 
Törzs: Bécs. 

Parancsnok: neuenstammiDeitenhofen Adolf, ezredes. 
Osztagparancsnokságok: 1. Bécs, 2. Bécs, 3. Krems, 

4. St.-Pölten, 5. Bécs-Uj hely. 
2. sz. országo8 c8endőrparancsnokság. 

Törz.fJ: Prága. 
Par.: Dü1'r Frigyes, ezredes; helyettese: Schücker 

Ferencz, őrnagy. 
Oszt.-par.: 1. Prága, 2. Leitmeritz, 3. Budweis, 

4. Jicin, 5. Pilsen, 6. CsaszIau, 7. Eger, 8. Bei
chenberg, 9. Königgratz, 10. Chrudim, 11. Tábor, 
12. Pisek, 13. Komotau, 14. Smichow, 15. Cseh
Leipa, 16. Klattau. 

3. sz. országos csendőrpatranc8nokság. 
TÖ1"ZS r l Innsbruck. 

Par.: Schuschnig Alajos, alezredes. 
Oszt.-par.: 1. Innsbruck, 2. Trient, 3. Roveredo, 

4. Bozen, 5. Bregenz, 6. Bruneck. 
4. sz. országos csendőrrpa1·anc8nokság. 

Tih"zs: Brünn. 
Par.: Grijssl Engelbm·t alezredes. 
Oszt.-par.: 1. Brünn, 2. Olmütz, 3. Znaim, 4. Ma

gyar-Hradisch, 5. Iglau, 6. Morva-Fehértemplom. 
5. 8Z. országo8 csendőr parancsnokság. 

Törzs: Lemberg. 
Par. : Otthausi Uhle Eduard, ezredes; helyettese: 

Indra Ferencz alezredes; másod-törzstisztek: K1·aJt 
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Á'rntin őrnagy (Przemysl), Polák Ferencz ,őrnagy 
(Krakkó), Jansa lvlano őrnagy (Lemberg). 

Oszt.-par.: 1. Lemberg, 2. Krakkó, 3. Rzeszów, 
4. Przemysl, 5. Tarnopol, 6. Stanisiau, í. Sambor, 
8. Tarnow, 9. Uj-Saudec, 10. Czortków, 11. Rava
ruska, 12. Bródy, 13. Brzezany, 14. Za.leszczyki 
15. Kolomea, 16. Stryj, 17. Tal'no brzeg, 18. Wadovice 
19. J aroslau, 20. Biala, 21. Bochnia, 22. J aslo, 
23. Kolbnszova, 24. Sanok, 25. Sokal, 26. Huslatyn. 

6. sz. o1'szagos csendő1-parancsnokság. 
Törzs: (lj'ácz. 

Par.: Gallina Antal ezredes. 
Oszt.-par.: 1. Grácz, 2. Gráez, 3. Leoben, 4. Marburg, 

5. CiUi. 
7. sz. o'i'szágos cscndő'i-parancsnokság. 

TÖ1'zs: Tl'iest. 

Par.: Ma1'chetti Antal, ezredes. 
Oszt.-par.: 1. Triest, 2, Görz, 3. Pola. 
Különítmény a tengerészeti szertárnál Polában: par. 

Waibl Fe1'encz, százados. 
8. sz. országos csendőrparancsnokság. 

Tö'l'zs: Linz. 

Par.: Rummer Károly, alezredes. 
Oszt.-par.: 1. Linz, 2. Linz, 3. Ried. 

9 .. sz. országos csendő'i-parancsnokság. 
TÖ1'zs: Zara. 

Par.: H'i'ibovsek Józse! őrnagy. 
Oszt.-par.: 1. Zara, 2. Spalat.o, 3. Cattaro, 4. Sebe

nico, 5. Ragusa, 6. Castelnuovo. 
10. sz. o'i .. ~zágos csendŐrpa1·anc8nokság. 

Törzs: Troppau. 
Par.: Hermann Simon, alezredes. 
Oszt.-par.: 1. Troppau, 2. Troppau. 

ll. sz. országos csendőrparancsnokság. 
Törzs: Salzburg. 

Par.: Kiszlinger A lbin, őrnagy. 
Oszt.-par.: 1. Salzburg. 



91 

12. sz. or,fJzúgos csendő1·parancsnokság. 
Tö'rzs: Laibach. 

Par.: Múlle1' Ede, őrnagy. 
Oszt.-par.: 1. Laibach, 2. Laibach, 3. RudolÍswerth ... 

13. sz. o1'szágos csendőrparancsnokság. 
Törzs: Czernovitz. 

Par.: Rduch Fe'rencz alezredes. 
Oszt.-par.: L C~ernovitz, 2. Radautz, 3. Suczawa .. 

14. sz. országos csendörparancsnokság. 
TÖTzs: KlagenfU/rt. 

Par.: Oppitz Adolf, alezredes. 
Oszt. .. par.: 1. Klagenfurt, 2 Villach. 

Csendőrség Bosznia és Herczegovinában~ 
Tó'rzs: Sarajevo. 
Parancsnok: Cvetiéan1:n Manó, ezredes. - Szemlész

törzstiszt : Davidovié Sándo'/' és Ecker József _ 
őrnagyok. 

Szárnyparancsnokságok: Sarajevo, Travnik, Banja
Iuka, Bihac, D.-Tuzla, Mostar, Bilek és Gorazda. 

Szakaszparancsnokságok: Sarajevo, Visoko, Rogatica; 
Travnik, Bugojno, Livno; - Banjaluka, Dervent, 
B0sn.-Kostajnica; - Bihac, Petrovac, Krupa; -
D.-Tuzla, Brcka, Bjelina, Srebrenica; - Mostar, 
Konjica, Nevesinje, Ljubuski; - Bilek, Stolac, 
Gacko, Trebinj e; - Gorazda~ Foca, Visegrád. 

Rendszeresített állomány: 3 törzBtiszt, 8 I. és 6 II. 
oszt. százados, 18 főhadnagy, 5 hadnagy, 9 kezelő
tiszt, 64 őrmester, 204 örsvezető, 1854 csendől', 
összesen 48 tiszt, ~ 100 ~őnyi legénység, 8 szárny, 
'1.7 szakasz és 250 örs. Allandó segédlet 200 fő. 
A felügyeleti körlet területe 51100·06 O ]{m. a 

lakosság száma 1,336491. - Egy csendőrre átlag' 
20.478 O km. és 580 lakos esik. 
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Történeti és statistikai adatok az 
1893-ik évről. 

Mielőtt az 1893-ik év történetét általánosságban 
körvonalaznánk, röviden méltatni óhajtjnk azon 
tényt, hogyam. kir. c8endőr8ég befejezett felállítá-
8ának 'irnmár tizedik évfordulóját megéltük, - ~ 
mennyiben 1884. évi január l-én a m. kir. V. és. 
VI. sz. csendőr-kerületek is - mint sorrend szerint 
a felállításban utolsók - működésüket megkez
dették s ezzel betetőz~st nyert a csendől'ségnek a. 
magyar szent korona területén való szervezése. 

Egy évtized más vonatkozásban nem nagy idő s. 
különösen nagy alkotások végleges méltatására rövid 
multat s elégtelen alapot nyujthat. Mégis nem hival
kodás az, ha a magyal' csendől's8g ezen 10 évre
büszkeséggel tekint vissza; mert a kezdet nehéz
ségei, nemkülönben fenforgott más természetű ked
vezőtlen viszonyok is, végül az időközben meg-meg 
ujuló súlyos rázkódtatások daczára is a reá bizott, 
szolgálatnak megfelelnie oly mérvben sikerült, mint 
a hogy azt legfelebb csak reményleni lehetett. 

Az ily multnak nehézségei után tehát, a mely ne
hézségekkel az intézménynek az első évtizedben szá
molnia kellett s a melyeknek sikeres meggyőzése a 
testület értékének és az intézmény életrevalóságának 
igen-igen komoly próbakövét képezték : nagyobb. 
lelki megnyugvással tekintünk a megkezdett máso
dik évtized feladatai elé és pedig azért, mert a tervbe 
vett alkotások segélyével a már megszilárdult alapon.. 
minden irányban uj erőt és eszközt nyerünk. Telje
sülésbe megy az előbbi években kifejezett óhajunk 
is, t. i. az állam pénzügyi viszonyainak javulása 
folytán az állornánynak jelentékeny sza,poritása s 
ennek keretében különösen az altisztek jövőjének,. 
szolgálatban val6 megmaradásának és a szol~álati 
buzg6ságnak érdekében a ,t'alósá!/os őrtJze8te~'I, he 
lyeknek a mostaniakon felül jelentékeny szamoa 
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~való rendBzeresítése és a zsoldnak fe le11'wlése , nem
. ""iHönben más üdvös tervek végrehajtása foganatba 

,..étetik már ez év első napjával s így javul az anyagi 
helyzet, kisebbednek az örskörletek, tehát a szolgá
latkezelés tekintetében is minden irányban könnyítés 
következik be, a mi csak előnyére válik úgy a köz
szolgálatnak, mint az egyes csendőrök érdekének. 
Ily módon tehát a második évtizedbe örvendetes ki
látások mellett lépvén be, tekintsünk is a multnak 
súlyos viszonyai között becRülettel kivívott öntudattal 
s a megaczélozódott hü kötelességérzettel ezen újabb 
évtized feladatai elé és ezek méltó elvégezésére me
rítsünk multunk s a megindult jobb jövő tudatából 

. erkölcsi támaszt. 
Attérve a mult 1893. év történetére, mondhatjuk, 

llogy ezen év is igen fokozott mérvben tette próbára 
,a testület tagjainak szolgálati képességeit. l\1ult évi 
Zsebkönyvünknek hasonló helyén kifejezett aggá

Jyunk - sajnos - valósult s a cholera-járvány a. 
mult évben is felkeresve hazánkat, számos áldozatot 

, követelt. Ezen járvány alkalmából - miként az 1892. 
·évben is - a ragály által meglátogatott vidékeken 
különleges és veszélyes szolgálatukat úgy látták el a 

-testület tagjai, hogy általános elismerés és az Hle
tékes maga.sabb hatóságok dicsérete s :ll lakosság 
hálája jutalmazta önfeláldozásig ment tevékenysé
göket. l\1éltóak tehát arra, hogy e helyen is róluk 
külön megemlékezzünk. 

A tábori csendőrökül kiszemelt bajtársaknak alkaI
Juuk nyilott a mult évi nagyrnél'vü hadgyakorlatoknál 
különleges alkalmazásukban lnagukat tökéletesbíteni, 
sőt a tábori csendőrök szolgálatának egy újab!> ága
zatával szaporoc1tak ezentúl ezen irányban is hi va
tásos teendőink, a mennyiben a lovas tábori csend
.JJrség teendőit is átvettük s a mult évben először 
.. alkalmaztattak a borossebesi és a kőszegi nagy had-
gyakorlatoknál lovas csendőrök n1Ín t tábori csen lőrök. 
Ezen új intézkedés csak folyom(Lllya volt az előbbi 
.3vek során tartott haclgyakorla,tokoll a tábori c nd-
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örökre vonatkozólag észlelt tapasztalatoknak. S való
ban, csak a legszebb dicséret és elismerés hangján 
enllékeztek és nyilatkoztak meg az erre hivatott ille
t/kes körök a hadgyakorlatoknál működött lovas 
tábori csendőrök magatartásáról és használhatósá
O'áról is, mi annál örvendetesebb, mert ezeknél - az 
idő rövidsége miatt - hiányzott az elméleti előké
szítés s így ezt pótolni csakis a legodaadóbb, hű 
kötelességérzetből kifolyó szolgálati készség és jó
akaró buzgalom volt képes. - Mindennek végered
ménye gyanánt pedig a legfőbb hadvezetőség bizal
mából a tábori csendőrség összes teendőit - tehát 
úgy a gyalog, mint 9 lovas tábol'i csendőrség teen
dőit - a magyar szent korona területéről kiállított 
haderőnél ezentúl kizárólag a m. kir. (horvát-szIa von) 
csendőrség fogja ellátni. Ezen erkölcsi siker legneme
sebb és legszebb jutalmunk. 

A fennebbiekkel párhuzamosan örömmel jegyezzük 
fel továbbá azt is, hogya kőszegi hadgyakorlatok 
alkalmából a hivatásos szolgálatnak jól teljesítése 
körül szerzett érdemek elismeréseül a jelen volt idegen 
uralkodók több tisztet s legénységi egyént jelvényesen 
is kitüntetni kegyeskedtek s általában a csendőrség 
kinézése és magatartása felett a legdicsérőbben nyi
latkozni méltóztattak. UgJancsak legfelsőbb kitünte
tésben részesültek az év folyamán még többen testü
letünk köréből, a szolgálat terén kimagasló jeles 
tevékenységért és szerzett érdemek ért. 

A csendőrség különböző alapjai a mult évben kö
zölt vagyoni mérleggel szemben~ az alapítványszerű 
kiadások eszközlése mellett, a következő gyarapodá-
sokat mutatják: 18~1 1892 

, " 
1 C d

" ev vegen 
, sen orségi jelvény-p6tdij- frt frt 

alap___ _ ____ 4~631·16 4~8~4-7~ 

Többlet 
frt 

193-56 
2. Csencl"rségi jutalmazási 

(közös) alap ________ _ 13791-41* 13801-74 10-33 

... * A mult. évi szövegben sajtóhibából állott 13791 nt 
il kr, h Jlott helyesen ald{or is 13791 írt 41 kl'uak kellett 
voln állania. 
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3. Csendörségi jutalmazási külön (e zsebkönyv jövedel. 
méből teremtett) alap 189~-ben 7933' 66 írt 189B-ban 
9497·42 frt, tehát gyarapodás 1563·76 írt. ' 

Most pedig a következőkben adjuk a részletes adatokat: 

Az 1892/9.3. év folyamán a ID. kir. csendőrségnél a 
következő ujabb alosztályok állíttattak fej : 

Tiszti alosztályok: 

a) szá'l·nyparancsnoh:ságok: 
Déván az I. sz. csendőr kerületnél 1893. 

hó t-vel 
Kaposvárt a VI. sz. csendőr kerületnél 

julius hó l-vel 

, .. , 
eVI Januar 

1893. évi 

b) szakaazparancsnokságok: 
Tordán az I. sz. csendőr kerületnél 1893. évi január 

hó l-vel 
Sepsi-Szt. Györgyön 1. sz. csendőr kerületnél 1893. 

évi január hó l-vel 
Segesvárt I. sz. csendőr kerületnél 1893. évi január 

hó l-vel 
Boros-J enőn a III. sz. csendőr kel'tiletnél 1893. évi 

szeptember hó l-vel. 

Továbbá uj ó'rs pa'l·ancanok8ágok állíttattak fel: 

az I. számu csendőrkerületnél : 
Csügésen___ 5 fővel 1893. május hó l-yel -Rakotyáson -_ _ t) «( 

Felső-Domukon :)« 
Esztelneken 5 « 

~ Gelenczén D t( 

Gyulafalván___ ___ 5 I( 

.... -Pricsketőn ;) t( 

.... Nagy-Disznódon ___ D « 
Felső-Porumbákon ___ 5 (I 

« I( 

« (C 

(( (t 

« « 

( « 

« IC 

IC 

I( « 

(C « 
« 

t( 

( tC 

« I 

Breázán 5 t( 
.... Luppényon D ( 

4( ft 

IC « 
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Egeresen 5 fővel 1893. november hó 5-én 
Uzdi Szt. Péteren -o « « « « « 

Galgón 5 « « « « « 

~1:ikesen 5 « « « « «. 

a II. Bzámu cBendő1'kerületnél: 
Labasinczon ___ 5 fővel 1892. november hó l-vel 
Bozsuron 5 « « « « « 
KÖl'pán ___ 5 « « « « « 
Allinabányán 5 « 1893. julius hó l-vel 
Ruszkabányán___ ___ 5 « « « « « 
Kornyán 5 « « « « « 

a III. számu cBendőrkerületnél: 
Szeremlén 5 fővel 1892. október hó l-vel 
Gyorokon ___ 5 « « « « « 

Okányban 5 « « « « « 
Ujszászon ___ ___ 5 « 1893. február hó l-vel 
Péczelen ___ 5 « « április hó l-vel 
Bánfalván ___ 5 « « julius hó l-vel 
Kun-Madarason 5 « « Szept. hó l-vel 

a IV. Bzámu cBendőrke1'ületnél: 
Mező-Keresztesen ___ 5 főveT 1893. julius hó l5-vel 
AIsó-Apsán ___ 5 « « « «26-val 
Felső-Bányán ___ 5 « « « « 26-val 

az V. Bzámu cBendőrkerületnél: 
Szakálon 
Szénaváron 

5 fővel 1893. julius hó lO-vel 
5 « « szept. hó 21-vel 

Z " sarnoczan __ _ 5 « « « «30-val 
Broczkón __ _ 5 « « « « 30-val 

a VI. 8zámu cBendőrkerületnél: 
Nagy-Dorogon 5 fővel 1893. julius hó l-vel 
Szabolcsbányán 5 « « « « l-vel 
Tényőhegyen ___ 5 « « szept. hó l-vel 
A következő örsök létszáma felemeltetett: 

az I. 8zámu cBendőrke1'ületnél: 
Petrozsény ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 fővel 

a II. Bzámu c8endőrkerülelnél: 
Ó-Orsova _ ~_ ___ ___ ___ ___ ___ 4 fővel 

7 
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a III. számu csendőrke'rületnél: 
Boros-Jenő --- -__ _40._ 
Tjsza-Várkony __ _ --- ---
Kun-Madaras --- ---

a VI. számu csendőrkerüZetnél' 
Lengyeltóti-Hács ___ ___ ___ __o . 
Kaposvár ---
ellenben leszállíttatott: 

a III. számu csendőrkerületnéZ' 
V' . acz ___ --- ___ o ___ _ __ o 

Fót __ _ 
<3'ödöllő 
Nagy-Ráta 
!{arczag 

--- ---

--- --- ---

a VI. számu csendőrkerüZetnél: 
1\larczali __ _ 

, 
Athelyeztettek : 

a) tiszti alosztályok: 
a VI. számu csendőrkerületnél : 

, 

1 fővel 
1 « 
1 « 

2 fővel 
1 « 

1 fővel 
2 « 
1 « 
1 « 
2 « 

2 fővel 

a marczalii szakasz parancsnokság Lengyeltóti-Hácsra. 
b) őrs ök : 

a I. szá1nu csendőrkerüZetnél: 
az egerbegyi őrs Aranyos-Gyéres/re 5 fővel 1893. 

jun. l-vel. 
a csicsó-györgyfalvi őrs Rettegre 5 fővel 1893. okt. 

l-vel. 
a III. számu csendŐ'rke'ri'tletnél: 

a vértesi őrs Nagy-Lé 'ára 6 fővel 1893. máj. l-vel. 
a IV. számu csendőrkerületnél : 

a palocsai őrs Lubotinra 6 fővel 1893. szept. l-vel. 
az V. számu csendőrkeri'tletnéZ: 

a verőczeÍ őrs Niitincsre 5 fővel 1893. máj. t-vel 
a divényi őrs Buda-Lehotára 6 fővel 1893. máj. l-vel 
az ácsi őrs Uj-Szőnybe 5 fővel 1893. szept.30-val. 

a VI. számu csendőrke'rülefn ,i l: 
a gönyői őrs Bó"nybe 5 fővel 1892. okt. 15-vel. 
l\tleglevő őrsök jelo8z1attattak : 



az I. 
l\laksa 
Kozmás 
Szita-Bodza .. --
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szá'lnu csendőrkerületnél : 
5 fővel 1893. május hó 
5 « « «« 
5 « « « « 

Végül c8endőrkülönítmények müködtek : 
az I. 8zá'J'nu csendőrkm'ületnél: 

Szkerisorán 5 fővel (állandó) 
a II. 8zámu e8 Jndőr kerületnél : 

Marillavölgyben 4 fővel 1893 máj 22-okt. 8. 
a III. számu c8end6rkeriUetnél : 

Szováton 4 fővel 1893. ápr. 13-aug. 31. 

l-vel 
« 
« 

Bihar-Füreden --- ---} 4~" l f' 1'" d' alatt Szent-László fürdőben ove a ure Ol eny 
Bánfalván, az őrs felállítás áig, 

a IV. 8zámu c8endőrke'rületnél : 
a hatvani vasuti állomáson 1892. decz. l-ig 
Kis-Létán ___ 4 fővel 1893. jan. i O-apr. 10. 
Perecsenyben___ 6 « « máj. i-től f a vasut-
Trebusán ___ 5 « « jun. 22-től

1
épités be-

Jászón ___ 2 « « okt. l-től fejeztéig 
a ránk-herleini 
a bártfai 
a szobránczi 
az erdőbényei 

fürdőben 2-2 fővel a fürdő
évad alatt. 

az V. 8zámu c8endőrkerületnél: 
a trencsén-tepliczi fürdőben 2 fővel 
a koritnyiczai « 3 « 

a szliácsi « 2 « 
a vichnyei « 2 « 

a csorbatói « 2 « 

a fürdő idény 
alatt 

Nagy-Maroson 1893. jul. 12-szept. 30. 
a VI. 8zátnu c8endőrkerületnél: 

az almadii 
a harkányL__ __ o_ 

a tarcsai 
a hévvizi __ _ 
a balaton-füredi __ _ 

fürdőkben 2-2 fővel a fürdő
idény alatt 

a brenbergi kőszénbánya-telepen 3 fővel az egész éven át. 
7* 
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A magyar kir. csendőrség rendszeresített 

Számvivő --
Csendőr· 

Őrmester •• 
Or 'vezető 

I. II 
00 'Gó 

~ --
00 

cl) c6 Gó r. II. 
kerillet 

cl) rO f;o ~ ~ ro cl) c6 ~ 

'"' 
rO .§ 

~ 

cl) 
N 

c6-- c6 ~ CG to ev ... 
'"' cl) ~ , _ ...c: ro ,§ o '.lJ 

cn ~ 
ti: I ~ 

N '"' szaza 
, c6 ev o 

c6 szaza-
...., 

CG 
~o ...c:: CG N ...... - -

CG ~ cn - N ~ > ~ ~ ~ :o dos R ~ dos ~o ~ '+-t ...c:: o cn >. ,... :0 ~ o ~ I -
I. 1 1 5 13 1 . 11M 9!6 • 9!6 164 

II. 1 1 5 14 1 9!O 6 9!6 138 24 162 

56' 156' III. 1 1 6 13 9! 9!(. 13 37 100 

IV. 1 1 4 15 1 ~8 1 9!9 1M 14 169 

V. 1 1 4 1~ 1 9!4 2(- 147 Ui • • 

VI. 1 1 5 16 1 9!7 • 9!7 187 • I 187 
l 

o, 

Osszesen 3 3 6 ~O 9 4~ 41 ~ 1 ~ 21152 2°117' 890 94; 9.% 

Ehhez a m. kir. horv.-szlav. csendőrség 

Horvát-I 1 1 1 3 1 8 6 1 36 36 
I I 

1 
szlavon. 

o • • o 198. • 
I 

rŐÖsszeg 4 4 7 ~3 10 50 47 3 1 ~ 9! 188 9!0 208 1088: 94
1
11 -

Tisztikar. 

A testület kebelében ez évben előfordult e~v b • 

változások röviden a következők: 
" O császári és apostoli királyi Felsége 1 93. évi 

márczius hó 8-án Territetben kelt legfelsőbb elhat o 

rozásával rajnai és körösladányi Stesser Gyltr 
ezredes, a III. sz. csendőr-kerület parancsllokán k, 
jelen alkalmazásában minden iránybani lürofl,cY{t 16 
eredménydús müködése elismeréseül a 3. os~t. "al
korona-Irendet díjmentesen legkegyelmesebLen ad· 
mányozni mélt6zta tott. 

I 
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állománya 1893. évi november hó l-vel. 
• 

O r s Polgári Csendőr Főösszeg El 
~ alkalm. -.... 
$:l 

Legénység őr-
-o :0 ~ • .- .- Q) bO 

:::S ~ ...... 
$:l mestertől lefo o N .!::cl Q) o 
Q) .-

~ .!::cl N 
bO 00 -<13 00 bO 00 bO 00 $:l <13 ..... I 

o 00 Q) ~ • 00 . bO .!::cl 
~ -o o Q) 00 Q) ~ cl3 .- cl3 N N .- cl3 N --' ~ N .- --' ~ cl3 N o rO cl3 l>- 00 00 cl3 l>- 00 o -d cl3 00 ~ cl3 l>- 00 $:l o 

~ 00 
..... 

~ o 00 N N N ..... -o 
~ 

Q) 00 o o ~ ~ ...... :0 8 ...... :0 00 00 00 8 ~ l>- ...... :0 H 1-4 

821 o 821 21 1014 o 1014 • 5 11 • • 169 o • 169 1 2 

653 146 799 22 811 176 987 176 5 12 • • 136 2 26 164 • 2 

529 298 827 23 653 367 1020 36~ 4 11 1 1 105 1 58 164 o 2 

756 76 832 22 938 91 1029 91 4 13 • • 161 • 14 175 1 2 

687 • 687 19 858 • 858 • 4 10 • • 152 • • 152 1 !I 
817 817 24 1031 • 1031 5 14 190 190 1 o • • • • • 

4263 520 47831131 5305 634 5939:6i9~7 71 1 11 91 il 3 98 1014 4 1~ 

ideiglenesen rendszeresített állomány 

1737 • 737 22 971 • 971 • 4 12 o • 218 • • 218 • 2 

5000 52015520 153 6276 634 6910 629 31 83 1 111131 3 98 1239! 4 14 

" O császári és apostoli királyi Felsége 1893. évi 
junius hó 28-án Lainzban kelt legfelsőbb elhatáro
zásával tordai Sándor László VI. sz. csendőr
kerületbeli hadnagynak a köz biztonsági szolgálat 
terén kötelességhü és fáradságteljes működés által 
elért jeles és közhasznú erechnények elismeréseül a 
katonai érde'lnke'resztet legkegyelmesebben aclomá
nypzni méltóztatott. 

Ö császári és apostoli királyi Felsége 1893. évi 
junins hó 29-én kelt legfelsőbb elhatál'ozásával som
lyói Szilágyi Bel'talan IV. sz. csendőr-kerületbeli 
százaclosnak és törvényes utódainak régi nemességük 
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és a «so1nlyói» előnév épségben tartása mellett az 
« óvári» második előnév viselhetését legkegyelme
sebben megengedni mélt6ztatott. 

Ö császári és apostoli királyi Felsége 1893. évi 
julius hó 7-én Gasteinban kelt legfelsőbb elhatáro
zásával legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott 
hogy Quinz Károly főhadnagynak, a magyar kir: 
horvát-szIa von csendőr-parancsnokság segéd tiszt j ének, 
ezen minőségben teljesített igen jó szolgálatai elis
meréseül a legfelsőbb megelégedés kife}ezése tudtul 
adassék. 

Ö császári és apostoli királyi Felsége 1893. évi 
julius h6 30-án Ischlben kelt legfelHőbb elhatározá
sávallegkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy 
Baksay Sándor VI. sz. csendőr-kerületbeli főhad
nagynak egy hirhedett rablónak különösen nehéz 
viszonyok között, kézi tusában való elejtéseért a leg
felsőbb megelégedés kifeje'lése tudtul adassék. 

Maikié Mihály badnagy-számvivőnek eddigi sikeres 
szolgálatai elismeréseül a m. kir. honvédelmi minister 
úr dicsérő elis'nlerését nyilvánította. 

Körner Károly VI. sz. csendőr-kerületbeli főbad
nagynak a pécsvidékí bányákban 1883. évi junius 
havában lezajlott munkásmozgalmak alkahnával ta
nusított kiválóan ügyeR, tapintatos és ernyedetlen 
ügybuzgalommal párosult sikeres tevékenységeért a 
m. kir. honvédelmi minister úr dicsérő elisrne'rését 
nyil ván Í totta. 

Kováts Ferencz V. sz. csendőr-kerületbeli száza
dosnak a cholera-járvány elleni óvintézkedések foga
na tosítása körül kifej tett buzgalma és tevékenysé
geért a m. kir. bonvédelmi minister úr dicsirJ 
eli~me'rését fejezte ki. 

Ö Felsége a német császár és porosz király Kősze~ 
és Mohács vidékén val6 tartózkodása alatt: bodzal 
Sönser Nándor ezredes, a VI. sz. csendőr-kerület 
parancsnokának a vörös sasrend 2. osztályát s postu
pici Kostka Pál és Matékovics Lajos VI. sz. csendőr
kerületbeli századosoknak a porosz koronaren 1 ? o z-

, 
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tályát, tordai Sándor László VI. sz. csendőr-kerület
beli hadnagynak pedig a porosz koronarend 4. osztályát 
adományozni kegyeskedett. 

Előléptetések: I. A m. kir. csendőrségnél : 
. 1893. évi május hó l-vel: 

I. oszt. 8zázadossá : Panajoth József, V. sz. csendőr
kerületbeli II. oszt. százados; 

II. oszt. századossá: Saymann József, I. sz. 
csendőr-kerilletbeli f6hadnagy; 
jőhadnagyokká: Bányay Albert, II. sz. és Kinti8 

István, VI. sz. csendőr-kerületbeli hadnagyok; 
.. hadnagyokká : Jakab Sándor, lll. sz., - Záray 
Odön, IV. sz., - A7mássy Zsigmond és Farkas Ká
'1·0 ly, I. sz. s végül Virág László, V. sz. csendőr
kerületbeli hadapród-tiszthelyettesek; 

1. 08zt. 8zázados-számvivővé: nemesszeghi N emes
szeghy László, III. sz. csendőr-kerületbeli II. oszt. 
százados-számvivő; 
jőhadnagy-számvivövé: Misnay Jenő, VI. számú 

csendőr-kerületbeli hadnagy-számvivő. 

1893. évi november hó l-vel: 
I. oszt. 8zázadosokká: Cz. N agy Gábor, II. sz. és 

László Albert, I. sz. csendőr-kerületbeli II. oszt. 
századosok; 

II. oszt. 8zázadosokká: Kotz Károly, IV. sz. és 
Reviczky Jenő, VI. sz. csendőr-ker. főhadnagyok; 
jőhadnagyokká : Szathmúry József, II. sz., Lóránth 

Dénes, III. sz., DU1nbovics Emil, II. sz. és Tisóczky 
László, I. sz. csendől"-kerületbeli hadnagyok; 

hadnagyokká : Czibere István, II. sz., Proch J ó
zsef, III. sz., Boldizsár Andor, VI. sz., Endes Antal, 
V. sz., Rákosy Gyula és Egyed József, VI. sz. s 
Kálnoki Imre és Lőrincz Ignácz, IV. sz. csendőr
kerületbeli hadapród-tiszthelyettesek. 

II. A rn. kir. horvát-8zlavon csendőrségnél : 
1893. évi november hó 1-vel: 

ez'rede8sé: Tomerlin Márton alezredes, a ll1. kir. 
horvát-sz1avon csendőrség parancsnoka; 
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alez1'edessé: Bedekovié Károly őrnagy; 
ő1"nagygyá: Bach Alaj os L oszt. százados; 
I. oszt. századossá: Blaskovié Márk, II. oszt. szá-

zados; 
II. oszt. századossá: Quinz Ká1"oly, főhadnagy; 
főhadnagy-száu'tvivővé: Maikié Mihály, hadnagy-
, ." szamVlVO . 

. Nyugdijaztatott: szent-demeteri Halla Nándor ez
l'edes, a m. kir. horvát-szlavon c6endőrség parancs
noka, 43 e között 38 éven felüli csendőrségi szolgá
lati idő után saját kérelmére, mely alkalommal 
Ö cs. és ap. kir. Felsége 1893. évi október h6 l-én 
Schönbrunnban kelt legfelsőbb elhatározásával leg
kegyelmesebb en elrendelni mélt6ztatott, ho~y neki 
sok évi kötelességhű szolgálatai elismeréseül a leg-
felsőbb 1negelégedés kifejezése tudtul adassék; -
sikabonyi Gálffy Gyula, IV. sz. csendőr-kerületbeli 
százados, mármaros-szigeti szárnyparancsnok ; -
Oset'niczky Ede, IV, sz. csendőr-kerületbeli főhad
nagy, lőcsei, - 8tingly Zsigmond, IV. sz. csendőr
kerületbeli főhadnagy, mármaros-szigeti és Vályi 
Kálmán, IV. sz. csendőr-kerületbeli hadnagy, eperjesi 
szakaszparancsnok; - végül várakozási illetékkel 
szabadságoltatott egy évre: Pauer Béla, III. sz. 
csenc1őr-kerületbeli hadnagy, kalocsai szakaszpa
rancsnok. 

Legénység. 

A csendörlegénység -állomány kiegészítési viszonyai 
az 1892/93. évben rosszabbodtak, a mennyiben a 
fogyaték mindinkább növekedett. Az állomány kiegé
szítést biztosítandó, a m. kir. honvéc1elmi minister úr 
e~ irán,t a cs. és kir. közös hadügyminister lu'ral 
targ}'alasokba bocsátkozott, melyeknek eredluénye
ként a cs. és kir. közös hadsereg gyalog és lovas 
ezrec1eitől a f, évben julius hó l· vel, a következő 
években pedig mindég április h6 l-vel eZl'edellkéllt, 
4, összesen 2GO tényleg szolgáló önként jelentkező 
engedtetett át a cselldőrségnek. 
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A fogyaték volt: 

1892. ' . 1893. évi 
Csendőr-

eVl 
• .... . 

kerületnél 
~ ,Q +" 
cl) 

S .... '<:'3 • m m ~ 
,Q 'c6 .::s ~ ...... m .::s 00 00 • • ~ 

~ .::s o ...... .::s .::s .::s 'o cl) ~ .... ...... ~ 
és pedig +" p- o :::l ,Q ,~ .... ....... :::l .... bD -c6 ...... a:> 

~ o Q,) <:'3 Q,) ~ .::s .::s .::s ~ 
O Z A ~ ~ ~ ,~ ~ ~ ~ ~ 00 

r. sz. +3 46 39 44 40 36 24- 13 10 17 19 13 
II. C( 62 93 95 103 107 104 91 97 99 43 58 46 

ID. CI 70 57 48 52 58 63 61 52 39 2 10 2 
IV. CI 4~ 26 H! 9 17 19 20 19 27 3 8 

V. C( 17 12 11 20 22 32 41 52 56 31 32 
VI. CI ~8 4 2 +3 O +2 7 +6 +5 6 !il 1~ 

Osszes 216 238 207 225 244 252 244 2~7 226 102 129 11 hiány 
Szolgálati kötelezettségének betöltése után kilépett: 

t 1892. évi 1893. évi 

Csendőr-
. • :::l .... ,Q ~ ..... a:> cl) S ~ -<:'3 • 00 00 ~ rIJ 

,Q -c6 .::s ~ .... m .::s 00 m • 
kerületnél • .::s o ...... .::s .::s .::s 

~ Q,) 
-o Q,) ~ .... .... .... ...... ~ ~ p- o :::l ,Q .... ....... :::l . ..... 

~ ..... ,c6 
~ -c6 ..... Q,) 00 

~ o Q,) c6 Q,) 

~ :;s .::s .::s .::s ~ m 
O Z A ~ ~ -~ ~ ~ ~ ul 'o 

r. sz. 7 9 2 11 5 4 4 3 6 1 O 8 60 
U. CI 12 14 8 3 8 5 O 5 5 4 9 4 77 

lll. CI 9 10 16 10 4 6 2 2 7 3 8 5 82 
IV. cc 20 19 7 16 17 15 14 20 24 10 14 4 180 
V. IC 6 1~ 17 11 10 11 7 6- 3 2 1 3 89 

VI. cc 8 7 15 11 10 8 12 4 6 4 2 10 97 
Összesen 1162 I 71 I 651162 15~ 149 139 I 40 151 124 I 34 I 3411 585 

A magyar ki"rályi csendő1'ség legénységi egyéneinél " 
1893. évi szeptember hó 30-án volt: 

...... 1» ...... 1» 
'"'" 

~ 

bD _~ :::l >0 ~ 

~S 
'Q,) :::l rd w 

~ ..... S OO~ w-Q,) 
..1 :::l 

. . ..... 
• 1» p- +" ~ 

Csendőr- 00 OO~ S 00 Q,) : .::s Q,) 1»1>-
:::l'Q3 'o Q,) 'o ...... 

o :.::s ~ : .::s '"'" ~ '"'" :::lQ3 ~ro ~c6 
1» ~ ro Q,) ~,Q,) cl) ,Q,) S 'Q,) .,......., "'Cl) .~ o 

kerület :::l Q,)Q,)rt:\ Q,) bD ...... ~ ...... ~ ... o -..-4 "'0 

'"'" '"'" 
Q,) Cl)~ ~ .... 

'c6 
...... . ...... Q,)~ <:'3 .... c6 ..... 

p-
m cl) _Q,) ~ .bD +"bD '"'" ...... c6 ..... c6 .......... ...... ,0 -<:'3 ~ ~ ~ ,Cl) ~,Cl) ,Q,) ....... ~ ...... -<:'3 ,Q -<:'3 , ..... :::l S ~ 00 ~ m m m ~-ee ~ -c6 8zama O O ro cl) 00 ~ O ~ .... ~bD 00 bD bD- bD ...... 

~ rd ...... c6 ...... ee ~ QJ :.::s .... o ,cl) -Q,) 
m _ 

0- o· ...... o· ...... 00 c6 ord ~Q,) +" • +" ee O O • O ~ ...... ~ ....... >0 bD ~ ,$ Ir;il ~ ...... t:l.~ ~ . ~ H ~ ..... . ..... 
Z H H l>- Hm Hm ~rd Ulrd 

I. 141 , 6 1 • 1 19 8 1~4 189 326 84 
II. 12 • 2 92 , 20 7 56 194 220 66 
llr. 75 2 1 1 • 31 • 91 187 244 65 
IV. 39 1 6 • 1 28 1 121 294- ~,J)1 ....... 105 
V. 26 2 2 • • 28 2 89 193 164 58 
VI. 4~ 4 4 1 2 25 6) 75 244 180 89 -- 1!235 I 15 116 ORHzeFlen 41 4 151 20 1556 11301113551 4~7 



106 

.t!zon fogyaték, me~y a ~,egénységi állományban 189~. okt. 
l-tol 1893. szept. 30-lg elofordult számszerint a következő , • • 

~ ~ 
I +'> 

,~ ~ ..... I ~ ~~ +'> 

Q,) Q,) Q,)+,> 'Q,) o Q,) 

..... cll $:l~ tA .... 
..... -ef! N ..... I>. • 

Csendőr- CIS 
cll $:l m o ..... cll dS s 'Q,) ~ ef! 

'Q,) ~ ..... ...... 
~ :.go ..... 0 ~~ ~ ...... o ;-~ ~ 

~ ~~ 
N ' ... CCS Q,) o ~.~ ::::~ ~- .... 

kerület $:l 
~ ,.Q :~ 

~ ,~ .t ~,.Q ........ _Q,) rtl ,~ ,.Q cll 

~ , ..,.;I ,Q,) ..... ..... 
S~ ~ ° .... .... cll ~~ 

..... .... ..... • '"" Q,) • ... ccs ~ Q,) -Cl:) ~ J.< rtl 

, dS ~ ro Q,)-~ ro ..... .......... J.< o J.< ...... ~,.Q 8é6 Q,) 

szama .g, ..... cll cl:) o :0 ,.Q 
,.!:ol bD 

,.!:ol ° .QS '0 ~> .... - .... te ... ce: bD Q,) Cll~ &~ :0 ::s bD O -,.Q bD,~ 
ro Q,) bD bD _Cll Q,) bD 

Q,) 
~ I>. 'Q,) ,.Q dS,.!:oI ~tlD 

.......... obD ,.Q Q,) 

~ 
cll Q,) Cl:) .... o o ~ Q,) Q,) Q,) 

00 Z t>Q3 O~ ~Q3 ~~ ~~ mS JSs ~~ 
I. 9 • 16 30 ~ 4 3 5 • • 7 
II. 11 3 ~3 43 1 3 5 3 • • 9 
m. 5 • ~~ 35 4 9 1~ 1 1 • 8 
IV. 8 • 16 13 1 1 10 7 1 17 • 
V. 5 1 l~ 19 1 5 17 6 1 8 • 
VI. 8 • ~~ 30 1 3 1~ 8 4 14 • 

~ 

1146 1 4 \111 1170 1 10 1 ~5 1 59 I 30 I 7 I \ 63 Osszesen • 

Kitüntetések 
(az 1892. október 1,től 1893. szeptember 30-ig terjedő 

időszakban). 

I. Jelvényes kitüntetést nyertek: 
1. Németh György, VI. sz. csendőr-kerületbeli 

csendőr. 

Egy hirhedt rablónak nehéz viszonyok kö
zött való elejtése. 

Az 1892. év deczember hó 27 -én Márton Kálmán 
csendőr akadarkuti örsről tudomásul vette, hogy 
Molnár Fel'encz kadarkuti közártalmú egyén házánál 
egy idegen férfi és nő tartózkodik, mit a csendőr 
még az nap este Tánczos Mihály örsvezetőnek, a 
kadarkuti örs másodaltisztjének bejelentett. · 

Tánczos örsvezető másnap, azaz deczember h6 
28-án, reggel - csak oldalfegyverrel - a községbe 
távozott s magához véve Fejes István községi birót, 
Molnár Ferencz házához ment, hogy a~ idegen férfi 
és nő kilétéről meggyőződést szerezzen. Az idegeneket 
ott találván, őket igazolásra felszólította, mire a férfi 
egy Kovács János névre a mohácsi szolgabi1'6 által 
kiállított cselédkönyvet mutatott elő. 
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Az örsvezető ezen igazolással nem elégedvén meg 
felszólította az idegent, hogy nejével együtt kövess ék 
őt a csendőr-Iaktanyába, mire az idegen asszony 
holmiját a pamlagon - háttal fordulva az örsvezető 
felé - csomagolni kezdette; majd a férfi is nejének 
segítendő, a pamlaghoz lépett és az örsvezetö fel& 
szintén háttal fordulva, a batyuban kotorászni 
kezdett. 

Tánczos örsvezetönek ez gyanusnak tünt fel, kar· 
dot rántott s a férfira kiáltott, hogy mit csinál? 
Mire az megfordulva e szavakkal: «mindjárt meg
mutatom) az örsvezetö mellének revolvert szegzett .. 
E pillanatban Molnár Ferencz neje a támadó és az 
örsvezető közé vetette magát és összetett kézzel 
rimánkodott az idegennek, hogy az örsvezetőt ne· 
lőjje le; minek folytán a támadó férfi az örsvezetöre 
nem lőhetett és az utóbbi - a nő által fedezve _ . 
eközben az ajtón kiugJ.'ott és eltávozott, hogy a lak
tanyából segítséget hívjon. Ezt azonban az idegen 
felhasználta, a ház ból kiosont és a kerteken keresztül 
elmenekült, míg felesége elfogatott. 

E nő még az nap Tánczos örsvezetö által I{apos ... 
várra kisértetett, hogy ott mint csavargó a szolga
birói hivatalnak átadassék, de későn érkezvén be
Kaposvárra, a nő már az nap nem volt átadható. 

Tánczos örsvezető az esetet Kovács János őrmester,. 
kaposvári őrparancsnoknak elbeszélvén, ennek a dolog 
feltünt, miért is a nőnek átadását megtiltotta mind
addig, n1Íg Baksay Sándor főhadnagy, szakasz-o 
parancsnok ez irányban nem intézkedik. 

Másnap, azaz cleczember hó 29-én, Kovács ől'mester 
az esetet Baksay főhadnagynak bej elentette, ki 
Tánczos örsvezetőt maga elé rendelvén és attól a 
megszökött idegen ember személyleirását megtudvánt· 
azonnal gyanította, hogyamegugrott férfi nem lehet. 
senki más, mint a már évek óta Horvát-Szlavon
országban garázdálkodó, de akkor menekülésben levő. 
rablógyilkos : Horváth-Bakonya József. 

Horváth-Bakonya Jóska név alatt ugyanis nehán 
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-éven át Szlavoniában és Magyarország déli részeiben 
.egy veszélyes és igen daczos rabló garázdálkodott. 

Az ő főfoglalkozását lólopások képezték, azon
ban - ha ellenszegülésre vagy akadályokra talált
nem rettent vissza a gyilkosságtól sem s ezért mindig 
,élesen töltött forgópisztolylyal volt felfegyverkezve. 

Ezen rabló köröztetése elrendeltetvén, az oraho
viczai örskörlethez tartozó pusztán Pintér János, 
m. kir. horvát-szIa von csendőr-őrmester őt letartóz
tatta és az eszéki kir. törvényszéknek átszolgáltatta, 
·de a rabló a törvényszék fogházából csakhamar meg
szökött és garázdálkodásait folytatta. 

Ennélfogva köröztetése ismét elrendeltetett és az 
eszéki kir. törvényszék azon örsöknek, melynek kör
letében ezen rabló rendesen feltünt, a rabló fény
képét is elküldötte. Igy került ilyen fénykép az 
orahoviczai örsre is. 
- Az 1890. évi julius hó 29-én éjjel - mint az 1893. 

évi zsebkönyv 112-116. lapjain bőven le van írva -
Pintér János őrmesternek sikerült Horváth-Bakonya 
J ózsef rablót heves küzdelem után letartóztatni és 
az orahoviczai község fogdájába beszállítani, hol 
azonban ezen gonosztevő a küzdelem hevében szen
vedett belső sérülések folytán harmadnapra meghalt. 

A nasicei kir. járásbiróság által kiküldött bizottság 
a hullát augusztus hó 3-án felbonczoltatta és a fel
vett jegyzőkönyv szerint a huHának személyazo
nosságát Horváth-Bakonya Jóska rablóval megálla
pította. 

A m. kir. horvát-szlavon csendőrparancsnokság a 
rabló gyanus halála folytán Pintér JánoR őrnlester 
·és Katalenié József csendőr ellen emberölés, illetve 
az élet biztonsága ellen elkövetett bűntett mia.tt a 
hadtörvényszéki vizsgálatot megindította és a tény
álladék megállapítása végett a helyszinére Bedekovié 
Károly őrnagyot és Hreljanovié Quiclo százados
hadbirót kiküldötte. 

Ezen hadbirósági bizottság Vnkovi!' Jauk' k"z é i 
.előljáró, Storié D. M. gyógy8zel'ész, ~ 1tras r l\fihál 
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előlj ár6, Neu tzer Adám, Deucht lVlór és Bodis JánoS: 
lneghitelt tanuk vallomásai alapján, kik részint a le
tartóztatásllál, részint a bonczolásnál jelen voltak, 
úgyszintén a bonczolást végzett dr. Ferral orvos 
vallomásával, valamint a fénykép segélyével, melyet 
a bizottság az orahoviczai örs ön a gonosztevők albu
ruában talált s mely fölé Horváth-Bakonya József 
neve volt felírva, megállapította, hogy a Pintér őr
mester ál tal letartóztatott és bekisért, később pedig 
a fogdában elhunyt, felbonczolt és Orahoviczán el
temetett egyén csakugyan azonos azon egyénnel,. 
melynek fényképét a körözést elrendelt törvényszék 
Horváth-Bakonya J6zsef névvel ellátva a csendőr
örsöknek megküldötte. 

Ezek alapján ezen rabl6 köröztetáse beszüntette
tett, a hadbíróság pedig 1891. évi november h6 27-én 
kelt megszüntetési határozatával Pintér őrmestert és 
Katalenié csendőrt az ellenök emelt vád alól felmen
tette. 

Pintér őrmester később, mivel 20 éven felüli 
csendőrségi szolgálata alatt ügybuzg6 szolgálattelje
sítése által a közbiztonság fentartása és helyreállítása 
körül már előzőleg magának igen sok érdemeket 
szerzett és Horváth-Bakonya J6zsefnek, t. i. a bizott
ság által annak megjelölt de minden esetre igen 
veszélyes rablógyilkosnak ártalmatlanná tétele csakis 
körülte kintő intézkedéseinek és személyes bátorságá
nak volt köszönhető: a koronás ezüst érdemke
reszttel lett kitüntetve. 

Azon idő 6ta, hogy az állítólagos Horváth-Bakonya 
J 6ska Orahoviczán meghalt, Horváth-Bakonya J óská
r6l többé semmit sem lehetett hallalli egészen 1892. 
évi augusztus és szeptember h6napokig. 

Ezen időben ugyanis a verőczei és szlatinai jál'á
sokban a 161opások nagy mérvben szaporodni kez
dettek; legutóbb pedig megtörtént, hogy egy felfegy
verkezett l'abl6 Bogicevié turonovaci jegyzőt megtá
madta és kirabolta. 

A kÖl'nyékbeli lakosság közül azok, kik Horváth-
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".Bakonya J ózsefet előbbről ismertéK, az ujonnan fi 
felbukkallt rablót Horváth-Bakonya J óskának hiresz- II 

telték el és ő lnaga is annak adta ki magát. 1 

Oly czélból, hogya verőczei járásban a közbizton- 1 

ság helyreálHttassék, különösen pedig, hogy megálla
píttassék, miként áll a dolog az állítólag ujonnan 
fellépett Horváth-Bakonya Jóskával : a magy. kir. 
horvát-szlavon csendőrparancsnokság Cár István had
nagyot megfelelő számú csendőrrel az említett vi-
dékre kiküldötte. 

Ezen hadnagya legmesszebb menő nyomozást 
megindítván, annak folyamán megállapította, hogy 
tényle~ Horváth-Bakonya Jóska név alatt egy go
nosztevő él és garázdálkodik; egyúttal kiderítette, 
hogy ezen rabló (Gyuró)-nak elnevezett főczinkosá
'val az utóbbi időben Szlavoniában sok ló- és sertés
lopást követett el és a lopott j ószágot a szomszéd 
Magyal"országon értékesítette s hogy a turanovaci 
jegyző ellen intézett rablótámadást is ezek ketten 
'vitték véghez. 

Ezek szerint tény leg két veszedelmes rabló élt egy 
·és ugyanazon név alatt; mindkettő gonosztetteit 
Horváth -Bakonya ,I óska neve alatt követte el, -
-csakhogy most már nehéz megállapítani, mely bűn
cselekményeket követte el Horváth-Bakonya Jóska I. 
és melyeket Horváth-Bakonya Jóska II.; a mihez 
hozzájárul azon körülmény is, hogy Horváth-Bakonya 
Jóska köztudomásulag ruháit és arczkifejezéseit is 
mesterséges úton folyton változtatta. l 

Cár hadnagy ezen nyomozás során az emlí tett 
« Gyurót» Vaskrsié Stanko személyében letartóztatta, 
valamint még más 35 egyént j s elfogott, kikre be 
lőn igazolva, hogy Horváth-Bakonya J óskának és 
Gyurónak búvhelyet adtak, a lopott lovak s egyéb 
lopott holmik értékesítés énél segédkeztek s egyáltalán 
a két rablóval érdekösszeköttetésben állottak. 

Horváth-Bakonya Jóska értesülvén Gyuró és 
többi czinkostársai elfogásáról, valamint hogy annak 
következtében ellene egész Szlavoniában a leglnesz-
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szebb menő nyomozások vannak folyamatban és 
mert a csendőrök Uj-Gradiskánál lovait és kocsiját 
elvették tőle és így Szlavoniában biztos menhelyet 
nem talál: 1892. évi deczember hóban Barcsnál Ma
gyarországba szökött. 

A m. kir. VI. sz. csendőrkerület területén Horváth
Bakonya Jóska már az 1891. évi körözés folytán 
nyomoztatott, de ezen nyomozása augusztus hóban -
mivel állítólag meghalt - beszüntettetett. A mint 
azonban a magy. kir. horvát-szlavon csendőrparancs
nokság megállapította, hogy még egy Horváth-Ba
konya Jóska nevű rabló létezik, nyomban értesítette 
erről a szomszédos m. kir. VI. sz. csendőr-kerületi . 
parancsnokságot és annak alosztályait s így Baksay 
Sándor főhadnagy is értesült, hogy Horváth-Bakonya 
Jóska bandája a Horvát-Szlavon országbeli csendőr
ség által üldöztetve szétveretett s tagjai részben el
fogattak és hogy Horváth-Bakonya nejével és 14 éves 
Józsi nevű fiával elmenekült. 

Baksay főhadnagy tehát ezen adatokat ismerve 
s mert - mint már említettük - gyanúja támadt, 
hogyaKadarkútról megugrott férfi Horváth~Bakonya 
József; a Tánczos örsvezető által Kaposvárra hozott 
asszonyt kikérdezte. 

Az asszony eleinte Horváth-Bakonya J óskáról hal
lani sem akart, hanem folyton azt hangoztatá, hogy 
férjét Kovács Jánosnak hívják, hogy ő és férje ba
ranyamegyei Szent-Erz~ébet községbeli cselédek és 
most helyet keresnek. Arról sem akart tudni, hogy 
neki élő fia volna; volt ugyan egy fia - úgymond -
de az évek előtt elhalt. 

Baksay főhadnagy erre a szent-lőrinczi örsöt táv
iratilag utasította, hogy Szt.-Erzsébeten puhatoljon, 
vajjon ott Kovács János ismeretes-e; - a Illohácsi 
szakaszparancsnokságot pedig szintén táviratilag meg
kereste, hogy az ottani szolgabirói hivatalnál tudja 
meg, vajjon Kovács János névre cselédkönyv ki lett-e 
ott állítva? 

A szt.·lőrinczi örs táviratilag jelenté, hogy Szent-
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Erzsébeten Kovács János nevű egyén ismeretlen, -
a mohácsi szakaszparancsnokságtól pedig azon érte
sítés érkezett, hogy a mohácsi szolgabirói hivatal ily 
nevű egyénre cselédkönyvet nem állított ki. 

Az asszony tehát hazudott! 
~lost már Baksay főhadnagyban teljes alappal 

gyökeredzett meg a gyanú, hogya I{adal'kútról meg
szökött egyén csakugyan a körözött Horváth-Ba
konya. 

·Az asszonyt tehát ujra kérdőre vonta s felmutatta . 
előtte a táviratokat, melyek előbbeni állítását meg
hazudtolták. Az asszony azonban mindezek daczára 
mást nem vallott, mint azt, hogy férjét tényleg Ko
vács Jánosnak hívják, de később - kérdés folytán -
Etlőadta, hogy az ö családi neve I vankovié J ulla és 
Cepin községbeli születésü, hol l'okonai is vannak. 

Erre Baksay főhadnagy azonnal táviratilag az 
eszéki szárnyparancsnoksághoz fordult, felvilágosítást 
kérve: kicsoda I vankovié Julia? Egyúttal röviden 
előadta letartóztatása körülményeit. 

Az eszéki szárnyparancsnokság még deczember hó 
31-én táviratilag értesité a kaposvári szakaszparancs
nokságot, hogy az Ivankovié Julia név alatt letar
tóztatott asszony HOl'váth-Bakonya József gonosztevő 
neje és aKadarkuton megugrott férfi maga Horváth
Bakonya. Egyúttal figyelmeztette a szakaszparancs
nokságot, hogy az asszonyt kérdezze, miszerint Józsi 
nevű fia hol van, - mert könnyen meglehet, hogy 
Bakonya most fiához fog menni. 

Ezen távirat felmutatása után Ivankovié Julia végre 
bevallotta, hogy Ő csakugyan Horváth-Bakonya Jó
zsef felesége s hogy férje volt az, ki Kadarkútr61 
megszökött. Azt is bevallotta, hogy fia J ózsi él s 
hogy most egy faluban a Dráva mellett van egy 
pásztorembernél elhelyezve. 

Előadta továbbá, hogy Horvát-Szlavonországb61 a 
csendőrség üldözése elől menekülendők, Boszniába s 
onnan Szerbiába szánc1ékoztak menni, de a csendőrök 
által Brod körül ut61érettek; akkor azonban sikertilt 
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nekik - lovaikat és kocsijukat, illBlyen holmijukat 
szállították, elhagyva -II a nyomukban "levő csend
őrök (11ő1 menekülni. O haza ment Cepinbe, míg 
férje fiával Magyarország felé vette útját s körülL8lül 
14 napi gyaloglás után" Barcsra értek, majd Darány
ban vasútra szállva, Cepinbe érkeztek és onnan őt 
is magukkal vive ismét l\lagyarországba jöttek. Fiá
nak lábai azonban a sok gyaloglásban kisebesedtek, 
nem tudott tovább menni; ezért őt egy pásztor
emberhez adták, ő pedig férjével helyet mentek 
keresni. 

A község nevét, hová fiát elhelyezték, az asszony' 
nem tudta megmondani, csak annyit mondott, hogy 
a falu a Dráva mentén Magyarországon van. Baksay 
főhadnagy erre a Dráva-menti községeket egymás. 
után felsorolta előtte, míg Potony község nevének 
hallatára az asszony azt mondá, hogy fia ott van és 
pedig Darány felől j öve az első ház ban lakó Gyuro. 
nevű pásztornál, kinek vejét Pavelnek hívják. 

Az asszony bevallotta még azt is, hogy fiukat ka
rácsonyelőtt 2-3 héttel vitték Potonyba s hogy a 
karácsonyi ünnepeket is ott töltötték; továbbá azt is 
mondta, hogy férje most biztosan fiához ment s ha 
még el nem vitte, akk-or minden bizonynyal 1-2 
nap alatt elviszi onnan. 

Ennek tudomásul vétele után Baksay főhadnagy 
rögtön arra határozta magát, hogy Potonyra megy 
és elutazására vonatkozólag azonnal intézkedett is. 
Következő nap - 1893. évi január hó 1-én

reggeli 3 óra tájban saját fogatán Ivankovié Juliával 
és Csiszár János örsvezetővel Kadal'kútra indult ; 
onnan Horváth-Bakonyát illetőleg a községi birótól 
az adatokat megszerezve Szigetvárra ment, {ltközben 
mindenütt megtéve a Bakonya üldöztetése érdekében 
szükséges intézkedéseket. 

l\tlelles leg meg kell j egyeznünk, hogy - midőn 
Bak. ay főhadnagyban azon gyanu merült fel, hogy 
aKadarkútról megugrott egyén alkalmasint Ba
konya - ő erről azonnal táviratilag értesítette a 

8 



écsi SZál'UY-, valamint a többi szakaszparancsnok
.~ágokat is, mire úgy Somogy, mint Baranyamegyé
ben több száguldó j árőr rendeltetett ki és a Drá va
menti örsök, valamint Kadarkút körül nagy körben 
.az örsök Bakonya üldözésél'e mozgásba hozattak. 

Baksay főhadnagy Szigetvárra január hó l-én 
.délután 5 óra tájban érkezett, ott lovakat váltott és 
-az örsről Németh György csendőrt magához véve, 
;tovább indult Potony felé. Este 7 órakor Szent
Mihályfa pusztára érkezett, hol két óra hosszat idő
.zött, - nem akarván éjfél előtt Potonyba érkezni 
.azon oknál fogva, mert újév napja lévén, az em
berek ilyenkor sokáig maradnak fenn s így korábbi 
-megjelenése csak feltünést idézett volna elő, tehát a 
Jritvzött czélt bizonyára koczkára teszi. 

Utközben Bakonyáné elbeszélte, hogy férje Potony
ban - midőn a karácsonyi ünnepeket ott töltötték -
hol az istállóban, hol pedig a szobában aludt. Baksay 
főhadnagy erre elhatározta, hogy előbb Lakocsára 
.megy s onnan is egy csendőrt visz magával, mert a 
vele volt két csendőrt két épület megszállására nem 
tal-totta elegendőnek. 

Lakocsáról Holczinger Lajos csendőrt magával 
vive, minden feltünés nélkül .éjjel 1/2 12 órakor Po
-tonyba érkezett és Bakonyánéval s a három csend
örrel a biró házához ment; itt Bakonyánét megbilin
cseltette és a biró családja, valamint saját kocsisa 
őrizetére bizta. 

Azután a csendőröket figyelmeztette szolgálatuk 
.fontosságára, az adogatóban levő töltényeket a töl
tényürbe helyeztette, de - nehogy a keményre fa
gyott úton valamelyik elcsúszván, fegyvere elsüljön -
a zárkapcsolvány szárnyát jobbra forJítatta oly uta
sítással, hogy útközben - a mint forgópisztolyát 
felemeli - a zárkapcsolványt balra fordítsák. 

Ezen elökészülete~ után, a biró hon nem létében 
annak öcscsét magukhoz véve, mind az öten a Ba
konyáné által megjelölt ház fele elindultak. Nem 
messze a kérdéses háztól Baksay főhadnagy forgó-
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pisztolyát felemelte, mire a közvetlen utána haladó 
Csiszár örsvezétő és Holczinger csendőr a zárkapcsol
ványt balra fordították, míg az utolsónak menő 
Németh csendőr a jelt nem vette észre s így - fegy
vere lezárva maradt. 

A házhoz érve, megállapodás szerint Csiszár örs
vezető és Holczinger csendőr az udvarban levő istálló
hoz mentek, míg Baksay főhadnagy, Németh csendőr 
és a biró helyettese - név szerint Szinyákovics Lu
kács - a lakház ajtajának tartottak. Utóbbi kezében 
gyufával a szobába lépett, közvetlen utána Németh 
csendőr szurony t szegezve és a szűk ajtó miatt kissé 
hátra szorítva Baksay főhadnagy. 

A mint azonban az ajtónak hirtelen kinyitása után a 
gyufa kigyullott, abban a pillanatban egy teljesen 
felöltözött polgári egyén ugrott fel a kályha mellőli 
padról, az ajtó mellé toppant s egyidejűleg a benyo
mulókra forgópisztolylyallődözni kezdett mit Bak. 
say főhadnagy viszonzott, de nem talált; miközben 
a világosság kialudt. Németh csendőr is lőni akart, 
de fegyvere nem sült el és meglepetésében hamarjá.
ban eszébe sem jutott, hogya zárkapcsolványt nem 
fordította vissza s így fegyvere zárva van; így tehát 
szúrt és a támadót czombon találta. De látva a hó 
fényétől mégis derengő szobában, hogy a rabló forgó
pisztoly át újból feléje emeli, fegyvere pedig - bár 
billentyűjét húzta - csak nem akar elsülni, nem 
tétovázott, hanem a támadónak ugrott, azt balkezé
vel torkon ragadta s hogy forgópisztolyával mell be ne 
lőh~sse, jobb kezével - fegyverét el nem eresztve -
átkarolta s magához szorította. Kétségbeesett birkó
zás keletkezett most e két férfi közt és e rémes, ha
lálos tusában az ajtót is úgy visszalökték, hogy 
Baksay főhadnagy, ki még csak egy lábát tette át 
a 35-40 centimeter magas küszöbön, - az egész 
jelenet ugyanis percz műve volt - feldöntetett 8 

kifelé a szobából úgy esett hanyatt, hogy lába· az 
ajtó és a küszöb közé szorulván, se előre, sem hátra 
nem mozdulhatott, hanem inkább lógott a levegőben 
kinos és védképtelen helyzetben. * 
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:\Hndez pár pillanat alatt történt.-
A szobában kétségbeeRett.en küzdők azonban pilla

natra elhuzakodtak az ajt6t6l, mit felhasználva 
Ba,ksay főhadnagy, lábát kiszabadította. Ekkor a lö~ 
vésekre a lakházt61 27 lépésnyire fekvő istá1l6kt61 mál' 
előrohan6 örsvezető, ki a főhadnagy «betörni» szavát 
a küzdők zaja, a szobában benn levő még négy pol
gári egyén jajveszékelése és a kutyák vonitása miatt 
okozott lármában « belőni)) -re értette, egy lövést az 
ajt6n keresztül tett, de a további lövésben a főhad-
nagy által megakadályoztatott. • 

Baksay főhadnagy és Csisz~r örsvezető most már 
az ajt6t beszorították, ugyanekkor Németh csendőr
nek sikerült gáncsot adni a rab16nak, ki elesvén, még 
a földről is a benyomu16kra szegezve forg6pisztolyát 
lőni akart, de midőn Baksay főhadnagy a forgó
pisztoly c~ettenését hallotta, azon pillanatban őt 
szivén keresztül lőtte. 

l\Iindez csak a beszűrődő b6világításnál játszódott 
le a sötét szobában s midőn a lámpa meggyujtatott, 
N émeth csendőr az agyonlőtt rab16 teteméről két 

, lövés által okozott súlyos sebből vérezve emeltetet.t 
fel bajtársai által. Az egyik sebet a rabl6 ejtette 
rajta, kinek goly6ja csipőjét találta, a másik sebet 
pedig azon golyó okozta, melyet félreértés folytán az 
örs vezető az aj t6n belőtt, - ez hasfala izomzatát 
egész hosszában roncsoUa össze. 

A meglőtt ember bullájában, azonnal a fegyver
használat után, az istál16ban elfogott Bakonya József 
14 éves J 6zsi nevű fia, Horváth-Bakonya J6zsef neje 
és a később Tót-Ujfalub61 előkerített Poszavecz :Már
ton, ki Horváth-Bakonyát már rég6ta személyesen 
ismerte s vele összeköttetésben állott, - Horváth
Bakonya J 6skára, a körözött és üldözött gonosztevöre 
ismertek. 

Az előadottakb6l kitünik, hogy Baksa.y Sánd~r 
főhadnagy, - kit ő cs. és ap. kir. Felsége a közbIz
tonsági szolgálatban szerzett érdemeinek jutalmául 
már az lS90. évben mint hadnagyot a Ferencz-
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József-rend lovagkeresztjével legkegyelmesebben ki
tüntetni Inélt6ztatott/:: - Horváth-Bakonya József 
gonosztevő után az előnyomozást a legnagyobb érte
lemmel s szakavatottsággal, kellő hatályossággal s 
kérlelhetlen erély lyel és testi fáradságot nem kimélő 
buzgalommal. hajtotta végre; mert ha ő a 73 kilo
meternyi utat éjjel-nappal, majdnem 21 óráig nyitott 
kocsin utazva, a legzordabb időjárásban csikorgó hi
degben és az akkor uralgott hófuvatagban egészségét 
is koczkáztatva, meg nem teszi: akkor a rabló, ki 
fia vallomása szerint már hajnalban Potonyból eltá
vozni szándékozott, valószinüleg még ma is él és ve
szélyezteti a köz biztonságot. 

De kitünik az előadottakból az is, hogy a rabló 
közvetlen megsemmisítése főleg Németh György 
csendőr halált megvető bátor, elszánt és ügyes maga
tartásának köszönhető. Mert ha e csendőr, a rabló 
lövésétől találva, saját fegyverének el nem sülése 
miatt lélekjelenetét elveszti, a rablót torkon nem ra
gadja és avval - daczára hogy még egy lövés által 
életveszélyesen megsebesíttetett - a halálos tus át ki 
nem vívja; akkor a rabló őt is, de bizonyára az 
ajtóban védképtelenül lógó Baksay főhadnagyot is 
megöli és elmenekül, - mert az istállónál levő két 
csendőr sokkal távolabb volt a szinhelytől, semhogy 
a pillanat alatt véghez "\iihető katastrofát és a rabló
nak a ködös éj leple alatti elmenekülését megakadá
lyozhatták volna. 

N émeth csendőr hősies magatartása s Baksay 
főhadnagy példás viselete, a csendőrség jó hirneve, 
becsülése és belévetett bizalom gyarapításához nagy 
mértékben hozzáj árult, a miről legjobban tanuskodik 
'Somog.v vármegye 1893. évi február hó 6-án tartott 
közgyülésének azon határozata, mely szerint a megya 
közönsége indíttatva érezte magát köszönetének és 
háláj ának kifej ezést adni az által, hogy a főhadnagy 
és a csendőr kitüntetés ét és megjutalmazását kél'te 

.. L. az 1891. évi csend. zsebkönyv 97. és 145. 1. 



B egyllttal oly czélból, hogy a két lövéstől él"t csendőr 
a kórházban a rendesnél job~ ellá~~sban részesüljön, 
neki a vármegye rendelkezésI alapJaból 200 frtot sza
vazott meg. 

Ö cs. és ap. kir. Felsége - legmagasabb kegyére 
méltatva a derék tiszt és csendőrnek kimagasló kö
telességhűségét és vitézségét - 1893. évi julius hó 
30-án Iscblben kelt legfelsőbb elhatározásával legke
gyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy Baksay 
Sándor főhadnagynak, egy hirhedett rablónak külö
nösen nehéz viszonyok között, kézi tusában való el
ejtéseért, a legftJlsöbb megelégedés kifejezése tudtul 
adassék, - Németh György csendőrnek pedig ugyan
ezen alkalommal még többszörösen súlyosan sebe
sülten is tanusított vitéz magatartásaért az I. oszt. 
ezüst vitézségi érmet legkegyelmesebben adományozni 
mél tózta tott. 

Németh György csendőr sebeiből felgyógyult ugyan, 
de szolgálatképtelenné vált, miért is az 1885. évi 
XI. t.-cz. 26. § .. 2. bekezdése alapján legutóbbi be
számítható tettlegességi illetményeinek teljes össze
gével az állandó nyugállományba helyeztetett; nyug
dija tehát az érempótdijjal együtt 375 frt 50 krt tesz ki. 

2. Gábriel Alajos és 
3. Hunyadi Sándor, VI. sz. csendőr- kerületbeli őr

mesterek. 

Egy három ország területén garázdálko-
dott czigánybanda megsemmisítése. 

. A ID. kir. VI. sz. csendőr-kerület délnyugati részén 
Vas és Zala megyékben évek óta kisebb-nagyobb 
idöközökben számos oly bűncselekmény - lopás, 
betörés, rablás, gyilkosság - követtetett el, melyek
nek kiderítése a legszorgosabb utánjárás daczára is 
a legritkább an sikerült azért, mert nyomra vezető 
felvilágosítást és adatot ki sem tudott vagy akart 
~yujtani s a tettesek az eset után eltüntek. Agyann 
Ily esetekben a vándorczigányokra irányult és ezek 
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tényleg iildöztettek is, de mi vel a tett elkövetésének 
vidékéről azonnal eltüntek s járatlan utakon, titkos. 
ösvényeken azonnal Horvát-Szlavonországba vagy pe
dig Stájerol'szágba messze tájakra húzódtak : csak 
igen ritkán sikerült a valódi bűnösöket az igazság-
szolgáltatás kezeibe adni, 

Ezen helyzeten végre az 1892. év folyamán tordai
Sándor László hadnagy, nagy-kanizsai szakasz-
parancsnok gyökeresen lendített. Ezen fiatal tiszt
ugyanis, ki már eddig is kitünt kötelességhű és ügy
buzgó működésével, teljes erővel magát a nyomozásra. 
vetve s azt közel 7 hónapon át majdnem emberi erőt 
meghaladó módon folytatva, oly fényes eredményt 
küzdött ki, mely valósággal \ mintaképeül szolgálhat
a legkitünőbb ügyködésnek. 

A Sándor László hadnagy által vezetett és vég
zett nagy nyomozás kiindulási pont jául azon esetek 
vehetők, hogy ismeretlen tettesek 1892. évi április 
hó 4-én éjjel a zalamegyei Borsfán egy pinczét fel-
törtek, onnan loptak, de még ugyanazon éjjelen s
tájékon két fuvaros t a bánok-szent-györgyi ország-
úton megtámadtak, súlyosan megsebesítettek és ki
raboltak, sőt még ugyancsak ezen éjjelen egy bánok-
szent-györgyi kereskedésbe betörtek és ott loptak; 
ezen esetek után 4 napra pedig - április hó 8-án -
a Muraközben, a !{otor és AIsó-Domborlí. közötti 
országúton a késő esti órákban egy nő, majd ismét 
két utas megtámadtatott, utóbbiak súlyosan meg is
sebesítettek s mindannyian kiraboltattak. 

A beérkezett távirati jelentésekből Sándor had
nagy azon következtetésre jutott, hogy e két - egy-
mástól 36 kilometerre eső - helyen előfol'dult rab-
lásokat ugyanazon tettesek követhették el s nyomban 
táviratilag két száguldó járőrt rnozgósított és a Mura-
átkelőket is a mUl'aközi örsök által megszállatta,. 
nehogy a tettesek a vizen átkelve Horvátországba., 
meneküljenek. Az egyik száguldó járőr Gábriel Alajos.. 
őrmester vezetése alatt, - me ly altiszt akifejlAtt 
nagy nyomozáR folyamán használhatóságánál és 
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ügyességénél fogva Sá~l{lor hadnagy legjobb táma-
zává vált, - Dobrovlts Gyula őrmester, Horváth 

Sándor III., Baán György, Tóth Márton, Komjáti 
István, Illés György és Kajsza Ferencz csendőrökből 
.állva, Bánok-Szt.-György környékére irányíttatott, mÍCY 
a másodiknak, mely Németh István őrmester veze~ 
iése alatt Leszár Mátyás, Takács József, Borrai Lajos 
,és Törzsök Pál csendőrökből állva, a Muraközbe nyo
mult, az előzetes intézkedések rnegtétele után ápl'ilis 
.hó 9-én a Kotor községbe kiszáll ott Sándor hadnagy 
maga állott élére. 

Sándor hadnagynak a tett szinhelyén megfelelő 
erővel való azonnali megjelenése, illetve az általa 
l'ögtön megindított üldözés és annak szabatos és ész
szerű keresztülvitele a 199szebb eredményre vezetett. 

Sándor hadnagy ugyanis április hó 9-én megtudta, 
:hogy az nap reggel 7 óra tájban a petriventei csár
dában 5-7 különös kinézésü s felette gyanus és 
horvátul beszélő egyén tartózkodott, kikl'e a károsok
tól nyert homályos személyleírás némileg talált. 
Miután ezek nagyobb mennyisét5ü bor és pálinka el
fogyasztása után onnan ismét eltávoztak, kilétük ki
pubatolása czéljából Sándor hadnagy Németh István 
-őrmester alsó-domborui örsparancsnokkal és Leszár 
Mátyás csendőrrel kocsin Petriventére sietett, a többi 
legénységet pedig a Mura átjárásának szigorú fel
ügyelése miatt Kotorban hátrahagyta. 

Petriventén, hová az üldözők este 9 óra tájt meg
érkeztek, Sándor hadnagy megállapítoLta, hogy az 
ott reggel megfordult egyének - bár kilétüket a 
korcsmárosnak és másoknak hozzájuk intézett kér
dezősködéseire mámoros állapotuk daczára el DeIU 
árulták - horvát czigányok voltak s hogy nagyobb 
pénzösszeg vol t náluk. 

Innen a további nyom Egyeduta község korcslllá
jáig vezetett, hol a gyanuba fogott egyének ugyancsH/k 
'9-én zeneszó mellett alkollyatig ruulattak. I tt azonban 
n yomuk veszett, mert a czigá.nyok - két.ségteleuül 
n etálli üldözőik félrevezetése czéljából, illetve hOO •

T 
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a lakosság az üldözőket útba ne igazíthassa, - a 
korcsmából elmenve a hányan voltak, majdnem annyi 
felé távoztak el. 

l\1ivel kizártnak volt tekinthető, hogy az üldözött 
czigányok a Mura folyón Kotor községnél már át
kelhettek volna, a mennyiben az ottani rév a hátra
hagyott csendőrök által őriztetett: most arról kellett 
gondoskodni, hogy úgy a letenyei híd, valamint az 
összes át járók is mielőbb őrizet alá vétessenek, mert 
tapasztalat szerint a czigányok Horvátországba leg
inkább a letenyei hidon szoktak átmenni. Ennélfogva 
Sándor hadnagy táviratilag utasította a perlaki és 
csáktornyai örsöket a murai át járók felügyelésüre, 
míg maga Né1neth őrmesterrel és Leszá1' csendőrrel 
E~yedutáról kocsin a letenyei hidhoz sietett, hova 
április hó tO-én reggeli 2 órakor érkeztek meg s hol 
felváltva lesállást tartottak, az erdők átkutatását 
czélszerűbbnek találván nappaira hagyni, mivel éjjel 
a sQtétségben úgy sem láthattak volna valamit. 

Reggeli 5 óra tájban Sándor hadnagy a letenyei 
örsön egyedül hon levő Szalai József csendőrt maga 
mellé véve, az egy kilometerre fekvő Egyedutára 
ment gyalog vissza, hogy a czigányok eltünt nyomát 
valami úton-módon felfedezhesse. De a fe1tünés el
kerülése végett loövid idő mulva ismét visszatért 
Letenyére, Szalai csendőrt azonban a czigányok 
megfigyelése végett Egyedután visRzahagyta. 

Sándor hadnagy ugyanis azon Ineggyőződésben 
volt, hogy a czigányok Letenye környékén valahol 
az erdőben meghúzódtak és csak alkalomra várnak 
hogyalVlura hídján átkelhessenek. Ezen feltevés 
helyesnek bizonyult, a mennyiben Szalai csendőrnek 
már délelőtt 9 óra tájban sikerült Egyedután meg
tudni, hogya keresett czigányok a községtől nem 
messze fekvő kis erdőben tanyáznak, miről ő Sándor 
hadnagyot küldöncz útján azonnal értesítette. 

Szalai csendőr azonban a siker relnénye által ma
gát elragadtattit. Be nem várva a hadnagy intézke
dését, néhány közgégi eskihltet baltával felfegyver-
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kezve magához vett és kocsin indult a közeli kis 
erdő felé; nehogy azonban a czigány ok u' csendőr 
láttára szétfussanak, Szalai csendőr a kocsiban le
feküdt s így igyekezett a czigánybandát megközelí
teni. A mint a kocsi a czigánykaravánhoz 50-60 
lépésnyire ért, Szalai csendőr a kocsir61 hirtelen 
leugrott, de a czigányok abban a pillanatban sátoruk 
visszahagyásával a szélr6zsa minden irányában szét
futottak. Ennek daczára Szalai csendőrnek csakhamar 
sikerült egy czigány férfit és két nőt elfogni, kiket 
a polgári egyének őrizetére bizott; azután a Letenye 
felé menekülő két czigány után iramodott, helyesen 
okoskodván, hogy azon négy férfi, kik a Mura felé 
menekültek, úgyis a hídnál lest á1l6 csendőrök ke
zeibe szaladnak. - Midőn látta, hogy a két czigány t 
ut 61 nem érheti, reájuk kiáltott s midőn többszörös 
kiáltás daczára nem álltak meg, utánuk lőtt; de 
eredménytelenül, mivel a gyors futást6l maga is fel
hevülve lévén, nem czélozhatott biztosan. 

E közben Sándor hadnagy a Szalai csendőr által 
hozzá menesztett küldöncz által a czigányok felfede
zéséről értesülvén, Letenyéről kocsin sietett az Egyed
uta melletti kis erdőhöz és útjában Szalai csendőrt 
épen szembe jönni találta, a mint az a Letenye felé 
menekülő két czigány t üldözte. Ekkor Sándor had
nagy a czigányok elébe sietett és a mint közelükbe 
ért, őket a forg6pisztoly készen tal·tása mellett letar
t6ztatta. Csa,khamar odaért Szalai csendőr is, ki által 
a hadnagy az eddig letart6ztatott öt czigállyt egyelőre 
a letenyei kir. járásbir6ság fogdájába kisértette. 

Miután Sándor hadnagy Szalai csendőrtől érte
sült, hogy az elmenekült négy czigány a murai füze
sekbe húz6dott, ő lnaga a füzeseknek indult, honnan 
nemsokára két czigány t zavart ki, kik a Mura hídja 
felé menekülve, ott a lövések által már figyelmessé 
lett Németh őrmesterrel találták magukat szenl ben. 
Az őrmester láttára az egyik cZIgány futásnak eredt, 
de miután Németh őrmester ULal.la iőtt és a löved~k 
közvetlenül a czigány orra előtt l'ÖPÜlt el, ez annyira 

I 

I 
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meahökkent hogy az őrmester úgy öt mint a má ik:
czigány t is könnyü szerrelletartóztathatta és azután: 
a kezükben volt, de a letartóztatás pillanatában a 
közeli árokba dobott 2 drb töltött kétcsövü pisztolyt 
és 1 drb töltött forgópisztoly t az árokból kiszed- 
hette. - Időköz ben Sándor hadnagy is a 1\1 ura 
hfdjához ért és ezen két czigány t is a járásbiróság" 
fogdájába kísértette. 

Ugyanezen nap, azaz április hó 10-én, délben a 
Gábriel Alajos őrmester vezetése alatt álló száguldó · 
járőr is nyomozása közben Letenyére érkezett, Iua
gávaI hozva mint bűnjelet egy vas nyársat és két 
botot, melyek a bánok-szt.-györgyi útonállásnál sze
repeltek; - tényleg tehát bevált azon feltevés, hogy 
az elől felsorolt bűntetteket egy és ugyanazon banda . 
követte el. 

Sándor hadnagy a most már 11 főre szaporodott 
legénységet arra használta fel, hogy még az nap dél
után különböző irányban járőröket küldött ki ft többi , 
elmenekült czigány üldözésél·e. A már elfogott czi
gányok felfegyverkezett voltáról és igen gyanus maga
viseletéből Sén dor hadnagy ugyanis azon-
később a fejlemények által igen helyesnek bizo
nyult - következtetésre jutott, hogya leta11 tóztatott 
czigányok egy igen veszélyes rablóbanda tagjai; ő 
tehát el volt reá készülve, hogy ravasz és vaklllerő . 
módon tagadni fognak mindent és így, ha ered
ményre akar jutni, csak hasonló ügyességgel és eszé
lyességgel boldogulhat velük. 

A kiküldött járőrök közül a Gábriel őrmester ve
zetése alatt álló még az nap nyolcz czigány nőt és .. 
nehány gyermeket tartó7.tatott le és kisért be Lete
nyére, míg a többi járőrnek nen1 sikerült több czi
gányra bukkanni és a Szalai csendőr által elszalaszt/a-
tott két czigány férfi is csak jóval később lett Sándol ~ 
hadnagy által Horvát-Szlavonországban eHogva. 

Sándor hadnagy ekkor a czigányok kikér,lezésé
hez fogott. De, a mint előre volt látható, a czigányok 
hazugságo kkal igyekeztek magukl'ól 11linden gyanu 
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elhárítani és furfangjuk annyira ment, hoO'y az első _ 
külön-külön eszközölt kikérdezésnél - °mind az öt 
férfi Illagát Baranya Károlynak és a 10 nő mind
egyike ma?át Horv~t .. ~arának nevezte meg. A nők 
megmotoz asa rendklvuh eredménynyel járt a meny
nyiben náluk több úri szabásu ruhát, fin~m fehér
nemüt és II fejke~dőt, ,egy faz,ékban pedig, melyben 
,paszuly fott, ezust penzt talaltak. A motozás ered
ménye, a feltünően nagy költekezés a korcsmákban 
valamint azon körülmény hogy a letal·tóztatott fér~ 
1iak lnind felfegyverkezve voltak s hogy valamennyi 
egy és ugyanazon nevet vallotta sajátjának, Sándor 
hadnagyban még inkább megerősítette azon gyanuját 
és feltevését, miszerint az elfogott czigányok egy 
felette veszélyes bn,nda tagjai: ezért a további kikér
dezésllél a legkisebb mellékkörülményekre is ügyelt, 
hogy a ravasz czigányokat ellenmondásokba keverve, 
nekik csapdát állíthasson. 

Ezen fáradozása nem is volt meddő, a mennyiben 
a kikérdezés során azt észlel vén, hogy a czigányok 

..-:egyike - kinek neve később Sárközi Balázsnak 
-(Kank) bizonyult - a gyanut mindenképen magáról 
-elhárí tani igyekszik és társainak elárulására némi 
hajlamot mutat: ennélfogva Sándor hadnagy ezen 
czigány t hosszas rábeszélés, sőt pénzigéretekkel is 
-arra birni törekedett, hogy társai valódi nevét el
'árulja. Ez végre sikerült is és így megállapíttatott, 
.hogy a banda tagjai többféle n.é,:re hallgatn,ak:. ~ 
Szalai csendőr által elfogott cZlgany neve Sarkozl 

_.Adám (Háclán), a hadnagy által személyesen letart6,z
-tatottak nevei Sárközi Balázs tI{ank) és Kokas Istvttn 
(Stefl ), a Németh őrmester és. I:e8z~r csendőr á~t~l 
elfogottaké Czenner János (PIpI)? kl a bn,,~da feJ~ 
volt és Horváth György (Hankq, - a uok nevel 
pedig Horváth J ana, Horváth Bara I, I-Iorváth Barit IL 

-Horváth Bara III, Horváth Bara IV, C~enller l\ffll'ft, 
Horváth Teréz Horváth l\1ara I, Iiol'vath l\fara II 

. és Baranya A~na. Ezen neve~en. ki~~H kés "Lb lnég 
J'ki.HÖllb ;jző czigány csúfnevek IS kHlel'ultek. 
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Három napba került, míg Sándor hadnagynak~ . 
Gábriel és Németh őrmesterek, valamint a horvátu1 
beszélő Leszár csendőr ügyes közreműködése mellett 
sikerült a czigányok valódi neveit megállapítani. Ez 
után azt kellett kipuhatolni, hogy ezen czigánybanda 
mely vidéken járt és a korcsmákban való túlkölte
kezéshez honnan szerezték a pénzt? De ez nem men t , 
oly könnyen és végre Sándor hadnagy belátta, 
hogya ravasz és furfangos czigányokkal szemben 
csakis csel alkalmazásával boldogulhat. Ennélfogva a 
hadnagy - mikor a czigányok neveit Sárközi Balázs 
(Kank) czigánytól félig-meddig megtudta - mind
egyik czigány t külön-külön nevén szólítva, mind
egyiknek megmondotta, hogy állítólag melyik társa 
árulta őt el, sőt egyik-másik czigánynak szemébe 
mondotta, hogy ez és ez a társa elárulta, hogy a 
Kotor mellett elkövetett rablásnál amaz volt a fő
czinkos és többi társai csak az ő rábeszélésére vettek 
a rablás ban részt. 

Ezen ügyes cselfogásnak fényes eredménye volt. 
A czigányok azt hivén, hogy társaik őket tényleg el
árulták, egymást közt öSRzevesztek és most már egy
mást túlliczitálva lassanként vallani kezdettek. Ezen 
úton sikerült megtudni, hogya Tánczos István bázai 
és a Breuer Ignácz bánok-szt.-györgyi lakosok kárára 
a betöréseket, valamint a Varga Vendel és Czigány 
János zebeczki lakosok s Musztács Ilona, Kollarics 
Imréné és Haszán Mátyás mura-vidi lakosok kárára 
a rablásokat csakugyan a már letartóztatott czigány ok 
Kovács György (Gacsa) és Sárközi István (Dilina) 
nevű - elmenekült - társaikkal követték el. 

Ezen beisrnerések folytán Sándor hadnagy, 
a bűncselekmények teljes bebizonyítására és a bűn
j elek beszerzésére Gábriel és N én~eth őrmesterek 
vezetése alatt a helyszinére járőröket küldött. Ezen 
járőrök ott a helyszinén szembesítették a czigányokat 
a károsokkal és egyáltalán eme bűneseteket a leg
aprólJb részletekig megállapították. 

Ezen öt bűncselekmény kiderítése áPloilis hó 19-én 
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'IDár teljesen be volt fejezve. Az elrablott 57 írt 
18 krból a czigány oknál már csak 15 frt találtatott, 

: 3, többi pénzt elmulatták. 
A letartóztatott czigányok kikérdezése folyamán 

rSándor haclnagy azon meggyőződésre jutott, hogy 
.azok nemcsak az általuk már beismert büncselekmé
nyeket követték el, hanem ezeken kívül őket még 

. sok más gaztett elkövetése is terheli. Nevezetesen 
.azon körülményből, hogy ezen czigányok egy 
része 1\'Iura-Szt.-Márton vidékéről való, más részük 
pedig stiriai illetőségü s így Mura-Szt.-Mártonban 
többször megfordulhattak, - a hadnagyban azon 
gyanu fogamzott meg, hogy az 1891. évi január hó 
2-a és 3-a közötti éjjel Rosenberg Gyula mura-szt.
mártoni kereskedőn elkövetett rablógyilkosság is a 

-fogva levő czigányokat terheli. Ugyanis nevezett ke
loeskedőt ismeretlen tettesek, miután bolt jába betörtek 
volt, lelőtték s tőle 200 írt készpénzt, egy zsebórát 
és egyéb ékszert, valamint rőfös árut is összesen 

-"300 írt értékben elraboltak. 
Sándor hadnagy tehát ezen irányban is kiterjesz

tette a nyomozást és ebben nagy segítségére volt egy 
-véletlen körülmény. 

Schápy István örsvezető ugyanis, akkori bellatinczi 
. örsparancsnok, április hó elején egy Bellatinczon 
elkövetett betöréses lopás tettes ei után nyomozván, 
megtudta hogy egy Kokas F'erencz (Hanka) nevű 
vashidegkúti illetőségü czigány Obál Balázs musznyai 
lakosnak egy ezüst órát adott el. Ez az örsvezetö 

- előtt gyanus nak tünt fel; gyanuja még növekedett, 
mülőn az órát megtekintve észre vette, hogy az egyik 
mutató hiányzik és eszébe jutott, hogy a Rosenberg 
mura-szt.-mártoni kereskedőtől elrablott órának szin
tén hiányzott egyik mutatója. Ezért az órát elkobozta 
és az özvegynek bemutatta, ki is az órát mint meg
gyilkolt férjének volt tulajdonát felismerte. Igy tehát 
már igazolva volt, hogy az óra ama rablógyilkosság-

ól származik. 
Most Schápy örsvezető a czigány t tartóztatta le, ki 

) 

I 
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azt vallotta, hogy az órát egy előtte ismeretlen czi
gánytól vette. Az örsvezető ezután még négy czigány t, 
névszerint Baranya János (Hanzi), Czenner János 
(Fidri), Baranya János (Csács) és Czennel' János 
(Sutló) tartóztatott le a mura-szt.-mártoni rablógyil
kosság gyanuja miatt, de érdemleges eredményre ve
lük nem tudott jutni. 

Miután Sándor hadnagyaszökésben levő két 
czigány kézrekerítése iránt a legszélesebb intézkedé
seket megtette s igy többek közt a határszéli örsöket 
is távirati utasításokkal látta el: Schápy örsvezetö 
is tudomására jutott annak, hogy Sándor hadnagy 
Letenye vidékén nagyobb számú czigány t már letar
tóztatott s miután az örsvezető által letartóztatott 
czigányok azt állították, hogy ők ismerik a mura
szt.-mártoni rablógyilkosság tetteseit és hogy ezek a 
Mura mentén csavarognak ; ennélfogva Schápy örs
vezető Csicsis János csendőrt maga mellé véve, az 
öt czigány t kocsin bevitte Letenyére, hol április h6 
15-én megérkezett. 

Itt Sándor hadnagy az öt czigány t kikérdezés alá 
fogta és e közben az egyik vén czigány t - Baranya 
Jánost (Hanzi) - sikerült neki megnyerni arra, hogy 
az az ablakon át a hadnagy által elfogott czigányok 
személyazonosságát igazolja. Ezen vén czigány tény
leg megismerte a fogdában levő czigánytársaságot és 
így valódi nevük kétségtelenül megállapíttatott, mi 
által Sándor hadnagy nyomozásának sikerét már 
biztosÍtva látta. 

Ismét a már egyszer alkalmazott és sikeresnek 
bizonyult cselfogáshoz folyamodott most. A czigá
nyoknak ugyanis külön-külön azt mondá, hogy a 
rablágyilkosságot a többiek már elárulták ; ennek 
folytán a czigányok egymás ellen felingerelve, csak
ugyan egymásra árulkodni kezdettek, a rablógyilkos
ságot egymásra tolva részben beismerő vallomást 
tettek és a további nyomozáshoz a kellő támpontoka.t 
megadták, minek alapján azután az egész eset tel
j esen kideríttetett. 
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Az eddigi nyonlozások és felfedezések Sándor 
hadnagyban még inkább megerősítették azon meg
győződést, hogy a fogva levő czigállyok egy rég ga
rázdálkodó, veszélyes rablóbanda tagjai, s ő - az 
eddig elért siker által buzdítva, - arra törekedett, 
hogy eme rablóbanda összes tagjait kézhez kerítse és 
az általuk elkövetett összes bűncselekmények et kide
rUse. Rogy pedig ezen szövevényes ügyben minél 
sikeresebben járhasson el, a czigánybanda egyes fé
lénkebb tagjait anyagi áldozat árán is besugóul igye
kezett megnyel'ni, a mi neki hosszas rábeszélés után 
sikerült is, a mennyiben Kokas István (Stefi) cz~gány 
e szerepre vállalkozott és a banda tagjait különböző 
bűncselekményekkel vádolva, így a további nyomo
zásnak helyes kiindulási pontot szolgáltatott. Ezen 
czigány ugyanis nemcsak a mura-szt.-mártoni rabló
gyilkosságban való részvételét, hanem azt is bemondá, 
hogy ő l\Iuraszombat vidékén sok orgazdát ismer, 
kiknél többrendbeli lopásból eredő ruhanemüek és 
egyéb tárgyak is el vannak rejtve s hogy ö aVeren 
János regedei szab6mester kárára 1891. évi deczem
ber hó 4-én 165 frt értékben elkövetett rablás tette
seit is ismeri. 

A mint Sándor hadnagy ezen adatok tudomására 
jutott, e14atározta" hogy a nyomozás súlypontját 
Mura-Szt.-Márton és Muraszombat vidékére helyezi 
át; ennélfogva április hó 20-án a már letartóztatott 
10 czigány férfi és 10 növel, valamint a Gábriel Alajos 
őrmester vezetése alatt Schápy János örsvezető, Illés 
György, Kajsza Ferencz, Leszár Mátyás és Csicsics 
János csendörökből újból összeállított száguldó jár
őrrel Alsó-Lendván át gyalog Mura-8zt.-Mártonra el
indult és egyidejüleg táviratilag intézkedett, hogy az 
összes a környéken kóborló gyanus czigányok letar-

. t6ztassanak és Mura-Szt.-Mártonba kisértessenek. 
Már útközben sikerült Gábriel őrmestel'nek ügyes 

és körültekintő eljárása folytán Mtu'a-Szerdahely vi
dékén az erdőben egy czigány-karavánt letart6ztatni, 
mely két férfiböl - Horvát János (Funi) és Körbler 
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Adolf (Andor) s 10 nőből állott. Mi vel azonban ily -
imm{u·, a gyermekeket nem is számítva, 32 fől·e fel
szaporodott - nagy tömeggel az előrehaladás igen 
nehézkessé vált; azért a nőket és gyermekeket, -
kiknek letartóztatására magát leginkább azért hatá
rozta el, nehogy azok a még le nem tartóztatott czi
gányokat értesítsék és így a nyomozást meghiÍ1sít
sák, - Sándor hadnagy csendőr-őrizet alatt további 
intézkedésig Alsó-Lendván visszahagy ta, ő maga pe
dig a 12 czigány férfivel és a száguldó járőrrel tovább 
menve, április hó 21·én Mura-Szent-Mártonba meg
érkezett. 

Itt Sándor hadnagy mindenek előtt a Rosenberg 
kereskedőn elkövetett rablógyilkosságot teljesen ki
derítette és a bűnjeleket is beszerezte. Mivel azonban 
a beismerésben levő tettesek közül még kettő -
Sárközi László (Drasek) és Kokas Mátyás (Tanke) -
nem voltak letartóztatva: ennélfogva a hadnagy ezen 
ismeretlen helyen csavargó veszélyes gonosztevők 
kézrekerítését tűzte ki czélul magának. 

De miután időközben több oly bűncselekmény nyo
maira is akadt, melyek részint Stájerországban ré
szint Muraszombat vidékén követtettek el s mivel az 
orgazdák is túlnyomóan ezen vidékén laktak: ennek 
következtében Sándor hadnagy a nyomozás köz
pontját Muraszombatra tette át, hová az egész kara
vánnal április hó 24-én érkezett meg. 

A már többször említett módszerét ismét alkal
mazva, sikerült neki a kevésbé terhelt Horváth János 
(Funi) czigány t is besugóul megnyerni és ezen czi
gány azután a további nyomozások folyamán igen 
fontos, megbecsülhetlen szolgálatokat tett. Igy az ő, 
valamint a már előbb lekenyerezett Kokas István 
(Stefi) és Baranyai János (Hanzi) czigányok besugása 
folytán rövid idő mulva Sándor hadnagy igen sok 
bűncselekmény tettes einek és az orgazdák kinyomoz
hatásához adatokat nyert: nevezetesen a Veren János 
regedei szabómesternek 1891. évi deczember hó 4·én 
történt kirablása, az 1888. évi szeptember hó 13-án 

9 
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özv. E.al'dinár Francziska felső-regedei lakosnál 803 frt 
20 krnyi kárt okozott betöréses lopás az 1899 
évi márczius hó 29-én Stimecz Antal czal'~vdári (ho;: 
vátországi) lakos kárára 400 frt értékű betöréses lo
pás, a~ 1891. ,évi a~g~lsztns ~ó 19-én Skok Mihály 
kapellal (horvatorszagl) rendőr meggyilkolása és 
ugyanakkor Rosenberg Lipót ottani kereskedő kárára 
elkövetett betöréses lopás kiderítéséhez. Ezeken kívül 
a megnevezett három czigány még több apróbb ada
tot is vallott be, mely körülményből Sándor had
nagy annak tudatára ébredt, bogya tulajdonképeni 
nyomozás csak most kezdődik; de egyszersmind szi
lárd elhatározása volt a nyomozást kitartással és a 
legnagyobb körültekintéssel folytat.ni s addig meg 
nem nyugodni, míg azt sikeresen be nem fejezi . 

. A. legnagyobb nehézséget az okozta, hogy a czigá
nyok az elkövetett bűncselekmények szinhelyét, a 
személyeket és az orgazdákat névszerint megnevez:ni 
nem tudták, Illinélfogva minden egyes eset kinyo
mozásánál az illető gonosztevő vagy besugó czigány t 
járőrrel a hozzávetőleges leírás után sejtett hely
szinére kellett küldeni, bogy ott a bűncselekmény 
károsai és esetleg az orgazdák megállapíthatók le
gyenek. Ez oknál fogva a letartóztatott czigányokat 
nem lehetett a biróságnak átadni s minthogy ökkor 
már 20 czigány férfi, 33 nő és 29 gyermek, összesen 
tehát 82 fő állott őrizet alatt és előrelátható volt, I 
hogy ezen szám napról-napra szaporodni fog: ennél
fogva Sándor hadnagyaczigányoknak a kincstár 
költségén leendő élelmezése iránt felterjesztést tett 
és azt a belügyminister úr táviratilag engedélyezte 
is, mi által az egyik nehézség elhárÍttatott. . 

Hogy pedig Sándor hadnagy ezen l'endkívül kl
terjedőnek igérkező nyomozást kellő erővel folyt~t
hassa, egy állandó száguldó járőr összeáll~tásn, Vt~lt 
szükségessé és a letartóztatott czigányok örz.ése "é
gett is több csendőrt kellett még összevonn.l, n1e1r 
czélra még a körmendi szakasz legénységéből 18 ~? ~ő 
rendelkezésére bocsáttatott. Az állandó száguldó Jal'or 
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a következők ből állott: Gábriel Alaj os és Hunyadi 
Sándor őrmesterek, Schápy János örsvez~tő, Németh . 
Pál I, Bébecz József, Leszár Mátyás, 01"i Sándor,. 
Illés György, Csicsics János és Polmann Vincze 
csendőrök, kik a nyomozásban végig kitartottak; to
vábbá l"észt vettek még időnkint is a nyomoZ'ásban, de 
többnyire a czigányok élelmezése és őrizete körül 
teljesÍtettek igen fáradságos és felelősségteljes szol-
gálatot a következők: Németh István őrmester, Ha· 
betler Vincze, Törzf:ök Pál, N emecz Ferencz, Zsu-
pancsi<;s Imre, Drucker Gáspár, Istenes József, Ma
ráczi Agoston, Mátéffy Sándor, Maurer János, Szilvás . 
János, Csizmadia Imre, Kajsza Ferencz és Horváth 
István csendőrök. 

Sándor hadnagy ekként előkészl1lve, a bűnm~elek-· 
mények kinyomozását most már akként eszközölte,.. 
hogya czigánybesugók bemondása alapján különböző 
irányban részint személyesen kiszállt, l'észint ügyes 
járőröket küldött ki a helyszinére, hol azután a~ 
illető bűncselekmény tpljes kiderítése eszközöltt-·tett . . 

E közben Hunyadi és Gábriel őrmesterek és Schápy 
örsvezető is ügyesen felhasználták a czigányok gyön
géit és a nyomozás során elejtett egyes szavuk s · 
magában véve lényegtelen bemondásuk után annyi 
adatot szereztek be, hogy ezek alapján az 1890. évi 
augusztus hó 4-én gr. Szapáry Géza muraszombat.i 
lakos 345 frt 80 krnyi kárára elkövetett betöréses 
lopás, az 1891. évi szeptember hó 12-én Hniber 
József radeini (stájerországi) lakos kárára elkövet~tt 
190 frt értékü betörÉ ses lopás, az 1891. évi 
augusztus hó 16-án Susztz Ferencz zeltingi (Rtájer- · 
országi) illetőségü fiún elkövetett rablás 20 frt ér
tékben, az 18~0. évi augusztus hó 20-án Kirbisch 
Fel"enCZ szentendrei-windischbüchli (stájerországi) la-o 
kosnál 1000 frtnyi kárt okozott betöréses lopás és az. 
1891. évi deczember 8-án Vugrincsics János csendlaki 
lakos kárára elkövetett lopás tetteseit megállapítani s
a bűnjeleket előkel'Íteni lehetett és így azután ezen bűn
tények is igen rövid ülő alatt teljesen kidedttettek .. 

1 ~!: 
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l\Ii~~ez azon~an rendkívül, nagy fáradsággal és 
megel őltetéssel .J árt, a mennyIben a tények meO'álla 
pítása és a bűnjelek beszerzése végett Vas és Zala~ 
~egyék nagy részében, sőt Stájerországban is össze
'VIssza kellett utazgatni és ez több hetet vett igénybe 

Május hó 25-én végre Sándor hadnagy 15 bűn~ 
-tényt már annyira kiderített, hogy a letartóztatott 
czigányok közül harminczhatot 14 drb tényvázlat 
melletl a nagy-kanizsai kir. törvényszéknek, ötöt 2 drb 
tényvázlattal a muraszombati kir. járásbiróságnak és 
2~ czigánynőt a muras~ombat! és, letenyei szolgabil'ói 
llllvataloknak adhatott at; utobbIak ellen ugyanis a 
.,csavargáson kívül más terhelő cselekmény nem de-
.l"ült ki. 

Most tehát még 14 czigány maradt őrizet alatt, 
Kiket a bíróságnak akkor még nem lehetett átadni, 
mert őket több oly bűncselekmény elkövetése ter
helte, melyekre a telj es bizonyíték még nem volt 
-megállapítva. Ezenkívül pedig a már kiderített bűn
:tettek egyes főbb tettesei is még nem voltak kézre
.kerítve. 

Sándor hadnagy most ezen kóbor czigányok fel
keresését és letartóztatását tűzte ki feladatául, a 
minél útmutatásul szolgált neki azon körülmény, 
_hogy az egyik szökésben levő czigány --- ezennel' 
Károly (Pupás) - a Muraszombaton fogva levő any
jához egy - a verőczei (horvátországi) postán fel
adott - ajánlott levelet küldött. E levélből körül
belül gyaníthatván hogy nevezett czigány hol 
-tartózkodik s miután Horváth János (Funi) czigán;v 
arra vállalkozott hogy hajlandó az erdőkben a eZl
gánybandák titkos útait felfedezni; Sándor hadnagy 
Jn áj us hó 28-án Gábriel és Hu~y~di őrmesterek, 
Le8zá-r, Németh, Bébecz, Illés, Ol'~, Poll?nann . és 
J:stenes csendörökböl álló száguldó járőrt, valauuut 
Horváth János (Funi) besugó czigány t maga n1:11é 
--véve vasuton Veröczére elutazott; ellenben Sohapy 
-örsv~zetőt Csicsics csendőrrel a még a bir6ságotl/k át 
nem adott 14 czigány őrzése végett Muraszomoaton 
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visszahagy ta, míg a körmendi szakaszból, oda vezé
nyelt 10 csendört örseikre bevonultatta. Es itt mind
járt mag akarjuk említeni, bogy Schápy örsvezető -
addig míg a hadnagy távol volt - derekasan fel
használta az időt, a mennyiben a czigányokra a már
meglevő adatok alapján öt kisebb betörést derített 
ki teljesen, minek folytán az őrizet alatt álló 14 czi
gány közül hetet 5 drb tényvázlattal a, muraszombati.. 
kir. járásbiróságnak átadhatott. 

Sándor hadnagy május hó 28-án este Verőczére 
érkezve, azonnal a helyi hatósággal és a magy. kir .. 
horvát-szlavon csendőrséggel érintkezésbe lépett s· 
ennek megtörténte után a keresett czigányok után a. 
nyomozást rögtön megindította. Miután ő azon fel
tevésből indult ki, hogy a czigányok a környékbeli 
korcsmában megfordulhattak és így a czigányok tar
t6zkodására csakis a korcsmárosoktól nyerhet némi 
felvilágositást: ennélfogva ő e czélból a száguldó' 
járőrrel mindenek előtt sorba járta a környékbeli 
falvakat és korcsmákat. Ezen számításában Sándor 
hadnagy nem is csalatkozott, mert már május hó-
28-án éjjel 12 óra felé Spisics-Bukovecz községbe· 
megérkezve, ott Grün Móricz korcsmárostól meg
tudta, hogy pár hét előtt nála czigányok jártak s.. 
ezek egyike általa német levelet is iratott, az elfo
gyasztott bor ára fejében pedig egy kosár fehérnemüt 
hagytak nála zálogban, megigérvén, hogy nehány 
hét mulva visszatérnek, mely határidő azonban már
letelt. 

A korcsmárostól nyert személyleírásból Sándor 
hadnagyaczigányban, ki a korcsmáros által a le
velet iratta, rögtön a keresett ezenner Károly (Pupás)' 
czigányra, ki a levelet anyjának Muraszombatra. 
küldötte, iSUlervén, most már e nyom után haladva. 
Bresztovácz községbe ment, hol ujabb nyomokra 
bukkant, a mennyiben a lakosoktól megtud~a, hogy 
a faluban rövid idő előtt czigányok jártak. Es csak
ugyan a falu végén egy a czigányok által nemrég 
elhagyott tüzhelyet talált, minek folytán - miutáTh 



:a vele ~olt Funi czigánynyal ~ czigánytanyát és 
annak korllyékét szorgosan megvIzsgálva, csakhamar 
"az erdőben a f~ágakra , kötöt~ bogokat, majd itt-ott 
'ongyokat elszorva talalt, mIre nézve Funitól azon 
~elviláp~s~tást nye~te.~ hogy a czigányok ezen jelek 
altal lltIranyokat Jelolték meg - a száguldó járőrt 
háro J? ~árőrbe ~eoszt~~, ~ülön~ö~ő irányban, de mégis 
.a cZIganyok altal kIJ elolt fOlranyt követve, akként 
indította az erdőbe, hogyajárőrök vele N ovo-Sello 
községben május hó 31-én este találkozzanak. 
,E~~n h~lyes intézk~dés. ?~m is m~ra~t eredmény 

nelkul, mIvel az egyIk Jarör - GabrIel őrmester, 
Leszár és Pollm,ann csendőrök - az erdőben csak
ugyan egy czigánykaravánra hq.}rkant és azt az idő
közben odaérkezett Nélneth, O"'i, Bébecz és Illés 

'ésendőrök közrdműködése mellett észrevétlenül meg
l epte és egy czigár .y kivételével, - ki a meglepés 
:pillanatában t~volabb állt és elillant, - le is tal'
· tóztat~a. 

':\.z elfogott czig! u,,"'ok : Baranyai János (Holi), 
I~okas István (Fingó), Kris Teréz (N an us), Kris Julia 
Agyula), Horváth Borbara (Fani) és Horváth Teréz 
(Czicz) neveit Sándor hadnagy Funi czigány segé
yével állapította meg, valamint azt is, hogy az el

menekttlt czisányt S7.atur Ignácznak (Kank) hívják 
és az egyike a legveszedelmesebb gazembereknek. 
1.i.. letartóztat''': j czigány karaván veszélyes voltát leg-

j obban bizonyítja azon körülmény, hogy a motozás 
alkalmával náluk 1 drb töltött forgópisztoly és több 
előltöltő egyszerű pisztoly találtatott. 

Sándor hadnagyaczigányokat kikérdezés alá 
fogva, Funi besugójának ügyes és ravasz közbe~· 
járása mellett megtudta, hogy a letal'tóztatott eZi

gánykaraván Pünkösd napjára egy másik. czig~uy
karavánnal a Grubisnopolje község mellett! el'doben 
találkozást állapított meg. A czigányok továbbá ezen 
karaván tagjainak neveit is bevallották s ime meg-
v oIt a rég keresett czigányok biztos nyoma. . 

Sándor hadnagy tehát - miútán Pünkösd napja 
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(j unius h6 5.én) pár nap mulva bekövetkezendő volt -
járől'ével és az erős fedezet alatt tartott czigányokkal 
GrubisnopoljértL (Horvátország, Belovár m.) ment, hová 
junins h6 l-én megérkezve, az erdőben a czigányok 
útmutatása mellett felkereste a találkozásra kitűzött 
helyet - egy rég elhagyott czigánytanyát, hol a tűz
hely fölött egy fa tövében a titkos jelet, egy a földbe 
szúrt faágat, melyre egy rongydarab volt tűzve, fel 
is találta. Ezen titkos jel azt jelentette, hogy e helyen 
az ismerős czigánykaravánok találkozni fognak. 

Miután az eddig letart6ztatott czigányok vala
mennyien jól voltak felfegyverkezve, Sándor had
nagy tisztában volt azzal, hogy itt mindenre el kell 
készülve lennie s hogya kérdéses czigánybandát 
csakis lesállás és csel alkalmazásával kerítheti 
kézre. - Ennélfogva a legmesszebb menő intézke
déseket megtette, - nevezetesen: Grubisnopolje 
község biráját felkérte, hogy az esetben ha a köz
ségben czigányok jelennének meg, azokat - ha csak 
lehetséges - a községi rendőrökkel fogassa el s ennek 
megtörténtéről őt azonnal értesítse; ő maga pedig 
a száguld6 járőrrel és a már letartóztatott czigá
nyokkal a község mellett levő sűrű erdőbe vonult, 
ott a találkozásra kitűzött helytől bizonyos távolságra 
megtelepedvén, a czigányok sátorponyvájából egy kis 
menhelyet készíttetett, hol a czigányokat a csendőrök 
egy része szigoruan őrizte, míg a többi csendőrök 
őrszemet állottak és az érkező czigányokat lesték. 

Junius h6 2-án délután Illés csendőr őrszemen 
állván, egy czigány t pillantott meg a találkozási 
helyül kitűzött tanya körül sompolyogni ; az ügyes 
csendőr ezen czigány t hátulr6l meglepte, minden 
ellenállás nélkül letartóztatta és Sándor hadnagy 
elé vezette, mikor is kitünt, hogy a fogoly nem más 
mint a novo-selloi erdőben történt rajtaütéskor meg
szökött Szatur Ignácz (I{ank), egyike a legveszedel
mesebb gonosztevőknek, kinél a megmotozáskor egy 
töltött kétcsövü pisztoly is találtatott. Ezen elfogás 
igen szerencsés véletlennek mondhat6, mivel ezen 
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czigány szándéka volt a várt czigánykaravánt társaik 
sorsár61 értesíteni és a találkozási helyre val6 meg
jelenóstől visszatartani. 

Igy tehát azon veszély, hogy a várt czigányok 
meg se érkezzenek el volt háritva és junius h6 
4-én, Pünkösd napján, csakugyan négy czigány férfi 
és négy nő Grubisnopolje községben megjelentek, 
hol őket a biró rendőrei által letartóztatta és erről 
nyomban Sán(lor hadnagyot értesítette, ki erre 
Hunyadi őrmester vezetése alatt egy erős járőrrel 
eme czigányokat az erdőbe kisértette. Itt mindenek 
előtt Funi czigány közreműködése mellett megálla
píttatott, hogy az imént letartóztatott czigány ok 
nevei: Czenner Károly (Pupás), a sokat keresett le
vélíró, továb bá Czenner István (Princz), Kovács 
Lászl6 (Laczi), Kovács Teréz (Rezel-Baka), ezenner 
Mari (Burkus), Mülner Rézi (Pumerl) és Mülner Mari 
(Vonki) ; megmotozásuk alkalmával pedig náluk 
pisztoly ok és nagyszámú gyanus eredetü finom ruha
nemü találtatott. 

Most Sándor hadnagy ismét előállott a már több
ször sikeresen alkalmazott módszerével, t. i. a czi
gányokat egymás ellen felingerelte, minek következ
tében azok azután több, általuk Horvát-, Stájer- és 
Magyarországon elkövetett betöréses lopást, rablást 
~s rabl6gyilkosságot ismertek be. Igy többek közt 
ezen nyomozás alkalmával kideríttetett a gr. Sze
chényi Tivadar szecsényifalvi majorjában 1891. évi 
szeptember hó 6-án 91 frtnyi kárösszegben elkövetett 
betöréses lopás, Stimecz Antal czarovdári (hor
vátországi) szatócsnál 1892. évi márczius hó 29-én 
400 frtnyi betöréses lopás, Skok Mihály kapellai 
(horvátországi) rendőr meggyilkolása és Rosenberg 
Lipót ottani kereskedő kirablása 1891. évi augusztus 
hó 19-én, továbbá Lukács József m. rékai keres
kedő 1891. évi julius h6 14- én történt kirablása 
426 frtnyi kárral, a Gazesicza és Sziszek közötti 
útvonalon 1892. évi május hó véeén, aDiakovárt 
1892. évi április h6 l-én, az O-Giadiskán 1892. évi 

I 
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jlln ius hó elején és a Grubisnopolje s Garasnicza 
közötti útvonalon 1892. évi május h6ban elköverett l 
betöréses lopások, valamint az 1890. évi okt6ber hó· 
6-án Steiner Náthán stroisztovi lakos kárára elköve
tett 1400 frtnyi betöréses lopás stb. Mindezen bűn- 
cselekményekből származó bűnjelek a czigányok által. 
bemondott orgazdáknál hosszas nyomozás után be-
szereztettek, úgy hogya Horvátországban letartóz-
tatott czigányok junius hó 7-én a fennálló szabályok 
értelmében a grubisnopoljei kir. járásbiróságnak át- 
adhatók voltak. 

De miután az ezen czigány ok által elkövetett szá- · 
mos bűncselekmény szálai Magyarországba vezettek.. 
át és azok némelyike még nem volt tisztázva, a j á
rásbiróság a czigányokat további nyomozás végett, 
ismét Sándor hadnagynak visszaadta, ki azután 
még az nap elindulva Raczanova, Belovár, Kapella, . 
Czarovdár, Kaproncza (Horvátországban) és Alsó
Domború községeken át Letenyéig szakadatlanul 
nyomozva, j unius bó 12-én Letenyére érkezett s · 
ezen nyomozás alatt is igen sok bűncselekmény t 
derített ki és egy jó nagy kocsira való bűnjelet _ . 
többnyire ruhanemüt és fegyvereket - szedett össze. 

Letenyén Sándor hadnagyalegénységnek 5 napi 
pihenőt volt kénytelen adni, mivel a csendőrök a sok 
nélkülözés, az idő viszontagságai és a sok járás-kelés, 
folytán már igen ki voltak merülve s ruházatuk is 
na,gyon rossz állapotban lévén, javítást és pótlást igé
nyelt. 

Letenyéről a letartóztatott 9 czigánynö, hogy a 
további nyomozás könnyebben legyen eszközölhető, 
mint orgazdák és bűnrészesek a nagy-kanizsai kir. 
törvényszékhez kisértettek, a minek megtörténte . 
után - miután több tisztázást igénylő bűncselek
mény szálai Muraszombat vidékére, sőt Stájerországba 
is vezettek - Sándor hadnagy junius h6 27-én ft. 

fogva levő hét czigányférfivel és a száguldó járőr " 
nyolcz tagjával Muraszombat felé elindult, hova 29-én 
meg is érkezett és ott a Schápy örsvezető őrizet I 



latt maradt hét czigányférfit is átvevén, a további 
nyomozáshoz fogott. 

A czigány ok most már látva hogy társaik nagyobb 
.része el van fogva és azok által el vannak árulva; 
ők sem titkolóztak többé, hanem egymást túl is li· 
czitálták az általuk és még szökésben levő gonosz
tevő társaik által elkövetett számtalan gaztett be-

.'IDondásában; ehhez még Sándor hadnagy anyagi 
áldozatok árán a czigányok közül Sárközi Lászlót 
(Drasek ) és Szatur Ignáczot (Kank) besugókul meg
nyel·te és ezek felhasználásával még több gaztett 
nyomára jött s még számos gyanusÍtott czigány t si
került kézrekerítenie. IgyaMuraszombat vidékén 
kiküldött j árőrök portyázás köz ben rövi d idő alatt 
Kovács János (Dongó), ezenner Benedek (Tulkó), 
Sárközi Ignácz (Laczi), Kokas Mátyás (Tonki) és 
Prausberger József (Szepek) nevű czigányokat, - kik 
valamennyien kisebb-nagyobb bűntényekkel terhelve 
vol tak, - fogták el. 

lvliután pedig a czigányok által beismert bűntények 
egyes szálai Stájerországba is vezettek, ennélfogva 
Sándor hadnagy ezek tisztázása czéljából julius hó 
elején Hunyadi őrmesterrel és E'árközi László (Dra
sek) besugó czigánynyal Regedére (Radkersburg, Stá-

jerország) ment, hol br. Salis-Soglio cs. kir. kerületi 
kapitánynyal és az ottani cs. kir. csendőr örsparancs
nokkal Kauer József örmestel'rel érintkezésbe lépve, 

_közös megbeszélés alapján a hadnagy a nyomozást 
Fluttendorf, Skt. Anna, Heilige Dreifaltigkeit és 
Kersbach községeken át megejtette, mely alkalom
mal Kauer József őrmester rege dei és a nyomozás 
folyamán szintén csatlakozott Kollár József őrmester 
luttenbergi örsparancsnokok helyi és személyi örs-

. mestereik ügyes felhasználásával igen sok bizonyí
,-tékot szereztek be. 

A nyomozás befej ezése után Sándor hadnagy 
Hunyadi őrmesterrel és Drasek czigánynyal julius 

~hó 12-én Muraszornbatra visszatért. Ezen idő alatt 
..Németh és Illé8 csendőrökből álló járőr Regede tá-
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jékán egy osztrák csendőr-járőrtől Kokas János 
(Fekete Hanka) nevű czigány t, ki számtalan bűntett 
elkövetésével volt vádolva, átvette és Muraszombatra 
a többi czigányokhoz kisérte. Sándor hadnagy tehát 
Stájerországból visszatérve, egy czigánynyal többet 
talált, de legnagyobb sajnálatára egy hű munka
társsal, - ki a nyomozás egyes részeinek felderíté
sében kitünő szolgálatokat tett, - kevesebbet is. 
Gábriel Alajos őrmester ugyanis a rendkívül fárasztó 
nyomozás alatt teljesen kimerülve, már julius hó 
elején betegeskedni kezdett és állapota oly súlyossá 
vált, hogy julius hó ll-én a szombathelyi cs. és kir. 
csapatk6rházba kellett őt szállítani, hol hagymázba 
esett, mely betegség őt annyira elgyöngítette, hogy 
a kórházból kijövet julius végével 6 heti szabadságra 
kellett mennie. Ezen őrmester hiányát Sándor had
nagy a további nyomozás folyamán igen nélkülözte. 

Sándor hadnagy már eddig is derék munkát 
végzett, a mennyiben 53 részint Magyar-, részint 
Horvát- és Stájerországon elkövetett rablást, rabló
gyilkosságot és betöréses lopást telj esen kiderített, 
40 c1rb tényvázlat mellett 57 egyént, mint tettest és a 
bűnjelek egész halmazát adta át a biróságnak, valamint 
szárntalan orgazdát jelentett fel. De még 20 czigány 
őrizet alatt állott Muraszombatban és számos bűn
eset, melyekre nézve az adatok egy része már be 
volt ugyan S7.erezve, tisztázandó és még igen sok, 
súlyosan terhelt gonosztevő czigány szökésben volt. 

Ennélfogva Sándor hadnagy a nyomozást a már 
beszerzett adatok alapján Vas és Zala megyékben 
tovább folytatta; Muraszombatból a száguldó járörrel 
és az őrizet alatt álló 20 czigánynyal julius hó 21-én 
elindulva, Szt.-Gothárdon, Könnenden, Pórszombaton, 
Csesztregeu, Alsó-Lendván és Letenyén át szakadat
lanul nyornozván, augusztus hó ll-én Nagy-Kanizsál~a. 
érkezett és ezen nyomozás folyamán ismét 26 külön
féle bűntény t derített ki teljesen, melyek közül csak 
a nevezetesebbeket akarjuk felemlítelli: Cserne Ta
D1[ís regedei örsbeli cs. kir. csendőrnek 1891. évben 

) 
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az utczán történt meglövetését, Martincsevics József 
pettaui (stájerországi) lakosnál 1889. évben két izbeni 
és 2000 frtnyi kárt okozott betöréses lopásokat 
az 1890. évben elkövetett homok-komáromi temp]om~ 
rablást 379 frtnyi kárösszeggel, Csárics Sándor 
végfalusi lakos 355 frt 60 krnyi kárára 1891. évben 
elkövetett betörést stb. stb. 

N agy-Kanizsára érve, Sándor hadnagy még az nap 
26 drb tényvázlattal 1 7 czigány t adott át az ottani 
kir. törvényszéknek ; Horváth János (Funi), Sárközi 
László (Drasek) és Szatur 19nácz (Kank) besugókul 
megnyert czigányokat azonban magánál visszatar
totta, mivel ezek nélkül a nyomozás folytatása nem 
lett volna sikerrel eszközölhető, de másrészt szükség 
volt a megnevezett czigányokra már azon okból is, 
hogy a még szökésben levő bűntársakat könnyebben 
lehessen megtalálni. 

Minthogy pedig Sándor hadnagynak tudomására 
jutott, hogy a Kotor és Bánok-Szt.-György környékén 
elkövetett három rendbeli rablásban részt vett, de 
üldözés közben Letenyénél megugrott Sárközi István 
(Dilina) és Horváth György (Gacsa) nevű czigányok 
Horvátországban Varasd környékén kóborolnak: en
nélfogva ő ezen czigány ok kézrekerítése c~éljából a 
Hunyadi őrmester, Németh I, Bébecz, Orl~, Illés, 
Pollmann, Törzsök és N emecz csendőrökből össze
állított száguldó járőrrel és a már említett három 
be sugó czigánynyal augusztus hó 17 én vasuton Va
ras dra elindult, hol még az nap megérkezve, azonnal 
a helyi hatósággal és az ottani magy. kir. horvát
szlavon csendőr-szakaszparancsnoksággal érintkezésbe 
lépett. A mint Sándor hadnagy a városi rendőr
kapitányságnál czigányok után tudakozódott, vélet
lenül a rendőri fogdában két czigány t csavargás 
miatt letartóztatva talált, kikben abesugó h1írOln 
czigány Sárközi Istvánt (Dilina) - a fennebb eml~
tett három l"ablás egyik tettesét - és H01"váth 1\fI
bályt (Mimi) - egy szintén több bűntett eIk" t"
sével terhelt czígányt - felismerte. A ren lŐ'k PI-
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tánynak természetesen hamis neveket mondottak 
volt be. 

E közben Hunyadi őrmester megtudta, hogy a 
Varasd környékén levő erdőségekben czigányo k ta
nyáznak; miről Sándor hadnagynak jelentést téve, 
utóbbi a városi rendőrkapitány által rendelkezésére 
bocsátott nehány rendőrt és a száguldó járőrt Hunyadi 
őrmester parancsnoksága alatt a környékbeli erdő át
kutatására kiküldötte. Az őrmester ezen feladatának 
igen sikeresen felelt meg, a mennyiben a rengeteg 
sűrű erdőt a legnagyobb elővigyázattal átkutatva, 
éjjel 12 órakor egy alvó czigánykaravánra bukkant, 
azt észrevétlen megközelítette és egy hirtelen meg
rohanással az összes czigányokat letartóztatta és 
megbilincselte. A motozás alkalmával ismét több 
töltött pisztoly koboztatott el a czigányoktól, a mi a 
banda veszélyes voltát eléggé bizonyítja. 

Az erdőben letartóztatott czigányok Hunyadi őr
mester által Varasdra bekisértetve, Sándor hadnagy 
a három besugó czigány segélyével megállapította, 
hogy azok Horváth György (Gacsa) - a Kotor és 
Bánok-Szt.-György vidékén elkövetett rablások má
sodik tettese, - Horváth Iván (Inek), Horváth György 
(Petka) és Horváth Basa (Tócs), valamennyien a már 
letartóztatott czigánybandához tartoznak s különféle 
bűncselekmények elkövetésével kisebb-nagyobb mér
tékben terhelvék. 

Ezen czigányokat Sándor hadnagy az utasítás 
értelmében Varasd város kapitányának adta át, de 
mivel a további nyomozás sikeres keresztülvitelénél 
azokra még szükség volt s különben is a horvát ha
tóság ez ügy bonyolult voltán ál fogva a czigányokkal 
úgy sem boldogulhatott volna: ennélfogva a városi 
kapitányság valamennyi czigány t Sándor hadnagy
nak kiad ta úgy, hogy a három besugóval ismét kilencz 
czigány állott a csendőrök őrizete alatt. . 

E közben azonban az egyik besugó czigány
Drasek - gyomor,huruttal megbetegedett, azonkívül 
Illés György és Ori Sándor csendőrök is gyöngéI .. 
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kedni kezdettek, úgy hogy mindhármukat N agy
}ianizsára kórházba való átadás végett vissza kellett 
küldeni. 
Midőn a most letartóztatott czigányok megtudták, 

hogy többi büntársaik már el vannak fogva és őket 
is elárulták, nemcsak azon büncselekményeket ismer
ték be, melyekkel gyanusHtattak, hanem ők is ujabb 
és ujabb adatokkal állottak elő, minek folytán a bün
tetteknek ismét oly rengeteg halmaza volt nyomo
zandó, hogy azoknak tisztába hozatalához és a bün
jelek beszerzéséhez lljólag nagy utakat kellett tenni. 

Hogy azonban ezen leginkább Horvátország terü
let~n megejtendő nyomozást minél sikeresebben vi
hesse keresztül, Sándor hadnagy a varasdi magy. 
kir. horvit-szlavon csendőr-8zakaszparancsnoksághoz 
segédletért fordult, miI'ek folytán a v$1rasdi örsről 
Volf I ván őrmester, Fucskon FáI, Funduk Iljan, 
Bendulié Ferencz és Topovac Simon csendőrök a 
hadnagy rendelkezésére bocsáttattak. 

Az ilyetén megerősített száguldó járőrrel Sándor 
hadnagy Varasdról augusztus hó 28-in elindult és a 
nyomozást Lepoglava, Zlatar, Szt.-I ván-Zelena, Ver
bovácz, Krisovec, Rieka, N ovimarof és Vocs közsé
geken át folytatta, - majd Stájerországba Regedére 
kirándult és csak szeptember hó 19·én érkezett ismét 
vissza N agy-Kanjzsára. 

Ezen három hetet igénybe vett nyomozás alatt a, 
száguldó járőr minden egyes tagja vállvetve milkö
dött közre a bünjelek előkerítése, az orgazdák kinyo
mozása és egyáltalán az egyes bünesetek tisztázása 
körül; a horvát-szlavon csendőrök pedig bő helyi és 
személyi ismereteikkel nagyban elősegítették a biln
cselekmények bebizonyítására szükséges adatok be
szel'zését és úgyszólván vezetőkül szolgáltak a ma
gyar csendőröknek a horvátországi ismeretlen vidé
keken és rengeteg erdőségekben. 

A nyomozás ezen alkalon1mal is akként vitetett 
keresztül, hogy Sándor hadnagyabesugó czigányok 
segélyével a többi czigányokat ügyes keresztkél'dések 
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által vallomásra birta. De mivel a czigányok az egyeE . 
büneselekményeket ugyan bei8merték, de az orgaz
dáka,t megnevezni nem tudták és a bűntettek szin
helyét is csak általánosságban birták megjelölni: 
ennélfogva Sándor hadnagy az illető czigányokat 
vagy maga személyesen vagy pedig erős járőrök által _ 
a sejtett szinhelyre kjsértette, a mi sokszor hosszas. 
ide-oda vávdorlást igényelt, míg a valódi szinhelyet ' 
felfedezni sikerült. Itt azután a károsok nevei és a 
kár mp-gállapíttatott és az orgazdáktól a bűnjelek 
szabályszerű motozás mellett elkoboztattak. 

Ilyetén módon ezen nyomozás alatt ismét 82 bűn- 
eset - többnyire rablás, gyilkosság és betöréseS'" 
lopás - dei'Ítetett ki telj~sen és számos már kiderített .. 
bűnesetben szerepelt orgazdák felfedeztettek és tőlük 
oly halmaza a bűnjeleknek - leginkább l'uhanemüek, 
ékszerek és fegyverek - koboztatott el, hogy azokkal 
két szekér megtellett. 

Sándor hadnagy N agy-Kanizsára szeptember hó 
19 .. én a száguldó járőrrel és a letartóztatott czjgá-
nyokkal visszaérkezve, mindenek előtt a nyomozás . 
folyamán felhalmozódott anyag feldolgozásához és a 
bűnjelek rendezéséhez fogott, mely munkában neki 
az időközben egészségesen bevonult Gábriel Alajos, 
a nyomozás során szintén kimerült s majd egy hó
napig betegeskedett Hunyadi Sándor, valamint Achel 
Bertalan őrn1esterek és Törzsök Pál csendőrök segí
tettek. Ennek daczára ő ezen rengeteg munkával 
csak október hó 20-án készült el, a mikor is a még 
őrizet alatt álló kilencz czigány t 82 drb tényvázlattal 
és a bűnjelek egész halmazával a nagy-kanizsai kir •. 
tÖl'vényszéknek átadta és ezzel ez ügyben a nyomo
zás - legalább egyelőre - befejezést nyert, de mivel 
még több gonosztevő és különböző bűntettek elkö-
vetésével terhelt chigány eddig nem volt megkerít
hető 8 azonkívül még több régibb keletü bűntény is .. 
vár kiderítésre : ennélfogva ezen nyomozásnak való~ 
szinüleg még folytatása lesz. 

Maga azon nagy n1unka, melyet Sándo}" hadnagy 
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'végzett, a következő összesítésből a legélesebben 
domborodik ki: 

Kideríttetett Magyarországban 50, - Horvát-SzIa
'vonországban 96, - Stájerországban 48, - összesen 
tehát 194 bűncselekmény (gyilkosság, rablás, uton

. állás, betörés, lopás stb.) ; 
letartóztatva s a biróságnak átadva lett 81 gonosz

tevő; 
feljelentetett 158 orgazda; 
az orgazdáktól és a bűntettesektől elkobzott s 

visszavett és abiróságnak átadott - tehát meg
[mentett - rablott és lopott tárgyak értéke a 25,ÜOO frtot 
meghaladj a ; 

tényvá7.lát szerkesztve lett 148. 
B hogy mily nagy fáradságot és ügyességet igé

nyelt ezen párját ritkító nagy nyomozás, kitünik 
. abból, hogy Sándor hadnagy ezen 1892. évi április 
hó 9-től október hó 20-ig - tehát majdnem 7 hó· 
napig - szakadatlanul tartott nyomozás alatt mint
egy 2427 kilometernyi utat tett meg részint gyalog, 
l"észben pedig kocsin és vasuton ; s hogy a nyomo
zásban részt vett válogatott legénység közül a sok 
fáradság és túlerőltetett szolgálat következtében 

-többen, de fóleg a száguldó járőr két vezető al
. tiszt je - Gábriel Alajos és Hunyadi Sándor őr
mesterek - súlyosan megbetegedtek s a hadnagy 
csakis erős és kitartó szervezetének tulaj donítható, 
.hogy ezen szellemileg is megerőltető nagy munkába 
. ő maga is bele nem betegedett s ki nem dőlt. 

Mindezekből kitünik tehát, hogy Sándor hadnagy 
egy oly rendkívül veszélyes és hál"om ország területé~ 
évek óta garázdálkodó, szervezett rabló· és tolvaJ

I bandát selnmisÍtett meg, mely az élet- és vagyon
-,biztonságot a legnagyobb mérvben veszélyeztette ,s 
melynek tagjai a legnagyobb vakmerőséggel, sőt 

~ gyakran kegyetlenséggel rabolták el a magán vagyont 
és semmisítették meg az emberi életet. 

Megbecsülhetlen azon szolgálat, lnelyet «\ndol· 
.. adnagy a közbiztonsági szolgálat helyreállitása ér-
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del~ében ezen rendkívül kiterjedt, szövevényes, átkos 
garázdálkodásait Magyarország délnyugati, Horvát
ország nyugati és közép megyéire, valamint Stájer
ország keleti részeire kiterjesztő bűnbandának meg
senlmisítése által tett, mely bűnbandának lelkiisme
retét számtalan, a jelenben mint a multban s 
régebben elkövetett bűncselekmények nagy sokasága 
terheli s a mely annál inkább nehezen volt megfé
kezhető, mivel kizárólag vándorczigányokból állván, 
kiknek még valódi neveik is alig vannak, hanem 
gyakran változó csúfnevek alatt ismeretesek csak 
hasonló társaik előtt s ezért személyazonosságuk a 
nyomozásoknál alig állapítható meg, - ma itt, hol
nap amott tünnek fel, soha napokig egy helyen nem 
tartózkodnak, hanem egyfolytában kóborolva be Stá
jerországból Dél-Magyarországon át egész !{özép
Horvátországjg a vidéket, útjokban lopnak és rabol
nak s - ha kell - gyilkolnak is szünet nélkül, -
egymás között bízonyos szervezettel bírnak s az 
összeköttetést titkos jelek által tartják fel (mely fe
lette ravasz fogásokat Sándor hadnagynak a nyo
mozás során szerencsésen sikerült kitudni a , megér
tenie s j órészt ennek is köszönheti szép eredményeit 
az üldözéseknél), rablott és lopott holmiaikat a tett 
elkövetése után erdőkben és hegyszakadékokban 
azonnal elássák s hetek-hónapok luultán asszonyaik
kal a százakra menő orgazdáknál értékesítik s a 
rengeteg erdőknek csak általuk ismert ösvényein 
többnyire éjjel közlekeclve, ritkán látha.tók: s így 
töltvén el életöket, valódi átkai azon vidék becsü
letes és munkás népének, a hol megfordulnak. 

Mindezen különleges akadályok azonban Sándor 
hadnagyot neiU hogy csüggesztették volna, de sőt 
annál inkább sarkalták azon czélra, hogy ezen kóbor, 
veszélyes fajt megfékezze s legalább az ország egy 
részét tőlük alaposan megtisztítsa ; a mi neki fénye
sen sikerült is. 

Ezen nehéz szolgálatban kötelességhű és önfelál
dozó buzgaltnuk, valamint renclkívüli használható-

10 
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ságuk és el'élyük által legjobban kitüntek méo 't 
, ld' " " k ' o mlU a szagu o, Jal'or ,para~c~llo -al, Gábriel Alajos "r-

mester, maJd pedIg, mldon ezen altiszt a hónapok' 
tartó portyázó nehéz szolgálat és a nélkülözés~~ 
áld?zata gyanán.t ki~őlt és" súlyos betegen kórházba 
ker~lt; H,unyadl S~n~or orm~ster, ~i hasonló jeles 
tulaJdonsagokkal mükodvén, sZIntén onfeláldoz6 buz
galmának s a túlerőltetésnek lett súlyos beteoe' de 
mindketten, midőn felgyógyultak , kötelessIghüen 
siettek vissza ujra - aZ egész nyomozás értelmi 
terheit ez idő alatt teljesen egyedül viselő - elöl
járójukhoz, bogy nehéz szolgálatában és bonyolult 
munkájában szakavatott s lelkesült tevékenYf3égükkel 
támogassák. 

A száguldó járőr többi tagjait is dicséret illeti meg 
azon kitünő szolgálatokért, melyet ezen derék csend
őrök végeztek közel 7 hónapon át nem nyugodva, 
szünet nélkül kutatva, nyomozva és üldözve, bejárva 
nagy területeket, küzdve az idegen viszonyok között 
nélkülözésekkel, folytonosan fegyver alatt, a rengeteg 
erdőket a czigányok titkos jeleinek megfigyelése 
nlellett bujva, éjjel és nappal kitéve az idő viszon
tagságainak s egy ravasz és kegyetlen népfaj csel
vetéseinek és fegyveres orvtámadásainak hóna-
pokon át. 

Ezen, a közbiztonsági szolgálat terén, köteles"éghii 
és fáradságteljes működés által ,~lért jeles és köz
hasznú eredménvek elismeréseül O csász. és aposto 
kir. Felsége 189'3. évi junius hó 28-án Lainzban kelt 
legfelsőbb elhatározásával tordai Sándor. Lá~~ló 
hadnagynak a katonai é'rdemkeresztefJ G~brlel AlaJo 
és Hunyadi Sándor őrmestereknek pedIg a, ~o1'on l,. 

ezüst érdem kefresztet legkegyelmesebben acl0111u,11. 'oznl 
naéltóztatott. ' 

Ugyanezen alkalomból a m. kir. honvéd hnt ~nl. 
nister úr Németh István czinaz. őnnestert" ('7101)~ 
János örsvezetőt Németh "Pál I, Bébe z J lZ t 
Leszár Mátyás, O'1'i Sándor, Illis Ü?örc.1'y ,. Pozz
mann Vincze csendöröket dicsérő oku'attal tunt tt 
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ki, a lU. kir. belügyminister úr pedig a két altiszt 
részére 60-60 és a hat csendőr részére 40-40 frtnyi 
jutalomdijat engedélyezett. 

Végül Csicsis János, Haoetler Vincze, Törzsök 
Pál, Nemecz Ferencz, Zsupancsics, Imre, Drucker 
Gáspár, Istenes József, Maráczi Agoston, Mátéffy 
Sándor, Maurer János, Szilvás János, Csizmadia 
Imre, Kajsza Ferencz és Horváth István csendőrök, 
valamint Szalay József ez. örsvezető és Achel Ber
talan őrmester - utóbbi azért is, mert a fél évig 
tartott nyomozás alatt a nagykanizsai szakaszparancs . 
nokságot a szakaszparancsnok távollétében igen ügye
sen és odaadó buzgalommal, kifogástalanul vezette -
a m. kir. VI. sz. csendőr-kerületi parancsnokság ré· 
széről láttattak el dicsérő okiratokkal, míg W olf Iván, 
Funduk lllian, Tuckum Pál, Rendulié Ferencz és 
Tapovac Simon csendőrök a m. kir. horvát-szlavon 
csendőrparancsnokság részéről részesültek megfelelő 
megdicsérésben ; Kauer József regedei és Kollár J ó
zset' luttenbergi örsbeli cs. kir. őrmesterek érdemei 
pedig a cs. kir. VI. sz. országos csendőrparancsnok-
sággal közöltet~ek. .J, 

'1' 

Ö Felsége a német császár és porosz király Kőszeg 
és ~Iohács vidékén való tartózkodása alat t: Boldizsár 
Andor hadapród-tiBztbelyettesnek, Habetle1" l\Iihály, 
H01"váth Kálmán, Kardos Géza és Fodor Mihály ez. 
őrmestereknek, valamint Kun Dániel és Kovác8 
György örsvezetőknek - valamennyi a VI. számu 
csendőr-kerület állományában - a porosz királyi 
(( harczo8 érdem- érmet» adományozni méltóztatott. 

II. A magyar kir. honvédelmi miniszter Ú1· Ő 
Nagym.éltóságának dicsérő elism.eréséhen része

sültek: 
1. Ma1°ginean János ID. kir. III. sz. csendőrkerület

beli örsvezető czimz. őrnlester, nagy.kátai örsparancs
nok éber figyelemmel kisérvén az örskörletével hatá-

10'l~ 
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ros vicléken felmerült közbiztonsági zavarok t t 
tapasztalta, hogy különösen a betörési lop' ka 'b' az 

d 'l aso IZO-nyos ren AzereRsegge követtetnek el m'b"l . 
l l k ·· , I o Igen 
le ye.sen a~~ra ovetke,ztete~t, mikép itt egy szervezett 
t~l~.a~ banclanak kell leteznIe, mely tolvajlásait rend
klVUh ~u.rfanggal s egy meghatározott rendszer mel
lett hajtja végre. 

" Ezen. tolva.lbandának ~~clerítését és kézrekel'ítését. 
tuzte kl ~aganak feladataul Marginean ez. őrmester 
I?ely czélJa után azonban sokáig eredménytelenüi 
faradozott. 

Végre az 1892. év tavaszán sikerült neki az első 
biztos nyomot lnegtalálni és akkor az eO'ész tolvaj-
banda sorsa meg volt pecsételve. b 

Azon év márczius hó 29-én ugyanis Jankovics Já
nos és Hinez Pál csenclőrökből álló j árőr a Jász
Nagy-Kun-Szolnok megyei Jász-Fényszaru községben 
egy betörési lopás ügyébén nyomozván, tudomásul 
vette, hogy Oláh Halál János, ottani lakós, Kovács 
Teréznek egy pár csizmát értéken alul - 80 kl'él't
eladott, mely esetet a j árőr az ellenőrzésre oda ér
kezett Mafrginean cz. őrmesternek bejelenté, ki 
azután - kitüzött czéljához híven - ez ügyben a 
nyomozást maga vette át. 

Oláh Halál János kikérdezése és a nála eszközölt 
ház motozás ugyan eredménytelen maradt, ele Mar
ginean cz. őrmester - mintegy érezvén, hogy végre 
megtalálta a nyomot, mely őt rég óhajtott ezéljának 
elérésére vezei-endi - nem hagyta abba II dolO'ot 
hanem J ankovics csendőrt maga mellé véve, a let CI_ 

laIt csizmával számos, az örskörletén kívül lakó ká: 
rost felkeresett, mely alkalommal Szabó Jáno, l- ~11 
lakos és neje a csizmát saját leányuk tuht.1 d lHtn~ 
felismerték és előadták, hogy az a náluk 1~92. éVI 

márczius hó 23-án elkövetett betöréses lopá a.lknl· 
mával több rendbeli más tárgyakkal együtt ellopatott: 

Marrgineá'n cz. őrmester Jankovies csendőrr l z k 
ut:tn márczius hó 31-én visszatért Jfisz-Fény.zarnb 
hol még az nap több ottani gya.uu 6 közárt huu 
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egyénnél házmotozást tartott s mivel ez alkalommal 
sok s különféle lopott tárgyakat talált, a gyanusak egy 
részét őrizet alát vette; ezen egyének azonban a 10-
pásokban bünrészességüket határozottan tagac1ták és 
a károsultakra vonatkozólag minden felvilágosítást is 
megta,gad tak. 

Az őrizet alá helyezettek közt Oláh Halál Jánosné 
is volt, ki kezdetben ugyan minden választ makacsul 
megtagadott ; de - miután Kovács Ferencznével, ki
nek a lopott csizmát eladta, szembesíttetett - beis
merte, hogy a csizmát ő adta el férjével Kovács 
Ferencznének márczius hó 29-én. l\1aj d előadá, hogy 
férje márczius hó 23-án éjjel nem volt hon, de reg
gelre hazatérvén, a kérdéses csizmán kivül még vász
nat, zsírt, párnákat és egyéb tárgyakat is hozott haza, 
melyek közül - mint már fennebb elulítve volt -
a csizmát Kovács Ferencznének, a vászonból 13 rőföt 
Lellik Mátyásné ottani lakósnak eladtak, mely ez 
által elő is adatott; Hlig a zsirt a maguk zsirja közé 
beolvasztották, a többi tárgyakat pedjg férje elrejté. 
Oláh Halál Jánosné még belllondá hogy férje már
czius hó 29-én reggel 1 vánkost, 1 pár csizmát, 1 
derékaljat és 1 kenyeret is hozott haza, a tollakat 
saját párnáiba tette és fi czibákat elégette, mig a 
többi tárgyakat férje elrejtet.te. 

Ezek alapján Oláh Halál Jánosnénál ujabb ház
motozás tartatott, mely alkalommal a kémény mö
gött elfalazva találtatott 7 rőf vászon, 2 púr csiz1l1a, 
1 kenyér és egy kisebb láda dohánynyal, mely tár
gyakra nézve Oláh 11 alál János minden felvilágosí· 
tást magtagac1ott. 

Az ekként beszerzett bünjeleknek ügyes felhaszná
lása valamint ismételt szelubesítések folytán Oláh 
Halál Jánosné megnevezte Farkas István és Rácz 
Döme jászfényszarui lakosokat, mint férjének czin
kosait, kikkel az járni szokott, minek folytán azok 
letartóztat va őrizet alá vétettek. Ezek révén, vala
mint jlarginean ez. őrmester azon intézkedése foly
tán, hogy a kézl'ekerített biinjeleket a károsok-
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n!1k felmutatá" sike~ült neki' ,16 napig tartott fárad. 
sagos nyomoz as utan az egesz tolvajbandát kézre
keriteni, melynek tagjai voltak: Oláh Halál János 
Ráez Döme, Horváth Pál, Rácz Mihály, Szabó János' 
SzeD~gyö:~9yi Simon, ~ark~s István és Imre, mjD<l~ 
annylan .laszfényszarul lakosok mint tettesek s eze
ken kivül 57 jászfényszarui lakós mint orgazdák 
Mivel az észszeriien vezetett nyomozás folyamá~ 
Marginean ez. őrmester oly halmazát szerezte be a 
bünjeleknek, hogy azok súlya alatt a tettesek - Oláh 
Halál János kivételével - minden további tagadással 
felhagyván még más 12 rendbeli betöréses lopás el
követését is beismerték : a bünjelekkel együtt a biró
ságnak átszolgáltattak. 

Ma1'ginean János ez. őrmestert ezen nyomozások
ban hathatósan támogatták Jankovics János, Szent. 
kereszti Sándor, Bak Géza, Simon Márton, Héjja 
Lajos és Bokk Miklós esendőrök, valamint Gulyás 
Sándor örsveze tő, jászfényszarui örsparanesnok, kik 
buzgóságukkal segitettek Jász-Fényszaru vidékét egy 
veszedelmes tol vajbandától megszabadítani. 

Egy másodIk eset, melyben Ma'rginean János ez. 
őrmester szintén tanujelét adta eszélyességének és 
szakavatottságának, a következő: 

Az 1892. évi junius hó 12-én egy egyén érkezett 
Nagy-Kátára, ki magát Nagy Dénes sertéskel'eskedö
nek adta ki, feltünően költekezett és már 2 nappal 
előzőleg Répás :\ ntalné nagy-kátai lakós ezÍmél'e 
táviratilaO' maO'ának 150 frtot küldetett V ál'osi I.Jajos 

;::, >::> 

orosházai kereskedő által. 
Midőn erről Mafrginean ez. őrmester ér~e~ült~ az 

orosházai örsparancsnokság útján azonnal tavlra~llag 
megkérdeztette Városi Lajos kereskeilőt, hog?! kIn k 
s mi czélra küldte a 150 frtot? Erre a vn.lasz az 
volt, hogy Városi a pénzt sertés bevásál'lás czél.i~ból 
Répás János orosházai egyén számára küldte. l\F.o t 
Városi ujabban az iránt kél'deztetett l?eg, vaJ] n 
ismeri-e Nagy Dénest s miután Répás Jauo hel~r tt 
az vette fel az utalványozott pénzt, tehát ro IV l 
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szemben csalást követett el, kivánja-e Városi a Nagy 
Dénes megbüntetését? Városi válasza akként hang
zott, hogy ő N agy Dénest nem ismeri, de megbün
tetését DeUl kívánja. 

Ezen válasz Marginean ez. őrmester gyanuját fel
ébresztvén, most N agy Dénest kérdezte ki, ki neki 
V árosi válaszát akkén t magyarázta, hogy ő, Répás 
János, Bubik Laj os és Városi Laj os társak a sertés
kereskedésben. Ehhez még az orosházai örsparancs
noktól azon értesítés is érkezett, hogy Répás János és 
Bubik Lajos pénzhamisítással gyanusíttatnak. 

Ezen gyanuokok alapján Marginean ez. őrmester 
N agy Dénest letartóztatta és nála motozás t tartott, 
mely alkalommal nála egy « fogarasi N agy Dénes, 
budapesti születésü marosvásárhelyi lak6s, gyári 
munkás)) nevére kiállított munkönyvet talált. A ke
resztkérdések által sarokba szorított N agy Dénes 
azután hosszú tagadás után végre beismerte, hogy 
Városi Lajos, Répás János és Bubik Lajossal nem 
sertéskereskedésre, hanem pénzhamisításra szövet
kez tek és ő ide Nagy-Kátára azért jött, mert meg 
volt beszélve hogy itt Répás János öesesénél
Répás Antalnál - találkoznak. 

Mwrginean ez. őrmester a nyomozást N agy-Kátán 
junius hó 14-én egyelőre befejezvén, annak folytatása 
végett Orosházára ment hová N agy Dénest is ma
gával vitte. 

Orosházán mindenek előtt Répás János és Bubik 
Lajos őrizet alá vétetvén, az esetre nézve kikérdez
tettek, de egyelőre eredmény nélkül, mel't mindent 
tagadtak, még azt is hogy N agy Dénest ismernék ; 
aházaiknál megtartott Illotozás is eredménytelen 
volt. 

Hosszas puhatolózás után Marginean ez. őrmes
ternek azonban tudomására jutott, hogy N agy Dénes 
Orosházán özv. Gyömbér Andrásné koresmárosnénál 
gyakran megfordul s hogy ezen nő Erzsi nevü leányá
nak házasságot igért. Ennélfogva a nyomozás ezekl'e 
is kiterjesztetett, de egyelőre semmi nagyobb ered-
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ménynyel, a mennyiben nevezettek csak annyit is
mertek be, bogy N agJ' Dénes, Répás János és Bubik 
Lajos azon év január havában gyakran megfordultak 
a korCSlllában, ott mulattak és hogy N a,gy Dénes 
Gyömbér Erzsinek bázHsságot igért. 

lYla'rginean cz. őrmester nem vesztvén türelm ét 
a nyomozást tovább folytatta, melynek során tudo
mást szerzett arról, hogy Répás János Gyömbérékkel 
rokon és még a közel mult időben is járt házukhoz, 
söt állítólag csomagokat is vitt volna hozzájuk. Erre 
Marginean cz. őrmester járörével valamint Péter 
l\fátyás és Hegyi Lajos orosházai rendőrök kiséreté· 
ben ismét megjelent Gyömbéréknél és felszólította 
öket, hogy ha idegen tárgyak vannak náluk, úgy 
adják azokat ki, mert házkutatást fog náluk tartani. 
Gyöm bérné és leánya akkor oda nyilatkoztak, hogy 
junius hó 12-én testvérbátyjuk - Répás János -
valami csomagokat hozott házukhoz és azokat az 
istálló ban elás ta ; de hogy mi volt a csomagokban s 
hogy az istálló melyik részében ásta el azokat Répás, 
arl'ól semmit ~em akartak tudni. 

Erre Rél)ás János a helyszinére vezettetvén meg
mutatta a helyet, hol csakhaInar egy zsákra és egy 
kosán'a akadtak, melyekből több fehér papirIap, 
vegyészeti prreparatumok, egy fényképészeti készü
lék, festékek, betük, reszelők, kalapácsok stb. mellett 
egy sokszorosító gép is előkerült, mely tárgyakat a 
tettes ek állításuk Elzerint bankók előállítására hasz
náltak, de - állítólag - eddig még eredmény nél
kül, mert a próbák sehogy sem sikerültek. 

Hépás János további vallomásából kiderült, hogy 
1890. évi november hóban Répás János Gabnai An
tal orosházai vasuti örrel találkozott, ki Répásnak 
azt mondta, hogy Németh Elek orosházai lakos több 
ízben említette előtte, miszerint Budapesten egy Lé
nárd János nevü asztalos van, ki olcsón hamis pénzt 
tud szerezni oly formán, hogy 100 valódi forintért 
szerez 400 fI-t hamis pénzt; s miután Gabllai azt is 
kérdezte tőle, vajj on tudná-e a hamis pénzt értéke-
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sftellÍ, Ő - Répás - erre, mint disznókereskedő,. 
készséggel vállalkozott. 

Összetanácskoztak tehát Répás, Gabnai s Németh 
Elek és ezen szövetségbe később még Répás jó is
merősét Bubik Lajos orosházai kőmivest is bele
vonták. A tanácskozás eredménye az lett, hogy Ré
pás és ~ émeth 600 frtot ma.gukhoz véve, felmentek 
Budapestre Lénárd Jánost felkeresni, kit meg is ta
lálván, tervüket vele közölték. Lénárd reá állt s őket 
este egy budapesti kis korcsmába vezette, hol már 
3 úri ember várt reájuk. - Hogy kik voltak azok,. 
azt máig sem tudják; az egyiket közülök a többiek 
«Nagyságo~ úr)-nak szólították és ez-miután Répás
tól és Némethtől 50 frtot átvett - azzal küldötte 
őket haza, hogy a hamis bankókat utánuk küldi. De
mivp-l hónapok mulva sem kaptak semmit, ismét 
felkeresték Lénárdot, ki őket azzal tartotta, hogy a 
« Nagyságos úr) nincs itthon s különben is - hogy 
túl legyenek minden aggályo n és a bankókat maguk 
is elkészíthessék - vett nekik, természetesen az ö 
pénzükön, 400 frtért egy bankócsináló gépet (mely 
nem volt más, mint a Gyömbéréknél kiásott sok
szorosítógép) s megigérte, hogy a gép összeállítása. 
végett majd maga személyesen lejön Orosházára. 

Hosszabb idő multán Lénárd le is jött, de a gép
hez nem is nyult hanem azt mondá, hogy még 
valami hiányzik a gépből, amit majd legközelebb 
magával fog lehozni. Ezzel elment és - nem is· 
látták többé. 

Miután hosszabb időn át Lénárdot a még hiányzó 
géprész szel hiába várták, Répás és Bubik ismét 
Budapestre mentek, de ekkor már sem Lénárdot, 
sem a «Nagyságos» urat nem találhatták meg. Ek
kor történt azonban, hogy Répás János öcscsével 
Répás Antallal, akkor kőbányai később nagy-kátai 
lakóssal összej3ttek, kinek bajukat elmol1dták. Ez. 
emlékezvén az ujságokból arra, hogy akkortájt egy 
pénzhamisí tási pör fej eződött be, mely ben a fővád 
lott - bizonyos fogarasi N agy Dénes marosvásár-
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helyi lak6s - a vád alól felmentetett ; erre figyel
meztette bátyját, ki az illető lapszámot megszerezte 
~s eltette. Orosházára visszatérve a szövetségesek el
határozták, hogy Nagy Dénest Regítségükre hívják; 
ennélfogva Bubik 1891. évi deczember havában 
Marosvásárhelyre utazott, hol N agy Dénest meg is 
találta. 

Igy került a szövetségbe N agy Dénes. 
Nagy Dénes Orosházára jövén, a már annyira rá

'Szedett szövetségeseket legelőbb is Beretvás Pál nagy
kőrösi lakó shoz utasította, mint olyan egyénhez ki 
nekik olcsó pénzért biztosan szerez hamis bankókat . 
.A szövetkezet - daczára eddigi csalódásuknak -
ismét lépre ment. Répás János és Bubik Lajos 1\ agy 
Dénes vezetése alatt N agy Kőrösre utaztak, hol őket 
Nagy Dénes Beretvás Pállakásáig kisérte, a lakásba 
azonban nem ment be velük. A küldöttek hivatko
zással Nagy Dénesre, előadták Beretvásnak kivánsá
gukat és ez vállalkozott is annak eleget tenni, minek 
folytán neki hamis bankók bes7.erzésére 25Q frtot 
adtak át. Igy megegyezésre jutva, együtt mentek a 
vasuthoz: Beretvás Budapestre a hamis bankókért, 
Répás és Bubik Orosházára vissza, bevárandók a ha
mis bankó küldeményt. 

A várva-várt küldemény azonban nem jött. 
Sürgették levélben, ele hiába; Bubik személyesen 

is fel kereste Beretvást, de egyebet hitegetésnél, biz
tatásnál nem ért el. V égre a dolgot megunván 1892. 
€vi május hó elején az időközben ismét Marosvásár
helyre visszatért N agy Déneshez fordultak, ki álta
luk utiköltséggel eHáttatván, sürgős kérésükre Oros
házára jött és most már a bankóprés rendbehoza
talához fogott, mely czélból a hiányó géprészt laka
tos által hozzá csináltatta, azután a géphez Bécsből 
még több féle anyagot rendeltek; Városi Lajos oros
házai kereskedő pedig, kit időközben titkukba be
avattak s ki a szövetséghez csatlakozván annak igen 
tevékeny tagja lett, Veres Lajos orosházai llyom
dásztól nagymennyiségtl betüt is szerzett. 
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Most már hozzákezdtek a bank6 csináláshoz, de 
minden fáradság, minden igyekezet daczára a ban
k6k csak nem akartak sikerülni. 

Ekkor ismét visszatértek előbbi eszméj ükhöz, hogy 
t. i. Beretvás Pál a félig nyomorék, keresetképtelen 
földmives útján, ki azonban mindig meglehetős költ
séges életet élt, hamis bank6kat szereznek. Ehhez 
Városi Lajos 500 frttal járult, melyet junius 8-án 
Répás Jánosnak átadott, ki N agy Dénes és Bubik 
Lajossal Orosházáról el is indultak és pedig Répás 
János Nagy-Kőrösre Beretváshoz, Nagy Dénes és 
Bubik Lajos Nagy-Kátára Répás Antalhoz, bogy ott 
az előbbi kettőt bevárják. 

De Nagy.Kátán rosz sors várt a szövetségesekre ! 
Marginean ez. őrmester t. i. figyelmessé lett N agy 
Dénesre és igy azután napfényre került a fennebb 
ecsetelt csalás és pénzhamisítási kisérletezés, mi ál
tal ezen csaló banda további működése megakadá
lyoztatott és a pénzhamisítás további kisérletezésének 
is vége szakadt. 

A nevezettek mindannyian letartóztattak és a 
budapesti kir. törvényszéknek át adattak az egy 
Lénárd János budapesti asztalos kivételével, ki akkor 
már más büntények miatt a szegzárdi fogházban ült. 

Az Orosházán megejtett nyomozásban, melyet Mar
g'l:nean ez. őrme8ter az ottani hatóság közbejöttével 

. vitt kereeztül, hathatósan segélyére voltak Bartha J\'Iá
tyás örsvezető, orosházai örsparancsnok, J áger Pál s 
Gottlieb Lipót csendőrök és Szabó Lajos prb. csendőr. 

A fent vázolt szép eredmények Marginean János 
ez. őrmester tapintatos, észszerü, körlHtekintő és 
fáradságot nem ismerő ügybuzgalmának tulajdonít
hatók; de mert ő különben is örskörletében a köz~ 
biztonságot megszilárdította, - erkölcsi magavisele
tében pél,lás, szolgálatban az önfeláldozásig buzgó, 
becsvágyó és előre törekvő altiszt s igen j ó örs-

I parancsno k: őt a honvédelmi minister úr dicsérő 
okirattal tüntette ki, a belügyminister úr pedig 40 
frtnyi jutalomdijban részesítette. 

* 
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2. Törő Ignáez, II. sz. csen<.1őrkerületbeli örsvezetö, 
czimz. őrmester. 

Csongrád megye Dorozsma községében 1892. évi 
junius hó 28-án délután K.onránszki István lrötélverö 
háza kigyuladván, attól csakhamar tüzet fogott a 
vele szomszédságban levő Virág Imre és Sztriha 
József háza is. Ezen három ház nagyon össze volt 
építve, udvaruk kicsi és keskeny s tűzfallal egyik 
ház sem birt; ez, va.Iamint a nagy szárazság és a 
viz hiánya magyarázzák meg, hogy a tűz annyira 
elharapódzott és a három égő ház mintegy egyetlen 
lángtengert képezett. 

l\1időn a tűz már nagyobb mérveket kezdett öl
teni és az oltás sikertelennek mutatkozott, hozzáfog
tak a mentési munkálatokhoz, nevezetesen Virág 
Imre pék kamrájából a lisztet hatan is kezdették 
kihoTdani és pedig maga a tulajdonos, továbbá 
Andrási Béla, Rácz János, Fehér József, Ökrös Imre 
és N agy László dorozsmai lakosok. Ezen vagyon
mentési munkálatok közben azonban a háznak, vala
mint az avval ös~zeépített kamrá.nak tetőzete lezu
hant és annak égő részei a kamrában benreke<lt 
embereknek a menekülés útját elállták. A helyzet 
annál veszélyesebb volt, mert Virág házának udvara 
alig 7-8 lépés széles és 40 - 50 lépés hosszu volt s 
midőn a ház teteje lezuhant, nemcsak az egész épü
let, hanem az egész udvar is lángban állott és a hő
ség oly nagy volt, hogyakamrának megközelítése 
nem volt lehetséges. 

A csendőrök buzdítására néhány ember egy vizi
puskával a kamrát és az előtte lévő égő anyagot 
locsolni kezdette, mindazonáltal a benrekedteknek 
lehetetlen volt az ablakon át menekülni; miért is 
nem maradt egyéb hátra, mint a tüzön át a ház 
végén levő és az udvartól léczkerítéssel elválasztott 
kert felé kifutni, de ez is csak a kertben lévő embe
rek útbaigazítása mellett volt lehetséges az által, 
hogy Pólya lVlihály dorozsmai lakós az égő ház 
egyik 8zögletéhez húzódva a kama'a ajtaját és falai t, 



157 

valamint a lezuhant égő tetőrészeket locsolta, mi 
mellett azonban a nagy hőségtől a fecskendőről a 
festék is lepattant és a cső is olvadni kezdett. 

A kamrában rekedtek közül Rácz, Fehér, Ökrös, 
N agy és Virág szerencsésen ki is jutottak, de csak 
lU időn mindnyájan biztonságban érezték magokat, 
vették észre, hogy egyikük, Anc1rási Béla hiányzik. 
Ennek megmentésére azonban senki sem mert vál
lalkozni, mert a nagy hŐbég miatt az emberek még 
oltani sem akartak és csakis a tűznél megjelent 
csendőrök erélyes közbelépése folytán fogtak a viz
hordához. 

Midőn a veszély nőttön-nőtt és már attól lehetett 
tartani, hogy a ház boltozata is leszakad: akkor 
Tö"rő Ignácz cz. őrmester ritka elszántsággal a forró, 
égő udvaron keresztül tör, megtalálj a a kamra küszö
bén már eszméletlenül fekvő Andrási Bélát, felkapja 
őt és ugyanazon a veszélyes úton, melyen jött (15-20 
lépést a tüzön keresztül), kiviszi s így őt a biztos 
haláltól megmenti, mert nyomban reá a ház bolto
zata is összeroskadt; egy percz késedelem és And
rási Bélát is eltemeti. - Ezen mentésnél az őrmes
ter égési sebeket is szenvedett. 

A tűz eloltása, valamint a vagyonmentésnél is 
úgy Tö"rő cz. őrmester, mint Mészáros Ferencz, 
Back E.ároly és Bernát Gyula csendőrök hathatósan 
közreműködtek és nagyrészt az ő erélyes,de a mellett 
tapintatos fellépésüknek köszönhető, hogy akár 
nagyo b b mérvet nem öltött. 

Tö"fJ'ő Ignácz cz. őrmestert a honvédelmi minister 
úr az ez alkalommal az emberélet- és vagyonmentés 
körül tanusított önfeláldozó, bátor és eredményes 
magatartásáért dicsérő okirattal tüntette ki. 

/ _'I 
l"~ 

3. Batyala János, III. szánlu csendőrkerületbeli 
őrmester. 

Az 1890. évi n,ugusztus hó 27-én éjjel Pilis-Csabán 
állomásozott cs. és. kir. 8. sz. tüzérüteg osztálypa-
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rancsnoka, Pokorni őrnagy lakás áról ismeretlen tet
tesek 3535 írt kincstári pénzt, a pénztárul szolgáló 
faládával együtt elloptak. 

A vörösvári örs parancsnoka, Batyala János 
őrmester az eseményről értesülvén, azonnal a hely
szinére sietett és a nyomozást bevezette, melynek 
során a pénztárul használt faládát csakhamar a köz
ségen kivül a szántóföldeken, baltacsapások által fel
töl've, megtalálta. Bűnjel azonban sem a tett szin
helyén, sem ott, hol a ládát megtalálták, nem ma
l'adt; ennélfogva a nyomozás igen meg volt nehezÍtve; 
különösen azon körülménynél fogva is, hogy az 
őrnagy lakását nem tartotta bezárva s neki magának 
senkire sem volt gyanuja, sem polgári, sem katonai 
egyénre. 

A fenforgó körülmények érett megfontolása után 
Batyala őrmester azon meggyőződésre jutott, hogy 
a bűntény t csak oly egyének követhették el, kik a 
káros lakásán a helyi viszonyokkal ismerősök; ezek 
pedig csak katonai egyének lehettek. Ezen feltevést 
azonban eleinte sem az őrnagy, sem a tisztikar nem 
osztotta; de miután az őrmester a visszamaradt láb
nyomok alapján gyanuját a tisztikar előtt indokolta, 
az nem tekintette többé ezen feltevést kizártnak és 
eZél"t az őrmesternek a nyomozásban szabad kezet 
adtak. 

Az őrmester fent említett feltevését a következ
mények fényesen jgazolták, mert hosszas utánjárás 
s észszerü és szakértelemmel párosult leleményes 
nyomozásának sikerült kideríteni e, hogy a lopást 
Guttmann József, Demján Sándor és Ruff György 
tüzérek követték el, kiknél az ellop ott pénz részint 
köpenyeik bélésébe bevarva, részint azon ház fedél
zetében, hol elszállásolva voltak, meg is találtat tt. 

N evezett tette s ek a hadtörvényszék által 6-6 évi 
börtönre itéltettek. 

E lopás kiderítése körül Batyala őrmester 132 
órán át megszakítás nélkül, a legnagyobb körülte
kintéssel, kitartással, tapintatosan és erélyesen nyo-

• 
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mozot.t, mi ál tal nemcsak a közügynek tett hasznos 
szolgálatot, hanern a csendőrség tekintélyét a közös 
hadsereg tisztikara előtt is jelentékenyen emelte. 

Batyala őrmester azonban nemcsak a fennebb 
ecsetelt esetben adta fényes tanujélét kiváló szak
értelmének és lankadatlan: ügybuzgalmának, hanem 
egyáltalában minden, örskerületében előforduló köz
biztonsági zavarnál minden igyekezetével oda töre
kedik hatni, hogy az kiderítetlen ne maradjon. 

Ennek igazolásául szolgáljanak még a következő 
- érdekesebb - események. 

Az 1890. évi február hó ll-én Velicskó György 
csobánkai lak6s átlőtt koponyával ágyában halva 
találtatott és mint öngyilkos eltemettetett. 

Batyala őrmesterben azon gyanu érlelődött meg,. 
hogy itt nem öngyilkosság, hanem gyilkosság tör
tént; minélfogva 18 napon át - minden feltünés 
nélkül - folytatott nyomozás után tanukkal és bűn
jelekkel be io bizonyította, hogy Velicskó nem lett 
öngyilkossá, hanem őt anyósa, Perkász ka J elena 
gyilkolta meg, kit az őrmester letartóztatott és a 
biróságnak átadott. 

Ugyancsak 1890. évi október hó 13-án virradóra 
Krajner Károly, nagy-kovácsii szat6cs boltja feltöre
tett és 27 frt értékü éleImi czikk ellopatott. -
Október hó 14-én virradóra pedig Leiber Jakab~ 
nagy- kovácsii lak6s ~'láza töretett fel, honnan 118 írt 
ért~kü ruha- és ágynemü lopatott el; ezenkivül 
ugyanazon hóban Nagy-Kovácsiban még két helyen 
történt betörés. 

Batyala őrmester ezen betörési lopások tettesét 
46 61'ai fáradságos nyomozás után Baumgartner 
Mátyás 8zelnélyében kiderftette és letartóztatta. 

Az 1890. évi deczember h6 12-én virradóra Kol
berger György ürömi lak6s kárára 75 frt értékü 
ágy- és ruhanemüt loptak el, - 10 nappal későbben 
Thallér György solymári lakósnál törtek be és annak 
kárára 204 frt értékü holmit loptak el, - majd 
pedig ugyana7.on hóban úgy a biai, valamint a buda-
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oki örskörletekben számosabb betörési lopás t" ·té t 
a. ~é~,~{ül, hogy akár az egyi~ akár a másik ~:sn~k 

lkelult volna a tetteseket kezrekeríteni' miO' I. 

B 't l" t 14 ' I ' , 'b vegre a y(~, a ormes e:·, 1 oral farasztó nyomozás után 
.az elősorolt betoresek tetteseit Steiner István és 
Horváth Fel'encz - utób hi feltételesen szabadsáO'ra 
bocsátott fegyencz - fővárosi hirhedt betörök s~e
mélyében kiderítette és. őket a számos orgazdától 
~lkobozott nagy mennylségü és értékes tárgyakkal 
együtt az igazságszolgáltatás kezére átadta. 

Az 1891. évi III áj us hó 10-én virradóra lVIandi 
J 6zsef hidegkuti lak6s kárára betörés útján 104 frt 
értékü különféle ruhanemü és 31 frt készpénz lopa
tott el. A. tetteseket itt is Batyala őrmester 76 órai 
megszakítás nélküli nyomozás után Tausch János és 
Horváth J 6zsef fővárosi betörők személyében kide
rftette és a megtalált bűnjelekkel együtt a biróság
nak átadta. 

\Tégül 1891. évi október hó 20-án reggel Blum 
János solymári lakóstól betörés útján 24 frt értékü 
ruhanemüt loptak el. Batya la őrmester a tettest 
csakhamar Bures Ferencz' csavBlrgó személyében 
letartóztatta és a bűnjeleket a fővál'osi zsibvásáron 
€lőkel'ítve, a biróságnak átadta. 

Az ecsetelt közbiztonsági zavarok kiclerítése körül 
Batyalá János őrmester kiváló szakértelmének, lan
kadatlan szorgalmának és kitartásának, valamint 
fárac1hatlan tevékenységének elismerésre Inéltó és 
kétséO'be nem vonható bizonyítékát nyujtotta; miért. 
is a honvéclelmi minister úr ezen különbell is j ó 
minősítvényny~l biró, a~ti,sz~nek a közbizt?nsá~,i .~~ol
gálatban tanusItott klvalo es eredményduR mukodé-
seért telj es eli~meré3é ~ fej ezte ki. 

4 Svila'l' Péter őrmesternek, a lllagyar kir. II l'

vát:szlavon csendőrség állományában, hosszA, z,1-
gálata alatt úgy a közbizton~á~i ~z~,lgálat t r ll, 

valamint a törzsnél segéclmunkasl lllllloségbell tanu-
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sitott, mindenkor kötelességhű, ügybuzgó és felette 
megbizható működéseért a magyar kir. honvédelmi 
minister úr teljes elismerését fejezte ki. 

* 
5. Preiszle'l' Ignácz, II. számu csendőrkerületbeli 

őrmester . 

.il dolovai templombetörés és ezzel kapcso
latos nagyobb bünügyek kid-eritése. 

1891. évi márczius hó 10-én éjjel, Torontál megye 
Dolova községében a román ideiglenes imaház isme
retlen tettesek által feltöretvén, az ott elhelyezve volt 
80 cmeter magas és 60 cmeter széles Wertheim-féle 
pénzszekrény, - egy új templom építésére szánt -
10,879 frt 09 kr. készpénz és 5805 frt értékpapirok
ból álló tartalmával együtt ellopatott. 

Ezen bűncselekmény a pancsovai szakaszparancs
nokság területén követtetvén el, - azonnal kiszállott 
a helyszinére Szentmihályi Lajos főhadnagy és a 
pancsovai kir. törvényszék vizsgáló birájával egyet
értőleg a legerélyesebb intézkedéseket megtette, hogy 
a tettesek mielébb kézrekeríttessenek. A nyomozást 
Dolován és ennek környékén a pancsovai szakasz 
örsei egész márczius hó folyamán ki tartóall folytatták ; 
számos elfogatást is eszközöltek, csakhogy a letartóz
tatott embereket ismét szabadlábra kellett helyezni, 
mivel az ellenük emelt vád illetve gyanu alap
talannak bizonyult; - mire fL nyomozás folyama 
egyelőre megszakadt. 

A szomszédos nagy-becskereki szakaszparancsnok 
8erédy Géza főhadnagyban már ekkor felmerült a 
gyanu, hogyatettesek Dolovától távolabb vidékbeli 
egyének lesznek, mert huzamosabb ideig milködvén 
románok által lakott vidéken, több nagyobb bi:íneset
nél volt alkalma tapasztalni hogya 110mán nép rit
kán követ el saját szülőhelyén nagyobbszabásu bűll
cselekményt, hanem e czélra a banda rendesen több
napi j árásnyi vidékről szedőzködik össze; Inát' pedig 

11 
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a.mint értesült, a tettesek nagy része omá 01 
iseIt s így román nemzetiségü volt. 
Ezen nézetét alárendelt lSrseinek tudomására ho 

őket a nyomozás fel vételére buzdította. 
Azon év ápril hó 22-én Prei8sler Ignácz örm 

zichyfalvi örsparancsnok b~vonult N agy-Becskerekre 
a szakasz székhelyére és Serédy flShadnagynak azon 
jelentést tette, hogy az örskörletébe tartoz6 Nagy-GáJ 
községben az utóbbi idlSben néhány általa, megfigy 
egyén feltünő módon költekezik, nagyobb bevásá.rIá
sokat eszközöl, házát javíttat ja ; ami tavaszi időben, 
midőn a föld népének nem igen szokott készpénze 
lenni, felettébb szokatlan s így gyanus. Miután • 
környéken utóbbi időben nagyobb bünténye1követve 
nem lett, nem volt kizártnak tekinthetlS hogy a 
dolovai templom feltörésben az általa megfigyelt egy' 
nek részesek lehetnek. 

Serédy főhadnagy ezek után odautasitotta PrlNJ,zwr 
őrmestert, hogy a kérdéses egyéneket továbbra 
figyelje meg; különösen pedig összeköttetéseik után. 
pllh atolj on, tartson náluk házkutatást, a legcsekélyebb 
további gyanuok felmerültével tartóztassa le öket 
erről a szakaszparancsnokságnak távirati jelen 
t~oyen. 

Nevezett őrmester a leglelkiismeretesebben és 
adó buzgósággal tett ezen utasításnak eleget. SzOl 

puhatolás és utánjárás útján megtudta, hogy az 
gyanus n.-gáji lakosnak Dolován egy.· rokona 
kinél utóbbi időben meg is fordult; továbbá, ho 
gyanus egyének gyakran érintkeznek egy 
(Temes megyei) géplakatossal, a Ini, tekintve 
W ertheim -féle pénzszekrény feltörésérlSl v. 
szintén fölötte gyanus körülménynek volt te 

Ezeknek kipuhatolása után Prei8sler lS mel!J1i8l' 

nyiltabqan mert fellépni. Első sorban ( 
Gruin Arsza n.-gáji lakosnál tartott ház n'En 

alkalommal egy ujonnan vásárolt 
értékü tehenet, 4 db ma.laczot, " z 
és egy 50 frtnyi uj kertkerltést , YYW-'Y1I 
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nau szerzet·t házi ,butort talált, melyeknek mikénti 
beszerzését Gruin Arsza igazolni nem tudta; - mert 
azon állitása, hogy utóbbi időben egy nagyobb örök
ségre tett szert, val6tlannak bizonyult. A pénz mikénti 
szerzése felől ujból kikérdeztetvén, hosszas vonakodás 
után végre beismerte, hogy a dolovai templom be
törési lopá/sban nyolczad magával részes volt. 

Gruin Arsza bemondása alapján ezután a hely
szinére kiszállott Serédy főhadnagy parancsára le 
lettek tartóztatva Kapaczine J ován dentai, Sztoján 
J ócza n.-gáji lakosok és Szemján János vatinai gép
lakatos közvetlen tettesek és Domokos János dentai 
lakos, mint állitólagos bünszerző. 

A többi négy közvetlen tettes: Lupulev Zsiva és 
Kuzmanov Ignát n.-gáji, Kinezson Jóva és Mitschang 
Mihály dentai lakosok társaiknak letartóztatásáról 
értesülve, megszöktek. 

Miután a letartóztatottak Domokos János kivéte
lével a lopást egytől-egyig beismerték, a nyomozást 
vezető szakaszparancsnok törekvése oda irányult, hogy 
a szökésben levő többi négy tettest mielébb kézre 
kerítse, a lopásban tettesként bár nem szerepelt de 
egyébként részes egyéneket le tartóztassa, mindenek 
előtt pedig az ellop ott pénzt és értékeket megszerezve 
biztosftsa. 

A kiküldött járőröknek hosszas puhatolás és fárad
hatlan utánjárás folytán sikerült végre a közvetlen 
tettesek közül Kinezsán Jóvát május hó 15·én, Lupu
lev Zsivát és Kuzmanov Ignátot pedig május hó 29-én 
letartóztatni. Különösen sok dolgot utóbbi kettő adott, 
kiknek a j árőrök folyton nyomában voltak bár, de 
mivel hírszerzőik által, - kik között fájdalom t köz
ségi közegek is voltak, - a csendőrség minden moz
dulatáról értesÍtve lettek, mindenkor idejekorán ki
sikinttak, míg végül egy rejtekhelyükön, Kis-Gájon 
meglepetve, kézre kerültek. Ugyanezen napon tartóz
tatta le a temesvári 4. szárny moraviczai örsének egy 
járöre Mitschang Mihályt bolgár paraszt álruhába 
öltözve Sztamol'a-Moraviczán, midőn ott Dentáról 
érkezett nejével egy korcsma padlásán találkozott. 

11 :I' 
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Idők?zbep le lette~ m~g tartóztatva Botár Tódor, 
K~resuJ Z~IV!1 dolovaI, M,askor Lika deliblati, Bibarcz 
M~ta kurtIc~I (ara~~egyel),. Sztan~ov Szteja, Sziankov 
Mlsa ulma!:. SztoJan. SzteJa~ GOJkov Péra, Gojkov 
Golub. n.;gaJI, ~apac~lne Panta ~entai, Farkas András 
amoral es WeIsz J anos verseCZI lakosok, mint rész
ben bi.í.nszerzők, részben bűnpalástolók és közvetítők 

A nyomozás folyama alatt a letartóztatások é~ 
időnként megtartott házmotozások alkalmával a lopott 
összegből (melyből a tettesek mindegyikére válta
kozva 1300-1400 frt jutott) előkerült készpénzben 
és a lopot~ pénzen vásárolt értékekben: ' 

Gruin Arszánál: 2 fej ős tehén, 2 üsző, 1 kocsi, 
1 ruhaszekrény, 4 zsák liszt, 2 lóravaló szerszám, 
1 szűr, továbbá házának nádfödelébe rejtve 470 frt 
és egy ujabb házmotozás alkalmával udvarán a kert
kerítés mellett báoog szelenczében elásva 110 fit 
k

, , 
eszpenz; 
Kapa.czine J óvánnál: szekrényébe rejtve 340 frt 

készpénz és 196 frt értékü váltó és kötvény, melyekre 
a lopott pénzből adott kölcsönöket, továbbá ebből 
adott állítása szerint 300 forintot Domokos Jánosnak, 
200 frtot Botár Tódornak, 300 frtot Sztankov Misá
nak hallgatási díj fejében; 

Sztojanov J 6czánál ~ önként előadva 435 frt és egy 
más alkalommal megejtett házmotozásnál a vesszőből 
font kerítésnek galylyakból csinált tetőzetében 590 írt,; 

Szemián Jánosnál: a konyhában egy libafészek ala 
elásva 400 frt és szekrényében egy kél'egdobozban 
80 frt; 

Lupulev Zsivánál: 74 írt értékü zab, egy 100 fl'tos 
ló, egy 80 frtos tehén, egy kocsi széna~ egy ~ord.ó 
pálinka 30 írt, kerítésdeézka 20 frt értékbeI-~, es az 
istállóban egy kendőben elásva 600 frt készpenz: 

Kuzmanov Ignátnál elfogatása alkalmával zsebebe? 
volt 60 írt és megejtett ujabbi házmotozás alkahna
val önként előadva 520 írt készpénz; 

Mitschang Mihálynál elfogatása alk~hnával. ~sak 
25 frt találtatott. A többit állítása, szel'lnt kel'tJebcn 
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ásta el, de ez val6tlannak bizonyult; majd azzal állt 
elő, hogy a pénzt háza tűzfalának egy repedésébe rej
tette; azonban ezen állítása is hazugnak bizonyult, 
mert noha beleegyezésével a tűzfalat Serédy főhad
nagy néhány méternyire lebontatta, a pénz elő nem 
került; végre kijelentette, hogy azon összeget, mely 
bő költekezéséből felmaradt, miután szökése alatt 
Verseczen, Budapesten és Temesvárott mulatott és 
kártyázott, - Temesváron levő ügyvédének adta, hogy 
őt maj dan a bír6ság előtt képviselj e. 

Kinezsan J 6vánál elötaláltatott egy 70 frtos tehén, 
egy 20 frtos 16, egy kocsi 5 írt, 9 db juh 72 frt ér
tékben és 6 db váltó és egy jegyzőkönyv, melyek 
szerint többeknek 76 frtot kölcsönzött a lopott pénzből. 

A bűnpalástolók közül előtaláltatott Kercsuj Zsivá
nál 28 frt. 

Az ígyelőkerült készpénz, váltók és kötvények, 
továbbá az illetőktől elkobzott állatok és egyéb tár
gyak, melyeket a lopott pénzből vásároltak, átadattak 
a pancsovai kir. törvényszék vizsgáló birájának, ki az 
elkobzott tárgyakat a károsult egyház javára biróilag 
értékesítette. 

A még hiányzó pénzt a tettesek és osztályos bűn
palásto16k márczius lO-étől, ápril hó, - illetve né
melyek május hó - végeig elköltötték, részben abb61 
adósságaikat törlesztették. 

A dolovai román egyház kára különben teljesen 
fedezve van, mert a még hiányzó pénzösszeg a tette
sek vagyonából és fekvőségeiből teljes fedezetet talál. 

A tettesek és biínrészesek vallomásaiból, melyek 
jogérvényes birói itélettel is megerősítést nyertek, 
valamint a fenforgott ténykörülményekből immár tel
jesen megállapíttatott, hogy a dolovai betöréses lopás 
a következő módon lett végrehajtva : 

Kapaczine J ovan dentai lakos Rotár Tódor dolovai 
lakostól tudta meg, hogy az ottani román egyháznak 
sok pénze van s hogy azt könnyen el lehetne lopni. 

E czélból szövetkezett Rotárral, Sztankov Misa és 
Stéja uhnai, továbbá Kinezsan Jóva dentai lakossal 
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s a tél elején mindannyian elmentek Dolovára d 
Rotárt neID találva hon: a tett elkövetését ~ás~ 
korra halasztották. 

Másodszor román karácsonynapján voltak Do]ován' 
Kapaczine, Kinezsán, Sztankov Misa és Szteja további 
Bibal'cz Mita kurticsi és Markov Léka delibiati lako
sokkal. Ekkor egy mélyedésbe elbujva megvárták az 
éjjeli isteni tisztelet végét s miután a nép elment a 
templomból, annak folyosójába hatoltak. Itt azonban 
több récze lévén elzárva, ezek közeledtükre oly lár
mát csaptak hogy menekülniök kelletett, nehogy ott 
éressenek. . 

A Wertheim-féle szekrény kibontására szánt furót,
melyet négy évvel ezelőtt Weisz János verseczi lakos 
szerzett Budapestről Ka paczine számára 200 ll,tért, -
és a többi betörő szerszámokat átadták tehát Sztan
kov Misának s eloszlottak. 

Kevéssel ezután Kapaczine és Mitschang Mihály 
összejöttek Domokos János volt dentai biró, temes
megyei csendbiztos és még próbaszolgálati ideje alatt 
elcsapott volt csendőrőrmester házánál; előbbi 
bizalmas embere, utóbbi lakásbérlője volt DOIllOkos
nak kivel egy házban lakott. Mitschang Mihály egy 
elzűllött, kártyás és korhely ember, volt kereskedő, 
korcsmáros, ki 29-ik ezredbeli őrmester korában Nagy
Becskereken j ól nősült, de nej ének szép vagyonát 
már elverte. Kapaczine látva hogya betöl'ést csupán 
ahhoz nem értő tudatlan pal'asztokkal végre nem 
hajthatja, Domokos és Mitschanghoz fordult. 

Domokos tanácsára tehát uj bandát szerveztek, mely
nek tagjai voltak: Mitsehang, Kapaczine, Kincz~:tn 
J ova, Sztankov Misa, Bi harcz Mita, Markovics Lé.kct 
és .~zemián János vatinai géplakatos. , 

Osszeszedelőzködve február derekán most mm: bar
madszor mentek el Dolovára, Rotár Tódor házához. 
Rotár meglátva közöttük Sztankov Misát, megtagndtfb 
segélykezését, mert Sztankovval egy lólopási e~etben 
összeveszvén ennek közremüködéséröl hallanI s ro 
akart s Kap~czinénak azon szemrehányást tette hogy 
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nagyon sok embert von bele a dologba; minduntalan 
másokkal jön, - ő tehát tudni sem kiván tovább 
az egészről. 

Miután Rotár szállást sem adott nekik, elmentek 
Krecsuj Zsiva házához s a lopási tervbe ezt is be
avatták, de mivel Krecsuj neje őket feljelentéssel 
fenyegette. szándékukkal felhagytak s miután Dolován 
megháltak, szétoszlottak. 

F. évi márczius hó 9- én Kapaczine, Mitsehang és
Kinezsan ismét elindultak Dentáról s Vatinán Szem
ján János géplakatost magukhoz véve, a n.-ma:r;gittai 
határban találkoztak Lupulev Zsiva, Gruin Arsza, 
Sztojem Jocza és Kuzmanov Jócza n.-gáji lakosokkal.. 
kiket már előre odarendeltek. 

Domokos azon ürügyet használva hogy nincsen 
téli ruhája, nem ment velük, noha ezt előre meg
igérte. Biztosította azonban őket, hogy ne féljenek 
ha nem is megy velük, mert ő annál nagyobb segít
ségükre lehet később ha gyanuba vétetn ének, - mert 
az ilyen ügyekben ő jártas ember. , 

A n.-gájiakkal két kocsin, és pedig Gruin Arsza 
és Kapiczane kocsiján együttesen értek Alibunár és 
Réva-Ujfalun át Dolovára az esteli órákban. A falun 
keresztül hajtva a mramorai falurészen megálltak. 
Gruin és Kinezsán a kocsiknál maradtak, a többi 
pedig az imaházhoz menve a nyitva levő első ajtón 
át a folyosóba hatoltak. A felső két ajtót, me
lyek zárva voltak, Szemián gépész nyitotta fel ál
kulcscsal. 

Bejutván az imaház ba, Kuzmanov Ignácz gyer
tyát gyujtott, majd a Wertheim-féle szekrény hez lépve 
lefeszítette azon vasabroncsot, melylyel a pénztár a 
falhoz erősítve volt. A pénztárt ezután a földre terÍ
tették és megfúrni akarták, de mivel a furót a kocsin 
feledték, Mitsehang és Lupulev a kocsihoz mentek 
hogy azt elhozzák. Ez alatt a többiek az imaház lép
csőj én lehengergették a pénztárt, mi meglehetős zajj al 
jál't. Mivel a pénztár már az utczán volt, nem fúrták 
meg, haneIu a Mitsehang által elhozott kOCSÍ1'a e1nel-

... 
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ték, - miután annak hátsó kerekeit leszedték - és 
azzal a Dolova melletti homok pusztára hajtottak. 

Dolova és Mramora között a pénztárt ledobták a 
f'óldre s fel akarták törni, miközben a gépész vas
hideg vágóval látott munkához; de ez oly zajt okozott, 
hogy a feltörést félbe kellett hagyniok. A pénztárt 
tehát ismét feltették a kocsira és távolabbra menve, 
ujból munkához láttak. 

Ekkor Kuzmanov Ignácz rálépett a pénztárra és 
egy vasruddal addig zúzta az ajtót, mig az betört, 
mire a gépész a zárakat vésővel félre tolta és a pénz
tárt felnyitható volt, melyből a pénzt 2J gépész és 
J\1itschang Mihály szedték ki, megolvasták és szét
osztották. 

Megjegyeztetik itt, hogy a betörés alkalmával Sztoján 
Jócza egy hatlövetü forgópisztolylyal, Szemján János 
pedig egy két csövű vadászfegyverrell voltak fel
fegyverkezve, melyek tőlük elkoboztattak. Ezeknek 
megtörténte után együttesen Vatinára mentek és 
onnan szétoszlottak, - a pénztár feltörésére használt 
betörő eszközöket, a feltört pénztárt és az abban levő 
takarékpénztári könyvet és egyéb okmányokat a hely 
szinén visszahagyva. A visszahagyott tárgyak a pan
csovai szakasz örsei által megej tett első nyomozás 
alkalmával megtaláltatván, a pancsovai kir. törvény
széknek már akkor beszolgáltattak. 

A pénz elosztásával a hely szinén igen siettek s 
így nem minden részesnek jutott egyenlően. A kapott 
részösszeg fejenként 1300-1400 frt között váltakozott. 

A tettesek különben reményükben igen csalódtak, 
mert a Rotár részéről nyert értesülés szerint azon 
téves hitben voltak, hogy a pénztárban 40-50000 
forintot fognak találni. 

Miután nem volt feltételezhető hogy a fent leírt 
betörésre szervezett bancla lelkiismeretére csak ezen 
egy bűneset nehezednék, a legnlesszeb b menő puh~
tolás ejtetett meg a szövetkezet minden egyes tag
j,ának előbb viselt dolgaira. Ezen puhatolások során 
es a banda tagjainak a kikérdezések és szelnbesHések 
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alkalmáyal tett kölcsönös vallomásai alapján egy egész 
csomó, évekkel ezelőtt elkövetett bűncselekmény 
lett kiderítve; ezek között több betöréses lopás, marha
levél- és pénzhamisítás, mely büncselekmények 
leÍrásába és azok mikénti kiderítésébe térszűke miatt 
ezuttal nem bocsájtkozhatunk. 

Mindezen ügyekben összesen 41 egyén volt letar
tóztatva, kik közül 31 egyén mint a dolovai és ezzel 
kapcsolatos ügyekben érdekelt a pancsovai kir. tör
vényszéknek adatott át; a dolovai ügyben nem érde
keltek közül pedig 8 a módosi, 2 a verseczi kir. 
j árásbiró s ágnak. 

Végül megemlítendő még, hogy a dolovai ügyben 
érdekelt Kapaczine Jova és Szemián János a nyomo
zás során azt is beismerték, hogya dolovai lopás 
sikere után a dettai m. kir. adóhivatal meglopását 
is eltökélték, mert tudomásuk szerint ott mindig van 
40 -50000 forint. 

Egy Ízben jártak is már a tél végén Dettán a hely
szinének tanulmányozása végett éjjeli időben, de akkor 
egy csendőr őrjár:at közeledése által ebben megaka
dályozva lettek. AlHtják azonban, hogy ha a dolovai 
ügy miatt letartóztatásuk közbe nem jön, úgy az adó
hi vatalt már bizonyosan kirabolták volna. 

Ez, miután csak tervezett volt és még nem lépett 
akisérlet stadiumába, büntetendő cselekményt nem 
képez ugyan; de az, hogy a csendőrség közbelépésé
nek köszönhető a terv kivitelének meghiusulta, min
den esetre csak növeli a közremüködött csendőrök 
érdemét. 

N ehány nap hiányával két hónapig tartott ezen bűn
esetek nyomozása, mely idő alatt a Zichyfalvára ösz
pontosított legénység fáradságot nem ismerve, a leg
buzgóbb odaadással és szÍvós kitartással, pillanatig 
sem htnkadva, teljes munkakedvét mindvégig meg
tartva telj esítette nehéz kötelességét, mi által a kö
zötte uralkodó j ó szellemnek, kötelesség tudásának 
€s fegyelmezettségének fényes tanubizonyságát adta. 

A Zichyfalvára összpontosított 18 altiszt és csendőr 
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majdnem folytonosan szolg~latban állott; egyes jár
őrök gyakran 90-100 órán át egy huzamban, miköz
ben alig hogy megpihenhettek, különösen aszökésben 
volt tettesek üldözésekor és az elrejtett lopott pénzek 
és bünjelek megszerzésekor ; mi csak szakadatlan 
házmotozások, meglepések és kitartó utánjárás, lele
ményes körültekintés és a vett utasítások pontos és 
lelkiismeretes keresztülvitele által volt elérhető. E mel
lett a legénység egy részének felváltva fogoly őrizetet 
kellett telj esíteni, a mi nagy lelkiismeretességet és 
éberséget igényelt, tekintve hogy más alkalmasabb 
foghely hiányában a 41 fogoly egy közös magtárban 
volt huzamosb időn át elhelyezve s a felügyelő csend
őröknek ugyancsak ügyelniök kellett, hogy a foglyok 
össze ne beszélhessenek s így az eredményt meg ne 
hiusítsák. 

Csakis a felügyelet éberségének köszönhető, hogy 
ily hosszu idő alatt egy szökési kisérIeten kivül a 
foglyok részéről több elő nem fordult, de Karácsonyi 
Mihály csendőrnek higgadt, ügyes és kellő pillanatban 
alkalmazott eredményes lőfegyver-használata által ez 
is meg lett hiusítva. 

E mellett a járőrök folyton jöttek és mentek, ugy 
hogyafogolyőrizet mintegy pihenőnek volt csak 
tekinthető. ny körülmények között az élelmezési lét
szám sohasem volt előre tudható, minek következ
tében rendszeres közétkezésről szó sem lehetett. Hanem 
azért a legénység az egész idő alatt nem vesztette el 
kedvét és türeImét s parancsnokát teljes odaadással, 
a szolgálatkészségben versenyezve támogatta. 

ny körülmények között felmerülhet ugyan a kér
dés, hogy hát miért nem lett több erő öszpon
tosítva vagy a legénység időről-időre felváltva? 
Mindez azonban nem lett volna czélszerü. Az előbbi 
nem, mivel nagyobb számu legénység elhelyezéséről 
az adott viszonyok között gondoskodni nem lehetett 
vo~a . s ~ fenforgó esetben nem annyira túleről'e, 
rolnt Inkabb kevesebb, de ügyesen nyomozó, értelmes 
és megbizható legénységre volt szükség; - felváltás-
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ról pedig azért nem lehetett szó, mivel az elejétől 
miiködő legénységnek már meg volt a szükséges helyi
ismerete, gyakorlata, tapasztalata és tájékozása a nyo
mozott bií.nügyekben, mik a felváltó legénységnél hiá
nyoztak volna. De másrészt a végeredmény dicsőségét 
azoknak kellett biztosítani, kik annak érdemében 
elejétől fogva részesek voltak annál inkább, mivel a 
legénység különös beesvágyat tanusított s ambitióját 
fokozta az, hogy oly esetekben jutott fényes ered
ményre, melyek nem is az ő müködési területén let
tek elkövetve. 

Különösen kitüntette magát Preiszler Ignácz őr
mester zichyfalvi örsparancsnok, ki az egész idő alatt 
páratlan buzgalmat és kitaltást tanusított. Az ered
mény nagyrészt az ő lankadatlan utánjárásának, a.. 
nyomozást megelőzőleg már heteken át tartó meg
figyelésének, leleményes ügyességének és odaadó tevé
kenységének köszönhető, melyekkel szakaszparancs
nokát, annak intentiói szerint, hathatósan támogatta. 

P'J·eiszler Ignácz őrmesterhez méltóan sorakoztak 
Oláh Mihály és Pál Ferencz örsvezetők, a nyomozá
sokban dicsérendő buzgalmat, szakértelmet és nagy 
körültekintést fejtve ki, továbbá Karácsonyi Mihály 
és Opre Mihály csendőrök, kik az összes bűncselek
mények nyomozásánál különösen kitüntek s a többi 
legénységnek egyébként is a legjobb példát szolgál
tatták. 

V ég ül csonka maradna leirásunk, ha meg nem em
lékeznénk azon szives előzékenységről és meleg érdek
lődéssei párosult szolgálatkészségről, melyekkel Zichy
fal va derék előlj árósága, és különösen annak érdemes 
jegyzője Martin József a csendőrséget fáradozásában 
két hónapon át odaadólag támogatta. Az előjáróság, 
különösen pedig a jegyző igen becses szolgálatokat 
tettek az ügy érdekében s az elért eredményhez ezáltal 
ők is hozzájárultak. Többek között, a községnek csak 
két kis szűk fogdája levén, a csendőrségnek rendelkezé
sére bocsájtották az ujonnan épült szép nagy tanács
termet foghelyiségül s midőn e czélra már ez is 8zií.k-

• 
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nek bizonyult, közben jártak egy megfelelő magtár 
meo-szerzésében. A kikérdezésekre és szembesítésekre 
áte~gedte a jegyző saját irodáját s ily alkalmakkor 
egész időn át, éjjeleit feláldozva, mint községi egyén, 
majd mint tolmács, személyesen is folyton közremü
ködött; a községi szolgákat, éjjeli őröket és kisbirákat 
1L csendőrség állandó rendelkezésére bocsájtotta és a 
·szolgálat érdekében igénybe vett előfogatokat a nap 
vagy éjjel bármely szakában a legnagyobb készséggel 
Jdállította, végül a foglyok élelmezése és ellátása körül 
.hathatósan közremüködött. 

Ezen szolgálatok igen becsesek voltak és így a leg
-több község részéről hason esetekben tanusított indo
lentiával szemben eléggé ki nem emelhetők. 

A dolovai templomrablás és az azzal kapcsolatos 
bűnügyek kinyomozásánál tanusított kiváló eszélyes
:gége, fáradhatlan ügybuzgalma és lankadatlan kitar
tásaért a ID. kir. honvédelmi minister ur Preiszler 
Ignácz őrmesternek teljes elismerését fejezte ki; mig 
a ID. kir. belügyminister úr részére 100 frtnyi, Oláh 
Mihály Öl'svezető és Pál Ferencz czimz. örsvezető 
részére 50-50 frtnyi s Karácsonyi Mihály és Opre 
Mihály csendőrök részére 30-30 frtnyi jutalomdíjat 
engedélyezett, Martin József zichyfalvi jegyzőnek 
pedig Torontál megye főispánja utján elismerését fejez
-tette ki. 

* 
6. Soós Ferencz V. sz. csendőrkerületbeli czimz. 

őrmester zsolnai örsparancsnoknak a közbiztonsági 
szolgálat terén tanuaÍtott kiváló és eredménydús 
működéseért, fáradságot nem ismerő buzgalmáért és 
er~~edetlen szorgalmáért a magyar kir. honvédelmi 
mInlster úr teljes elismerését fejezte ki, a m. kir. 
belügyminister úr pedig őt 50 frtnyi j utalomdijban 
részesítette. 

* 
7. Boer .I ózsef őrmester az L sz. csendőrkeriilet 

:állom ányáb an. 
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Egy szövevényes rablógyilkosság kiderítése .. 
Az 1891. évi május hó 25-én a reggeli órákban. 

sinnai Paufilie Moga és J uon D. N au, kik Sugágra 
mentek a Sinna községhez tartozó úgynevezett. 
«Padina Vaszilie) erdőben egy férfi és egy nő hul
lát fedeztek fel. A sinn ai községi előljáróságnak az: 
eset bejelentetvén, az ez által kiküldött Vaszilie
Szavu és Jnon Denulecz a hullákban sinnai Juon. 
Constantin Csukurt és ennek nejét Joannát ismer
ték fel. 

A megtett jelentés folytán a vizsgálóbizottság 
május hó 28-án kiszállott és megállapította, hogya,. 
gyilkosság a 25-ére menő éjjelen akként követtetett· 
el, hogy a férfi fejére valami erős eszközzel 2 ütés,. 
a nő fejére pedig a hátsó részen több ütés tétetett~. 
minek következtében a halál beállott; továbbá meg
állapíttatott, hogy a gyilkosság a hullák megtalálá
sának helyétől mintegy 100-150 lépésnyire követte
tett el a hegyoldalon, honnan a hullák aláhurczol
tattak és egy bokros helyen egymás mellé tétettek;: 
mindkét hulláról a zeke és bocskor Je volt húzva. 

Birtalan Lajos örsvezető, sugági örsparancsnok 
Molnár József csenc1őrrel még május hó 2;:)-én a~ 
esetről értesül ve, azonnal a helyszinére sietett s a.. 
nyomozást megindította. I{övetkező nap, azaz május 
hó 26-án még a sugági örsről Pozsonyi János és. 
Arkosi István csendőrökből álló járőr, - a szerda
helyi örsről pedig Boer J 0zsef őrmester parancsnok
sága alatt Dézsi Károly, Gáspár Dénes és Gotthard 
János csendórökből álló járőr lett ugyanezen eset 
nyomozására kivezényelve és ezen összes járőrök 
most már Boer őrmester vezetése alatt egyesülten. 
dolgoztak. 

Miután a holtestek közelében semmi bünjelet sem 
találtak, mely a tettesek nyomára vezethetett volna, 
a járőr kIfürkészte a Csukurral rosz viszonyban élö 
embereket és azoknál házkutatást tartott, a mi azon
ban eredményre nem vezetett. 
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Hosszas nyomozás után végre Boer őrmester 
·yéletlenül megtudta, hogy Panfilie Morar neje, 
.J oanna meggyónt. Minthogy pedig az ottani nép 
.csak nagyobb ünnepek előtt a pap által kihirdetett 
napon szokott meggyónni vagy pedig akkor, ha 
nagyobb bűn terheli: ezen időnkivüli gyónás az 
őrmester előtt gyanusnak tünt fel; miért is házku
tatást tartott Morar házánál, mely alkalommal egy 
közelebbről kimosott harisnyát és inget, valamint 
,egy földbe vágott kapát, mely tárgyakon nyilván vér
foltok látszottak s ezenkivül 5 frt készpénzt talált. 

A járőr által nyomban kikérdezett Panfilie Morar 
nejével és Constantin fiával igyekezett bebizonyítani, 
hogy ő még április hó 2-án Sinnáról a havason levő 
szállására ment s igy ő a tettet nem követhette el. 

Morar fia, Constantin, kikérdeztetése alkalmával 
már ellenmondásokba keveredett s igy hosszas ki
kérdezés után sikerül t tőle végre megtudni, hogy 
atyja a szállásról május hó 22-én lement Sinnára és 
csak 24-én reggel tért vissza kalibájához ; ugyanaz 
~ap öt (Constantint) Sinnára leküldvén, útközben 
- mivel egy darabra elkisérte - meghagyta neki, 
hogy ha valaki kérdi, hogy mikor tért ő (az atya) 
vissza szállására, azt mondja, . miszerint ez 22-én 
-este történt s hogy azóta onnan nem távozott. A fiu 
.azt is előadta, hogy midőn atyjától kérdezte, miért 
"kellend hazudni a, az atyja beismerte neki, hogy ő 
-Csukurt feleségével meggyilkolta. 

Most Panfilie Morar nejére, J oannára került a sor, 
ki kikérdeztetvén előadta, hogy férje május hó 26-án 
·egy véres inget és harisnyát kimosás végett és 6 ú-tot 
megőrzés végett azon szavakkal adott neki át, hogy 
'Csukurékat megölte és a pénz tőlük való. Azon kér
désre pedig, hogy mi okból ölte meg férje Csukuré
kat, előadá, miszerint férje május hó 3-án 20 irtat 
azon szavakkal adott neki át, hogy április hó 30-án 
,este Juon Constantin hozzá, a Magura szállására 
feljött s ott ketten megegyeztek, hogy az ugyanalzon 
l1avas részen lakó öreg J uon N iculae VUl'vol'eant. 
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lllegfojtják és pénzét elrabolják. Ezt végre is hajtot
ták akként, bogy Csukur az öreg torkát szorította 
össze, J\Iorar pedig heréit nyomta össze addig, mig 
az öreg meghalt; azután a meg~yilkoltnak 40 frtját 
rabolták el és ezen pénzen egyenlően megosztozta~. 
Morar azonban észrevevén bogyacsendőrörs az 
öreg Vurvorean rejtélyes halála folytán erélyesen 
nyomoz és Csukurra nagyon gyanakszik, ezért nehogy 
büntársa vagy ennek neje őt elárulják, azokat is 
meggyilkolta. 

Mellesleg meg kell jegyeznünk, hogy az öreg 
Vurvoreán halála mint rejtélyes haláleset a szerda
helyi örs által bejelentetett, de ez ügyben Csukurék 
meggyilkoltatásáig semmi hatósági intézkedés sem 
történt s csak uttóbbiak hullájával egyidejüleg bon
czolták fel Vurvoreant, kinek halála okául a bizott
ság tüdőhurutot állapított meg. A bonczolás 29-én 
történvén, a bizottság a 30-án történt beismerő val-
lomásokról mit sem tudott. . 

Az asszony és fiu vallomásai folytán Panfilie 
Morar nejével és fiával szembesíttetett és most már 
ő is vallott, de tetté t máskép ismerte be. Előadása 
szerint nem az ő, hanem a felesége biztatására ölték 
meg Csukurt és annak feleségét, még pedig a férfit egy 
kapával ő ütötte agyon, az asszonyt pedig a felesége 
egy bottal. A gyilkosságot a «Padina Vaszilie») erdő
ben hajtották végre, hol a meggyilkoltakkal találkoz
ván, rövid beszélgetés után mely alatt pálinkáztak, 
neje intésére a mit sem sejtő Csukurékat hirtelen 
megtámadták és agyonverték. A gyilkosság elköve
tése után a hullákról a zekét, bocskort és a 6 frtot 
el vették, a ruhanemüeket az erdőben elrejtették, a 
hullákat pedig a hegyoldalon a bokrok közé vonszol
ták ; minek megtörténte után Morar visszatért a 
bavasra szállására, felesége pedig Sinnára. Mint a 
beismerésből kitünt, a gyilkosság nem - mint a 
bizottság megállapította volt - 25-én, hanem már 
23-án történt. l\10rar előadása szerint Csukul'ékat 
azért gyilkolták Illeg, mert azok ölték volt meg az 
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o feleségével az öreg Vurvoreant oly módon ho 
a két .asszon~ a~ alvó öreget lefogta, Osukur' ped~ 
megfoJtotta es Igy az Ő felesége attól tartott hogy 
bűntárs~i - elfog~tásuk esetén - őt is elárulják. 

Panfihe Morar és felesége tettök beismerése után 
az előtalált bűnjelekkel, valamint az elrablott tár
gyakkal, melyekből a pénz nagyobb része éleimi 
szerekre fordíttatott, egy része pedig a korcsmában 
pálinkára költetett el, a szerdahelyi kir. járásbiró
ságnak átadattak ; s miután a folyamatba tett vizs
gálat befejeztetett, Morar Panfilie a nagy-szebeni kir. 
törvényszék által kötél általi halálra itéltetett, mely 
itélet azonban a kir. itélőtábla, illetve a Ouria 
által életfogytiglani fegyházbüntetésre változtatta
tott át. 

A fenn tárgyalt nyomozás a két örs legénységéne k 
8 napi idejét vette igénybe s ez idő alatt úgy az idö 
viszontagságai val, mint a terep nehézségeivel kellett 
megküzdeniök, de szolgálati buzgalomtól áthatva, 
mindnyájan addig nem nyugodtak, mjg a tettesek 
kézre nem kerül tek. 

A rejtélyes és a vizsgáló bizottságot is félreveze. 
tett bűntettek kideritésével ügyes és erélyes eljárá
suk által különösen kitüntették magukat Bom' József 
őrmester és Birtalan Laj os örsvezetö min t értelmi 
vezetők, Pozsonyi János csendőr pedig mint az ered
mény elél'ésének harmadik tényezője. 

Ezen szép eredményeléréseért Bo(r József őrmes
tert, - tekintve, hogy az 1891. és 1892. évek folya
mán 90-nél több tényvázlattal több mint 140 egyén 
lett örse által lef.artóztatva, ezenkivül több mint 70 
egyén feljelentve, mely törvénysértés~k túlnyo~ó 
része általa személyesen deríttetett kl s hogy JÓ 
példaadása által a legénys~get a hű köte!essé?tel
jesítésre buzdít ja és, er?dmenyes, t~véke~~ysege ~ltal 
a csendőrség tekintel~et .31. lako;sa?, elott, na~ ba~ 
emeli - a honvédelmI mInIster ur alta~ dl~sélŐ ok: 
irattai tüntettetett ki, míg Birtalan LaJos orsvezető 
és Pozsonyi János csendőr az ez alkalommal tanu-
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sított szorgalom, fáradságot nem ismerő kitartás ég 
eredménydús eljárásért a kerületi parancsnokság ré
széről nyertek dicsérő okiratot . 

• 

8. Zivéié János magy. kir. horvát-szlavon csendőr 
őrmesternek, hosszas szolgálata alatt úgy a közbiz
tonsági szolgálatban, valamint főleg a törzsnél had
bírói segédmunkási minőségében tanusított minden
kor kötelességhű, ügybuzgó és különösen megbizható· 
működéseért és magatal"tásaért a m. kir. honvédelmo 
minister úr teljes elismerését fejezte ki. 

9. Astellán Simon, III. sz. csendőrkerületbeli cz. 
őrmester, egyeki örsparancsnok 1893. évi január hó-. 
lO-én reggel 7 órától ll-ig déli 12 óráig Ném-eth 
József csendőrrel ellenőrző szolgálatba vezényeltetett. 
Midőn ezen szolgálatuk köz ben 10-én este 7 óra. 

tájban a csegei határban az egyik düHő úton halad
tak, velök szemben jönni láttak egy egyfogatú szánt~. 
melyen 3 zsák liszt és többféle fűszer volt, de em
bel" Rem a szánon, sem a környékben nem volt lát
ható. 

Tekintettel az akkori rendkivüli nagy hidegre, 3r. 

járőr mindjárt gyanította hogy itt valami szeren
csétlenségnek, alkalmasint megfagJ'ásnak kellett tör
ténni. Ezért mindenekelőtt a szánt a rajta levő hol
mival alnintegy 1 kIm-nyire távol fekvő Sarkadi 
tanyán helyezték el és azután haladéktalanul elin
dultak azon az uton, honnan a szánt jönni látták, a 
lemaradt gazda felkeresésére. Alig haladtak 2-3 
kilométernyire, egy teljesen élettelen, összefagyott 
egyénre találtak, kinek juhászbundáját mintegy 10 , 
lépésnyi távolságban szintén meglelték. Astellán ez .. 
őrmester a látszólagos hullát a bundába begöngyölte 
és azután Németh esendőrt a Sarkadi tanyára az ott 
elhelyezett szánért visszaküldötte, míg ő maga addig 
a hulla őrzésére a helyszinén maradt. 

Rövid idő mul va Németh cs.endőr megjelent az:. 
egyfogatú szánkóval, melyet odáig a Sarkadi tanyáIh: 

12 
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lakó Kosina Jánossal hajtott, - most a hullá k 
látszó egyént feltették a szánra s miután a j:~ 
tudta h,?g~ a mintegy 3 ~ilométernyire távol fekv~ 
C~ege ~oz~egben orvos ,lakIk, oda hajtattak és pedig 
mlvel KosIna a SarkadI pusztára visszatért - egyi
kök a szánba fogott lovat hajtotta, mig; másik a 
saját lovaikat vezette. 

Csegé re megérkezve a községházánál megállottak 
boI a talált egyént egy kevésbé meleg szobába vit. 
ték be és azután az őrmester a helyben lakó orvos 
után küldött. Az orvos azonban ágyban fekvő súlyos 
beteg lévén, nem jöhetett el; miután pedig Cse~én 
más orvos nincs, az őrmester Kardos Géza gylgy
"Bzerészt kérette a községházához, ki is csakhamar 
ott megjelent s kit Astellán ez. őrmester felkért 
vizsgálná meg a talált egyént, vajjon van-e még élet 
henne és adjon tanácsot miként lehetne őt ismét 
.életre hozni, 

Ezen felkérés folytán a gyógyszerész a megfagyott 
-embert alaposan megvizsgálta s ennek alapján oda 
nyilatkozott, hogy annál minden életmentési kisérlet 
:hasztalan, mert az illető már meg van halva. Erre 
Astellán ez. őrmester azt válaszolá, hogy ő daczára 
annak luégis megkisérli az illetőt életre hozni. 

Ennélfogva a hullának látszó testről - miv:l an
nak tagjai egészen merevek voltak - a l'uhazat~t 
darabokban levagdalta, azután havat hozatott be es 
~zzal úgy ő maga, mint N émeth csendőr is a .. te ~.et 
egész hosszában több órán át szakadatlanul dorz ol
ték, mely eljárasuknak az lett az eredménye. h r 
idővel a testben némi élet jel kezdett lllutatkozUl. 
Most mál" a dörzsölést megkettőzött erélylyel, ~ l. -
rtatván, csakhamar a teRtben alig éS7.revehet l g 
vérkeringés is megindult, mit az őrmester ;szrevé\fe 
-egy fél liter tejet langymelegre hevíttet tt b,S a~t ~lZ
után az illetőbe bele öntötte, a.zutáll pe(llg [l,0') ba 
fektette s meleaen betakarta, Initlek köv tk zt b n 
.az illető, - kiről kidel'li.lt, hogy ,Juhá z J{~l~ n ,k 
hivják, - reggelre teljesen eSZllléletre t rt t ro 
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az nap szánján haza is mehetett a Cserepesi ta.nyára, 
hol mint juhászbojtár szolgált. A tanyán ugyan még 
vagy 2 hétig beteg volt, de csakhamar teljesen fel
épült és most már szolgálatát úgy mint az előtt, 
fenakadás nélkül végzi. 

A fennebb elmondottakból kitünik tehát, hogy 
Juhász János életének megmentését kizárólag a jár
őrnek, különösen pedig Astellán Simon cz. őrmes
ternek köszönheti. Eltekintve ugyanis attól, hogy a 
járőr - a mint az üres szánra bukkant - azonnal 
annak gazdája felkeresésére indult s azt megtalálva, 
kellő óvatossággal fedél alá szállította; ha az őrmes
ter megnyugszik Kardos Géza gyógyszerésznek mint 
szakértőnek azon nyilatkozatában, hogy az illető 
már meg van halva és azon tényleg fáradságos élet
mentési kisérletet - reményét nem vesztve - hosszas 
időn át nem folytatja: úgy Juhász János okvetlenül 
tényleg meghal. 

Tekintettel ezen igen szép, emberbaráti és igen 
észszerüen keresztül vitt életmentésre, a honvédelmi 
minister úr Astellán Simon cz. őrmestert, mint ki 
az egésznek intézője volt, dicsérő okirattal tüntette 
ki, a belügyminister lll' pedig 20 frtnyi jutalomdíj -
ban részesítette, míg N ámeth József csendőr, ki jár
örvezetőjét egész odaadással támogatta, a csendőr
kerületi parancsnokságtól kapott dicsérő okiratot. 

* 
10. Németh István örsvezető czimz. őrmester, 
11. Schápy János örs vezető, 
12. Németh Pál L, 
13. Bébecz József, 
14o l1,és zá"o Mátyás, 
15. O"oi Sándor, 
16. Illés György és 
17. Polltnann Vincze csendőrök * a VI. szá.mu 

csendőrkerület állományában a közbiztonsági szolgá
lat terén tanusított kötelességhű és fáradságteljes 

L. 118--147. lapon. 

12* 
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működésért a honvédelmi minister úr részéről dicsérő 
okirattalláttattak el, a belügyminister úr pedig a két 
altiszt részére 60-60, a hat csendőr részére pedig 
40-40 frtnyi jutalomdijat engedélyezett. 

* 18. Nóe Mátyás őrmester és 
19. Hajdú Gábor örsvezető cz. őrmester a II. sz. 

csendőrkerület állományában, hosszas örsparancs
nokságuk alatt a fegyelem és rend következetes fen
tartása, alárendelt jeik helyes irányú befolyásolása és 
oktatása és e mellett saját szorgalmuk és buzgóságuk 
következtében ar közbiztonsági szolgálat terén is igen 
szép eredményeket értek el és pedig: 

Noé Mátyás őrmester, ki 1887. év óta örsparancs
nok a jankováczi örs ön, ezen idő alatt a következő 
közbiztonsági zavarokat derítette ki: emberölést 1, 
súlyos testi sértést 10, méhmagzatelhajtást 1, rab
lást 1, templombetörést 2, betöréses lopást 10, betöré~i 
kisérletet 1, betörés szüllelését a káros által 1, gyuj
togatást 1, okirathamisítást 2, hamis járlatok gyár
tását 1, lopást 15, orgazdaságot 1 esetben; tettesként 
letartóztatott 32, feljelentett 91 egyént; azonkivül 
csavargás és szel'enesejáték űzése miatt a. hatóságnak 
átadatott 24 s különféle kihágásokért feljelentett 35 
egyént. 

Hajdú Gábor ez. őrmester, ki 1886 óta csávolyi 
örsparancsnok, Ejzen idő alatt a következő közbizton
sági zavarokat derítette ki: gyermekgyilkosságot 1, 
gyilkosságot 1, gyilkossági kisérletet 3, emberölést 2, 
súlyos testi sértést 3, könnyü testi sértést 1, rab
lást 1, utonállást és veszélyes fenyegetést 1, betöréses 
lopást 1, vasuti merényletet 1, csalást 3, okiratharui
sítást 2, gyujtogatást 1, saját biztosított vagyonának 
felgyujtását 1, lopást 24; tette~ként letartóztatott 58, 
feljelentett 36 egyént, azonkivül es avargás ért a 
hatóságnak átadatott 41 s különféle kihágásokél't 
feljelentett 61 egyént 

Tekintettel arra, hoO'y mindkét altiszt az örskör
letében megzavarva v~lt közbiztonságot l'és~dnt saját 
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letében megzavarva v~lt közbiztonságot l'és~dnt saját 
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szorgalma, részint alárendelt jeinek helyes befolyáso
lása által teljesen helyre állította ,és kitünő állapot
ban fentartja, úgy hogy ezért nemcsak az összes jó 
indulatu lakosság bizaimát és tiszteletét, hanem a 
hatóságok teljes elismerését is maguknak kivivták, 
a honvédelmi minister úr ezen derék két altisztet 
ügyes, buzgó és eredménydus szolgálataiért, Hajdú 
ez. őrmestert még különösen azért is, mivel egy 
veszedelmes és sok tagból álló okirathamisító ban
dát ügyessége és leleményessége általlelepleznie és 
a törvény kezébe átszolgáltatni sikerült, dicsél'Ő 
okirattal tüntette ki, a belügyminister úr pedig 
40-40 frtnyi jutalomdijban részesítette. 

* 20. Szladek Mihály, V. számu csendőrkeriiletbeli 
örsvezető. 

Komárom megye területén az 1892. év őszén 
egyik lopás a másikat érte a nélkül, hogy azoknak 
gátat vetni vagy a tetteseket leleplezni lehetett volna. 
A többek közt az uj szőnyi póstahivatalha és az 
ottani községházába is betörtek s a mi elvihető volt, 
azt ellopták. 

Szladek Mihály örsvezető, ácsi örsparancsnok 
mindj árt kezdetben - megfigyelvén a különböző 
helyeken elkövetett gaztettek rendszerességét - azon 
következtetésre jutott, hogy itt egy jól szervezett 
tolvajszövetkezetnek kell működnie. Puhatolásai 
nyomán értesült, hogy a komáromi városi rendőrség 
kezei közé egy arany melltü került, melyet egy 
ottani ékszerészhez Piszarik Albertné ujszőnyi lakós 
vitt megbecsültetés végett. Ezen melltüről Szladek 
őrsvezető kiderítette, hogy az özv. Csorba Istvánné, 
nemes-ócsai lakós kárára 1892. évi november bó 26-án 
elkövetett betöréses lopás alkalmával vitetett el, 
miből kifolyólag az örsvezetö azon rég táplált gya
nuja, hogy a tolvaj szövetkezet főkolomposai Piszarik 

. Albert és Kurucz László s ezek nejei, megerősödvén, 
nevezetteket éber megfigyelé s alá vette s e czélra 
bizalmi egyént is fogadott fel. 
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Azonban a kitanult és igen óvatos gonosztevőkkel 
szemben egyelőre nem tudott eredményre jutni; 
mert azok minden beszerzett gyanus adat és körül
mény tekintetében a biróság előtt kivágták magukat, 
igy pl. a lopott melltűre nézve Piszarikné azt álli
totta, hogy azt találta; a bűnjeleket pedig részint 
jól elrejtették, részint nagy összeköttetései k révén 
távol vidékeken értékesítették. 

Szladek örsvezető mind a mellett sem csüggedve 
el, a nyomozást ti tkon folytatta, besúgój ának tevé
kenységét fokozandó, annak több izben pénzt adott, 
úgy szintén - valahányszor a gyanusitottak vala
mely feltünőbb tárgyat napvilágra hoztak - annak 
megvétele végett besugóját pénzzel látta el. Igy a 
többek közt értesülvén, hogy Kuruczné férjének egy 
igen szép 12 ágú kést vett, azt az örsvezető bizalmi 
egyéne által meg akarta vétetni s neki e czélra 8 
frtot adott; de a szemfüles tolvaj rosszat sejtvén, 
feleségét azon~al állit ólag Temesvárra, tényleg pedig 
- mint Szladek örsvezető sürgönyileg megtudta -
Budapestre küldötte, hol a kést átcsináltatta, úgy 
hogy később - midőn ez nála megtaláltatott - már 
tulajdonosa, br. Marschall János, kinél 1892. évi 
november hó 8-án elkövetett betöréses lopás alkal
mával egy ily értékes kés eltünt, fel nem ismerhette. 

Ezen sikerte1enségek után Szladek örsvezető csel
hez folyamodott. Szabadságot kért Ujszőnybe, hova 
1893. évi február hó 10-én saját pénzén fogadott 
alkalmatosságon elmenvén, egy pár jó emberét ki
oktatta és pénzzel ellátta, hogy a gyanusÍtottak 
ismerőseitől valamit kitudjanak. Ily módon csakha
mar értésére jutott, hogy Kuruczné február hó 9-ike 
óta el akar valamerre utazni. Ezen hh-re visszatért 
örsére és két csendőrével február hó 11-én Ujszőnybe 
szolgálatba vezényelte magát s ott éjjel miden utat 
elálltak, hogy Kurucznét elutaztában - a mint 
re~élték - bűnjelekkel együtt kézrekerítbessék. 
MIután azonban Kuruczné reggeli 2 óráig sem indult 
el hazuh'61, a j árőr őt lakásán lepte meg s ez alko,-
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lommaI nála alapos házmotozást tartott. Ekkor az 
ágyszalma közt elbujva Hattala József volt fegyen
czet és Nyitra megyéből való hirhedt betörő tolvajt 
találták, kivel - mint később kiderült - a tolvaj
banda még azon éjjel Neuhauser Károly ujszőnyi 
tanyai lakóst akarta kirabolni, mivel megtudták,. 
bogy ő 3600 frt ára földeket adott el és a pén~ 
házánál van. Ezen alkalommal - úgy látszik -
gyilkosságra is elvoltak készülve, mert forgópisztoly t 
és töltény eket szereztek be, melyek aházmotozásnál 
előkerültek. 

A motozás során azután számos lopott ékszer és 
ruhanemü került elő; kiderítettek az összes büntár
sak és orgazdák, valamint a lopott tárgyak nagyrésze
is s igy az egész tolvaj szövetkezet megsemmisíttetett .. 

Mint érdekes körülmény meg kell még említenünk,. 
hogy a bűntársak és orgazdák kézrekerítése, valamint 
egyes lopott tárgyak előkatatása czéljából járőrök 
egész Budapestig, sőt Aszódig is jártak. 

Az elősoroltak alapján Bzladek Mihály örsvezetőt,. 
ki ernyedetlen buzgalommal és kitartással, ügyes és 
észszerü nyomozás által egy veszélyes tolvaj szövet-
10 tagját kiderÍtette és letartóztatta, azokra 11 rend
beli - nagyobbrészt betöréssel párosult - lopást 
1276 frt kárösszegben reájuk bizonyított s ily módon 
Komárom megyében a megrendült közbiztonságot 
helyreállította, - a honvédelmi minister úr dicsérő 
okirattal tüntette ki, a belügyminister úr pedig 50 
frtnyi jutalomdijban részesítette . 

• 

21. Dicker Salamon III. sz. csendőrkerületbeli 
czimz. örmesternek a közbiztonsági szplgálat tel'én 
tanusított kivál6 buzgalma, kötelességhű tevékeny
sége és eredménydús működéseért a honvédelmi 
minister 'úr teljes elismerését fejezte ki, a belügy
minister úr pedig neki 60 frtnyi jutalomdíjat enge
délyezett. 

* 
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~2. Barabás Igllácz, II. sz. csendörkerületbeli őr. 
"mester. 

Az 18~2. év~ április h,ó 1,5-én éj)el az ó-grac1inai 
magy. kIr. erdőgondnoksag es Hollos Ferencz erdész 
kárára ismeretlen tettesek betörés útján egy Wert. 
heim-féle szekrényt 1162 frt 90 kr. készpénz és 
1575 frtról szóló okmányokból álló tartalommal, to. 
vábbá egy ezüst zsebórát, egy arany óralánczot két 
arany karikát és egy arany pecsétnyomó gyűrűt' lop-
"tak el. 

Ugyancsak az 1892. évi augusztus hó 31-én Thomesku 
G ligor, j eselniczai lakós kárára egy 320 frt értékü 
széna boglya, - október hó 13-án éjjel pedig Ne
jedli Ferencz, újogradinai lakós istállója gyujtatott 
fel ismeretlen tettesek által, me ly utóbbi tűzesetnél 
az istállóval kapcsolatban volt szin is, az ott elhe
lyezett boredények, buza és szénával 604 frt érték
ben esett a tűz martalékául. 

Mindhárom eset előforduita alkalmával az örs 
legénysége Barabás Ignácz őrmester vezetése alatt 
a tettesek kézrekerítése iránt a legkiterjedtebb nyo
mozásokat azonnal bevezette ugyan, de a tetteseket 
akkor minden fáradság daczára nem sikerült kiderítp.ni. 

Barabás őrmester azonban nem hagyta annyiban 
a dolgot, hanem fáradságot nem ismerve, de sőt 
anyagi áldozatoktól sem riadva vissza, titokban be
sugóival együtt addig kutatott és nyomozott, míg 
végre sikerült neki a már csaknem feledésbe ment 
ó-gradinai betöréses lopás tetteseit Moka Nikolac 
Csorba György, Durner Gligor és Tukulenczu Péte: 
óogradinai, valamint Brúnczei N isztor kornyarévftl 
lakósok személyében kideríteni és utóbbinak kivé· 
telével - mivel időközben Szerbiába, Tekia községbe 
átszökött, - a bíróságnak a Wel·theim-féle szekrény· 
nyel, mint bűnjelvénynyel átadni. 

A fennevezett tettesek letartóztatásánál Lavellka 
Gyula és Thimoteusz plaviseviczai örsbeli csen~őrö~ 
is közreműködtek és az őrmestert annak utaslt sm 
zerint hathatósan támogatták. 
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, A folytatott nyomozás során sikerült még Barabá8 
őrmesternek, ugyancsak besugói közremüködésével, a 
Thomesku Gligor, jeselniczai lakós kárára elkövetett 
gyujtogatás tetteseit, Kiakosiu János jeselniczai és 
Gligorie Antonie rudarini lakósok személyében mint 
közvetlen tetteseket és Radoszlav Schián jeselniczai 
lakóst mint felbujtót, - a N ejedli Ferencz új-gradi
nai lakós kárára történt gyujtogatás tetteseiként pe
dig Valuseszkú l\1:árlin és Viseszkú Luka új -gradinai 
lakósokat kideríteni és letartóztatni. A gyujtogatók 
letartóztatás ánál az őrmestert Angyal Károly és Sáf
rány Péter orsovai örsbeli csendőrök támogatták. 

Ezen három eseten kivül a széles körben foly
tatott nyomozás közben Barabá8 őrmester megtudta 
még, hogy 1891. évi julius hó 17 -én este Weisz Ká
roly új-gradinai lakós, az Eisler-féle fakereskedő czég 
megbizottja, 1000 frtot vesztett el és azt egy ó-gra
dinai ember bár megtalálta, mégis e körülményt el
titkolta. 

Az őrmester ezen értesülés folytán az ügy miben 
állása után puhatolt és kiderítette, hogy midőn Weisz 
a mondott napon egy Zsián Thimó neru ó-gradinai 
fuvarossal a famunka telepről hazatért s lakása előtt 
a kocsiról leszállott, a leszállás köz ben a nála volt 
1000 frtot egy csomagban felöltője zsebéből kiejtette, 
mit azonban csak akkor vett észre, midőn már a 
kocsis és az udvaron volt éjjeli őr - Moka Márkú
eltávoztak volt. , 

Ambár Weisz nem tudta határozottan, hogy a 
pénzes csomag mikor és hol eshetett ki zsebéből, 
még is gyanítván hogy ez fuvarosa kocsijában tÖIO

• 

tént, azt legott át is kutatta, de eredménytelenül. 
A pénz hollét ét tehát homály borította és még azon 
nézet is lábra kapott akkor, hogy Weisz a pénz el
vesztését valószínüleg csak szinleli. 

Mindennek daczára Barabá8 őrmesternek sikerült 
megtudni, hogy a kérdéses 1000 frtot Móka l\1árkú, 
a Weisznál alkalmazott éjj eli őr találta meg a fuva,
'ros kocsijában, midőn arra - Weisz hazatél·te után 
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felült. Az is be lett bizonyitva, hogy Márkú azon 
czim alatt hogy vacsorálni megy, a kocsiról leszál
lott és eltávozott, de rögtön visszatért s midőn Weisz 

: az elveszett pénzes csomagot kereste; már jelen 
volt és látszólag nagy sajnálkozásának adott kIfeje
zést a fölött, hogy gazdája oly nagy összegű pénzt 
elvesztett. 

Móka Márktít a minden kétséget kizáró tanu val
lomások és az ellene beszerzett bizonyítékok alap
ján Barabás őrmester letartóztatta és az orsovai kir. 
járásbiróságnak átadta. 

Ezen esetek felderítése csakis Barabá8 Ignácz 
örmesternek igen észszerű, fáradságot nem ismerő 
s anyagi áldozatoktól sem visszariadó ügybuzgóságá
nak és leleményességének köszönhető, miért is őt 
a honvédelmi minister úr dicsérő okirattal tűntette 
ki, abelügyminister Úl" pedig 60 frtnyi jutalom díj
ban részesítette. 

Ezen felsorolt esetek ujabb bizonyítékai annak, 
hogy a csendőr sok esetben besugók nélkül semmire 
sem mehet, miért ismételten is nem hangsúlyozhat
juk eléggé, hogy a csendőrök okvetlenül arra töre
kedjenek, miszerint örskerületükben a jó indulatú 
lakósokat e czélra megnyerjék. 

* 
23. Anié Mihály örsvezető a magyar kir. horvát-

szlavon csendőrség áll omány áb an. 
Ezen altiszt 1883. év óta szolgál a csendőrségnél 

és ezen idő óta olyeredményesen működik, hogy 
már kétszer lett nyilvánosan megdicsérve, két ízben 
kapott a csendőrparancsnokságtól és egy ízben már 
Ba honvédelmi minister úrtól dicsérő okiratot. 

Legutóbb az ó-zalán-keményi örsparancsnokság
gal bizatott meg, mely határos lévén a Báoskával 
és a Bánáttal, egyike a legveszélyesebb örsöknek. 

Hogy milyeredményesen működött Ani6 örsve
zető az utóbbi hónapokban ezen örsön és mennyire 
megtisztította ezen örskörletet a különböző gonosz-
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tevöktől, - mi által a közbiztonság ott egészen meg
változott, - arra nézve a sok közül csak a követ
kező kimagaslóbb eseteket akarjuk kiemelni: 

1. An'i6 örsvezető 1892. évi november hó 2-ánl 
egy csendőrrel ellenőrző járőrként indult el, de csak 
10 nap mulva vonult ismét örsére be, mert egy ló
tolvajbandának jövén nyomára, azt Uj-Zalán-Kemé-· 
nyen, Belegison, Szurdukon és Kresednian (Horvát
országban), valamint Deszp. Szt.-Ivánon, Szegzárdon 
és Paragán (Magyarországban) eszközölt 10 napi" 
fáradhatatlan és észszerü nyomozás által kiderítette s ' 

annak tagj ait J ovanovié János, Besensiky J óczó új
zalánkeményi, - Szremaz Gyurkó deszp. szt.-iván:E 
s Marj anov Márk paragai lakósok személyében le
tartóztatta s őket 13 lopott lóval 1065 frt értékben. 
az ó-pázuai kir. járásbiróságnak átadta. 

2. 1892. november hó 28-án Anic örsvezető egy' 
csendőrrel ujabb nyomozásra indult, mely 7 napig' 
tartott és azon eredményre vezetett, hogy 9 lopott, 
lovat 810 frt értékben nyomozott ki és alótolvajokat 
N ovacié Gergely községi rendőr és Studen István. 
llj-zalánkeményi lakósok, valamint Kopié Milos új
karlóczai lakós személyében letartóztatta. 

3. 1892. évi deczember hó 17 -Án folytatta ezen. 
nyomozást és 4 napi nyomozás után sikerült neki 
az 1. pont alatt említett lótolvajbanda többi tagjait , 
Jovanovié Miklós, Jerbié István és Srava Lukács 
személyében letartóztatni és egyúttal 2 drb lopott . 
lovat 230 frt értékben elkobozni. 

4. 1893. évi január hó 3-án sikerült Ani6 örsveze
tőnek 3 napi nyomozás után 6 lopott lovat Belegis. 
és Vojka községekben 435 frt értékben kinyomozni 
és elkobozni. 

5. 1893. évi január hó 14-én felügyelvén az új
zalánkeményi vásárt, a feljelentések alapján 4 napi 
nyomozás után 7 lopott lovat 330 frt értékben nyo
mozott ki és a tolvajokat Krizina István és Peka 
Gergely személyében letartóztatta. 

6. Végül az 1893. évi január h6 17 -től 19-ig ki-
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-terjesztett nyomozás alkalmával megállapította, mi
ként lopta el Jovanovié Uros, felhasználva a kocsis 

--távollétét, fényes nappal Balázs István viniczai lakós 
-445 frt értékü lovait és kocsiját. 

A vizsgálat melyet a mitroviczai kir. törvényszék 
az Anié örsvezető által letartóztatott 30 lótolvaj 
ellen megindított nincs ugyan még befejezve, de 
bünösségük az A nió örsvezető által kinyomozott 
-39 lopott ló által eléggé van bebizonyítva. Ezen 39 
lopott ló közül husznak sikerült a tulajdonosát is 

.kipuhatolni, míg a többi tizenkilencznek tulajdo
nosa - mivel valószinüleg már régebben lopattak 
el és azóta többször gazdát cseréltek - eddigelé nem 
'volt megtudható. 

Ezen oly kiteljedt lótolvajbanda felfedezése és 
.megsemmisítése körül kifejtett fáradtságot nem is
merő buzgalmát, ügyességét és eredményes működé
'sét megjutalmazandó : Anié Mihály örsvezetőt a 
magy. kir. honvédelmi minister úr dicsél'ő okirattal 
iüntette ki, mig Horvát-Szlavon és Dalmát országok 
-"bánja őt 60 frtnyi jutalomdíjban részesítette. 

* 
24. Bene Zoltán, VI. sz. csendőrkerületbeli ors-

-vezető. 

A sopronmegyei iváni örsparancsnokság részéről 
..Bene Zoltán örsvezető és Horváth Márton csendőr 
1893. évi május hó 3-án reggel 9 órakor, Rekényi 
Mihály és Kovács Gyula II. csendőrök pedig ugyan
azon nap déli 12 órakor ely utasítással vezényel
tettek ki, hogy a mult éjjel Repcze-Szemerén elkö
vetett betörések tettesei után a nyomozást bevezessék 
és a szem erei utvonalat biztosítsák. Mindkét járőr 
előirt szolgálatának telj esítése közben Repcze-Szeme
rén 7 órakor este találkozván, egymáshoz csatlakozott 

.. g további teendőit együttesen teljesítette. 
Aznap este 8 órakor Repcze .. Szemerén st fő-utczá

ban tűz üttöt ki, mely az akkor dühöngő északi szél 
,a házak anyagának gyulékony volta következtében 
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csakhamar 6 'házra kiterjedt és az egész községet 
megsemmisüléssel fenyegette. 

A tűz jelzése folytán az épen a községben tartóz
kodó csendőrök azonnal a vész szinhelyén megjelen-
tek, de az elsőnek kigyulladt ház már akkor egy' 
lángban áll ván, az nem vol t megközelíthető, azért 
Bene őrsvezető főfigyelmét a többi már szintén égő ~ 
házakra fordította, a csendőröket észszerüen felosztva 
a leginkább veszélyeztetett házakban az élet- és 
vagyonmentésre utasította és egyszersmind a tűz 
rohamos telj edése folytán kétségbeesett lakósságot 
- "önfeláldozó példaadással - kitartásra buzdította . . 

O maga Horváth csendőrrel a Doma Sándor,.. 
Börzsöny Pálné és Pánczél Józsefné által lakott házba . 
hatolt s miután a lakszobákból az értékesebb ingó
ságokat megmenteniök sikerült, amellékhelyiségek 
felé fordultak, mikor is észrevették hogy egy istálló 
szerü kamrában egy tehetetlen aggnő benrekedt. 
Bene örsvezető Horváth csendőrrel azonnal oda , 
sietett, de miután a kamra tetőzete már teljesen 
lángban állott s a füst és hőség, valamint a tetőzet
ről lehullott zsarátnok is abehatolást veszélyessé . 
tette: a 20-25 lépésre álló tűzoltófőparancsnok és . 
községi biró az örsvezetőt abehatolásról lebeszéini 
igyekezett. Azon ban Bene örsvezetö emberbaráti 
szeretettől vezéreltetve és kötelességének tudatában 
saját biztonságával mit sem gondolt. hanem gyors 
elszántsággal a kamra zárt ajtaját felszakitotta, a 
helyiségbe berohant s magát a fojtó füst és elvisel
hetlen hőség daczára gyorsan tájékozván, sikerült a 
már elájult 80 éves tehetetlen Gróf ] stvánnét meg
találni. Az asszonyt ölébe kapva, az örsvezető ismét 
kifelé igyekezett, de ebben útját állta a padlás egyik 
elvált égő deszkája mely folyton lej ebb és lejebb 
hajolt. 

Ezen végzetes pillanatban az ajtó előtt álló Hor
váth csendőr észrevevén az örsvezető veszélyes hely
zetét, az ajtóhoz ugrott és az égő deszkát kezével a 
falhoz szorította mi által lehetövé tette, 40gy az 
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. örsvezető - bál' telj esen kimerülten és maga is félig 
;aléltan - az eszméletlen nőt a szabadba kihozhassa 
.és igy őt a biztos tüzhaláltól megmentve, övéinek 
:átadhassa. 

Bene örsvezetőnek ez alkalommal haja megperzse
lődött. Horváth csendőr pedig kezén égési sebeket 
szenvedett. Ezen körülmény azonban nem akadályozta 
.öket meg abban, hogy a megkezdett mentési mun
kálatokat emberfeletti erővel folytassák és ez által 

. s, lakósságot még nagyobb károsodástól megóvják. 
A csendőrök ezen működése teljes 14 órát vett 

-igénybe s csakis az ottani gyógyszerész által Hor
váth csendőrnek adott gyógyszer és kötelék, valamint 
_Bene örsvezetőnek nyujtott üditőszer használata által 
-szakíttatott rövid időre félbe és csakis a veszély 
teljes elmultával s az utólagos óvintézkedések meg
-tétele után fejeztetett be. 

Ezen bátor és elszánt tetteért a honvédelmi 
-minister úr Bene Zoltán örsvezetőt dicsérő okirattal 
-tüntette ki. ,I-

'.' 

25. Vass István, II. sz. csendőrkerületbeli örsvezetö 
·-"Űzimz. őrmester. 

Egy derék örsparancsnok. 
A torontálmegyei horvát-csenei szolgabirói hivatal

nak 1892. évi február hó 3-án a csatádi örshöz inté
_ zett felhivása szerint Lechleitner Ferencz volt billédi, 
de most ismeretlen tartózkodásu egyén, vett tudomás 

:-szerint hamis pénznek forgalomba hozásával foglal
-.kozik, tehát kinyomozandó. 

Ennek folytán Vass ez. őrmester akkor csatádi 
.örsparancsnok, magát és Nagy Antal csendőrt nyo
.mozó szolgálatba vezényelte ki és sikerült is 3 napi 
Billéd, Temesvár és Versecz vidékén megejtett nyo
mozás után Lechleitner Ferencz tartózkodási helyét 
Izbistya községben kipuhatolni, hol őt a jál"Őr meg
.lepve nála házkutatást tartott, mely alkalommal 56 
drb e7Jüst egyforintost, 1 dl'b 50-es, 9 drb 10·es, 4 drb 
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5-ös, 22 drb l·es és 2 drb román hamis bankjegyet 
találtak; ezeken kivül a pénz készítéséhez szükséges 
gép alkatrészeket. és több bűnrészességét igazol6 
levelet. 

Az igy beszerzett bizonyítékok súlya alatt Lech
leitner Ferencz hosszabb tagadás után beismerte, 
hogy szándékában volt ugyan ezen hamis pénzeket 
forgalomba hozni, de azt idáig nem tette. Bevallotta 
továbbá, h9gy ezen czélb61 Braun Péter izbistyai és 
Márkovits Aron fehértemplomi lak6sokkal lépett 
szövetségre; azonban - mint a további nyomozás 
folyamán kiderült - részesek voltak még ebben 
Braun J 6zsef oraviczai, Gálya Gyurkin, Argyelán 
Vásza vracsegalyi, ScheHinger János, Ludwig Mátyás, 
J ovanovits Szvetozár fehértemplomi és Tersits V ásza 
kalafáti lak6sok is, kik közül a legut6bb megnezett 
volt az, ki a többieket a legnagyobb részt Romániá
ban általa és más - ismeretlen - romániai egyé
nek {tltal készített hamis pénznek forgalomba hoza
talával ruegbizta s velük e tárgyban folytonos leve
lezés ben állott. 

Fent említett egyéneknél találtatott 185 drb egy
forintos részben fém, részben papir pénz, 4 drb 5-ös, 
9 drb 10-es, 1 drb 50-es hamisítvány, továbbá az 
ezüst egyforintos utánzására szükséges gép az ahhoz 
tartozó felszereléssel, valamint az e tárgyban egymás 
között váltott levelek, melyek a pénzhamisít'ványok
kal együtt elkoboztatván, a letartóztatott tettesekkel 
február hó lo-én a fehértemplomi kir. törvényszék. 
nek átadattak. 

A pénzhamisítással foglalkoz6 egyének ismert 
furfangjaival szemben foganatosított ezen igen fárad
ságos nyomozásnál Vass cz. őrmester nem csak 
leleményességét és szakavatottságát bizonyította be, 
hanem a Csatád, Billéd, Temesvár! Vel'secz, Izbistye, 
Vöröstemplom, Krisicza, POdpol'ány, Vracsegály, 
Fehértemplom és Orsován s ezek környékén 408 
órát igénybe vett puhatolás alkalmával tetemes anyagi 
áldozatokat is hozott. 
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Vass ez. órmester más alkalommal is élénk tanu
jeIét adta ügybuzgóságának és fáradhatlan tevékeny
ségének, mire nézve még a következő eseteket akar
juk felemlíteni. 

1. Az 1890. évi november hó 4-én virradóra Mar
jan Trajan pészaki lakós a Perjámosra vezető uton 
egy árokban meggyilkol va találtatott. Az akkor meg
ejtett nyomozás alapj án tettesekül Millos IUie és 
Vaszilovits Mirs, szintén pészaki lakósok letartóztat
tak és a billédi kir. járásbiróságnak át is adattak, 
de a biróság által szabadlábra helyeztettek. 

Minthogy azonban mindenki ki az ügyet ismerte, 
meg volt győződve arról, hogyatettesek csakis az 
előbb említettek lehetnek; az időközben Perjámosra 
örsparancsnoki minőségben áthelyezett Vas8 István 
ez. őrmestert is érdekelni kezdette az eset. Eleinte 
csak magán uton szerzett magának informátiót és 
midőn az igy nyert értesülések folytán benne is 
megél'lelődött a gyanu Millos Illie és Vaszi10vits 
Mirs ellen, ujabbi bizonyítékok beszerzése végett 
ismét megindította a nyomozást, 

Ezen nyomozás folyamán kiderítette, hogya fen
ne bb említett tettesek viz8gálati fogságuk alatt nem· 
csak hogy egymással érintkeztek és mindig már 
előre tudták hogy mikor vezettetnek kihallg atás 
végett a biróság elé, hanem otthon lévő rokonaikkal 
is folytonos összeköttetésben állottak s azokat levél
ben kioktatták, hogy mit és mikép valljanak. Ter
mészetes, hogy igy az egybehangzó vallomások a 
bizonyítékok erejét igen is megcsökkentették és 
végre a biróság kénytelen volt a vádlottakat - mint 
már említve volt - szabadlábra helyezni. 

Vass ez. őrmester a közvetitő egyént is kiderítette 
és pedig Töresz Antal, billédi fogházfelügyelő sze
mélyében. 

Kidf:'rítette továbbá, 110gy Milos Illie a vele elzárva 
volt Muntyán Torna ó-bébai, Stankov Zsivkó nagy
kikindai, V lllpán Zsiva nagyfalusi t3S ~lakusáll 
Vikenti egresi lakósok előtt, kik időközben Inál' 1\ 
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fogságból kiszabadultak beismerte, hogy a gyilkos
ságot ők követték el és azt is mondta, hogy ha 
Vaszilovit.s J\Iil's, kinek tagadása és beszerzett tanui 
a febnentést már valószinüvé tették, csakugyan fel
mentetik : ugy ő maga fog mindent bevallani, mert 
tulajdonképen ő a főbünös. Ezen vallomásaikat 
nevezettek esküvel is megerősítették. 

Ezen ujabbi bizonyítékok alapján 1\1ilos l11ie és 
Vaszilovits Mirs ismét letartóztattak és a nagy
kikindai kir. törvényszéknek átadattak, hol azonban 
ismételve felmentettek. 
Hogyafogházőrök segélyével a nagy- kikindai 

börtönben is a tettesek rokonaikkal összeköttetés
ben állottak, kitünt egy Milos l11ie által rokonához, 
Milos l\lázához a fogházból irt és Vass ez. őrrnester 
által elkobzott levélből, melyben Vaszilovits Mariann~L 
nevü nőnek 100 frtot igér ha az mellette vall. 

Ugyanezen nyomozás folyamán ki derítette Vass 
ez. őrmester, hogy az 1889. évi szeptember hó 29-én 
Vaszelovics Vilosár és Husz PéLer perjámosi lakósok 
kárára elkövetett 1100 frtos betöréses lopást a per
jámosi uton meggyilkova talált Marján Traján és 
annak két gyilkosa - lVIilos lllie és Vaszilovits 
Mirs - követték cl s hogy a fent leirt gyilkosság is 
ezen betöréses lopás folyománya volt. ft mennyiben 
a meggyilkolt kevesebb részt kapván, két társát 
többször feljelentéssel fenyegette. Az ezen lopásból 
eredő ékszerek egy része a temesvári zálogházakban 
lett elzálogosítva hol nyomuk Ineg is találtatott, de 
a határidő már rég lejárván, elárvereztettek. 

Ezen 21~ órát igénybe vett R Szerb-Szt.-Péteren, 
Pé~zakon, Billéden és Temesváron megejtett nyolnozás 
alatt Vass ez. őrlnester szintén a legnagyobb oda
adással és kitartással arra törekedett, hogy a bünö
söket az igazságszolgáltatás kezére szolgáltathassa. 
Hogy azonban a tettesek a lnegérdemlett bünteté:::;t 
meg nenl kapták, az csak a hiányos felügyelet és 
más - a csendőrség hatásköréll túl eső - kÖl"ül
mények folytán ueszerezni sikerült hamis tanuk 

13 
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vallomásainak köszönhető A vádlottak l 't 50 f -tn l' " Uln egy 00 
l . J l vagyona az alIg 1-2 hónapia tartott ' , 

latI fogság alatt ~eljesen felemésztet;tt üayvé~lt~1~~ 
ségekre és valószlllüleg hamis tanuk beszberzésé o , 

2 .... ~z 1892. évi október hó 23 és 0>4 ko" .. tt,r~." 
l P , k k" .' , ....,. ,zo lejJe, 
en esza ozség hataraban a temesvárI va' sa' 'l ' ., " S II J k b rro J0':o I c erer ,a a, temesvári, Scheplen János és 
Frl~z .T akab bIllédi s Stauszki Juon karánsebesi 
lakosok, egy körülbelül 10-14 főből álló czigány, 
csap~t altal megtámadtatván, áruiktól és készpénzük
től lllegfosztattak, mi által körülbelül 258 forintnyi 
káruk esett. . 

Ezen utonállás kinyomozására Va8s István czimz. 
örlllester és Zsors János csendőr kivezényeltetvén 
h08SZU és nagy fáradsággal Pészakon, Bogarason 

zegeden, Kis-Szálláson, Jankováczon, Kalocsán' 
Uszoc1on, Gerjenen, Baján, Apátin, Ve menden és 
Czikon keresztül folytatott üldözés után a czikói 
hegyeken sikerült a banda főbb tetteseit Sárközi 
Farkas Sándor és Sárközi József személyében elfogni 
és H, bűnjelekkel együtt a nagy-kikindai kir. törvény, 
széknek átadni. 

Ezen nyomozás folyama alatt Vass m~. őrme"'tel' 
feO'yyerét is kénytelen volt használni és Sárközi 

o.. S k ' Farkas Sándort megsebesítette, valamint ár -ÖZl 

Bundás Jánost is, de ez utóbbi nlenekülő tár..:: ai 
által lllagukkal hurczoltatott, sebeibe azonban nem' 
sokára meO'halt. A measebesített Sárközi Farka 

o b , t t l Sándort és SárkÖZI J óZ8efet a járőr letal'toz ·'1 vall, 
midőn velök Bajánál a csolnakon a Dunán átjöv? a 
foly~ln közepére értek, Sárközi József ~~ Dnn ba 
vetette magát, Sárközi Farkas Sándor pea~O' a c ,01-
nakot felfordítani igyekezett és sikerült 18 ,n ~~l ,l 
csolnakot annyira oldalt fordítani, hogy az 11111' f~hg 
nlegtelt vízzel. E közben Vass ez. ől:llle~~ 'l' ,11 ] l~~u,~a 
ugrott foO'oly után kal)ott s a,7,t slkerult l el, 1111 , 

.., k' k 't f CI ly de fegJ'Tere a viz U~ 0set.~, lnelyet CKa PlS a • , 0. p " 

. biztOllSú'gbn, helyezese utan hosszu kutatá ut tU lk 
rult a I)nnából kihahíszlli. 
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Ezen szintén a legnagyobb erélylyel és buzgóság
gal keresztül vitt nyomozás alatt tehát nevezett al· 
tiszt·nek élete is komoly veszélyben forgott. 

Az előadottak alapján TTass István ez. őrmestert 
ezen kitartó buzgósággal, leleményességgel és önfel
áldozó önzetlenséggel eszközölt nyomozásaiért, azon
kivül mert örsét és örskörletét mindig kiváló rend
ben tartotta és tartja, végre mert a Sárafalván s 
Egres községekben észlelt nemzetiségi mozgalmakat 
szakadatlan és erélyes felügyeletével elnémította, a nép 
félrevezetői által titokban rendezett összejövetelek
nek gátat vetett s a közigazgatósági hatóságoknak a 
közrend fentartása és biztosításában nagyban segéd
kezett, a magyar kir. honvédelmi minister úr dicserő 
okirattal tüntette kj, mig a magyar kir. belügyminis
ter ur neki 80 frtnyi jutalomdijat engedélyezett. 

* 26. Kohn Bernát ez. őrmester és 
27. D1°ah1.trád István csendőr a m. kir. V. sz. 

csendőrkerület állományában. 
Kohn ez. őrmester alsó-kubini örsparancsnok az 

örs állomáshelyén 189R évi áprilia hó 17 -én dühön
gött tűzvész alkalmával a tűz megfékezése, a megyei 
és pénzügyigazgatósági pénztár és irattár, valamint 
saját élete koezkáztatása mellett Tanzer Zsuzsánna 
tehetetlen 90 éves öreg asszonynak a tűzhalált61 
történt megmentése által a kötelességérzet, szolgá
lati hűség, férfias bátorság és az önfeláldozásig menő 
emberszeretetben a katonás erényeknek oly számos 
jeIét adta, hogyahonvédelmi minister úr úgy őt, 
mint D'rahurád csendőrt is, - ki ugyanezen alka
lommal bátorsága, önfeláldozó kötelességérzete és 
szolgálati hűségének majdneln áldozata lett, a mennyi
ben nemes buzgóságában a saját biztonsága iránti 
elővigyázatról megfeledkezvén, súlyos égési sebeket 
szenvedett, -' dicsérő okirattal tüntette ki, a Lelügy
miuister ur pedig öket 50, illetve 25 frtnyi jutalomdíj
ban részesítette. 

,., 
'o' 
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2 . Bro8ch Miksa ez. őrmester s 
29. SJJoljúr János, 
30. Varga István és 
Bt. Gy'u/rki János esendőrök a k 

dó k l á In. ir. II. az. csen r erü et llományában. 
A mak6i örskörletben az utóbbi ido"ben a k" b' 

t ,. k . oz IZ, 
onsagl zavaro Igen elszaporodtak s külo" " 

b t ,· é l' k ' n osen a 
e o:. ses opaso ugyszólván napirenden voltak. 

Az ors . legénysége ugyan minden egyes esetben 
a legerélyesebb nyomoz~st bevezette, de eredményt 
nem D;lu~,a~hat;ott fel, ~lvel a tettesek oly ügyesség. 
gel és eloVlgya~a~tal kovették el gaztetteiket, hogy 
nyom vagy bunJel mely a nyomozást elősegíthette 
és eredményre vezette volna sohasem találtatott. 

A további közbiztonsági zavaroknak elejét veendő 
és a már-már megrendült közbátol'ságot' helyreállí
tandó, a II. sz. esendőrkerületi parancsnokság véQ'l'e 
1893. évi márcziu~ hó 27-én Bro8ch Miksa ez. Ől" 
mestert a makói örs vezetésével bízta meg és fel. 
adatául tüzte ki, hogya kiderítetlen közbiztonsági 
zavarokat - 1892. évről 7, 18~.l3. évi márezius hó végeig 
pedig 9 maradt - mielőbb rlerÍtse ki, mely ezéIból 
Spoljár János igen ügyes s a nyomozásban kipróbált 
csendőr is majdnem ugyanazon időben szintén fila
kóra lett áthelyezve. 

Ezen előleges intézkedések után Tyll László. fő· 
hadnagy szegedi szakaszparancsnok Br08ch lVIIksa· 
makói és Hubert Gyula hódmezővásárhelyi ez. Ől'· 
meRtereket, örsparancsnokokat, Rzakasz kihallgatásl'a 
rendelvén őket fiO'yelmeztette, hogy a közel mult
ban a makói örskörletben de sőt egyáltalában !t 

Csanád megyében előfordult közbiztonsági zavar . 
kat - meggyőződése szerint - kizáról~g h?dnlez\. 
vásárhelyi közártalmuak köyették el, mIért ,IS .,n, két 
örsparancsnokot egyetértő és a legéberebu ,~.ükodű~re 
utasitván Bro8ch ez. őrmesternek Inég knlollleg , ~en 
meghagyta, miszerint bármHy közLi~tOll 'ági Zn.VH,l' ~ }'

duljon elő a mak6i örskörle~b:n, al'l'?~.ll~~In~an'l t-tlYn~EL: 
tilag értesítse a hóclmezőv3.sarhelYl orsot~ hOg) ftlltHlk 
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alapján az ottani viszonyokkal teljesen ismerős Hubert 
ez. őrmester a kellő intézkedéseket azonnal megtehesse. 

Bro8ch Miksa ez. őrmester a kapott meghagyáshoz 
képest azonnal a lopási esetek mikénti elkövetésének 
tanulmányozásához fogott és adatokat kezdett gyüj
teni, úgy a saját mint a szomszédos hóc1mező-vásár
helyi örskörletben lakó számtalan közártalmu egyént 
szigoru felügyelet alá vette, a mennyiben a saját 
örskörletbelieket minden szolgálatteljesités alkal
mával a járörök által szakadatlanul ellenőriztette és 
összeköttetéseik után a legszéleeebb körü nyomozást 
bevezette, a hódmezővásárhelyieket illetőleg pedig -
miután azok törvényhatósági joggal felruházott város 
területén laktak, hol a csendőrség önállóan nem mű
ködhetik - bizalmi egyének dzerzésél'e. iparkodott és 
ezek útján figyeltette meg őket. 

Ezen czélszerü intézkedések folytán Bro8ch ez. Ől"
mester csakhamar azon meggyőződésre jutott, hogy 
egy rendszeresen szervezett tolvajbandával áll szem
ben, melynek tagjai tényleg Hódmező-Vásárhely te
rületén tartózkodnak, mely meggyőződésé t még nö
velte azon körülmény, hogy a legtöbb lopási eset a 
hódmezővásárhelyi határhoz közel eső makói tanyá
kon történ t. 

1893. évi április hó 12-én éjjel Lénárd Ferencz 
makói tanyai lakós kárára zárt ólból 2 drb 30 frt 
értékü hizott juhot és másnap éjjel pedig Bálint 
Gáspár szintén makói tanyai lakós kárára egy 20 frt 
értékű kocsit loptak el. Az örs által nyomban beve
zetett legszélesebb körü nyomozás eredménytelen 
maradt, miglen április h6 vége felé B'I'08Ch ez. őr
mester egyik besugóját61 értesült, hogy a juhokat 
leiss Péter hódmezővásárhelyi tanyai lakós lopta el 
és azokat N agy J 6zsef szintén h6dmezővásárhelyi 
tanyai lak6s lakoclalmán elfogyasztották. 

Ezen hh're Bro8oh ez. őrmester május h6 4-én 
SpolJdlr János és Gyurki János csendőröket azon 
feladattal vezényelte kL hogy a h6dmezővásárhelyi 
határban lak6 Kis Pétert lepjék meg, ellene a ma-
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k6i ?l"skörletben elkövetett lopásokat illetőleg a nyo. 
mozast vezessék be s az eredményről őt - az örs. 
parancsnokot - azonnal értesÍtsék . 

. ~poljá'l' ,és GY'l/;·rki csendőrök feladatukhoz híven 
elJarva, KJSS Péternél több, különböző lopásokból 
származó bitnjeleket találtak, minek folytán őt őri. 
zet alá vették. N ahogy az eredményt koezkáztas. 
sák, - de az örsparancsnok utasításához is híven _ 
B:~'os,~h cz: őrm,este~t a tapasztaltakról még az éjjel 
kuldoncz altal ertesltették A ennek megtörténte után 
ők maguk megbizható besugók szerzése után láttak, 

\ mely ténykedésük eredményre is vezetett, a meny· 
nyiben csakhamar két oly egyént sikerült nekik 
megnyerniök kiktől több oly adatot tudtak meg, 
melyek a nyomozás további folyamán igen jól vol· 
tak felhasználhatók. 

Brrosch cz. őrmester a vett értesülés után azonnal 
Varga István és Szakács György csendőrökkel a 
helyszinére sietett, az ott szintén megjelent Hubert 
Gyula cz. őrmester hódmezővásárhelyi örsparancs
nok közbenjárásával az ottani rendőrkapitányságtól 
a nyomozásnak a tÖl'vényhatóság területén való foly
tatásához az engedélyt kieszközölte és azután 8 na
pon át folytatott buzgó és fáradságot nem ismerő 
nyomozás során 11 rendbeli betöréses lopást derített 
ki, tettes ekként Kiss Péteren kivül még iel. Nagy 
József, ifj. Nagy József, Baniesa Péter, Albert Sán
dor és Hemzső Borus hódmezővásárhelyi lakósokfit 
letal·tóztatta és a lefoglalt bűnjelekkel együtt a ma-
kói kir. járásbiróságnak átadta. , 

Brosch ez. őrmester ezen eredmény elérése utan 
a puhatolás okat korántsem hagyta abba, ha.nelU r
nyedetlen szorgalommal tovább folytatta a nyomo
zásokat, melynek során annyi adatot gyítjtött h~gy-: 
miután a biróság !(iss Péter és társai ellellt\ VlZ glL

latot befejezvén, öket május hó 30-án szab~ 1 láll'lL 
helyezte - az erről értesült B'I'osch ez. őrl l t · 
őket ismét őrizet alá vette és Sp o Zjá'r, ~ tr{/, ." 1 

Gyurki. csendőrök ügyes közbenj{u'ása mellett Ismét 
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napon át lankadatlan szorgalommal folytatott nyo-
11lozás után ujabbi 4 lopást bizonyított reájuk, miért 
is a tetteseket újra letartóztatta s junius h6 7-én 
innét a mak6i kir. járásbiróságnak átadta. 

Ezen eredménynyel sem elégedett meg Brosch ez. 
őrmester, hanem folytatván az adatok gyűjtését~ 
ugyanazon tettesekre még 7 lopást derített ki és je
lentett fel utólagosan abiróságnak. 

A teljes 22 napot igénybe vett nyomozás által ki
derített lopások alkalmával eltolvajolt tárgyak -
melyeknek nagyrésze bűnjelként abiróságnak átada-
tott - összértéke 161 7 frt 55 krt tett ki. 

Alig hogya makói örs ezen tolvajszövetkezetet ki
derítette és megsemmisítette, alkalma nyilt egy szöve
vény~s rablógyilkosság tettesét kipuhatolni. 

A csanádmegyei Makó rendezet.t tanácsu városban 
a megyei kórháznál mint gondnok alkalmazva volt 
Csala József ugyanis 1893. évi julius hó 6-án reggel 
a kórházban levő lakásán az ágyban meggyilkolva és 
kirabolva találtatott. 

Az eSAtről rögtön értesített rendőralkapitány, vala
mint a csendőrörs részéről Spoljár J ános csendőr 
helyettes örsparancsnok és Gy~l/i'ki János csendőr -
(Brosch Miksa ez. őrmester a többi legénységgel kül
szolgálatban volt, de déli 12 órára bevonulván, Va'rgá 
István csendőrrel később szintén a helyszínére sie
tett) - az elősietett. orvosokkal a helyszini- és hulla· 
szemlét megejtvén megállapÍtották, hogya hulla az 
ágyban felfelé fordulva baloldalán feküdt, a jobb ha
lántékon fejszefokkal ejtett tátong6 sebbel, vértől tel
jesen elborítva. A halálos csapás a gondnokot min
denesetre álmában érhette, mert arczán az eltorzulás 
legkisebb jele sem mutatkozott. A szobában semn1i 
nyom semmi bűnjel sem találtatott és a sok köny
nyen elvihető értékes tárgyak közül az ismeretlen 
pénzösszeget tartalmazott pénztárczán ki vül semrui 
sem hiányzott. A lakás ajtaja belülről bezárva, de egy 
a hálószobával szomszédos helyiségből a kel'tre nyiló 
ablak nyitva találtatott. 



200 

A rendőrkapitány intézkedése folytán a városi rend. 
őrök az előnyoruozást azonnal bevezették, de ered. 
mény nélki.ü. A kórház helyiségeiben nyomok vagy 
bűnjelek után eszközölt kutatás is hasztalan volt 
és csak 2 emberáldozatot követelt, a mennyiben az 
emésztő gödrök átkutatása alkalmával a kellő óvrend
szabályok be nem tartása folytán 2 ember a kifejlő
dött gázok által megluérgeztetett. 

B1'08Ch ez. őrmester a kórházi személyzetet vala
mint a könnyehb betegeket felügyelet alá véve, azok 
kikérdezése alkalmával annak tudomására jött hogy 
a meggyilkolt gondnok agglegény lévén, több férjezett 
parasztasszonynyal viszonyt folytatott. Az őrmester
ben ennélfogva azon gyanu támadt, hogya gyilkos
ság esetleg bosszú műve és azt az asszonyok egyiké
nek férj e követte el. Az őrmester ezen gyan uj át leg
inkább Martonczi Józsefné félje, egy verekedésre 
nagy hajlammal bíró napszámos ellen, továbbá a 
kórházban ápolónői minőségben alkalmazott Drago
mir Máriának férje - Csonka Rácz Lőrincz - ellen 
irányult, kiről tudva volt az is, hogy azért mert fe
lesége a gondnokkal folytatott viszonya miatt tőle 
elvált, többször hangoztatta mikép - ha felesége 
nem jön hozzá vissza - úgy feleségét, mint a gond
nokot elemészti. Gyanu alá vétetett végül még egy 
Bátyai Károly nevű egyén is, ki ezelőtt körülbelül 
8 hónappal a kórházban mint udvaros volt alkal
mazva, de egy alkalommal a gondnokkal összeszólal
kozott, általa tettleg bántalmaztatott és a szolgálatból 
el is bocsáttat.ott. 

Ezen adatok alapján B1'08Ch ez. őrmester a nyo
mozást ezen 3 egyén ellen bevezette, ele ezek közül 
az egyik - Martonczi - magát a gyanu alól még n,z
nap teljesen tisztázta. A másik két egyén ismeretlen 
helyen tartózkodván, ellenük a nyomozás folytattatott. 
Időközben t. i. másnap reggel 5 órakor 111egél'ke

zett a hely színére Ty II László főhadnagy szegedi 
szakaszparancsnok is, ki a makói öl'sp:1l'ancsllokság
tól arablógyilkosság megtöl'téntél'ől a távirat.i j l ll-
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tést a csongrádmegyei kis-teleki őrsön vette, hol épen 
szemlélt és szemlekörútját megszakítva, a nyomozás 
vezetesének átvétele végett rögtön Makóra sietett. Az 
eddig tapasztaltakról tájékoztatva, a főhadnagy a 
Csonka és Bát.yai elleni nyomozás miatt a szomszé
dos szakaszparancsnokságokat táviratilag megkereste 
és saját szakasza területén pedig a nyomozást elren
delte; azután a kórházi személyzetet újból kikérdezte, 
midőn ~s a tett elkövetésének gyanú.ia még egy 
Ponte a Aron nevű, a kórháznál mint uQvaros alkal
luazásban levő egyén ellen irányult, ki 7 évig mint 
csendőr a II. sz. csendőrkerület állományában a lugosi 
szárnynál szolgált és az 1891. évben felülvizsgálat 
útján végkielégítéssel lett elbocsátva. 

Nevezett ellen a gyanu azon oknál fogva merült 
fel, mert feltehető volt hogyatettesnek a viszonyokkal 
ismerősnek kellett lennie, a kórházban pedig ez alka
lomlual egyedül csak Pontea volt mint férficseléd 
alkalmazásban, az ápolás alatt levő betegek ellenben 
rosz egészségi viszonyuknál fogva a gyilkosság elkö
vetésére képtelenek voltak. A Pontea ellen bevezetett 
nyomozást azo~ban nagyon megnehezítette azon körül
mény, hogy kikérdezése alkalmával azon állítását 
Iniszerint Ő a gyilkosságot megelőző este 10 óráig a 
gondnokkal a kórház kapujában beszélgetett, azután 
az épület emeletén levő lakására ment s ott reg
geli 6 óráig aludt: a kórházban alkalmazott összes 
apolónőkkel igazolhatta. Ezzel szemben azonban igen 
gyanussá tette őt azon viselkedése, hogyavádbeli 
cselekményeikövetését mindenáron Dragomir Mária 
férjére, Csonka Rácz Lőrinezre igyekezett hárítani. 
Ennek következtében - bár összes ruházatán a leg
szorgosabb megvizsgálás daczára vérnyomok nem vol
tak észlelhetők és a gondozása alatt levő, a kórház 
tulajdonát képező 3 db fejszét lninden gyanus körül
mény s habozás nélkül előadta - felügyelet alá vé
tetett és a nyomozás ellene folytattatott. 

Időközben Tyll főhadnagy értesülvén hogy a kere
sett Bátyai Károly Szegeden tartózkodik, annak ki-

, 
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kérdezés e végett Szegedre utazott és megállapította, 
hogy a gyanusított a tett elkövetésének idején Szege
den Vajda és társa ezégnél lévén alkalmazásban, Sze
gedről el nem távozott. Az alibi eszerint minden két
séget kizárólag igazoltatván, ellenében a gyanu el
ejtetett. 

Ezen idő alatt B1'osch ez. őrmester a nyomozást 
Pontea ellen folytatván értesült, hogy annak viszonya 
van egy Kálló Róza nevü kéjhölgygyel, minek foly
tán az utóbbi a nyomozásba bevonatván, csakhamar 
kiderült, hogy Pontea a gyilkosság éjjelén nem volt 
hon, hanem szeretőj énél Kálló Rózánál. Ezen körül
ményre Pontea újból kikérdeztetvén, előbbeni állítá
sánál megmaradt, miglen Kálló Rózával szembesít
tetvén beismerte, hogy - midőn a kórházban már 
mindenki nyugalomra tért - ő a hátulsó kapun ész
revétlenül átszökött, az éjjet szel'etQjénél töltötte de 
reggel napfelkelte előtt ismét ugyanazon uton a kór
házba visszatért. Miután azonban az ápolónők egy
hangulag kijelentették hogy Ponteát nem napfelkel
tekor hanem csak 6 óratájban látták, a hullabonczo
lás alkalmával pedig megállapíttatott hogya gyilkos
ság a hajnali órákban követett el: így tehát - mivel 
Pontea a hajnali 3 és 6 órai időközben való holtar
tózkodását nem tudta igazolni - a gyanu ellene 
mindinkább megerősödött. Daczára ennek Pontea ár
tatlanságát hangoztatta és azt állítá, hogy a kérdéses 
időt saját lakásán töltötte. 

Mindezekről Tyll főhadnagy Szegedről visszatérve 
értesülvén, személyesen újból kikérdezte ugy Ponteát 
mint Kálló Rózát, mely kikérdezés az egész éjjelt 
igénybe vette. Ezen kikérdezés folyamán Pontea ellen 
mind súlyosabb és súlyosabb gyanuokok merültek 
fel. Kiderült ugyanis, hogy Kálló Róza a gyilkosságot 
megelőző napokban Ponteától pénzt követelt s mi vel 
utóbbi pénzzel nem rendelkezett, arra kérte szerető
jét, «várna esak nehány napig, addigra szerez ő ma~id 
pénzt ha e miatt a gondnokot kellene is Ineggyil
kolnia s attól a pénzt elrabolnia)) . 

fOl 
~. , 

·11' 

1Jle~ . , 
If 

hO~ 

\U1 
bt 

kt 
b 

h
, 
1 

le 

c: 

II 
I 
~ 
I 

I 



t 

j 

203 

POlltea terluészetesen ezen állításokat II leghatál'o· 
zottabban tagadta, de már meglátszott rajta hogy ezt egy 
megrögzött gonosztevő lnakacsságával teszi s - mint 
7 évig szolgált csendőr - tudatában van annak, 
hogyha tagadásban marad s ellene bűnjelek vagy 
tanuk elő nem kerülnek, a tett elkövetése reá nem 
bizonyítható. Erre enged legalább azon kifakadása 
következtetni, hogy ha őt tartják a gyilkosnak, mu
tassák elő a baltát melylyel a gyilkosság elkövettetett. 

Ennek folytán Tyll főhadnagy julius hó 9-én a kór
ház helyiségeit újolag - most már személyes veze
tése mellett - átkutatta és ez alkalommal Spoljár 
csendőr a fáskamrában az összerakva volt nagyobb 
mennyiségü hasábfa lnögött egy fej sze nyelét találta, 
melyről - közelebbi vizsgálat alapján - megálla
píttatott, hogy annak vég.e fűrészszel lefűrészeltetett 
s a nyél vége késsel lefaragtatott ; azonkivül nagyító 
üveggel a fejsze nyelén 3 kis vércsepp volt észlelhető. 
Ugyancsak a fáskamrában a nagyobb mennyiségü for
gács átvizsgálásánál a fejszenyeléről lefaragott több 
kis forgács fedeztett fel, melyeken szintén vércseppek 
voltak láthatók. 

A kutatás folytattatván, a kertben Varga csendőr a 
földben elásva egy a nyélről lefaragott véres fejszét, 
majd Németh János tüzoltó ugyancsak elásva egy 
üres sárga bőrtárczát s végül Brosch ez. őrmester egy 
rongyot, melybe a tettes a véres fejszét törü1te, találtak. 

Most már kétségtelenné vált hogya gyilkosságot 
Ponte a követte el! A fejsze ugyanis a kórház tulaj
donának ismertetett fel és megállapíttatott hogy eme 
fejsze Pontea kezelése alatt állott és általa minden 
este a fáskamrába elzára tott. 

A tal:Ut tárgyak felmutatása mellett Pontea újból 
kikérdeztetvén - bár a bűnjelek láttára elhalaványult 
és az ijedségtől remegni kezdett - álhatatosan meg
marad t tagadása mellett, de a Ty II főhadnagy által 
hozzá intézett keresztkérdések következtében sarokba 
szorítva; végre másnap reggeli 5 órakor tanuk előtt a 
a tett elkövetését beismerte. 
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Beismerő vallolllása szerint midőn Kálló Rózá
tól julius hó 6·án virradóra elment, az tőle ismét 
pénzt követelt s mi vel neki egy krajczárja sem volt 
elhatározta, hogy a gondnokot megöli és annak pénzét 
elrabolja. lVHdőn tehát ft kórházba ért, a fejszét magá
hoz véve a kert.be ment és a nyitva levő ablakon 
keresztül a gondnok lakásába hatolt; ott a gondno
kot lnély álomba merülve találván, a fejsze fokával 
fejére két erős ütést mért s midőn észlelte hogy az 
többé neIll mozdul, fejét a takaróvalletakarta és a 
pénztárczát a meggyilkolt ruhájából kikeresve, azt 
magához vette és azután ugyanazon úton melyen 
jött eltávozván, egyenesen a fáskamrába ment, ott a 
fejszét nyeléből lefűrészelte és a véres részeket a 
nyélről baltával lefarag\'a, a nyelet a hasábfa mögé 
l'ejtette, a fejszét pedig és a pénztárczát, mely állítása 
szerint üres volt, a kertben elásta és azután rendes 
foglalkozásához kezdett. 

Igy a tett elkövetése részletesen megállapíttatván, 
Pontea még azon körülményre nézve vonatott kérdőre, 
hogy - Iniután ismeret.es dolog volt hogy a gondnok 
j>énztárczájában minélig pénzt tartogatott - a pénz
tárczából kivett pénzt hová rejtette el. Erre vonat
kozólag azonban Pontea minden felvilágosítást meg
tagadott, folyton azt állítván hogy ő - midőn a 
pénztárczát a ruhából kivette és megtekintette -
azt üresen talál ta. V égre midőn értésére ada tott, 
hogy ha tagadása mellett megmarad kedvese fog le
tartóztatni - mi vel feltehető hogy a hiányzó pénzt 
-annak adta - beismerte, hogy a pénzt egy másik 
kertben a földbe elásta; egyuttal azon kérést adta 
elő, hogy kedvese ki teljesen ártatlan, ez ügyből 
kifolyólag ne zaklattassék. 

Ezen vallomása folytán Pontea tanuk jelenlétében 
az általa kijelölt helyre vezettetvén, a földből saját 
zsebkenc1őjébe kötve 2 drb 10 frtost, 1 c1rb 5 frtost 
és 4 drb 1 frtos bankjegyet vett ki, mint azon össze
get, melyet a pénztárczában előtalált. 

A tovább folytatott nyomozás során lllég kiderült 
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hogy a gyilkQs Ponteát nem Aronnak, hanem Lázár
nak hi vj ák. O ugyanis a csendőrségtől való el bocsá
tása után a kapott végkielégítést illetőségi helyén -
Pécskán - alig ,pár hét alatt eldorbézolta; azután 
bátyja - Pontea Aron -lakásáról annak cselédkönyvét 
és ó frtj át ellopta és min t cseléd elszegődött Makóra .. 

A gyilkos a bilnjelekkel együtt még julius hó 10-én 
a makói kir. járásbiróságnak átadatott, hol beismerő· 
vallomását minden szépítgetés nélkül ismételte. 

Ezen, a vidéken roppant izgalmat keltett rablógyil
kosság kiderítésénél a makói örs legénysége 116 órán 
át keresztül fáradhatlan buzgalommal és kitartással 
közremüködött és szakavatottságával s ügyességével 
nagyban hozzáj árult ezen szövevényes bilneset kinyo
mozásához. 

Méltányolva mindeme érdemeket, a m. kir. honvé
delmi minister úr Brosch Miksa cz. őrmestert, Spoljúr 
János, Varga István és Gyurrki János csendőröket 
dicsérő okirattal tüntett e ki, mig a m kir. belügy
minister úr az előbb nevezetteknek 50-50, az utóbbiak
nak pedig 25-25 frtnyi jutalomuíjat engedélyezett;, 
Hubert Gyula cz. őrmester és Szakács György csendőr 
a II. sz. csendő.rkerület részéről dicsértettek meg. 

Nem hagyhatjuk még megemlítetlenül, hogy Borka 
István makói rendőrbiztos arablógyilkosság kiderítése· 
alkalmával a nyomozást eszközlő csendőröket szaka
datlanul és a legnagyobb odaadással támogatta, miért 
is a II. sz. csendőrkerületi parancsnokság ajánlata 
folytán a m. kir. belügyministel' úr őt 50 frtnyi 
jutalomdíjban részesítette. 

,', 
'I' 

32. Tompa Mihály, VI. sz. csendőrkerületbeli cz .. 
őrmesternek az 1892. évi márczius hó 20-án megejtett, 
képviselő választás alkalmával tanusított tapintatos, 
higgadt és bátor fellépéseért, mely által kOlnolyabh 
zav,argásoknak elejét vette, a honvédelmi minister úr 
telj es elismerését fej ezte ki. 

. 1, ,,' 
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33. Nagy Mihály Lajos, II. sz. csendőrkel'ületbeli 
czimz. őrmester. 

Egy pénzhamis-ító banda megsemmis-ítése. 
Nagy Mihály Lajos ez. őrmester új-palánkai őrs

parancsnoknak az 1892-ik év közepe táján az a gya
nuja támadt hogy ott a környéken hamis pénzt 
készítenek, miből kifolyólag nemcsak a kétes existen
tiáju egyéneket kisérte lankadatlanul éber figyelem
mel, de igyekezett a gyanusítottakhoz közelebb jutni 
'Űly formán, hogy megbizható besúgókat nyert meg 
ez ügyben magának. 

Peierle János bukovai jegyző az 1892-ik év szep
tember hó 2-án értesítette Nagy Mihály Lajos ez. 
őrmestert, hogya figyelemmel kisért egyének közül 
Andrity Balázs bukini lakos házában Weinberger Lajos 
ottani izraelita tanitó és Englel't Ferencz német
palánkai lakosok aháztulaj donossal összej öttek. Tu
domásul vevén egyben azt is a j egyző hogy az össze
gyülekezés után kevés időre nevezett három egyén 
el fog távozni: ezt megakadályozandó, az őrmester 
megérkezéséig az ottani községi rendőrség közben
jöttével az Andrity házát felügyelet alá vette. E fel
ügyelet daczára Andrity Balázs hazulról megszökött. 

Eközben Nagy Mihály Lajos ez. őrmester Drágisits 
1\Iilán és N uszpl Mihály csendőrökkel a színhelyre 
megérkezett, hol megállapította, hogyarajtaütésnél 
Weinberger Lajos és Englert Ferencz pénzrajzolással 
foglalkoztak. 

Englert Ferencz, Weinberger Lajos és az eközben 
gyorsan előkerített Andrity Balázs a községházánál 
felügyelet alá vétettek és utóbbi házában alapos ku
tatás tartatott, melynek eredlnénye volt egy papirra 
rajzolt 10-es forma, 1 db nagyító üveg, 1 doboz rajz
eszköz és egy papírra ragasztott 1 db valódi egy 
forintos bankjegy. 

A nyomban eszközölt kikérdezés folyomúnyakénÍ> 
Nagy Mihály Lajos ez. őrmester a luagával ""itt két 
~sendőrt őrizetként hátr~"thagyva, Englert Ferenc:zczel 
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s egy bukini rendőrrel N émet-Palánk ára j ött s az 
Englert házában házkutatást tartott, melynek ered
ményeként 1 nagyító üveget, többféle festéket s a 
r~jzoláshoz való eszközöket és papirokat foglalt le. 
Ezután az őrmester Schiff Miksa örsvezetőt és Bobány 
lVIihály csen({őrt ·vette maga mellé s Englerttel Metko
vits-telepre ment, hol Izemann Márkus ottani lakos
nál házkutatást tartott, mely alkalommal egy teljesen 
felszerelt faprést, 8 db litograph követ, 9 db külön
féle folyadékot tartalmazó üveget, 9 doboz festéket, 
19 db horzskövet, 1 db czÍnlemezt, 5 csapágyat ón
ból és 2 db nem sikerült 10-es bankjegyet, valamint 
egy 10 frtos és egy 50 frtos alapnyomatot foglalt le. 
Itt Izemann Márkus letartóztattatott, kivel valamint 
Englerttel együtt a járőr Obrováczra ment, hol 
Baron Péter, Baron József és Klencz Vincze ottani 
lakosok házában akart házkutatást tartani, de - mert 
a Baron fivérek hon nem voltak - Schiff örs vezetőt 
egy rendőrrel a német-palánkai hajóállomáshoz kül
dötte ezek letartóztatása végett, mit UJ járőr Zombor
ból illetve Kalocsáról luegérkezett Baron fivérek en 
foganatosított is és ezeket Bukinba kisérte. Az őr
mester ezalatt a Klencz Vincze házában tartott ház
motozást, melynek eredménye nem volt. Az őrmester 
Klenczczel és a másik két fogollyal ekkor Bukinba 
ment. Itt Klenczet és Izemannt hátrahagyva, Dragi
si ts csendőrt maga mellé vette és Bács ba sietett, 
honnan egy járőrért a hodsághi őrsre sürgönyözött, 
a bácsi őrs legénysége közül pedig a honn yolt Kiss 
János L és Fontányi János csendőröket és a bácsi 
9,sszes rendőröket luaga mellé vette. Schatzl János, 
O sz Ferencz, Mancz István és Lórencz József bácsi 
lakosok háza meglepőleg felügyelet alá vétetett s 
ezekben Schatzl háza kivételével házkutatás tartatott, 
melynek eredménye lett 1 db litograph kő, 3 db czin
lemez, 2 doboz festék, 3 üveg folyadék, egy db henger 
és 2 db horzskő lefoglalása. Innen Dragisits és I\.iss 
J ános csendőröket Parabutyl'a küldötte azon Illeg
hagyással, hogy ottani Rohrbacher Györgynél ház-
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kutatást tartsanak s nevezettet Bácsbar kisérjék. Eme 
járőr a kapott utasítás foganatosítása után Bácsba 
bevonulva jelentette hogy Rohrbacher Györgynét is 
letartóztatta, mert bár a házkutatás eredményre nem 
vezetett, e nő egy bőrtárczába rejtett hamis 1 frtos 
bankjegyet akart az árnyékszékbe bedobni, miben a 
járőr által erőszakkal akadályoztatott meg. 

Az eközben megérkezett hódsághi járőrrel Szabó 
Albert Laki János csend,őrökkel és Selymes András 
örsvezetővel s Kilburg Adám csendőrrel mint fel
váltott bácsi járőrrel valamint saját csendőreivel és 
a letartóztatott foglyokkal Nagy Mihály Lajos cz. 
őrmester Bukinba ment, hova a lefoglalt bűnjeleket 
is szállíttatta. Bukinban Weinberger Lajos házában 
tartott házkutatást, ez azonban eredményre nem ve
zetett. Az eddigi eredményből előre látható lévén az 
hogy még tömegesebb letartóztatások is fognak követ
kezni, az őrmester a letartóztatottak kikérdezéséhez 
fogott. 

Itt megállapíttatván az hogy a további nyomozá
sok színtere a három Palánkán van: ennek eszkö
zölhetése végett az összes letartóztatottak és bűnjelek 
az új-palánkai községházhoz szállíttattak be, hol 
állandó felügyelet alá vétettek. 

A további nyomozás során kiderült, hogy Klein 
Károly német-palánkai lakos és neje az 1892. évi 
szeptember 2-án éjjel 1 drb litographkövet és 5 doboz 
festéket az {lj-palánkai határban a Dunába dobtak. 
E tárgyak a náluk lakó Englert Ferencz által bizat
tak őrizetükl'e, mint kik a pénzhamisításról tudtak 
és ahhoz hozzájárultak. A vízbe dobott kő- és festék 
megszereztetett, Klein Károly és neje pedig letar
tóztattak. 

Mint bűnrészesek és szövetségesek letartóztattak 
még Riegler Jakab metkovicsi tanitó, Gróhl József 
metkovicsi földé sz, Milicsev Lázár, Schwager (Hottin
ger) Mihály, Weinrah György tovarisovai, Waál Ignácz 
rigejiczai és Janász István vukovári lakosok. 

A kikérdezés folyamán továbbá kiderült~ hogy 
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Englert Ferencz, Schatzl János és Ős?: Ferencz az 
1891. év tavaszán Vukovárott czinkanalakat vásárol-

" tak, melyekből az Englert és Osz által készített gép-
pel a Schatzl házában hamis 1 frtosokat készítettek:. 
melyek tökéletesen sikerültek is, de mert megfeke
tültek; forgalomba hozhatók nem voltak. Az így készült 
mintegy 70 drb hamisítmányt összeolvasztották és egy
későbbi géphez csapágynak használták, mely minő
ségben lefoglaltatott. Ezután Rieger J a~ab, Englert 
Ferencz és Weinrah György, valamint 03Z Ferenc!U 
és Izemann Márkus egy új gépet készítettek, melyen 
utóbbi házában 5-ös és 50-es bankjegyeket kisérlettek. 
meg készíteni, mi azonban nem sikerült. Eme gépet 
megsemmisítették a fent j~}zett csapágyak kivételével. 
Ezután Englert Ferencz, Osz Ferencz, Mautz István, 
Lórencz József, Schwager (Hottinger) Mihály, Waáhl. 
Ignácz és Janász István valamint Rohrbacher György 
egy új gépet készítettek, melyen l-es, 5-ös, 10-es és 
50-es bankjegyeket kisérlettek meg készíteni, mi azon
ban nem sikerült. Eme készítmények közül való a: 
Rohrbacher Györgynétől elvett hamis egy forintos 
bankjegy, mely mint fent jeleztetett, lefoglalva és a 
többi bűnjelek közzé helyezve lett. 

Eme gép a nyomozás előtt megsemmisíttetett egy fa
henger kivételével, mely henger szintén lefoglalva lett. 
Az eddigi müködés eredménytelenségét látva, Englert 
Ferencz, Weinberger Lajos, Andrity Balázs, Baron 
Péter. Baron József, Klencz Vincze, Gróhl József, 
Ősz Ferencz, Izemann Márkus, Klein Károly, Schatzl 
János, Milicsev Lázár és Janász István egy új gépet 
készítettek, melyen az Izemann Márkus házánál l-es, 
5-ös és 50-es valamint IO-es bankjegyeket kisérlettek 
meg készíteni. Eme hamisítványok közül 2 rlrb rosszul 
sikerült IO-es és egy litograph kövön látható jól sike
rült lenyomat va}amint a gép egészen feltalálva és 
lefoglalva lettek. Allítólag összesen öt darab tizes jól 
sikerült, melyek közül 4 c1arabot Izeluann Márkus. 
és egy darabot Weinberger Lajos a nyomozásnak. 
neszét vevén, 111egsemmisítettek. 

14 
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Az 1892. szeptelubel' 6-án az új-palánkai kir. jái'ás
híróságtól egy vizsgáló birónak kirendelése kéretett 
~ helyszínén szintén megjelent Reschner György 
hadnagy úr által, de a birói kihallgatás folyam~n 
:semmi ujabb adat fel nem merült. 

Eme 174 órán keresztül folytatott nyomozás fényes 
.eredménye, melyet a nyomozásban részt vett összes 
legénység fáradhatatlan buzgalmával elért, első sorban 
Nagy Mihály Lajos ez. őrmester új-palánkai örspa· 
ranesnok, másod sorban pedig a nyomozásban őt hű· 
:ségesen és teljes odaadással támogató többi legény. 
ségnek az érdeme. · 

Nagy Mihály Lajos ez. őrmestert eme nyomozás 
.alkalmával tanusított fáradhatlan, ügybuzgó és ered
ményes müködéseért a m. kir. honvéclelmi minister 
úr dicsérő okirattal látta el, a m. kir. belügyminister 
-úr pedig őt 100 frtnyi jutalomdíjban részesítette. 

A többi e leirásban megnevezett csendőr a II. sz. 
-csendőrkerület által lett megfelelőleg megdicsérve, 
míg Peierle János, bukini jegyző a m. kir. belügy
minister ur részéről megfelelő elismerésben részesült. 

,t
',' 

:III. A m. kir, és a Jn. kir. horvát-szlavon csendőr
:ségi jutalmazási alapból jutalomdijat nyertek. 

A m. kir. I. számu csendőrkerületnél : 

Wasserer Róbert őrmester 
Kovátsi Géza ez. őrmester --
Xonya Sámuel örsvezető 
Madaras Sándor örsvezető --
:Bordás Lázár örsvezető ---
Widitseher Adolf örs vezető 
Moldován Olimp csendőr -- -

A Jn. ki'r. II. száJnu csendőrke1'illetnél: 
Márton Ferencz ez. őrmester 
Gaáli GYllla ez. őrmester 
Wass István ez. őrmester --- --- ---

~O flot 
15 « 
1:) « 
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l\loldován Simon csendőr 
Nikolicsiu Pantelia csendőr 
Szabó János csendőr 
N esztin ger János csendőr 
Séra Dénes csendőr 

10 frt 
10 « 
10 cc 

10 » 
10 « 

A !Jn. kir. III. szárnu csendőrke'rületnél : 
Orbán Sándor ez. őrmester 
Goldhammer Ede ez. őrmester 
Madarassy Sándor ez. őrmester __ _ 
Forsthoffer Gyula örsvezető __ _ 
Szöcs Lajos örsvezető __ _ 
Albityir János csendőr __ _ 
Rabi József csendőr __ _ 
Tamási Zsigmond csendőr 

--- 15 frt 
15 « 
15 « 
10 « 
10 « 
10 cc 

10 « 
10 « 

A m. kir. IV. számu csendőrkerületnél : 
Bokor György ez. őrmester 15 frt 
Benn Márton ez. őrmester 15 « 
Zrupka Márton örsvezető -__ 10 « 
Kovács Lajos ez. örsvezető ___ 15 « 
Csöregi Ferencz csendőr ___ 10 « 
Jandrók Márk csendőr --_ 10 « 

Movacseszku Dávid csendőr 10 « 
fluat László csendőr 10 cc 

A m. kir. V. számu csendő1.kerületnél: 
Schiiffer Jakab őrmester 20 írt 
Kimpián Vazul őrmester 15 c( 

Sipos J ózseí őrmester -__ 15 « 
Deák József örsvezető ___ 10 « 
Kalmár Gábor örsvezető ___ 10 c( 

Konecsny György örsvezető ___ 10 « 

Svagerkó Lajos csendőr 1<:> « 

A m. kir. VI. számu; csendőrke1.ülelnél: 
Maurovits Gál őrmester 20 írt 
Szöcs Mihály ez. őrmester___ 15 ' ct 

Albert János örsvezető ___ 15 « 

Kozma János örsvezető 10 ({ 

14"> 
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Liszta József örsvezető __ _ 
Rónai Antal csendőr __ _ ---

Tischlarics Jakab csendőr 

--- ---
---

--- ---

10 írt 
10 « 
1 O « 

A m. kú-. horvát 8zlavon csendőrparancBnokBágnál: 
Juricié József cz. őrmester --- --_ ___ ___ 15 frt 
Pericié Antal cz. őrmester --- ___ ___ 15 CI 

Norancié György örsvezető --_ ___ ___ ___ .15 « 
Delac Máté örsvezető___ ___ ___ 10 « 

Sokolié József örsvezető___ __._ ___ 10 « v 

Zrvnar Mózes örsvezető ___ ___ 10 « 

Sajk6 Mihály csendőr ___ __~ 10 « 

" Tehát i893-ik évi augusztus hó iS-án, mint 
O császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb 
születése napján a jutalmllzási alap kamataiból 
52 altiszt és csendőr összesen 645 frtnyi jutalom
díjat nyert. 

IV. A csendőrkerületi parancsnokságok által 
dicsérő okirattal láttattak el. 

A ·m. kiJ-. I. sz. csendőrherületnél: 
Binder Frigyes őrmester (mivel 10 évet megha

ladó szárny-számvivői alkalmazása alatt, a legnagyobb 
odaadást és szorgalmat tanusitotta). 

Kovács Sándor örsvezető, Schö·nBtein Frigyes, Tor
dai István és Fried?nann Sámuel csendőrök (a bánfi
hunyadi képviselő választáskor előfordult lázadás el
nyomása és a rend helyreállítása körül tanusított 
férfias magatartásukért). 

PaBztor Mihály csendőr (a Magurán előfordult 
zendülés és ellenszegülés alkalmával tanusított fér
fias, elszánt magatartáE!aért). 

Konya Sámuel örsvezetö (számos betöl'éssel páro
sult lopás tetteseinek kiderítése és elfogásaért). 

Jákó János örsvezető (egy számos lopást véghez
vitt egyén és az orgazdák kiderítése és elfogásaért.). 

BOfrdáB Lázár örsvezető (pénzhamisítók kinyol11o
zása és elfogásaért). 

( 
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Bac::,oni István őrlllester (a képviselő választáskor 
Csik-Csiesón előfordult támadás, illetve ellenszegülés 
alkalmával tanusított bátor, férfias magatartásaért). 

Marosi István és Mátri Tamás esendőrök (tűzvész
nél tanusított kiváló magatartásukért). 

Kovác8i Géza ez. őrmester (több betöréssel páro
sult lopás tetteseinek kiderítése és elfogásaért). 

Bi1·talan Lajos örsvezető és Poz8onyi János czts~ 
örsvezető (két gyilkosság tetteseinek kiderftése és 
elfogásaért) . 

Szó'cs Mihály örsvezető (egy kiterjedt tolvaj-szö
vetkezet tagjainak kinyomozása és kézrekerítéseért). 

Beder József ez. őrmester, K'l{;rkó József és Kovác8 
Sándor esendőrök (árvíz alkalmával az életmentés 
körül tanusított önfeláldozó müködésükért). 

Schenker János örsvezető (egy emberölés tettesei
seinek kideríté~e és elfogásaért). 

Varga H. Arpád ez. örsvezetö (ökörtolvajok ki
derítése és elfogatásaért). 

Tompo8 István és Tamá8 István esendörök (a eho
lera járvány elleni intézkedések foganatosítása alkal
mával tanusított önfeláldozó múködésükért). 

Fe1'encz Lajos és Tetrnoveán János esendőrök (tlíz
veszély alkalmával tanusított kivá.ló tevékenységükért). 

A m. kir. II. 8zámu c8endőrkcrületnél: 
Kővári Ferenez (árviz alkalmával tanusított kiváló 

működéseért). 
Oláh Mihály, Pál Ferenez és Va1°ga Ferenez örs

vezetők, Karác80nyi Mihály, Op'l'e Mihály, Peczka 
J6zsef, Pál Lajos Sámuel, Lődi Antal, Z8or8 János, 
Virágh István és László István esendőrök (templom 
rablás tetteseinek kézrekerítéseért). 

R08Z András örsvezető (lázadás alkalmával tanu
sított példás magatartásaért). 

A m. kir. III. számu c8endőrkerületnél: 
Hanas Zakariás és 08ák László esendőrök (egy 

embernek a megfagyás általi haláltól megmentéseért). 
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Bartha Mátyás ez. őrmester (a Békés vármegye 
területén 1891. évben lefolyt anarchista természetü 
munkásmozgalmak elfojtásánál kifejtett lelkiismere
tes pontosság, lankadatlan ügybuzgalom, kiváló 
ügyesség és tapintatosságért és egy pénzhamisító 
szövetkezet kézrekerítése körül kifejtett hathatós 
közreműködésért ). 

Blegye László őrmester (hosszas szolgálati ideje 
alatt ugy örsparancsnoki, valamint szakaszparancs
nok-helyettesi és szárnyszámvivői altiszti minőség
ben tanusított kifogástalan magaviselete, örsének jó 
rendben tartása, a fegyelem helyes kezelése és a 
közbiztonsági szolgálat terén folytonosan kiváló szor
galma és eredménydús tevékenységeért). 

Stern Hermann és Szőllősi István örs vezetők (az 
örskerületükben elkövetett több rendbeli lólopás tet
teseinek kiderítése körül kifejtett fáradhatatlan ügy
buzgalom, szakavatottság és észszerüséggel párosult 
erélyességél·t) . 

Bo'l'os Kálmán örsvezető (egy gyilkosság több tet
tes ének kézrekerítése körül kifejtett kiváló ügybuz
galom és lankadatlan szorgalomért). 

Wiederkehr Márk őrmester, Várhegyi Sándor örs
vezető, Ribic8 István és Tamássy Zsigmond csend
őrök (tűzvész alkalmával az oltás és vagyonmentés 
körül kifejtett kiváló ügybuzgalom, szakértelem és 
erélyességért). 

BaZlács József örsvezető (egy tiz tagból álló tol
vajszövetkezet kiderítés e és letartóztatása körül ki
fejtett kiváló szakértelem és leleményességért). 

Kapás Antal és Turi Lajos csendőrök (egy kis 
leánynak a megfagyás általi haláltól megmenté
seért). 

Lázá'l' Tivadar örsvezető (két rendbeli, nagyobb 
mérvü sertéslopás tetteseinek kiderítése és letartóz
tatása körül kifejtett kiváló ügybuzgalom és erélylyel 
párosult körültekintéseért). " 

Németh Ferencz ez. örsvezető és Wéber László 
csendőr (egy nagyobb értéket képviselő ékszerlopás 
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tetteseinek kiderítése és letartóztatása körül tanusí
tott ki váló ügyesség és szakszerüségért). 

B ékefi Jakab őrmester (a szárny-számviteli teendők 
több éven át kiváló ügybuzgalom, lellkiismeretes. 
pontosság és lankadatlan szorgalommal vezetéseért). 

Szőcs Lajos örsvezető, Tamássy Zsigmond, Ravasz 
József, K. Szabó Károly és Varga József csendőrök 
(egy működésében széles kiterjedéssel biró veszedel
mes tolvaj-szövetkezet kiderítése és letartóztatása 
körül kifejtett lankadatlan szorgalom, ésszel'ü körül
tekintés és fáradhatatlan ügybuzgalomért). 

H01'váth József ez. őrmester (egy tolvajszövet
kezetuek kiderítés e és letartóztatása körül tanusí
tott kiváló szakértelem és ernyedetlen ügybuzga
lomért). 

Tva1'usek Ferenez, Sere8 Pál, és Erdős István 
csendőrök (a Bogyiszló községben 1893. évben pusz
tított árvizek alkalmával az élet és vagyonmentés 
körül kifejtett fáradhatatlan tevékenység és ügybuz
galomért). 

A. m. kir. IV. szamu csendő1'kerülelnél: 
Balla János örsvezető (egy 5 rendbeli gyujtogatás

tettesének kiderítése és letartóztatása közül kifejtett 
észszerü, leleményes és buzgó szolgálataért). 

Bálint István és Juga Simon csendőrök (egy gyil
kosság tettesének és a felbujtónak letartóztatása al
kalmával tanusított igen ügyes, körültekintő és fárad
ha tlan tevékenységükért ). 

Tatár József ez. őrmester (kóbor czigányok által 
ellopott 7 ló megkerítése és egy tettes elfogása al
kalmával teJjesített, 8 napon át folytatott igen buzgó
és kitartó szolgálataért). 

Horváth László ez. őrmester és Nagy Ferenez 
csendőr (egy betörő tolvajszövetkezetnek odaadó igye
kezettel 10 napig tartó leleményes nyomozás után 
történt letartóztatásaért). 

Jandr ók Márk és Weisz Mór csendőrök (egy ló
tolvaj és orgazdának hosszas, fáradságos és nagy buz-
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~alommal folytatott nyomozás során eszközölt letar
tózta tásaért). 

Borsos Péter ez. őrmester (a Bártfán 1892. szep
tember 4-én kiütött tűzvész alkalmával tanusított 
-önfeláldozó magatartásáért és sikeres működéséért. 
Ezen alkalomból a belügyminister úrtól 30 forint 
jutalomban részesült). 

Nagy Sándor és Batizai Péter ez. őrmesterek, s 
Németh György örsvezető (a csendőr legénységi lét
szám kiegészítése körül az 1892. évben tanusított 
dicséretes buzgalmukért ). 

Graef Mihály és Lippai János csendőrök (egy 
nagyobb betörési lopás ügyében megejtett nyomozás 
alkalmával tanusított igen ügyes, körültekintő és 

-buzgó elj árásukért ). 
Huszá'1' Kristóf őrmester és Domonkos Gyula ez. 

örsvezető (egy postarablás tettes ének igen észszerű, 
-buzgó és leleményes nyomozás után történt letartóz-
-tatásaért) . 

Mencsik Nándor őrmester, (10 évet meghaladó 
-csendőrségi szolgálata alatt különösen abeszállított 
legénységi felszerelési czikkek kezelése körül tanu
sított hasznos tevékenységeért). 

Kat1'enszky János őrmester (szárny számvivői minő
:ségben éveken át tanusított ügybuzgó, megbízható és 
.~zorgalmas m unkálkodágaért). 

Ráduly András örsvezető és Kiss János csendőr 
(egy embernek a megfagyás általi haláltól történt 
-megmentéseért). 

Fáb1'y János, Huszár Kristóf, Baum József, 
Ma1'schalkó Gyula, Földvári Keresztély, Pántlik 
J ános, Deák Mihály és Vona József őrmesterek 
(szakaszparancsnok helyettesi minőségben több éven 

-át, odaadó buzgalommal teljesített hasznos mü
ködésükért) . 

Zavilla János örsvezető (egy rablógyilkosnak és a 
bünpártolónak letartóztatása körül kifejtett igen fá
~a9ztó, ügyes és kitartó nyomozásaért). 
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.A rn. kir. V. számu csendőrkerüleinél : 
Cseh Samu cz. őrmester (400 frtos zsebtolvajlás 

tettesének 80 órai nyomozás után kiderítése és le
tart6zta tásaért). 

Szente János örsvezető (egy orgyilkos kézrekerftése
ért). 

Szadoczky István csendőr és Molnár Géza pr6ba 
csendőr (egy 10 tagb61 á1l6 veszélyes tolvaj szövet
kezetnek kézrekerítésénél val6 buzg6 közreműködé
sükért). 

Osiirgei Vincze örsvezető (vízáradás alkalmával a 
mentési munkálatoknál személyesen és szép ered
ménnyel való közreműködéseél't). 

Nagy József örsvezető (egy nagyobb lopás tettesé
nek kiderítéseért) . 

.A m. kir. VI. sz. csendőr km"Ületnél: 
Berz8enyi János csendőr (tűzvész alkalmával az 

élet- és vagyonmentés körül tantlsÍtott buzgó és el
szánt magatartásaért). 

Hó'llisch János örsvezető (egy gyilkosság és egy 
betörés tetteseinek gyors kideritéseért, továbbá tűzvész 
alkalmával tanusított buzgó és fáradhatlan maga
tartásaért ). 

TverrWusy János cz. őrmester (egy rendkivüli fur
fanggal elkövetett gyilkosság ügyes, tapintatos és 
szakértelemmel val6 leleplezése és 2 tettesének 
kipuhatolásaért) . 

Oláh József és Sebó'k János csendőrök (képviselő
választás alkalmával tanusított tapintatos, higgadt és 
bátor fellépésükért, mely által komolyabb zavargá
soknak elejét vették). 

Lukácsi András csendőr (egy évek óta számtalan 
mezei lopást elkövetett 3 veszélyes egyént, köztük 
egy fizetett éjjeli őrt leleplez ett és a bünjelvényekkel 
a törvény kezére szolgáltatta és mert a közbiztonsági 
szolgálat terén egyáltalán fáradhatlan buzgalommal 
kivál 6 eredménynyel működik). 

Barta József cz. őrmester (mint a segédtiszti iro-
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dában alkalmazott segédmunkás, az irodai ügyködés, 
nevezetesen a létszám kiegészítése és nyilvántartása 
körül tanusított buzg6ságaért és eredményes mű
.ködéseért). , 

Várady János őrmester, Válint Márton, Németh 
István ez. őrmesterek és Schmidt Dániel Öl'svezető 
(jelentkezők gyüjtése körül és egyáltalán a szolgálat
ban tanusított buzgóságuk ért és az elért szép ered-
ményért). , 

Mi klós Péter ez. őrmester, Hetyei József örsvezetö 
és Szekér József ez. örsvezető (a közbiztonsági szolgá
latban a mult év folyamán tanusított kiválóan búz gó 
és eredménydús működésükért). 

Szó'cs Mihály ez. őrmester, Kozma János Öl'svezetö 
és Tislarics Jakab csendőr (egy furfangos és felette 
veszélyes 16kötőnek leleplezése és több lopott ló, kocsi 
és lószerszám lefoglalás a alkalmával tanusított lanka
datlan buzgóság és észszerü eljárással párosult tevé
kenységükért, előbbi nek még örsparancsnoki minőség
ben tanusított kötelességhií. és eredményes működé· 
seért is). 

Nagy Ferenez ez. örmester, Pinté?· József, Fábos 
Vendel és Borsos István csendőrök (több rendbeli 
betörési lopás, valamint a Vas és Veszprém várme
gyék területén hosszabb idő óta tervszerüleg űzött 
vásári tolvajlások 16 tettesének letartóztatása és a 
lopott tárgyak nagy részének megkerítése alkalmával 
tanusított igen ügyes, körültekintő és fáradságot nem 
ismerő buzgó magatartásukért). 

Szalai Ferenez örsvezető (a közbiztonsági szolgá
latban szakadatlanul tanusított kiváló és eredményes 

• 
működése és alárendelt legénységének helyes befolyá-
solásaért) . 

Haller András ez. örsvezetö (€Igy 7 tagból álló 
felette veszélyes betörő és vásári tolvajszövetkezetnek 
letartóztatása és mintegy 1300 frt értékü lopott tár
gyaknak megkerítése körül tanusított igen ügyes, 
leleményes és szolgálati buzgóságtól áthatott ered
ményteljes szolgálataért). 
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Albe'rt János örsvezető (egy rablógyilkosság, egy 
ayilkosság és több betörési lopás tetteseinek kinyo .. 
~ozása és letartóztatása alkalmával tanusított buzgó 
és eredménydús szolgálataért). 

Liszta József örsvezető (a közbiztonsági szolgálat 
terén tanusított kiváló ügybuzgalma, erélye és ügyes
ségeért, miáltal kiváló eredményeket ért el, neveze
tesen több lopás tetteseit tette ártalmatlanná). 

Pécsi Imre csendőr (öt rendbeli betörési lopás tet
teseinek észszerü, erélyes és fáradhatlan buzgalommal 
teljesített nyomozás által való kiderítése és letartóz
tatásaért). 

Achel Bertalan őrmester (a közbi~tonsági szolgálat 
terén tanusított kötelességhű és fáradságteljes mükö
déReért, továbbá mert a nagykanizsai szakaszparancs
nokságot szakaszparancsnokának félévig tartott nyo-
mozó szolgálatban léte alatt igen ügyesen és odaadó 
buzgalommal kifogástalan ul vezette)*. 

Szalay József ez. örsvezető, Zsupanics Imre, Nernecz 
Ferencz, Tö'rzsijk Pál, Habetler ,Vincze, D1'ucker
Gáspár, Istenes József, Maráczi Agoston, Mátéffy 
Sándor, Mau1'er János, Szilvás János, Csizmadia Imre 
Kajsza Ferencz, Horváth István és Csicsics János 
csendőrök (a közbiztonsági szolgálat terén tanusított 
kötelességhű és fáradságteljes müködésért s jeles és 
közhasznu eredmények eléréseért ) *. 

Horvdth Márton csendőr (tűzvész alkalmával az 
élet- és vagyonmentés körül tanusított önfeláldozó
és bátor magatartásért). 

.v. A csendőrkerületi parancsnokságok által 
nyilvánosan Dlegdicsértettek. 

A m. kir. I. szdmu csendőrkerüleinél : 
Sándor István csendőr (a bánfi-hunyadi képviselő 

választás alkalmával kitört lázadás elnyomása és a. 
rend h~lyreállítása alkalmával tanusított dicséretes, 
magatartásaért). , 

* L. 118-147, 1. 
• 
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Nagy Béni, Torneveán János és Fall'kas J6zsef 
<csendőrök (számos, betöréssel párosult lopás tette
seinek k ézrekerí téseért ). 

Sebesi Aron csendőr ( egy veszélyes közártalmu 
egyén kézrekerítéseért). 

D01'nik Rudolf csendőr, (pénzhamisít6k kinyomo
zása és elfogásaért ). 

Szász Mihály, Bartha Ferencz, Stojka János és 
Opr;oa Lajos csendőrök (a képviselő választáskor esik
Csics6n előfordult ellenszegülés alkalmával tanusított 
bátor fe~lépésükért). 

Kiss Aron cz. őrmester (lopás kiderítése és a tet
tes elfogásaért). 

Loga György és Bucholczer Károly csendőrök /frene~ 
(egy tolvaj szövetkezet kézrekerítéseért). ~~~~rl 

Tö'ró'k Tamás örsvezető és Bálint Ferencz csendőr :ro~.~ 
(lopás kiderítés e és a tettes valamint az orgazdák ,til 

-elfogásaért). íO!a~ 
Ger;ogely Sándor örsvezető és Páska J'ános csendőr ~aJo 

(emberölés tetteseinek kipuhatolása és elfogásaért). De,z! 

Farkas István csendőr (több betöréssel párosult flor: 

lopás kiderítése és a tettesek elfogásaért). l~O\' 
Sóvágó János és Krisán Mihály csendőrök (egy nas 

-tolvaj szövetkezet tagjainak kézrekerítéseért) . 
Vlaszin János csendőr (árvíz alkalmával tanusított lCoe 

dicséretes tevékenységeért). 
Bodea Ilyés csendőr (emberölés tetteseinek kézre

keritéseért). 
Szilvási Vidor őrmester és Ozirják Ignácz örs

vezető (a létszám kiegészítése körül - jelentkezők ~1, 
fel vétele, által - tanusított kivál6 buzg6ságukért). ~l 

Vitos Agoston csendőr (ö kör tolvaj kézrekerftése- S 

ért). ' J 

A m. kir. II. számu csendőrkerülelnél: 

Mészáros Ferencz (tüzvész alkalmával tanusított 
.kivál6 müködésért). 

Lengyel József, Borhy Sándor és Virágh György cz • 
.,(Srmesterek, Reiner Lip6t és Kanyó Forgó J 6zsef 
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P~osultlka~ j~ örsvezetők, Osó'ke Mihály ez. örsvezető, Vincze 08ikos 
°pali János, Kocsi8 István, Balogh János, Ki88 György, 

VeazHyes k"' OSUpiC8 J~nos,' Meszár. ~1ihály" Laki ~á~os, Szop1'i 
oZat'( Gyula, KLSS Janos, Ka'Lbhnger J ozsef, Fabtan Albert, 

tJ'!lZhalll~it'k ,~ SZÜC8 Karajó8 János, Ugrai Antal , Daga1'us János" 
o hlnr Bencze István, Devecska Lajos, Márton András, Tóth, 

tt!encz St' Lajos, Stefrn Kálmán, Utvics Milán, Bodó István, 
'Pvis~li ~a~J~~ J~~ N euvirth Dávid, Eri János, Molnár Domokos, Gyó'rkei 

lka~ztas~or[! Laj os, Gravecz János, Milfai t Vendel, Lovas Laj os, . 
V~!rumL Szabó Ferenez, Tompa Barabás, Dajbukát Lukács, 

~~tt5 hl I I K ilburg Adám és Laza1'eszk Györgyesendőrök 
tJ~ Qen~!el!iJ. (árvizveszélynél tanusított kiváló működésért). 

I Sillinge1' Ferenez örsvezető, Stojanel Simon, Szilágyi ' 
r~:'IIUí{;m Kar l ' 
~~zn 'M I ,oJ cb~n~~ro: Ferenez, Vig János, Borza János, Jámbo1' László, 
-. t en, se ert j, Bugarin János, Brebenár Péter és Banai Lajos csend. · 

Baltnl ~eren~! ~~~t őrök (templom rablás tetteseinek elfogásaért ). 
val~rnml a!OI~~M Müller Mátyás ez. őrmester, Végh Bernát, Maro

sosán János, és Bán László ez. örsvezetők, Illés ' 
,es !á8);a Janoi~i!~i) Alajos, Hajd'ucsi lVfárton, Nikolicsin Pantilie, Bogyin 

llliatolasa 6s e~~~lirl), Dezső, Kovács Károly, Gavrilovics Dezső, Szilágyi 
'&bb newr/ilfl I~Oirul Flóra, Ifka Péter, Osejtei Béla, Kiss Lajos és F eiglmo

, 

P IWllI eUoga~aerl), Adolf (munkás mozgalom alkalmával tanusított pél.· 
Mihaly c~!n~iro\ I~ dás magatartásért ). 
rDkeri~ieerl), N esztinger János, Kele1nen László és Fischer l\iárton 
&llialrnav81~d~ csendőrök (templomrablás tetteseiuek kézrekerítéseért). 

CtirjáH ~n~ ~~ 
Ll0~""" körw- jfl!n!k~ 

lrirálO D~~~~,ln, 
I,..ór folfaj HlI!Kd~! 

'se11dórNetüldníl: 

rrs~ al~lmav~ !an~iroa 

".!laor fS Viraqn GJi~~! 
\' ~b Kanya 'Fur;i JI!% 

R~(;szka János, Ozó'ndör József és Dobranszki Ferencz', 
csendőrök (lázadás alkalmával tanusitott példás maga
tartáAért). 

Schmiedt Ferenez, Miklós István és Hohol József 
ez. őrlnesterek, Erdő, IAtván, Fürst l\ianó, Berger 
Mayer és Grünbaum Aron örsvezetök, Palágyi Péter~ 
Sudrigin Abrahám, Jonucza Demeter, Rakolcza 
József, K nefély János, Koppándi Zsigmond, E'rm . 
Antal, Kiss Albert, Mezin Mojsza, Koncsal György, . 
WeUh József, Piroska Cziprián, Popeszk~(; Sándor~ 
Frisch Henrik, Kolczu Demeter, 111.árto1t András,. 
Redeuc~ Imre, Séra DéneR és Kocsi8 Péter csendőrök. 
(munkásmozgalom alkahnával tanusított példás lnaga-. 
tartásért). 
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Ba'rabás Ignácz őrmester, Lavenka Gyula örsvezető, 
8árpán Péter és Thimoteus J oim csendőrök (közbizton
~sági szolgálatban tanusított eredményes működésért). 

A m. ki? .. III. sz. csendőrkerületnél : 
1vloldován Péter és Török Sándor csendőrök (több 

-rendbeli lólopás tettes einek kiderítése és letartózta
tása körül kifejtett kiváló szorgalom-, ügybuzgalom
,és leleményességért). 

Gulyás Sándor örsvezető, Szentkereszti Sándor, 
Bak Géza, Sin~on Márton, Hé}ja Lajos és Bock Miklós 
csendőrök (egy messzire szétágazó tolvaj szövetkezet 
kiderítése és letartóztatása körül tanusított ernyedet
len szorgalom- és ügybuzgalomért). 

Szabó Lajos, Jager Pál és Gottlieb Lipót csend
őrök (egy messzire szétágazó pénzhamisító szövet

]rezet kiderítése és letartóztatása körül tanusított 
lankadatlan ügybuzgalom- és kiváló erélyességért). 

K. Szabó Gábor csendőr (egy tűzvész alkalmával, 
az oltás és vagyonmentés körül kifejtett kiváló szor
galomért). 

Tóth József, Papp Illés és Szabó Károly csendőrök 
(egy gyilkosság tetteseinek kézrekerítése körül tanu
sított ernyedetlen szorgalom- és odaadásért). 

Nagy Antal csendőr (egy tolvaj szövetkezet kiderí
~ tése és letartóztatása körül kifejtett kiváló ügyesség
:és lankada,tlan szorgalomért). 

Weber Agoston csendőr (két rendbeli sertéslopás 
ietteseinek kiderítése körül kifejtett kiváló szorgalom-, 
ügyesség- és ügybuzgalomért). 

Szávoly Izsák Mihály és Lukács István csendőrök 
(egy nagyobb mérvü rablás tetteseinek kiderítése es 
letartóztatása körül kifejtett kitartó szorgalom- és 
kiváló leleményességért). 
. Szilágyi Zsigmond és Rákosi István csendőrök 

,· (a Bogyiszló községben, 1893. év tavaszán pusztított 
árvizek alkalmával az élet- és vagyonmentés körül 
kifejtett lankadatlan tevékenység- és kiváló ügybuz
,galomért). 
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A 'lJ1. kir. IV. szá1nu csendőrHerületnél: 
Győ1:t}y Károly őrmester és Szafc8ur Sándor 

csendőr (egy gynjtogatással párosult betöréses lopás 
tetteseinek és a bűnrészeseknek letartóztatása körül 
tanusitott észszerü, buzgó és eredményes szol
gálatukért). 

T ó'r ó's Zsigmond csendőr (kóbor czigányok által 
ellopott 7 ló megkerítése és az egyik tettes letar
tóztatása érdekében teljesített 8 napig tartó buzgó 
szolgálataért). 

Jung Dajos, Barabás Tatár Lajos és Hinczel 
Mihály örsvezetők (a csendőr legénységi létszám ki
egészitése körül az 1892. évben tanusított kiváló 
buzgalmukért). 

Kovács József csendőr (egy postarablás ügyében 
megejtett nyomozás alkalmával tanusított buzgó 
kitartó és hasznos szolgálaiaért). 

Vágási Mihály örsvezetö (huzamosabb időn át 
üzött betörési lopások tettes ének és az orgazdáknak 
kiderítésénél buzgalommal és észszerüen teljesített 
szolgálataért). 

Ferencz Lajos és Stecz János csendőrök (egy 
embernek a megfagyástól történt megmentéséért). 

Geczik János csendőr (azon önfeláldozó magatar
tásáért, hogy Jakab Mihály vÍzbefult csendőr bajtársát 
élete veszélyeztetésével megmenteni megkisérlette). 

Fehé1' István, Bered Illés és Pohl Ferencz csend
őrök (egy rablógyilkosság tettesének és a bűnpárto
lónak letartóztatása körül teljesített igen fárasztó és 
odaadó műkodésükért). 

A m. kir. V. szá1nn csendőrkerületnél : 
Ficze7)' István csendőr (nagyobb zsebtolvajlás tet

tesének kézrekerítése körül ügybuzgósággal és oda
adó szorgttlommal történt segélykezéseért) . 

De11'te László örsvezető, Gó'őz József, Széplaki 
László csendőrök és Guttmann Mór próbacsendőr 
(egy veszélyes fegyveres csavargó kiderítés e és elfo
gatásaért). 
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Rokn János őrmester, Kokn Bernát és Nemák 
Dezső cz. őrmesterek, Rosentkal Ignácz és Braci
nyik György örsvezetők Kaufmann Lévi Aschel 
őrsvezető cz. őrm. (a cholera veszély elleni óvó 
intézkedések foganatosítása alkalmával tanusított 
ügybuzgóságukért és a rendeletek pontos teljesíté
seért). 

Dezsőfy Antal őrsvezető és Heilig Sámuel csendőr 
(egy embernek a megfagyás általi haláltól való meg
mentéseért). 

Sinkovics János csendőr (egy embernek a meg
fagyás biztos halálától való megmentéseért). 

Nagy Imre cz. őrmester (egy tolvaj szövetkezet 
által elkövetett több rendbeli büneset kíderítésénél 
kifejtett ügybuzgalmáért és a tettesek letartózta
tásaért). 

Kö·teles György örsvezető, Jákus Pál, Tomaseck 
József és Novoczky János csendőrök (egy 600 ft-tra 
rugó betöréses lopás tettes ének kideritése és letar
tózta tásaért). 

Osváld Lajos őrmester és Kovács István csendőr 
(egy 10 tagból álló veszélyes tolvajszövetkezetnek 
kiderítése és tagjainak letartóztatásaért). 

Hautisch Ferencz cAendőr (vízáradás alkalmával 
a mentési munkálatoknál tanusított észszerü eljárá
sáért és eredményes közreműködéseért). 

Ko·mlós Mihály csendőr (nagyobb lopás tettesének 
kiderítésénél való hathatóA támogatásaért). 

Deák József örsvezető és Labát Pál csendőr (t.űz
vész alkalmával körültekint.éssel párosult önfeláldozó 
buzgalmáért a tűz tovább terjedésének meggátIása 
körül). 

Takács János örsvezető és Ganobcsik Pál csendőr 
(egy a lopás büntette miatt körözve volt veszélyes 
csavargónak kiderítéf:le és elfogatásaért ). 

Tóth József csendőr (több rendbeli betöréses lopás 
elkövet.ésével vádolt egyének kinyomozása és letar
tóztatásánál való hathatós közreműködéseért). 
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A 'Jn. ki,,·. VI. 8Z. csendőrkerületnél : 
Bodiczky Lajos cz. őrmester, továbbá Ki8 Gábor 

és Szabó Lajos csendőrök (egy 4 tagból álló czigány
bandának kinyomozása és az általuk lopott 8 drb. 
16 és 3 kocsi kézrekerítéseért). 

Baján Lajos csendőr (tűzvész alkalmával tanusított 
dicséretes tevékenységeért). 

KÓ8ÚJ Gábor csendőr (egy gyilkosság tettesének 
kézrekerítésénél való sikeres közremüködéseért, és 
tűzvésznél tanusított buzgó és fáradhatlan magatar
tásaért). 

Szabó József II. csendőr (egy gyilkosság tettesének 
kézrekerftésénél való sikeres közremüködéseért). 

Agoston László és Kovác8 János csendőrök (egy 
betörés tetteseinek kinyomozása és letart6ztatásánál 
való sikeres közremüködésükért). 

Krokker János csendőr (tüzvész alkalmával a vagyon
mentés és rendfentaltás körül tanusított erélyes, 
buzgó és fáradhatlan magatartásaért ). 

Bokor Sámuel csendőr (egy rendkivüli furfanggal 
elkövetett gyilkosság felderítésénél való tevékeny és 
ügyes közremüködéseért). 

Kovács János, Achel Bertalan, K /iss József, Gulyás 
József őrmesterek Németh Dávid, Simon Károly, 
Brüsztl Ferencz, Borsányi István, Schmidt Flórián, 
Tve,,·dusy János, Nagy Vilmos, Nagy Ferencz, Unger 
Lőrincz, Bernschütz József, Szilágyi Ferencz czimz. 
őrmesterek Schieder János, Kolozsi Mihály, Pap Lipót, 
Máthé Elek örsvezetők és Kohn Adolf czimz. örsvezető 
(jelentkezők gyüjtése körül tanusított buzgóságukért). 

Rónai Antal és C8ehi Ferencz csendőrök (árvíz
védelem alkalmával tanusított kötelességhű és buzgó 
magatartásukért ). 

Odo,,· Gyula csendőr (szolgálatban tanusított kitartó 
szorgalom és eredménydús miiködéseért). 

Puská8 Mihály csendőr (egy veszélyes l6kötőnek 
leleplezésénél és lopott lovak lefoglalásánál tanusított 
eredményes közremüködéseért) . 

15 
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Geosits Ignáez, Goricsánecz Ignácz és Sijvegjá1'tt 
György rendőrök (egy rablás, több betörési lopás és 
egyéb büntényeknek kideritése és a tettesek letartóz
tatásánál való buzgó és sikeres közremüködé~ükért 
és egyébként is odaadó fáradhatlan és derék maga-
tartásukért ). 

Schieder János örsvezető, Szalaí József, M okán 
Galsa Todor és Michelhanz József csendőrök (egy 
szándékos emberölés tettesének gyors kinyomozága 
és letartóztatása alkalmával tanusított ügyes, körül
tekintő és buzgó magatartásukért). 

Sáska Miklós és Kótai Imre csendőrök (egy gabna
kereskedő megbizottj ának nagy furfanggal elkövetett 
bűnös üzelmeit (hűtlen kezelés) leleményes és fárad
ságot nem ismerő utánj árással való kiderítéseért, 
miáltal a kereskedőt nagyobb károsodástól megóvták). 

Szi vás János, Szli1Jnyek Ferencz és Németh Pál 
I. csendőrök (több rendbeli lopási eset kiderítésénél 
és a tettesek letartóztatásánál való sikeres közre-
müködésükért). 

Repkényi Mihály és Kovács Gyula II. csendőrök, 
(tűzvésznél tanusított bátor és fáradbatlan szolgála-
tukért). 

TrMII 

, 
1 f:i~i1( 
~ " 

;jáft ll]i I 

,.\~i K~rn1 , 
~pmü/IUte 
•. Ö\1 

urlOUK; I 

;(!~n tal 
Illtönín~r , 
mnrrök 
t;~hltat~ 

I
I I 

nem ab 

tö\p~ ~O 
~em 

~Kara 
btna, 
~~ a 
:~rtent. 
! j'j . . 10 

U~~ 



• I 
vegJa~ 
lopas l 
letarl\!1 
. de~Üktr 
k lllao: 

e' 

f, 1Jo~, 
őrök (t~ 

I yorn01&!; 
L· 'I es, gor~ 

egy gaoij: 
1 elliöreltt 
s es fUIM. 

. derite!e~n 
megol'm!1 
émeth fa 

ider1tesenl 
res XÖZlr 

csenaorit 
szol~al! 

227 

Vegyes közlemények. 
Talált lt'ltllá,k köriili ~ljá'rás 

, 
es (t;.. 

, b ' Inyorn/o~a,s evezetese. 

A csendőrségi szolgálati utasítás 82. §. a követke
zőket irja elő: «Ha a csendőr hullát talál, a legköze
lebbi környéket és a helyi viszonyokat is tüzetesen 
Rzemügyre venni és észleleteit pontosan feljegyezni 
tartozik; továbbá feljegyzi, hogy a hulla mily hely
zetben találtatott és ha ruházat van rajta, az egyes 
öltönydarabok és egyéb tárgyak is pontosan számba. 
veendők és feljegyzendők, ha valaki a hulla közelében 
találtatik, tőle - a mennyiben ő gyanusnak lenni 
nem látszik - az eset és körülményeire nézve lehe
tőleg pontos adatok szerzendők; s egyáltalában mit
Seln szabad elmulasztani, a mi a halál nemére, vagy 
okára nézve a hatóságnak bármi felvilágosítást nyujt
hatna. Ha a körülményekből bizton megállapítható . 
hogy a halál véletlen eset vagy öngyilkosság folytán 
történt, a csendőr a közigazgatási hatóságnak az eset 
felől jelentést tesz; ha azonban valószinü hogy a 
halál valamely büntethető tett által idéztetett elő, az 
eset felől a csendőr a biróságot haladéktalanul érte
síti és a hullának egyelőre való biztos megőrzése végett 
a szükséges intézkedéseket megteszi s egyúttal a tettes. 
erélyes nyomozását is eszközli.» 

Részletezzük e teendőket: 
Ha a csendőr hullát talál, első sorban a hulla 

személyleirását a legalaposabban felveszi: leirja az 
arczot, hajzatot és az alakot, nagyságát a nála levő
zsinórral lnegméri, végre pe<iig a testen talált minden 
jelt, alakfekvés és nagyság szerint feljegyez. Ezután 
feljegyzi azon helyzetet melyben a hullát találta, pId. 
a hulla hátán, hason, jobb vagy baloldalt feküdt,. 
kezei és lábai görcsösen összehuzva stb. Ezekután a 
hullát alapos vizsgálat alá vonja, meggyőződik, nin-

15'" -,-
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.csenek-e azon sérülések s ha vannak azok mil k;\ 
A "'l ' k l k "~, ' yene ( seru ese a a , nagysag es lekves szerin t ]' e 
d "k oc l A ' "l' kből t gyzen-, o ~ 1.e. ,~eru ese a c,sendőr következtetheti 
hogy azok onmaga, vagy masok által ejtettek-e " 
hogy az eszköz melylyel ej tettek, körülbelül mily es 
'volt. A hullán levő ruházat darabonkint _ szín

en 

, l k l ' t k' l " re .es a a ra va o e Intette - sZInten feljegyzendő -
l1~e~y, j~gyz~t a l~ul~a személyazonosságának megálla~ 
.l)lta..sanal bIrhat ertekkel. Ha a hullát ily módon me!>'
vizsgálta, meggyőződik vajj on annak közvetlen köz~
Iében esetleges dulakodás jelei nem-e láthatók? ha 
ezt észleli, a hulla ruházatát alaposan megvizsgálja s 
meggyőződik arról, hogyaruházatról nem-e szakadt 
le valami; a hulla kezeit is alaposan megnézi, mert 
a dulakodásnál s különösen a halálos tusa kivÍvásá
nál mindenki ugy védekeclik a hogy tud; - rúg, 
l1arap, karmol stb. ott a hová ér és bír. Könnyen 
megtörténhet tehát, hogy ily dulakodás után az áldozat 
kezében a tettestől valami csekélység, pId. egy kis 
ruhadarab vagy haj szál marad, a mi a tettes kiderÍ
-tésénél nagy szolgálatot tehet a csendőrnek. A kör
möket se mulassza el megvizsgálni a csendőr, mert 
.ha a körmök alatt vért vagy bőrrészeket lát, fölte
hető, hogy az áldozat a tettest valahol lnegkarmol~a. 
_Ilyenkor a csendőr egy lllegkarmolt enlbel' ~lta~ 
nyomoz s ha azt felfedezi; igyekezzék közelebbI bl
zonyítékok beszerzése mellett illetőt a tettel összefüg
:gésbe hozni. A tettes a, he~yszínén e~y bűntéllJ~ el
követése után, ha arra Ideje van, mInden ol! I Jel~t. 
mely elárulhatná, eltávolít vagy megse~mlsIt es 
csakis teljesen jelentéktelen tárgyak vagy Jelek, Iue· 
Jyek figyeimét t kikerülték maradna~ a sz·íllhelyeu. 
A leatöbb esetben csak ilyen jelek adják Iueg fL csend-
.őrnek az alapot és a fonalat a nyomozásh~z, Sok~zo~ 
..egy hajszál, vagy egy gomb, esetle~ a .. ruh.n61 ~esz~R 
kított kis darabka vezeti a kutato kozeget 
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darabka rongy a ruháról sokszor a tettes t.ársadalmi: 
állását is megállapíthatja, - a nyomozásnál tehát 
becses támpontul szolgálhat. Mindezek után a hulla 
alaposan megmotozandó, a nála esetleg talált minden 
értéktárgyat, pénzt, iratokat stb. a csendőrök maguk
hoz veszik és jegyzék be foglalj ák. Ezen tárgyak ft. 

nyomozásnál szintén nagy szerepet játszhatnak és 
különösen a személyazonosság megállapítását elősegít
hetik, de megőrzés alá veendők még azért is, nehogy 
a csendőrök távollétében valaki által ellopassanak. 

Befejezvén így a hullaszemlét, annak közvetlen 
környékét vizsgálják meg a legnagyobb alapossággal 
a csendőrök. Nyomokat, illetve adatokat a további 
nyolnozásra csakis a hullán magán, vagy annak köz
vetlen közelében lehet találni; e helyszíni szemlére
tehát nagy figyelmet kell fordítani. Ha dulakodás. 
nyoluai láthatók, akkor a dulakodás helyét nyomról
nyomra figyelmesen át kell kutatni; a füvet, port, 
kavicsot, homokot, vagy sarat, ugymondva hüvelykről
hüvelykre át kell piszkálni. Minden ott talált legcse
kélyebb idegen tárgy óvatosan megőrzés alá veendő. 
Ha emberi nyomokat lát ily helyt a csendőr, azokat 
is alaposan nézze meg, - a nyon'lokból meglehet 
állapítani, hogy esetleg hányan lehettek a helyszinén,. 
honnan jöttek és merre mentek az illetők. Ez is fon
tos adat, mert a csendőrt arró~ világosítja fel, hogy 
egy vagy több tettes követte-e el a tettet. A nyomok 
minőségéből az illető egyén társadalmi állását is 
meghatározhatja a csendőr, mert tudvalevő dolog, 
hogy mezítláb, bocskor, vagy nagy csizmában és czi
pőkben külömböző társadalmi állásu egyének szoktak 
járni. Ez is adat a tettest illetőleg. Ha a nyomokban 
valami különleges eltérések pId. kiálló szögek a sa
rokban, vagy eltört patkó, folt vagy lyuk a talp on stb .. , 
teljesen kivehetők és azok a nyomok mentén .ismét
lődnek is, akkor fontos támpontokat nyujtanak a. 
nyomozásnál. Ezen fontos adatok teljes nagyságukban 
a luennyire csak lehet teljesen hilen egy papirosra. 
l'ajzolandók és pedig fekvésükre való tekintettel. 

• 
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11~enkor a csendőr ~zen j~lek~el m~gegyező lábbeli 
utan kutat s ha talal, az Illető egyent kinek tulaj
,donát képezi, az esettel magával, a beszer:t:ett további 
bizonyíték,ok ~lapjá~" ös~z~köttetésbe hozni igyekezzék. 

Aszolgalatl utasItas Idezett szakasza előirja 100')' 

·a csendőr egy hullának találásakor a halál 'okát ki
puhatolni tartozik, tehát minden egyes esetben a 
nyomozás és bonczolás eredlnényéből bizton meg
állapItandó, hogy az illető egyén mily halállal múlt 
~i. ~ülönö,sen ol~ e~etekben a hol a halál látszólag 
'ongyIlkossag foly tan allott be, a legalaposabban ki kell 
nyomozni, vajjon a látszat megfelel-e a valónak? 
mert ezen eseteknél csalódhat leginkább a csendőr. 
Ezen feltevést egy-két példával világítj uk meg. Egy 
járőr hullát talált, luely hanyat fekszik, fején egy 
lövési seb, kezében egy forgó pisztoly, ugy hogy 
luutató ujja UJ ravasz on nyugszik. Minden ember első 
gondolata, hogya kimult egyén öngyilkos lett; pedig 
,ezen egyént bárki, esetleg alvásközben bosszúból, vagy 
rablási szándékból lelőhette, azután pedig oly hely
zetbe hozta. hogy mindenki önkéntelenül azt gondolja, 
miszerint az illető öngyilkos volt. 

Egy ember mély víz partján megy, háta mögé 
kerül egy haragosa, - az alkalom kedvező, - egyet 
lök rajta:- és a mitsem gyanító a vízbe esik és beleful. 
.N emde mindenki szerencsétlenségre vagy öngyilkos
ságra gondol? pedig az illető bosszú áldozata lett. 

Valakit felakasztva talál a csendőr, első gondolata 
az öngyilkosság, pedig ezen embert előbb megfojtotta 
azután pedig felakaszthatta bár ki. 

Okául egy hasonló megtört ént esetet lllondunk 
itt el: 

1891 ápril 22-én Tóth Ferencz helyesfai \~al'an.y~1 
vármegye) lakos házi pinczéjének . ge~:endL~~la~ , .. te!: 
akasztva találtatott. Minthogy az IlletOll kulsC,l t~le~ 
lleIu volt s ő különben is beteges életunt mnber lev(:ll , 
iJngyilkosságáról mindenki meg volt győződve és HUllt 

öngyilkos el is temettetett. " . 
Gubola János ez. őrmester Barauya-Szt.-Lol'lllCZell 
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azon időben örsparancsnok, a haláleset alkalmával 
betegen feküdt, a helysz,ínére csak napo~. mulv~ 
lllehetett. ki. Az eset utan puhatolva feltunt nekI, 
hogy a gerenda, melye~ Tót~l ~elakasztva. találtato~t 
oly lllagas, hogy oda letra nelkul fel nem Juthatott es 
nlert hullájának feltalálásakor a helyszínén még szék 
sem volt, melyet Tóth a kötélnek a gerendára val.ó 
feldobása és nyakára való kötése után maga alul kl
rughatott volna; az egész öngyilkossági mende-monda 
sehogy sem fért a fejébe. 

Kutatni kezdett s megtudta, hogy Tóth Ferencz 
csinos fiatal neje - Angyal Zsófi - kicsapongó 
életet élt és e nliatt férje és közötte örökös perpatvar 
uralkodott. Az őrmester erre Angyal Zsófi szeretői 
után puhatolt. Egyet - a kit Tóthné Angyal Zsófi
val, Tóth halála előtti este, a szőllőpinczében többen 
láttak, - kinyomozott, ezt kérdőre vonta, de ez még 
azt is eltagadta, hogy Tóthnét ismeri. E körülmény 
miatt az őrm'esterben azon gyanu támadt, hogy 
Tóthot aligha nem neje Angyal Zsófi és említett sze
retője tették el láb alól. Junius havában, midőn már 
több terhelő adat birtokában volt, Angyal Zsófit és 
említett szeretőjét őrizet alá vette, de ezek semmit 
sem ismertek be. Ekkor tudta meg, hogy Tóth volt 
szolgája, Sutina János, ki Tóth halála után Dinnye-

. bprkibe költözött, szintén szerelmi viszonyban élt 
Angyal Zsófival. Ennek kikérdezése végett Dinnye
berkibe ment. Itt a községi biróval Sutinát felkereste, 
de ez látva a csendőrt, elbújt. Gubola őrmester előtt 
ez gyanusnak tünt fel és Sutinát azonnal azzal fogadta, 
hogy csak vallja be Tóth halála okát ugya mint 
van, mert Angyal Zsófi ugyis már minden t beislnert; 
pedig semmit sem mondott. Sutina e váratlan kér
dőrevonástól megütődve, immelni-ánl0lni kezdett de . ' 
n~m Ismert be semmit. Az őrmester Sutinát gyanus 
vlselkedése miatt őri:6et alá vette és örsél'e Szt.
Lőrinczre akarta kisérni. Sntina látva hoO'y el lesz 
k . , ' b 

lserve, nagyon megijedt és az őrm ester azon bizta-
tására, hogy . töredelmes vallomása által hehrzetén , 
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csak könnyíteni fog, beismerte, hogy ő Angyal Zsófi
val szerelmi viszonyban élt, az asszony mindig biz
tatta hogy Tóth Ferenczet tegye el láb alól, de ő 
erre nem hajlott, míg végre egy este midőn Tóthtal 
összeperlekedett és Tóth az istállóba utána ment 
Tóthot birokra fogta és az asszonynyal egyetemben egy 
kötéllel megfojtották, azután közösen a házi pineze 
torkába vitték, hol ő Tóthot emelve, az asszonya kö
telet a gerendán átdobva, felakasztották, - az egész 
esetnek tehát azon szinezetet akarták adni, mintha 
Tóth öngyilkos lett volna. Angyal Zsófi 15, Sutina 
12 évi fegyház ra lett végérvényesen elitélve. Ezen eset 
is mutatja, hogy a csendőrnek egy hullának találá
sakor a látszattal megelégednie nem szabad, hanem 
az összes mellékkörülményeket ki kell nyomoznia, 
hogy azok egybevetésével a valódi tényállást meg
állapíthassa. A mondott esetben ha Gubola őrmester 
nem nyomozza ki a mellékkörülményeket, Angyal 
Zsófi és bűntársa ma is szabadon jár, annál inkább, 
mert a Tóth halálesetének felvételénél volt orvos sem 
állapított meg semmiféle külsérülést, Tóthnak halála 
tehát hivatalosan is öngyilkosságnak mondatott ki. 

Visszatérve közleményünk folytatására; ha a csendőr 
a hulla körüli szemlét a mondottak szerint befejezte 
és ha a legkisebb gyanu ok forog fenn az iránt hogy 
a talált egyén más által öletett meg, az alapos nyo
mozást azonnal bevezeti; oly esetekben pedig, midőn 
a talált holt ember minden kétséget kizárólag ter
mészetes halállal, elemi csapás vagy szerencsétlenség 
folytán mult ki, a halál közvetlen okát puhatolja ki, 
és azt a hatóságnak - lehetőleg az illető szernély
azonosságának megállapítása mellett - haladéktalan 
bejelenti. 

A hulla őrzésére a csendőr semmi szín alatt seUl 
luarad, hanem gondoskodik arról, hogy ez azon község 
előljárósága által melynek határában találtatott, ,ll 

bizottság megérkeztéig bizton megőriztessék, - 11, 

csendőr járőr pedig a halál okának kipuhatolása után 
lát, bűntény gyanuja esetén pedig a tettes ntán a 
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nyolllozást azonnal bevezeti, egyuttal az illetékes biró
ságot az eset felől értesíti, örsparancsnokának pedig ' 
lllinuen körülmények között, tehát ha a talált holt 
ember bármi halállal mult volna is ki, jelentést 
tesz. 
Bűncselekményesetén a nyomozásnál a következők 

szolgálj anak irányadóul. 
Első sorban a hulla körüli terepet vizsgálja át a , 

járőr. - Mindenkit a kit ott talál, az esetre vonat
kozólag kikérdez, a gyanusakat pedig kérdőre vonja~ 
Ha a hulla közvetlen közelében kellő és biztos nyom ' 
a tettes kiderítésére nem található, a járőrnek oda kell 
törekednie, hogya ,hulla azonosságát minél előbb meg
állapítsa, mert a nyomozást rendszeresen és így sike
resen csak ezután vezetheti. - A hulla azonossága 
a környékbeli lakosság igénybevételével állapítható 
meg leghamarább, ezért a járőr mindenkit a kivel 
érintkezésbe lép, a hulla kiléte felől, a személy
leírás közlése mellett, kérdezzen ki, - esetleg pedig' 
községi előlj árósági tagokkal, vagy más megbizható 

I 

és a környéken ismeretséggel biró egyénekkel a hul-
lát tekintesse meg. Ha a hulla azonosságát megálla
pítani sikerült, a járőr az illető egyén hozzátartozói
hoz megy. Ezekkel az esetet kiméletesen közli, azután 
kikérdezi hogy az áldozat mikor, mi czélból és hová 
távozott a házból. Ezektől nyert felvilágosítás után a, 
járőr ugyanazon az uton, a melyen a megölt egyén 
haladott, egészen addig a pontig, hová menni szán
déka volt és innen végre a helyig hol halva talál
tatott, a legszorgúsabban puhatol és minden, még a 
legcsekélyebb adatot is pontosan feljegyez, hogy a. 
nyomozás közben szerzett j egyzeteiből magának a kellő 
összefüggést összeállíthassa és ebből a helyes követ
keztetéseket levonhassa. Könnyebb tájékozás végett , 
vegyünk egy egyszerü példát: Péter Jánost a járőr' 
egy erdőben megölve találja. A megejtett helyszíni 
szemle és a környék átkutatása után a járőr Péter 
János Ligetfaluban lakó családjához megy. Itt meg
tudja, hogy Péter János - tegyük fel- előtte való nap ' 
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délután 2 órakor Nádas községbe indult, hogy ott 
PálIstvántél a neki kölcsönbe adott 100 frtját meg· 
hozza. A járőr a családtagokat kikérdezi hogy Péter 
János lnily ruhában távozott hazulról, mit vitt magá· 
val, volt-e nála valami értéktárgy, volt·e pénz, volt·e 
a kölcsön adott pénzről irása? megtudja továbbá, 
hogy Pál István milyen ember, milyen fizető, pontos 
vagy pontatlan; luilyen természetü volt a megölt, 
nyugodt vagy gyorsan dühbe jövő, volt-e haragosa, 
ki az ? volt-e valakinek tudomása, hogy pénzért megy 
N ádasra s ki az s luilyen ember? mely uton szokott 
volt Péter Nádasra rendesen menni s mely uton 
haladt luOSt, vannak-e ott ismerősei az adóson kívül 
s kik azok, beszokott-~ térni hozzájuk, mily viszony. 
ban volt velük, szokott-e a megölt korcsmába járni, 
iszákos-e vagy józan természetü? stb. egyszóval az 
áldozat személyét, összekötetéseit, különösen pedig az 
esettel összefüggésben álló adatokat szerzi be a járőr 

· a megölt egyén családj ától. 
Az így szerzett adatokból, ha azokat a hullán 

és körülötte találtakkal összehasonlítja a járőr, egyes 
részletekre már is nyerhet felvilágosítást; pltl. ha 
.Péternél óra volt és pénzt is vitt magával, a járőr 
a hulla szemlénél azonban mit sem talált, feltehető, 
hogy rablógyilkosságnak esett áldozatul az illető s 
megfordítva, ha a j árőr a család tagok által bemon
dott értéktárgyakat s a pénzt is nála találja, megöle
tése bosszú műve lehetett. 

A családnál beszerzett felvilágosítás után a járőr 
ugyanar,on uton, a melyen az áldoz1t Nánasra indult, 
a nyomozást bevezeti. Hogy pedig a j árőr minden 
egyes pontra könnyen megtudhassa azt, hogya lueg
ölt Péter hány órakor lehetett ott, legczélszerübb, ha 
a járőr egyik tagja óráját azon időre igazítja, lnely
ben Péter Nádasra elindult, a feladott példában tehát 
kettőre. Ezen eljárás által a járőr Péter Jánossal elő
fordult s a j árőr által megtudandó minden mozzanat 
idejét az órára való pillantással körülbelül lueghatá
l'ozhatja, természetesen le kell vonnia a járőr áHal 
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egy vagy más ponton töltött időt. Minden bűncselek· 
mény kiderítésénél az egyes mozzanatok időbeli meg
határozása rendkivüli fontos szerepet játszik, úgy a 
bizonyítási mint a kiderítési eljárásnál ; mert a legtöbb 
esetben a tettesnek alibijét az idővel kell igazoltatni, 
hogy t. i. ekkor és akkor hol volt? 

Mint n1.ondottuk, a járőr ugyanazon az uton halad 
melyen Péter ment és ott minden embert a ki ez út 
mentén dolgozik vagy lakik, Péterre vonatkozólag 
kikérdez. :Ezektől esetleg megtudj a, hogy látták·e 
Pétert - az adott példában tegnap délután - arra ha
ladni, kivel és mikor? A járőr utána puhatol, hogy 
azon időben midőn Péter arra haladhatott, ki dolgo
zott vagy tartózkodott az út mentén; ezen egyének 
is kikérdezendők Péterre vonatkozólag és arra is, 
valjon nem láttak ·valakit azon irány felől jönni, a 
hol Péter hullája fekszik s ha igen, kit és mikor? 
s nem-e vettek az illetőn valamit észre, hogy ment az 
illető, nyugodtan, vagy sietett? Folyton kérdezősködve, 
ha már előbb a tettest illetőleg értékes adatokat ne~ 
szerez a járőr, N ádasra ér Pál Istvánhoz. Ettől 
megtudja, hogy Péter volt-e nála és mikor, megfizette-e 
tartozását Péternek, a pénzről szóló írást megkapta-e, 
s az hol van? Mikor ment el Péter Páltól, meddig 
időzött nála s hova ment·? Innen a mondott helyre 
megy a j árőr s itt is ugyan ily formán puhatol. 
Mindenki, a ki Pét.ert látta vagy vele érintkezett, ki
kérdezendő s tőle megtudandó, hogy Pétert mikor s 
kivel látta, vagy esetleg mit beszélt vele, ez hová 
vagy merre ment stb. Pétert így nyomról-nyomra 
követve a járőr, ha a tettest illetőleg biztos adatot 
eddig sem szerzett, ugyanazon az uton, melyen Péte~~ 
hazafelé ment folytatja puhatolását. Nádason a járőr 
megtudhatta, hogy Péter mikor hagyta el a községet, 
most tehát ezen hely és a hulla fekvése közötti téren 
a Pétert illetőleg történtek idejének pontos meghatá
rozására, nagy súly fektetendő és minél közelebb érnek 
a hullához a csendőrök, minden, még a legcsek~lyebb 
mozzanatra is fokozott figyehnet fordítsanak. Utköz-
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ben a mezei munkások, az arra lakók, pásztorok stb. 
behatóan kikérdezendők, hogy Pétert nem-e látták 
községe felé, illetve azon hely felé haladni, a hol a 
bűnténynek áldozatul esett? ha igen, mikor? Ha 
esetleg látták valakivel, ki volt az? ezen egyén okvet
len felkeresendő és kikérdezendő. Hasonlólag kikér
dezendők mindazok, kik esetleg azon hely felől hol a 
hulla fekszik, jöttek. A járőr ezen nyomozás folytán 
a bűntény megtörténtének idejét is körülbelül kiszá
míthatja, mindazon egyének tehát, kik ezen válságos 
időpont körül Péterrel érintkeztek, vele találkoztak, 
esetleg a gyilkosság helye felől jöttek, a legalaposabb 
kikérdezés alá vonandók, mivel ezek adhatnak az 
esetre vonatkozólag legjobb felvilágosítást, esetleg ezek 
közül lehet valaki a tettes is. 

Ily alapos nyomozás a legtöbb esetben teljes ered
ményt biztosít a csendőröknek, legkevesebb azonban 
hogy a csenclőrök ily nyomozás alkalmával annyi 
adatot gyüj tenek maguknak, hogy ezen adatok egybe
vetése és azokból levont következtetések megadják 
nekik az irányt a további nyomozásra. Ezenfelül a 
már összegyüjtött adatokat a járőr a helyszinén a 
haláleset felvétele végett megjelent birósági kikül
döttnek tudtul adja, ettől tehát a további nyomozásra 
szintén felvilágosítást és útmutatást fog nyerni. Ha 
azonban a csendőrök - mint azt elég rosszul sokan 
tenni szokták - a hulla őrzésével töltik tétlenül 
idejüket, soha be nem hozható időt veszítve, semmi
féle adatot nem szerezhetnek be a bizottság kiszál
lásáig, tehát a kiküldött vizsgálóbirótól sem nyer
hetnek felvilágosítást vagy útmutatást; ennek foly
tán a nyomozást elkésve vezetik be s legtöbb esetben, 
miután a mellék körülmények beigazolása már ne
hézségekbe is fog ütközni, a kezdetben érintett §. 
határozmányainak mellőzése miatt, az eredményt is 
koczkára teszik. 

Ha a talált holt ember a vidéken ismeretlen, sze
mélyazonossága ennek folytán nem volt megállapít
ható, a járőr tehát a halott egyén csalácltagjaitól fel-
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világosítást nem nyerhet, így a nyomozásra kiindulási 
pontja nincsen, ilyenkor egy kiindulási pontot kell 
keresnie, melyet úgy talál meg, hogy a hulla körül 
előbb szűkebb, azután mindig tágabb és tágabb kör
ben nyomoz, szeIn előtt tartva a Péter eseténél el
mondott elveket. 

Ily esetben tehát a hulla körüli terepen lakó vagy 
dolgozó emberektől kérdezősködik és bár nagyobb 
fáradság árán, végre is találni fog valakit, a ki az 
ismeretlent - a csendőrök által közölt személyleírás 
után felismerve - látta. Ezen egyén képezi a nyo
mozás kiindulási pontját. A csendőrök megtudják 
ezen egyéntől hogy az illető ismeretlen honnan jött, 
merre ment. Ezen irányokba a nyomozás tehát a leg
nagyobb figyelemmel és lankadatlan szorgalommal 
bevezetendő - és ha a csendőrök fáradságot nem 
kimélnek, bizonyára találnak egy korcsmát, községet, 
esetleg házat, vagy malmot, a hol bővebb felvilágo
sítást nyernek a megölt idegenre vonatkozólag; - a 
további nyomozást tehát rendszeresen bevezethetik. 

Egy ügyes nyomo~ás ered/n~énye • 
1891. évi október 5-én Üroszlón nagy bucsu volt. 

A korcsmák tele közönséggel s a dinom -dánomnak 
se vége se hossza. Különösen Gondos András, Varga 
községbeli kanász tett ki magáért, ki a pénzt csak 
ugy do bálta a czigánynak. 

Miklós Péter ez. őrmester sásdi (Baranya lnegye) 
örsparancsnok, ki csendőreivel a bucsuban felügyeleti 
szolgálaton volt, e mulatozást figyelemmel kisérte és 
mert Gondos sanyaru anyagi viszonyait jól ismerte, 
Gondosnak pénzpocsékolása szeget iitött a fejébe. 
A mulatság végeztével utána járt és megtudta, hogy 
Gondos 15 frtot adott a czigányoknak, sör és borért 
pedig 20 frtot fizetett a korcsmárosnak, tehát többet 

.. költött ezen az egy bucsun, mint a mennyi évi összes 
készpénzfizetése. Ettől fogva az őrmesternek nyugtot 
n em hagyott azon gondolat, hogy Gondos csakis bűn 
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Gondos 15 frtot adott a czigányoknak, sör és borért 
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.. költött ezen az egy bucsun, mint a mennyi évi összes 
készpénzfizetése. Ettől fogva az őrmesternek nyugtot 
n em hagyott azon gondolat, hogy Gondos csakis bűn 
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útján juthatott ennyi fölösleges pénzhez. Puhatolftsait 
minden feltünés nélkül megkezdette s megtudta, ho'gy 
G,ondos, volt ~ét ,2~-24 éves ~anászbojtárja, Cs~k 
J anos es HOl'vath J ozsef, hasonlolag mulatnak a bu
csukban. Már azon körülmény, hogy örskörletébe tar
tozó Varga kis község kanásza Gondos András boj
tárokat tartott a nyár folyamán, Miklós őrmesternék 
nem tetszett, mert Varga község lakossága kevés ser
tést tart, azok megőrzésére Gondos elegendő lett 
volna; különben is csekély fizetéséből, mely magának 
is kevés volt, két kanászt nem is tarthatott. Most 
tehát midőn megtudta, hogy ugy Gondos mint volt 
kanászai mulatnak és költekeznek, egész biztosra 
vette, hogy a kanászbanda a nyár folyamán jó üzle
teket csinált, más szóval: sertéseket lopott. Ezt meg
tudni volt most Miklós őrmesternek legfőbb feladata; 
de hogy? Gondost vagy bojtárjait kérdőre vonni az 
elmulatott pénz holszerzése miatt nem tartotta ta
nácsosnak, mert ismerte az ilyfajta emberek meg
átalkodott csökönyösségét, tehát előre tudta, hogy ha 
illetők ellen biztos adatokkal nem lép fel, azok ugyan 
mi t sem ismernek be. Mást gondolt, t. i. ha ezen 
kanászok távolabbi vidékről sertéseket loptak, azokat 
valószinüleg Varga községgel szomszédos községekben 
tartott heti vásárokon adták el, ezért elhatározta, 
hogy ezen községek előljáróinál kezdi meg a nyOlno
zást. Október 16-án a sásdi község birájához ment 
és ettől azon jegyzéket kérte, melyben a hetivásáro
kon eladott vagy vett, tehát más nevére irt sertések 
fel vannak jegyezve. A jegyzéket lnegkapva'l . azt 
alaposan átvizsgálta s feltevésében neIn csa~odott, 
mert Gondos András vargai kanász 3 helyen IS SZ('.

repelt, hogy egy-egy sertést eladott. MJklós őr~1festel' 
tudta hogy Gondos kanásznak csak harOIll saJat ne· 
veléstl sertése volt tehát ha e7.eket eladta, UbYJ lllOSt. 

nincs sertése, ha ~zon ban van, akkor eze~, hol . sZ('.~·- • 

zését igazolnia kell. ~~ ela~ott sertés,ek Jarlatal "s.~ni 
mát felirta s még/az éjjel HIrmann !{aro!.y cse~~!(n~~ . 
Vargára ment. Ej félt áj ban Balogh Gyorgy kOZSfbl 
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biróhoz tért be. A biróval beszélgetve, többiek között 
luegkérte, hogya sertések járlatairól a jegyzéket mu
tassa meg neki, mert valamit meg akar nézni. E jegy
zékben kikeres te a járlatok azon számait, melyeket 
Sásdon n~agának felj egyzett. Az őrmester mindj árt 
tisztában volt, hogy az eladott sertések Gondos saj át 
nevelésü sertései voltak. A birótól még megkél'dezte, 
hogy Gondosnak vannak-e sertései, mire a biró igen
nel felelt, de igen zavartnak tűnt fel az őrmester 
előtt s ezért benne azon gyanu támadt, hátha a biró 
is tud valamit! A birót felszólította~ hogy menjen 
vele Gondoshoz, a mit ez n~eg is tett. Ide megérkezve, 
Gondos záratlan szobájába mentek. Gondossal a biró 
lámpát gyujtatott, ki a csendőrök láttára zúgolódni 
kezdett, mondván ő nem lopott, mit zavarják. Az őr
mester odaszólt neki, hogy most lopásról nem beszél
nek, csak öltözködj ön fel gyorsan mert valami mást 
akar tőle megtudni. Míg G ondos öl tözködött~ l\Iiklós
őrmester hátra fordult s látta, hogya biró Gondos
nak in tett a fej ével. Most már biztosra vette, hogy 
itt a dolog nincsen tisztában. Azért a birót Hirmann 
csendőrrel a szobában hagyta, ő pedig Gondossal az 
udvarra ment - miközben az éjjeli őrök is oda jöt
tek - és Gondostól azt kérdé, hogy hány sertése 
van. Gondos ~zt mondotta húrom, a mint volt; -
saját nevelésü sertései? kérdé az őrmester, - persze 
hogy azok, felelé Gondos; - hát akkor a sásdi heti
vásárokon miféle sertéseket adott el? - Gondosnak 
erre a kérdésre torkán akadt a szó, mit Miklós őr
mester gyorsan felhasználva azt ..mondotta neki, hogy 
hát ha már volt kanászbojtárjai megis ásták számára 
a vermet, mondja meg őszintén, hogy kinek adták 
el a lopott sertéseket, ha töredelrnesen beisluer luin
dent le sem tartóztatja. 

Gondos erre azt adta elő, hogy két bojtárja és egy 
idegen még augusztus havában 9 darab sertést hoz· 
tak hozzá - három darab az ő óljában van, 6 darabot 
pedig vargai lakosoknak, kiket megnevezett, egyenkint 
eladott. A járlatokat a sertésekhez a község birája 
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adta, a biró nyugtalan viselete tehát meg lett fejtve. 
Mind a kilencz sertés még az éjjel lefoglaltatott és a 
községi előljáróságnak megőrzés végett átadatott. Mik
lós őrmester Gondosnál alapos házkutatást tartott, 
-ott két darab dolmány t, 2 mellényt és egy nadrágot 
talált, mely ruhadarabok majdnem ujak voltak. Gon
dos ezekre azt állította, hogy tulajdonát képezik, 
pedig az őrmester azonnal észrevette, hogy testére 
nem illenek, tehát a kérdéses ruha sajátja nem lehe
tett. Ezeket, valamint egy bormérczét (finak), a mi
lyet szőllősgazdák szoktak használni, melynek honnan
szerzését Gondos igazolni nem tudta; lefoglalta s 
Gondossal együtt Sásdra beszállította. Gondost egy
előre őrizet alá kellett venni, nehogy volt bojtárjaival 
összebeszélve a további nyomozást meghiusítsa. Em
lített kanász felemlíté hogya 9 db sertést, ugy hal
lotta, tolnamegyei Kis-Tava pusztáról hozták boj tárj ai. 
Miklós őrmester távirati uton kérdést intézett a ta
lnásii .orsre, melynek körletébe Kis-Tava tartozik, -
's onnan azon választ kapta, hogy Kis-Taváról Antal 
Mihály kárára 9 db sertés tényleg ellopatott. Gondos 
az ismeretlenre vonatkozólag, ki a bojtárokkal a ser
téseket hozta, csak annyit tudott, hogy vagy gyula
jovánczai vagy pedig Szakál községbeli, és hogy Cser
tán István vargai lakost hamis pénzcsinálás ürügye 
~latt, 90 frtig becsapta. 

Miklós őrmester most azon volt, hogy Gondos volt 
-kanászboj tárai közül valalnelyiket kézre kerítse. Hor
váthról tudta hogy csavarog, ezt tehát egyelőre nem 
kerestette ; hanem Csek Jánosért még októ ber 
17-én délután Vaszarra ment. Ide megérkezve, az 
utczán egy pásztorosan öltözött fiatal embert pillan
tott meg, megállítván, nevét kérdezte. Ez Csek J ózsef
nek mondotta magát. Miklós őrmester Csek János 
bojtárt bár ismételten látta; teljesen még sem is
merte s mert előtte úgy tetszett, hogyamegállított 
.a keresett bojtár, azt nyomban letartóztatta. Csek 
József a letartóztatás miatt szabadkozott és az utczán 
Jjsszeverődött nép is erősítgette, hogy Csek József 
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derék, becsületes ember. Miklós őrmester belátta hogy 
itt valószinüleg tévedett, de azért Csek Józsefet nem 
bocsájtotta szabadon, mert attól tal'tott, hogy ez Csek 
János öcscsét értesíti és az elmenekül. Ezért cselhez 
folyamodott. 

- Nős maga, kérdé az őrmester. 
- Persze, hogy az vagyok, mondá Csek József. 
E luondását a nép is megerősíté. Az őrmester azon

ban azt mondotta neki, hogy az emberek közül senkit 
sem ismer, tehát állításuknak hitelt nem adhat, 
menjenek a jegyzőhöz, ott majil. megtudja hogy 
kicsoda. A jegyzőhöz érve ott beigazoltatott, hogy 
Csek József már több ideje nős és mert a Gondosnál 
volt kanászbojtár nőtlen lévén, Miklós őrmester most 
már tisztában volt, hogy Csek János helyett a bátyát 
fogta el. E~t azonnal szabadlábra helyezte és azon 
kérdést intézte egyuttal hozzá hogy volt-e katona? 
persze hogy yoltam, mult évben jöttem haza, mit a 
jegyző is megerősített. Szerencséje, mondja Miklós 
őrmester, mert most a János helyett majd elvittük 
hatonának. 

«Hát katonának keresik a Jancsit ?,) 
- « Persze hogy annak) - volt a válasz. 
- «No nézze meg az ember a gazemberét, otthon 

azt mondotta hogy Kaposvárott és Tabon is volt 
állításon, de nem vált ce. Hanem azt nem engedem 
meg mint volt katona, hogy szökevény legyen, még 
ma kezükre adom a csendőr uraknak). 

Miklós őrmester kérdezte, hogy János öcscse hol 
van, mire Csek József azt válaszolta hogy az erdőn, 
csak menjenek vele, majd meg lesz. 

A járőr Csek Józseffel az erdő felé indult. Utköz
ben Csek anyjával találkozott, ki kérdé tőle hogy 
miért kisérik a csendőrök ? 

«Engem nem kisérnek» ugymond «hanem a Jancsit 
keressük, katonának viszik.) 

Az erdőn Csek Jánost nem találták lueg csak az 
öreg Cseket, ki János hollétéről felvilágosítást nem 
adott. Már beesteledett midőn Vaszarra visszaérkez .. 

16 
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tek. Midőn Csekék házához értek, Csek János készen 
felöltözköd ve elébök jött és jelentette magát, hogy 
ő az a kit. a katonasághoz keresnek s örül neki, 
hogy katona lehet. Az anyja mondta neki hogy 
katonának keresik s ő mindjárt felöltözködött a mint 
szokás és a csendőrök elé akart már menni. Miután 
Csek Jánost bátyja József és az időközben megjött atyja 
is kellő utasítással és tanácscsal ellátták, hogya kato
naságnál jól viselje magát, a járőr kocsin Csek János
sal Sásdra elindult. Ide éjféltájban Jánossal megér
kezve, Cseket azonnal a járásbü'ósági foghelyiségbe 
szállították. Itt a börtönőr mielőtt a csendőrök meg
akadályozhatták volna, Csekket azzal fogadta: «Itt van 
az a bojtár, a ki a disznókat ellopta». E kijelentésre 
az eddig víg kedélyü Csek János szomoru, majd pedig 
beteg lett, llgy hogy reggelig ápolni kellett. E köz
ben hire terjedt hogy Gondos kanászt és Csek János 
boj tárj át sertéslopás végett a csendőrök elfogták. 
Horváth József csavargásban levő kanászbojtár anyja 
szintén meghallotta e hirt és mert fia Csek Jánossal 
volt Gondosnál, október l8-án a sásdi örsre jött lueg
kérdezni, vajjon fiát is elfogták-e már? Miklós őrmes
ter az asszonynak mondotta, hogy fia még nincsen 
meg, egyuttal a Gondosnál lefoglalt ruhát mutatta 
meg az asszonynak - azon czél ból, hogy ez talún 
felismeri a ruhát, - mely körülmény igen fontosnak 
látszott az őrmester előtt, mert a ruhán alapos vizs
gálat után vérfoltokat talált. 

A ruha fehnutatására Horváthné elsikoltotta magát: 
( Jézus Mária, ! ez a Józsi fiam ruháj a, ezek a gaz
emberek bizonyára meggyilkolták, mert már hárolll 
hónapja nem láttam». - Miklós őrmester a nyilat
kozatra azonnal Val'gára ment, ott Gondos kanásznét 
vonta kérdőre a ruha végett, tekintve, hogy férje 
azt magáénak vallotta. Gondosné azt állította, hogy 
a ruha csakugyan Horváth Józsié, fL vérfoltok pedig a 
gödrei vásár óta vannak a ruhában, hol Horvát.hot 
megverték. Az őrmester er1'e az asszonynak luegllloll
dotta, hogy Horváth anyja azt állítja, miszerint fiát 
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Csek és férj e meggyilkoltú,k, mire Gondosné sírni 
kezdett és kinyilatkoztatta, hogy Horváthot nem ölhet
ték meg mert ő látta nem régen, de ha valakit meg
öltek, úgy Horváth és Csek kanászbojtárok azt a fekete 
idegent ölhették meg. ki velök az erdőre kiment 
aludni, mert másnap Csek azt említette, hogy az ide
gen nem jön el a sertések áráért. Az őrmester, bár 
lueglepetve, hogy itt még egy nagyobb bűntényre 
akadt, úgy adta a dolgot, mintha már luindent tudna 
és az asszonyt a beszédbe bele biztatta, ez a követ
kezőket mondotta el: «A disznók meghozatala napján 
este két idegen ember, egy fiatalabb és egy il1.ősebb 
hozzájuk jött. Férje, két bojtárja és az idegenek 3 liter 
bort ittak meg náluk és a sertésekért nyerendő pénz
ről beszéltek. Este 10 óra felé a fekete idősebb idegen 
azt mondotta, hogy ne maradjunk annyian együtt, 
mert hátha jönnek a csendőrök és így együtt látnak, 
luég gyanub a fognak. Erre Csek János, Horváth 
József bojtárok és a fekete idegen elmentek a 
vázsnoki rezulába aludni, mig a másik idegen fér
j8vel hon maradt. Másnap Csek és Horváth bojtá
rok megj öttek s ekkor Csek azt mondotta, hogy a 
velük ment idegen nem jön meg a pénzért és mert 
az idegen új csizmáját is Csek bojtár lábán látta, azt 
gondolja, hogy az idegent a bojtárok eltették láb alól. 
A másik idegen másnap elmen t tőlük, illetőt nem 
ismeri, csak annyit tud róla hogy Tolna megyei és 
hogy pénzhamisítással foglalkozik. Miklós őrmester 
ezek után már maga is gyanítá hogy a két bojtár 
említett idegent megölte, - de belátta, hogy a hulla 
nélkül e gyanusítások értékkel nem bírnak s a váddal 
a letartóztatott s a lnég szökésben levő bojtár ellen 
addig fel sem léphet, míg a hullát elő nem keríti . 
A vázsnoki rezula elég nagy arra, hogy .abban egy 
elásott testet akár egy falu népe napokig is eredmény
telenül kereshessen, a rezula átkutatás ának tervét 
tehát elejtette s azon gondolat fogamzott meg benne, 
hogy ha Csek János bojtár az idegent megölte
vagy megölésében részes, - akkor ő tudja legjobban 

16* 
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hol van a hulla elhantolva és így ő majd megfocrja 
azt mutatni. Hogy azonban esek mitse gyanítson O~S 
ideje ne legyen gondolkodásra és így a nyomozó 
csendőrök tévútra vezetésére, elhatározta, hogy Cseket 
a járásbíróság fogdájából kikéri és vele a helyszínére 
n~egy, ott pedig esetleg Gondosnéval szembesítve a 
nyomozást megejti. 

Sásdon a járásbiróságnál az asszonyok és saját 
gyanuját elmondván, esek lábán a Gondosné által 
jelzett csizmát tényleg megtalálta. Gyanuja tehát most 
már biztos volt. esek e csizmára, midőn megkérdez
tetett hol szerezte, azt mondotta, hogy Horváth József 
bojtártól vette 4 fOl'inton. eseket a további nyomo
zásra kikérte s vele egy kocsin a nélkül hogy czélja 
vagy gyanuja felől egy szót is említett volna előtte, 
Varga községébe a biróhoz ment. l\1egérkezése után 
a biró nak esek előtt fenhangon azt mondotta, hogy 
rendeljen azonnal 4 embert kapával és ásóval és egy 
kocsit is a biró házához, mert elmennek az erdőre, 
hol egy megölt ember hulláját fogják kiásni és el
hozni. esek ezt hallván elhalaványodott, reszketni 
kezdett, a veríték pedig hOllllokán gyöngyözni kezdett. 
Az őrmester eseket egy székre ültette és a kirendelt 
emberek megérkeztéig a biróval közönyös dolgokról 
beszélt. Egy kis félóra lllulva a kisbiró jelenté az 
őrmesternek, hogy a kocsi valamint az emberek az 
ásó és kapákkal itt vannak, - merre megyünk ? Azt 
majd megmutatja esek Jancsi, válaszolt az őrmester, 
mely váratlan kijelentésre esek kanászbojtár a szék
ről hol ült, ájultan lefordult. Az elájult bojtár fel
locsolása után valalllennyíen kocsira ülve elindultak 
a vázsnoki rezulához. Itt esek bojtár, ki az előzlué
nyek után azt gondolta hogy az őrmester már úgy 
is mindent tud, mintegy önkéntelenül rllutatott azon 
hely felé, hol ők az idegennel megháltak. Rövid kerc
sés után egy elhagyott tíí.zhelyet talált a járőr, luely
nek hamujában egy selyem nyakkendőből egy darabka 
volt. Csek bojtár mintha megnémult volna, egy kér
désre sem felelt. Miklós őrmester tehát nlintán luitr 
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bizton tudta hogy az asszonyok gyanuja teljesen ala
pos, a tűzhely környékét kezdte átkutatni, úgy gon
dolkodván, ha megölték a bojtárok az idegent, azt 
valószinüleg alvás közben tehát e helyt ölték meg, 
hullája ennek folytán messze nem lehet. Kutatás köz
ben egy irányban több felperzselt foltot látott, mi 
azon gondolatra juttatta, hogy ezen felperzselt foltok 
alighanem a vérnyomokat semmisitették meg. Ezek 
irányában haladva, rövidesen egy vÍzmosáshoz ért a 
kutató járőr; ezt megvizsgálva a vizmosás egy 
helyén az oldalakon baltavágás helyeit s e vágások 
alatt a vízmosás oldalaibólledült föld által képzett 
hantot pillantott meg a járőr. E hantot az őrmester 
polgári egyének által eldobatta s alóla egy összevag
elalt emberi hulla bukkant elő. Csek kanászbojtár, ki 
csak messziről nézte az ásást, midőn észre vette hogy 
a mezitlábos és már feloszlásnak induló hulla elő
kerül - teljesen megtörve kijelentette, hogy az Kor
mos Fonai Imre hullája, kit ő és Horváth József boj
tár társa 9Jugusztus 29-én az erdőben, lnidőn Kormos 
Fonai aludt, megöltek. Csektől a további mellék
körülmények nem voltak~megtudhatók, mert e vallo
Inása után telj esen szótlan maradt. 

Miklós őrmester, hogy ezen bűntényeket teljesen 
kiderítse, most azon igyekezett, hogy a banda még 
el nem fogott két tagját, t. i. Horváth József bojtárt 
és a tolnai ismeretlent kézrekerítse. Ez okból Horváth 
Józsefnek V ázsnokon lakó szülei házát folyton fel
ügyeltette, maga pedig egy csendőrrel október 19-éri. 
Gyula-J ovánczára ment az ismeretlen felkeresésére. 
Oda megérkezve a biróhoz tért be, ki midőn a járőrt 
meglátta, azt kérdezte: «ugy-e önök nem tamásü csend
őrök ?)) mire ezek nemm el feleltek. Talán - kérdi 
tovább a biró - a csendőr urak is pénzhaluisítókat 
keresnek mint a tamásii csendőrök ? Igen, volt az 
őrmester válasza. A biró erre ehnonclotta, hogy a 
tamásii csendőrök egy hét előtt Takács Antal nev ü 
juhászt fogtak el, mert az egy vargai embertől hamis 
pénzcsin'álás ürügye alatt 90 forintot kicsalt. Hisz 
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ez az én emberem, gondolá Miklós őrmester s a birótól 
elbucsuzva, azonnal Dombovárra hajtatott, honnan a 
tamási örsöt táviratilag megkereste, hogy ha Takács 
juhászt a járásbiróságnál szabadlábra helyezik, fogja 
el s hozza Sásdra, mert sertéslopás miatt van kere
set alatt. 

Örsére bevonult, most már Horváth bojtár elfogatása 
után látott teljes erővel és sikerült is illetőt október 
24-én atyj a házánál meglepni és letartóztatni. 

Horváth kezdetben a terhére rót bűncselekményekről 
tudni sem akart. De lU időn megtudta hogy Gondos, 
továbbá esek és Takács is - kit ép az nap hoztak 
meg a tamásii csendőrök Sásdra - fogva vannak s hogy 
azok már beisr.ilertek mindent, a következő beismerést 
tette: folyó, tehát 1891. év augusztus hó 6-án somogy
megyei Gölle községben Kormos Fonai Imrével talál
koztam, ez alkalommal Kormos mondotta nekem, 
hogy egy helyen 9 darab sertést tud, - s megbeszél
tük, hogy augusztus vége felé, a meddig a sertések 
had hizzanak - elmegyünk értök. Augusztus 26-án 
este 9 Ól:~ tájban Kormossal Gyula-Ivánczán talál
koztunk. O Takács Antal juhászhoz bement s kis 
vártatv a Ta~ácscsal megjött, mire mindhárman 
elindultunk. Ejjel 11 óra tájban a kis tavai molnár
hoz értünk. A sertés ólról a vas reteszt lefeszÍtettük 
s az ólban volt 9 drb sertést onnan kieresztettük. 

'" Onnan még az éjj el a sertéseket a mekényesi (Baranya 
megye) erdőbe ht~dtottuk) hol augusztus 27-én egész 
nap maradtunk. Ejjel a sertéseket a szalatnaki erdőbe 
hajtottuk (a tolvajok tehát két éjjel körülbelül 30-35 
kilometert tettek meg a sertésekkel). Augusztus 28-án 
én átmentem Vargára s megkérdeztem volt gazdámat. 
Gondos kanászt, akar-e sertéseket venni? luil'e Ő igen
nel felelt. Azt mondottam tehát neki, hogy küldje el 
esek bojtárt a sertésekért a szalatnaki erdőbe. 

esek augusztus 29-én éjjel megjött és mi négye~ 
a sertéseket a vázsnoki rezulába s innen a vargaI 
sertések közé keverve még az este Gondos lakására 
hajtottuk. Gondos 3 sertést vett át, mint a Takácsra 
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eső részt, de ezekért még Init sem fizetett, 6 sertést 
pedig még az nap különböző vargai lakosnak adtunk 
el. Ezek fl, járlatokat kérték, melyeket Gondos később 
a birótól számukra meg is szerzett. A sertés,ek eladása 
után Gondoshoz lnentünk, hol bOl'oztunk. En Kormos 
Fonaival összevesztem, mert ez a sertések árából 

elio~al~' magának többet követelt mint reá esett volna. Kormos 
oktOl, heves ember lévén, én végre reá állottam hogy ő 

töbpet kapjon luint én. 
Ugy 10 óra felé Kormos azt mondotta, hogy ne 

legyünk annyian együtt, mert erre találnak jönni a 
csendől'ök s meglátnak, még gyanuba vesznek. Erre 
Kormos, az ivott bortól elálmosodott, csakhamar el
aludt. En Csekkel beszélgetve azt mondottam, hogy 
Kormos igen dühös ember, ez még minket meg is 
ölhet, jobb volna ha mi megelőznők őt; erre nem 
sokat gondolva, a nálam volt kanászbaltával a fejébe 
vágtam. Kormos vergődni kezdett, mire Csek a baltát 
kezemből kiragadva és káromkodva ismételten fejébe 
vágott. Mikor Kormos megszünt élni, a nála volt 
pénzt tőle el vettük, Kormos lábáról Csek az új csiz
mát lehuzta és magának tartotta. Ezután Kormost a 
közeli vizmosásba vonszoltuk, ott reá a vízmosás 
oldalából balta segítségével földet eresztettünk és el
hantoltuk. Minthogy I{Ol'IDOS vergődése folytán és 
mikor a vízmosásba vonszoltuk a fű helyenkint yéres 
lett, ezeket a helyeket leperzseltük. 

Horváth a Gondosnál talált bormércze felől kikél'
dezve előadta, hogy 189 J. május havában Gondosnál 
liba pecsenyét vacsoráltak. Gondos oda szóllott nekiek, 
hogy a pecsenyéhez j ó volna egy kis bor is. Erre Ő, 
t. i. Horvát és Csek bojtár felkerekedtek és az oroszlói 
szőlőhegybe mentek. Ott Apaczeller Miklós pinczéjét 
feltörték, egyik hordóból reggel 3 óráig ittak, az
után egy úgynevezett fel'tályost és egy finakot borral 
megtöltöttek, azután haza, illetve Gondos lakása felé 
mentek. Minthogy azonban borosok voltak, a bor 
a fertályosból kilottyant, ez okból ismét visszatértek 
a hegybe és akkor az utjokba eső Lakatos Ferencz 
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pillczéjét törték fel, onnan 1/2 akós hordót borral el
vittek s a finakot is megtöltötték. E finak tehát e 
lopásból származik. Gondos tudta hogy a bor lopott 
és ivott is belőle. A nyomozás tehát ezen vallomással 
befejezést nyert. 

Horváth József 15 évi, esek János 12 évi fegyházra, 
Gondos András 11/2 évi, mig Takács Antall évi 
börtönre lett végérvényesen elitélve. 

Még itt megjegyezzük, hogy Kormos Fonai Imre 
a legveszedelmesebb fegyveres csavargók egyike volt 
Somogy és Baranya megyében. Még a hatvanas évek
ben mint kanászbojtár kezdette meg a csavargást és 
sertéslopást ; azóta ismétel ten elzárva, mihelyt ki
szabadult folyton csavargott és lopott. Ezen veszélyes 
csavargót tehát a végzet saját társai által büntette 
meg. 

Az elmondottakból kitünik, hogy Miklós őrmester 
úgy mondva minden támpont nélkül, csakis helyes 
megfigyelése és abból levont alapos következtetés 
után indult és körülbelül három hét alatt egy tolvaj
bandát, mely két getöréses lopást, egy nagyobb sertés
lopást és egy emberölést követett el - ügyes, sok 
tekintetben leleményes eljárása által a büntető biró
ság kezeibe szolgáltatott . 

.LL csendőr alkalmazása, teenlllöi és 
kötelességei a cholerra-járvány ide-

jében. 
A magy. kir. csendőrség közbjztonsági szolgálatára 

vonatkozó törvények és szabályok egyjk legsarkala
tosabb pontját a wrninden állampolgár élet- és va
gyonbiztonsága fó'ló'tti őrkó'dé8» képezi s ezen alap
tételből indul ki és ágazik széjjel a csendőrség által 
a közbiztonság terén kifejtendő működés nagyobb 
része. 

Az állampolgár életbiztonsága fölötti őrködés a 
szó szükebb értelme szerint abból állna, hogy: (fl, 

csendőr éber felügyelettel az állampolgár életét és 
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pillczéjét törték fel, onnan 1/2 akós hordót borral el
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lopásból származik. Gondos tudta hogy a bor lopott 
és ivott is belőle. A nyomozás tehát ezen vallomással 
befejezést nyert. 

Horváth József 15 évi, esek János 12 évi fegyházra, 
Gondos András 11/2 évi, mig Takács Antall évi 
börtönre lett végérvényesen elitélve. 

Még itt megjegyezzük, hogy Kormos Fonai Imre 
a legveszedelmesebb fegyveres csavargók egyike volt 
Somogy és Baranya megyében. Még a hatvanas évek
ben mint kanászbojtár kezdette meg a csavargást és 
sertéslopást ; azóta ismétel ten elzárva, mihelyt ki
szabadult folyton csavargott és lopott. Ezen veszélyes 
csavargót tehát a végzet saját társai által büntette 
meg. 

Az elmondottakból kitünik, hogy Miklós őrmester 
úgy mondva minden támpont nélkül, csakis helyes 
megfigyelése és abból levont alapos következtetés 
után indult és körülbelül három hét alatt egy tolvaj
bandát, mely két getöréses lopást, egy nagyobb sertés
lopást és egy emberölést követett el - ügyes, sok 
tekintetben leleményes eljárása által a büntető biró
ság kezeibe szolgáltatott . 
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A magy. kir. csendőrség közbjztonsági szolgálatára 

vonatkozó törvények és szabályok egyjk legsarkala
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tételből indul ki és ágazik széjjel a csendőrség által 
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testi épségét erőszakos külbehatások ellen megvédel
mezi ; tiizvész, vízáradás alkalmával a veszélyben 
lévőket, továbbá a megfagyás veszélyében forgók at 
saját élete koczkáztatásával is megmenti; földom
lások, csuszamlások által veszélyeztetetteket figyel
meztetés által az őket fenyegető veszélytől meg
óvja stb. stb.;» - ámde az «életbiztonság fölötti 
ől'ködés') - tágabb értelemben véve - a csendőrre 
még más kötelességeket is ró és ezen kötelességek 
járványok alkalmával - jele~en pedig cholera-já,,'
vány iclejében - lépnek előtérbe. 

Lássuk tehát, miből állnak « a csendőr teendi5i élt 
kötelességei cholera-járvány esetébenj» és kiséreljük 
meg ezen teendők és köteleRségek hozzávetőleges 
körvonalozását; mert hiszen csupán azokat általá
nosságban felölelő útmutatásról lehet szó, a meny
nyiben a részletek megállapítása a helyi viszonyoktól, 
a járvány jellegétől, a nép műveltségi fokától, szo
kásaitól, jó vagy rossz indulatától stb. függ. 

* Cholel'a.-jál.'vány esetén a csendőr alkalmazása há-
romféle lehet, és pedig: 

a) a határszélen, a járványnak a szomszédos tar
tományok vagy országokból való behurczolása elleni 
határzár létesítése czéljából; 

b) vasuti állomásokon az orvos-rendőri szempont
ból alkalmazott, illetve kírendelt orvosnak állandó 
karhatalmi segédletéül ; és 

c) a járvány által meglepett területen a hatóságok 
és járványbizottságok oly irányú támogatáEára, hogy 
intézkedései k, rendelkezéseik foganatosíttassanak, be
tartassanak és minden tekintetben érvényre jussanak. 

a) Ahatárszélen alkalm.azott csendő,,' teendő i főbb 
vonásokban: 

1. A szomszédos, j árványtól fertőzött, tartomány
nyal vagy országgal csakis a főközlekedési vonalokon 
lévén fentartandó az összeköttetés, a mellékközleke
dési vonalakon tehát sem ember (gyalog, lóháton, 
öszvér- vagy szamárháton avagy járművön), sem 
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állat a határon be vagy ki nem el'esztendő ; úgy a 
bejönni mint a kimenni szándékozók a főközlekedési 
vonaira utasítandók. 

2. A fertőzött tartományból vagy országból semmi
féle oly tárgyat vagy czikket mely a járványt be
hurczolhatná vagy terjeszthetné. beengedni nem 
szabad; nevezetesen: nyers és kikészített bőrök, 
Tongy, ócska ruha; ócska vászon, posztó, kender, 
len, vászon, kötélárú, ócska vasak, zsákok, bőröndök, 
faedények, ócska papir, csont, szarv, toll, szőr, min· 
dennemü hulladék, mindenféle ruhanemü éR szövött 
árú, éleimi szerek, italok, gyümölcs stb. stb. 

3_ Pontosan eljárandó a körül, hogy a fertőzött 
tartományból vagy országból beérkezett utas a leg· 
közelebbi egészségügyi állomáson - a vele előveendő 
fertőztelenítés, orvosi megfigyelés, esetleg egyéb elő
vigyázati intézkedések czéljából - még mielőtt má
.sokkal érintkezett vagy más irányban utazott volna, 
okvetlen megjelenjen. 

Nagy gond fordítandó tehát an'a, hogy {ltlevél 
nélküli és egyéb csavargók a határszélen ki és be 
ne lopódzbassanak, osempészek üzelmei ket ne gya
korolhassák. 

b) A vasuti állomásokon alkalmazott segedlet fő
feladata abban áll, hogy az ott működö járványorvost 
teendőiben a legnagyobb buzgalolnmal támogassa, 
feladata teljesítésében kezére járjon; e czélból: 

1. a járőrnek minden érkező vonatnál az állomáson 
jelen kell lenni; ügyelnie kell arra, hogy 1'ninden 
kiszálló utas - bárki legyen az és bárhonnan érke
zett légyen - az orvos előtt megjelenjen, szükf~ég 
esetén oda előve~ettessék, ki csak annak beleegyezé
sével fog onnan eltávozhatni; 

2. felügyelendő hogy az érkezett kézi podgyászok, 
bőröndök, málhák, rakományok és mindennelnü ott 
kirakott szállítmányok addig m'Íg a rendelkező orvos 
meg nem engedi, tova ne szálJíttassanak; ba pedig 
azokon netalán végzendő fertőtlellítések eRzközleu
dők, úgy . azok szigorú pontossággal végeztessenek ; 
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3. felügyelendő, hogy az állomásra beérkezett és 
ott lekapcsolt illetve visszatartott vasuti jármüvek, 
az orvos rendelkezés éhez képest, pontos lelkiismere
tességgel fertőzteleníttessenek; 

4. különöeen ellenőrzendő a vasuti állomás bel- és 
külterületén a köztisztaság, a várótermek, árnyék
székek tisztántartása, szellőztetése és fertőztelenítése ; 
az árúba bocsátásra szánt éleimi czikkek, italok, 
gyümölcs stb.; minden e tekintetben észlelt rendet
len8ég~ szabályellenesség vagy hiány megszüntetése 
iránt haladéktalanul intézkedendő, az egészségre 
káros vagy gyanus ételek és italok elkobozandók s 
további elhatározás végett a járványorvosnak beszol
gáltatandók. 

c) A iárvány által meglepett területen 1níikiidő 
csendőr feladata: 

1. a legéberebb felügyelet és érdeklődés a járvány 
minden mozzanata iránt, a mi a betegség fokozódá
sával, terjedésével, csökkenésével vagy lefolyásának 
enyhülésével összefügg; 

2. a járvány terjedésének megakadályozására tett 
hatósági intézkedések betartása fölötti szigorú őrködés; 

3. felügyelni arra, hogy luinden cholera-megbete
gedés a hatóságnak (járványbizottságnak) bejelen
tessék, illetve hogya betegség el ne titkoltassék ; 

4. az elkülönített (isolált, cholera-beteggel ápolóin 
kívül senki sem érintkezzék; 

5. cholera-beteg nyilvános bér- vagy társaskocsiban 
ne szállíttassék; 

6. a halotti szemle mindig orvos által teljesíttessék 
és minden haláleset a halottkémnek azonnal b~je
lentessék. A halál megállapítása után a hulla rrU'gtó'n 
elkülönítendő, illetve a hullaházba vagy temetőbe 
elszállítandó s gondosan eltemetendő. Halotti torok 
tartása, virrasztás stb. szigoruan tilos; 

7. utczák, terek, házak tájéka, udvarok, csatornák, 
közkutak, lakóhelyiségek tisztántartása, árnyékszékek, 
emésztő gödrök tisztogatása fölötti ellenőrző fel
ügyelet tartása; 
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8. elárusításra szánt mindennemü élelmiszerek és 
italok szigoruan ellenőrzendők; 

9. vendéglők, korcsmák, mészárszékek, élelmiszeres 
boltok és minc1ennemü nyilvános helyek tisztasági 
és fertőztelenítési szempontból folytonos felügyelet 
alatt tartandók; 

10. csoportosulásokra, iskolák bezárása, országos 
és hetivásárok betiltására, zárórákra, éjjeli dőzsölé
sekre stb. vonatkozó hatósági rendeletek betartása 
fölötti őrködés; 

11. a fertőtlenítések eszközlésénél felügyelni arra, 
hogy az szigorú pontossággal vitessék keresztül; 

12. kUl'uzsolók a legszigorúbb an üldözendők. 
A csendőr a mellett hogyafentebbiekben elmon

dott kötelességében eljár, iparkodjék a néppel meg
értetni, hogy mindaz a közjóért lÍgy a nagy közönség, 
mint az egyesek érdekében rendeltetett el akként, tanu
sítson a csendőr részvétet, komoly érdeklődést és 
világosítsa fel a netalán békétlenkedőket vagy korlá
toltakat, mikép az óvrendszabályok be nem tartása 
mily pusztítással, veszedelemmel járhat. 

Különben a csendőr-különítmények ezen külön
leges megbizatásukra vonatkozólag minden alka
lommal és esetről-esetre úgy a hatóRágok, mint saját 
előljáróik }'észéről az egyéb részletekre vonatkozó és 
a viszonyokra alkalmazott utasítások és rendeletekkel 
rendszerint elláttatnak. 

Hogy pedig a csendőr az itt előadott nehéz, sok
oldalú feladatnak megfelelhessen, szükséges, mikép 
az ázsiai cholera tá1rgyában kiadott Utasítást ala
posan ismerje, épen ezért ezen utasításnak ama 
részét, lnelyet a csendőrnek ismerni kell; az alábbiak
ban :közöljük. 

A csendőrnek ezen működésének ideje is azon idő
szakok egyike, midőn a szolgálati szabályzat L rész 
35. pontját alkalmazhatjuk, t. i. «ily válságos pilla
natokban mutatkoz'ik a derék cRendő11 é1,téke». 

A küzdelmek és megpróbáltatások ily nehéz ide
jében jussanak eszünkbe a szolgálati szabályzat I. rész 
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12. és 31. pontjai, melyek az «Istenfélelem~,.ől) és az 
«Ellenség előtti 1nagatartásról» a következőket szab
ják elénk (12. pont): « oly elveket, melyek az embert 
kötelmeinek szigorú felfogására ösztönzik, őt az élet 
viszontagságai között támogatják, bátorságát élesztik, 
neki a veszélyben megnyugvást, a bajban pedig vi
gaszt nyujtanak, tiszteletben tartani és ápolni kell». 

(31. pont): «(Küzdjön mint vitéz harczoshoz illik, 
félelem nélkül, á1lhatatosan, de elhamarkodás nélkül 
és ne csüggedjen a legveszedelmesebb helyzetekben 
sem.» Igen! mert erős hitre, rendíthetlen bizalomra 
van szükségünk, midőn ezen mindenütt láthatatlanul 
lappangó ellenség ellen küzdünk. 

Es végre ne feledjük azt a régi, jó és mindig igaz 
közmondást sem: « a bátraké a siker, mert őket 
kegyeli a szerencse». 

Utasítás az ázsiai cholera tárgyában. , 
Az ázsiai chole1'a leírása. Azsiai cholerában történt 

megbetegedést, tehát a járvány kitörését gyaníthat juk, 
ha valaki erős hányással, hasmenéssel, görcsökkel, 
szóval a cholera tünetével megbetegszik és tudomás 
szerint az ázsiai cholera Európa felé vagy Európában 
terjedőben van. 

A cholerára vonatkozó gyanu annál indokoltabb, 
ha megállapíttatott, hogy a betegedést nem előzte 
meg heves gyomor- és bélhurutot okozó behatás, 
különösen pedig ha a bete~ a cholerától már meg
lepett helyről érkezett, vagy onnét való utassal avagy 
valami tárgygyal (ruhanemü, árú) érintkezhetett. 

A járvány kezdetén a megbetegedések lassan kö
vetkeznek egymásután, többnyire az első beteg kör
nyezetében; a megbetegültek között a cholerának 
súlyosabb, valamint enyhébb esetei észlelhetők. 

A járvány növekedési és tetőfoki korszakában a 
cholera-esetek súlyossága és gyakorisága legnagyobb -
többnyire teljesen kifejlődött - kórjelekkel lépnek 
fel és a hirtelen halállal végződő kóresetek szapol·ák. 

A' járványalábbhagyását jelzi a cholera-esetek 
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súlyosságának, halálos kimenetelének és gyakorisá
O'ának csökkenése. A járvány megszüntével a több
~yire enyhébb cholera-eseteket, más szórványos be
tegségek váltj ák fel. 

Az ázsiai cholera kóror.: tüneménye'i. Az ázsiai 
cholera kóros tüneményei közül a betegség előjelei 
a következők: étvágyhiány, rossz szájíz, undor az 
étkektől, hasmenéssel váltakozó székrekedés, gyomor
nyomás, böfögés, hangos has korgás, melyekhez nyug
talanság, álmatlauság, mellszorongás és nagy levertség 
érzete járul. Ezen állapot eltarthat 1 órától több napig. 

A beteg erőltetve jár fenn, foglalkozásába szokat
lanul hamar belefárad; ezen elősorolt kórj elek közü1 
gyakran cSllpán a hásmenés észleltetik, mely után 
a kór teljesen kifejlődik. N émely esetben a heves 
tünemények előjel nélkül rögtön is fellépnek. 

Az előjelek súlyosbodván, következő jellegző kór
tünetek mutatkoznak: 

1. a hasmenés, mely hangos korgás kiséretében 
gyakran és hirtelen ismétlődik; - eleintén halvány
sárga, azután rizsfőzethez hasonló nyákos és fehéres 
czafatokat tartalmazó savó üríttetik fájdalom nélkül, 
néha a beteg látszólagos könnyebbülésével ; 

2. a hányás, miáltal a beteg eleintén ételmara
dékot, később szintén rizsfőzethez hasonló nyákos 
sa vót ürít ki; 

3. égető szomjúság; 
4. kínos dermesztő görcsök, melyek kezdetben 

csupán a lábikrákban, később a test egyéb izmaiban 
is jelentkeznek, - innét a csuklás; 

5. a húgyelválasztás apaclása vagy megszünése; 
6. a tapintható üterekben az érverés szapora, ki

csiny, gyönge, sőt egészen eláll, így például az orsó 
ütérben (t. i. a kézcsukló fölött); 

7. a bőr meghidegül, elpetyhed, az ujjakon meg
ránczosodik és megkékül ; 

8. a beteg arcza sajátságosan beesik, a mélyen ülő 
~zemgolyókat kékült szemhéjak környezik, az ajkak 
éS a nyelv kékes szinezetüek és hidegek; 

ürül e 
csak 
szabb 
~nyh 
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9. a beteg hangja elveszti csengését; 
10 .. lélekzete szapora, rövid, nehéz, a lehellet hideg. 
E kórdzak 3 órától 7 napig tarthat. 
Visszahatási, illetve javulási tünetek, ha a hányás, 

hasmenés és görcsök alábbhagyván vagy szünetelvén~ 
a környéki üterekben a vér ujra kering, a test hő
mérséke emelkedik, a bőr kéksége oszlik, az arcz 
kezdi teljességét visszanyerni; de legkedvezőbb jelek 
gyanánt tekinthetők ha meleg izzadság kezd fejlődni,. 
a beteg ürüléke színes kezd lenni s a húgy elválasz-
tása újra megered. .. 

E korszak tart 3-8 napig. 
Ve~zélyes jelek gyanánt tekintendők; az arczvoná

soknak a beteg felismerhetlenségeig való megválto
zása, a szemek mély beesése, a nyel v és a leheletnek 
úgyszintén a végtagoknak hullahidegsége, a bőrnek 
szennyes-kék színezete, a környi üterek veréseinek 
megszünése, nagy mellszorongás, a görcsöknek a felső 
végtagokra, sőt a törzs izmaira is kiterjedése, a húgy
elválasztás tökéletes megszünése, a mély kábultság, 
akadályozott léleg7.és és a teljes húgyrekedés. 

Az ázsiai cholera utóbetegségei közt első helyet 
foglal el a húgyvér, mely a húgyelválasztás megszü
nésébő] származik, továbbá üszkösödések a test külső 
felületén, vérhas stb. 

Az úgynevezett SZárf(Z cholera, mely mjnden ki
ürülés nélkül a többi kórjelek mellett halált okozhat,. 
csak igen ritkán fordul elő, mig ellenben a leggono
szabb járványok alkalmával is mutatkoznak egyes 
enyhébb lefolyású esetek, melyek cholerin név alatt 
iSlneretesek. . 

Heveny megbetegedések, melyek a cholerához tel
jesen hasonlítanak, azonban attól egészen eltérő ter
mészettel bit'nak, ugyanis nem fertőznek és nem 
terjednek; ezen betegségek cholera nostras, choleru 
europae, cholera infantum stb. megnevezéssel je
löltetnek. 

Az ázsiai cholera terjedésének 1nódja. Az ázsiai 
cholerának leggyakoribb terjesztője az e bajban szen~ 
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vedőknek hányás vagy székelés által kiürített bél
tartalma, miért is legfőbb kötelessége a közönségnek, 
ama ürüléke knek s az általuk szennyezett bármi
nemü tárgyaknak leggondosabb eltávolítása és fer
tőztelenítése, lninthogy ezen rendszabály által gátol
ható legsikeresebben a cholera terjedésE. 

A cholera terjedését előmozdítják: a tisztátalanság 
.a levegőben, a vízben, a talajban, a lakásban, ruhá· 
2:atban, a testen; az egészségtelen tápszerekkel való 
.élés, az elégtelen vagy ellenkezőleg a túlságos táp
lálkozás, szeszes itallal mértéktelen élés, meghülések, 
túlságos megerőltetés, lelkületnek nyomott állapota, 
szóval minden, a mi a testet gyengíti és ellenálló 
képességét csökkenti. 

, 
Eletmód és szabályok cholera idejében. , 

Eletrend. Cholera idejében a következő életrendi 
szabályok megtartása által óvhat juk meg magunkat 
legsikeresebben a járvány ellen: 

1. szigorú mértékletesség követendő ételben, ital
ban, munkában és élvezetben ; kerülendő a gyakori 
es sok étkezés, részegeskedés, testi és szellemi Illun
kában való megerőltetés, éjszakázás és nemi kicsa-, 
pongas. 

2. Tápszerek és italok. Az étkezésre nézve marad
jon mindenki megszokott tápszerei mellett, ha t. i . 
.azok el éggé táplálók és könnyen emészthetők. A va
csorát, mely bőséges ne legyen, néhány órával a 
lefekvés előtt kell elköltenj; a hasmenésre hajlandók 
igyanak makk-kávét, csokoládét, a borivók jó minő
ségü vörös bort és kerülni kell mindazon étkeket, 
melyek hasmenést szoktak előidézni. Italul legczél
szerübb a tiszta friss víz, vagy a jó minőségü bor, 
valamint friss ásványvíz; rossz bor vagy tökéletlenül 
forrott sör ártalmas. 

Igen káros lehet az egészségre nézve az olyan ivó
viz, mely szemét, hulladék, trágyalé, árnyékszékek 
közelében fakad s azoknak kiszivárgása által be-
8zennyeztethetett; az olyan folyóvíz, lllely csatornák 
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betorkolásához közel meríttetett. A víz hütésére
használt j ég is ártalmas, ha az tisztátalan helyről 
származik. 

A tisztátalan vagy gyanus víz homok-kavicsrétegen 
átszűrendő: még jobb a gyanus vizet felforraini és 
lehűtve kevés borral, pálinkával, czitromlével, kevés 
eczettel, esetleg 4-5 csepp higított sósavval keverve . . 
InnI. 

3. Testrnozgás. Czélszerü naponta a szabadban 
lnérséJ{elt testmozgást tenni. 

4. Oltá'zká'dés. A ruházat védje a testet az idő vi
szontagságai ellen; kik könnyen meghülnek és has
menésre hajlandók, haskötőt és lábaikon meleget 
tartó kelmét viseljenek (Flanell). 

5. Lakás. A lakás száraz, világos, tágas, különösen 
pedig jól szellőzött legyen; nedves, homályos és 
dohos szobákban való lakás, kivált pedig, ha azok
ban sokan vannak együtt, felette ártalmas. 

6. Tisztaság. A tisztaság úgy a testre, mint a ru
házatra, ágynemül'e s lakásra nézve szigorúan fen
tartandó, ugyanazért gyakran kell mosakodni s időn
kint óvatosan fürödni. Ruha- és ágynemü gyakran 
szellőztetendő és tisztával felváltandó ; a lakás~an s 
a lakás körül szennyet megtürni nem szabad. Artal
mas a tartózkodás oly helyeken, hol a levegő rothadó 
állati vagy növényi hulladékok bűzével van megfer
tőztetve; legveszélyesebbek azonban a vermek, ganéj
dombok, árnyékszékek, éjjeli szekrények stb., ha 
azokba a cholerások bélürülékei, bányata öntetett . .. 

7. Az egészség fenntartásának feltételeihez tartozik 
még: a kedélynyugalom, bátorság, jó kedv; ellen
ben ártalmas a nagy félelem, aggodalom, bizal
matlanság. 

8. Óvakodjunk a cholerás ürülékével, szennyes 
ruháival túlságosan érintkezni, azért a beteg ápolása 
közben a tisztaságra nagyon ügyelendő. Tehát az 
ürülékek, valamint a beszennyezett tárgyak azonnal 
eltávolítandók, illetve megtisztítandók és fertőztele
nítendők. 

17 
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A cholera-beteg ápolása. 

~lőleges ápo!ás. Ha: valaki. c~olera:járvány alkal
maval hasmenesbe eSIk, addIg IS, mIg a meghivott 
orvos hozzá érkezik, lefektetendő és paplannal, poko 
róczczal vagy dllnyhávaljól betakarandó, hasára mus
tárpép~ melegített ruha- vagy pépborogatás rakandó. 
Ha a ~e!eg nem hány, tea, bo~ókafőzet, hársvirág, 
bodzavn'ag vagy fodormenta-forrazat nyujtandó neki. 

Ha a beteg hány s nem csak ételmaradék ot, de 
nyákos savó t is ürít ki, langyos italok helyett jéa. 
darabkákat, annak hiányában kortyonkint friss hid~g 
vizet nyelj en. 

Táplálékot, bort vagy egyéb szeszes italt ilyenkor 
a betegre erőltetni nem tanácsos. 

A beteg további kezelése a rögtön meghivandó 
orvosra bizandó. 

Üdülés. A kiállott cholera után a beteg belei igen 
ingerlékenyek lévén, eleintén csupán legmérsékeltebb 
adagokban nyujtott híg tápszereket vehet magához, 
pl. marhahús-levest áttört rizszsel; csak később és 
fokonként lehet a megszokott, könnyen emészthető 
állati és növényi táplálékra áttérni. Az üdülő sétáljon 
a szabad légen, a mennyire ereje megengedi kezdje 
meg szokásos foglalkozását, de a nélkül hogy Ina
gát megerőltetés által a betegségbe való visszaesés 
veszélyének kitegye. 

Hatósági intézkedések. 
A já1'ványbizottság megalakulása, A cholerajár

vány közeledésekor minden községben a járvány
bizottság azonnal megalakul (1876. XIV. t.-ez.); 
feladata a járvány elfojtására s terjedésének I~.leg
akadályozására czélzó óvintézkedések erélyes foga
natosítása és pontos ellenőrzése. 

Bejelentés. Minden cholera-megbetegedés vagy 
gyanus eset a hatóságnak azonnal bejelentendö s e 
ezéIból az orvosok, családfők, vendéglősök és egyéb 
nyilvános helyek tulajdonosai a legbeh~t6bb~n fig)~~~· 
m eztetendök. Cholerabetegiiléseket eltItkolnI - ku-
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lönösen az első esetek alkalmával - szigoruan tilos, 
mert azzal a járvány terjedése leginkább előmozdít
tatván, a közegészség annyira veszélyeztetik, hogy a 
járvány elhárítására később a legnagyobb erőfeszí
tések és áldozatok sem elégségesek. 

Elhelyezés. A betegség terjedésének korlátozása 
leginkább a betegek czélszerű elhelyezésétől függ; 
az egészségesek a betegekkel és az ezek által be
szennyezett tárgyakkal való érintkezéstől lehetőleg 
óvandók, e czélból a beteg a lehetőségig isolálandó. 
Ha a saját lakásában erre megfelelő hely van, akkor 
a beteg ott hagyható, ha ellenben a beteggel egy 
szobában többen laknak, akkor a beteg eltávolítandó 
vagy pedig a lakók ürítik ki a lakást. 

Eljá/rás vasuton és hajón. l\1:indazon községek, me
lyekben vasuti vagy hajóállomás létezik és köztudo
más szerint orvos is van megtelepedve, - azon 
utasoknak ápolás czéljából való átvételére kötelesek, 
kik vasuton vagy hajón utazásuk közben cholerába 
esvén, tovább szállítás uk nem lehetséges. 

Gyógykezelés, ápolás és gyógyszerek. A betegeknek 
czélszerű szállitásáról, gyógykezeléséről, ápolásáról, 
járványorvosokról, gyógyszerekről, fertőtlenítő anya
gokról, ápoló személyzetről, a hatósági területnek 
járványkerületekre való felosztásáról, úgyszintén meg
felelő számll egészségügyi közegek kirendeléséről a 
hatóság tartozik gondoskodni. 

Halotti szen~le. A halotti szemle mindig orvos által 
teljesíttessék. Annak kikerülése czéljából hogy tetsz
halottak eltemettesenek, de hogy a levegőnek a hulla 
által megfertőztetése is megakadályoztassék, a lakos
ság szigorúan utasítandó, miszerint minden halálesetet 
a halottkémnek azonnal feljelentsen ; ez utóbbinak 
szoros kötelessége a helyszinén azonnal megjelenni, 
a hullának lehető elkülönítését eszközöini és a szük
séges fertőtlenítés iránt a kellő intézkedéseket meg
tenni ; mihelyt pedig a halál kétségtelen j elei mutat
koznak, az eltakarftási engedély kiszolgáltatand6 s a 
cholera-hulla :rögtön eltemetendő. 

17* 
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Hll;llaszállitás. Azon cholera-hullák, melyeknek 
teljes elkülönítése magánházaknál eszközölhető nem 
volna, a lakott helyiségekből legrövidebb idő alatt 
a lJalottasházakba átszállítandók. A hullák lehetőleg 
zárt vagy beszurkolt koporsókba téve, kocsin szállí
tandók és nem emberek által viendők a temetőbe és 
szabályszerüleg gondosan beásandók. 

Cholera-hullát szemlére kitenni, vagy templom elébe, 
avagy annak belsejébe vinni tilos; úgyszintén a halotti 
torok és halottvirrasztR,sok szigorúan eltiltandók. 

Köztisztaság. Szigorúan felügyelendő, hogy az 
utczák, a háza k udvarai tisztán tartassanak, a nyilt 
csatornák vízzel naponta leöntessenek, lnindennemü 
szerveR hulladékok és rothadó állományok az embe
rek lakásai köréből és környezetéből a legtökélete
sebben eltakaríttassanak, a kutak és azok környéke 
tisztán tartassanak, olyanok pedig, melyek csatornák 
közelében vannak és járványok kiütésére okot szol
gáltatnak, megvizsgálandók és a körülményekhez 
képest betiltandók, végül hogy az árnyékszékek, 
emésztő gödrök és csatornák tisztíttassanak. 

Ivóviz tisztántarfása. A kutak vize megfertőzteté
sének akadályozására a vízmerítés a vízhordóknak 
saját edényeikkel betiltandó és intézkedendő hogy a 
viz csakis a kútgémen levő edényből - melyből inni 
mindenkinek szigoruan tilos - töltessék az illetőnek 
saját edényébe. Ezen intézkedés a járvány ideje alatt 
kü\önös szigorral felügyelendő. 

Alló vizek, pocsolyák képződése minden áron meg
akadályozandó, már létezők pedig lehetőleg Illeg
szüntetendők. 

LakóheZyiségek tisztántartása. A lakóhelyiségek 
iisztán tartandók és gyakran szeHőztetend ők; egész
ségellenesnek ismert lakóhelyiségek, különösen azok, 
melyekben cholera-járványok alkalmával ismételve 
sok megbetegedés' fordult elő, egészségi szempontból 
megvizsgálandók és - ha szükséges - hatósáO'ilag 
betiltandók, végül pedig sok lakónak szii.k lakásokban 
való összezsúfolása megakadályozandó. 
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Szegéu]jck elláüÍl~a. Szegények és ügyefogyottak -
ha nem betegek is - táplálékkal és hajlékkal eHá
tandók; betegülés esetében minden vagyontalan orvosi 
felügyelet a1á helyezendő és a szükséges gyógysze
rekkel is ellátandó. 

Kontár gyógyítók (kuruzsolók) és titkos szerek. 
A lakosság behatóan figyelmeztetendő, hogy kontár
gyógyítóktól (kuruzsolóktól), - kik ellen különben 
is a legszigorúbb eljárás foganatosítandó, - úgy
szintén a titkos szerek használatától a saját érde
kében óV:1kodj ék, hanem megbetegedés esetén azonnal 
az orvoshoz folyamodjék. 

Élelmi szerek. Egészségellenes élelmiszerek, éretlen 
gyümölcs, állott hús, romlott halak stb. árulása szi
gorúan tilos. 

Csoporrtosulások és sokadal1nak. A lakosság nagyobb 
csopolotosulásai, a szükséghez képest az iskolák be
zárása is, elrendel end ő a hatóság részéről. 

A hatóságok a körülményekhez képest a heti és 
országos vásárok megtar.tását a járvány idejére be
tilthat ják, úgyszintén a búcsújárások és éjjeli dőzsö
lések iránt is intézkedhetnek . 

A hatósági főorvosok az általuk tett óvintézkedések 
czélszerűségeért, a közigazgatási hatóságok pedig ezen 
óvintézkedések pontos fogana"tosításáért felelősek. 

A fertőztelenÍtő szerekről és módokról. 
Fertőztelenüés. Legbiztosabb fertőztelenítés a fer

tőzött tárgyak elégetése. A gyanus, de még inkább a 
fertőzött tárgyakat - ha nem nagy értéküek - leg
czélszerűbb elégetni. A házi tüzhelyen (konyhában) 
való elégetés Dem lévén ajánlatos, e ezéiból a sza
badban - udvarban, kertben - tűzbiztos helyen tűz 
gerjesztendő és nlidőn az már jól ég, az elégetendő 
tárgyak beleteendők. 

Az elégetés szükség esetén főzésre és sütésre nem 
használt kályhákban iB eszközölhető. 

A 8zárra z 1neleg megbízható fertőztelenítő, ha leg
alább 150 C.Ij· ot elér. Férnnemü tárgyak tehát a taka-
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réktűzhely sütőcsövében, fémüst j ében, a sütőkemen
czében biztosan fertőzteleníthetők. 

A forró gőz biztosan desinficiál, ha a tárgyakat 
átjárja; e czélra azonban jól szerkesztett készülék 
szükséges s a fertőtlenítések gondos és pontos végre
hajtása megköveteltetik. 

Szükségből a következő egyszerű készülék is meg
felel: nagy fémbogrács (üst) fölé akkora hordót he
lyezünk, hogy annak karimája azt üst szélén feküdjék 
s azt elzárja; a hordó alsó feneke, mely az üstön 
fekszik, számos lyukkal megfurandó, míg a hordó 
másik feneke kiveendő és j ól záró fedővel befödendő. 
E hordóba rakandók a fertőtlenítésre szánt tárgyak, 
de nem összetömve, az üst 1/2_2/ 3 részig vízzel meg
töltendő és alája tűz rakandó. A hordó és üst közötti 
rést nedves ruhával való körülkötés által lehetőleg 
elzárjuk. A víz forrása következtében támadt gőz a 
hordófenék lyukain behatolván, a hordóban lévő tár
gyakat átjárja és felül erősen előtör, ily Inódon leg
alább 3/4 óráig kell a gőznek felül áramolni, azután a 
tárgyak kiszedendők éR a szabadban megszárítandók. 

A hol gőzgép áll rendelkezésre, a gőz abból veendő. 
Gőzzel desinficiálhatók a nem lliosható tárgyak, 

például: posztónemüek, vánkos, toll, matrácz, szőr, 
paplan, pokrócz, utitáskák, kendők, irások, levelek stb. 
ellenben nem lehet gőzzel desinficiálni a bőrt, prémet, 
enyvezett tárgyakat, mivel ezek tönkre mennek. 

A gőzzel való desinficiálást mindenkor értelmes 
egyénnek kell el1enőrizni, mivel ennél legkönnyebb . 
és leggyakoribb a csalódá9, ha t. i. sietnek vagy ha 
a tárgyak erősen összetömetnek, mert a fertőztele
nítés sikerét egyedül az biztosítja, ha a tárgyakat az 
erős gőz jól átjárja. 

A fertőztelenítésre szánt tárgyakat a fertőztelenítő 
helyre és onnan vissza elővigyázattal kell szállítani; e 
czélbóI5% carbolsavba áztatott lepedőkbe burkolandók. 

Igen megbízható desinficiálás a vizben való kifo
zés; fődolog, hogy a víz a tárgyakat egészen befö'dje 
és 1/4-

1
/2 órán át erős lobogással forrjon. 
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Igen ajánlatos tehát, hogy a cholerás házban a 
beteg szoba mellett egy üstben víz tartassék, melybe 
minden beszennyezett, de mosható tárgyak bele
teendők, kifőz end ők, azután jól kifacsarva szabad 
levegőn megszárítandók. 

Az ivóvíz is forralás által desinficiáltatik legbiz
tosabban. 

Még hathatósabb az olyan vízben való kifőzés, 
melyhez desinficiálrj szer adatik; pl. minden liternyi 
vízhez 1 gramm corrosiv, 10 gramm fehér gálicz, 
20-25 gr. carbolsav, ugyanannyi szappanos vagy 
lúgoscreosol, szappan, lúgessenczia, hamúzsír ; vagy 
400-500 gr. fahamúból készített 1-1 liter lúg stb. 
A kifőzött tárgyak azután tiszta vízben kiöblítendők 
és a szabad levegőn megszárítandók. 

Fertőzött tárgyaknak fertőztelenítésére szolgál a 
szellőzés és szárítás is, mivel a cholera bakteriumai 
könnyen és gyorsan elpusztulnak napon és száraz 
levegőn. Oly tárgyak tehát, melyek másként nem 
fertőzteleníthetők, pl. párnázott butorok, lószőr
matráczok, tollvánkosok, bundák, paplanok stb., lL 

lakáson kivül udvarban, kertben vagy padláson több 
napon át szellőztetendők és szárítandók. 

A kiszárítás és szellőztetés mindenneluü fertőzte
lenítés után is alkalmazandó; szobák feltőztelenítése 
után az ajtók, ablakok több napon át nyitva hagyan
dók. A lakások is természetesen úgy tarthatók legin
kább egészségesen, ha bőségesen szellőztetnek. A szel
lőztetés végett kirakott tárgyakra ügyelnie kell, hogy az
alatt be ne fertőztessenek és másoknak kárára ne válj ék. 

Tisztaság, lernasás, ó"blíles, sóprés, porolás vagyis 
az általános tisztaság hathatós támogatása a desin
ficiálásnak. A házakban, azok udvaraiban szemét, 
piszok, trágya., pocsolya nem tűrendő, a testen, ruhá
zaton, élelmjszereken tisztaság tartandó. A szen1ét és 
trágyakihordáskor a por képződése - vízzel való 
megöntözés által - megakadályozandó és mészporral, 
mészkresol porral desinficiálandó. Pocsolyák lecsapo
landók a vagy földdel, tőzeggel feltöltendők; szennyes, 
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iszapos területek feltöltés előtt mészporl'al való be
hintés által desinficiálandók. 

A gyülnölcs - élvezés előtt - mindenkor tisztárü 
lemosandó, a piaczon, utczán árult gyümölcs pedig 
csakis főzve, párolva élvezhető. 

Kezeket, arczot, szájat gyakran - minden evés 
előtt - mosni, öbIíteni kell; kézmosáshoz szappan, 
carbolos, corrosivos víz, szájöblögetéshez eCZt;tes, 
czitrolllsavas, borkősavas víz használandó. 

Poroláskor bőségesen kell szellőztetni, az illető 
nedves ruhát kössön szája és orra elé, nehogy port 
nyeljen, fölösleges por fel verése helyett, a mit lehet, 
nedves ruhával kell letörülgetni. 

Chemiai fertőztelenÍtő szerek. 
Corrosü) (sublimat, maróhigany) ; ezen szer mérges 

lévén, csakis s7.akértő orvos által alkalmazható. 
Kékgálicz, kékkő, rézsulfat (cuprum sulfuricum) 

igen hathatós fertőtlenítő szer, különösen szennyes 
folyadék, ürülék, hányad.ék és rothadó anyagok fer
tőtlenÍtésére; a desinficiálásra legalább 40-500/0 
használtassék vagyis a 10%

_ o]datból legalább fele 
annyi, a mennyi az ürülék. Az ekként desinficiált ürü
léket legalább 1 órán át kell meghagyni, hogya desinfi
ciálásnak hatása legyen, azután árnyékszékbe öntendő. 

A kékgáIicz oldata kékes szinü. 
Fehérgálicz (zinksulfat, Zincurn sulf ul'icum) , szeny

nyes folyadék, árnyékszék-edények stb. szagtalanítá
sára és beáztatott ruhanemü desinficiálására alkal
mas. (1-2"/0-os oldat.) 

A zó'ldgálicz (vassulfat, ferrum sulfuricum) csekély 
desinficiáló képességénél fogva kevésbbé ajánlatos. 

Oltott 1nész pora, úgyszintén oltott més7<szel ké
szült sűrű mésztej hathatósan és gyorsan cle~üllficiál. 
Egy klgr. oldatlan, égetett meszet 1/ 2 klgr. vízzel 
oltv!t, finom port kapunk s ez jól elzárva tartand6. 
Ez utczai, udvari és háziszernét, söpredék, ürülék és 
hányac1~k fertőtlenítésére alkalrnaA. A szelnéthez 
l j 1 1 ' ., k l " t' , l 

1)- / 10 resz annyI meszpor -evereu( 0, fiZU an VIzze . 
luegöntözendő, hogy ne porozzék. 
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Egy klgr. oltatlan mészhez apródonként 4 klgr. 
vizet adva, sűrű mésztejet nyerünk, a mi ürülék, 
hányadék", rothadó anyagok aesinficiálására igen al
kalmas. Urülékhez, hányadékhoz fél- vagy ugyan
annyi mésztej adandó és 1/2-1 óra alatt a desinfi
ciálás megbízható. Falat, padlót, - melyre ürülék 
vagy hányadék jutott, - fa- és fémnemü tárgyakat, 
földet, kétszer .. háromszor sűrű mésztejjel bemeszelve 
kellően desinficiál tunk. 

Az oltott mész pora hulla desinficiálására is alkal
mas lévén, e ezéiból az a koporsó ban vagy a sírban 
mészporral sűrűn behintendő. 

Lúg, különösen az erős fahamulúg (1 /2 klgr. hamu 
1 klgr. vízre) (az 5 rész lúgessenczia 100 rész vízből 
és 5% hamuzsÍrból készült lúg kevésbbé) hathatós 
desinficiáló anyag. A lúgba áztatott szennyes fehér
nemüt, az azzal lemosott tárgyakat elég jól desin
ficiálja, de csak több órán át tartó behatás után. 
A f9rró lúg azonban rögtön és igen biztosan desinficiál. 

U rülék és hányadék fertőztelenÍtésére a forró lúgból 
2-3-szor annyit kell venni, mint a mennyi a desinficiá
landó anyag, a hatás néhány percz alatt megbízható. 

A lúghoz nagyon hasonló hatása van a hamúz8ír
nak és 8zappannak; desinficiáláshoz leginkább a 
puha kenőszappan (káliszappan, zöldszappan) hasz
náltatik és pedig vagy szappanos bekenésekre, le
mosásokra használják, vagy vízben feloldva abban 
áztat ják, esetleg kifőzik a fertőtlenítendő tárgyakat. 
Aztatásra és főzésre 2-5 rész szappan (hamuzsír) 
veendő 100 rész vízre. 

Az 5° fo-os cU1'bololdat megbízható desinficiáló ha
tású, különösen forrón. Carbololdattal minden mos
ható tárgya.t, továbbá fémtárgyakat, padlót, fatár
gyat - még fényezettet is - j ól lehet desinficiálni, 
E.éznek, testnek mosására 1-2%-08 carbololdat alkal-, . 
mas. Urülék, hányadék, árnyékszék, pöczegödör fertőz
telenítésére is alkalmas a carboioidat, de az iO'en költ
séges volna, lnivel abból e czélokra 80k voln: felhasz
nálandó. A carbol nagy mértékben méregtartalmú. 
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A nyers carbol (fekete carboi) igen hathatós des
inficiáló szer, leginkább árnyékszékek, pöczegödrök, 
szennyes folyókák szagtalanítás ára alkalmas, de ürü
lék, hán yadék, beszennyezett föld, udvar fertőztele
nítésére is használható; bőségesen kell alkalmazni. 
Ürülékhez, hányadékhoz annyi adandó, a mennyi a 
fertőztelenítendő anyag, akkor a hatás gyors és biztos. 

Oarbolmész, oltott mész, melyhez 1-5% carbolsav 
van keverve, csakis ha hatóságilag frissen készíttetik, 
vagy teljesen megbízható gyár szállítja, használandó, 
mivel nagyban bamisÍtják, ez pedig teljesen hatás
talan. Akként használandó, mint a mészpor. 

Kresol, Lysol, Salutol, Kresylmész, Ohlórmész, 
kénsav, sósav megannyi hathatós desinficiáló szerek, 
azonban részben méregtartalmuknál, részben pedig 
vegyi úton való előállításuknál fogva csakis szakértő 
által állítható k elő és alkalmazhatók. 

Kén- és chlórfüstó'lések, jodbrorngőzó'k betegszobák 
füstölés ére használtatnak, a jod· és bromdesinficiálás 
azonban drágasága miatt tekintetbe alig jöhet. A ké
nezés és chlórfüstölés bonyolódott voltánál fogva 
csakis hozzá értő egyén által hajtható végre Egy 
100 köbméteres szoba desinficiálására 1-2 klgr. kén 
elégetése szüksége~; ugyanily szoba desinficiálására 
4-5 klgr. chlórmész 2-3-szor annyi, vízzel higított, 
sósavval lesz a szobában felbontandó. 

A fertőztelenítés végrehajtása. 
Felügyelet. A legjobb fertőtlenítő szer hatástalan 

marad, ha a fertőtlenítés gondatlanul vagy czélsze
rűtlenül végeztetik, a fertőtlenítés végrehajtására 
tehát ép oly gond fordítandó, mint a fertőtlenítő 
szerek beszerzésére. 

A cholera fertőző anyaga - a cholerabakterium -
főképen a beteg bélürülékében és hányadékában van, 
ezért tehát első sorban a beteg vagy gyanus bélürü
léke és hányadéka desinficiálandó ; ugyanily figyelmet 
érdemelnek azonban a beteg ürülékével vagy hánya
dékával beszennyezett tárgyak is, pl. fehél'nemü, 
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ágynemü, ruha, ágy, szoba, but or, padl6, fal, lnelyre 
ürülék Vftgy hányadék jutott, árnyékszék vagy gödör, 
melybe az ürülék va1Y hányadék öntetett; az ápoló" 
annak ruhája, kezei, továbbá a beteget szállított 
kocsi, haj Ó, ha azt a cholel'ás beszennyezte. 

DesinÍlciálandók továb bá mindazon helyek, a lj ol 
sok ember - köztük esetleg cholerás vagy abban 
gyanus - megfordul, Így tehát különösen vendéglök,. 
kocsmák, kávéházak, vasuti és hajó-állomások ár
nyékszékei. 

A cholera bakteriumai nem csupán az ember be
leiben szaporodhatnak hanem az emberen kívül is 
mindenféle tárgyon, a mi nedves, nyirkos, szennyes; 
ezért a lakás közelében rothadó bűzös pocsolyák, ár
nyékszékek, trágyadombok meg nem türendők. Szi
gorúan ügyelendő továbbá arra, hogy a lakásban fal,. 
padló, a ház udvara nyirkos és szennyes ne legyen,. 
minthogy mindezeken megél és elszaporodhatik a 
cholera bakteriuma, ha esetleg elfecskendezve vagy 
elpol'ladozva az ürülékből oda jutott volna. 

Különösen ügyelendő pedig kezeink, szánk tisztán
tartására és hogy ivóvizünk, élelmiszerünk friss és 
tiszta legyen, mivel ezek által jut a fertőző anyag 
legkönnyebben a gyomorba. 

•• 
U rülék és hányadék desinficiálása. 

Legbiztosabb desinficiálás, ha az ürülék elégettetik~ 
a mi akként hajtható végre, ha az ürülék rongygyal 
fel fogatván , jól égő tűzbe dobatik ; gy Jrsan és Liz
tosan hat az is, ha legalább háromannyi lobogón 
forró víz vagy lúg öntetik az ürülékhez. 

Jól desinÍlciál a sűrű mésztej, a frissen oltott, 
mészpor, a 100/0-os kékgálicz-oldat, a chlórmész, 
5%-os carboi, fekete carboi, szappanos, lúgos, meszes. 
kresol (5%-os oldat), 5%-08 kresyl-mészpor, ha ezen 
szerekből félannyi - ugyanannyi adatik, mjnt a. 
mennyi a fertőtlenítendő anyag. 

A cholerás ürülékét, hányadék át - még ha des
inficiáltatott is - nem szabad udvarra, nyilt csator-
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nába, patakba kiönteni; a beteg közelében alkalmas 
csöbör tartandó és abba öntendő a desinficiált ürülék, 
hányadék, ha a csöbör megtelt, tartalma az árnyék
.székbe öntendő, ha pedig megfelelő árnyékszék nem 
volna, akkor a háztól, kúttól távol eső helyen gödör 
ásandó és az anyag abba ürítendő, mire aztán a gö
-dör belseje sűrű mésztejjel vagy a. desinficiáló szerek 
valamelyikével bőségesen el1átand6 és vastag föld
Téteggel betemetendő. Az edények, melyekbe a beteg 
ürüléke jutott, gondosan fertőtlenítendők. 

Fehé1'nemü jertőtlenítése. Legczélszerűbb a gyors 
elégetés; a fehérnemü rnég vízben, lúgban való ki
főzés által is fertőtleníthető; e czélból a beteg köze
lében üstben vagy dézsában víz vagy lúg tartandó, 
:a mibe a szennyes beledobandó, az edény tűzre téve 
és legalább 1/2 órán át lobogva kell a benne levő 
tárgyakat főzni. 

N öveltetik a kifőzés hatása, ha a vízbe az előbb 
felsorolt fertőztelenítő szel"ekből az ugyanott meg
mondott mértékben hozzá adunk, csupán annyi je
gyeztetik meg, mikép corrosiv és fehérgálicz fém
-edényben való kifőzéshez nelU használható, mivel a 
fémet megtámadj a. 

N em mosható ruha, ha nem értékes, - miután 
desinficiálása nehéz, - elégetendő. A hol gőzdes
inficiálás van, ott ebben hevítendő, ha pedig az nem 
áll rendelkezésre, akkor 1 °/00 részes corrosiv vagy 
"5°/o-os carbolsavval j ól meglocsolandó, azután száraz, 
napos helyen legalább ::3 napon át szárítandó. 

Az értéktelen vagy csekély értékü ágynemü (szalma
zsák) elégetendő, a dun nák, vánkosok, matraczok 
gőzzel desinficiálandók, azután több napon át szabad 
levegőn szárítandók. 

Ha gőzdesinficiálás lehetetlen volna, az ágynemü 
széjjel bontandó éR a mosható részek a már ismer
tetett módon desinficiálandók; a toll, ló szőr pedig 
forró lúgba vagy forró corrosiv-oldatba áztatandó és 
kiöblítés után a szaLad levegőn j ól kiszárítandó. 

Az ágy erős, forró lúggal, 5° lo-os szappanos, lúgos 
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kresol-oldattal" 10
/00 forró corrosiv-oldattal, 5% car

bolsav-oldattal, nyeles kefe segélyével alaposan jöl 
lesurolandó. 

Szoba je1'tőtlenítése. Ha ürülék, hányadék a szoba 
földjére hullott, a szennyezett hely sűrű mésztejjel,. 
5° /0 carbolsav-oldattal, 5° /0 kresol-oJ dattal, fekete 
carbollal vagy 10° /0 rézgáliczczal bőven beitatandó. 
Ha az ürülék vagy hányadék deszkapadlóra hullott,. 
az rongygyal feltörülendő és a rongyelégetendő, a 
szennyezett hely forró lúggal, 5°/0 forró carboI· 
oldattal, 5% kresol-oldattal vagy 10% forró rézgálicz
oldattal alaposan felmosand Ó, a deszkák között lévő 
repedések pedig bőven beitatandók. 

A beszennyezett falak sűrű mésztejjel, carbolsav
oldattal vagy kresol-oldattal bőségesen beitatandók. 

A beszennyezett butor farésze úgy tisztítandó meg, 
mint az már elmondatott, szövetes, párnázott része 
10

/ 00 corrosiv-oldattal - vagy ha a szövet llem igen 
érzékeny - 2-3%-os carbol-oldattal permetezővel 
bőven bepermetezendő, azután a szabad levegőn több 
napon át szárítandó és szellőzendő. 

A beteg által használt evő, ivó eszköz forró lúgban 
megmosandó, és a mit lehetséges, a tűzhelyen a 
sütőcsőben ki kell hevÍteni . • 

Apolók. Az ápolónak a betegtől beszennyezett ruháit 
épen úgy kell desinficiálni, mint a betegét; az ápoló 
minden körülmények között mosható ruhát viselj en. 

Az ápoló ügyeljen kezeinek és szájának tisztasá
gára ; evés, ivás előtt kezeit mossa meg, száját öblít se 
ki. Kézmosásra 2% carboI, 1% lúgos szappanos, 
kresol vagy ~% lysolos-salutolos, 1%

0 corrosivos 
vizet használjon avagy kezeit erős eczetben áztatván, 
szappannal jól mossa meg; száját tiszta vagy eczetes, 
czitromos, borkősavas vízzel öblögesse ki. A beteg 
szobájában ne egyék és ne igyék s annak evő-ivó 
eszközeit ne használja. A beteg szobáját pedig tartsa 
szellősen. 

Teste túlságos kimeritésétöl, kifárasztásától óva
kodj ék s a betegségtől ne aggódj ék. 



270 

Ha az munkáját elvégezte, mielőtt távozik, megfü
rödnie és tiszta ruhát váltania kell; langyos fürdőjébe 
~orl'osiv vagy 2°,0 carboi adandó vagy legalább teste 
szappannal j ól lemosandó. 
, A beteg meggyógyulása után ürüléke még több 
napon át desinficiálandó ; úgy a felgyógyult, mint az 
ápoló megfürdetendő és reájuk tiszta ruha adandó. 
Fürdőkád hiányában mindkettőnek teste szappanos 
vízzel vagy eczettel j ól lemosandó. 

E ljárrá s cholerra-h~(;llá1;al. A hulla 5% carbollal, 
1 %0 corrosiv vagy 10% zinksulfat-oldattal nedvesített 
lepedőbe burkolva azonnal koporsóba teendő és a 
halottas házba, temetőbe vagy egy üres lakatlan 
szobába szállítandó. A hulla látogatása szjgoruan tilos. 

A koporsóba tett hulla a fentebb felsorolt szerek 
valamelyikével jól meglocsolandó vagy 5% chlórmész
oldattal bőségesen behintendő és ugyanazon szerek 
valamelyikébe áztatott lepedővelletakarandó. 

A koporsó feneke lehetőleg j ól zárj on, mindamellett 
-elővigyázatból a koporsó aljára mészpor-réteg hin
tendő vagy a fent.i szerek valalnelyikével bőségesen 
itatott fürészpor ágyazandó, hogy az a hullából ne
talán kifolyó nedveket felfogj a. 

A cholerás beteg lakásának desinficiálása. 
A cholera-beteg szobáj a meggyógyulás vagy elha

lálozás után gyökeresen desinficiálandó, mely ezéiból 
mindenekelőtt annak kifüstölése szükséges. A kifüstö
lés sikeres keresztülvitele czéljából gondoskodni kell, 
hogy ablakok, ajtók jól zárj anak, azokon minden 
nyil ás beragasztandó, a szobában lévő összes tárgyak 
helyükön hagyatván, ágyak, szekrények, fiókok fel
tárandók, padló, butorok és egyéb tárgyak vízzel 
meglocsoltatnak, azután a kén megfelelő helyen tűz
biztos edényben meggyujtatik, - vagy pedig a chlór
mészre a sósav ráöntetik - s ennek megtörténte 
után a szoba gyorsan elhagyatván, az ajtó elzál'atik. 
21 óra eltelte után ajtók, ablakok kinyitandók és a 
részletes desinficiálás megkezdendő. - De ennél is 
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egyszerűbb és eredményes eljárás, ha a szoba és az 
abban levő összes tárgyak 1°/00 corrosivval - per
metező segélyével - bőven benedvesíttetik, a mi 
24 óra mulva 1-2-szer ismétlendő, azután ajtók, 
ablakok kinyitandók és szellőztetés után a részletes 
fertőztelenítés foganatosítandó. 

Ha azonban a fentebbi két módszer egyike sem 
volna keresztül vihető, akkor a szoba legalább 3 napon 
át folytonosan szellőztetendő. 

A részletes desinficiálás a következőkből áll: a 
falak friss mészszel bemeszelendők; ' 2-5°/0 chlórmész 
a mészhez adva fokozza ugyan a fertőztelenítő hatást, 
de a szobát tűrhetetlen Bzagúvá teszi. A padló, bu
torok, ágynemü, ruha az előadottak szerint desin
ficiálandók. 

A szoba földje erős mésztejjel itatandó, azután 
ásónyomnyira felásandó, kihordandó és tiszta friss 
földdel pótlandó. -Az árnyékszék, szennyes víz kiürítő, ha cholerás 
használta, vagy ha cholerás anyag öntetett bele gon
dosan desinficiálandó ; különösen az árnyékszék fáju, 
kiván alapos desinficiálást. Az árnyékszék farészei, 
padlój a az előírt módon desinficiálandók. 

Ha a closetnak bőven van vize és csatornába 
nyilik, a closet medenczéje - míg beteg van - na
ponta 2-3-szo1' erős mésztejjel, carbolos, creosolos 
()ldatokkal vagy nyers cal-bollal jól leöblögetendő; 
ugyanígy desinficiálandó a beszennyezett kiürítő is. 

Gödrös és más árnyékszék, melyekből az ürülék 
nem távolíttatik el azonnal, az árnyékszék tartalma 
is gondosan desinficiálandó, ha cholera-ürülék jutott 
bele; e czélból mésztej az árnyékszékben levő anyag 
1/5_1110 részének megfelelő mennyiségben öntendő a 
gödörbe; de hasznos oltott mész porával való bősé
ges behintés is . 

Hathatósabb rézgálicz-oldatot, - 4-5 klgr. réz
gálicz vagy erős kresylmész-oldatot, - 2 klgr. kre
sollal egy hektoliter ürülékl'e számítva, keverni az 
ál'nyékszék tartalm ához. - Ugyanezen anyagokkal 
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kell az árnyékszék levezető csöveit is naponta 
1-2-szer leöblögetni. 

A hol rendes árnyékszék nincs, az előbb előírt el
járás követendő. 

Nyilváno8 helyek é8 épületek jertőtleníté8e. Ven
dégIők, korcsmák és egyéb nyilvános középületek 
fertőztelenítése felette fontos lévén, ezekben különösen 
tisztán tartandók az árnyékszékek, éjjeli edények és 
szekrények, mosdó edények, az udvar; szobapadlók 
és lépcsők gondosan surolandók, asztalok, szé kek és 
egyéb butorok nedves ruhával gondosan letörlendők, 
szobák, termek j ól szellőztetendők; végre élelmiszerek 
pornak, légynek kitéve nyitva ne tartassanak. 

Hajók, va8uti koc8ik, cholerás helyről érkező ke
're8kedelmi áruk, uta80k és azok podgyá8zának fer
tőztelenítéséről külön szabályzatok intézkednek. 

KöztiBztaBág. A köztisztaság fenntartására a leg
~berebb felügyelet és legszigorúbb ellenőrzés gyakor
landó. Irányadóul szolgáljon, hogy ahol a járvány 
még nem tört ki, a köztisztaság egyszerű, termé
szetes módon, nevezetesen: vízzel való locsolás, 
söprés, szennyes anyagok eltávolításával, szemét és 
egyéb piszok elhordásával tartandó fenn. Ha azon
ban a járvány kitört, akkor hathatósabb desinficiáló 
eljárások alkalmazandók. A legnagyobb szigorúsággal 
pedig azon házakban, illetve lakásokban kell eljárni, 
a hol a cholera-eset előfordult és a hol a fertőzött 
házban többen laknak. 'I E 
, 

Eleimi szereknek és italoknak fertőzéstől való 
óvása és fertőtlenítése. 

Mindennemü élelmiszer, mely állott, - és habár 
csak 1-2 órán át is, - aggodalmas; különösen ke
rülendő pedig a piaczon, boltban, vendéglőben állott, 
tehát portóI, lé~ytől lepett élelmiszer ~s gyümölcs, 
n1ivel ba hideg, állott ételre a levegő porából esetleg 
cholerabakterium jut, azon gyorsan elszaporodhatik 
és fertőzést okozhat; leghelyesebb tehát csupán 
fri8sen jőzö'tt, sütött, párolt élelmi8zerrel élni. 
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A tej frissen forralva élvézendő; kenyér, zsemlye 
megpirítás által desinficiálandó. Sajt, vaj, gyümölcs. 
kerülendő. Az olyan élelmiszer-üzlet, mely cholerától 
lepett házban van, - gondos desinficiálásig, - be
zárandó. Evőeszközök, edények forró vízzel, lúggal 
tisztítandók. 

Vizet inni cholerás helyen tilos, úgyszintén oly 
víznek a megivásától, a melyre nézve gyanú forog
fenn, hogy be van szennyezve, szigorúan tartózkod
junk; különösen pedig a nem mély kutak, folyók, 
patakok, tavak vizének ivása kerülendő, de legveszé
lyesebb az állott vÍz, mert ha a vízbe cholerabakteriuIn 
kerül, 1-2 óra alatt már szerfölött elszaporodhatik. 

A gyanus vagy fertőzött víz felforralás által tehető 
leginkább ártalmatlanná, de a felforralt víz is ártal
massá válhatik 2-3 órai állás után. A felforralt 
vizet kevés bor, czitromlé, czitromsav, pálinka hozzá
adása által, vagy ha tea főzetett vele, lehet kellemes 
izüvé tenni. 

Az ásványvíz megbízható, de csak friss felbontás 
alkalmával, mivel ha csak néhány órát állott fel
bontva, ártalmassá válhatik; szódavíz tiszta fertőzés
mentes vízből készíttessék, az üvegek és azok csapjai 
pedig tisztán tartandók. 

Jó a friss forrásvÍz, ha mélyből fakad, jól van 
foglalva és vize nem állott. A leggondosabb szűrés 
(filtrálás) nem oly hathatós, mint a forralás; a házi 
szűrők között legmegbízhatóbb a Pasteur-féle szűrő. 
E szűrőn szakadatlanul folyjon a víz s pel"CZre sem 
zárassék el; 5-6 napi időközben a szűrő szétsze
dendő és kifőzéssel desinficiálandó. 

Egyéb hatósági intézkedések.-

Bérkoc8i és egyéb szekérállások, melyek cholerás! 
anyaggal fertőztetve nincsenek, vasgálicz-oldattal 
való bőséges öntözés vagy vízzel öblögetés, azután 
carbolmészszel vagy egyéb carbolos anyaggal val~ 
behin téssel fertőzteleni tendők. 

. 18 
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A szennyes folyókák (nyilt csatornák) vízzel bő
fJégesen öblögetendők, azután vasgálicz-oldattal vagy 
1 ú/o carbolsavas vagy 2-30

/0 tisztítatlan carbolsavoas 
vízzel szagtalanítandók. , 

A. rnyéks zékek, melyekbe cholerás anyag méD' nem 
'került, a járvány kitörése előtt okvetlen kitis~títan
dók és folyton tisztán tartandók. J árvány Kitörése 
után az árnyékszék tartalma az előzetesen történt 
desinfectió után hordható ki, a hol pedig gyanu me
rilt fel az iránt hogy az árnyékszékbe cholerás 
ürülék jutott, a fertőtlenítés a fentebb ismertetett 
ISzigorubb módon végzendő. 

Vizelők gyakran lemosandók, a hol pedig sokan 
,használják, ott kék- vagy zöldgálicz-oldattal vagy 
carbolsavas vízzel leöblítendők. 

Vasuti és ha}ózási várószobák folytonosan szellöz
tetendők, padló, butorok gyakran felmosandók, ár
,nyékszékek szigorúan tisztán tartandók, ha pedig az 
utasok között cholerás vidékről érkezettek is meg
fordultak, a már ismert módon fertöztelenÍtendök. 

Szennyes lakások kitisztogatandók, meszelendök és 
jól szellőztetendő k, a zsufolások megakadályozandók. 

Czélszerű ha a hatóság a fertőtlenítést a saját -
ahhoz értö - közegeivel végezteti, valamint czél
:szerű az is, ha a község ruha, ágynemü és egyéb 
"tárgyak fertőtlenítésére fertőtlenítő kályhát épít. 

A hatóság a fertőtlenítésre vonatkozó jelen sza
.bályokat saját hatáskörében szigorúbbá teheti. 

Kátrpótlás a fertőtlenítés által okozott ká1·oké1·t. 
Fertőtlenítés czéljából a magánvagyon o n - különöse~ 
szegények tulaj donán - ejtett kárt a hatóság megtéríti. 

Büntetések. Az ezen szabályzat ellen vétők a ma
gyar büntető törvénykönyv bűntettekről és vétségekről 
szóló részének 316., a kihágásokról szóló részének 
{9~., 93., 94., 95., 96., 99., 100., 101., 105. és 125. §§. 
.szerint büntettetnek. 

A cselekmény hivatalból üldözendő. 
A }árvány megszüntének kih'l>rdetése hatóságilag 

!3szközöltetik. 
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Tevékenységi kimutatás 

a csendörkerületeknél az 1892. évben teljesitett 
köz biztonsági szolgálatokról. 

A bűntettek és vétsé
gek megnevezése 

Felségsértés : 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

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

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyen 

A hűtlenség: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
felj elentett egyén 

A lázadás: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} é 
felj elentett egy II 

A hatóságok, országgyü
lési tagok, vagy ható
sági közegek elleni 
erőszak: 

előfordult } 
kideritett . eset 
let~rtóztatott. } é' 
feljelentett egy n 
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A bűntettek és vétsé~ 
gek megnevezése 

Az alkotmány, a törvén.y, 
a hatóságok vagy ha
t6sági közegek elleni 
izgatás: 

előfordult } 
kideritett . eset 
letartóztatott} 
feljelentett egyén 

A magánosok elleni erő-
szak: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , nj 
felj elentett egye 

A polgárok választási 
j oga ellen elkövetett 
bűntettek és vétségek: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyen 

A vallás és annak szabad 
gyakorlata elleni bűn~ 
tettek és vétségek: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyenl 

A személyes szabad~ 
ságnak, aházjognak, 
továbbá a levél- és 
távirdatitoknak köz
hivatalnok általi meg-
'rt ' se ese: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
felj elentett egyénj 

276 

A csendőr-kerület száma. 

I. I II. I ill. I IV. I v. I VI. i Össze• 
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A bűntettek és vétsé
gek megnevezése 

A pénzhamisitás: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} " 
feljelentett egyen 

A hamis tanúzás és 
hamis eskü: 

előfordult ) 
kideritett >eset 
letartóztatott ~ 
felj elentett J egyén 

A hamis vád: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyenl 

A szemérem elleni bűn-
tettek és vétségek: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

Kettős házasság: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A családi állásra vonat
kozó bűntettek és vét
ségek: 

előfordult } 
kidel'itett eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyen 

A l'ágalmazás és becsü-
letsértés: 

előfordult } 
kidel'itett eset 
letartóztatott} 
feljelentett egyén 

277 

A csendőr-kerület száma 
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~ 
4 

10 
8 
~ 

13 

75 
75 
8 

83 
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A bűntettek és vétsé- A csendőr-kerület száma 
gek megnevezése I. II. ill. IV. V. VI. Össze-

sen 
: 

Az ember élete elleni 
büntettek és vétségek: 

e16fordult} ~17 ~19 153 140 135 139 10 
kideritett eset 9113 9l19l 145 138 130 129 91 
letartóztatott} , 9164 9110 158 129 88 100 9, 
feljelentett egyen 75 58 73 71 87 45 4A 

A párviadal: . 
előfordult} ~ 1 1. 1. 
kideritett eset ~ 1 1. 1. 
letartóztatott} , . . . . . 1. 
felj elentett egyen 8 9l 5 . . . 

- . 
A testi sértés: 

előfordult} 717 549l 637 932 419 399 36 
' kideritett eset 710 5919 69191 931 414 386 35 

letartóztatott} , 496 374 169l 339l 105 218 16 
feljelentett egyen 506 375 713 1367 426 397 37 

A közegészség elleni 
bűntettek és vétségek: 
elŐfordult} 9l 8 18 13 30 16 
kideritett eset ~ 8 17 13 30 16 
letartóztatott} , . ' 9l 92 1 o 39 
feljelentett egyen 2 6 2~ 22 60 4 1 

A személyes szabadság- : 
nak megsértése magán 
személyek által: 

előfordult } t o 2 5 . . . 
kideritett ese o 2 5 . o • 

letartóztatott l ' . . 1. . . 
feljelentett Jegyen. 9l 8 . . . 

A levél- és távsürgöny
titok megsértése ma
gán személyek által: 

előfordult } t . . . . . o 

k "d Ot ese 1 erI ett ..". o • 

letartóztatott l ' " . . . . . 
feljelentett fegyen . . . " " I ' 

,9 

5 
5 
1. 
5 

6 
9 
7 

84 

7 
6 

44 
6 

7 
7 
1 
O 

--
- e 11 
A blinteUek s 'l 

k Illerne1eze ge o 

~ 
z~se: ) 

eloforulu! e 
rouenleU 

lelarloZ!atott ) 
feljelenteU 

Amagaclalmak me, 
lese ma~an szeme 
aJtai : 

elOfordult ) 
kideritett 
letartoztato" ) 
feljelente~ 

A lopas: 
előfordult ) 
kideritett 
leiarloz!atoti ) 
feljelentett 

Arahlas 9s zsarol 
elO/ordult )1 

kideritett I 

letarloztatott) 
feljelentett i 

A sikkasztas, z' 
es hUtlen kezel 
előfordult ) 
~deritett 
letartOztatoU 
felj elentett 

! jo~alan elsaja' 
előfordult 
kideliteu 
letaI'tóztatott 

I leljelentett 
~ orgazda sa a é 
páltolas: tl 

előfordult 
t bl1el'itetl 

letartoztatotl 
felj~lenMt 
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A bűntettek és vétsé- A csendőr-kerület száma 

gek megnevezése I. II. m.1 IV. I v. VI. ö::~e-

A titok tiltott felfede-
zése: 

előfordult } 
kideritett eset 

• • • 

• • • 

• • letartóztatott} , 
feljelentett egyenl,. • 

• 

• 

A magánlaknak megsér
tése magán személyek 
által: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A lopás: 

33 17 30 
33 17 30 
845 

30 21 43 

• 

• 

• 

• 

• 

39 
39 

2 
84 

• 

• 

• 

• 

38 
37 
• 

42 

• 

• 

• 

• 

13 
13 

6 
12 

• 
• 

• 

• 

170 
169-
25 

232.: 

elŐfordult} 248723763226 2847 3315 263616881' 
kideritett eset 233~ 187124942381 2633 1646 13357 
letartóztatott} ,203211711007 1241 1249 1297 7997 
feljelentett egyen 131413192485 24702258 1033 10879~ 

A rablás és zsarolás: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A sikkasztás, zártörés 
és hűtlen kezelés: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
feljelentett egyén 

A jogtalan elsajátitás: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

Az orgazdaság és bűn-
pártolás: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

135 119 
124 114 
190 464 
33 30 

112 
105 
127 
45 

22 
22 
15 
11 

15 97 
14 79 
8 41 
9 64 

25 56 82 
25 53 80 
182 

29 48 96 

89 86 
89 86 
78 38 
83 102 

189 
187 
37 

280 

123 
120 
136 
96 

38 
38 

9 
35 

76 
75 
2 

81 

258 
258 
37 

327 

105 
100 
83 
61 

11 
11 

1 
10 

44 
44 

2 
46 

202 
202 

28 
200 

4811 64~ 
36 599 -
73 1073 
16 281 

18 
18 
11 

, 

10' 

42 
42 
• 

57 

128 
128 
35 

154 

201 
182 
85 

139 

325 
319 
15 

357 

95~ 
950 
249> 
114&~ 
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A bűntettek és vétsé
gek megnevezése 

..A csalás: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

()kirat-hamisitás: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} é 
feljelentett egy III 

()rvosi és községi hamis 
bizonyítványok kiálli
tása és használása: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} " 
feljelentett egyen 

J3élyeghamisitás : 
előfordult } 
kjderitett eset 
letartóztatott} , 
felj elen tett egyen 

.A csalárd és vétkes 
bukás: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyen 

:Más vagyonának mea-
'l' o ronga asa: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott l ' 
felj elentett fegyen 

A gynjtogatás: 
előfordult l 
kide rit ett [eset 
letal'tóztatott I ' 
feljelentett (egyen 
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A csendőr-kerület száma 

L ll. I ill. I IV. I V. VI. II ÖSsze· 
sen 

35 49 69 ~9 
35 47 5~ ~8 
14 54 17 7 
34 34 59 ~5 

16 ~6 13 10 
16 ~6 13 10 
13 42 3 9 
6 34 13 3 

19 
16 
4 

17 

• 

• 

• 

• 

• 

1 
1 
1 

109 
103 
40 
95 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

6 
6 

6 

90 
78 
6 

106 

4BO 513 
357 345 
214 ~'7 
C) 15 0)1.1)4 
......I ~ -J_ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

~ 
~ 

~ 

106 
99 

5 
153 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

1 
1 

~ 

114 
113 
20 

176 

410 1127 
192 854 
59 72 

17') [~ r: ' ) . .) u.) • .} 

~5 81 288 
~5 79 ~66 

5 39 136 
~3 54 229 

4 16 
4 16 
1 17 
3 7 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 
1 
1 

50 
48 
3 

60 , 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

39 
37 

4 
78 

~)75 178 
550 117 

... ,.., 4 '. Dl h, 
6071 5~1 

85 
85 
85 
66 

20 
17 
5 

17 

• 

~ 
2 

Q ... 

8 
8 
1 
8 

508 
478 

78 
(iGS 

3t;S3 
241 5 
545 

'19~4 

I 

~ 

A buntertl 

ég kih~ 
neVl 

~ 
v~~ada! o 

elMorat 
~aeri!e 
lelarlozl 
feljelent 

í8~81Jak, l 
iri mE 

i e~eo ki 
tselekmen' , 
előfordu 
hlderitet 
letartozl 
feljelent 

A fogiJok 
tese: 

elOforau. 

A feijVeres 
ountetlek 
gek: 

lelj 

, A mvatali 

t I ,Mntettek 
r I ;e~: 

• 
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A b űntettek, vétségek 
és kihágások meg

nevezése 

Vizáradás okozás: 
előfOl'dult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyen 

Vaspályák, hajók, táv
ir dák megrongálása 
s egyéb közveszélyes 
cselekmények: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A foglyok megszökte-
tése: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A fegyveres erő elleni 
bilntettek és vétsé
gek: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyenl 

Az állam elleni kihágá-
sok: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
felj t' lent ett egyen 

A hivatali és ügyvédi 
bűntettek és vétsé
gek: 

előfordult } 
lddel'itett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 
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A csendőr-kerület száma 

I. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

5 
5 
1 
7 

55 
55 
50 
9 

5 
5 
3 

13 

• 

• 

• 

• 

ll. I m. I IV. I V. I VI. 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

• 
• 

• 

• 

49 
49 

92 
58 

• 

1 
1 

1 

~O 30 
20 30 i 

19 ~5 
1 17 

46 
46 
~ 

4·7 

ú) -
~ 
1 
~ 

88 
88 
4 

88 

10 
10 
• 

~1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

92 
1 

1 

• 

• 

• 
• 

15 
15 
• 
15 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

1 
1 

1 

~ 
92 

92 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

8 
8 

15 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

4 
4, 

4 

össze
Ben 

• 

• 

• 

• 

792 
71 
3 
8~ 

• 

3 
3 

3 

113 
113 
109 
~7 

145 
145 

9 
154 

1~ 
1~ 
1 

0)-:> ..... ) 
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-- A kihágások meg
nevezése 

A hatóságok és a köz
csend elleni kihágá
sok: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A vallás és annak sza
bad gyakorlata elleni 
kihágás ok : 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott } 
feljelentett egyén 

Pénz és értékpapirok 
hamisitására vonat
kozó kihágások: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyen 

A családi állás elleni 
kihágások: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott } 
feljelentett egyén 

A közbiztODSág elleni 
kihágások: 

előford uIt } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A közrend és közszemé-
rem elleni kihágások: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
fel j elentett egyén 

282 

A csendőr-kerület száma 

1. I II. I ill. I IV. I V. I VI. I öSl:lze-sen 

155 9l9~ 178 
155 9185 176 

9l 49l 4 
172 343 4910 

51 674 1911 
51 674 99. 
18 5 18 
53 730 ~96 

5 1 1 79 59 
5 1 1 79 59 

9 . 11 i41 1461 59 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 
1 
1 

9l 30 
9l 30 

·9l1 35 

11 3 
1 3 

• • 
911 4 

151 348 449 
151 9137 449 
104 76 386 
176 3~6 9171 

• 1 
• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

91751630 
91751630 
359 549l 
34 1109l 

381 143 9l79l 787 1764 
381 143 9170 787 1764 

6 13 7 11 5 
734 ~58 430 ~369 1779 

• 

9 
9 

910 

• 

• 

• 

• 

• 

1 
1 

4 

4·88 
341 
1791 
308 

419 
419 
~O 

608 

1478 
1440 

89 
91014 

154 
154 

• 

9149 

34 
33 

1 
37 

• 

5 
5 

10 

3341 
3083 
1646 
9l9l17 

3766 
3764 

6~ 
6178 

r 

_A 

Sze: 
k' 

A. 



~- A kihágások meg-
nevezése 

Szerencsejáték által el-
követett kihágás ok : 

" 

" 

I 

előfordult 
}eset kideritett 

letartóztatott } I 

felj elentett egyen 
. 

A közegészség és testi 
épség elleni kihágá-
sok: 

előfordult 
}eset kideritett 

letartóztatott} I 

feljelentett egyen 
A tulajdon elleni kihá-

gások: 
előfordult 

}eset kideritett 
letartóztatott} 'm 
feljelentett egye 
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A csendőr-kerület száma 

I. ll. ID. 

60 85 69 
60 85 69 
• • • 

16~ 167 176 

145 76 ~98 
145 75 ~96 

• • 1 
169 98 7~8 

55 166 102 
55 159 100 
• 2 • 

89 201 163 

IV. v. 

16 18~ 
16 18~ 
1 • 

69 188 

480 541 
480 541 

• • 
1~45 666 

154 ~387 
1541~387 

lj . 
3422396 

VI. 

54 
54 
• 

166 

68 
68 
• 

148 

150 
142 

• 

273 

össze-
sen 

4(j 
46 

9~ 

160 
160 

305 

301 
299 

336 

6-
6. 

8'1 

,8 
5 
1 
4-

4 
7 
3 
4 
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A különféle szolgála
tok megnevezése 

Rendes szolgálat __ _ 
Ellenőrző szolgálat 
Nyomozó-szolgálat __ _ 
Helyi járőr-szolgálat 
Uti járőr-szolgálat __ _ 
Találkozási j árőr szol-

gálat __ _ 
_ Letartóztatás felszóli-

tás fúlytán ___ _ __ 
Segély-szolgálat __ _ 

~Rabkiséret és őrizet 
-.Elővezetés 

-Egyéb felszólitott szol-
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A csendőr-kerület száma 

I. II. I m. I IV. I V. I VI. II össze-
sen 

196021688319157 1820818380 1981 .112044 
8179 8~12 7650 8691 8151 9134 50327 
1783 2670 5242 3312 2953 4407 20367 
4724 4268 4193 5479 10187 5391 34242 
2581 2307 4524 29581 2991 5152 20513 

6/±91 4741 3141 3551 5651 62311 2980 

3113 253 720 1671 2102 3991 8258 
1655 1260 928 1584 1856 1291 8574 
2858 1575 1774 3085 2510 1790 13592 
397 342 743 719 1294 660 4156 

gálat __ _ ___ ___ 1879 2375 2845 5109 4425 3230 19864 
-Éjjeli őrök ellenőrzése 200272919920027 44401.29156 32836 175646 
' Gödöllői királyi lak 

körüli ügyelet 
'Vasuti- és hajó-ügyelet 
Vásár és bucsuügyelet 
-Folyamátkelési ügye-

ügyelet___ _ __ _ __ 
-Fürdő helyi -ügyelet 
N emzetkőzi indóház 

és belépő állomási 
ügyelet ___ ___ _ __ 

-Határszéli ügyelet _ 
Határszéli őrházszol-

gálat __ _ _ __ 
-Postafedezet __ 
Személyfedezet _ 
Bullafedezet ____ _ 

. . 366. . • 366 
2337 4ű32 3767 7146 5076 4788 27746 
1539 2637 1673 2149 2407 3076, 13481 

374 3 22 14 166 579 
308 549 295 1488 818 866: 4324 

671 . , . 
732 557, . 

1467 
587 

4 
34 

65, . 
311 224 

51 6 
10 16 

• 

• 

• 

213 
21 

81 

• . 671 
• 131 1420 

• • 1532 
108 193 1636 

1 5 S8 
5 2 75 
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FÜGGELÉK 
X'atonai és polgári czímtár . 

I. KATONAI CZIMTÁR. 

Legfó'bb hadúr: 

Ő cs. és apost. kir. Felsége I. FERENCZ JÓZSEF .. 

Cs. és kir. közös hadsereg . . 
Fó'hadsegédek: gróf Paa1' Ede lov, táb., v, b. 

t. t. ; BolflJ'as A rthu1' altb. v. b. t. t., a katonai iroda 
főnöke. 

Szárny segédek: 7 törzstiszt. 
Testőrség: a J Arcier testőrség; állolnánya 45 tiszt 

feláll. 1793. b J m. kir. testőrség; állománya 45 tiszt; 
feláll. 1760. ej Darabont-testőrség; állománya 6 tiszt, 
44 altiszt; feláll. 1767. d) Lovas testőr-század; állo
mánya 7 tiszt, 72 altiszt; feláll. 1849. e J Gyalog testőr
század ; állománya 6 tiszt, 248 al~}szt; feláll. 1802. 

tA hadsereg főfelügyelője: O cs. és kir. Fen
sége Alb1'eeht főherczeg, tábornagy. 
" Cs. és kir, hadügyminiszter,' Krieghammer ' 
Odó'n, lov. tábo v. b. t. t. 

til hadügyminiszteriuln segédközegei: A ve
zérkar főnöke: br. Beek Frigyes tbsz. - Gyalogsági 
felügyelő: 9,r. Kó'nig Gusztáv tbsz. - Tüzérségi 
felügyelő: O cs. és kir. Fensége Vilmo~ főherczeg, 
tbsz. - Vártüzérségi felügyelő: Wetigl Agost altbn. 
Hadmérnöki felügyelő: nordenaui Beek Ottó tb. -
Lovassági felügyelő br. Gagern Ottó altb. - Vonat
felügyelő : Latsehe1' {ános tbrn. - Pótlovazási fel
ügyelő: Némethy Agost altb. - Utászfelügyelő :. 
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Latscher Gyula ezre Egészségügyi csapatparancsnok : 
Őhme Ferencz ezredes. - Apostoli tábori püspöki 
helynök: dr. Beloputoczky Kálmán püspök. - IIadi 
levéltári igazgató: Wetzer Leander ezrd. - Műszaki 
·és közigazg. katonai bizottság. Elnök: Vogl GY1.lJla 
a.ltb. - Katonai egészségügyi bizottság. Elnök: 
dr. Podrazky József vezértörzsorvos. - Katonai föld
Iajzi intézet. Igazgató: lovag Arbter Emil tb. -
Katonai legfőbb törvényszék. Főnök: Fische1· Károly 
altb. - Katonai főtörvényszék. Főnök: Milde Hugo 
.altb. - Szakszámvezetőség főnöke: Lang Ede 
.mini szteri tanácsos. ' 

Hadtest-parancsnokságok. 

1. hadtest: Krakkóban. Területe: Nyugati Galiczia, , 
Szilézia és Ejszak-Morvaország; az 1., 13., 20., 54., 
:56., 57., 9~ .. és 100. sz. gyal. ezre hadkieg. területe. 
Par. grf. U xküll- Gyllenband Sándor altbn. 

2. hadtest: Bécsben. Területe: Alsó-Ausztria és Dél
Morvaország; a 3., 4., 8., 49., 81., 84. és 99. sz. gyal. 
ezre hadkieg. területe. Par. : br. SchönfeZd Antal tbsz. 

3. hadtest: Gráczban. Területe: Stájerország , 
Karinthia, Krajna, Triest, Istria, Görz és Gradiska; 
a 7., 17., 27., 47., 87. és 97. gyalog-ezred hadkieg. 
területe. Par.: br. ReinZiinder Vilmos tbsz. 

4. hadtest: Budapes ten. Területe: Magyarország; 
a 6., 23., 32., 38., 44., 52., 68., 69. és 86. sz. gyal. ezre 
hadkieg. területe. Par.: herczeg Lobkowitz Rezső altb. 

5. hadtest: Pozsonyban. Területe: Magyarország; 
a 12., 19., 26., 48.,,,71., 72. és 76. sz. gyal. ezre hadkieg. 
területe. Par.: O cs. és kir. Fensége F1·igyes fő
herczeg altb. 

6. hadtest: Kassán. Területe: Magyarország; az 5., 
25., 34., 60., 65., 66., 67. és 85. sz. gyal. ezre hadkieg. 
területe. Par.: Mádi Kovács GYÖ'1'gy altbn. 

7. hadtest: Temesvárt. Területe: Magyarország; 
a 29., 33., 37., 39., 43., 46., 61., 83. és 101. sz. gyal. ezre 
hac1kieg. területe. Par.: br. Waldst/itten János tbsz. 
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8. hadtest: Prágában. Területe: Csehország; a 
t 1., 28., 35., 73., 75., 88., 91. és 102. sz. gyal. ezr. 
hadkieg. területe. Par.: gr. Grünne Fülöp tbsz. 

9. hadte8t: J08efstadtban. Területe: Csehország; 
a 18., 21., 36., 42., 74., 92., 94. és 98. sz. gyal. ezre 
hadkieg. területe. Par.: herczeg Oroy Lipót lov. tb. 

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

11. hadte8t: Lembergben. Területe: Keleti-Galiczia 
és Bukovina; a 15., 24., 30., 41., 55., 58., 80. és 95. sz. 
gyal. ezre hadkieg. területe. Par.: herczeg Windisch
Graetz Lajo8 lov. tb. 

12. hadte8t: Nagy-Szebenben. Területe: Erdély; 
a 2., 31., 50., 51., 62., 63., 64. és 82. sz. gyal. ezre 
hadkieg. területe. Par.: . . . . . . . . . . 

13. hadtest: Z ág1·ábba,n. Területe: Horvát- és Szla
vonország ; a 16., 53., 70., 78 .• 79. és 96. gyal. ezre 
hadkieg. területe. Par. : br. Bechtol8heim Antal altb. 

14. hadte8t: Inn8bruckban. Területe: Tirol és 
V orarlberg, Felső-Ausztria és Salzburg; a 14. és 59. 
gyal. ezre és a tiroli vadász-ezred hadkieg. területe. 
Par.: Reicher Józ8ef altb. 

15. hadte8t: Sarajevoban. Területe: Bosznia és 
Herczegovina; az 1.,2., 3.,4., 5., 6., 7. és 8. sz. bosznia
herczegovinai zászlóaljak hadkieg. területe. Par.: 
br. Appel Jáno8 lov. tb. 

Katonai hadparanc8nok8ág Zá1·ában. Területe: 
Dalmáczia; a 22. sz. gyal. ezre hadkieg. területe. Par.: 
David Emil altb. 

Gyalog-hado8zlály- 8 dandárparanc8nok8ágok: ji 
1. gy. hdoszt.: Sarajevo. 1. ddr: Plevje. 2. ddr: 

Saraj evo. 7. hegyi ddr: Saraj evo. 8. hegyi ddr : Foca. 
2. gy. hdoszt.: J aroslau. 3. ddr: Rzeszów. 4. ddr: 

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

6. gy. hdoszt. : Grácz. 11. ddr: Gráez, 12. ddr: Kla
genfurt. 

7 · gy. hdoszt.: Eszék. 13. ddr: Eszék. 14. ddr: 
Pétervárad. 

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

9. gy. hdoszt.; Prága. 17. ddr és 18. ddr: Prága. 
10. gy. hadosztaly: J osefstadt. 19. ddr: J osefstadt. 

20. ddr: Königgratz. 
11. gy. hdoszt.: Lemberg. 21. ddr. és 22. ddl': 

Lemberg. 
12. gy. hdoszt.: Krakkó. 23. ddr. és 24. ddr: Krakkó. 
13. gy. hd oszt. : Bécs. 25. ddr. és 26. ddr: Bécs. 
14. gy. hdoszt. : Pozsony. 27. ddr : Pozsony. 28. ddr : 

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

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

N.-Szeben. 
17. gy. hd oszt. : N.-Várad. 33. ddr: N.-Várad. 

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

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

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

20. gy. hdoszt. (csak hadjárat alkalmával állít
tatik fel). 39. ddr: Dolnja-Tuzla (15. hadtestnél) 40. ddr: 
Banjaluka (15. hdt.). 

21., 22. és 23. gy. hdoszt. (csak hadjárat al
kalmával állíttatnak fel). 

24. gy. hdoszt.: Przemysl. 47. cldr és 49. ddr: 
Przemysl. 

25. gy. hdoszt.: Bécs. 49. ddr és 50. ddr: Bécs. 
26. gy. hdoszt. (csak hadjárat alkalmával áll. fel). 
27. gy. hdoszt.: Kassa. 53. ddr I~assa, 54. ddl': 

Lőcse. 

I 

I 

II 
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28. gy. hdoszt.: Laibach. 55. ddr: Trieszt. 56. 
ddr: Laibach. 

29. gy. hdoszt.: Theresienstadt. 57. ddr Theresien-
stadt. 58. ddr: Reichenberg. 

30. gy. hd oszt. : Lemberg. 59. ddr: Czernovitz, 
60. ddr: Lemberg. 

31. gy. hdoszL: Budapest. 61. ddr és 62. ddr: 
Budapest. 

32. gy. hdoszt.: Budapest. 63. ddr és 64. ddr: 
Budapest. 

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

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

35. gy. hdoszt.: Kolozsvár. 69. dUl: Gyula
Fehérvár. 79. ddr: Kolozsvár . 

36. gy. hdoszt.: Zágráb. 71. ddl': Fiume 72. ddr: 
Zágráb. 

Hadosztály köteléken kívül: 94. ddr: Cattaro. 96. 
ddr: Zara. 

Lovas hados~tályok. 

Lov. hadoszt : Lemberg (11. hadtest), 15. ddr: Tar-
nopol, és 21. ddr: Lemberg. Ili 

Lov. hdoszt. : Krakkó (1. hadtest), 11. ddr: Tarnow, 
20. ddr: Krakkó. 

Lov. hdoszt.: Bécs (2. hdt.), 10. és 17. dandár: Bécs. 
Lov. hdoszt. : Jaroslau (10. hdt.), 5. ddr: Jaroslau, és 

14. ddr: Rzeszów. 

Lovas dandárok. 

Törzsek: 1. és 2. (1. 19. ddr.) 3. Marburg; 4. Buda
pest; 5. J aloslau ; 6. l\1iskolcz ; 7. Temesvár; 8. Prága; 
9. Pardubitz ; 10. Bécs; 11. Tarnow ; 12. N .-Szeben ; 
13. Zágráb; 14. Rzeszów; 15. Tarnopol ; 16. Pozsony; 
17. Bécs; 18. Budapest; 19. (csak hadjárat alkalmá
val állittatik fel); 20. Krakkó és 21. Lemberg. 

19 



Gyalog e~redek. 
(Csákó, sötétkék kabát sima gombokkal, világoskék pantalló, illetve magyar nadrág, 
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1 I. Ferencz József 1761 
~ I. Sándor, orosz czár 

(" 

1741 
3 Károly főherczeg 1715 
4 Hoch- und Deutschmeister 

(Vilmos főherczeg) 1696 
5 Braumüllel' Tód., altb. 176~ 
6 I. Károly, román király 176~ 
7 Khevenhüller L. And. grf. tbn. 1691 
8 Károly István főherczeg 1647 
9 Clerfayt de Croix, K. Józs. tbn. 17~5 

10 II. Oszkár, svéd s norv. kir. 1715 
11 György, szász herczeg 16~9 
12 \ Vilmos főherczeg, tbsz. 170~ 
13 ' Starhemberg Guidobald, tbn. 1814 
14 \ Ernő Lajos hesseni nhercz. 1733 

I 15 Adolf, luxembul'gi nagyhercz. 1701 
, 16 (Varasdi) Giesl Henr. br., tbsz. 1703 

17 Kuhn Ferencz br., tbsz. 1674 
18 Lipót Salvator főherczeg 168~ 

A törzs 
állomáshe1ye 

T-roppau 
Bécs 
Bécs 

Iglau 
Miskolcz 
Budapest 
Graz 
Briinn 
Jaroslau 
Przemysl 
Budweis 
Komárom 
Krakkó 
Innsbruck 
Tarnopol 
Belovár 
Klagenfurt 
Trient 

A kieg. keret 
állomáshelye 

Troppau 
Bécs 
Kremsir 

Bécs 
Sz.-Németi 
Ujvidék 
Klagenfurt 
Bl'ünn 
Stryj 
Przemsyl 
Pisek 
Komárom 
Krakkó 
Linz 
Tarnopol 
Belovár 
Laibach 
Königgratz 
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A hajtóka . 
SZlne 

sötétpiros 
császársárga 
égszin)rék 

égszinkék 
' . rozsaSZln 
' . rozsaSZln 

sötétbarna 
fűzöld 
almazöld 
papagáj zöld 
hamuszin 
sötétbarna 
rózsaszin 
fekete 
buzérvörös 
kénsárga 
vÖl'ösbarn8 
sötétvörös 
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19 Ferencz Ferd. főherczeg ezrd. 
~O Henrik, porosz herczeg 
~1 Abensberg-Traun Otto Ferd. 

gr., tbn. 
~~ Lacy Fer. Mór gr., tbn. 
~3 L Lajos Vilmos, baden-badeni 

őrgróf 
~4 ReinHinder Vilmos br., tbsz. 
~5 Pürcker Vincze br., tbsz. 
~6 Mihály, orosz nagyherczeg 
~7 II. Lipót, belga király 
~8 I. Humbert, olasz király · 
~9 Loudon Ged. Ern. br. tbn. 
30 Vacat 
31 Frigyes Vilmos, meklenburg

streliczi nagyherczeg 
3~ Mária Terézia, császárné és 

királyné 
33 II. Lipót császár 
34 I. Vilmos, német császár és 

porosz király 
35 Sternecki D aubleb sky M. tbsz. 
36 Browne Miks. Ulys. gr., tbn. 
37 József Főherczeg, lov. tábo 
38 Mollinary Antal br., tbsz. 
39 Alexis, orosz nagyherczeg 
40 Vacat 
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1734 
1681 

1733 
1709 

1814 
166~ 
167~ 
1717 
1682 
1698 
1704 
1725 

1741 

1741 
1741 

1734 
1683 
1683 
1741 
1814 
1756 
1733 

Bécs 
Krakkó 

Kuttenberg 
Z ara 

Budapest 
Lemberg 
Losoncz 
Esztergom 
Laiba.ch 
Linz 
Pétervárad 
Lemberg 

N.-Szeben 

Plevlje 
Arad 

Lőcse 
Prága 
Reichenherg 
Nagyv~rad 
Budapest 
Debreczen 
Rzeszow 

• 

, 

r_ c 
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":I:' €LX-~ <> 'J'?' c...I. 
:1.,3 ~ 1 c:::> ____ ........ :x:-
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Győr 
Új-Sandec 

Czaslau 
Spalato 

Zombor 
Kolomea 
Losoncz 
Esztergom 
Grácz 
Prága 
N.-Becskerek 
Lemberg 

N.-Szeben 

Budapest 
Arad 

Kassa 
Pilsen 
Jungbunzlau 
Nagyvárad 
Kecskemét 
Debreczen 
Rzeszow 

feke ·t- e __ __ 
b~:zérV"orOB 
J.<Ó :I.1BA:rg~ 
~'=';:T-.-)o~J:-;.I> F ... rr ... €A 
_~:-.~<. *- __ ..... .;0. ,-".';'_ 

égszinkék f. 
rákvörös f. 

tengerzöld s. 
császársárga f. 

cseresnyevörös f. 
hamuszin f. 
tengerzöld f. 
fekete S. , , , 
csaszarsarga S. 

fűzöld f. 
világoskék f. 
csukaszin s. 

császársárga f. 

égszinkék s. 
hamuszin f. 

buzérvörös f. 
rákvörös S. 
halványvörös f. 
skarlátvörös s. 
fekete f. 
skarlátvörös f. 
világoskék S. 
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41 Jenő főperczeg ezrd. 
4Y:! Elnő Agost, cumberlandi, 

braunschw. és lüneb. hg. 
43 Grünne Fülüp gr., tbsz. 
44 Albrecht főherczeg, tn. 
45 Frigyes Agost, szász herczeg 
46 Fejérváry Géza br., tbsz. 
47 Beck Frigyes br., tbsz. 
48 Ernő főherczeg, lov. tb. 
49 Hess Henrik br., tábornagy 
50 Frigyes Vilmos L., badeni nhg. 
51 Bils Antal br., alt. 
5Y:! Frigyes főherczeg, altb. 
53 Lipót főhg, lov. tábo 
54 Starhemberg Ern. Büdiger gr., 

tbn. 
55 \ I Merkl Bud. br., tbszn. 
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~.o.s 

1701 

1685 
( 1814 

1744 
1816 
176Y:! 
168Y:! 
1798 
1715 
176Y:! 
170Y:! 
1741 
1741 

1661 
1799 

A törzs 
állomáshelye 

Czernovitz 

Königgratz 
Fehértemplom 
Pécs 
Przemysl 
Bécs 
Grácz 
Komárom 
Krems 
Sarajevo 
Kolozsvár 
Budapest 
Zágráb 

Olmütz 
Lemberg 

56 . Daun Lip. Josef Mária gr., 
thianoi herczeg, tbn. 

57 I Frigyes Josias, szász-coburg
saalfeldi herczeg, t hn. 

1684 

1689 
1763 
1682 

Krakkó 

Krakkó 
Przemysl 
Salzburg 

58 \ T-lajos Salvator föherczeg, ezre 
59 Rainer f5herczeg, tbsz. 

A J -,peJ .fArC!OR 1.>r .• JoV". t1.>. 
L .LE. Hár.rJ.or. oroSZ czúr 

1 7 9B Eger 
1 79B T eD1e 

A kieg. keret 
állomáshelye 

Czernovitz 

Theresienstadt 
Karánsebes 
Kaposvár 
Sanok 
Szeged 
Marburg 
N.-Kanizsa 
St.-Pölten 
Gyulafehérvár 
Kolozsvár 
Pécs 
Zágráb . 

Olmütz 
Brzezany 

Wadovicze 

Tarnow 
Stanislau 
Salzburg 

.o 
A hajtóka 

• SZlne 
a ~ 
o = bO· .... 

~ < 00 

kénsárga I f. 

narancssál'ga f. .. .. cseresnyevoros s. 
buzérvörös s. 
skarlátvörös s. 
papagájzöld s. 
aczélzöld f. 
aczélzöld s. 
csukaszin f. 
papagájzöld f. 
hamuszin s. 
sötétvörös S. 
sötétvörös f. 

alma:t;öld If. 
vörösbarna s. 

aczélzöld I S. 

halványvörös I s. 
fekete f. , 
nal'ancssarga I s. 
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60 Appel János br., lov. tb. 1798 
61 m. Sándor, orosz czár 1798 
69l Lajos, bajor herczeg 1798 
63 Pál Alexandrovics orosz nh. 1860 
64 Károly Sándor, szász-weimar-

eisenachi nagyherczeg 1860 
65 Lajos Viktor főherczeg, tb. 1860 
66 IV. Ferdinand, tosk. p.hg. altb. 1860 
67 Kray Pál br. t bsz. 1860 
68 Reicher József altb. 1860 
69 Jellacié György gr., altb. 1860 
70 Philippovié Ferencz br., tbsz. 1860 
71 Galgótzy Antal altb. 1860 
72 Rhonfeldi Dávid Emil tbszn. 1860 
73 Vilmos, württembergi herczeg 1~60 
74 Bouvard Frigye3 br., altb. 1860 
75 IX. Kéresztély, dán király 1860 
76 Salis-Soglio Dán. br. tbsz. 1860 
77 Fülöp, württembergi herczeg 1860 
78 Sokcevié József br., tbsz. 1860 
79 Jelacié J. gr., tbsz. (Otocaéi) 1860 
80 Vacat 1860 
81 Waldstatten János br., tbsz. 1883 
89l Sebönfeld Antal br., tbsz .. 1883 
83 Degenfeld-Schomburg Chr.gr., 

lov. tb. 1883 
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Eger 
Temesvár 
Gyulafehérvár 
Besztercze 

Szászváros 
Ungvár 
Bécs 
Eperjes 
Budapest 
Bécs 
Pétervárad 
Trencsén 
Pozsony 
Pilsen 
Theresienstadt 
Neuhaus 
Sopron 
Przemysl 
Eszék 
Fiume 
Lemberg 
Bécs 
Brassó 

Szeged 
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Eger 
Temesvár 
M.- Vásárhely 
Besztercze 

Szászváros 
Munkács 
Ungvár 

I Eperjes 
Szolnok 
Székesfehérvln 
Pétervárad 
Trencsén 
1?ozsony 
Eger 
Jicin 
Neuhaus 
Sopron 
Sambor 
Eszék 
Otocaé 
Zloczow 
Iglau 
Sz.~ Udvarhely 

Szom bathely 
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aczélzöld 
fűzöld 
fllzöld , 
narancssarga 

, 
narancssarga 
halványvörös 
halványvörös 
rákvörös 
vörösbarna 
csukaszin 
tengerzöld 
rákvörös 
világoskék .. .. 
cseresnyevoros 
buzérvörös 
világoskék 
csukaszin 

o.. .o. 

cseresnyevoros 
vörösbarna 
almazöld 
skarlátvörös 
karmazsinvör. 
karmazsin v Öl'. 

sötétbal'na 

f. 
s. 
f. 
f. 

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

f. 
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Az ezred tulajuonoRúnak 
neve 

84 Vacat 
85 Kees György lovag, tbsz. 
86 Vacat 
87 Hohenlohe-Schillingfürst 

Const, herczeg, lov. tb. 
88 Teuchert-Kauffmann Frigyes 

br., tbsz. 
89 Vacat 
90 Windisch-Graetz Lajos her-

czeg, tbsz. 
91 Fröhlich Laj os, l vg. tbsz. 
9~ König Gusztáv br., tbsz. 
93 JOEHson Alf. br., altb. 
94 Croy Lipót herczeg, lov. tb. 
95 Bodakowsky József lov., 1. tb. 
96 Bamberg Herm., lov. tb. 
97 Waldstatten György br. altb. 
98 Stránsky Ferencz, altb. 
99 I. György, görgg király 

100 Krieghammer Odön, lov. tb. 
101 SergiusAlexandrovitsch,Ol'OSZ 

nagy herczeg 
tO~ Catty Adolf br., tbsz. 

• I 
.... +-'<:..> 

-.... ;S '+-< A törzs 
I>. -~ ~ 

Q3 § .s állomáshelye 
Akieg. 
állomás 

keret 
helye 

~,..a .5 __ -====-.. -- -- ~ ----

1883 
1883 
1883 

1883 

1883 
1883 

1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 

1883 
1883 

Mostár 
Kassa 
Budapest 

Trieszt 

Prága 
Jaroslau 

Jaroslau 
Prága 
Theresienstadt 
Olmütz 
Josefstadt 
Stanis]au 
Károlyváros 
Polo. 
J osefstadt 
Klosterbruck 
Teschen 

Zágráb 
Prága 

ely Bécsújh 
Márm.-S 
Szabadk 

ziget 
a 

Cilli 

Beraun 
Grodeck 

8 

u 

. 

'nberg 

Jaroslau 
Budwei 
Komota 
M.-Schb 
Turnau 
Czortko 
Károlyv 
Triest 
Hohenm 
Znaim 
Teschen 

w , 
aros 

Békés-C 
Benesch 

auth 

saba 
au 

fi:J::5 N 
~ s...-:~; ,_r:: ..,: ~Ó t!6 

..o 
A ha:jt6ka. 6~ 

SZlne 6b'~ 
<al 

-- - - ~ . 

k .. rm"ZSinvör~\ s. 
almazöld s. 
amarantvöl'ÖS I 8. 

tengerzöld f. 

bordóvörös f. , 

bordóvörös 8 . 

amarantvörös 8. 
papagájzöld s. 
fehér f. 
sötétbarna s. 
fehér s. 
amarantvörös f. 
amarantvörös f. 
rózsaszin f. 
világosdrap f. 
kénsárga s. 
világosdl'ap s. 

kénsárga f. 
tengel'f{izöld s. 
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Vadászok. 
(Kal~pfekete tollbokrétával, csukaszinű kabát és zubbony 
fűzöld hajt6kával, sárga gomb, és pedig a tiroli vadász 
ezrednél simán, a tábori vadász zászl6aljaknál számozva, 
csukaszinű pantalló fűzöld szegélylyel az oldalvarrásokon, 

kékszürke köpeny.) 
aj Tiroli vadász ezred (1813) . 

Tulajdonos: L Ferencz József . 
Ezred-törzs: Innsbruck; kieg. ker. állom.: Inns

bruck, Brixen, Trient és Hall . 
1. zlj. Bregenz, 7. zlj. Brixen, 13. zlj. Steyr, 
2. «( N evesinj e, 8. « Bécs, 14. «( Reichenb., 
3. (C }I b k 9. « Rovereto, 
4 nns ruc , 10 Bé • « • «( cs, 

15. C( Pilsen, 
16. « Villach. 

5. «( Bozen, 11. « Trient, 
6. «( Riva, 12. (C Cavalese, 

b J Tábori vadász zászlóaljak. 

S Törzs Kiegészítő S Törzs Kiegészítő -ee -ee 
~ állomáshelye keret ~ állomáshelye keret UJ. UJ. 

1 Bihaé Theresienst. 17 Brünn Brünn 
~ Kaaden Königgratz 19 Dolnja-Tuzla Károlyváros 
4 'rarnow Rzesz6w 20 Tarvis Trieszt 
5 Brünn Olmütz 21 Lajta-Bruck Bécs , 

6 Prachatitz Pilsen 22 Prag Eger 
7 Görz Laibach 23 Konjica M.-Vásárhely 
8 Judenburg Klagenfurt 24 Sz.-Fehérvár Budapest 
9 Bruck Mim. Grácz 25 Ung. Brad. Brünn 

10 Bécs St.-Pölten 28 Gy. Fehérvár N.-Szeben 
11 Sopron Győr ~9 Miskolcz Losoncz 
12 Reichenberg Jungbunzlau 30 Lemberg Stanislau 
13 Tarnow Krakk6 81 Görz Otocaé 
16 Jagerndorf Troppau 32 Igl6 . Eperjes 

Bosznia-herczegovinai csapatok. 
(Fez, világoskék kabát alizarinvörös hajt6kával és sárga szá
mozott gombokkal. világoskék panta1l6, kékszürke köpeny.) 
1. zászlóalj: Saraj evo 7. zászlóalj: Budapest 
2. « Banjaluka 8. « Bécs 
:3. ({ Dolnja-Tuzla 9. « Sarajevo 
4. « Mostár 10. « Banjaluka 
5. «} B' 11. « Dolnja-Tuzla 
(j. « ecs 12. « Mostál' 



Lovas e~redek. 
aj D r a g o D., o 8 e z r e d e k. 

(Sisak, világoskék kabát sima gombokkal, buzérvörös czizma-nadrággal, sötétbarna köpeny.) 
• I I ..... 
~ 

po -~ Q) A törzs A keret !ll 

Az ezred tulajdonosának - -Q) ..... ..... 

A hajtóka .t:JQ) ..... 
~.S 'o >. -ce ~ po. 

..... ~o • ..... neve Q) ~ SZlne ~~ o 
~Q)ce állomáshelye ~ ,.o~ ~ 

1 Ferencz császár 1768 Theresienstad t Theresienstadt sötétvörös f. 
~ Paar Ede gróf tbsz. 167~ Olmütz Olmütz fekete f. 
3 Albert, szász király 1768 Stockel"au Stockerau sötétvörös s. 
4 Ferdinand császár 1679! Bécs-Ujhely Bécs-Ujhely I fűzöld f. 
5 I. Miklós, orosz czár 179!1 Marburg Marburg császársárga 

f. I 6 Al brecht, porosz herczeg 1701 Brünn Brünn fekete s. 
7 V. Károly Lipót, lotharingi és 

bari herczeg 1663 Brandeis E/m. Alt-Bunzlau kénsárga f. 
8 1\:Iontecuccoli Raimund gr. tbn. 1618 Parduhitz Königgratz skarlátvörös s. 
9 Piret de Bihain Jenő br., 1. tb. 1689! Czernovitz Czernovitz fűzöld s. 

10 Liechtenstein Ján. J. hg, tbn. 1640 Tarnopol Stanislau kénsárga s. 
11 J I. Ferencz József 1688 Grodek Lemberg skarlátvörös f. 
12 \ Neipperg Ervin gr6f, lov. tb. 179R Krakkó Krakkó 

, , , 
csaszarsarga s. 

13 Savoyeni Jenő hg, tábornagy 168~ Bécs Bécs buzérvörös f. 
14 Windisch-Gratz Alfréd hg,tbn 17~5 Klattau Klattau buzérvörös s. 

\ 15 l. Bechtolsbeim Antal br. alth. 1890 Enns Wels fehér • s. 
, I 

- F.,../ ---=-----. ... ~L __ ~ ~.:Iie:~~~~ S-=_ 

(tr....f~h..Jc6. 1.a.~1;I~#1.. J""X1.-~ ..... t;~ .. ~<j.tétkék !2:ó~ .. bb<...>~Y7 u ·L.a-:2;é:r..,..,....ö:r-<..>.",.. 1."1IOl.I. .... gy ..... x- ~ .. -:Il....::L.JC'~ .... ~ .. -~t..::.. t:.~ ....... '--,."."'" '~4'"".,.,,-~,-.... y) -

I '. S:? I A .?" ox;,-ed -t.'LCI..l",ja<>~:,c>"ú ·u. r~l<:: / -~ :~::; I .A. tor-Z''''' .A. 1<:E>r"'''' .A..= n _ttii ... ~ \ ~ ~,_.~,~Ó 
___ ~ ___ __ ..."", ...e;- :: 15 * 

t-s 
~ 
~ 



b) Huszár ezredek. 

<' --
b.~:z<,rV"örUH 
1~ .. , Zórv-Üri:;H 

F .... ". ~ •• -

(Csákó, attila, mente, sötétkék zubbony, buzérvörös magyar nadrág, sötétbarna köpeny) . 

• N 
00 

.-o 
~ 

Az ezred tulaj donosának 
neve 

1 I. Ferencz József 
9l FI'igyes Lipót porosz herczeg 
3 Futaki Hadik András gr., tbn. 
4 Arthur, connaughti és 

strathearni herczeg 
5 Radetzi gr. Radetzky Józs., tn. 
6 II. Vilmos, württembergi kir. 
7 II. Vilmos, német császár és 

porosz király 
8 Erdődi Pálffy Andor altb. 
9 Fogarasi Nádasdy Fer. IJipót 

gróf, tábornagy 
10 III. Frigyes Vilm., porosz kir. 
11 Windisch-Gratz J. hg, tbsz. 
19l Albert Eduard, walesi herczeg 
13 Vacat (Jász-Kun) 
14 Vladimir, orosz nagyherczeg 
15 ~álffy ab Erdőd, Mór gr. altb. 
16 Uxküll-Gyllenband Sándo altb. 

A törzs A keret Az attila A csákó ..o (u 

S ~ _________ ~ ________________ ~ ________ o·~ 
e.o~ 
~ állomáshelye 

1756 Brassó 
1743 Nagy-Szeben 
1709l Temesvár F .-Templ. 

1734 Szabadka Szabadka 
1798 Pozsony 
1734 Rzeszów Kassa 

1798 Bécs Bécs 
1696 Klagenfurt Klagenfurt 

1688 Sopron Sopron 
1741 Székes~ehérvár 
1769l Szombathely 
1800 Gyöngyös Gyöngyös 
1859 Kecskemét Kecskemét 
1859 Nyíregyháza 
1701 N.-Várad I Debreczen 
1 798 Budapest 

• SZlne 

sötétkék 
világoskék 

s. k. 

v. k. 
s. k. 
v. k. 

v. k. 
s. k. 

s. k. 
v. k. 
s. k. 
v. k. 
s. k. 
v. k. 
s. k. 
v. k. 

sötétkék s. 
fehér s. 
fehér s. 

buzérvörös f. 
buzérvöl'ös f. 
hamuszin s. 

világoskék f. 
buzérvörös s. 

fehér f. 
világoskék s. 
hamuszin f. 
fehér f. 
sötétkék f. 
buzérvörös s. 
hamuszin s. 
hamuszin f. 
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cll 

-o 
I>. ...... 
o 
~ 

1 
~ 

3 

I 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
1~ 

13 

-= --

c) Dsidás ezredek. 

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

I ...... 

I ... ~ ~ A törzs A keret Az ezred tulaj donosának ~ ;:::::: '+-< 
A czapka 'Il) 'Ii! +'> +'> 

I>.~o • 
neve ...... Il)+'> 

állomáshelye 
SZlne 

ll) ,.Q li! 
~ +'> 

Vacat 1791 Krakkó Krakkó császársárga 
Schwarzenberg Kár. Fül. her-

czeg, tbnagy 1790 Tarnow Tarnow sötétzöld 
Károly főherczeg, tb nagy 1801 LalÍcut LalÍcut buzérvörös 
I. Ferencz József 1813 Zólkiew Lembel'g fehér 
Miklós, orosz trónörökös 1848 Varasd Varasd világoskék 
II. József császár 1688 Przemysl Przemysl császársárga 
Károly Lajos főherczeg, altb. 1758 Lemberg Brzezan sötétzöld 
Bamberg Győző br., alth. 1718 Stanislau Kolomea buzérvörös 

} Fel lettek oszlatva. 
II. Sándor, orosz czár 1814 Jaroslau Stryj 

.. .. 
cseresnyevoros 

II. Ferencz, mindkét Siczilia 
kiráLya 1854 Eszék Eszék sötétkék 

N ostitz-Bienek Armin gr. ,alth. 1860 Zloczow Zloczow sötétkék 

• • 

.o I 
S <D . 
o ::: 
tL·~ 

<:L 

s. 

s. 
s. : 
s. 
s. 
f. 
f. 
s. 

f. 

s. 
f. 
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Tilzér dandárok. 

l-től 14. számig a hasonszámú hadtestparancsnokságok 
székhelyén, kivéve a 14. tüzél dandárt, mely békében a ~ .. 

számú hadtestparancsnokság alá van rendelve. 

a ) Hadtest tüzérezredek. 

(Csákó lószőrforgóval, sötétbarna kabát skarlát.vörös haj
tókával, sárga számozott gombokkal, világoskék czizma

nadrág, kékszürke köpeny.) 

1. Luitpold bajor herczeg, törzs: Przemysl; 2. Weigl 
altb., törzs: Bécs; 3. Vilmos főh., törzs: Grácz; 
4. Lenk br. tbsz., törzs: Budapest; 5. Albrecht főb., 
törzs: Komárom; 6. br. Tiller tbsz., törzs: Kassa; 
7. Lipót bajor hercz., törzs: Temesvár; 8. 1. Ferencz 
Józse!, törzs: Prága; 9. hercz. Lichtenstein J. Ven
czel tbsz., törzs: J osefstadt; 10. Fischer altb., törzs: 
Olmütz; 11. br. Smola, törzs: Lemberg; 12. Kreutz 
tbsz., törzs: N .-Szeben; 13. hercz. Lobkowitz altb.,. 
törzs: Zágráb; 14. lov. Ludwig altb., törzs: Bécs. 

b) Üteg-osztályok. 

(Öltözék mint a hadtest tüzér ezredeknél.) 

1. Krakkó; 2. Przemysl; 3. J aroslau; 4. Bécs; 5. 
Laibach; 6. Radkersburg; 7. Budapest; 8. Budapest; 
9. Somorja; 10. Pozsony; 11. Edelény; 12. Rimaszom
bat; 13. Nagyvárad; 14. Temesvár; 15. Rokycan; 
16. Prága; 17. Josefstadt; 18. Theresienstadt; 19. 
Brünn; 20. Olmütz; 21. Stanislau ; 22. Lemberg; 
23. Brassó; 24. Kolozsvár; 25. Görz; 26. Eszék; 
27. Linz; 28. Salzburg; 29. Klagenfurt; 30. Örkény; 
31. Poz~ony; 32. Lugos; 33. Prága; 34. Königgratz; 
35. Nagy-Szeben; 36. Károlyváros ; 37. Bécs; 38. 
Przemysl; 39. Bécs; 40. Igló; 41. Krakkó; 42. 
St!1nislau. 
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~ ) Vártüzér ezredek. 

(Öltözék mint a hadtest tüzér ezredeknél, de világoskék 
széles skarlátvörös szegélyzetű pantalló.) 

1. L Ferencz Józse!, törzs; 1., 2. és 3. zlj. Bécs; 
2. Sponner, törzs; 1., 2. és 3. zIj. Krakkó; 3. hercz. 
Kinsky, törzs; 1. 2. és 3. zlj. Przemysl; 4. gr. Col
leredo-Mels, törzs; 1. és 2. zlj. Póla; 5. br. Rouvroy, 
törzs és 1. zlj. Cattaro; 2. zlj. Ragusa; 6. Kollarz, 
törzs és 1. zlj. Komárom; 2. zlj. Budapest. 

•• 
d) Onálló vártüzér zászlóaljak: 

(Öltözék mint II vártüzér-ezredeknél.) 

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

e) Hegyi üteg-osztály. 

Törzs: Trient. 

f) Műszaki tüzérség. 

1. Tüzérségi szergyár és szertár, átvevő bizottság 
és műszaki tüzér század a bécsi arsenálban. 
, 2. Tüzérségi szertárak: Bergstadtl, Budapest, Bécs

Ujhely mellett, Cattaro, Eszék, Gyulafehérvár, Grácz, 
Innsbruck, J osefstadt, Károlyváros, Komárom, !{rakkó, 
Lemberg, Linz, Mostár, Olmütz, Pétervárad, Pola, 
Prága, Przemysl, Ragusa, Saraj evo, Temesvár, The
resienstadt ban. 

3. Tüzérségi fiókszertárak : Arad, Bród, Castelnuovo, 
~"ranzenfeste, Kassa, Kufsteill, Laibach, N agy-Szeben, 
Ó-Gradiska, Spalato, Trient, Trieszt, Zár:íball. 

4. Lőporgyár: Steillball és Blumanball. 

Hadmérnök! ezredek. 

(Utász-zászI6aljakká alakittatt.ak át.) 

\~ 
~iula 

1 
ten 
sw 
1~1 
net 

~ 

. 
(~\ 

• m 
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Utász zászlóaljak. (1805.) 

(Csákó' csukaszin kabát aczélzöld hajtókával és fehér 
sima go~bokkal; csukaszin pantalló aczélzöld szegély

lyeI; kékszürke köpeny.) 

1. Pozsony; 2. Linz; 3. Prága; 4. Pettau ; 5. Klos
terneuburg; 6. Krems; 7. Bud::tpest ; 8. Theresien
stadt; 9. Krakkó; 10. Przemysl; 11. Przemysl; 
12. Krakkó; 13. Hainburg; 14. Budapest; 15. Kloster
neuburg. 

Szertár: Klosterneuburg. 

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

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

Egészségügyi csapatok. (1849.) 

(Csákó; sötétzöld kabát buzérvörös hajtókával és sárga 
sima gombokkal, kékszürke pantalló buzérvörös szegély-

1yel; kékszürke köpeny.) 

Minden helyőrségi kórháznál egy-egy osztag. 

Vonat-csapatok. (1771.) 

(Csákó; sötétbaTna kabát világoskék hajtókával és fehér' 
sima gombokkal, buzérvörös csizma-nadrág; sötétbarna 

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

13. osztály: Zágráb, 14. osztály: Innsbruck, 15. osz. 
tály: Sarajevo. 

II. ezred: Budapest. 4. osztály: Budapest, 5. os~~ 
tály: Pozsony, 6. osztály: Kassa, 7. osztály: Temes
vár, 8. osztály: Nagy-Szeben. 

III. ezred: Prága. 1. osztály: Krakkó, 8. osztály: 
Prága, 9. osztály: Josefstadt, 10. osztály: Przemysl 
11. osztály: Lemberg. ,. 

Vonatosztagok : Sarajevo és Mostár. 
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Vonat-szertár: Klosterneuburg, vonatszertár-fiók: 
Budapest és Sarajevo. 

Katonai rendőrség. 

(Csák6; sötétzöld kabát buzérvörös hajtókával és sárga 
gombokkal; kékszürke pantalló; ké~szürke köpeny.) 
Egy-egy osztag Krakkóban és Lembergben. 

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

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

kékszürke köpeny.) 
Lótenyész-intézetek. 

a) Cs. kir. lótenyész-intézetek. 
. , 

(Oltözék mint a vonat ezredeknél, de sárga gombokkal.) , 
Allami ménp,s: Radautzban és Piberben. 
Méntelepek: Drohovicze, Gráez, Klosterbruck, Prága 

(Strahow) és Stadlban Lambach mellett. 

bJ M. kir. lótenyész-intézetek. 
(Öltözék mint a huszároknál, de sötétbarna attila.) 

Allami ménesek : Kisbér, Bábolna, Fogaras, Mező
:hegyes. 

Méntelepek: Debreczen, N.-Kőrös, Székesfehérvár, 
;S.-Szt-György, Zágráb. 

PÓt-Iovazá.si bizottságok. 

1. Budapest, 2. Szeged, 3. Lemberg; 4. Rzeszów. 

Pót-Iótelepek. 

Billak, Puszta-Sári és N agy-Daád. 

K t • I'" k ' ". t' tek a ona1 neve 0- es epzo-1n eze · 

1. Katonai árvaház: Fischau Bécs-Ujhely ln ellett. 
2. Hadapród iskolák: aj gyalogsági : Bécs, Buda

pest, Prága, Károlyváros, !(arthaus, Lobczo\v, Nagy
Szeben, Triest, Liebenau, Pozsony, Inu8brllck, Te-
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roesvár ; b) lovassági: Weisskirchen (Morva); c) utász: 
Hainburg; d) tüzérségi: Bécs. 

3. Katonai alreáliskolák: St.-pölten, Kőszeg, Kis-
~ral'ton, Kassa. 

4. Katonai főreáliskola: Weisskirchen (Morva). 
5. Katonai akadémia: Bécs- Ujhely. 
6. Műszaki katonai akadémia: Bécs. 
7. Katonai vívó- és tornatanári tanfolyam: Bécs

Uj hely . 
8. Tiszti leánynevelő-intézet: Hernals és Sopron. 
9. Legénységi leánynevelő - intézet: Erdberg és 

Szatmár-Németi. 
10. Hadi iskola: Bécs. 
11. l\iagasabb tüzérségi tanfolyam: Bécs. 
12. Magasabb hadmérnöki tanfolyam: Bécs. 
13. ~üzérségi törzstiszti tanfolyam: Bécs. 
14. Altalános törzstiszti tanfolyam: Bécs. 
15. lladbiztosi tanfolyam: Bécs. 
16. Elelmezési hivatalnoki tanfolyam: Bécs. 
17. Katonai orvosi tanfolyam: Bécs. 
18. Katonai állatorvosi tanfolyam: Bécs. 

Katonai földrajzi intézet. 
Bécsben. 

Helyőrségi kórházak. 

1., 2. Bécs, 3. Przemysl, 4. Linz, 5. Brünn, 6. Olmütz, 
7. Grácz, 8. Laibach, 9. Triest, 10. Innsbruck, 11. Prága, 

. 12. J osefstadt, 13. Theresienstadt, 14. Lemberg, 15. 
I~rakkó, 16., 17. Budapest, 18. Komárom, 19. Pozsony, 
20. Kassa, 21. Temesvár, 22. N .-Szeben, 23. Zágráb, 
24. Ragusa, 2El. Sarajevo, 26. }lostár. 

Ruházati raktárak. 
1. Brünn, 2. Budapest (fiókok: Gyula-Fehérvár és 

Sftrajevo), 3. Grácz, 4. Kaiser-Ebersdorf. 

·l)n!,ll.m~~~ Helyőrségi szállító-házak. 
: BI~I~~ Bécs, Budapest, Brünn, Bród, I{rakkó, Lemberg, Ol. 

IIJllS!I~r~ 1r lnütz, Prága, Przemysl, Sarajevo, Triest. 
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Katonai rokkantak háza. 
(Csukaszin kabát skarlátvörös hajtókával és sárga sima 

gombokkal, világoskék pantalló, kékszürke köpeny.) 
1. Bécs (fiók: Neulerchenfeld), 2. Prága, 3. Nagy

Szombat, 4. Lemberg. 
Katonai fegyintézet. 

. 

Möllersdorf. 
Várfogházak. 

Arad, Eszék, Pétervárad, Theresienstadt és Ko-, 
marom. 

Katonai élelmezési raktárak. 
, Arad, Bécs (fiók: Bruck), Budapest, Brünn, Bród (fiók: 

O-Gradiska), Gyulafehérvár (fiók: Kolozsvár), Cattaro 
(fiók: Castelnuovo), Komárom (fiók: Győr), Czernovitz, 
Eszék, Pécs, Fiume, F:ranzensfeste (fiók:" Bozen), Grácz, 
Klagenfurt, N agy-Várad (fiók: Debreczen), Görz, N agy
Szeben, Innsbr., J osefstadt, Kassa (fiók: Eger), Krakkó, 
Brassó, Laibach, Lemberg, Linz, Marburg, Munkács, 
Sopron, Olmütz, Pétervárad, Pola, Prága, Przemysl, 
Pilsen, Pozsony, Ragusa, Risano, Rzeszów, StanisIau, 
Tarnow, Temesvár, Theresienstadt, Trient (fiók: Riv a) , 
Tl"iest, Zágl"áb, Zára (fiók: Spalato). 

Banjaluka, Bilek, Dolnja-Tuzla, Gorazda, Mostar, 
Plevlje, Travnik és Sarajevo, Trebinje. 

Katonai ágyraktárak. 
Bécs, Budapest, Podgorze (Krakkó mellett), Lemberg 

, P' es raga. 
Katonai pénztárak. 

Bécs, Budapest, J osefstadt, Sarajevo (fiók: Mostár). 

Műszaki igazgatóságok. 
Krakkó, Przemysl, Bécs, Linz, Grácz, Klagenfurt, 

Triest, Pola, Budapest, Pécs, Pozsony, Komárom, 
Kassa, Miskolcz, Temesvár, Arad, Prága, Budweis, 
Josefstadt, rrheresienstadt, Brünn, Olmütz, Lemberg, 
Czernovitz, N.-Szeben, Gyulafehérvár, Zágráb, Eszék, 
Dolnje-Tuzla, Gorazda, Banjaluka, Mostár, Trebinje, 
Plev lj e, Pétervárad, Innsbruck, Brixen -Franzensfeste, 
Trient, Zára, Ragusa, Cattaro, Sarajevo, Bilek, J al"oslau. 
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Cs. és kir. hltdi tengerészet . 
Tenge1'észeti parancsnok: a közös hauügyminisz

terium tengerészeti csoport főnöke: Ste1'necki é8 ehren
steini Daublebsky Miksa br., tengernagy. 

*** 
Cs. és kir. hajóhad. 

I. Vértes hadihajók: Kronprinz Rudolf, Kronprin
zessin Stefanie (toronyhajók), Tegetthoff, Custozza, 
Erzherzog Albrecht, Don J ouan d'Austria, Kaiser Max, 
Prinz 'Eugen, Kaiser (casematthajók), Habsburg (pán-
czél fregatt). . 

II. Ozirkáló hajók: Kais. u. Kön. Maria Theresia, 
Kaiserin Elisabeth, Kaiser Franz J os ef I (torpedó kos 
hajók); Panther, Leopard, Tiger, Zara, Spalató, Sebe
nico, Lussin (torpedó haj ók); Meteor, Blitz, Komet, 
Planet, Trabant, Satellit torpedó járművek). 

III. Torpedó naszádok: Adler, Falke, Habicht, 
Sperber, Bussard, Condor, Uhu, Geier, Kranich, lbis, 
Würger, Reiher, Flamingo, Marabu, Weihe, Secretar, 
Harpie, Gaukler, Elster, Rabe, Krahe, Staar, Kukuk, 
Kjbitz, (I. oszt.); Nr. IX-XXXIX. (Il. oszt.); Nr. 
I-VIII. (III. oszt.) 

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

Salamander. 
VI. M9nitorok: Maros, Laitha, Kőrös és «a». 
VII. Allomási és kiküldetési hajók: Radetzky, 

Laudon (fre gat) ; Donau, Saida, Erzh. Friedrich, Fa
sana, Zrinyi, Frundsberg, Aurora (corvet) ; Hum, 
Nautilus, Albatros, Kerka, Narenta, Sansego (ágyu 
naszád); Andreas Hofer, Taurus (kerekes gőzös). 

VIII. Kikó'tői és tengerpa1·ti szolgálatra: Grille, 
Gemse, Triton, Hippos, Büffel, Dromedar. 

IX. Iskola hajók; Novara, Erzh. Ferdinand Max, 
Alpha, Schwartzenberg, Artemisia, Cameleon, Mi
nerva, Möve, Bravo. 
. X. Laktanya hajók: Salamander, Bellona~ Gal'guano, 
Dalmat, Helgoland, (Hulk). 

20 
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~agyar kir. honvédség. 

Magyar királyi honvédelmi. miniszter: 

Komlós-keresztesi báró Fejérváry Géza, tábor, 
szernagy, v. b. t. t., kam., a L. r. n. k., 1. v. k. r. l.
Sz. I. r. k. k., M. T. r. lvg., a cs. és k. 46. gy. e. tul. 

Államtitkár: 

Vaiszkai és bogyáni Gromon Dezső, II. oszt. v. 
k. r. 1., Sz. 1. r. k, k. 

*** 

f 

~ 

~ 

Pa 

( 
I 

iri. k. honvéd-főparancsnokság Budapesten. I 1 
" Főparancsnok: O császári ps királyi Fensége Józse! 

(Kál'oly Lajos) főherczeg, lovassági tábol'nok. 
Főparancsnoki adlatus : Forinyák Gyula altb., v. b. t. t. 

I. honvéd-kerület: Budapesten. 

Parancsnok: Pókay János altábornagy. 
79. honvéd gyalogdandár : Budapesten. 
1. gyalog ezred : Budapesten. 1. és 2. zlj : Buda

pesten. 3. zlj.: Félegyházán. 4. zlj.: Budapesten. 
2. gyalog ezred: Gyulán. 1. és 2. zlj: Gyulán. 

3. zlj: Jászberényben. 
80. honvéd gyalog dandár : Debreczenben. 

3. gyalog ezred: Debreczenben. 1., 2. és 3. zlj. 
Debreczenben. 4. zlj: Zilahon. 

4. gyalog ezred: Nagy-Váradon. 1. és 2 .. zlj: Nagy-
Váradon. 3. zlj. Boros-Jenőn. 

II. honvéd-kerület: Szegeden. 

Parancsnok: Pacor Kálmán altábornagy. 
45. honvéd gyalogdandár : Szegeden,. 

5. gyalog ezred: Szegeden. 1. és .2. zlj: Szegeden. 
3. zlj: N agy-Becskereken. 4. zI]: Szeged~n. 
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6. gyalog ezred: Szabadkán. 1. zlj : Szabadkán. 2. zlj. 
Zomborban. 3. zlj: Ujvidéken. 

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

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

3. zlj: Aradon. 4. zlj: Orsován. 

III. honvéd-kerület: Kassán. 
Parancsnok: Say Győző altábornagy. 

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

Eperj esen. 4. zlj. Iglón. 
10. gyalog ezred: Miskolczon. 1. zlj: Miskolczon .. 

2. zlj: Egerben. 3. zlj: S.-A.-Ujhelyt. 

78. honved gualogdandár: /::Jzatmár
Németiben. 

11. gyalog ezred : Munkácson. 1. és 2. zlj: M unká
cson. 3. zlj : Ungvárt. 

12. gyalog ezred: Szatmár-N émetiben. 1. zlj: Szat
ruár-N émetiben. 2. zlj : Mármaros-Szigeten. 3. zlj:: 
N agy-Károly ban . 

IV. honvéd-kerület: Pozsonyban. 

Parancsnok: Jelentsik Vincze altábornagy. 

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

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

csénben, 3. zlj: Rózsahegyen. 

74. honv. gyalogdandár: Nyitrán. 
14. gyalog ezred: Nyitrán. 1. zlj: Nyitrán. 2. zlj: 

Léván. 3. zlj : Nyitrán. 
16. gyalog ezred: Beszterczebányán. 1. zlj : Besztercze-

bányán. 2. zlj : Balassa-Gyarmaton. 3. zlj : J olsván_ 

20'" ',' 
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V. honvéd-kerület. Székesfehérvárt. 

Parancsnok: Andrásffy Gyula altábornagy. 

81. honvéd gyalogdandár : Székesfehérvárt. 
17. gyalog ezred: Székesfehérvárt. 1. és 2. zlj: 

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

Sopronban. 3. zlj: Kőszegen. 

82. honvéd gyalogdandár : Pécsett. 
19. gyalog ezred: Pécsett. 1. és 2. zlj: Pécsett. 

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

Kanizsán. 3. zlj: KÖ1"menden. 
Fiume,i század keret. 

VI. honvéd-kerület: Kolozsvárt. 

Parancsnok: Hild GyuJa altábornagy. 

75. honvéd gyalogdandár : Kolozsvárt. 
21. gyalog ezred: Kolozsvárt. 1. zlj : Kolozsvárt. 2. zlj.: 

N agy-Enyeden. 3. zlj: Kolozsvárt. 4. zlj: Deésen. 
22. gyalog ezred: Maros-Vásárhely t. 1. zlj : M.-Vásár

helyt. 2. és 3. zlj: Beszterczén. 

76. honv. gyalogdandár : .N'agy-Szebenben. 
23. gyalog ezred: N agy-Szebenben. 1. zlj: N.-Szeben

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

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

VII. horv.-szlavon honv.-kerület: Zá.grábban. 
Parancsnok: Lukinácz Ede altábornagy. 

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

2. zlj. Varasdon ; 3. zlj: Balovárt.. 
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26. gyalog ezred: Károlyvárosban. 1. zlj: Szvarcsán • 
~. zlj: Ogulinban. 3. zlj: Goszpicsban. 

84. honvéd gyalogdandár : Zágrábban. 
27. gyalog ezred: Sziszeken. 1. és 2. zlj: Sziszeken. 

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

3. zlj: Zimonyban . 

Honv. lovassági felügyelő Budapesten . 

Zoltán Elek tábornok. 

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

oszt.: Szegeden. 
4. huszár ezred: Kecskeméten. I. oszt: Baján. II. 

oszt.: Kecskeméten. 
9. huszár ezred: Maros-Vásárhelyt. I. oszt. : Maros

V ásárhelyt. II. oszt.: Segesvárt. 

2. honvéd lovasdc(;ndár: Budapesten. 

1. huszár ezred: Budapesten. I. oszt.: Budapesten. 
II. oszt.: Jászberényben. 

2. huszár ezred: Debreczenben. I. osztály: Gyulán. 
II. osztály: Debreczenben. 

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

6. huszár ezred: Váczon. I. oszt.: Ersekujvárt. II .. 
oszt. : Váczon. 

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

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

Keszthely. 
10. huszár ezred: Varasdon. I. osztály: Varasdon. 

II. oszt.: Verőczén. 
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M. kir. honvédségi intézetek. 

Ideigl. m. kir. honvéd·fötö·'rvényszék Budape8ten. 
M. kir. honv. fÖ'I'uharaktári bizottság Budape8ten. 
M. kir. honv. jegyverzeti bizott8ág Budape8ten. 
M. kir. honv. lőszm'-bizottság Pozsonyban. 
Budapesti m. ki'l·. honv. tér-patranc8nokság. 
M. k. kiizp. honv. lovastiszti tanfolyam Budapesten. 
M. kir. honv. Ludovika-A.kadémia Budapesten. 
M. ki'l·. honv. tö'rz8tiszti tanfolyam Budapesten. 

Cs. kir. Landwehr. 
(Osztrák honvédség.) 

08. kir. Landwehr-minisztm': gróf Welsersheimb 
Zenó altb. 

Landwehr-főparancsnok8ág: O cs. és kir. Fensége 
Raine'l' főherczeg, tbsz. - Adlatus: . . . . • . 

Landweh'l'-parancsnokságok: (az illető hadtest
_ parancsnokságok). 

Landwehr gyalogság.* 
1. 1. Landwehr ezred: (1. Landwehr zlj. Bécs-

2. Korneuburg, 18. Znaim) 2. (6. Linz, 7 . Wels, 
8. Salzburg); 3. (20. Cilli, 21. Marburg, 22. Grácz); 
4. (23. Leoben, 26. Klagenfurt, 27. Villach) ; 5. (24. 
Rudolfswerth, 25. ~aibach, 72. Triest, 73. Mitterburg, 
74. Görz); 6. (41. Eger, 50. Bischofteinitz, 51. Plan); 
7. (34. Beraun, 35. Pilsen, 36. Klattau, 47. Pisek) ; 
8. (28. Budweis, 33. Prága, 45. N euhaus, 46. Tábor); 
9. (39. Leitmeritz, 40. Brüx, 42. I{omotau); 10. (37. 
Jungbunzlau, 38. Cseh-Laipa, 48. Kuttenberg, 49. 
Cseh-Bród); 11. (29. Königgratz, 43. Jicin, 44. Trau
tenau) ; 12. (30. Hohenmauth, 31. Csasziau, 32, 
Német-Bród); 13. (15. Olmütz, 16. Schönberg, 19. 
Morva-Trübau); 14. (12. Kremsier, 13. Brünn, 14. 
Iglau) , 15. (9. Troppau, 10. Teschen, 11. Jagerndol'f, 

* A vastagabb nyomatú szám a z!írjel elött aLandweh! 
gyalogezred számát, a zárjel között vast8:ga~~ nyomatll 
helység neve az ezredtöl'zS állomáshelyét leloh. 
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17. Weisskirchen) ; 16. (52. Krakkó, 53. Tarnow, 54. 
'Vadowice, 60. Uj-Sandec) 17. (55. Rzeszów, 56. Kol
busz ov, 57. Sanok, 58. Jaroslau), 18. (59. Przemysl, 
61. Sambor, 65. Stryj, 68. Grodek); 19. (63. Lemberg 
64. Zolkiew, 67. Zlocz6w, 71. Tarnopol); 20. (62. 
StanisIau, 66. Kolomea, 69. Czortkow, 70 Buczacz); 
21. (3. St. Pölten, 4. Bécs-Uj hely, 5. Krems). 22. (75. 
Radantz, 76. Kotzmann, 77. Csernovitz, 78. Suczawa). 

II. 79. Landwehr zlj: Zára; 80. Spalato; 81. Ra
gusa; 82. Cattaro. 

Landwehr lovasság. 
I. L an dweh1' dragonyo8 ezredek: 

1. sz. keret: Stockerau, 2. sz. keret: Prossnitz, 
3. sz. « Wels. 

melO ni~if::: II. Landwehr dZ8idá8 ez'redek: 

llj, ~fu 
1, [I~ 

~, ~~, ~~lw 
Illacn) ; ~,I}' 

J, MilteroM
1 

~tz, ,it ~H~ 
lU, 41, ~~t, 
~, ~, riOC~, 
~!au); j~, il 
I l 
U!ienue~! l 
,I ! 
,im, U, ~ 
~~aiul~ I: 
lCllOn~e~1 I 
l, ~r!nl, II. 

t J~~ro[ 

,N lé 
'Jot Di; 

l~li, 

1. sz. ~keret: Kolomea, . sz. keret: Hohenma~th, 
3. sz. keret: Sambor. 

III. Lova8ított Landwehr dalmát ló·vé8zek. Keret: 
Sinj. 

* 
Tirol és Yorarlberg honvédelmi főhatósága. 

Elnök,: Tirol és Vorarlberg helytartója. 

Landwel~r - parancsnokság Innsbruckban. 
Parancsnok: a 14. sz. hadtest parancsnoka. 
Országo8 ló'vé8z-zá8zlóaly'ak: r. Schwaz; II. Inns

bruck; III. Imst ; IV. Meran; V. Bozen; VI. Bruneck ; 
VII. Mezzolombardo; VIII. Trient; IX. Riva; X. 
Bregenz. 

Lova8ított or8zágo8 ló·vészek. Keret: Innsbruck. 
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, , 
II. POLGARI CZIMTAR. 

Közös m 'iniszteTiumok. 
I. cs. és kir. közös külügyminiszterium. 

Miniszter: Köröspataki gróf B..álno ky Gusztáv, : ~ik[b 
aranygyapjas vitéz, a Szt L r. n. k., a L. r. lov. 
kamarás, v. b. t. t., tbszn. stb. 

II. Cs. és kir. közös pénzügyminiszterium. 

Miniszter: Nagy-kállói Kállay Benjámin, aL. r. 
n. k., a Szt L r. lov., v. b. t. t., kamarás 

III. Cs. és kir. közös hadügyminiszterium. 

Miniszter: Krieghammer Ede, 1. o. V. k. 1". Iv., 
k .. é. k. (hdm), v. b. t. t., lov. tábo 

Cs. és kir. közös legfőbb számszék .. 

Elnök: Zékelyi Tóth Vilmos) L. r. n. k., v. b. t. t . 
.... t ...... t ....... t ... 
"i' "i'~' 

Magyar kir. miniszteTelnökség. 
Miniszterelnök: dr. WekeTle Sándor, 1. o. v. 

k. 1., v. b. t. t., a pénzügyminiszterinm vezetésével 
megbizva. 

Államtitkár: Tarkovich József. 

ff O Felsége s.ze1nélye köriili tjl~. l~l'r. 
miniszteT'i U1'Jt. 

Miniszter: Tisza Lajos gr., L.r. n. k., v. b. t. t., kaul 

HOTv.-szlav.-dalm. kir. I}Jl/l11/isz 
Miniszter Josipovich Imre. 

'lll. 

oz. 

oszt, 
illető 

V, 
mar 
Szt. 
Ger 
k, h 
oszt. 
,ese 
tan, 
a 
Imr 
Laj 
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lJI. kiT. belügyminiszteriunt. 

~1iniszter: HieTonYtrti KáTOly, L. r. k. ~ .. 
Allamtitkár: gr. Anarassy Gyu;la és br. Jo

sik a Salnu;. 
Elnöki ügyosztály: oszt. vez.: Hnszár Kálmán 

ez. min. tan. 

I. Közjogi főosztály: oszt. főn.: dr. Bezerédj 
Viktor min. tan. 1. Közjogi ügyosztály: oszt. veze : 
Székely Elek oszt. tan. - 2. Földtehermentesitési ügy
osztály: oszt. vez.: K rizsik Sándo/r oszt. tan. -

II. Várm.egyei főosztály: oszt. főn.: TorkoS" 
László min. tan. 

III. Városi főosztály: oszt. főn.: dr. Fasch6 
Moys Sándor min. tan. 5. Törv. hat. joggal felr. 
városi ügyosztály: oszt. veze : ....... . 
6. Rend. tan. városi ügyosztály: oszt. vez.: Marrek 
Ede titk. 

IV. Községi főosztály: oszt. főn.: Széll Ignácz 
ez. min. tan. - 7. Községi közigazgatási ügyosztály: 
oszt. vez.: Huszár Péter oszt. tan. - 8. Községi 
illetőségi ügyosztály: oszt. vez.: Kaffka László titk. 

V. Rendőri főosztály: osztály főnök: J ekel- és 
margitfalvi Jekelfalussy Lajos min. tan., a 
Szt. I., a L. és a 3. o. V. k. r. lvg., a pápai Szt. 
Gergely r. k. k. és a II. o. szerb Takova r. tul. sz. 
k. honvéd lovas alezredes. - 9. Kihágási ügyosztály: 
oszt. vez.: dr. MartinovichElek oszt. tan, - 10. Rendőri 
(esendőri) ügyosztály: oszt. vez.: Liptai Lajos, oszt. 
tan. - Beosztva: Bulyovszky Aladár, Szabó Laszló 
a F. J. r. 1. és Madách László, titkárok, dr. Kégl 
Im1'e . és Pet1'óczy Lajos, segéd-titkárok, Szeme-re 
Lajos és Vásárhelyi Gyula, fogalmazó-gyakornokok. 
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VI. Közegés~ségügyi főosztá.ly: oszt. főn.: dr. 
·~l~y.~er Ko,rnel oszt. tan. - 11. Közegészségi igazga
ta~u ugyosztaly: oszt. vez.: Sacelláry Mihály titkár 
12. I{.órházi és tébolydai ügyosztály: oszt. vez.; 
Buth Károly oszt. tan. 

VII. Jótékonysági főosztá.ly: oszt. főn.: rajnai 
.és körösladányi Stesser József ez. min. tan. -
13. Betegápolási ügyosztály: oszt. vez.: gr. K01'nis8 
Em'il ez. oszt. tan. - 14. Alap- és jótékonysági 
ügyosztály': ószt. vez.: Forray Ferencz oszt. tan. 

VIII. Arva ügyi főosztály: oszt. főn.: Krancz 
~~József min. tan. - 15. Árvaügyi közigazga~ási ügy
osztály: oszt. vez.: . . . . . . .16. Arvaügyi 
határozati ügyosztály: oszt. vez.: Vajda Ottó oszt. tan. 

A belügyminiszteri számvevőség. Igazgató.: 
Payer Béla. - Számtanáesos: Gogolák József. 
Számvizsgáló: Szaplonczay Mihály. 

Országos levéltár: levéltárnok Pauler Gyula 
Országos közegészségügyi tanáos: elnöke dr. 

. Kovács József. 
Fiumei magyar kir. tengerparti kormányzó: 

gróf Battyány La:jos. 
Fővárosi állami rendőrség: főkap. dr. Sélley 

Sándor. *** 
Törvényhatóságok. * 

aj Mégyék. 
Abauj-Torn,a m.: fp. Péehy Zsig., alpe Fabián 

"Ján., fj. ifj. Hammersberg Lász. Fsz.~. ,O~~reháti j.,: 
Géczy Gy. Gó'nczi j. " ifj. Puky ~. F,,,:z.er~ J. : Bodnar 
Er. Ka.ssai j.: l\Iauks Fer. Sz~kszo~ J. : Puky Istv. 
Tornai j.: Gedeon Al. 

Alsó-Fehér m.: fp. Zeyk Dániel, alpe Csató 
Ján., fj. Török Bert. Fszb. -f1lvir:czi j.:. ~amó Vi~1l1. 
Balázsfalvi j.: Simonfy AlaJ. K~senyedt J. : Pongl'acz 

* Röviditések : fp. = főispán, alpe =- a~isp~n, fj. =- fő
jegyző fszb. = főszolgabiró, m. = megy e , J.=Járás, Rend. 
tan. v~r. = Rendezett tanácsu város, pm. =polgÁ.rmester. 
rk. = rendőrkapitány. 

G, Magya 
Ikrich Arn, 
Irote K, 
B. tk. 
rk, Roska 
~ombory 
Herepei 

Araa 
fj, ifj. D, 
pécskai J,: 
Ternovatl 

aeyzer 
Peczely 

Árva 
J6zs., fj, 
Vári j.: 
Jen. NI' 

Bács
En., fj, 
Dusán" 
Zsig. 
Pet. 
Kál'. 
Gy. 
Z8ablyai. 
Zenta rt 
l'k. Rozsn" , 

I Baran 
~ . Sey 

• • nyavan J. 
BenyoV8z 
Kiss Alad 
Bars 

~. dr. R 
Finka Sá 
marólhi j 
Vneoélyi 
II!L:ceOany 
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G. llIagya/r-igeni j.: Köblös Mik. Ma1'os-újvári i.: 
Ikrich Arn. Nagy-enyedij.: Szász Józs. Vereapatakij.: 
Imre IC Rend. tan. vá'r. Abrudbánya: pm. Boér 
B. rk. Képes Fer. Gyulafehé'rvár: pm. N ovák Fer., 
rk. Roska Józs. Nagy~Enyed: pm. Kovács Gyula, rk. 
Sombory Sándor. Vizakna : pm. Szőcs József, rk. 
lIerepei Károly. 
. Arad nü.: fp, Fábián Lász., alpe Szatmáry Gy. 
fj. ifj. D. Nagy Laj. Fszb. Aradi j.: Ortutay Gyula, 
Pécskai j.:Vásárhelyi Géza. Világosij.: Kabdebo Kálm. 
Ternovai j.: Kiss Laj. Radnai i.: Csukay Sándo 
Nagy-halmágyi i.: Páris Gáb. Boros-sebesi i.: Para
deyzer Laj. Boros-jenői j. Monti Alaj. Kis-jenői j. : 
Peczely El. Eleki j.: Jank Ján. 

Árva m. : fp. Szmrecsányi György, alpe id. Csillaghy 
J6zs., fj. . . . . Fszb. Kubini i.: Zmeskal Alad. 
Vári j.: dr. Klinovszky Lén. Trsztenai j,: Mutnyánszky 
J en. Námesztói j.: Szmetanay Ján. 

Bács-Bodrog m. : fp. Sándor Béla, alpe Schmausz 
En., fj. Karácsony Gy. Fszb. Z011~bori j.: Popovics 
Dusán~ Zentai j.: Matkovics Laj. Almási j.: Deák 
Zsig. O-becsei j.: Gombos Béla. Topolyai j.: Császár 
Pát. Ujvidékij.: Kolozsváry Sándo Kulai j.: dr. Molnár 
Kár. Apatini j.: Ribiczey Béla. Palánkai j.: Csupor 
Gy. Hódsági j.: Vissy Józs. Titeli j.: Vojnits István, 
Zsablyai j.: Mihailovits C. Bajaij.: Latinovits Gy.
Zenta rend. tan. város: pm. Boromisza János, 
rk. Rozsny Aur. 

Baranya m. fp. Ka,rdos Kálm., alpe Szily Lász., 
fj. Sey Lajos. Fszb. Pécsi i.: Forray Iván. Bara
nyavári j. : Antal P. M okácsi . j: Trixler K. Siklósi i. : 
Benyovszky M. Pécsváradi j.: Széh Kár. Hegyháti j. 
Kiss Alad. Szt-lőrinczi j.: Polgár Jen. 

Bars m.: fp. Kazy Ján., alpe Dombay Vilm., 
~i· dr. Ruffy Pál. Fszb. Garam-szent-kere8zte8i i. : 
Finka Sándo Lévai j.: Orcl6cly Endre. Aranyoa
maróthi j.: dr. Kiss Mih. Oszlányi j.: Lüle J án. 
Verebélyi j.: Dillesz Sándo - Rend. tan. vár. Kó'r
máczbánya: pm. Chabada Józs., rk. Palkovits Em. Léva: 
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pm. Máriássy Ist., rk. Konya J 6zs. U}banya' pm 
VolálJszfY Fer., Koperniczky J 6zs. . . 
. B~k~s ;n.,' fp. Tallián Bél., alp. J ancsovics Pál 

~l. Fabl'l Sand. Fsz~. C!,!/u,lai j.: Kö:vér Lász. Osabai j.; 
~ztraka G,y~y. ,Bekest J.: POpOVICS Szilv. Szarvasi 
J.: Krecsmarlk Jan., Szeghalmij.: Ambrus Sándo Oros-

:n~, lan, ,vitT. 
]emesch ] er. 
~~~n~& nu·: 
Inn" fj. Krist6fi 

házi j.: dr. Bartóky J. Gyomai}.: Rohoska Mih.
Rend. tan. vá?'. Gyula; pm: D~tkay Bél.,rk.dr. Bodóky Z. 

l!ereg. m.,' fp. Lonyal Sand., alp. J obszty Gy., ~i· 
TaJnél Öd. Fszb.: Tiszaháti i.: id. Lónyay Sándo 
Kászonyij.: Ekkel Elem. Felvidéki}. : Komlósy Gygy. 
Munkácsi j.: Pintér J 6zs. Szolyvai}.: Balajthy Mór.
Rend. tan. vá?'. Beregszász: pm. Buzáth Karn., rk. 
Balás János. Munkács: pm. Csech Laj. rk. Fazekas B. 

Besztercze-Naszód m.: fp. gr. Bethlen Pál, 
alp. gr. Lázár ,Ist. fj. Kualesz God. Fszb. Naszódi j.: 
Bodó Kálm. O-radnai j.: dr. Hunyadi Im. Jaádi j. : 
Storch GU8zt. B esenyői j.: Schiffbaumer Samu. -
Rend. tan. vár. Beszte?'cze: pm. Pellion Márt., rk. 
Kőszegvári Gyula. 

Bihar m.,' fp. Beöthy Lász., alp. Beöthy And., 
~i. Szunyogh Pét. FS,zb. Kó"zponii}. : Kiss El. Szalárdi 
j. : Veitersitz Ján. Elesdi j.: dr. Miskolczy Fer. Mező
keresztesi j.: Ercsey Dezső. Berettyó-úJfalusi j.: 
Szunyogh Lor. Tordai j.: Vattay G. Székely~~idi/.: 
Kovásznay Marcz. Dm'ecskei}.: Fra~er Ba:'. M.a.(,.gtt~a.~J.: 
Morvay Tih. Szalontaij.: N agy Mar., Osé.ffa~.I.: Bo~o~y 
György. Tenkei j.: ,Kékus Istv. Er-n:t~a.lYfal1!~ J. : 
Dobozy K. Beéli j. : Edes G. Magyar-cse~~LJ.: ~ylsztor 
Al. Belényesi j.: Beliczey Sándo Vaskoh~J.: FeJér And. 

Borsod m.: fp. b. Vay B., alp. Melczer .Gy., 
fi. Lévai J 6zs. Fszb. Miskolczi j .. : .Szepesy ZSlg~. 
Mezö-csáthi j.: Feyér End. Eg1'l J:: Ga~znel' try. 
8zent-pétm.i.j.: Vadnay Istv. 8zendre~ J. :. Zsor~ Gl1szt. 
Ózdi j.: Csépányi Ig. Rend. tan. vnr. Mlsh-oh'z: 
pm. Soltész Nagy Kál., rk. Lukács Bél. 

Brassó m.: fp. Maurer Mih: alp: Tompa, Sfi~d . 
íj. dr. Jekel Fr. Fszb. Hétfalusi J.: Henher Gab. l' el
v'idéki j.: Kostend Vilm. Alvidéki j.: pildner Fer. -

l~la~~!~ki j, ,: !3i 
~~áC8háZ(bt J: : 
!ffi, ~laior ~hk. 
Mkm: fp. 

lun,Fs~b, OsíkoS 
,Ill j,: ~1iM.ly 
~l,.tö!~ye8i j. : 
~161'6da: pm. 
~~ongrád 

' ~Sl~" fj. Cicat~ 
~, Csongrádi I 
neh }ult, - ~ 
, . . , rl 
E~zterg o 

\Mút~ K~l., f 
vlczky Győz . 
Eszi 61'g om : 

Fej er 
~ , ~züts A 
MOÓ1'i j.: l 
VaáH j,: 1 

Hoq arq 
~l~r" l). ~ 
T&fC8Vál'i 

!r~ft,~i j. 
Gomö 

~ . ~)h~l 
Na~y·1'ö 
l\nar 
~zontá(1 
tagll EO 

tk. ~i~ 
tk. ~ze' 
tk. ill 
Q' • 

~an(tl) 
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Rend. ta·n. vár. Brassó: pm. Brennerberg Fer., rk . 
Hiemesch Per. 
Csar~ád 1111.: fp. Lonovics Józs., alp. dr. Meskó 

Sánd., fj. I{.ristóffy Józs. Fszb. : Kó'zponti j. : Fail Gab. 
Nagylaki j.: Farkas ~f. Batonyai j.: Hervay Kál. 
Kovácsházai j. : Babó Laj. - Rend. tan. vár. Makó: 
pm. Major Mik., rk. Cseresnyés Ján. 

Csík m: fp. Mikó Bál., alp. Becze Ant., íj. Madár 
Im. Fszb. Osík-szt-má1,toni j. : Székely End. Osík-szép
v·izi j.: Mihály Fer. Gy.-szt-miklósi j.: N agy Tam, 
Gy.-tólgyesi j. : dr. Lázár Ján. - Rend. tan. vá1'. Osík
Szereda: pm. Csedő Istv., rk. SzáAz Laj. 

Csongrád m: íp. Tallián Béla, alpe dr. Csathó 
Zsjg., fj. Cicatl'icis Laj. Tiszáninneni j.: dr. Kelemen 
B. Osongrádi j.: Réthy Fer. Tiszántul-i j.: Vido
vich Ant. - Rend. tan. vár. Szentes: pm. dr. . . 
. . . . r k. Arady Kál. 

Eszterg om nu: fp. . . . . . . alpe Krup
lanitz Kál., íj. Andrássy Ján. Fszb. Esztergo1nij.: Re
viczky Győz.Pá1·kányi j.: Szabó Mih.--Rend. tan. vá1' . 
Esztergom: pm. dr. Helcz Ant., rk. Niec1ermann Józs. 

Fejér n~·.: fp. br. Fiáth Miklós, alpe Sál'közy A1p'., 
íj. Szűts Arth. Fszb.: Székesfehérvári j.: Huszár Ag. 
MOÓ1'i j.: Kovács Sándo Sárbogárdi j.: Foór Guszt . 
Vaáli j.: Szűts Jen. Adonyi j.: Kálmán Vin . 

Jj'oqaras m: fp. Bausnern Guido., aIp. Kapocsányi 
Mór., ~i. Turku Ján. Fszb. Sárkányi j.: Belle Sándo 
7;iy'rcsvá1'i j.: Poponecs Jak. Fogaras·ij.: Herszényi Im. 
Arpási j.: Borosnyai Laj. 

(Jön1Jör m : fp. Hámos Lász., alpe Bornemisza Lász., 
fj. Ujházy Laj. Fszb. Rozsnyói j.: Máriássy Barn. 
Nagy-1'őczei j.: Kuna Aut,. Rimaszombati j. : Kubinyi 
Andr. Rimaszécsi j.: Draskóczy Lász. Tornallyai j. : 
Szontágh Zolt. - Rend. teLn. vár. Dobsina: pUl. Szon
tagh B., rk. Lang Guszt. Jolsva: pm. Basilides Guszt. 
rk. Piacgek R. N agy-Rőcze: pm. Stefancsok Kár., 
rk. Szentmiklóssy B. RI:ma8zoinbttf: pm. Szabó György, 
rk. id. Badiny Gy. Rozsnyó : pm. Sziklai G. rk. Sulány 
Sándor. 



318 

", GyŐ: nt.: fp. gr. Lászberg Rezs., alpe Lippay G., 
íj. dr. FIscher Sán., Fszb. TÓBziget-cBillizközi j.: Sz od
fried J6zs., Sokoróaljai j.: Horváth Bál. Pusztai j.: 
Németh Mik. 

Haj du m. : fp. gr. Schomberg-Degenfeld Józs., alpe 
Rásó Gyn., fj. Fekete Sán. Fszb. Balmaz-ujvárosi j. : 
Ferenczy El. Nádudvari j.: N ábráczky Ist. - Rend. 
tan. vár. Hajdu-Bó'szörmény: pm. Somossy B., rk. 
Paksy Kár. Hajdu-Nánás: pm. Csohany Lász., rk. 
Csiha Már. Hajdu-Szoboszló: pm. Tury Alb., rk. 
Pénztáros Istv. 

Háro1nszék Jn.: fp. P6tsa Józs., alpe Tompa 
Mik., fj. Szentiványi Mik. Fszb. Sepsi j.: Vajna Mik., 
Kézdi j.: Gábor Pét. 01'bai j.: Hollaki Att. Mikló8-
vári j.: Henter Bél. - Rend. tan. Vál'. Kézdi- Vásá,,
hely: pm. Bartók Kár., rk. ifj. Dobai Ján. Sep8i
Bzt.-Gyó·'}'gy: pm. id. Kovács Bál., rk. Vitályos 
Gyula. 

Heves m.: fp. Kállay Zolt., alp. Zalár Józs. 
íj. Hám Gy. Fszb. Egri j.: Maczky Em. Gyó'ngyó·sij. : 
Majzik Vik. Hatvani j.: Isaák Gy. Hevesi j.: Helle
bronth B. Tiszafüredi,j.: Lipcsey Tam. Pétervásárij.: 
Ivády Mik. - Rend. tan. vár. Eger: pm. Gronay 
Sán., rk. Gaál Béla. Gyó'ngyiis: pm. Balogh Gy., rk. 
Nékám Ede. 

Hont m. : fp. br. Rosner Erv. alpe Lestyánszky 
Sán. ,fj, Bolgár End. Fszb. Ipolysá,gi j.: Mal'ek Irár. 
Szobbi j.: Nigrovich Bert. Nagy-c8alomiai j.: Lasz
káry Pál. Korponai j. : Czibulya Lász. BáJi j.: U~
vardy Zsig. - Rend. tan. vá'}'. KO'}'jJona: pm. BUJ
kovszky Mih., rk. Pongrácz G. 

Hunyad m.: fp. br. Szentkereszt y Gy., ~lp., i,fj. 
Hollaky Arth., fj. !{apcza Gy., Fszb .. Algy?gY.l, J: : 
Beke Károly. Brádi j.: Krasznay Olly. Deva,'l, J.: 
Barcsay Bél. Hátszeg'i j.: Mara Lász. Hunya,~i j.:. 
Borha Se}). Kőrö'8bányai j.: Lázár Fark. Maros-'lZZyel, 
j.: Gor,o Ede. Petrozsényi j.: Buda Kár. P'uj'i, j. : 
Török Arp. Szászvúrosi j.: Fodor Gy. - lf.end. tan. 
vár. Déva: pm. Issekutz Ant., rk. Géber K. Hátszea: 

pIU. 
Acker 
Danila 

Jás 
Gaza, 
felső i 
felső 
Gaza. 

Sánc 
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fj. 
Laj. 
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pm. Berzán Amb., rk. Lenkes Józs. Szászváro8: pm_ 
Acker Frigy., rk. . . . . . Vajda-Hunyad: pm •. 
Danila Gy., rk. Czintai Alb. 

Jász-Nagy-Kun-Szolnok m.,' fp. Almásy 
Géza, alpe Hajdu Sán., fj. Bagosi Kár. Fszb. Já8zsági 
fel8ő j.: Balogh S. ,Já8zsági alsó j.: dr. Cseh J. Tiszai 
fel8ő j.: Szombathelyi En. Ti8zai közép j.: Jancs<>· 
Géza. Tiszai al8ó j. : dr. Hajdu Józs. - Rend. tan. 
vár. Já8zberény : pm. Koncsek Istv., rk. Hegedüs B. 
Karczag : pm. Medgyesi íjsig., rk. Tassy G. Kis-Uj
szállás: pm. Gál Kálmán, rk. Kiss Laj. Kun-Szt
Márton: pm. Tóth Kár., rk. Koczó Istv. Mező-Tur: 
pm. Mészáros En., rk. Farkas Kálm. Szolnok: pm. 
Kludik Gy., rk. N agy Sándo L. Turkeve: pm. Kenéz 
B., rk. Zsengeller Józs. 

Kis-Kük·üllö 1n.,' fp. Sándor János, alpe Gál 
Dom., fj. Fekete Gy. Fszb. Dicső-szent-mártoni j. : 
Frits R. Radnó thi j.: Horváth Alb. Hosszuaszói j. :
Gyárfás Kár. Erzsébetvárosi j.: Derzsi J án. - Rend~ 
tan. vár. Erzsébetváros: pm. hely. Szarvady P., rk. 
Vukovits Pét. 

Kolozs m.: fp. gr. Béldi Ak., alpe Gyarmathy 
Mik., fj. Bónis Ist. Fszb. Gyalui j.: Pap Mik. Bánffy
hunyadi j.: Kertész Sáme Almási j.: Gyarmathy Mó
zsa. Nádasmenti j.: Bidermann J. Kolozsvári j.: dr. 
Hatfaludy M. Mócsi j.: Mayr Ján. Mezőö'rményesi j. : 
Sándor Im. Tekei j.: Dósa End. - Rend. tan. vá,,·. 
Kolozs: pm. Zabulik Lász., rk. Emmerling R. 

Komárom m. : fp. Rudnay B., alpe Ghyczy Dén .. 
fj. . . . . . . . . . Fszb. Tatai j.: Balogh 
Laj. Gesztesi}.: Pöcze Ján. Osallóközi j.: Losonczy 
Er. Udvardi j.: . . . . . 

Krassó-Szörény m.: fp. Jakabffy Im., alp .. 
Litsek Bél., főj. Szögyényi Lász. Fszb. Lugosi j.: Pod
hrászky Kor. Te1nesi j.: Fogarasi Vaz. Bégai j. : Hirsch 
Bél. Facséti j.: Schonenfeld Lász. Ma,,·os1. j.: Popeszku 
Aur. Resiczai j.: Gartner Zol. Bogsányi j. : Kuothy 
Gy. Oraviczai j.: Motsidlovszky Er. Jarni i.: Kor
kán Pát. Moldovai j.: Wörnle Gygy. Karánsebesi j. ; 
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Leitner Gy. Teregovai j.: Ruden Gygy. Bozovicsij.: 
Szabó G. Orsovai j.: Paulovics Mik. - Rend. tan. 
va'r. KaIJ'ánsebes: pm. Szivós L., rk. Dragomir Cor. 
Lugos: pm. J\tlarsovszky Béla, rk. Král Ig. 

Lipto no . .' fp. l{ül'thy Laj., alp. Andaházy G., 
fj. Palugycty Gy. Fszb. Liptóujvári j.: Joób Marcz. 
Liptó-szent-miklosi j.: Joób Gy. Olaszi j.: Bobrov
,niczky Kál. Rózsahegyi j.: Mattyasovszky Gy. 

JJtIárlnaros l1v.: fp. Lónyai Ján., alpe Szaplon
czay Mik., fj. Kutka Kál. Fszb. Visó'i j.: Gyenge Ján. 
Izavö'lgyi j.: Scholcz B. Szigeti j.: Mihálka Lász. 
'liszavö"lgyi j.: Szaplonczay Laj:. Taraczvizi j. : Mihál
ka Lász . .. Técsői j.: Pogány Od. Huszti }.: Nyegre 
László. Okö'IJ'mezői j.: Vajna Dániel. - Rendes 
tan. válJ'. MármaIJ'os-Sziget: pm. Mandics Józs., rk. 
Czirbusz János. 

Maros-Torda ln. : fp. b. Kemény Kál., alpe Sándor 
Lász., fj. Dósa El. Fszb.: Marosi felső j.: dr. Molnár G. 
l!arosi alsó j . .' Rozsnyay Gygy. Régeni also j.: Kőrösy 
Alb. Régeni felső j.: Farkas Alb. Nyárád-sze1·edaij.: 
Nagy Elem. - Rend. tan. vár. Szász-Régen: pm. From 
Traugott, rk. Vagner Dan . 

. Moson 11'&.: fp. gr. Pálffy-Daun V. alpe Tóth Im., fj. 
_Békeffy Jen. Fszb. Magyar-óvá'ri j.: Koós Sán. Nezsi
deri j.: Fiala Miklós. Rajkai j.: Fröhlich TÓfor. 
. Nagy-Küküllő ln.: fp. br. Apor Gáb., alpe 

Szoboszlay Kár., fj. Somogyi Ist. Fszb. Szentágotaij. : 
Schreiber Frigy. Kőhalmi· j.: dr. Tompa Ist. Keresdi 
.j. : Fodor Láz. Bólya-berethalmij. : Lendvay Sánd.
Rend. tan. vltros. Medgyes: pm. dr. I{rausz lVIiks. 
rk. Dengel Fr. Segesvár: pm. Maetz Gy., rk. TI~eil 
Frigyes. 

Nógrád m.: fp. gr. Degenfeld-Schomburg Laj., 
.alp. Scitovszky Ján., íJ. Tihanyi Fer. Fszb~ B.-gyar
mati j.: Baitner Arn. Nógrádi j. : Bal~zs Fer. SZl:rá: 
ki j.: Veres Ján. Szécsényi j.: Baross Arp. L.0s~n~z:l 
j.: Csonka Zsig. Füleki j.: Plachy Józs. Gacs~ J.: 
.szakáll Ant. - Rend. tan. válJ'. Losoncz: rop. Török 
.zolt., rk. Wagner Sán. 

Nyit 
fj. dr. !~ 
u.jhelyt, J 
.' , 

ezt J. : ~ 

Reze. p 
Turcsán~ 
B1110gh ~ 
Korontál 
Rend. tI 
Miklóska 
G. SzakI 

Pest
niczky I 
Kecskem 
i,; Teszá 
kún alsé 
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iG. Szi1ál 
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ViI. - j 
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ViI. SZl 

Im. Vá 
PozJ 

Bert., fl 
HegyeItI; 
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Nyitra 7111. : fp. Thuróczy ViI., alp. Krausz Ist. J 

fj. dr. J anits Im. Fszb. Nyitrai i. Markhót Gy. V ág
·ujhelyi. i.: Rexa Sán. Galgóczi i.: Tóth Laj. Szeni
czi i.: Szmertics Iv. Nagy-tapolcsá'Yfyi i.: 'I'omán 
ReZEl. P1'iv:~gyei i.: Modrányi Ján. Ersek-'u.ivari j. : 
Turcsányi Od. Miavai i.: Csenkey Ad. Holicsi i.: 
Balogh Ján. Vág-sellyei j. : Rudnay Ján. Pö'siyéni j. : 
I{orontály B. Ny.-z,sámbokréthi i.: Bacskády Jen.
Rend. tan. vá,,·. Ersekuivár: pm. Kukán Imre, rk r 

Miklóska Al. Nyitra: pm. Köstyál Pál, rk. Rédéky 
G. Szakolcza: pm. Oszvald Ján., rk. Kamanházy B. 

Pest - Pilis - Solt és Kis - K'-ún m.: fp. Be
niczky Fer., alpe Földváry Mih., fj. Ilkey Sán. Fszb. 
Kecskeméti felső j.: Dezseöffy Em. Kecskeméti als() 
j.: Teszáry Lász. Kis-kún felső j.: Szondy Dén. Kis
kún alsó j.: Mihalovits Béla. Pesti felső j.: Ladányi 
Lász. Pesti kö'zép i.: Halász Zsig. Pesti alsó j.: 
ifj. Szilágyi Lajos. Pilisi felső i.: !{ontra Kálm. Püi:si 
alsó j.: Bódiz Lász. Solti felső j.: Halász Sán. Solt i 
kó'zép j.: ifj. Földváry Mih. Solti alsó j.: Szilasi El. 
Váczi felső;'.: Kemény Gusz. Váczi alsó i.: Kapczy 
ViI. - Rend. tan. vár. Ozegléd: pm. Gubody Fer., rk. 
. • . . . . Kis-Kún-Félegyháza: pm. dr. Zámbó 
G., rk. Tóth Kár. Kis-Kún-Halas: pm. Szabó Istv., 
rk. Szekér Pál. Nagy-Kő1·ó"s: pm. Póka Kál., rk. Fitos 
ViI. Szent-Endre: pm. Dumcsa J en., rk. SzeIvényi 
Im. Vácz : pm. dr. Gajári Géza, rk. Emerich Laj. 

Pozsony m.: fp. Szalavszky Gy. alp. Klempa 
Bert., fj. Petőcz Jen. ~szb. Pozsonyi j.: Bézay Szil. 
Hegyentuli j. : N agy Ag. Nagy-szombati j.: Kiss ViI. 
Szempczi j. : Burián Pál. Felső-csallókö·z'i i.: Molnár 
Lász. A.lsó-csallókö·zi j.: Ollé Ben. Külső i.: Uj 
Ist. - Rend. tan. város. Bazin: pm. Budjás Istv., 
rk. . . • . Modo1' : pm. Boruta Pál, rk. Dubovszky 
JÓZA. Nagy-Szombat: pm. N ekánovich Mik., !.k. Kratky 
Fer. SO'lnoria : pm. Sidó Ist., rk. Dolnay Od. Szent
Gyö·rgy: pm. Jánoska Gy., rk. Waschkau Hen. 

Sáros m. : fp. Szmrecsányi Jen., alp. Sz. Merse Ist., 
fj. Tahy Mih. Fszb. A.lsó-tárczai ;'. : Fűzy Sán. Felsö-

21 
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tárczai j". : Péchy A. Sirokai j". : Roskoványi M. Topolyi 
i.: Berzeviczy Rezs. Szekc8ői j.: Semsey G. Mako. 
viczai j. : U sz An. - Rend. tan. vlÍrr. Bárrtfa: pm. Rhódy 
Al., rk. Geffert Meny. Eperjes: pm. Fuhrmann And: 
rk. Teőrős Józs. Ki8-Szeben: pm. Eiselt An., rk. Wit~ 
tenberger Samu. 

Somogy m.: fp. Tallián Gy., alpe fj. Maár Gy. 
Gapsovics Kár. Fszb. K apo8várri j.:. . . . Sziget
vári j. : Fenyősy Öd. Nagy-atádi j. : Ehn Sán. 08ur
gói j.: Sárközy B. Marczali j.: Paiss Mih. Lengyel
tóti j.: gr. J ankovics Lász. Tabi j.: Horváth Gáb. 
Igali j.: Svastits Józs. - Rend. tan. vár. Kapo8vá1' : 
pm. Német Ig., rk. id. Leposics Ig. 

Sopron m. : fp. hg. Eszterházy Pál, alpe Simon Öd., 
fj. dr. Baditz Zolt. Fszb. Soproni j.: Molnár Sán. Nagy
mártoni j.: Robitza End. K 'i8-máJ,toni j.: Faludy Lőr. 
P rulyai j.: Molnár Istv. 08epregi j.: Chapó Gy. 
Kapuvári j.: Kovács Ant. Osornai j.: Hajas Gy. -
Rend. tan. vár. Ki8-MáJ'ton: pm. Fügi B., rk. 
Farkas Fer. RU8zt: pm. Conrád Laj., rk. Magyar El. 

Szabolcs m : fp. Kállay And., alpe Miklós Lász., 
fj. Mikecz Ján. Fszb. Bogdányi j.: Krasznay Pét. 
Dadai al8ó j.: Dobos Im. Dadai fel8ő j. : Jármy Jen. 
Ki8-váf'dai j.: Angyalossy Pál. Nagy-kállói j. : Zoltán 
Istv. Nyirbátori,j.: Vay Istv. Ti8zai j.: Vidovich 
Lász. - Rend. tan. vár. Nyíregyháza: pm. Bencs 
Lász., rk. Hztarek Fer. 

Szatn1Jár m. : fp. Ujfalussy Sánd., alpe N agy Lász., 
főj.Zanathy Fer. Fszb. Nagykárolyij.: Domahidy E!m. 
Máté-8zalkaij.: Kis Rob. Fehér-gyarmatij.: SzegedI A. 
Erdődi j.: Nagy Ák. Sz'inyéJ'-vá1'aljai j.: Papp I{.ál. 
Nagybányaij.: Domahidy V. Nagy-8on~k'l(;tij.: Indl'e 
Lász. 08engeri j.: Nagy Dán, Szatmár·i i.: Csaba 
Adol'j. - Rend. tan. vár. Fel8őbánya: pm. Lánczky 
Istv., rk. Puskás Ant. Nagybánya: pm. Tnrmann 
Oliv., rk. Schönherr Ant. Nagy-Károly: pUl. Sehus-
terits Ig., rk. Kisfaludy J ÓZ8. . 

Szeben m: fp. Thalmann Gusz., n1p. Rel~se?-
berger G. fj. Tobiás KOI" Fszb. SZlÍsz-sebesl J.: 
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Dörr Alb. Ujegyházi j.: Valbaum Frigy. Szebeni j.: 
Fabritius Laj. Szelistyei j.: Bran Liv. Szerdahelyi j. : 
Bregits Péter. - Rend. tan. vár. Nagy-Szeben: 
pm. Hochmeister ViI., rk. Simoni s Rób. Szá8z-Sebes: 
pm. Konrád O. rk. Michael Béla. 

Szepes Tn.: fp, gr. Csáky Gy., alpe Raisz Al. 
fj. Neogrady L. Fszb. Bányaij.: Winkler Pál. Lőcseij.: 
Mercz Máty. Hernádvölgyij.: Sztavács Victo Tát,,'ai j.: 
Görgey J or. Poprádviilgyi j. : Teőke Lász. Magu,,'ai j. : 
Wyda Lász. - Rend. tan. vár. Göllnitzbánya: 
pm. Menesdorfer Károly, rk. Dirner Albert. Igló: 
pm. N osz. Gy. . rk. Huszkó Albert, Késmárk: 
pm. Cserépi Nándor, rk. Oszvald György. Lőcse: 
pm. Szőnyey Kálmán, rk. Gundelfinger L. Poprád : 
pm. Folgens Kornél, rk. Glatz Vilmos, Szepes
Olaszi : pm. Förszter Gusztáv, rk. Sterbinszky Béla, 
Szepes- Váralja: pm. . . . . . rk. dr. S z lifk ó 
Andor. 

Szilágy m.: fp, br. vVesselényi Mik., alpe Szikszay 
Laj., íj. Török Ist. Fszb. Kra8znai j.: N agy Dom. 
Szilágy-8omlyói j.: N agy Gy., Ta8nádi j. Bölöni Bál. 
Sz.-csehi j.: Kiss Lász. Z8ibói j.: Kovács Ist. Zilahi 
j.: Káván Alb. - Rend. tan. vár. Szilágy-Sornlyó: pm. 
Gencsy Sán., rk. Hegedüs S. Zilah: pm. Péntek Far. 
rk. Matoltcsy Kár . 

Szolnok-Doboka Jn. : fp. br. Bornemisza Kár. 
alpe dr. Torma Mik. fj. Bándy György. Fszb. Beth
leni j.: Floth F. Ad. Osáki-gorbói j.: Vallya Fer. 
Deési j. : Vékony Ferencz. Szamosujvá"'i i.: N agy 
Lajos. Kéke8i j.: Gajzagó Vilmos. Nagy-ilondaij.: 
Veres Samu. })'!Iagya"'-láposi j.: Vas Imre. - Rend. 
tan. VÚ"'. Deés: pm. Szilágyi Alb. rk. Kenyeres 
L. Szamo8ujvár: pm. Placsintár Dávid, rk. Duha 
.} ános. 

Temes 7n.: fp. Molnár Vik., alpe Deschan Ach. 
(j. Mayer Kár. Fszb. Kö'zponti j.: dr. Hollosy Gy. 
Vingai j.: Schaffer Bél. Ui-arad'i}.: Capdebó Fer. 
Lippai j.:. Ujváry Kál. Rékási i.: Joannovicb Sán . 
Buziási j . : Unger Józs. Osákovári j.: Somogyi Gyul. 

"'1 _,-v, "- l"" ... 
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Dett?,'i j.: Pr~~eliczay, Öd. Verseczi j. : Csapó Elek. 
Fehe'rternplo~~J.: Capdebó Ger. Kubinij.: Győry Imre. 
Rend: tan; var. Fehertemplom: pm. . . . . rk. 
Petzrl~ J ozsef. Vinga: pm. Cserny Márk, rk. Sehaf. 
fer VIl . 

. Tolna .m.: fp: gr. Széchényi Bán., alpe Simon
ts~ts Bél;, fJ. ~,adar~s~ . Ele~. Fs~ b. Központi j.: hly. 
Dőry Lasz. VO,lgyseg~ J.: Dory Pal. Duna-fó'ldvári j.: 
Orosz End. Sl-montornyai j.: Fonyó Lász. Dombo
vári j.: Szévald Mór. 

T,orda-1ranyos. Tn: fp. gr. Bethlen Géz, alpe 
Récllger B. íj. Nagy Ollv. Fszb. Tordai j.: dr. Domokos 
And. Als6-jfírai j.: Szőts Pét. Toroczkói j.: Asztalos 
Gáb. Marosludasi j.: Beteg MikI. Felvinczi j.: Nád
ud.vari László. Topánfalvi j.: Vlaszár János. 
Rend. tan. vár. Felvincz: pm. Mészáros Ist., rk. 
Magyari Efraim, Torrda: pm. Velits Ödön., rk. 
Jakab Gergely. 

Torontál Jn.: fp. Rónay Jen., alpe Dániel Lász. 
fj. Delifllanich Laj. Fszb. Nagy-becskereki j.: Baka
lovics Ag. Töró'k-becsei j.: gr. Bethlen Mik. Nagy
kikindai j.: Grób B. Tó"ró'kkCfnizsai j. : Tallian Em. 
N ayy-szt-m·iklósi ,/.: Jankó Ag. Perjámosi j.: Gyer
tyánffy Dén. Zsombolyai j.: Bielek Ant. Oseneji j, : 
Chenez János. Párdányi j.: Hertelendy Im. Mó
dosi j.: Lebánovich Ist. Bánlakij.: Botka Béla. 
Alibunári j.: Kajtár Jenő. Pancsovai j.: ~ado
szavlyevits Kár. Antalfalvi j.: Zablonszky .l\!lIk.,
Rend. tan. vár'. Nagy-Becskerek: pm. KrsztIts Jan., 
rk. Reitter Oszk. 

Trencsén m.: fp. Szalavszky G~ .. alpe . ~aross 
Juszt., fj. Bangya Gusz. Fszb. Osacza~ J.: UJfalt~s.sy 
Lász. Kisucza-ujhelyij.: Huszóczy Jusz. Z8o~·llml' J.: 
Baumgartner Lib. Bittsei j.: Wanka Fer. Va,g-besz
terczei j.: Baross Kár. Puchói j. : rrrsztyán.-szky Talu. 
Illavai j.: Vietoris Gygy. Trencséni j.: ,Dchwertuer 
Ant . . Bt;tani i.: Zama:óczy Ján. ,)-Re~~a.. tan. iV (t'I'. 

Trenc8é~: pm. U csnal El'., rk. B~l:OS SalU. . 
Turocz n'b.: fp. id. J usth h.itI., alpe Benlczky 

Kal" fj, Ke~ 
tjhelyi Ant! 

Udvarhe 
J an" fj, Kene 
Sd·keresuU1 
Gy, - Rene 
say' Farkas l 

'~~OCS(b 
fj, Ujhelyi 
Tiszántúli j 

Ung m 
(j, Tabody 
Szobránczi 
Gy. Berezl 
Ungvár: l 

Vas m 
Bárdosy JI 
Kőszegi j, 
Kis·czelli I 
nárfy G, l 
Pollák Pol 
ujvári j.: 
Rend, tan 
Ján, Szo~ 
Lankovits l 

Veszp 
Veghelyi 
Kleczár F 
Noszlopy l 
Kenessey· 
Dán, rk. 
rk. Fej es 
Zala 1 

Gozony , 
Slimegi 
Kanizsai 
Zllllleger 
J l8ó. leli 
Fel'. Lel~, 
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Kál., fJ. Keviczky Ist. Fszb. Szent-márton-blatniczaij.: 
Ujhelyi Antal. Mosócz-zniói j.: Zarkóczy Tiv. 

Udvarhely m. : fp. dr. Török Alb., alpe Ugron 
Ján., fj. Kénosy Béla. Fszb. Udvarhelyi j.: Gothard Ján. 
Szt-kereszturi j.: Ferenczy Gy. Homoródz: j.: Jakab 
Gy. - Rend. tan. vár. Székely- Udvarhely: pm. Kas
say-Farkas Ig., rk. Szombatfalvy Laj. 

Ugocsa ~. : fp. L6nyay Sán., alpe Szentpály Ist., 
~j. Uj helyi Od. Fszb. Tiszáninneni j.: Szabó Sán. 
Tiszántúli j.: dr. Varga Ján. 

Ung m.: fp. gr. Török Józs., alpe Kende Pét., 
(j. Tabody Jen. Fszb. Ungvári j.: gr. Sztáray Gáb. 
Szobránczi i.: Köröskényi El. Kaposi j.: Kusnyiri 
Gy. Bereznai i.: Lőrinczy Jen. - Rend. tan. vár. 
Ungvár: pm. Fincinszky Mih. rk. Farkas Fer. 

Vas m. : fp. Radó Kál., alpe clr. Károlyi Ant., fj. dr. 
Bárdosy J en. Fszb. Szornbathelyi j.: Bozzay Gás. 
Kőszegi j.: Somogyi Mik. Sátrvári j.: Ajkay Gy. 
Kis-czelli j.: dr. Maróthy Lász. Vasvári j.: Mol
nárfy G. Kó'1·mendi j.: Rusa Láz. J-Iuraszombati j. : 
Pollák Pongrácz. Szt-gotthárdi j.: Papp Ant. Német
ujvári j.: Dömötör Laj. Felső-ő1·i j.: Szabó El. -
Rend. tan. vár. Kőszeg: pm. Tipka Fer., rk. Porpáczi 
Ján. Szombathely: pm. dr. Török Sándor, rk. ifj. 
Lankovits Józs. 

Veszprém Jn.: fp. gr. Eszterházy ]\trór., alpe 
Véghelyi Dezs., ~i. Koloz;-;váry Józs. Fszb. Veszp1·émi j.: 
Kleczár Fer. Pápai j.: Horváth Laj. Devecderi i.: 
N oszlopy Vik. Zi1'czi j.: Szőnyeghy Al. Enyingi j. : 
Kenessey Mik. - Rend. tan. vár. Pápa: pm.Osváth 
Dán, rk. Mészáros Kár. Veszprém: pnl. Kovács Im., 
rk. Fejes An. 

Zala 71u. : fp. Svastits Ben., alpe Csertán Kár., fj. 
Gozony Lász. Fszb. Tapolczai j.: Szentmiklóssy Gy. 
Sürnegi j.: Soós Pong. Keszthelyi j.: Takáts Im. 
Kanizsai j.: Svastits Kár. Pa,csai j.: Gaál Mik. 
Zalaegerszegi i.: Thassy Mik. Novai j.: Viosz Fer. 
Alsó-lendvai j.: Szmodics Vik. Perlaki j.: Kostyál 
Fer. Letenyei j.: Thassy Laj. Osáldo1'nyai j.: Vrant-
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sits I{ár. Szt-g1'óthi j.: Bottka Fer. - Rend. tan. vúr. 
Nagy-Kanizsa: pm. Babochay Gygy, rk. Vécsey 
Zsig. Zalaegerszeg: pm. Kováts Kár., rk. Gaál Kár. 

Zen'/.;plén 11''/.;. : fp. Molnár Ist., alpe Matolay Et. 
lj. Dokus Gy.. Fszb. S.-a.-ujhelyi j.: Bartbos l 
Nagymihályij.: Füzesséry Tam. Szerencsi j.: Matulay 
B. Varannói j.: Füzesséry Gygy. Bodrogkó·zi j.: 
Bencsik Is~: Homonnai j.: Haraszti Mik. Tokaji j.: 
Füzesséry Od. Sztropkói j.: Bárczy Ben. Gálszécsi j.: 
ifj. N emthy Józs. Szinnai j • .' Kossuth El. 

Zólyom m. : fp. Zsilinszky Mihály, alpe Csipkay 
"Rár., fj. Répási Máty. Fszb. Breznóbányai j.: Battik Ö. 
Beszterczebányai j.: Lazonovich Im. Zólyomi j. : 
Skrovina Máty. Nagyszalatnai j.: Leustach Laj. -
Rend. tan. vár. Besztm"czebánya: pm. Csesznák Gy. 
rk. I{ollárik Ján. Breznóbánya: pm. Lopusny Sam., 
rk. Bruoth Ján. Zólyom: pm. Szalay Gusz., rk. Krall Ján. 

b) Városok. 
Arad (sz. kir.) : fp. Fábián Lász., pm. Salacz Gy., rk. 

Sarlot Dom. 
Baja (sz. kir.): fp. ifj. Vojnits Istv. pm. Hegedüs 

Alad. rk. Scheibner Gy. 
Budapest főváros: fpm. Ráth I{ár., pm. Kamer

mayer Kár., alpe Gerlóczy li ár. és Alkér G. 
Debreczen (sz. kir.): fp. gr. Degenfeld-Schomburg 

Józs., pm. Simonffy Im., rk. Boczkó Sáme 
Győr (sz. kir.): fp. gr. Lászberg R., pm. Zech

meister Kár., rk. Angyal Arm. 
Hód-Mező- Vásárhely: fp. Kállay Alb., pUJ. 

dr. Baksa L., rk. N agy Sán. 
Kassa (sz. kir.) : fp. :réchy Zsig., pnl. Münster Tiv., 

rk. Saád Laj. ' 
Kecskemét (sz. kir.) : fp. Beniczky Fr., pm. IJestár 

Pét., rk. V ámos Béla. 
Kolozsvár (sz. kir.) : fp. gr. Béldi Ak., pHl. Albach 

G., r1\. Deák Pál. 
Kon~árom, (sz. kir.): fp. Zuber Józs., pln. Tátl'ay 

Józs., rk. Sárkány Fer. 
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Jl1aros- Vásárhely (sz. kir.): fp. br. Kemény K., 
pm. Geréb Bél., rk. Lázár Ben. 

Nagy- Várad, fp. br. Dőry Józs., pm. Sal Fer., 
r k. Rimler Kár. 

Panqsova : fp. Nikolits Sán., pm. hely. Matta
novits Ad. rk. dr. Rutner Sán. 

Pécs (sz. kir.) : fp. Kardos Kál., pm. Aidinger Ján., 
l·k.. . . . . 

Pozsony (sz. kir.): fp. Szalavszky Gy. pm. Dröxler 
Gusz., rk. Kutsera Ist. 

Selmecz- és Bélabánya (sz. kir.): fp. br. Rosner 
Ervin, pm. Ocsovszky ViI., rk. Krausz Kálmán. 

Sopron (sz. kir.): fp. hg. Eszterházy Pál, pm. Finck 
Ján., rk. Glózer Józs. 

Szabadka (sz. kir.): fp. Kállay Alb., pm. Mamu
sits Láz., rk. Szalay Mátyás. 

Szatmár-NérrIJeti (sz. kir.): fp. Ujfalussy Sánd., 
pm. Böszörményi Kár., rk. Kiss Ged. 

Szeged (sz. kir.): fp. Kállay Alb., pm. Pálfy Fel'., 
rk. Rainer Józs. 

Székesfehérvár (sz. kir.): fp. br~ Fiátll Mik. pm. 
Havranek Józs., rk. Seidel Laj. 

Temesvár (sz. kir.): fp. Molnár Vik., pm. dr. Tel
bisz Kár., rk. BandI Rezső. 

Ujvidék (sz. kir.): fp. Flatt Vik., pm. Petzi
Popovich Ist., rk. Schreiber O. Ant. 

Versecz : fp. Nikolics Sán., pm. Seemayer Ján., 
rk. Bod{) Laj. 

Z011í1Jbor (sz. kir.) : fp. Sándor Bél., pm. . . . . 
rk. Valter Nán. 

lJfagyar kir. pénttügyminiszteriu11~. 
lVliniszter: dr. Wekerle Sándor miniszterelnök. 

Allamtitkár: Lukács László. 
,t.. _t.._t.. 
..... ' ... 1' ........ 

Kereskedeln~i m. k 'ir. 1'ninisttte1~'ilt1}'t. 
Miniszter: Lukács Béla. -Államtitkár: Reiszig 

E(le. 
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Magyar kir. posta- és távirda-igazgatóságok: 
B1,/;dapesten ; Kassán; N agy-Szebenben; N agy-Vá· 
'radon; Pozsonyban; Sopronban; Teme8vá1'on; 
Pécsett; Zág1·ábban. 

Földmivelési m. kir. miniszteri1tm. 
Miniszter: gróf Betl~~en András. - Allamtitkár: 

Miklós Ödön. 
Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

miniszterium. 
Minisztel' : gr. Osáky A~bin L. r. k. k.,v. b. t. t. -

Allamtitkár: dr. Berzeviczy Albert. 

JtIagyar kir. igazságügyminiszterium 
Igazságügyminiszter : dr. Szilágyi Dezső v. b. t. t. 

Allamtitkár: Erdélyi Sándo 
Az 1871. évi VIII. t. cz. 35. §-a szerint eljáró 

legfőbb fegyelmi biróság. Elnöke: id. Vay Miklós br. 
Kir. Curia.~ Elnök: Szabó Miklós. Másodelnök : 

Ozorda Bódog. 
I. Budapesti kir. itélő tábla. Elnök: . . · 

• • • Budapesti kir. főügyész: Kozma Sándor. 
Ba~a8sa-gyar7nati trvszk. Eln.: Kray Istv.; 

ügy.: dr. Melicher Fer. - Járbir. Balassa- GyarlJnaton: 
Zeke I(álmán. Füleken : N agy Miklós. Losonczon : 
Bogya Ján. Szécsényben: Schmiedt Ö. Szifrákon: Kun 
Barn. T eTes kén: Tamaskovics Gy. 

Budapesti trvszk. EIn.: Bogisich Laj. ügy.: 
Havas Im. - JÚrbir. I-III. ker.: Lithvay Máty. 
IV. 7{er.: Kiss Kár. V. ker.: Boronkay Ig. VI. km·.: 
Massanek Rezs. VII. ker.: Csérv Kál. VIII-X. ker.: 
Follmann Alaj. IV-X. ker: bUnt. Gajzág6 Manó. 

Buda/pesti k. keresked. és váltótrvszk. EIn.: 
Nagy Ödön. 

*) Rövidítések: EIn. = elnök, ügy. = királyi ügyész, 
járbir. = királyi járásbirák, tl'vszk. =- törvényszék. 

Beszte1' 
.. tT'i1 • !üchl 
UőJ' • 
Ján. Brezn 
van: Feke 
Iyomban: 

Egri j 

!\lad. - ! 

Gergely Si 
NeIDc8~ ] 
Csel'veny 

fium i 
ar. Váraa 

I Ip o ~y 
ur. LipcBI 
KOl1oná 
Ant. Vé 
KC1J~o 

Stipl E 
Kis ·Kő1 
csán~ I 

Kev 
Feren 
!é~en , 
man' l 
Járai 

Pe, 
Horv 
Gödol 
Fövei 
Gáb. 
a 
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Beszterczebányai, trvszk. EIn.: Boleman Laj.; 
ügy.: Küchler Gy. -Járbi1'. Be8zterczebányán: Olerini 
Ján. Breznóbányán: Polony Ján. TU'I·ócz-Szt-Má'l·ton
ban: Fekete Mik. Zn'Z'ó-Váralján: Nemes Ján. Zó-

.lyomba,,!,: Oroszi Gy. 
, Egrv trvszk. EIn.: Hunyor Sán. ügy.: Berkó 
Alad. - Járbir. Egerben: Kósa Kál. Gyöngyiisö'n: 
Gergely Sán. Hatvanban: Kolozsváry László. Hevesen: 
Nemcsik Kálm. Pétervá8áron: Dobsa G. T.-Füreden: 
Csel'Veny Istv. 

Fium ei trvszk. EIn.: dr. Celligoi Bód; ügy.: 
dr. Várady Gábor. 

Ipolysági trvszk. EIn. : Helmbacher Nán.; ügy.: 
dr. Lipcsey Erv. - Já'l'bir. IpolY8ágon: Verebély Józs. 
Korponán: Libertiny Józs. Selmeczbányán: Hayder 
Ant. V ámo8-Mikolán: Forster Ant. 

Kalocsai trvszk. EIn.: Bohuniczky Ö. ügy.: 
Stipl Károly. - Járbir. Kaloc8án: Rimer Kázm. 
Ki8-Kőrösön: Salamon Mik. Kun-Hala8on: Tom
csányi Lász. Duna- Vec8én: Sárkány Gy. 

Kecskeméti trvszk. EIn.: Gáll Fer.; Ügy.: Varga 
Ferencz. - Já·rbir. Kec8keméten: Olah Imre. Czeg
léden: Báthory István. Félegyházán : Czeilik Kál
mán. Kun-Szt-Mikló8on: BakyJÓzsef. Nagy-Kőrö'8ön: 
Járai G. 

Pestvidéki trvszk. EIn.: Majovszky ViI.; ügy.: 
Horváth B. - Járbir. Pe8tvidéki: Muttnyánszky Ad. 
Giidöllőn: Cserb!L Fer. Mono'ron: CherierJ.Nagy-Kátán: 
Fövényessy L. OC8án: Lenkey Sán. Ráczkevén: Kerese 
Gáb. Szt-End'l'én: Galovits Arth. Váczon: Helcz Fer. 

Szék;esfehérvári trvszk. Ein.: Daróczy Ist.; 
ügy.: Ujházi S. - J árrbir. 8zéke8fehérvá1'on: Gazdy 
Béla. Ado'nyban: Hornoy György. Moóron: Kál
mán Laj os. Sá'l'bogárdon: Salamon Aladár. Vaálon : 
Kulcsár L. 

Szolnoki trvszk. EIn.: Örlei B.; ügy.: Tóth 
Mór. - Járbir. Szol1~okon: Andrássy Józs. Já8z
berényben: Becsey Gy. Ka'l'czagon: Berényi Gy. 
Kis- Ujszállá8on: ~lagai Kár. Mezőtú'I'on: dr. Istvánfy 
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Gy. Jászapátin: Papp Vincze. Ktttn-Szent-Márton
ban: ~r. Dévay Gyula. Abád-Szalókon: Király G. 

II. Debrecz~ni .kir. ~~.élő ~ábla. EIn.: Puky Gy. 
Debreczen~ kLr. fougyesz: Cserna Vincze. 
De,brecz.'env ~rv.szk. EIn.: Igyartó Sánd.; ügy.: 

dr. !{osa LaJ. - Jarb'lr. Debreczenben : Sárvári Lőr. De
"'ecskén : Szalay Józs. H.-Bö·szörményben: Potorán Ist. 
H.-N ánáson: Beöthy Gáb. Püspök-Ladányban: Si
monffy Ant. H.-Szoboszlón: Lengyel Im. 

Mármaros-szigeti trvszk. EIn.: Kosztka G.; 
ügy.: . . . . . . - Járrbir. Márma"'os-Szigeien: 
Benda Bert. Rahón: Grázber LiP.9t . Felső-Visón: Jura 
János, Huszton : Petrovics L. Oköl'mezőn: Taninecz 
En. Técsőn: Rétyi Mih. 

Ny ireg y házai trvszk. EIn.: l\legyeri G.; ügy.: 
Lázár Kál. - Járbir. Nyíregyházán: Kovács ' Gerő. 
Kis- Vá'rdán: Vay Pét. Nagy-Kállón: ~ :Szabó József. 
Nyir-Bátorban: Szilágyi B. Tiszalökön: Vekerdy Máté. 
Szatmár-nén~eti trvszk. EIn.: Móritz Laj.; 

ügy.: Dénes Laj. - Járrbir. Szatmár-Németiben: 
Veréczy Ant. E"'dődön: Virág Mih. Fehé'I'-Gyarmaton: 
Bódy Lász. Halmiban : Kölcsey Ján. Máté-Szalkán: 
Reök Gy. Nagybán?/án: Papp Kár. Nagy-Ká'rolyban : 
Ilyasevits El. Szinyé,,·- V áralyán: Kamaráth Laj. 
N agy-Somktttton: Rébay Kár. 

Zilah/i trvszk. EIn.: Szőke Bál.; ügy.: Gazda 
"Fer. _ Járbir. Zilahon: Darvas Ign. Szilágy-Csehen: 
Pap Sán. Szi,lágy-Somlyón: l\1ile Mih. Tasnádon: 
Derecsényi Alb. Zsibón: Benkő Józs. 

III. Győri kir. itélő tábla. EIn.: Vörösmarty Béla. 

G " . k' t'"'' , y O rL L r . o ug y es z : . . . . . . . . . 
Győri trvszk. EIn.: Sebő Im.; ügy. : dr. Fittler 

I~rnándOl1 : 
J DZS. T (tlan 
Soprom 

Vaghy }lil 
Frigy. Csel 
Laj. Felso· j 
Kal. Ki8·A 
)latisz Alb 

Szomb, 
Ajkas Kar 
rn " E" 1,eI80' OT 

Körmendi 
Mwra·Sz( 

1 dr. SzabO 
Galg6czy 

Vesz) 
Gero Ar 
Pápán: 
Enyingi 
ton· Fü' 
Za~ 

ügy.: d 
Gy. Al 
Ed. T 

Bál. - J árrb1~1·. GYŐ1'ó' t t : Lacz~ Kár. Győr· Szl-lY[(!.r
tonban : Kampis Iv. Magyar- Ováron : Lepossa Dan. 
Nezsideren: I{arsay B. Téthen: Galamb I\.ris. Kon~áromi trvszk. EIn. : Pulay G.; ügy. : Kosár ~\1 
Dezs. _ Járbir. Komáromban : Szabó László. Eszter.. istn 
gomban: Magos Sán. Muzslún: Schável Kár., Nagy- lJ ,z I ~Zll 
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Ig1nándon: I{ukol'elly Kár. O-Gyallán: Emanuel 
J ózs. Tatán: Gábel Fer. 

Sopro71/i trvszk. Elnök: Takács Dénes; ügy.: 
Vághy Mihály - Já1·bi1·. Sopronban: Gonzales 
Frigy. Osepregen: Köninger Ant. Osornán: Mayer' 
Laj. Felső-Pulyon: Hannibal Mór. Kapuváron : Kéry 
Kál. Kis-Mártonban: Sohár Laj. Nagy-Mártonban. 
Mátisz Alb. 

Szombathelyi trvszk. EIn.: dr.Laky Krist.; ügy.:
Ajkas Kár. - Járbir. Szombathelyen: Gruber Ede. 
Felső-Eőrö'n: Pogány Gusz. Kis-Ozellben : Kováts Ant .. 
Kó'rmenden: Illés Ant. Kőszegen: Korchmáros Gásp. 
Mura-Szombatban: Augustich Pong. Német- Ujváron: 
dr. Szabó Imr. Sárvá1'on: Galba Laj. Szt-Gotthárdon ; 
Galgóczy Em. Vasváron: Feichtinger Ern . 

Veszprémi trvszk. EIn.: Csenkey G.; ügy.: 
Gerő Antal - Já'rbir. Veszprémben: Mórocza Kálm. 
Pápán: Mikovényi Ödön. Devecsm'ben: Perczel Sánd. 
Enyingen: Mészöly Gy. Zirczen : Galamb Ist. Bala
ton· Füre den : dr. Segesdy Fer. 

Zalaegerszegi trvszk. EIn.: Grubanovics G.;. 
ügy.: dr.Felber Arth.- Járbi1·. Zala-Egerszegen: Vizy 
Gy. Alsó-Lendván: Karabélyos El. Sümegen: Horváth 
Ed. Tapolczán: Gombás Ant. 

IV. Kassai kir. itélő tábla. EIn.: Oberschall A .. 
Kassai kir. főügyész: Batlai Inu"e. 
Bereg szászi trvszk. EIn.: Arnold Sán.; ügy.: 

dr.Böszörményi J. - Járbú". Be1regszászon: Szarka L .. 
Alsó- Vm'eczkén: Babinecz Ján. Ilosván: Krasznay Vik .. 
M.-Kászonyban: Szabó Károly Munkácson : Spanyol 
Kál. Nagy-Bereznán: Petri József. Nagy-Kaposon: 
Csonka B. N agy-Szőllősó'n: Egri L. Szobránczon : 
Kormos B. Ungváron : Popovits Mik. 

Eperjesi trvszk. EIn.: Palugyai Gusz.; ügy.: 
Huszár N án. - Járbir. Epe1"jesfn: Keczer Im. Bárt
fán: dr. Brujman ViI. Gi'rálton: Irinyi Csaba. Kz:s
Szeben ben : Marthényi Fer. Lemesen: Mayer Ján. 
Szvidniken: Szepesházi Im .. 
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Kassai trvszk. Eln.: Péchy Aur.; ügy.: Kiss 
J"án. - Járbü·. Kassán: Madarász Ján. Szep8in: 
()lchváry El. Tornán : N agy Pét. A.ba~tj-Szán
tón: Schváby Sán. SZ1.~k8zón: Szentléleki Lász. Z8a
dányon: Szopk6 R6b. 
Lőcsei trvszk Eln.: Engelmayer J 6zs.; ügy.: 

>.Eisert Ist. - Járbir. Lőcsén: Kail Lász. Göllniczbá
nyán: Mattyasovszky Gáb. Iglón: Fest Ottó. Ké8-
má1'kon: Mattyasovszky Józs. Lublón: Gresch Gy. 
Szepes·Szombatban: Hensch Aurél. Szepes- Váralján : 

. l-Iazslinszky Marez. Ó-Falván: Lehoczky Laj. 
Miskolczi trvszk. EIn.: Ortvay Miksa; ügy.: 

.Szaffka Dén. -- Járbir. Miskolczon : Strazsek J án. 
Edelényen: Balogh Ján. Mező-Osáthon: Geőcze Bert. 
Mező-Kö"vesden: Tarnay Gy. Sajó-Szent-Péteren: Ko-
lozs Barna. . 

Rimaszombati trvszk. EIn.: Kubinyi Al.; ügy. : 
.dr. Rányi Győz. - Járbir. Rimaszombatban : Len

·.gyel György. Nagy-Rőczén: Molitorisz Ján. Rima
Szécs en : Frits Feren~z. Rozsnyón: Tichy Mihály. 
. Tornalján : Borsody Józs. 

8átoralja-uj helyi trvszk. EIn.: Seyfried Jó
:zsef; ügy.: Rlavaty Józs. - Járbir'. Sátoralja-Uj
helyen: Balogh Kár. Gálszécsen : Görgey Gy. Homon
nán: Urbán Istv. Királyhelmeczen: Biringer Al'th. 
,Ragy-Mihályon: Roskovi9s Ján. Szerencsen: Füleky 
Lász. Sztropkón: Nádas Arp. Tokajon : Láczay Kár. 

-Varannón: Antalóczv Ant. 
I ... 

. V. Kolozsvári kir. itélő tábla. Elnök: Bm'-
ezelly Jenő. 

Kolozsvári leir. főügyész: ViZa Sándor'. 
Beszterczei trvszk. EIn.: Tiscshler Dom. ; ügy.: 

.gr. Lázár Árpád. - Járbir. Beszterczén,' Bill Hen. 
Na8zódon,' Pap Lász. O-Radnán: Kovássy Géza. 

Deésf. trvszk. EIn.: Balázs Mát.; ügy.: gr. Lázár 
Kál.-Járbir. Deésen : Miksa Józs. Bethlenben : Imreh 
Dom. 08áki-Gorbón: Ballok Kár. Kekesen : Agri
-colva Ad. Magyar-Lápo8on: Váradi Ist. ~agy-Iloll
dán: Bard6cz Sán. Szamos- U;'várún: GaJzág6 Fer. 

Devai trvszk, 
lJ 'th Sirn. - J 
DOrva J I 
~~ógyon: Balog o 
Dányán: Zo~ol' ~ 
pujiDan : Pasztho1 

Vajda·Hunya~on ': 
Gylb1afeh,er~Q 

Csiki L, - Jarbtr 
Aorudbányán: Za 
Laj, Maros' Ujv~1 
Vajaa pet, Topa' 
Gajzag6 Tiv~dar. 

Kotozsvári t 
ügy,: Lazar Aur, 
8zai Gy, Koloz8 
Hunyadon : Cse! 
Móc8on: Kovacs 

Nagy-szebe 
Tiszler Dom . 
Szá8z·Sebesen: 
Szerdahely en : 
Frigy. 

Tordai tr 
dr. Pap Dom. 
Járán,' Viragh' 
Maros·Ludaso 

VI. Marosv 
Elekes Prí l. l 
Marosvás~ 

lozsvart.) 
s,Brassai t 
and. -- Járbi 

bald Mib H 
Gal Dom', Zo 
B Osikszel'e 

artha 19n 
Os,·Szt·M . I att 
080n . S I 

I EJ' zasz 
r" lb --se etv 



. . 

OIDnM. 
• I ., 

j~an~ 

,z Jh. 
lení !I , 

&r: , 

, 
~Ú 
• 

IÍllDlJ· 

, . 
I$,~ 
,'I r 

333 

Dévai trvszk. EIn.: dr. Sólyom Fekete Fer. ; ügy.: ' 
Horváth Sim. - Járbir. Déván: Jaszenovich Ist. Al
gyógyon: Balog Józs. Hátszegen: Veress Józs. Kö'rö's
bányá'n: Zomor Ant. Maros-Illyén: dr. Korber End. 
Pujiban : Pászthóhy Tib. Szászvároson : Nemes Sán. 
Vajda-Hunyadon: dr. Rieger Alad. 

Gyulafehérvári trvszk.Eln.: Nemes Sám.; ügy.: 
Csiki L. - Járbú'. Gyulafehérváron : dr. Fekete Gy. 
Abrudbányán: Zanathy Gáb. Balázsfalván: Enyedy 
Laj. Maros- Ujvá1'on: Elekes Alb. Nagy-Enyeden: 
Vajda Pét. Topánfalván : Loyczel Fer. Viz aknán : 
Gajzágó Tivadar. 

Kolozsvári trvszk. EIn. : br. Szentkereszt y Zsig .. 
ügy.: Lázár Aur. - Járbi,,'. Kolozsvá,,· vidéki: Szik
szai Gy. Kolozsvár városi: Montovich Gy. Bánffy
Hunyadon : Csegezy Gy. Hidalmáson : Schopf Gy. 
Mócson : Kovács Ist. Tekén: Graeser Kár . 

N agy -szebeni trvszk. EIn. : Jánosi Sán.; ügy. : 
Tiszler Dom. - Já'rbir. Nagy-Szebenben: Fuchs Laj. 
Szász-Sebesen : Egyed Kál. Szelistyén: Aleman M. 
Szerdahelyen : Welter Mih. Ujegy házán: Fabritius 
Frigy. 

Tordai trvszk. EIn.: dr. Damokos Ant.; ügy.: 
dr. Pap Dom, - Járbir. Tordán : Csegezy Mih. A,lsó
Járán: Virágháti Fl. Felvinczen : Keresztes Arp. 
Maros-Ludason: Laczhegyi Frigy. 

VI. Marosvásárhelyi kir. itélő tábla. Elnök 
Elekes Pill. 

Marosvásárhelyi kir. foügyész: (lásd Ko
Iozsvál·t. ) 

Brassói trvszk. EIn.: Deési Ján.; ügy.: Bodó 
Sándo - Járbir. Brassón: Skita Mih. Fogarason: Ti
bald Mib. Hosszufal1ln: Herszényi Kál. Sárkányon: 
Gál Dom. Zernesten: Penciu Mik. 

Csikszeredai trvszk. EIn.: Gyárfás Lász.; ügy. : 
Bartha Ign. - Járbir. Gsikszeredán: Csanády Béla. 
GS.-Szt-Mártonban: Orbai Máty. GYe1'gyó-Szent-Mik
lÓ8on: Szász Ig. 

Erzsébetvárosi trvszk. EIn.: Ven Andr.; ügy.: 
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Sámi Lász. - Járbir. E"'zsébetvároson: Gillyén Laj. 
Dicső-Sz,ent-Mártonban : Végh Alb. Hosszua8zón: 
Török Arpád. Köh.:tlm,on.:. Bu~ay Gáb?r. ,Medgye
~en : .' ~ I . J\ .'lgys~'Y}ken,' Laszlo József. 
Segesváron: llerezeg Zs. Szent-Agothán,' Pildner Kár. 

I(ézátr vásár7~elyi trv8zk. EIn.: Ponory Sán.; 
ügy.: Solyom Mik. - Járbi1·. Kézdi- Vásárhelye'n : 
Fejér I{ár. Kovásznán,' id. Dobay János. Szepsi
Szent-Györyyön,' Sylvester Dén. Nagy-Ajtán,' Szo-
tyori Józs. 

Marosvásárhelyi trvszk. EIn.: Szentmarjay 
Dezs.; ügy.: Gyárfás Laj. - Járrbir. Marosvá8ár
helyt,' Hinc~ Mik. ]{ezőbándon,' Illés Sán. Nyá1'ad
Szm4 cdiín,' Mikó I\.~r. Szá~z1'égenben,' Rozsnyay Fer. 

Székt!tly -udvarhelyi trvszk. Eln.: Flórián Ján.; 
ügy.: Diemár I{ár. - Járbir. Széke ly- Udvarhelyen,' 
Csanády Z. Oklándon: dr. Hegyesy Győző. Székely
Km'esztúron: Apathy Gy. 

VII. Nagyváradi kir. itélő tábla. EIn.: Ritóok Zs. 
Nagyváradi kir. főügyész: Pongrácz Jen. 
Aradi trvszk. EIn. Otrubay Kár.; ügy.: Pal'ecz 

Gygy. - Járbir. A1'adon,' Kugler Ján. B014osJenőn: 
Bitó Józs. Kisjenőn,' Tabajdi Sándo Nagy-B'ldtyin
ban: Seress Fer. Nagyhaln~ágyon: Frics Laj. Pécs
kán: Novák Ist. Radnán,' Bartos Mih. Világoson : 
Hoffbauer Zsig. 

Gyulai trvszk. EIn.: Novák Karn.; ügy.: dr. Lissy 
Vikt. - Járbi1r. Gyulán,' Fekete Gyula. Békésen : 
Sterka~Sulutiu Sán. Békés-Osabán: Petrovszky Józs. 
Orosházán,' Sall J án. S'zarvason ~ Kontur Józs. Szeg
halmon,' Sall Kár. 

Nagy-váradi trvszk. Eir.: Gyalokay Laj.; ügy.: 
ifj. Bulyovszky Józs. - Járbir. N agy- Vúradon : (városi) 
Velyóczky Gy. Nagy- Váradon,' (vidéki) ICenéz Sán. 
Belén,yesen " Benedek Lász. Be14 ettyó- Ujfalun: Szakáll 
Pál. Elesden,' Mütter Fer. Magyar-Oséken : Gönd~cs 
Lász. Margitián : Papolczy L. Nagy-Szalonfá'n: ho
vács Kár. Székelyhidon : Fényes En. Ten kén : Lengyel 
Kár. Va8kohon,' ICovács Sándo 
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VIII. Pécsi kir. it élő tábla: EIn.: Bla8kovich 
I8tvlÍn . 

Pécsi kir. főügyész: hely. Zolnay György. 
Kaposvári trvszk. EIn.: Dorner Zolt.; ügy.: 

Psik Laj. - Járbir. Kaposváron: Herman Man. 
Osurgón: Andorka Gy. Igalon: Melicskó Mjk. Len
gyeltótiban: Bogyay Gyul. Marczalin: Barthodeiszky 
Em. Nagy-Atádon: dr. Ballus Zsigm. Szigetváron : 
Zsiga Kár. Tabon: Vajda B. 
Nagy-kan:~zsai trvszk. EIn.: Tóth László; 

ügy.: Bogyay Od.. - Járbir. Nagy·Kaniz.'lán: Oszter
huber Lász. Csáktornyán: Simon Laj. Keszthelyen: 
Göcz Ferencz. Letenyén: Philippits J án. Perlakon: 
Horváth Csongor János. 

Pécsi trvszk. EIn: Sável Kál.; ügy.: Zsolnay 
Gygy. - Jár b irt'. Péc8en: Rásky Mih. Dá,,'dán: Ba
laskó J án. Mo hács on : Ma tarényi J án. Pécsváradon : 
Horváth Mór. Sásdon: Rihmer El. Sikló8on: Bauer 
Rezs. Szent-Lőrinczen: Pölt Kár. 

Szegzárdi trvszlc. EIn.: Lelcz Józs. G.; ügy.: 
Krcsmarik P. - Járbir. Szegzárdon : Szendrődy 
Kár. Bonyhádon: Osztrjts Mih. Duna-Fijldvá,,'on: 
Szelle Zsig. Gyönkö'n: Muraközy Lász. Pakson: 
Szentpétery Józs. Tamásiban : Gruber Iv. 

IX. Pozsonyi kir. itélő tábla: EIn.: Lehóczky 
Kálmán. 

Pozsonyi kir. főügyész: 
Aranyos-maróthi trvszk. EIn.: dr, Bethlen

falvi Gygy; ügy,: Kovács-Sebestyén Laj. - Já1·bi,,,'. 
Aranyos-Maróthon: Vály B. Körmöczbányán: Ha
vas B,. Léván: Gyenes Józs. Verebélyen: Nemlaha 
Gy. Ujbányán: Kraft Kár. 

Nyitrai trvszk. EIn.: Sándor G. ügy.: dr. 
Lupkovics J. - Járbi1'. Nyitrán: Juhász Vin. Érsek
'ujvá1'on: dr. Szirányi Gygy. Galgóczon : Benkeő G. JJlia
ván: Jeszenszky B. Nagy-Tapolcsányon: Girtler Alad. 
Privigyén: Szaniszló ViI. Sellyén: Husz Ján. Sza,
kulczán: Hajdu G. Szeniczen : Martényi Sán. V ág

'l~ihelyen: Ücsóvszky Fer. 
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Pozsonyi trvszk. EIn.: Petőcz Gábor. ügy.: 
Kramolin Vik. - Járbir. Pozsonyban: Eremit R~ 
Bazinban: Streihammer Józs. Duna-Szerdahelyen: 
Kabina Kálm. Galánthán: l\1ichnay J en. lifalaczkán: 
Berthóty Im. Nagy-Szombatban: Szászy Ag. Somor
ján : Tóth L. 

Rózsahegyi trvszk. EIn.: Porubszky Jen.; 
ügy.: dr. Kubinyi Lajos. - Já'rbir. Rózsahegyen : 
Króner An. Alsó-Ktz/;binban : ifj. Osillaghy Józs. Liptó
Szt-Miklós: Jeszenszky G. Liptó- Ujváron : Vitalis K. 
Námesztón: Szontagh Szan. Trszte,nán: Prónay Nánd. 
Trencséf~i trvszk. EIn.: Siebenfreund B.; ügy.: 

Ribossy Kál. - Jár bir. Trencsénben : Cbudovszky 
Józs. Baánon: Motesiczky Ern. Bittsén: Akay Kor. 
Osaczán: Aleitner N án. Illaván : Baross Ant. Puchón: 
Liha Ant. Vág-Beszterczén: N ozdroviczky J án. Zsol
nán: Pribis László. 

X. Szegedi kir. itélő tábla: Elnök: Sélley 
Sándor. 

Szegedi kir. toügyész: Lobmayer István. 
}{ agy -becskereki trvszk. EIn.: Zsiros Laj.; 

ügy.: Pinkovics J án. - Járb1:r. Nagy-Becskereken: 
Pohut Istv. Módoson: dr. Szőke Kár. Tö'1'ók-Becsén: 
J akabffy rritus. . 

Nagy-kikindai trvszk. EIn.: Róth Gergely; 
ügy: Dús Sán. - J á1'bi1·. N agy-Kikindán: Eidenmüller 
Ad. Billéten: V éber Ferencz. Nagy-Szent-Miklóson: 
Jurkovicb Oth. Tö'rö'k-Kanizsán: Georgievics Sán. 
Zsombolyán: dr. Kovácsis Ores. 

Szabadkai trvszk. EIn.: Vasdényei G.; ügy.: 
Deák Péter. - Jár bú'. Szabadkán : dr. Dekker Gy. 
Bács-Almáson : Kovacsits ' Ant. Baján: Ráth Nán~. 
Topolyán:. Malonyai Ign. Zentán ; Ringboffer L~.1. 
Szeged~ trvszk. EIn.: Muskó San.; ügy.: Dobak 

Rél. - Já1·bi'r. Szegeden: Wiedermann J. Battonyán : 
Petrovics Gygy. Csongrádon : Szarka Mih. Hódmező
Vásárhelyen : Oserba Fer. Makón: Dozsits Sán. Nagy
lakon: Várady Kál. Szentesen: Gaál Sándo 

UjvicZéki trvszk. EIn.: R,áoz Gyula.; ügy. 

Popovich Aur. 
I '. o·Becsen . · 
,Józseffalván .r Z8( 

Zo7ltborv tr 
kariloB Kal, -
Apatino(~n: D 
Kulán: LederE 

XI. Temes 
Andor. , 

Temesvat 
Fehértem 

~ ikolits 1st. ' 
J l ZS. Dettán 
Jal1. Kubinb. 
nyi Ist. Szás: 
Bela. 

Karánst 
dr. Gozsdu 
Bosovic8on 
Te?'egován 
Lugosi 

A,sc11inger _ 
sánon: Pa~ 
Pancs o 

sevics Bán 
náron: A 
Pe?'laszon ·1 

Temes' 
Gozsda E~ 
BnziáwY1 
Bene Ga1 
~Iedvecz 

Illa vá 
NagY-EI 
8zegedik 

• • 
Vlln Ja v 
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~opovich Aur. - Járbir. Uividéken: Kovachicb Józs. 
O-.Becsén: .... Palánkán: Tillinger Sán. 
Józs effa lván .r zsablyai): Petrovics Val. Titelen: . . . .. 

Z0111Jbor-u trvszk. EIn.: Széchény Józs.; ügy.: 
~{ardos KáL - Járbir. ZO'iJ~borban: Dömötör Pál. 
Apati'nban: Dömötör H. Hódságon: Jusits Laj. 
Kulán: Lederer Gusz. 

XI. Tem.esvári kir. itélő tábla. EIn.: Paiss 
Andor. . 

Temesvári kir. főügUész: (L Szegetlen). 
Fehértemplomi trvszk. EIn.: Pászt ViI.; ügy. : 

N ikolits Ist. - Járbir. Fehértemplomban: Ottrubay 
J <- zs. Dettán: Juschitz Kár. Károlyfalván : dr. Kélei 
J áll. K ubinbtln: Kállay Bél. Orraviczabányán: Virá
nyi Ist. Szászkabányán: Anner J án. Ve1·seczen: Bnocz 
Béla. 

I EM, ~~1 ' Karánsebesi trvszk. EIn.: Salacz Béla ; ügy.: 

!1I,ai~ l!11~l 
, l' U ;1\. ~ ~ , 

.. w" ~~J) , 

dr. Gozsdu El. - Járbir. Karánsebesen : Kovács B. , 
Bosovicson: Máhr An. O-Orsován: Vojnjcs Guido. 
Terregován : Simon Gábor. 

E!1J·Bwlmv Lugosi trvszk: EIn.: Péczely Ferencz. ügy.: 
JUl,Tor;,i:,&~ , Aschinger Fer. - Járbú'. Lugoson: PoppLaj. Bog

I. ' BOIn Ú1~. 
lali,' Ei~/nm~ 

,S;e/lI.MiKlit~~1 
I)llrcil\'i~ ~~ r. 

u~~!Dí!i u,; r,: 
,&, Df"!l 0 

v)' ~~lli ~itl 
, ~~~fir ~~ . 

. 1111' n.liC 
I.~ll,; Uli" lIt'U, 

miD
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lli~, HI~~:1 
.. ' r )\;..1 

.. 
~1 
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sánon: Paulovits Ist. Facséten: Kraczegh Gy. 
Pancsovai trvszk. EIn.: Vozáry Ján.; ügy.: Milas

sevics Sándo - Já'rbir. Pancsován: Fritsch F. Alibu
ná/ron: Antal Mik. Antalfalván : Szmoligovics Dén. 
Perrlaszon: Bárdy J. 

Temesvári trvszk. EIn.: l\1áIy Istán. ; ügy.: 
Gozsda El. - Járbir. Tmnesváron: Hofbauer Pét. 
Buziáson: Benedek G. Osákován: Csapó El. Lippán: 
Bene Gáb. Rékáson: Bányai V.~ncze. Ui-Aradon: 
Medveczky Ján. Vingán: Fodor Odön. 

Országos fegyintézetek. 

Illaván ; Lipótvá1'on,. Mária-Nostrán; Mztnkácson; 
Nagy-Enyeden; Sop"'onban; Szamosl~jvá,,4on; Váczon; 
Szegedi ker. börtön; Aszódi kir. ia,vító-intézet ,. Kolozs
vári javító-intézet; Kl:s-ha,,·tai kiJ'zvetítő-intézet. 
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tosttasa 

II 
. 'd l' .' K' ." fobadbiz 

l' ~n V fl, e llll , mlll~szter : omlos-kereszteSI baro I llL ú 
BeleI'vary Geza taborszernagy, sz. k.v. b. t. t., kama- I r ok 
rás, L. r. n., k. 1. oszt. vaskor. lov., Szent Istv.-rend kp. I omn 
k., Mária Terézia r. L, a cs. és k. 46. gyalog ezre(l I ! ; 
tuljtjuonosa, a főrendiház tagja. I v or ~ 

]JE. 1~. lt011/védel'/:l~i Ilftini~~tet·-;/u'JJt. 

!llamtitkár: Vaiszkai és bogyáni Grom?n pezsl!., i. tan~. 
a ~. o. v. k. 1. Szt IRtv.-r. ks. k., a tovarIsovaI keru- l h r t' 
let országgyülési k~pviselője. l t lU . 

Elnöki osztály. Ugyköre: Beaclványok felbontása, I IIl~CS 
külön fentartott ügyek elintézése, Rendeleti közlöny f' 'k 
szerkesztése stb. Osztályvezető: Terbócz István osz- 0°1 ' 
tálytanácsos. Katonai előadó: győri Farkas Fidél gy. · altisi 

Tibo 
X 

bOi 

fön~ 
V 

eZl'edes. Miniszteri parancsőrtiszt: Sauter Gáspá?' 

huszár százados. I. ügyesoport (I., II., III., IV. és V. osztályok). 
Csoportfőnök : Be:rnolák Károly vezérőrnagy. 

I. ügyosztály. Ugyköre: Kiképzés, mozgósítás stb. 
Osztályvezető: C~~lány G~~a alezredes . 

II. ügyosztály. Ugyköre: Osszes havidijasok nyilván-
tartása, személyügyei stb. Osztályvezető: Orgonás 

~o 

o~ 
Zsigrr~ond ezredes ... III. ügyosztály. Ugyköre: Legénységi ügyek, szolgá-
lati könyvek stb. Os",tályvezető: Hegedü,s Jffflő alezredes ru 

IV. ügyosztály. Ugyköre : Népfelkelési ügyek. Osz- p 
tályvezető : Szécsi .. Mór százados. 

V. ügyosztály. Ugyköre : Egészségügyi szolgálatra l' 
vonatkozó ügyek. A honvédorvosi tisztikar személyi 
ügyei stb. Osztályvezető: dr. Csajághy Béla I. oszt. . i 

főtörzsorvoS és a honv. orvosi kar főnöke. 
Il. ügyesoport (VI., VII. és XVIII. ügyosztályok). 

Csoportfőnök : Krá~itz János, ezredes. . , 
VI. ügyosztály. Ugyköre : Ruházat, felszereles, ei-

helyezés stb. üsztályfőnök Meh7'brot Frigyes, I. oszt . . 

föhadbiztos. VII. ügyosztály. Ügyköre : Illetékek, élehlle~és stb. \ 
Osztályfőnök Jellinek Gusztáv L oszt. föhadlnztos. 
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XVIII. ügyosztály. Ugyköre : Elhelyezési ügyek, 
~zállítlnányozás, termény- és anyag-járand6ságok biz
tosítása stb.Osztályfőnök : Gallasy Gyula I. oszt. 
főhadbiztos . 

III. ügyesoport (VIII. és IX. ügyosztályok). Csoport
főnök : G,,·úz Albe,,·t ~iniszteri tanácsos. 

VIII. ügyosztály. Ugyköre : Ujonczozás, védtör
vény stb. Osztályvezető: Szentgyö'i'gyi Lajos oszt. 
tanácsos. 

•• 
IX. ügyosztály. Ugyköre : Fősorozás eredménye, 

hadjutalék stb. Osztályvezető: Láner Gyula osztály
tanácsos. 

IV. ügyesoport (X. és XI. ügyosztályok ). Csoport
főnök: Szuborits .Antal min. tan. 

X. ügyosztály. Ugyköre : Beszállásolás, lószükséglet, 
altiszti igazolványok, menház stb.Osztályfőnök : 
Tibolth Lajos oszt:. tan. , 

XI. ügyosztály. Ugyköre : Athelyezések a hadsereg
ből és viszont, törvényellenes besorozások stb. Osztály
főnök. Kasies Péter oszt. tan . 

V. ügyesoport (XIV. és XVII. ügyosztályok). Cso
portfőnök .. : Bárezy Ist1?án min. tan. 

XIV. Ugyosztály. Ugyköre : Alapítványi ügyek. 
Osztályfőnök : Losone~y Gyó·'I·gy Oszt. tan. 

XVII. ügyosztály. Ugy köre: Külföldön tartózkodó 
magyar hadkötelesek ügyei stb. Osztályvezető: Bi'ró 
P ál miniszteri tanácsos (cz.). 

VI. ügyesoport (XII. és XIII. ügyosztályok). Cso
portfőnök : Sehyttrq,. István miniszteri tanácsos. 

XII. ügyosztály . Ugyköre: Horvát ügyek és fordítá
sok. Osztályfőnök : Lf}r'lnann Józse! osztály tanácsos. 

XIII. ügyosztály. Ugyköre : Felszólamlási folyam., 
elbocsátások stb. Osztályvezető: Szó'ts Albert oszt. tan. 

Kó'zvetlenül az államtitkár alá rendelve. 
(XV. és XVI. ügyosztályok.) 

•• 
XV. ügyosztály. Ugyköre : Hadbirói kar személyes 

ügyei. Honvéd és csendőr büntető igazságszolgálta-
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tásra vonatko7.;ó ügyek. Havidijasok nősülési ügyei. 
Osztályvezető: Hans~:arl Sándor tábornok-hadbiró. 

XVI. ügyosztály. Ugyköre: Csendőr törzs- és fő
tisztek mindennemű személyi ügyei. A csendőrség 
szolgálata és kiképzése iránti intézkedések, valamint 
az idevonatkozó szabályok és utasítások kidolgozása. 
A csendőrségi szolgálati könyvekre vonatkozó intéz
kedések, A csendőrség szervezetére vonatkozó összes 
munkálatok. A csendőrség legénységi létszámához tar. 
tozó egyének szabadságolására. felülvizsgáltatására és 
nyugdíjazására vonatkozó intézkedések A csendőr 
legénység közigazgatási úton való elbocsátása. A csendőr 
legénység nősülési ügyei. A csendőrségi alapítványok 
kezelése és adományozására vonatkozó ügyek. A csend
őrség mozgósitási ügyei. A tábori csendőrség ügyei. 

Osztályvezető: nlurai és kőröstarcsai Tó"ró"k Ferencz 
altábornagy, a ~· magyar korona országaihoz tartozó 
csendőrség felügyelőjének teendőivel megbízva. 

Az osztályvezető helyettese: Reinle Gábo1' csendőr 
alezredes. Beosztva: szakolczai K01'eska Vilmos csendőr 
százados; Fery Oszkár csendőr főhailnagy: Móricz 
Gyó'rgy csendőr hadnagy . 

Segédhivatalok. Főigazgató: 
kir. tanácsos, szolg. kiv. honv. 
Honvéd8zámvevőség. Főnök: 

oszt. főszámtanácsos. 

Bogdánffy Fe'rencz 
" ornagy. 
Sziládky N o1'be1rf I. 

ka lJ!Iagya1" kir. állami sz(í'Jttvevő~~él,~. 

r Elnök: Rakovszky István'. 
j , , 
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HO/JlIJát-szlavorrt-dalmat 
kOTmálYl/u • • 

, 
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Bán: Hédervári gróf Khuen-H éderváry Ká/ro ly . 
Belügyi osztályvezető: Stankovié Danaó. 

Horvát 

L Bel 
Bel 
sok 

II. Lik 
Kar 

III. Mo 
Bu 

IV. Po 

Ka 
I var 

VI. Va 

Va~ 
VII. Ve~ 

ES2 

· VIII. ZáJ 
Kil 
Záé 
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Ho'rvfÍt-S?tlaV01~ors~ág kö~iga~gatási 
beos~tása. 

I. Belovár megye (székhelye Belovár). 
, 

Belovár, Ivanics, Kaproncza és Körös varo-

II. 

III. 

sokkaL 
Lika-Krbava megye (székhelye Goszpics). 
Karlopago és Zengg városokkal. 
Modrus-Fiume megye (székhelye Ogulin). 
Buccari várossal. 

IV. Pozsega megye (székhelye Pozsega). 
Bród és Pozsega városokkal. 

V. Szerém megye (székhelye Vukovár). 
Karlócza, Mitrovicza, Pétervárad és Zimony 
városokkal és a rend. tan. Ruma várossal. 

VL Varasd megye (székhelye Varasd). 
Varasd várossal. 

VII. Verőcze _megye (székhelye Eszék). 
Eszék várossal. 

VIII. Zágráb megye (székhelye Zágráb). 
K4rolyváros, Kosztajnicza, Petrinja, Sziszek és 
Zágráb városokkal. 
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