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Vegyes közlemények. 
A bűntett s~inhelyének és az elkö'vetés 

időpontjánal" fontosságáTól. 
L Minduntalan tapasztaljuk, hogy - bál' kéts~g

telen jelek bizonyítják, mikép valamely súlyos bun
tett elkövettetett - magát a tett szinhelyét a leg
odaadóbb és leO"köTültekintőbb tevékenység daczára 
nem vaO"yunk képesek kinyomozni, s így. a tettes -
miután ba tényálladékot nem sikeT~lt .telJe.sen ~eg
állapítani - gyakTan büntetlenül slkh~ ln az Igaz
ságszolgáltatás kezéből. Sőt olykoT előfordul azon 
eset is, hogy egy bizonyos egyént alaposan teThel 
a gyanú, miszerint egy nyomtalanul elveszett sz~
mély t láb alól eltett, ,de ne~:n sikeTül a helyet kI
kutatni a hol a hullat elreJtette, sem azon helyet 
föllelni' a hol a o·yilkosságot elkövette. Ha sikerül 
,b , k J" k 

is, egy eltün.t egyé.n u~olsó holt~rtoz ?Cla:ana ny~~ 
mait azon pillanatIg kinyomozm, amIkoI - emben 
számítás szeTint - még életben volt; egyszerre 
megszakad a fo~ál: ~i1~de~ kutatás .az e,mberlakta 
helyek földalattl helYlsegelben, a plllczek, kutak, 
csatornák emésztő O"ödrök és kéményekben stb., a 

,b , f . 
kertek szántóföldek és erdők átvizsgálasa nssen 
felhantolt föld után, mely alá a hulla esetleg el
takartatott, baTlangok, kőbányák, korhadt fatörzs~k 
stb. átkutatása eredményre nem vezetnek s a csendőr 
és vele az eltünt személy hozzátartozói tanácsta
lanul állanak a rejtély előtt, míglen néha a vélet
len nem hoz némi világosságot a dologba. Ily es~
tekben a csendőr is kénytelen magában bevallanI, 
hogy fáradozása - mi.nt minden emberi tényke
dés - korlátozva van. De azért korántsem szabad 
megnyugodnia ; mindel:1' még a le.gjelent~kt~lene~~
nek látszó támpontot IS fel kell JegyeznIe es me~
legelnie ; egyáltalán nem szabar1 az ügyet szem elől 
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tévesztenie mindaddig, mig nem sikerül azt kide
ríteni, avagy az elévülés a büntethetőséget már ki
zárja. Ezért nem elegendő, ha az ily esetek az 
örs ökön a (ckiderítetlenül maradt közbiztonsági za· 
varokról vezetett jegyzékbe)) egyszeTüen bejegyez
tetnek, hanem esetről-esetre az összegyűjtött adatok 
is nyilvántartandók, hogy idők multán a későbbi 
örsparancsnok az addig elért eredménynyel tisz
tában legyen s esetleg újabban felmerülő jelenségek 
segélyével könnyebben vihesse dülőre az ügyet. Ezt 
czélozza már az általános szolgálati határozványok 
XVIII. fejezet AJ pont b) bekezdésében foglalt ama 
intézkedés, mely a szakasz-parancsnokok kötelessé
gévé teszi, hogy a fontosabb kiderítetlen zavarokra 
nézve adatokat gyűjtsenek és azokat az általok ve
zetett jegyzékben nyilvántartsák. 

Igen gyakori azonban ama eset, hogy a hulla 
más helyen találtatik, mint a hol a gyilkosságot 
elkövették. Ez kivált oly esetben észlelhető, midőn 
a ~ettest azon szándék vezérelte, hogy tettét palás
tolJa avagy a gyanut másra hárítsa, mint ez pl. a 
gyermek-gyilkosságok gyakori eseteinél észlelhető 
a mikor a lelketlen anya az újszülött csecsemőt a~ 
árnyékszékbe vagy a vízbe dobja, vagy a szemét-
9?dörbe eláss~ vagy odvas fákba eldugja, avagy az 
eJ leple alatt Idegen tele he csempészi. 

De a hely, a hol a hullát találták - ha nem is 
ot~ történt a ,bűntett - sok esetben a tettes nyo
maba vezet. Igy pl. a közelmultban a felvidéken 
e.?y nőtlen, előrehaladott korú, nem' épen szegény 
fol~műves a falu közelében egy káposztás földön 
tal,altatott, arczczal a földön feküdve, kezeivel lát
szolag a puha földbe markolva ; mellette a vérrel 
~emocskolt ásó, és .néhány levágott káposztafej hevert 
ugy, hogy első pIllanatra fel lehetett tenni misze
rint az illető földműves káposzta lopáson r~jta ére
tett és agyonveTet ett. De az egészen meglátszott a 
mest,erké.lt elrendezés s tényleg a bevezetett nyo
mozas kIderítette, hogy a földm{'tvest saját testvér-
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bátyja házában, a kinél lakott, ez és ennek felesége 
gyilkolták meg, a hull~t kiczipelték az~Jtán a ká
posztaföldl'e és helyeztek el a fentebb leut mester
kélt helyzetbe. A tett valódi szinhelye leginkább 
a padló azon részeinek vegyi és górcsö,i megvizs
aálása segélyével állapíttatott meg, melyeken gon
dosan felmosott vérfoltok nyomai fedeztettek fel. 

Egy más esetben a bűntett szinhelye ellenben nem 
játszott fontos szerepet a nyomozás során: egy 
házalónő ugyanis a szabad mezőn egy életképes 
gyermeket szült, a csecsemő szájába az alsó szok
nyájából kiszakított, szines posztó-darabot dugva, 
azt megfojtotta, a kis hullát pedig még két óra 
hosszat kosarában magával czipelte és azután észre
,étlenül egy odvas fűzfába rejtette, hol a hulla csak 
napok mulva találtatott meg. A hulla bonczolásá
nál a szájüregben talált posztó-darab, mely az idő
közben gyanusnak feltünt és előleges őrizet alá vett 
asszony alsó-szoknyájához teljesen illett, azt a gyer
mek-gyilkosság bevallására birta. 

A legtöbb esetben azonban a bűntett szinhelyé
nek kinyomozása a tárgyi tényálladék megállapítá
sához elkerülhetlenül szükséges, a mennyiben innen 
,ezetnek a nyomok a leggyorsabban és legbizto
sabban a tettes személyének megállapítására. Ez 
áll főkép azon esetekben, midőn pl. a hulla a tett 
elpalástolása czéljából erdők belsejébe, bokrok alá 
stb. elhurczoltatott. Ha az ily esetekben a csend
őrnek sikerül, a tett szinhelyét kinyomozni, ott a 
legtöbb esetben találni fog olyast, a mi neki 
a további nyomozáshoz megbecsülhetlen adatokat 
nyujthat : dulakodás nyomait, vértócsát, bűnjeleket, 
véres fűszálakat stb. stb. 

Máskülönben is fontos a tett szinhelyének meg
állapítása, a mennyiben a biróság illetékessége ezzel 
szorosan összefügg. 

II. Bűnügyekben azon időpont megállapítása, a 
mikor valamely bűntett elkövettetett, továbbá annak 
kinyomozása, vajjon a gyanusított egyén a kérdéses 
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időben hol tartózkodott, illetve a kél'déses időben 
mit művelt: a legfontosabb bizonyító eszköz. 

Egyáltalában bűntények leirásánál, valamint a 
tanúk bemondás ainak feljegyzésénél az időpontok 
meghatál'ozásánál a lehető legnagyobb pontossággal 
kell eljárni; legczélszerübb tel'mészetesen itt a nap
táTi időmeghatározást (év, hó, nap, óra) és a rendes 
napszakok elnevezését használni (reggel, délelőtt. 
dél, délután, este, éjjel) és csak ha ez nem lenne 
lehetséges, lehet a falusi népnél szokásban levő idő
me~határozást is alkalmazni, mint pl. kisasszony
napJát követő vasárnapon, aJ ózsef-napi vásár utáni 
vagy előtti kedden stb.. a mikor is azután kellő 
utánjárással a naptári időszak lehetőleo' pontos meo'-
álla)Jításám kell igyekezni. b b 

A. napszakot (óra szerinti időt) illetőleo' a yi
dék! nép ritkán tud pontos meghatározá~t acni 
l'end~~en .. a nap~ölkelte, az ebéd ideje, a nap nyugt; 
(a szurkulet. ~eallta) ama határok, melyeken belül 
~ ~ér~lése,~ ld~pontot, ~z~k~,ák megközelítőleg meg
~elol:~ll, , sot meg a dell Ido pontos meo'hatál'ozása 
IS ntkan lesz elérhető oly emberek r~széről kik 
a~kor, esznek, a mikor éppen ked\"ük van. Ebből 
~~olyol~g a ~ev~s?bé művelt, csak úgy a vilá 'ba 
elő egyenek reszeről bemondott időmeahatározá~ol
gyakran ellentét~sek, minélfogva sok e~etben le kell 
~~nda~~nk a11:ol, hogyafeljelentésben szereplő 

't Pt~n o .meg lzh~tónak,. illetve pontosan meaálla
PI o nak J~lezhessuk. MInden körülmények k" .. tt 
~zonban k~r~ezősködések által oda kell töreked ~~ok 
~gy az orat, sőt lehetőleg még a )erczet ~un , 

:~~:~ vala~ely esemény elŐfordult, aIlehetősé;he: 
b 

P?n o.san megállapíthassuk mert sok . 
en ez kepezl a bizonyít' . r'. ' ' , eset-
Ha tehát val k' l aSI e Jaras ~agvat. 

tot egész határaozolttVsa, ameily meghatarozott ic1őpon-
. aaga neayed ó ' k "t 

szermt bemond akkol? ok tI ti "l k .ra ,so perczek 
hogy minek a; ala ., v~ enu ~ kell kutatnunk 
időmeghatározist si;~;ál::l:l~s aZhlllető i.ly ~~onto~ 

,s a az llleto egy 
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bizonyos torony-órára v,agy, zse~-ór~~'a hivatko~ik, 
akkor tanácsos lesz megallapltalll, vaJJon az a bIZO
nyos óramű a kérdéses időpontban rendesen járt,e 

vagy sem? '" h t' , k" "tt k Ha esetleg ket Időmeg a arozas ozo anna 
alapján hoO'y azok két különböző óraművön észlel-

, to> k 'k h k 't' " tettek különbözet mutat OZl s a a e oxamu 
járás~ közt tetemes eltérés nem is állapítható meg, 
mindazonáltal nincsen kizárva annak lehetősége, 
hogy az egyik egyén által tagadásb a vett, a másik 
egyén által pedig elkövetettnek állított cselekmény 
a különbözeti időn belül tényleg mégis elkövettetett, 
Feltünően pontos időmeghatál'ozásokat, kivált 

gyannsított egyének részéről, mindig kétséggel kell 
fogadnunk, mivel e mögött rendesen ama szándék 
rejtőzködik, hogy a nyomozó csendőr tévú.fra vezet
tessék és pedig arra nézve, hogy az illető gyanusí
tott eO'yén a kérdéses időben tényleg hol tartózko
dott. °Gyah'an a gyanusított észre veszi, hogy a 
nyomozó csendőr e tekintetben máris téves úton 
van s akkor az általa szolgáltatott feltünően pontos 
id6meghatározás arra szolgál, hogy a csendől't e 
tévhitél>en lehetőleg megerősítse. Meglehetős bizo
nyossággal feltehető, hogy a tagadásban levő gy~
nusított ép ezen időpontra vonatkozó bemondásaI
ban, a midőn őt a leleplezés yeszélye fenyegeti, 
okkal-móddal át sikl ani szeretne: ennélfogya éppen 
ezen felteyés kell, hogy minden nyomozó csendőrt 
arra serkentse, miszerint a gyanusított holtartózko
dásának ideje és helye tekintetében esetleg fennálló 
bizonytalanság ot szorgos utánjárással tisztázni igye
kezzék és pedig annál is inkább, miyel ettől meg
lepő, határozott sikert is várhat. 

Azon esetben, ha gyanú forog fenn az iránt, hogy 
a gyanusított egyén a valódi naptári időt, illetve a 
yalódi napszakot el akarja titkolni, avagy készakarva 
erre nézve hamis adatokat mond be, akkor tévedé
sek kikerülése végett igyekeznünk kell, minden te
kintetben megállapítani és pedig első sorban ama 
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körülményt, hogy egy már ismert helyen a kér
désben forgó esemény mikor történt meg tényleg. 
avagy mikor történhetett, azután ha még kétség 
forogna fenn, akkor a megállapítást ellenkező irány
ban kell megkisérleni, t. i. vajjon ugyanazon egy 
időpontban két különböző (egymástól táyol fekyöl 
helyen azonos vagy legalább hasonló esemény for
dult-e elő, avagy ezen esemény két különböző, lIe 
egymástól nem sokban eltérő időpontban egy és 
ugyanazon helyen vagy két egymáshoz közel feb'ő 
helyen történt-e? 

III. Ily esetekben mindig azon kérdéssel is kell 
fogl~lko:nunk! ~ogy mi~yen czél vagy érdek yezette 
a~ Illetot, mld~n az Időpont t'S hely tekintetében 
keszakal'Ya ~amls adatokkal hozakodik elő; vajjon 
ezzel egy ~rtatlan embert hamisan gyanusítani. 
avagy "egy J,ogos~n gyanusított egyént a megérde
melt" buntetes alol kimente ni szándékozik-e? 

EI~fordulhat, azon"es~t is, hogy valamely bünte
tendo csele~eny toryenyszerüen büntetlen marad 
avagy legala~b csekélyebb beszámítás alá esik h~ 
a tettesnek SIkerül a tett időpontJ' ául ma' s 'lŐ' 
tot m 'll 't ' . lel pon
k" r ttegaI,apI am, mint a melyben azt ténvleO' el-

o, e e. ay pl a ma va I" t t " ,. to> 236 §_ <:>,,' ,g., ,r mn e o töryenykönyy 
. a szellnt azon ferfiu a ki' e'l tk ' k ' . 

ne d'k" ,e orana tIzen-
gye l evet be nem t"lt"tt t' , 'l o o IsztesseO'es leá l 

~t.m1:g k?zösül: a megfertőzteté s bű~tettét nl:'~~i 
sággal e%~~e:fsJs a~eil,letlő, tett~sne~ sikerül a birú-
Ő l

, IS nzonyltalll ho 'd" 
a eanyt elcsábította a' " gy - ml on 

évét már betöltötte kk' z epp tlze,nnegyedik élet
idézett §. alá s a ' a o~ tette mal' nem esik az 
ként súlyosabb besz~ft~Ylb~~ cselekn:énye egyéb
len marad Va as a a nem eSIk - büntet-
336 § 5' €?y pl. a magyar Lüntető-t"" k" . . . pontja értelm 'b Ol veny ony" 
áradás vagy más közves: ,en a ,«csata, tűzvész, víz
léhem elkövetett 10' ely s~lllhelyén Yagy köze
folog értékére _ bd::ettet tt~lDtet nélkül a lopott 
ettesnek sikerül kimut t ' ?ez; ha már most rt 

a lll, lOgy a lopást - bár 
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csak röyid időyel - de mégis a tűz kiütése előtt 
követte el, illetve azt bebizonyítani, hog:y a tűz 
már csak a lopás befejezése után ütött kl, akkor 
cselekménye - feltéve, hogy egyéb súlyosbító kö
l'ülmény fenn nem forog - már enyhébb beszámí
tás a.lá < esik. ;' 

IV, Azon igyekezet, hogy a nyomozó csendőr az 
i dő és hely tekintetében egyszen'e tévútra vezettes
sék, leginkább akkol' észlelhető, ha az úgyneve~ett 
«alibi))-nek bebizonyítás a jön szóba, Annak beblzo
nyítása ugyanis, hogy a gyanusított egyén azon 
időpontban, midőn a kérdéses bűntett elköv~ttetett, 
nem a tett szinhelyén, hanem másutt (latmul = 
alibi) tartózkodott, a legkétségteleneb? eszkö~, é~ 
éppen ennélfogva minden gonosztevo me~lnser~l 
alibijét bebizonyítani, a mi gyakl'an sikerül IS nekl, 

Hogy e tekintetben néha mily fmfangosan szok
tak eljárni, mutatJa az alábbi példa, 

Egyik faluban bucsú alkalmával a kOl'csmában 
yerekedés támadt, melyet a községi birónak sike
rült az által eloszlatni, hogy a két legrakonczátla
nabb, különben is már holt-l'észeg legényt lefogatta 
és a községi fogdába lezál'atpa, hol csakhamar el
csendesedtek és elaludtak. Ejfél körül ugyanazon 
két legény, mámoTát félig kialudva, felébre~1t, ,a 
községi fogda ablakán kiszökött, a faluban lsmet 
garázdálkodni kezdett és egyik épp egyedül haza 
menő pajtásukat onul megtámadták, s félholtra ver
ték. Ezen tettüktől megijedve a községi fogdába 
ismét az ablakon át visszamásztak, hol reggel a 
községi biTÓ által aludva találtattak. A biróság elő~t 
épp a községi biróval akarták a vádolt legények ah
bijüket bebizonyítani, mert hiszen ő zárta be őket 
este a községi fogdába és onnan csak reggel eresz
tette ki őket s daczára, hogy a faluból többen bizo
nyították, mikép a két legényt éjfél után garázdál
kodni látták és a súlyosan sél'ült pajtásuk is l'eájuk 
-vallott, csakis az által sikerült őket a valódi tény
állás bevallás ára bimi, hogy az egyik legény a 
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fogdába visszamenet kalapját elvesztette és az neID 
messze azon helytől, hol az általu,k véresre ;vert 
pajtásukat vérbe faf5yv,a ,vi~szah,agytak: lx:~gtalalta
tott, míg a közsegl ,bll'o e,s mm~l~zo~, ~lk ~s~e. ~ 
ke 't leO'ényt a közséo'l fo~daba klsertek es kIseIDl 

l::> b ~ "t tt' k látták, egybeh~ngzóan ?s esk?- alat~, bIzon~1 ~ a , 
hogy akkor mmd a ket legeny feJen meg "\ olt a 
kalap. 

Előfordul az is, és azt leginkább a hi \'atásos be
törők szokták alkalmazni, hogy t. i. hazulról el
menet a házban esetleg meglevő óramiivet észrevét
lenül akkép igazítják, hogy a házbeliek ily módon 
félrevezetve, saját észleletük alapján, teljesen jó
hiszemüleg esküvel is bizonyíthatjfik, hogy a gya
nusított egyén a kérdéses időben sajfit lakásán volt, 
tehát a kérdéses tettet nem követhette el. N agyon 
természetes azonban, hogy a furfangos tettes a tett 
elkö"etése után haza siehe - ki"ált éjjeli időben -
gondoskodik már arról, hogy az óramű később ismét 
a helyes időt mutassa, 

Sőt' előfordult már az is, hogyakorcsmai óra
művek ismert pontatlan járását felhasználva a tet
tes, ha ez előtte ismeretes yolt, közvetetleniÍl vala
mely r~vid i~őtart~,mot, igén~be "ett bűncselekmény, 
pl~ gyu~togata~ elkovetese ~lőtt "agy után ily korcs
~aba SIetett es az akkor ep ott jelen "olt tanukra 
hi~atk,ozva: ki~ Ya~lomásukat a korcsmai óra járá
sá~a allll:pItottak, Igyekezett alibijét bebizonyítani, 
mIg, a hl,'i: at,~lo~ jelentésben a tűz kiütésének idő
pontJa ll: J,ol Ja~o torony-óra szerint állapíttatott meg 
h Az" alIbI, bebIzonyíthatására némelyek tal'tózkodási 
t'~~huk~t!, epp a, válságo~ időpont táj án, gyorsan és 
o szorosen valtoztatm szokták hogy íO' az idő 

pontkl'a nézve tévedéseket és l)odtatlanságboYkat l'dé -
zene e16. ~ z-

Van olyan o'onoszte'i'6' l' l'b'" hat' I l::> , , IS, n a l lJenek bebizonyít-
" a~ara nem nad VISsza mé attól se ' 
JO el?re szerez magának tanu1 t k'k m, ~ogy mar 
hamIsan esküsznek. a, l azutan tudva 
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V. Az idő és té'/" együttes megállapításának szük
sége azon esetben is előáll, ha arról van szó, hogy 
yalamely útvonal hosszát kell lemérni, melyen a 
tettesnek bizonyos, meghatározott idő alatt halad
nia kell,ett, vagy amelyen valamely cselekmény 
lefolyt. Igy pl. a Dunántúl egy téli napon egy Sze
gény házaló, ki kocsin szokott faluról· falura járni, 
kocsiján bevert fejjel halva és pénzétől kifosztva 
találtatott. A csendőrségnek csakhamar sikerült a 
tettest letartóztatni és a nyomozás során kiderült, 
hogy a tettes egy útszéli korcsmában pillantotta 
meg először áldozatát, midőn az pénzét olvasta. 
Mikor aztán a házaló a korcsmából kocsiján eltávo
zott, a tettes a sötétség leple alatt utána ment és 
egy alkalmas helyen hátuhól fejbe ütötte és azután 
kirabolta. A ló a kocsin levő hulláv al egy darabig 
az útvonalon tovább haladt és közvetlen a járás
biróság székhelyét képező városka előtt a kocsival 
megállott, hol reggel az emberek reá bukkantak. 
Ezen esetnél a biróságot azon körülmény foglalkoz
tatta azután, yajjon a távolság a korcsma és azon 
hely között, hol a gyilkosság elkövettetett, oly h08z
szú-e, hogy joggal feltehető volt, mikép a tettesben 
az előre megfontolt szándék a házaló meggyilkolá
sára és kirabolására megérlelődhetett. Ezen távolság 
lemérésére akkoriban a csendőrség használtatott fel. 

Dyen és hasonló esetekben a távolságot a lehető 
legalaposabban kell megállapítani, lehetőleg szak
értőknél vagy hivatalos személyeknél eszközölt után
járás segélyével; továbbá meg kell azt is állapítani, 
hogy a tettes a kérdéses távolságot akár gyalog, 
akár valamely szállító eszközön mennyi idő alatt 
járhatta be és pedig, ha a tettes valamely szállító 
eszközt használt, számításba kell venni annak ere
jét és gyorsaságát; szükség esetén a kérdéses távol
ságot le kell járni. 

Ezen eset akkor is előadhatja magát, ha a tettes 
"Valami távolabb fekvő alibivel hozakodik elő, a 
mikor is a tettes a tett szinhelyétől lehetőleg gyor-
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san valamely távolabb fekvő helyre igyekezett j~lt~i 
oly czélból) hogy később bebizonyíthassa, mll~ep 
teljesen ki van zárva annak lehetősége, hogy o a 
tett elkövetésekor a tett szinhelyén volt. 

E tekintetben kivált a czigányokkal szemben kell 
igen elővigyázatosnak lennünk, mert azok köztudo
másulag szükség eset.én akár gyalog, akár kocsin 
hihetetlen távolságokat képesek aránylag rövid idő 
alatt megtenni. 

~ csendő1'ség eljál'áS(t (t vadás~(tt1'ól, 
afegyverculó1'ól és (t vadászati adó1'ól 

és a. lnezó'gazdaságlJ"ól szóló tÖ1'vé
nyek alapján. 

A fent emlitett tiJ?'vél1yekben megállapít ot t kiha.gások 
1S1lteTtetése. 

, A hasz~os vadak és madarak czélszerü kimélése 
e~ fent,~l:tasa, az ország egyik fontos közgazdasáo"i 
te~yezőJet kepezvén, azoknak oltalmazásáról a « v~-
daszat))-ról szóló 1883. évi XX-il- e's az l .. f" o- " . '- ezze ossze· 
1~8~o ,a .« ~egyve~·ado~·u~. és a vadr/szati adól'ul" szóló 
1894' e,vI. ~~Ytlk~. ve?,lll a. «Mezőgctzdaság)) -ról szóló 

H' eVI -l' ~.orvenyczlkke~ gondoskodnak. 
, ogy a .. c~enc1~l' ezen törvenyeknek végreha'tá-

s~t - a torveny altal reá ruházott J' oga' , l oc J 
kotelessé " , na logva-
denekelő~s~~~:~~ ~:ll hr1y!sen ellen?rí~hesse, min
rozványai szerint min'ő 10"'1 l eze,n torve~yek hatá
hágást. cse e {menyek kepeznek ki-

k Az, aláb.biakban ismertetjük tehát "ezen l '}' , 
at es adjuk azok magyarázatát. ~ ü lagaso_ 

. I. Vadá8zati kihágá8ok. 

~: ~il!~;~titd~~Őbenh való vadászat. 
adása v e~ asznos vadaknak lelö,'e'Re, el-agy megvetele. 
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3. A vadászterület tulajdonosának vagy - ha a 
... adászat bérbe van adva - a haszonbérlőjének en
O"edélye nélkül való vadászat, vagyis az Grvvadászat. 
~ Ha az orvvadászat éjjel, vagy bekerített helyen, 
vagy tiltott eszközökkel történt, vagy ha az orv
vadász álczázva, vagy másképen ismeretlenné téve 
találtatott, vagy nevét eltagadja, avagy álnévvel azt, 
ki tetten éri, félrevezetni igyekszik, azt veszélyesen 
fenyegeti, ellene fegyvert fog, vagy erőszakot használ. 

Azonfelül, a mennyiben az elszámlált esetek a 
büntető törvényekben is tiltott cselekményt képez
nek, a bűnvádi eljárás külön megindítandó. 

4. Ha a haszonbérbe adott vadászati téren a tu
lajdonosok valamelyike a haszonbérlőt, vagy azt, ki 
ennek engec1élyéyel vadász, megtámadja, vagy meg
akadályozza,. 

5. A ki a vadak fiait (kivévén : medvét, farkast, 
rókát, hiuzt, vadmacskát, nyestet, vaddisznót, bor
zot, tengeri nyulat, hörcsögöt, ürgét, görény t, me
ny étet, nyusztot és vidrát) elfogja, a madarak fész
keit (kivévén : keselyük, solymok, kányák, vércsék 
és héjják, nagy suholy, hollók, szarkák, varjak és 
verebeket) elrombolja, vagy tojásait elszedi. 

6. A ki ebét szándékosan valamely reá nézve ti
los vadászati térre viszi, úgyszintén az is, a ki a 
nyáj őrzŐ ebekre vonatkozó intézkedés ellen vét. 

(\' d' t" , ·' 96 97 98-- 99-30 ' 31 -~') R§ '} ~l a asz OIHoy _ ., _ ., _ ., _., ., . es .:>:.... ~ -al. 
Az 1., 2. és 5. pontokban megirt esetekben az 

eljárás hivatalból, mig a többi pontokban megirt 
esetekben csakis a vadúsz-t~~laidonos, vagy - ha a 
yadászat bérbe van adva - a haszonbé1'lő kíván81t
gáTa, tehát csak magánvádm indíttatik meg. 

Il. A f egyve?'adó és vadászati adó?'ól szoló tö'rvény 
elleni kihágások. 

1. A ki vadászjegygyel bir ugyan, de azt, az ezen 
törvény végrehajtásával megbizott közbiztonsági kö
zegeknek (csendőr, rendőr, mező-őr, stb.) és pénz
ügyőröknek felszólítására elő nem mutatja. 

Hl! 

2. A ki a törvény ellenőrzéséyel meg bizott köze
O"ek felszólítására a vac1ászattal fel nem hagy, azok
~ak sem nevét, sem lakását meg nem mondja, zá
logot nem ad, vagy a felszólítót a legközelebbi köz
ség előljáróságához követni nem akarj a, vagy a 
felszólítónak hamis nevet vagy lakást mond be. 

3. A ki a saját nevére szóló jegyet használat ...-é
gett másnak adja át. 

4. Ki a nélkül, hogy vadász -jegygyel birna, 
vagy másnak nevére szóló, vagy érvényességére 
már lejárt vadász jegy használata mellett va
dászik. 

5. A ki meghamisított vadász-jegy használata 
mellett vadászik. 

? A. ki adóköteles ~~egyvel'ét az adó alól elvonja, 
eltItkolJa, vagy oly lofegyyert, mely adómentessé
get élvez, vadásza tra használ. 

(FegyveJ"- és vadászati adó ról szóló törvény 4~. §.) 
Az eljárás hivatalból indítandó meg. 

III. A ccme ző[jazanság»-ról szóló tö'rvény elleni 
kihágások. 

1. A hasznos madarak pusztítása, azok fészkei
n~k .. elszedése, Yagy azoknak - hatóslÍgi engede ly 
nelkul - forgalomba hozatala. . 

Az eljárás hivata.lból indítandó meO". 
(~lező~!"azdaságról szóló törvé~1Y 95. §. o) pontj~.) 

I" i\fegJe!{yeztetJk, hogya fent IlJYatkuzott löryény tiltó határozYányai 
(üzlll cs~kls azon cselekmén)' Yétetett fel, a mely a yadász törvényre 
\'onalkozassal van. • 

A z I. fey'ezet 1. pont júhoz. 

, A törvény bizonyos időben és abban bizonyos 
allatokra, tilt j a a ndászatot 

Ezen tilalmak a hasznáiatban léyő cc Vadászati 
naptár» -ból láthatók. 

E h l .. tt . 
vény» ~ y; h) megJ~gY,ezteti~, hogy a ccVadász-tör· 
a fe . , : l po;rltJa ~rtelmeben, az éneklő-madárra 

gyvene valo vaclaszat s azok elejtése minden 

• 
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'd ub t'los' - a mezőgazdaságról szóló 1894. évi l o en l , ,. h 
XII. t.-cz. 57. §-a érte~me~en pedIg a. asz.nos ma
darak pusztítása szinten tIltatlkd"vala~mt tl~S azok 
fészkeinek és tojásainak elsze ~se . es a ,aszn?s 
madaraknak és tojásainak hatoságI engedely nel-
küli forgalomba hozatala. " ,,, , . 

Ezen tilalom azonban alakohazakon levo madaI-
fészkekre nem terjed ki. " 

Ezen rendelkezések czélja, hogy az, é,n~klo.ma~a
rak okszerütlen és indokolatlan pusztI~asanak, mlJ?-t 
a mezőgazdaság érdekeire is felette karosnak, eleJe 

"étessék. t' 't ' k' 
Azonban az éneklő-madaraknak tar ~sa, ~~~ ~-

hen való gyönyörködés, vagy, ~ereskedes, czelJabol 
\,[11ó elfogását, vétel~t ,é~ eladas~t, - felteve, ho~! 
az illetőnek iparhatosagI engedelye van, - a tOl
, ény megengedI. 

(Belü~yminister 1889 janllal' 8-iUl ~.3~3 . . ~Z. a. kelt re~~de~ete.) 
Az éneklő-madaraknak, kulo;:lOsen ~ kolt,~s ,Ide

jében való tömeaes összefogdosasa egyertelmu l~vé? 
azok czélszerütl~n pusztításával, mint vadászatI kl
hágás, büntetendő cselekményt ~épez. 

(Belii!!yministcr 1889 május 17-én 2325. sz. a. kell rendelete.) 

A 2-ik ponthoz. 
Tilalmi időszakban, az első 14 napon belül, vadat 

árulni és venni szabad. 
(VadásztörYény 10. §.) , , 
Ezenkívül azonban csak akkor, ha erre nezve. az 

illető árusítónak hatósági engedélye van. , 
Az országban honos vadaknak tilalmi időben valo 

behozása az esetben is kihágást képez, ha, a be~.o
zatal és elárusítás idejében azon vadra nezv~ kul
földön tilalmi idő nem állott fen?; a~ ?r~zagba~ 
nem honos vadaknak az itteni tIlalmI .ldő , alat~l 
behozatala és árulása kihágásnak nem mmősIthető. 

1658. ) 
(l3elügyminister 1886. évi kih. sz. a. kelt rendelete. .. 

A vadászati törvény által ivar szerint, külön-ku-

lön határidejil tilalom aJá helyezett yaclak 3..:.ámitásn.
nál a nemző- (ivar) részeknek láthatóknak kell lenni. 

(Pénziig-Yl11inisICI' 1883. éYi renuelete.) 
Előzőleg már megsebesített és idült sérülésb('n 

levő vadat a vadászatra jogosítottnak a tilalmi idő. 
ben is le szabad lőni, mert az sebeiben amúgy is 
többJ?-yire elp~lsztul, íagy ha életben marad is, las
sankmt annyIra elgyengül, hogy a tovább tenyész
tésre képtelenné válik s lelövésével nemcsak hogy 
nem ves~ít a vadállomány, de még nyer az által, 
hogy az Ivadékok elkorcsosodásának ily módon "aló 
bekövetkezése meggátoltatik.' 

Miután azonban megtörténik az is hoo'Y eO'vesek 
' d 'k l' k ' 5, OJ :-;zan e osan .őne, - oly ,:adat, a melyről tudják, 

hogy arra a toríeny szel'lnt akkor vadászni nem 
yolna szabad s tetten éretvén, a megérdemlett bün
tetés kikerülése végett rendes mentségük az hogy 
a ".ad ld~l~ sebben szenvedett, ugyanazért a~, hi .. 
belugynuDlszter 1893. évi 63,292. számú körrende. 
letben elrendelte, hogy midőn valaki vadászat köz
be~ ~gy már korábban megsebesített oly yadat hoz 
tentekre, ~.elyre a kérdéses időben a 'i'adászat tilos, 
l~oteles a lelo~t vadat csonkíttatlanul és így az őzbakot, 
:,a~y, agancsart agancsan'al együtt a közséo-j elől
Jarosa~nak (rendőrkapitányság) beszolgáltatnt mely
nek ~o.~elessége, aztán kideríteni, hogy a leÍövés' a 
Y~d ldylt. s,eb,zese folytán okszerü volt-e, tehát Ya
daszatI klhagas esete nem forog fenn. 

A 3-ik ponthoz. 
, Az .. o.:'v:,radászat 1l1.ár,a legrégibb időtől fogva üzetik 
es kulonosen oly vlc1eken van leginkább elterjedve 
bl~~lY;lek lakosság~ a, vadászatra különös hajlammaÍ 
v

lI
,. ugy? h~gy sZlnten le nem küzdhető ösztön ker

!:letI az Illetőket a vadászat üzésére 
. Rtozzájál'Ul ezen hajlal11hoz a ~épben gyöker'et ' er azo t' l . t· l 

III á ? e:r 11 . IS, lOgy a vadállol11ány Isten ado-
kOl,f~a rs t~ll1~ llyeJ?- seml11inemlí. törvény által nem 

a oz la o koztulaJdont képez. 
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Ebb "l 11aO'varázható meg' azon elkeseredett harcz. 
o l bJ l' k - l' t . mely némely 'ddéke~ az ol'Y~-ac ,aszo " a "\la(,at~z~ _InI 

' 't ttak yalammt a toryeny vegre laJ asa" a 
Jogo~~ o tt kÖzegek közt folyik melynek nem ritkán 
mebbO' ~~ol t lOS eSI 'k áldozatul. J ~o'bO'al állítható tehát. em er e eo, , l l ' 
hogy az ol'vvadászok nemcsak, azert va ~a \: vesze· 
l ' ert a reáJ' uk nézve Idegen tulaJ don ellen yesse, m kt l t' 
folytatnak harczot és hogy, soksz?!' o: a ~n pusz l-
tás által károsítják az ol'szag va~19,1l0 1~anyat.' hanlen~, 
mint felfegyvel'kezett és többnyll'e ;rerbengt'zesl;e Ita,). 
lammal biró törvénysérMk, ,a szeme~y IZ , onsa~o IR 

me'l'vben veszélyeztetIk, a mIéTt IS teljesen 
nagy d" "'l indokolt azon követelmény, hogy a csen oTseg l y 

'nek ellen fokozott erélylyel és buzgalommal 
jf~~n el és ez ,által ip,arko?jék ezen veszedelmes 
egyének üzelmeIt. megg~tollll. , , ' 

A 3. pont szermt tehat, hogy v~lakl ,adas,zhas ~ 
son mindenekelőtt bizonyos terl1leten yadaszah 
joggal kell birnia" " "."', 

A vadászat az Illető altal a saJat teIuleten gi a-
kOTolható, ha bixtoka egy tagban ~OO ~atasztrahs 
holdat tesz ki, vagy ha 200 holdna~ klsebb is, de 
kertileO' míveltetik, keTítéssel vagy, arokk~l el van 
zána. obelső telket, szőlőt, vagy sZIgete t kepez, 

Azon földtulajdonosok, ,kiknek ,a fen,n~l p.ontbal~ 
meghatáTozott önálló vadaszatra JogosIto bl,rtoknJ' 
nincsen biTtokukat a vadászat gyakorolbata~a ve
gett bél:beadni kötelesek" mely ,aztán a kö~ségl ~él~
viselő -testület által legalabb 6 evre a legtobbet Ige-
rőnek, nyilvános áTverése?, bérb?a~atik., "" . 

A vadászterületek tulajdonosal es ber~ol, Il~et\ e 
mindazok kik a vadászat gyakoTolhatasa vegett 
vadászati' adót - ha lőfegyver nélkül vadászn,~k 
is - és még fegy,eradót is - ha ~őfegyye,rrel tor
ténik a vadászat - kötelesek fizetlll és errő,l a ~a
gyal' kir. adóhi,atalok igazolyán~'t adnak ln az 111e-

töknek. "b' lő' 'Ital 
A vadászterület tulajdOnOSal, "agy er l a \ 

meghiyott vadászvendégelmek, a yadáHzat gyakoro' 

, ." ",t,. 
\ "- \. \ I'~ J.. ~'f"c. 

l 
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hatása végett, vadászati, illetn ~'egyyel'ac1ót szintén 
kell fizetniök és azt igazolniok IS. 

Az orvvadászok a lőfegyveren kívi.il számos más, 
a törvényben tiltott eszközöket is használnak, mint: 
csapdákat, faTkasvenneket, tőröket, hurkokat lép-
vesszőt és mérget. ' 

Ezen eszközök külön leil'ásától itt el kell tekin
teni, miután azok, yalamint használati módjuk min
~len csendőr előtt már a gyakoTlatból többé-kevésbé 
Ismeretesek, különben pedig ezekre nézve az örsköl'
letben levő erdészeti szeméJyektől és vadászoktól 
nyerhet a csendőr legteljesebb tájékozást. 

A cse,ndőrnek oly vidéken, hol az onyadászat 
~agy !-nel'Vben el yan teTjedve, annak meggátlása 
~~'~~keber: fol~,o~ot,~ éberséget és tevékenységet kell 
JdfeJtel1l es kU,lonosen a következőkre ügyelni: 
, aj Hopy mll1den vadász el van-e látva vadász
Jegygyel ? 

b) ,Is~uel't ?rvvadászok, "agy orvvadász o-yanújá
ban allo egyenek a csendől'ök által feltüné~ nélkül 
megfigyelendők, esetleg bizalmi egyének által meg
figyeJtetendők arra nézve: nem-e távozik el al
~{Qnyatkor, vagy holdvilágos éjjeleken hazulról éR 
Ilyen alkal?mkor n elll-e visz magával lőfeO'y t~ 
vag~- ha .. tk b ver, 

J zaJoye Ol' nClll-e hozott magával "adat 
~~7~ke? adott vadat l)énzért Yagy ajándékba Yala~ 

e) Oly helyeken , hol yac1járások vannak ya i 
a vad gyakrabban m egfordulni s kiváltani' szo:tttS 

~afTyízfo,lTásoknál, hol a vao ivás végett ~eO'fo/ 
r 11' l~gyelJen, a c~enc1őr arra, hogy ott nincs_eO hu
IZt ' "\ agy ma~ t:,los, yadfogó eszköz, s ha ol ant 
ll ' ' ha tCS~k surgos es fontos szolgálattal elfogl~lva 
v~~ca's, t atl'ttson ,a köz elben lesállást, l100-Y az orv-

sz e en erhesse. t"l. 

és:r~l!a ~~lg.ál~ta t~ljesíté~e közben a csendőr azt 
az által' ho gy \ ala~u ,magat gya:nusan viseli, pl. 
vaD" a ' . gy a, szantasban lehajolva vizsO'álódik 

oJ c "\ ac1csapasokban kercso'él (,.,-ő őd' ,'6
1 

' 
• b , t:>.' Z Je \: nIeg, 

13* 
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nem-C nézett utánna az illető, hogy h urokban, vagy 
c apdában fogott -e vadat, 

Ehelyt megjegyeztetik, hogya hurokkal vagy 
más t iltott eszközökkel yadászó egyénekkel szem, 
ben különös óvatosság szükséges, mert ily egyének 
még tetten-érés esetén is rendszerint azon kifogás
sal szoktak élni, hogya vadat fogó hurokra és 
egyéb tiltott eszk özökre csak vóletlenül bukkantak 
rá és h ogy a talált vac1at nem maguknak megtar 
tani, hanem vagy kiszabadítani, vagy pec1ig a hat ó
ságnak beszolgáltatni szándékoztak. 

ej H a holdvilágos éjjel, "agy oly helyen, hol vad 
van, lövést hall, győződjék meg arról, kitől eredt 
a lövés, 

A 4., 5-ik ponthoz , 
Külön magyarázatot nem igényel. 

A 6-ik pOl/th oz . 
Az ide vonatkozó magyarázatot lásd «Egyéb tudni

valób fejezete alatt, 
A II, fej ezet l -5, pontjai külön magyarázatot nem 

igényelnek. 
A 6-ik ponthoz. 

A «f'egyveradóról és a vac1ászati ac1óról!> szóló 
1883, évi XXIII. t .-czikk 5, .'-ában felsorolvák azon 
esetek, melyekben azon törvény a «fegyverac1ó fize
tése) alól felmentést ad. 

Az ott felsorolt eseteken khül azonban a fölc1mÍ
velésügyi m. ki!'. minister 1896 julius hó 4-ikén, 
23,806, számú, valamint az ugyanazon évi 63,845. 
sz. a. kelt rendeleteiben a vadaszatra nem alkalmas 
W emeU-féle lőfegyvereknek viselését úgy a községi, 
mint a magánosok által tartott mezőőröknek is 
megengedte, tehát az ezek használatában lévő (go 
lyós) fegyverek szintén adómentességet élveznek. 

Ugyancsak az utóbb hivatkozott rendelet éTtel
mében, ha a mezőörök - hatósági engedélylyel -
vac1őri teenc1őket is végeznek, az 1883. évi XXllL 
t.-ez, 6. §-a alapján, vac1ászfegyverrel is elláthatók. 

\ '" , , 
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A mezőől'ök szolgálatuk közben ebet magukkal 
nem vihetnek, 

(Földlllive!ésüsyi m, ki", nlÍnisler 189ö, éri 57214, sz, ,'endelele,) 
A ~:, ku; alla~vasutak vonalai mentén alkalma

zo~~ ől'ok, elet- es, vagyonbiztonsági szempontokból 
s~J~t fegyv:rrel bu'ha,tnak és annak tartására ható
sagI engedelyt kérniök nem kell. 

(Beliig,llllÍnistel' '1894, évi 1~~~, számu határozata.) 

2. A csendőrség eljárása vadászokkal szemben 
A csendőrség köteless ' O"" • 

lati utasítás) e'rtelme'l ege ,a 1(( sendorsegI szolgá-
, Jen mm c enn "t" , , test megakada'l ' " emu orvenvser-yOZlll eIk o . t' "l ' • tetteseket kin o '" 'e esu { eseten pediO' a 

Y mOZ111 es felJ'ele t '.c , b 
ezen kötelezettsége ' cl' "n, e111; lennall tehát 
ütköző cselekménye~e~ ailf::5:~~:v;:y rendelkezéseibe 

A esendorség a vadászati t" ~ , ' , 
nak betartását portyá' , l~IVen? hatarozványai_ 

Ha tehát a 'ál'ő;' za~a~, a, ,almaval őrzi ellen. 
falvak hatál'ába~ _ '1,mukodesl területén, város és 
k" J 'aclaszszal - - cl' , oz Jen - találko '1- k" '"a aszat gyakorlasa 
győzőa.ni: ZI \, a oyetkezokről tartozik meg-

~ -szor: Az ille tő az " 
talaltatott, jogosu1t- e ~~, a t?1'n1etel1.' hol vadász,-a 
vagy bér1ője.e a "ac1~ as taSZ?II, vagyIS tulajdonosa 
volna b' z ern etnek v h ' , ' 1r-e az elTe ill t 'k "agy a nem 
delylyel a vadászatra ') e e es egYf'nektől adott enge-

2-szor ' I l " ' d' , . gen o esetben' 1 
va aszJegygyel? ' e van-e látva (;rvén es 

3-szor ' A t " , Y . o1'1'en b 

~~:~~~;!~t~~~~~;::~~~l~~r~~~~r(i~~;L, ~,~!~S~Ó!:t~~ 
szel. Nem. e lött ol, . e, 

lllas a vadászat ') ~ 'adat, lllehr1'e ' 
ad. 1.' J n ez"e tilal-

Hogy jogos ter "l t 
csendőr elő' , ,u e ell yac1ász- e r.' " 

vadász_tulap;gyzeSI l~ÖllY"éből tuclh ~~ 111eto, azt a 
J onosok es bérlők ,~Ja meg', hol a 

nYll"antartatn ak. 
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Ha pellig az illető csak vadász-vendég, úgy min
denesetre szükséges, hogy - az orvvadászat sike
res meagátolhatása yégett - erre nézve való jogát 
a vadá~z-tulajdonos, vagy bérlő részéről kiállított 
írásbeli engedélylyel - néyjegygyel - vagy a va
dászaton l'észt-vevő igényjogosultakkal, vagy ezek 
személvzetével igazolj a, 

. Ahhoz azonban a csendőrnek nincs joga, - ha 
valakit tilos -vadász-területen talál, - hogy őt a 
vadászattól eltiltsa, vagyelővezesse, mert, hogy ily 
esetben törvényszerűen felléphessen, a vadász tulaj
donos, bérlő, vagy ezek meghatalmazott jának írás
beli felhatalmazásával kell hogy birjon, s a meny
nyiben nem birna, a csendőr csak arra szorítkoz
hatik, hogy az esetet a vadászatTa jogositottakkal, 
-vagy ezek meghatalmazott jaival közölje. Ha pedig 
ezek neki a törvényszerű elj árásra felhatalmazást 
adnának, úgy az orvvadász által elejtett vad, nem
különben a vadászfegyver is elkobzandó és az eljá
Tásra illetékes hatóságnak, tehát aszolgabirói hivatal
nak (rendől'kapitányság) beszolgáltatandó, mely ható
ság aztán azok elkobzása, esetleg a tulajdonosnak 
leendő kiadása tekintetében az itéletben intézkedik. 

'9 30683. d (BelLigyminl5lcl' 18 4 april '24-én kb. sz, a. kelt ren elele.) 

I smert orvvadászszal szemben a csendőrnek még 
azon joga is yan, hogy azokat a vadászterület tu· 
lajdonosa, bérlője, vagy meghatalmazott jának írás
beli nyilatkozata (felhatalmazása) nélkül is, a köz
ségi előlj áróság elé -vezetheti, hol azokkal a kihágás 
tényéről a községi előlj áróság által tényvázlatot vétet 
fel, a yadászatnál használt eszközök és az elejtett vad 
azonban feltétlenül elkobzandók és - elismervény 
mellett - a község előljáróságának átadandók. 

1"' - ...... 
(B r' '. 89'" ~ ól' ;]. e Ilgymllllslel' 1 ól. 11':..7. kb. sz. a. kelt rendelete.) 

ad. 2. 
Yadászjegyét mindenki maghal yinni és azt ki

-vánatra a csendőrnek felmutatni tartozik, ki pedig 

f 

I 
I 

azt bármilvokból elő nem mutatja, tartozik a -va
dászattal azollnal felhagyni. 

A csendőr a vadászjegy felmutatásátál eltekinthet 
akkor, ha a i'adászt személyesen ismeri és annak 
neve az előjegyzésben előfordul. 

(Beliigyministf'r 1883. éyj 3R871. sz. kÖl'I'cndelele.) 
Ha valaki vadászati jegy nélkül, vagy más ne

"ére szóló, vagy én-ényességére már lejárt, vagy 
meghamisított jegygyel - ha jogos területen is -
ndászik, a tOi'ábbi yac1ászat gyakorlásától eltil
tan dó; fegyvere azonhan el nem kobozható, hacsak 
ez közbiztonsági szempon tllól szükségesD ek n em 
mutatkozik, vagy ha a fegYi'ertartáshoz helyható
sági engedély kii'ántatik és ilyent az illető elő
muta,tni nem képes, "agy végül, ha eayéb bünte
tendő cselekmény tényá1Jac1éka forogna" fenn. 

(B l·· . . 189" '1 . 3068:1. 
e llgyml111sLel' -'í- apl'l ~4·-eJl kh. sz. a. hit relldelete.) 

I smeretlen, vagy maaukat iaazolni nem tlldo' 
, k "'" .e/rY,e~)e, a cse~d,őr által a legközelebbi község elől-

Jaro~agahoz lnserendők, hogy ott kilétök kiderít
tessek. 

(Vadász löl'lén)' 4:2. ~. tOl'áhbá a fegyver'adó és \adászali adól'ól 
~zóló tönény 40. §. ) , 
ad. 3. 

A ,-al1ászatnál használt tilos eszközöket illetőleo' 
utalok az ezeJu'e vODatl·ozo'la~ l" "l 't l b' 
ad. 4. c '" ö e ozo eg u' a n'a. 

~IT?I, ltOg~ ~ vad~sz tilos "adat lőtt-e, a csendőr 
~~a { ug~ gyoződhetIk meg, ha látja a mint a _ 
: '~:~t a, tIlos vaclat }elöv,i, . "agy ha a' tilos vadat :t 
Jincse~;lapotbban nala latJa, vagyis tettenérés esetén 

azon an megen aed\'e h . 
yadász táskáiát m ea t b ,ogy a csendőr a 

\ 3' J b Ino Ozza. 
.'1 . es 4. pont alatt t' l 

személyét és az elejt~tt va~1~1Y~11 ~sete~be~ tettes 
I'andó el, núnt az a 2. I)ont al tt ~tőleg ep ugy já

a Ismertetve van. 
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A csendőr fellépése a vadász-kö'zö'n séggel szemben. 

~\. csendőrnek, mint általában yéye mindenkivel 
tehát a yadászközönséggel szemb en is illedelmesel~ 
és előzékenyen kell yiselkednie, annyival is inkáb!J 
mert a vadászok t öbbn yire a tár sadalom előkelőb); 
osztály ához tar tozváll , udvarias bá n ásmódot és érint
kezést igényelnek. 

Ennek folytán különösell kerülnie k ell a csendőr
nek ,azt, ~ogy a yadászt törvényadt a j ogának gya
korlasa kozben za klassa . 

A vadászjegyet a csendőr város, yagy község
ben nem kér heti, h anem csak azok határában és 
pedig vadászat gy ako".Zása kó'zben. - A vadász va· 
dászjegyének előmutatására illedelmesen szólítandó 
fel, például: «Szabad kérnem a vadászjegyét)), vagy : 
((Kérem szíveskedjék vadászjegyét előmutatni.ll 

Lesben lévő vadászok akként közelítendők m eg. 
hogy a vár t vad a csendőr j övetele által el n e za
yartassék . 

Hajtóvadászatok alkalmával legczélszerübb, h a a 
csendőr bevárja azt az időt, midőn valam ennyi ya
dász együtt van, pL étkezés, pihen és czéljából és 
ekkor egyiktől-másikhoz j árva, meggyőződik, yajj on 
ki-ki el van-e látva vadászjegygyel. 

.LI. csendő". magatartása fe lesketett e".désze# hiva
talnokok, e".dő- , (vad-) őró'k és erdőkm'űlőkkel 

szemben. 

A csendőrnek kötelessége a «Szolgálati utasítás» 
értelmében, a közhiztonság fentartása és h elyreállí
t ása czélj ából, a polgári őrközegekkel való szolgá
lati érintkezéseknél a j ó egyetértést fentar tani, ezen 
kötelezettsége tehát az erdész- és yadász-szem ély
z~ttel szemben is fennáll és - pedig annyiyal in 
kalJ lJ, mert ezek a csendőrnek közbizton sági ügyek
IJen, igen sokszor hasznos szolgálatokat t eh etn ek 
és tesznek is. 
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Az említett személyzettel való egyö.ttes mií.köc1és 
különösen akkor következik be, ha az orvvadászok 
üzelmeinek meggátlása "égett a csendőrség hivatal
ból jál' el, a midőn is, az erdő· és vadász-személyzet 
a csendől'séget hathatósan támogathat ja. 

Egyéb tudnivalók. 
1. A közös hadseregnek, mindkét hOlwéc1ségnek 

és a csendől'ségnek ténylege q szolgrtlatban álló egyé· 
nei, a katonai büntető és fegyelmi szabályok alatt 
állván, az általuk elkövetett vadászati kihágások 
elbirálására a közigazgatósági hatóságok nem jogo
sultak. 

(B. ü. Ill. 1890. lII/8. öi'1lkili. S7 .. a. kell relldclele.) 
Tényleges katonai szolgálatban álló egyének tehát, 

ha a csendőr által yadászati kihágáson éretnek, a 
szakaszparancsnokság útján illetékes csapattestük
nek feljelentendők és erről az illetékes szolgabirói 
Ilivatainak jelentés teendő. 

2. A vac1ásztönrény 16. ~. értelmében a yadászatra 
jogosultakon kívül senkinek sem szabad a yac1ászati 
területre bármi fajú ebeket bocsájtani : ki\'étet~ek 
a nyájőrök, kik azonban kötelesek ebeik nyakal'a 
oly nehezéket függeszteni, mely első lábaik térdein 
alul 3 czentiméternyi távolsigra lóg alá. Ezen ~ ·ban 
jelzett kihágások esetén - a törvény 39. ~ a sze· 
TÍnt - csak a vadász.tulajdonosok, vagy haszon
bérbeadó, vagy haszonbérhe vevő panaszára,. illetye 
lrásLeli nyilatkozata alapján "an helye a hIvatalos 
elj árásIl ak. 

3. Nyájtulajdol1osok, kik nyájől'ző lmtyáikat s~a
bályszerű kolonczczal ellátva adták át juhászaili:
nak, nem büntethetők azért, ha az illető kutyál;: 
mégis szabálytalan kolonczczal találtatta~ i~egen 
yadászterületen, hanem csak maguk a Jnhaszok 
egyedül. 

(Belüg,vmilli stel' H!92 ápril 30-án 1164tkih. ~Z. a. k.ell re,~ .delete.) 
4. A vadásztöl'vény szerint a vadaszatl teruleten 

talált kóbor-ebek a vadászatra jogosított által el-



11Usztíthatók, minélfogya a. yadászterületen szaba
don járó kutya a kerülő által büntetlenül lelőhető. 

(Curiai döntvény 189~ : 35;)1. sz. és 189~: 1091. sz.) 
5. Harapós kutya nappal nemcsak lánczon, ha

nem bekerített helyen is tartandó, hogy az udvarba 
jö,őkhöz ne férhessen. Ellenesetben a tulajdonos 
az 1879. évi XL. t.-cz. 122. ~-ába ütköző kihágást 
kö,et el. 

(Belül!:yminister lR9~ . év i 3884/\"-9. sz. rendelete.) 
fi. Kutyájáért annak gazdája felelős; nemcsak va-

gyonilag, ele büntetőjogilag is. 
(ClIl'iai döntvény 1890 : 6310.) 
7. Vadászat közben ebnek tilos yadászati téne 

,aló vitele csak ak/,or l;:épez kihágást, ha az szan
d/ikosan történt. 

(Beliil!:yminisler 188H. é\ i nlCí.l ll s IO-én ~tl03. sz. a. kelt rendelete.) 
8. Tilalmi időben, hajtó-ebekkel még kártékony 

á.llatokra sem szabad vaclá.szni. 
9. A ki a vadat kézzel akár ép, akár sérült á.lla

potban megfog, nem követ el vadászati kihágást, 
hanem idegen tulajdon elsajátításának yétségét. 

(B . Ü. m. 1894 3;)56. sz. I'endpletp ) 
10. Ugyanez áll, ha az illető kutyáyul fogat el 

n'lüat. 
, (B. Ü. m. 1888 : 58GB. sz. rendelete.) 

11. Az erdőőrök fegyvel'-Yiselése és fegyyer-hasz
nálata tárgyában a lll. kir. földmÍ"'l'elésügyi mi
nister - a belügyministenel egyetértőleg - 1895. 
évi 72,086. sz. alatt köyetkező rendeletet hocsá-
totta ki: 

Az 1879. hi XS Xl. [.. ('z. 17 . ~-ában megnevezett birtokosok 
f'rdei nél alka ImazotL s h a ló sági lag f t'leskl'tett minden erdőőr szolgálat 
3clójálól e'/.y I'ö\'id vadászkést Ilépező szul'onyt s bátultöl tő karabély t 
kap. melyet szolgálathan állandóan magával'vinni köteles . 

. \z idézett tÖI'I'éll )szakasz alá Ilem tartozó magán enlőbirtukoSok 
fele.::.ketell el'döőrei ket SZll1téll n fpn nebb előirt fegy\'erzetlelláthatj ák el ; 
az I1~ en erdőö.rök azonban a fel!:yverhasználatra nézve a fent idézett 
rPlldeletben bIztosított jogokkal csakis az esetben ruházhatók fel, ha 
eskiitételi bizonyítván) uk szerint, az erdőtörvény 37. §. ej pontjában 
rf).~lalt k el,~ék eknpk megreleltek, éc ha a birtokos erdőő rét az őrizetér~ 
IIIZlItt erdoternlet III pg'jelölésél el a közig-azgatási bizotlságllak bejelenti, 

I 
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A szolgálatot teljesítő erdőő l' fegyverének használatára jogosítra 

Y~n : l. a ki őt nyiltan, val!:y orI ul, élete' agy testi épsége ellen irányult 
szándékkal megtámadja. 

~. H a a tet ten ért, val!:Y alapos gyanúval terhelt egyén, felfegyyer-
kezve lévén, az előzetes felszólítás daczára me~ nem adja s illetwa 
nála lévő fegyvert, 'agy más, életyeszé lyt okozható eszközt, a fel
szólítás után el nem dobja, vagyesetlel!: védett helyzetébő l előjönnt 
vonakodik. 

3. A ki figyelmeztető utasításainak, őt szolgálata teljesítésében 
meggátlandó. tettlegesen ellenszegül. 

4. A ki , mint többször büntetett kárue\ő, l'lőzetes fclhivásra, a~ 
erdiíből eltávozni nem akaI' és az erdőből \'aló kivezetés ellen tett-
legesen ellenszegül. . . 

A l'el!:yverhasználat joga azonban fpllétleniil mel!:szül11k mll1dazon, 
esetPkben, midőn a kárttévő a netalán megkisérlett ellenállás, Yal!':
tám,adás után , magát megadja, vagy megfutamodik. 

Altalában azokban az esetekben is, midőn a fegyverllPz nyulás fel
tételei nek egyike, vagy másika fenforog, az erdőőr J'egyverét csak 
akkor hnsználja, ha minden egyéb eszköz eredménytelen maradt so 
még' akkor is a legna~yohb kimélettel s csak oly mél'l ig, a mely il 
támadá~ vissza verésére, vagy az ellenállás legyőzésére elkerülhetetlenül 
szükséges. 

Az ember élete tehát sziikségteleniil veszélynek az erdőőr állal ki 

ne tétessék. 
Ehhez képest s amint azt a viszonyok megengedik, előbb a ke"ési.J é-

veszélyes fegyver, (szurony) használandó, mire nézve határozó be
folyással bir még az is, \'ajjon az ellenszegülő szintén fe!!svenel ég. 
pedig milyennel , ,'agy milynemű testi sértést okozható eszközzel "3n 
ellátv a. 

Az erdőő r a [egYle!' használatát, ha az eredménytelenül maradt is, 
az illetékes közigazgatási bizottsághoz bejelenteni tartozik. Halál 
esetéo aszolgab irói hivatal nak és a tényálladék megállapítása végett, 
jelentés teendő. 

A fegyver használat jogosultságát, vagy annak jog-
talanságát az illetékes kozigazgatási bizottság álla-
pítja meg. 

A csendőrnek ily fegyverhasználati esetekben csak 
arról kell meggyőződnie : vajjon az erdőőr a köte
lességszeril jelentéseket megtette-e; - a maga ré
széről pedig - a szükséghez képest - az előny 0-

mozatot megejti s ennek eredményét a szolgabiTói 
hivatalnak bejelenti. 
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.Ll II Yo,JJl o,.záS!l ál felJJ.w'J'iilő és 'J1~egol
dando kWl'desek, tek~Jltettel (t nyo'Jno
zás i }'ányál'a s lt bűncselekJJ~ények 

'Jnin ősiilésépe. 

(A;: embe1' ilete elleni büntettek és vétségek.) 

, A~ ez évi j anu,ár hó l-ével életbe lépett uj bűn
yath pel'l'endtartas (1896. XXXIII. t.-cz.) a nyomozó 
eljárást egészen más jelentőséggel ruházza fel mint 
a milyeunel az eddigi hazai gyakorlatban birt. Be
i~azo~t tény, hogy a bünesetek nagy részénél a birói 
\lzsgalat felesleges és mellőzhető volt s ez volt 
indító rugója azon az uj bünyádi perrencÚartás össze
állít~sánál érvényre jutott törehésnek, hogya nyo
mozas ama nagy fontosságának megfelelőleo' legyen 
~zabálJ:ozYa, melylyel az előkészítő eljárás a Őtörv~DY 
ertelmeben hír. 

A tör,ény a nyomozással nemcsak a közbizton
sági kö~egekne~ erélyes tevékenységét biztosítja, 
hanem epen ezaltal - a legtöbb esetben - a vizs
g.~la~ot a, nyomozással kiyánja pótolni, ugy hogya 
ton-eny e.~telmében a főtárgyalások alapját ezentul 
- a legtohh esetben - a nvomozás foaja szolgál-
tatni. . b 

. A tör:-ény 94. s -a adja kezéhe a csendőrségnek 
~s a~a. ,Jogokat, melyek őt az iJ'1!lllló lIyomozúsra fel
JogosltJak. E szakasz értelmében a csendőrség kö
teles <la nem magán indítványra üldözendő bűn cse
lekm~n~'eket kii,ló'n,f~lhi~ús Ilélkiil is hivatalból nyo
mozl1l. es a tu~omasara .Jutott adatok megjelölésével, 
yalammt a bIzonyító tárgyak áttétele mellett az 
illetékes kir. ügyészségnél f'eljelentenj . 
~ nyomozást a feljelentés megtétele után is tar

toz~k fol~tat,ni és különösen a hüncselekmény nyo
~~a~nak epsegben tartása, a tettes vagy részes elrej
tozesének és megszökésének meaakadályozása és a 
t?nyállás felderítése végett a szükséges intézkedése-

ket megtenni és ezekről is a kir. ügyészséget f;Ul'

gősen értesíteni.» 
A büncselekmények kinyomozásánál a siker leg

biztosabb eszköze a gyorsaság és alaposság. A csend
őrség csak akkor áll feladatának magaslatán, ha 
kezében a törvény által hiztosított jogokkal, a. nyo
mozás folyamán a JYllnc:selekillények minden részle
tére gyorsan és oly tárgyilagossággal kiterjeszkedik, 
s feljelentéseiben a bűncselekmények részleteire 
nézve annyÍl'a tiszta és világos képet nyujt, hogy 
ebből az ügyész a d,d megtételére nézye - további 
nyomozások iránti intézkedések szüksége nélkül
indítványt tehet. 

Hogy azonban a csendőr e nehéz feladatának 
meg is felelhessen, szükséges. hogy tisztában legyen 
mindazzal, a mire a nyomozás folyamán kiterjesz
kednie kell, vagyis tisztában kell l ennie lllindazon 
ké'rdésekkel, melyekre a nyomozás eredményét tá,r
gyaló jelentésben - a bűncselekmények különféle
ségéhez képest - megfelelnie kell. 

E czél elérését elősegítendő, egy czikksorozatot 
nyitunk zsebkönyvünkben azon legfontosabb kén1é
seket tárgyalva, melyek a bií.ncselekmények nyo
mozásánál s mil1ősülésénél lényeges szerepet játsza
nak, s melyekre a nyomozásnál kiterjeszkedni is kelL 

Alább adjuk azon kérdéseket, melyek az «e?nbe1~ 
élete elleni bűntettek és vétségek» nyomozásával álla
nak összefüggésuen. (1878. V. t.-C,'. Btkv. a büntettek 
es vétségekről 278-292. §§.) 

Az e?nber dete elleni büntettek és vétsegek 

Btkv. 278. §. «A ki embert elő1-e megfontolt szan
clékból ?negál: a gyilkosság bz'intettét kiiveti el és 
halállal búntetendő.)) 

1. Ezen bűncselekmény büntettet képez, a tet
tes letartóztatandó. A hulla személyazonossága 
megállapítandó. < 

2. Mikor, hol történt a gyilkosság? Akarta-e a 



tette:,; fL gyilkosságot elkövetni? Vajjon cselek
ménvét előre megfontolta-e? 

3_ 'Mi módon követtetett el a gyilkosság? Minő 
fegy yer- vagy eszközzel?. ' 

4. Bizonyos-e az, hogy a bekovetkezett halaIt 
tényleg a ~selekmény okozta? Mikor állott be a 

halál? ·lk ' t 
5. N em-e köyette el a tettes a gyl ossa:~o egy 

o ly cselekményelmulasztásával, melyre kotelezve 
volt ? 

6. Nem-e forog fenn felbujtás esete? (Bth. 
-69. ~ _ 1. p. Felbujtó-) ,.. " 

7 .. Részt vett- e valaki a cselekmeny elkovetese-
ben? A cselekmény elkövetését szándé~osan elő
mozdította, vagy könnyítette-e valaki? (Bth . 
-69. §_ 2_ p. BÜllsegéd.) . , 

8. Miért követtetett el a gyükossag? 
9 Nem-e kényszerítették a tettest az önvédelem 

ayagy egy bizonyos kényszer~~lyzet a cselekmény 
.elkövetésére? (Btky. 79. 80_';j~') 

10. Hány éves yolt a tettes? Mult-e ~ár 12 .éves? 
Ha iaen 16, életévét tulbaladta-e mar? But-e a 
eselekm~nye bünösségén ek felisme;:és,é~e sz~k~é; 
ges belátással? (Btb-. ~4. §_ Beszamüast klzaru 
,·agy enyhítő okok.) ., _ . 

1 L Nem-e fOl'og fenn a gyükossagnak csal-.. kl-
f.érlete? (Btkv _ 65. §. Akisérlet. ) 

12. A cselekmény szinhelyén a birósági hulla
szemle megtörténtéig a hulla, bÜlljelek, n~omok, 
általában minden a talált h elyen hagyando . 
Btkv, 279,~, «il ki embe?,t szandékosan megöl, ha 

8zrcndekát nem elő?'e fontolta meg: a s ZIÍ,,!,dé~os ~m
berölés büntettét követi el, és tiz évtől tzzenot emg 
terjedhető fegyhúzzal búntetendő,)) , 

L A cselekmény hfmtett, a tettes leta~·tozt~
tandó, A hulla személyazonossága megállapItando, 

2_ l.Iikor, hol történt az emberölés? _ 
3. Nem-e fontoIta meg előre a tettes a csclel~-

ruényt? (L_ Gyilkosság.) 

I 

20, 

4_ Meg akarta-e a tettes az illetőt ölni? Hogyan 
ölte meg? .Fegyyer, eszköz, stb_ 

5. Minő okol\: indították a tettest cselel,ménye 
elkbyetésére? . 

6. A halál tényleg az okozott sérülés köyetkez
tében állott-e he ? 

7. A tettes nem-e erős felindulásban, haragjá
nak első fellobbanásáhan követte el a cselekményt? 
(Btky. 281. ~,) • 

8_ N em okozott-e a megölt személy a tettesnek 
vagy hozzátartozóinak jogtalanul sulyos sérelme
ket, vagy nem-e bántalmazta őket sulyosan? 
(Btky. 281. §,) Ha igen, a bántalmazás \"agy sé
relem tényleg sulyos yolt-c és miben állott? 

9, Nem-e állott fenn a megölt személy és a. 
tettes között rokonsági viszony, s ha. igen, milyen 
foku? (Btkv_ 281. §.) 

10. Ha a tettes a megölt személy határozott és 
komoly kivánsá,ga által biratott arra, hogy őt 
megölje (Btkv. 282. §.), mi módon fejezte ki a 
megölt e kivánságát? Önként történt· e a kiyán
ság, \'agy a tettes [n-agy egy hal'maclik által ki
erőszakoha? Tényleg az yolt-e a megölt egyén 
szándéka, hogy kifejezett kivánsága által halál:,t 
előidézze '? A tettosnek a megölt magaYiseleté ből 
tényleg kOlllolynak kellett-e itélni kivánságát? 
Birt-e a megölt személy l;:iyánsága következmé
nyeinek megösmeréséhez szükséges belátással? 
Talán a megölt csak beleegyezését adta megölé
séhez ? 

ll. Nem-e forog fenn az emhel'ölésnek csak lü-
sérlete ? 

12. N em-e forog fenll felhnjh1.s esete? (Btk\". 
69_ ~, 1., p, Felbujtó.) . '...' 

13. Reszt Yett-e valalu a cselekmeny ell~oYete-
séhen? A cselelmiény elkövetését szándékosan 
előmozdította vaa'" kÖnnvítette-e yala.lá? (Btky_ 

, b .. ' J • 

69 ~ 0) B" , ~ ) . ~ .•. p. unsegect. 
14, N em-e kényszerítették a tettest az Öm·éde-



lem ~wagy egy bizonyos k énvszerhelyzet a _ 
l l ' lk -- t' , J. (c se e n.?en~- e ~o,e esere . (Btkv. 79. §.) 

1:): Hany n~s ,~lt, a tettes? Mult-e már 12 éyes? 
Ha 1gen. 16. eletnet tulhaladta -e már? Birt-e a 
{·,..eld~ménye felismerésére szükséges belátással? 
I Btb- ..... -i .. ~. Beszámítást bzáró Yagy enyhítő 
(,kokI 

iti. A cselelnnény szin helyén a birósági hulla
szemle megtörténtéig a hulla, bií.njelek, nyomok 
. .tltaláhan mÜlden a talált helyen hagyandó. ' 
Btk,. 284. ~. «A::oJ/ anya, a ki a házasságon kivül 

.<:ziiletett gyenneJ..ét a sziilés alatt, vagy közvetlenül a 
;-:::iilés ut(/n, s:.:ándfkosan megrili: öt évig t erjedhető 
börtönnel büntetendő. II 

1. A cselekmény hllntett, a tettes alapos gyanu 
e;-;etélJen letartóztatanclú. 

.) Hol és mikor történt az eset? 
:1. Élt-e még a gyermek a szülés után? 
4. Tényleg az anyának egy bizonyos cseleke

(lete folytán halt-e meg agyennek ? 
3. Tény leg szándékosan ölte-e meg az anya 

~yermekét ? 
~ .. 

6. -X eIll-e az anyának önkiyületében, yag:r bete-
ges állapota miatt heállott elmezayaráball kere
sendő a avermek halálának oka? 

I. N e~:e lett a gyermek ölés valamelyes szülés 
ut:mi szokásos és kötelező cselekmény elmnlasz
tásáyal ell;:ö,eh"e'? (Pl. a li:öl(lökzsinór hekötésé-
nek elmula ztása.) 

~'. Xem-e bujtotta fel yalaki az anyát cselek-
ménye elköveÚsére? (Pl. a férfi, ki a nőt teherbe 
ejtette.) (Btb-. 69. ~. 1. p. Felbujtó.) ,, ' , 

9, Részt yett-e yalaki a cselekmény elkovetes~
ben'! A cselekmény elkliyetését szánd é,kosan elo
mozdította. vaay könnyítette-e valakI? (Jav,~s, 

>:>. . Btk 69 K 2 Bun-tudó!' asszonyok tanacRa,) ( 'Y. . ~. . p, 
-e~éd,) , -h g 
Btkv. 285. § . • A te7~e:ben le~ő, nő, a k~ ?n~s ~ttai 

-at,d s:wndékosa1l elhaJt Ja, megolz vagy az m 
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eszközö"lteti, ha házasslÍgon kivül esett teherbe: két 
évfg te?ie~hető. biirfö'nnel, ellenkező esetben pedig 
harom emg te1'Jedhető bÖ1·tö'nnel büntetendő. 

Ugyanazon büntetés éri azt, a ki a büntettet a 
tehet'ben lev.ő nő beleegyezésével kö'veti el; ha pedig 
azt nyeremenyvú[.tYb6l tette: öt évig te?'J·edh ető bÖ'7·' 
tönne l b ünt etendő. » 

1. Mindkét cselekmény bií.ntett; ha a tettesek 
megsz,ökésétől, tar~ani lehet, alapos gyanu esetén 
letartoztatandok, es azonnal házkutatás foaanato-
't d' , >:> sl,an o, gyogyszerek, eszközök, levelezések stb, 

utan s ezek megfelelő módon becsomagolandók s 
lepecsételendők. 

2. Hol, mikor történt a cselekmény') 
3. Tényleg elment-e a gyermek, vagy a cselek

ménynek csa:k kisérlete forog fenn? 
4. Az elh~Jt~tt gyermek él-e vagy meghalt-e? 

(.Mert az elő1;>bl esetben csak kisédetrőllehet szó,) 
,5. ~z. elhajtott ~'yermek hullájának orvosi meg

vlzsgalasa folyaman nem-e nyert beigazolást hoo'y 
a gyermek már az anya méhében halott v~lt?>:> 

6. Az, anya tényleg szándékosan hajtotta-e el 
~nagzatat ? , N ern-e, önkivületében avagy beteges 
a llapota, mIatt beallott elmeza,arában történt a 
cselekmeny ? 

7. V~nnak-e, s minő enyhítő körülmények ') 
8: Mmő eszközöket, szereket alkalmazott az a~ya 

s Jnzonyos-e, hogy e szerek vagy eszközök alkal: 
masak a gyermek elhajtásához ? 
k ,9· .. 

k
M?i módon alkalmaztattak ~ szerek vagy esz

ozo . 
.. 1?,. Kitől ~apta az anya a szereket vag esz-

k
kozotket s tenyleg gyermeke elhajtása czIIJ'ábóI 

ap a-e? 
t t11. ,Ha a ~l~gzatelhajtás más által eszközölt _ 
a~ t (lasd az ldezett §. 2. kikezdósét), beleegyezett~e 
h anya, hogy magzata elhajtassék? Ha igen 
b of y an egyezett bele, nem-e csak kierőszakolt' l~ 

e eegyezését? N em-e myereményvágyból» k~~ 
14 
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l , t ttes cselekményét? Ha igen, minő vette e a e é 't'kt' , l" ye származott ebből? (P nz, er e argy, anyagI e on 
ék~zer stL,) t l k 

12, Szándékosan követte-e el a tet es a cse e -

ménvt ? , '> Btk 69 § 13~ Felbujtás nem-e forog fenn. ( v , '. 

1 P Felbujtó.) k' lk " t' 
' '14 Részt vett-e valaki a csel~ m

é 
eny, ed ,~ve e-

'b ' 'I A cselekményelkövetes t sza:n e osan 
:fő:O~dította vagy, könnyítette-e valakI? (Btkv. 
69 ~ ~) p. Bűnseged.) , "b"l i5<' H'án éves volt a tettes? 12, eletevet e~o-
tötte~e? Ja igen, 16, életévét ~ulhalad~a-e I?a,r? 
Birt-e a cselekmény bűnösségenek, fehsm,ere,s~re 
.., b l't' al? (Btkv 84 §. BeszamItast szukseges e a ass ' . . . 

kizáró vagy enyhítő okok.) "", 
Btk 286 ~ «A ki a tehe1'ben levo no mehm:a.g

zatat :~l1ak 'biieegyezése nélkül, szándékosaf!: elhaJtJ~, 
'l; ' ö't évig te?"iedhetőjegyházzalbuntetendo. 

vagy?nego ". J " "h l ' l't kozta' Ha edig ez által a tehe?'ben levo n,o a a.,a o " . 
tiz évt~l tÚenö't évig te?jedhetőjegyhazzal buntetendo.» 

1. A cselekmény bűntett, a tettes ~lapos ~ya~~ 
esetén letartóztatandó, és azonna~ ,~l1zkutatl1s, o 
ganatosítandó, gyógys~ere:'{, eszkozok, le~ele~~~e~ 
stb. után s ezek megfeleloen becsomago an o 
lepecsételendők. , '> 

&) Hol mikor történt a cselekmeny '.. 't 
i Tényleg az anya beleegyezése nélku~itla\~~ 

tott-e végre a cselekmény? Vannak-e s y t 
'h anya a magza-zonvítékok arra nezve, ogy az ro 

elhajtásról nem birt tudomással, vagy azt ne 
akarta? k ' e 

4, ~Iinő okok indították a tettest csele 'meny 
elkövetésére? 69 § 

't' f o e fenn '? (Btkv, .' 5, FelhuJ as nem 01'0; -

1. p, Felljujtó" , lk" etésé-
fi, Részt vett-e valaki a c~e~eklll~ny, e ov elő-

IJen? A cselekmény elköveteset szandekos'~l~ ő 
". .. 't tt ' l ki? (Szu eszn , lUozelÍtotta vagy konn:p e e-e ,a a " 
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javas, tudós asszonyok.) (Btkv. 69. §. 2. p. Bűn
segéd.) 

7. Ha a cselekmény az anya halálát okozta: 
tényleg a befejezett magzatelhajtás ténye okozta-e 
a halált s vajjon nem-e a beadott szerek? (Orvos
szakértők.) (Mert ez utóbbi esetben gyilkosság 
vagy gondatlanságból okozott emberölés foroghat 
fenn,) 

8, Minő szereket, eszközöket használt a tettes? 
s kitől kapta azokat? s vajjon az, kitől a szere
ket kapta, tudomással birt-e az elkövetendő cse
lekményről: tehát a szel'eket a magzatelhajtás 
czéljából adta-e, s vajjon ingyen, vagy minő ha
szon fejében? 

9. Hány éves volt a tettes? Mult-e már 12 éves? 
Ha igen, 16. életévét tulhaladta-e már? Birt-e a 
cselekmény bűnösségének felismerésére szükséges 
belátással? (Btkv. 84, §. Beszámítást kizáró vagy 
enyhítő okok.) 
Btkv. 287. §. e(Azon szülő, a ki kO?'ánal, vagy 

(Illapotánál fogva őnsegélyre képtelen gYe?'mekét fél
?'eeső vagy 'rendszen:nt }á?'atlan hely?'e teszi ki, vagy 
olyan kö'rülmenyek kO'zt hagy}a el, hogy annak meg
mentése a véletlentől függ: a gyermekkitétel bün
tettét kO'veti el, és húrom évig terjedhető fegyházzal 
büntettetik. 

A ki pedig ó'nsegélyre, koránál vagy állapotánál 
fogva, képtelen személyt, kit ápoln?' kőteles, vagy a 
ki felügyelete alatt áll, kitesz, vagy segély nélküli 
állapotban elhagy.' há?'om évig te?"J'edhető bó'rtánnel 
büntetendő, 

Ha a kitétel, vagy elhagyás kó'vetkeztében a kitett 
vagy elhagyott személy sulyos testi sé?'tést szenve
dett.' a cselekmény át évig te1'}edhető fegyházzal )' 
ha pedig ez által annak halála okoztatott: át évtől 
tiz évig terjedhető fegyhá zzal büntetendő.)) 

1. A cselekmény bűntett, s ha a kitett vagy el
hagyott személy sulyos testi sértést szenvedett, 
vagy meghalt, - a tettes letartóztatandó, 

14* 
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2. Hol, mikor töxtént a kitétel? 
3. A kitett egyén tényleg önsegélyre képtelen 

\olt-e? Miben nyilvánult az önsegélyJ.'e képtelen 
állapot? (Betegség, aggkori gyengeség, a csecsemő 
tehetetlensége stb.) 

4. A hely, a hová a személy kitétetett, tényleg 
emberek által kevésbé látogatott, félreeső, járatlan 
hely volt-e, a hol a kitett egyén csakis egy vé
letlenül arra menő ember segítsége által volt meg-
menthető? 

5. Ha önsegélyre képtelen személy hagyatott 
el, tényleg segély nélküli állapotban hagyatott-e 
el? (Pl. segély nélküli állapotban hagyhatja el a 
szülésznő a közvetetlen szülés előtt levő asszonyt.) 

6. Tudott-e az ápolásra kötelezett egyén arról, 
hogy az általa elhagyott személy « segély nélküli I) 
állapotban marad, s tényleg bűnös szándékkal 
hagy ta- e el azt? 

7. Részt vett-e valaki a cselekmény elkövetésé-
ben? A cselekményeikövetését szándékosan elő
mozdította vagy könnyítette-e valaki? (Btkv. 69. 
§. 2. p. Bűnsegéd.) 

~. Hány éves volt a tettes? 12. életévét betöl
tötte-e? Ha igen. 16. életévét tulhaladta-e már? 
Birt-e a cselekmény bűnösségének felismerésére 
szükséges belátással? (Btkv. 84. ~ . Beszámítást 
kizáró vagy enyhítő okok.) 
Btkv. 290. §. <Lél ki gondatlansllga Illtal embemek 

halá lrt t okozta: az emberölés vdségé t követi el és hÚ1'om 
évig teTjedhető foghrízzal bÜlltetendő.)) 

Btk\'. 291. §. «Ha azonban a halál, az a zt okozó
nak hivatl{súban vagy foglalko zúsban való }áratlan
súgából, hanyagsrigú ból, vagy azok szablilvaina~: 
megszegéséböl szürm:1,zott, húrom, évig terjedhelo 
foghúzzal és szúz forinttól kétezer forintig te1:jed
hető pénzbüntetéssel büntetendő, 

A jelen szakasz eseteiben, a birósúg, a bűnö'snek 
talúlt 8zemllyt azon hivatils, vagy foglalko zás gya
k01'lúslÍlól, belútása szerint végképen, vagy hatú'rozott 
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időtar!a,m1·,!,. eltilt~atja, és a gyakorlat isméti meg-
engede se t Ujabb v~zsgrítól vagy a k ll" k' tt' , , . ' e , o epze seg 
megsze?'zeset ~gazoló más bizonyítéktól teheti fuggővé,)) 

1. A cselekn;ény vétség, ha a tettes szökésben 
gyanus, letartoztatandó. 

~. Hol, lll,ikor, történt a cselekmény? 
. . 3. ,A hala~ tenyleg ~ beigazolt gondatlanság, 
;Igyazatla~sag a~agy bIzonyos hivatásból kifolyó 
es mel:>: kote,lessegek gondatlan elmulasztása kö
vetkezteben allott-e be? 

4. Mi volt a « gondatlanság)) ténye? eay meg
g?ndolatlanul elkövetett cselekmény vagy °hanyag_ 
sag? 

5. Tudatában volt-e a tettes annak hoay O'on-
d tI 'h' ' o o a ansaga, anyagsaga vagy mulasztása valaki-
nek halálát okozhatja? 

ö. Minő rendelkezés, Yagy szabály kötelezte a 
tettest az elmulasztott óvatosságra, vigyázatra? 

,7, N em volt-e a cselekmény a tettes bizonyos 
:~nyszerh,elyzeté;lek következménye? (Pl. ha egy 
oepek felugyeletevel megbizott egyén oly arány
tala.m~l ~ok ml~nkáv,~l van meg,terhelve, hogy kö-
telesse9'et csakIs feluletesen telJesítheti.) . 

8. Reszt vett-e valaki a cselekmény elkövetésé
ben? A cselekményeikövetését szándékos an elő
mozdította vagy könnyítette·e \'alaki? (Btk\". 69. 
§. 2, p. Bűnsegéd.) 

9. Hány éves yolt a tettes? l'2. életévét betöl
tö~te-e? Ha igen, 16. életévét tulhaladta-e már? 
But-e a cselekmény bűnösségének felismerésére 
s~ü~s~ges belátással? (Btkv. 84. ~. Beszámítást 
klzaro vagy enyhítő okok.) 
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Tevékenységi kimutatás 

a. csendörkerületekben az 1898. évben teljesitett 
közbiztonsági szolgálatokról. 

A bűntettek és vétsé- L I II. I m·1 IV. I v. I VI. W~::~e. 
gek megnevezése számu csendőrkerületben 

Felségsértés: 
előfordult }e et 
kideritett s 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

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

előfordult }e et 
kideritett s 
letartóztatott }egyén 
feljelentett 

A hűtlenség: 
előfordult }eset 
kideritett 

8 
8 
2. 
6' 

letartóztatott} , 
feljelentett egyen I 

A lázadás: ~) 
el.őfo~dult }eset ~ 
kiderüett 2 
letartóztatott }egyénl

, q) 
feljelentett I --

A hatóságok, országgyü
Ibi tacrok, vagy ható- I 
sági közegek elleni l, 

1 
1 
1 

7 
7 
4 
4 

2 

. 

1 
1 

31 

erőszak: I \ 
el.öfor.dult }eset 5500 45 47 
kiclentett 45 47 

18: 271 22 
le~6ztatott }egyén I 8P. 60] 89 
fel] elen tett 

11 
11 

1 
11 

82 
82 
61 

137 

9 
9 
5 
4 

5 
5 
4 
3 

2 
OJ. 

1 
1 

48 47 
47 47 
12 75 
90 112 

OJ.7 
27 
14 
16 

29 
29 

9 
21 

3 
3 

53 

319 
318 
215 
570 f 

A ·bűntettek és vétsé
gek megnevezése 

Az alkotmány, a. törvény, 
a hatóságok vagy ha
tósági közegek elleni 
izgatás: 

előfordult L 
kideritett J"'set 
letartóztatott } 
feljelentett egyén 

A magánosok elleni erő-
szak: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott } 
felj elentett egyén 

A polgárok választási 
Joga ('llen elkövetett 
bűntettek és vétségek: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
feljelentett egyén 

A vallás és annak szabad 
gyakorlata elleni bűn
tettek és vétségek: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
feljelentett egyén 

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

előfordult } 
kidel'itett eset 
letartóztatott } 
M.j alentett egyén 

215 

r. I II. I III. I IV. I V. I VI. II 6:::e. 

5 
5 

6 

14-
14 

40 

számu csendőrkerületben 

6 52 
6 52 
2 16 

17 229 

3 26 
3 26 

. 10 
5 85 

2 
2 

3 

1 
1 

1 

2 
2 
1 
4 

5 
5 

8 

I ' 

201 81 14 
20 81 14-

34, 1\ 8 
13 43 11 

OJ.8 
28 
21 
82 

• I 

3 
3 

. I 
3 , 

17 23 
17 23 
2 2 

541 101l 

I 

I 

1 
1 
4 
4 , 

4 

3 
S 
1 
2 

5 

105 
10') 
til 

:ilU 

11l 
11t 

:..15 
375 

5 

15 
15 

:l 
~8 

H 
li 
9 

~6 
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A bűntettek és vétsé- 1. I II. I III. I IV. \ v. I VI. II ö::~e. 
gek megnevezése számu csendőr kerületben 

A pénzbamisitás: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} '~n 
feljelentett egye 

30 34 2 1 
30 33 20 
15 84 ~5 
38 5~ 11 

A. hamis tanuzás és 
hamis eskü: 

előfordult } t 
kideritett ese 
letartóztatott} é 
felj elentett egy n 

9 
9 

14 
I 

A hamis vád: 
e~őfOl:dult }eset 13 
kiderItett 13 
letartóztatott} gy' n' 1 
feljelentett e e. 1~ 1 

7 
7 
3 
5 

4 
4 
4 

6 
6 

6 

, ll' bH I \ A. szemerem e em lln-
tctte,~ és vétségek: \ 31\ 57 53 

elofordult }eset 31 50 
kideritett 55 

i 8 13 ~6 
letartóztatott }egyénl 31 43 
feljelentett \ 60 

fi dtös házasság: \ 
el.öfor.dult }eset 
kiderItett \ 
letartóztatott }egyénj 
feljelentett I 

A. családi állásra vonat
koz6 bűntettek és vét- \ 
ségek: I 

el.ö fo~dult }eset \' 
kldentett 
letartóztatott \e én I 
fe1J elentett r gy I 

1 
1 

1 

. 

4 
3 

11 

3 
3 

6 
6 
1 
5 

44 
42 
12 
37 

. I 

4 
4 

4 

1 
1 

1 

15 
lC 
15 
12 

1 
1 

3 

8 
8 
1 
7 

27 56 
27 55 
17' 30 
12 38 

• 

108 
100 
139 
128 

24 
24 

7 
úJ.7 

37 
37 
3 

36 

268 
260 
106 
221 

1 
1 

1 

4-
4 
1 
3 
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A bűntettek és vétsé- L ' II. 'III. ' IV. ' V. ' VI. " 6:::e. 
gek megnevezése számu csendőrkerületben 

A rág alm az ás és becsii-
letsértés 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} é 
feljelent~tt egy n 

A.7. em ber élete elleni 
bűntettek és vét"é
gek: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A. párviadal: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A. testi Rértés: 

'!1() 37 101 
26 37 101 

2 
Bá 47 140 

325 272 305 
'317 259 296 
119 187 231 
314 179 181 

1 
1 

1 
1 

2 

<Jl5 
25 

1 
30 

259 
úJ.44 
119 
193 

<ll 
<Jl 

8 

49 
49 

1 
76 

20 
<JlO 

4 
19 

241 310 
126 298 
134 174 
183 220 

7 
7 

18 

5 
5 
6 
9 

<Jl5& 
25& 

& 
347 

1712 
154(} 
964 

127(} 

Hi 
16 
6. 

39 

elŐfordult} 16821<Jl281 596 <Jl067 1047 1281 8901 
kideritett eset 16711<Jl111590 2055 1034 12fi9 8830 
letartóztatott} , 97 173 1581 281 198 159 1066 
feljelentett egyen ~571 1595 21180 8094 14282045 13013 

A. közegészség elleni 
b üntettek és vétségek: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyen 

A. személyes szabadság
na.k megsértése magán· 
személyek által : 

előfordult l 
kideritett Jeset 
letartóztatott} 
feljelentett egyén 

20 66 39 
19 65 3g. 

2 1 
50 105 43 

3 11 
:3 10 
2 2 

5 
5 

3 20 20 

7 
7 
5 
8 

1 
1 

1 
<ll 

13 
13 
1 

11 

3 
3 

147 
145 

10-
219 
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A bűntettek és vétsé- L I II. I m·1 IV. I v. I VI· ll ö:~~e-
gek megnevezése számu csendőrkerületben 

.A levél- és t ávsürgöny
titok megsértése ma
gím-személyek által: 

előfordult L t 
kideritett f'se 
letartóztatott l ' 
feljelentett (egyen 

A titoktiUott felfedezése: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} é 
feljelentett egy n 

A magánlaknak megsér-

1 
1 

1 

. I . 

tése magánszemélyek 
által : 

előfordult } t 68 43
1

117 
kideritett ese 68 43 117 
letartóztatott}, 2 2 15 
feljelentett egyen 100 721 211 1 

1 
1 

91 
9 1 

3 
144 

121 
110 
28 

134 

1 
1 

1 

64 
64 

4 
124 

10 
10 

11 

504-
493 

54 
785 

A lopás: 
előfordult} 412940314658385341573533 M361 
kideritett eset 37483968390730723168275820616 
letartóztatott L ' 550 977 1246 1109 11841130 61\)6 
feljelentett jgyen 178932394164 ,i3~82 3054 263C ~1158 

A rablás és zsarolás: 
előfordult} 160 134 135 169 1M 88 S10 
kideritett eset 153 129 127 161 117 76 763 
letartóztatott} , 109 1091 1431 123 111 9C 685 
felj elen tett egyen 193 156 104 138 121 75 782 

A sikkasztás, zártöréfl 
és hűtlen kezelés: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott } 
feljelentett egyén 

I 
50 83 101 
50 82 99 

6 12 22 
60 104' 90 

A jogtalan elsajátítás: 
előfordult} 116 
kideritett eset 111 

1121 H2 , 
111 159 

5 3 
132 223 1 letartóztatott}, 5 

feljelentett egyen 152 

65 
65 
17 
67 

1M 
1C24 

7 
153 

41 
39 
10 
40 

58 
58 
24 
43 

81 701 
80 72 

11bl 8~ 

398 
393 

91 
404 

667 
657 

'l12 
850 
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A bűntettek, vétségek L I II. I m. 1 IV. I v. I VI·lló:~~e 
és kihágás ok m eg- . 

nevezése számu csendőrkerületben 

Az orgazdaság és bűn-
pártolás : 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott } 
feljelentett egyén 

A csalás: 
előfordult l kideritett eset 
letartóztatott 
feljelentett egyén 

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

Orvosi és községi hamis 
bizonyitványok kiálli
tás a és használása: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

Bélyeghamisitás : 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott } 
felj elentett egyén 

Acsalárd és vétkes bukás: 
előfordult } 
kiderített eset 
letaJ.'tóztatott} 
feljelentett egyén 

Más vagyonának meg-
rongálása : 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
feljelentett egyén 

328 267 466 
328 267 462 

17 49 56 
505 345 641 

275 385 
271 385 

13 21 
426 507 

365 
365 

56 
559 

105 177 207 137 
105 173 191 134 
28 82 64· 18 

114 177 181 149 

34 36 33 22 
34 35 32 20 
27 38 18 3 
22 39 22 21 

2 
2 
1 
1 

1 
1 

4 4 

4 
4 
2 
6 

2 
2 

4 

77 128 
76 123 
20 69 
67 98 

20 36 
20 36 
12 20 
19 33 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

2 
2 
1 
3 

285 296 351 
283 27'2 281 

4 13 35 
454 374 593 

279 158 216 
273 153 212 

20 18 16 
480 239 403 

2086 
2078 
212 

2983 

831 
802 
281 
786 

181 
177 
118 
156 

4 
4 

9 

11 
II 
4 

15 

151:;5 
1474 

106 
254 3 
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I I I I VI II össze· 
A bűntettek, vétségek I L I II. ill. IV. V. . sen 

és kihágások meg- számu csendőrkel'ületben 
nevezése 

A gyujtogatás:} 1590 16GJ7 1400 1456

1

1585\ 1123 8781 
e~őfor.dult eset 1285 10721125 818 934 644 5878 
kidentett 53 70 86 54 79 69 411 
let~rtóztatott}egyén 142912171187 9~3 943 750 6449 
fel] elen tett 

Vízáradás okozás: 
előfordult }eset 

1. 
1 kideritett 

letartóztatott }egyén . 1 
feljelentett 

Vaspályák, hajók" t~v
irdák megrongálasa 
és egyéb közbizt. 

1 
1 

1 

veszélyes cselekmé
nyek: 

előfordult }eset 
kideritett 

11 
11 

9 
8 

16 
15 

letartóztatott }egyén 26 27 
feljelentett 23 

A foglyok megszökte-
tése : 

előfordult }eset 
kideritett 
letartóztatott legyén 
feljelentett r 

A fegyveres erő elleni 
bl1ntettek és vétsé-
gek: 

előfordult leset 
kideritett r 
letartóztatott }egyén 
feljelentett 

Az állam elleni kihágá-
Bok: 

előfordult }eset 
kideritett 
letartóztatott }egyén 
felj elentett 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

92 25 36 
9~ 25 36 
81 19 33 
13 7 18 

39 

~9\ 
133\ 

16 28 
16 ~8 
11 5 
37 115 

\ 

\ 
I 

.~ \ 
11 I 21 

\ 
I 

I 
71 

~\ 
1 

19 
19 
. 
19 

1\ 
1\ 

1 

4 
3 

4 

1 
1 

10 

4 
4 

4 

51 
48 

4 
112 

3 
3 
1 
2 

163 
163 
150 

42 

120 
119 

19 
323 

A kihágások meg
nevezése 

A hivatali és ügyvédi 
bűntettek és vétséöek: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} é 
feljelentett egy n 

A hatóságok és a köz
csend elleni kihágá
sok: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A vallás és annak sza
bad gyakorlata elleni 
kihágások: 

előfordult } 
kicleritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

Pénz és értékpapirok 
hamisitására vonat
kozó kihágások: 

előfordult } 
kicleritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A családi állás elleni 
kihágás ok : 

előfordult } 
kidel'itett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A közbiztonság elleni 
kihágások: 

előfordult 1 
kideritett jeset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyén 

221 

L I II. I III. I IV. I v. I V1·llö::~e. 
Rzámu cseudőrkerületben 

3 
:3 

'il 'i '2 
27'JJ. 

ol 
488 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

10:t 469 ~361 375 
102 469 235 374 

15 92 ~O 19 
287 14641 834 589 

l 
1 

1 

467 
462 

11 
990 

6 
6 

6 

l 9'!! 1 
1914 

69 
4652 

10 3 9 
10 3 $l 

8 82 41 158 
8 82 41 153 

54 

7 
7 

10 

3 

4 
4 
2 
3 

7 
7 

7 

2 1 
2 1 

1 
1 

1 

1M 

5 
5 

5 

67 

1 
1 

í 

. 
2t;6 

20 
20 

10 
10 

20 

447 267 717 4801811 2398 6120 
446 261 710 47818012391 6090 
574 114 864 558 1925 1353 5388 
163 0265 371 179 3441993 3R15 
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A kihágások meg
nevezése 

r. \ II. \ m. \ IV. \ v. \ VI. \\Ö~B::-
számu csendőrkerllietben 

A közrend és közszemé- \ 
rem elleni kihágás ok : 1~77 8071440 1508 ~647 30~6 10705 

előfordult }eset 1~-7 8041440 1469 ~646 3017 10653 
kideritett 15 S\ 30 4 115 37 199 
let~óztatott }egyéJJ ~3111688 ~991 5437 3687 4434 ~0548 
fel)elentett 

Szerencsejáték által el-
követett kihágás ok: 9"l 

előfo~dult }eset 92 
kiderltett 1 
letartóztatott }egyén 9 
feljelentett 24 

A közegészség és testi 

97 111 
83 111 

1 1 
~75 4~0 

~7 145 
~7 143 

18 
315 

174 
171 

7 
371 

646 
6~7 
~8 

1753 

épség elleni kihágá-
sok: 77~ 870 724 7541686 862 5668 

el.őfo~dult }eset 77"2. 869 7~4 753 1668 80~ 5588 
kiderltett 1\ 1 6 a ~O 
let!1rtóztatott }egyén 11971334 1780 19~0 ~161 1"2.37 9629 
fel)elentett 

A tulajdon elleni kihá-
gások: 

előfordult }eset 
kideritett 
letartóztatott legyén 
feljelentett f 

184 384 373 710\2433\1118 5i: 
18i 38~ 369 684 ,2433 1110\ 5 30 3 7\ . 12 8 
319 7in 516 1658,3181 ~182 8593 
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Az 1898. év folyamán teljesitettegyéb szolgálatok ~ 

I. / II. II III. , IV. 1 V. / TII.// ÖsBeBnze. A különféle szolgála- , 
tok megnevezése számu csendőrkeliHetben 

Rendes szolgálat ___ 29779/19946123067120100,119300125150' 137342 
Ellenőrző szolgálat 154941109810883 12259 10144 12927 72805 
Nyomozó szolgálaL. 3319 4566 6828 4704 4989 5697 30103 
Helyi járől'szolgálat 8957 7118 6608 8802 10572 8769 5082&. 
Uti járőr szolgálat ___ 5092 3145 5137 5341 26021 4546,1 ~5863 
Találkozási járőrszolg. 462 344 332 254 763 365 2520 
Letartóztatás felszóli- /' 1 

tás folytán ___ ___ 1637 296 211 1173 1430 149' 4896 
Segély-szolgálat ___ ,2271

1 
1675 1369 2471 1463 1210' 10459 

Babkiséret és őrizet I 25111 1269 1952: 2535 2303 2411 12981 
Elövezetés _ ___ 1255' 2731 549 815 2696 435/ 6023 
Egyéb felszólitott szol- ' 

gálat ___ ___ ___ 3'165 2803 3748 6040 6924 414/1 2682i 
Éjjeli őrök ellenőrzése 388423246527439496303182750684'230887 
Vasuti és hajó-ügyelet 356915343 4954 4'151 828711213/ 37517 
Vásár- és bucsuügyelet 2020! 2002 ' 2117 2434 1986 3999 14558 
Nemzetközi inc1óház-

és belépő állomási 
ügyelet.. _ --- --- I 5261 

Folyamátkelési ügye-

. I leL _ ___ ___ _ __ 

Fürdőhelyi ügyelet 
Határszéli ügyelet _ 
Határszéli őrházszolg. 
Postafedezet _ _ _ __ 
Személyfedezet _ _. _ 1 

I 

HullafedezeL_ _ __ 
Bánya-ügyelet __ _ 
Gödöllői királyi lak 

körüli ügyelet __ _ 
Vasgyár ügyelet ___ / 

571 
'1093 
[019 
111 

24 
401 

513 851 70 58 
577 561 / 1054 1303 
179. . 22 
241 9 
405 61 152 5J 4 

3 l 30 26 
7 7 131 16 

152 596: 

3.65 / 388 

• I 526 
I 

531 1257 
1550 5616 

78 1372 
1269 

.64
1 

1307 
84 

I 
83 

748 
I 
I 

365 
388 
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Táblázat 
a m. kir. csendörlegénység részére a betöltött szolgálati idö után esedékes éven

kénti nyugdijról (összegek o. é. forintokban). 

Csendőr részére Örsvezető részére 
.. 

I Ormester részére 
Betöltött ~ ~ ~ ., 

ha napi ol ha napi ol 
.~ .~ .~ ba napi szolgálati .~ .~ ;a 'cs :g '" ~'" .. ö N 

idö, év -o Q) -o Q) 

~;> 15 C!O C!5 35 40 45 ~I> C!O C!5 30 40 45 50 ~~ C!O ~5 30 40 45 50 - bD"'i -bh '<1> . bb"CD 

'08 
kmyi szolgálati pót- ~8 krnyi szolgálati pót- 'oS krnyi szolgálati pM-'" Q) <Il ol '" Q) 

-től 
. rtJ 1=1 ol 1=1 <ll .: -lg ~ dijat élvez dijat élvez ..a dijat élvez .J:l .J:l 

;::-=- cc _~_ 

. 
- 10 125 lC!5 150 156 - - - 158 158 189 194 - - - 191 191 ~~1 ~gJ8 - - -
10 15 Bl5 lC!5 150 156 168 174 - 158 158 189 Hl4 C!07 ~13 - 191 191 ~~I ~~8 C!40 ~68 -

15 ~O 141 141 168 175 189 196 C!03 178 178 ~l~ 219 ~3:3 '1240 246 ~15 ~15 ~49 ~56 ~701~76 ~88 
~O 25 188 188 ~~4 ~34 ~5~ ~61 C!70 !l!37 ~37 ~83 29~ 810 319 829 ~87 ~87 ~3~ 341 360 369 378 

25 30 235 C!35 ~80 C!9~ 315 3C!6 338 ~97 C!97 ::154 365 388 399 411 358 358 415 4C!7 449 461 472 

30 35 ~82 ~8'l! 367 380 378 391 405 356 356 424 438 465 479 493 430 430 498 51~ 539 553567 

35 40 329 3~9 393 409 421 457 473 415 415 495 511 543 559 575 501 501 581 597 629 645 661 

40 - 376 376 449 467 504 52~ 540 474 474 567 584 621 639 657 573 573 664 683 719 737 756 

, 
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FÜGGELÉK 
X'atonai és polgári czímtár. 

I. KATONAI CZIMTÁR. 

Legfó'bb hadúr: , 

" , t kl 'r Felsége I. FERENCZ JOZSEF. 'ű cs. es apos . . 
Cs. és kir. közös hadserey,. 

,. édek' uróf Paa?' Ede lov. tab., v. b. 
Fohadseg . B' l,7. Arthu?' tbsz. v. b. t. t., a 

t. t.; almenbm',?I.. o'j? as 
katonai iroda f9noke. _.. . 

Szár:.nysegerdek: ~e~Ol:;~s~~zérkari főnöke: 
Az osszes egy vel 

báró Beck F~:ig~c.~ t;~iők: HerczegWindiseh.G'l'a e~z 
qsapat-f~fe 'tflY" Reinliinde1' Vilmos tbsz. es 

LaJos lov. tab" a: o b 
báró W aldstiitten J al!-0st t tS~r' se' u. állománya 45 tiszt; 

mt" 'séri' aj ArCler es o o' , . t. 
.L es 01.,.,. k' t t"rség' állomanya 45 tisz, 

feláll. 1763. b J m, br. te~ o tőrség . állománya 6 tiszt, 
feláll. ~760, ej para on -)e~ovas testőr-század; állo-
44 altIszt; felall,17?7.~ f l'll 1849 e) Gyalog testőr
mánya 7 tiszt, 72 altl6sztt~ eta 0)'48 "lÚszt. feláll. 1802. 
~ , d 'll ' nya ISZ ~ w, . 
Bzaza ;, a o~a h dü y7~iniszte7': báró Krzeg' 

Os. es .!V~? . a , g b t t 
hamme1' Odon, 10:'. ,tn.b. v.. . . . édközegei: A ve

A hadügymLnLszteT1u.m.l seq
tb 

_ lÍaui levél-
, f" "k . b Beelt- Fr~gyes sz. , . f l zerkar ono e. r. L d lt _ Lovassagi e-

tári igazgató: Wetzr. ea~ ~ aTtlzérségi felügyelő: 
ügyelő: gr. Paa?' A al~s'da 'lt _ Vártüzérségi fel. 
lov. K1'opatschek A '.Ire. a. Haumérnöki fel-
.. elő' Semrad Gusztav nIt. - 'f l"gyelő ' ugy. . Ott ' alt - Utasz e u . 
ügyelő: nordenaUl Beek o tf l" u elő: Lat8ehe'r 
Sza8zkie'VÍez SÚnd?1' ezr. -:-i V~r~u ee~Ö:y br. Bothme1' 
Jáno8 altb. - Potlov~zas lő é;Yképzőintézetek fel. 
Vilmo8 alt. - KatonaI neve. Vezér épí-
ügyelője: klienfeldiMM.°kmve{tz Ott~:l!~~égügyi csapat. 
tészmérnök : TV oat t 80, a . - o 
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pal'ancsnok: Beche?' Mihály ezredes. - Apostoli tábori 
püspöki helynök: dr. Beloputoezky Kálmán tricalai 
püspök. - Szakszámvevőség főnöke: Kriz Jánús 
miniszteri tanácsos. 
Műszaki katonai bizottság: Elnök: aryeni gr. 

Geldern Egmond Gusztáv altb. 
Katonai egészségügyi bizottság: Elnök: 

rothkreuzi lovag dr. Nagy Mó1' vezértörzsorvos. 
Katonai földrajzi intézet: Igazg.: lov. Steeb 

Keresztély alt. 
Katonai legföbb törvényszék: Főnök: lov. 

Pitreich Antal tbsz. 

Hadtest-parancsnokságok. 

1. hadtest: JIrakkóban. Területe: Nyugati Galiczia, 
SziléZIa és Ej szak-Morvaország ; az 1., 13., 20., 54" 
56., 57., 93. és 100. sz. gyal. ezr. hadkieg. területe. 
Par. br. Alb01'i Jenő tbsz. 

2. hadtest: B éc8ben, Területe: Alsó-Ausztria és Dél
Morvaország; a 3., 4., 8., 49., 81., ~4. és 99. sz. gyal. 
ezr. hadkieg. területe. Par.: gr, U xküll- Gyllenba;ncl 
Sándor lov. tábo 

3. hadtest: G1'áezban. Területe: Stájel'ország, 
Karinthia, Krajna, Triest, Istria, Görz és Gradiska ; 
a. 7., 17., 27., 47., 87. és 97. gyalog-ezred hadkieg. 
területe. Par.: vezzai lov. Succovaty Ede tbsz, 

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

5. hadtest: Pozsonyban. Területe: Magyarország; 
a 12., 19., 26.,48., 71., 22. 76. ; és 83. sz. gyaL ezr. had
kieg. területe. Par.: O cs. és kir. Fensége F1'igye8 
főherczeg tbsz. 

6. hadtest: Kas8lÍn. Területe: Magyarország; az 5., 
25., 34., 60., 65., 66., 67. és 85. sz. gyal. ezr. hadkieg. 
területe. Par.: Poko?'ny H e1'Jnann alt. 

7. hadtest: 'l'emesvárt. Területe: Magyarország; a. 
29.,33.,37.,39.,43.,46 .• 61. és 101. sz. gyal. ezr. hadkieg. 
területe. Par.: bayp.l'sheimi lov, Sehwitzer La/os tbsz, 

15-A 



n. hadtest: Prágában. Területe: Csehország; a. 
11., 2 ., 35., 73., 75., 88.. 91: ~s 1~2. sz. gyal. ezr. 
hadkiecy

• területe. Par.: Fabmz LaJos tbsz. , 
9. h~dtest: Josefstadtban. Területe: Csehorszag; 

al .. 21., 36., 42:, 74., 92., 94. és 98. sz. gyal. ezr. 
lHHlhleg. területe. Par.: Elobus .. Hugó ~lt. " . 

10. hadtest. Przemyslben. Terulete: Kozép-Gahczla, r 
9 10 40 45 77 89. és 90. sz. gyal. ezr. had-8. ., ." ., ., ., . 

Ideg. területe. Par.: Galgótzy A.r:tal tbsz.. .. 
11. hadtest: Lembergben. Terulete: Keleti Gahczla 

é Bukonlla; a 15., 24., 30., 41., 55., 58., 80. és ~5. sz. 
-'ral. ez1'. hadkieg. területe. Par. : Fiedlm' Fe1'dtnand 

nlt;; hadtest: Nagy-Szebenben. Területe: Erdély; 
fl q" 31 50., 51., 62., 63., 64. és 82. sz. gy~l. ezr. 
I adhlea " területe. Par.: ohstorffi Probs:d ,Em,1l tbsz. 

O' . t . Zá 1'ábban. Területe: Horvat- es Szla-
13. ha,~t~s a' 16 g 53., 70., 78., 79. és 96. gyal. ezr. 

,"o~:szaOt ""lete Par.: br. Bechtolshe7'm Antal.lov. t? 
ha eg. eIU . T "l t . Tuol es 

14. hadtest: Innsbr'L!'ckban. eru ~ e. 14 és 59. 
o b' Fl" -Ausztna és Salzburg, a .' .. 

\ orarl eIg, e s~ l' , '. vadászok hadkleg. teru-al ezr. és a tuo Icsaszal 
gy . l H ld Sándor tbsz. . , 
lete. Par.. ov. o . b Területe: Boszma es 

15. hadtest: SbaraJe~obaenrc' zegovinai ezredek had
~I . a' a osznm- b 
herczegoTID. , b A el János lov. t . 
kieg. területe. Par.: r. PP, Zá?-ában. Területe: 

Katonai hadparancs'J'loksag
h 

dkieg területe. Par.: 
Dalmáczia; a 22. sz. ~a . ezr. Il . 

Rhonfeldi David Emil tbsz. 

'Z s dandúrparancsnokságok: Gyalog-hadoszta y- . ddr' 
. 1 ddr' PlevlJe. 2. . 

1 !!v. bdoszt.: SaraJ~YoT' '1 7' hegyi ddr: Sara-.... 39 ddr' Dolnla- uz a. . 
al·aJevo. : : F • < ddr' 

. 8 heD'Vl ddr . oca. dd ., Rzesz6w. 4. . Jevo. . ~J - J lou 3 l . 
hdoszt. : ar08 "". . 

2. fry. '. Salzburg. 
Jaroslau. L' 5 ddr: Lmz. 6. ddr. B "nn. 

3. gy. hdo zt.: ~z. 7 ddr: Znuim. 8. ddr: ru 
4. gy. hdoszt.: Brunn .. 
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5. gy. hadoszt. : Olmü!z. ~. ddr: Olmütz. 10. dch ; Troppau. 

6. gy. hdoszt. : Grácz. 11. eldr: Gráez. 12. Jdr: IDagenf mt. 

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. hadosztály: Josefstadt. 19. ddr: Josefstadt. 

20. ddr: Röniggratz. 

11. gy. hdoszt.: Lemberg. 21. ddr. és 22. ddr: 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. h<1oszt.: Miskolcz. 29. cl dr : Ungvár. 30. 
ddr: Miskolcz. 

16. gy. hcloszt.: N.-Szeben. 31. ddr: Brassó. 32. ddr: N.-Szeben. 

17. gy. hdoszt.: N.- Várad. 33. cl dr : N.-Várad. 
34. ddr: Arad. 

18. gy. hdoszt.: Mostál'. 1. hegyi d dr : Mostár. 
2. hegyi ddr: Trebinje. 3. begyi ddr: Nevesinje, 6. Leg} i ddr. Bilek. 

19. gy. hdoszt.: Pilsen. 37. ddr: Pilsen. 38. ddr: 
Budweis. 40. ddr: Banjalnka (15. helt.). 

20., 21., 22. és 23. gy. hduszt. (csak hadjárat 
alkalmával állíttatnak fel). 

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

25. gy. hdoszt.: Bécs. 49. ddr és 50. ddr: Bécs 
26. gy. hdoszt. (csak hadjárat alkalmával állittatik fel). 

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

28. gy. hdoszt.: Laibach. 55. ddr: Trieszt. 56. 
ddr: Laibach. 
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29. gy. hcloszt .: Theresienstadt 57 ddr· Th . 
ta.dt. 5u. ddr: Reichenberg. " . ereSlen-

30. gy. hdoszt.: LemberO' 59 dell" Cz 't 
60. ddr: LemberO' O'" ernoVl z 

o' 
31. gy. hdoszL: Budapest. 61. dili' és 62. ddr: 

Budapest. 
32. gy. hdoszt.: ~pest. 63. ddr és 64. ddr: Bpest. 

, 33; gy. hdoszt.: h"omárom. 65. cldr: Győr 66. ddr . 
Komarom. ' . 
• 34. gy. hdoszt.: Temesvár. 67. ddr: Temesvár, 
tic. ddr: Fehértemplom. 

3~. gy. hdoszt.: Kolozsvár. 69. ddr: Gyula
Fehel"\ár. íO. ddr: Kolozsvár. 

,36; gy. hdoszt.: Zágráb. 71. ddr: Fiume 72. ddr: 
Zagrab. 

Közvetlen 
nlál"endelve: 

a zámi katonai 
94. ddr: Cattaro. 

hadparancsnokságnak 
96. ddr: Zara. 

Lovas hadosztályok. 
Lo,as hdoszt.: Lemberg (11. hadtest), 18. ddr: 

Z1oczó-w. 21. ddr: Lemberg. 
Lo,. hdoszt.: Stanislau (11. hdt.), 13. ddr: Sta-

nisiau. 15. ddr: Tarnopol. 
Lov. hdoszt.: Jaroslau (10. hdt.), 5. ddr: Jaroslau, és 

14. ddr: Rzezów. 
Lov. hdo!':zt. : Kl-akkó (1. hadtest), 11. ddr: Tarnow, 

~O. ddr: hl·akkó. 
Lov. hdoszt.: Bécs (2. helt.), 8. ddr: Brünn. lD. és 

17. dandár: Bécs. 

Lovas dandárok. 

Törzsek: 1 és ':1. Békében nincsenek felállítva. 
3. MarbUl'~: 4. Budapest; 5. Jaroslau; 6. Miskolcz 
7 _ T mesvlÍr: IC. Brünn: 9. Pardubi.tz; 10. Bécs ; 
11. T rnoW: 1':1. ,l.'.-Szeben; 13. Stamslau; 14. Rze-
z6w: 15. Tnrnopol: 1 f,. pozsony: 17. ~écs; ~8. Zlo: 

c?OW; 19. (c<:ak hadjárat alkalmával aUittatlk fel), 
.... rr kk6 ~S 21. Lemberg. 
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'~<i3 ~ .. ..-4 '4-01 
,Q) :::::: ...... 

neve ~'cC +3 
-pO 
"' Q)"'" 
~.c~ 

'O I .!:' . Az ezred 
o ,. 

fi:4 '" - . - -

16 hl'. Gicsl 
17 l\Iilde 
18 Lipót Salvator 
19 Ferelll'z Ferd. f 
~O H enrik, porosz 
~1 gr. Abensberg 
~~ gr. Lacy 
q,J:~ Badeni őrgróf 
M br. Reinlallder 
~5 br. PÜl"cker __ 
~6 Mihály, orosz 
~7 II. Lipót, belg 
~8 I. Humbert, o 
q,J9 br. Loudon __ 
30 Fiedler --

- --- - -
- .- -

"h o erczeg -
,herczeg 
hm·czeg --
s TraUll , 
._- - -
--- - ---

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

agyherczeg 
király - --

.sz király 
-- - - - - --

- - -
meklenburg-

herczeg ___ 
31 Frigyes Vilmo 

. streliczi nag 
3~ \ Mária Terézia 

királyné_ _ 
császárné és 

- --- ---
33 \ II. Lip6t CSáS. 
34 L Vilmos, né 

poros:t. khá 

Ir _ --- - -
et császár és 

- --- ---

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
5G 
57 

br. Sterneck ___ ___ _ __ 
gr. Browne __ __ _ ___ _ __ 
József főherczeg ___ _ __ 
br. Mollinary ___ _ __ 
Alexis, orosz nagyherczeg 
Schaumburg-Lippe herczeg 
Jenő főperczeg _ ___ _ __ 
Ernő Agost, cumberlandi, 

braunschw. és lüneb. hg. 
gr. Grünne _ ___ ___ __ 
Albrecht főherczeg _ 
Frigyes Agost, szász herczeg 
br. Fejérváry ___ _ __ 
br. Beck ___ ___ _ __ 
Ferdinand főherczeg_ 
br. Hess ___ _ __ 
FI"igyes Vilmos L., badeni nbg. 
Probszt ___ ___ ___ _ __ 
Frigyes főherczeg _ _ __ 
Latour ___ _ __ 
Alt-Starhemberg ___ _ __ 
br. Merk!.. ___ _ __ 
gr. Daun ___ ___ _ __ _ 
Szász-coburg-saalfelcli herc:t.eg 

170:3 
1671-
Hi8~ 
1731 
1681 
1733 
1709 
1814 
16He;! 
167~ 
1717 
168-?l 
1698 
1704 
1725 

1741 

1741 
1741 

1734 

1683 
1683 
1741 
1814 
1756 
1733 
1701 

1685 
1814 
1744 
1816 
1762 
1682 
1798 
1715 
1762 
1702 
1741 
1741 
1661 
1799 
1684 
1689 

A törzs 
állomáshelye 

Belovár 
Klagenfurt 
Olmütz 
Győr 
Krakk6 
Kuttenberg 
Zara 
Bécs 
Lemberg 
Bécs 
Bécs 
Laibach 
Budweis 
Temesvár 
Lemberg 

Plevlje 

Budapest 
Arad 

Kassa 

Pilsen 
JoseIstadt 
Nagyvárad 
Budapest 
Debreczen 
Jaroslau 
Czernovitz 

Königgratz 
Bécs 
Budapest 
Przemysl 
Szeged 
Görz 
Sopron 
Brünn 
Brassó 
Kolozsvár 
Pécs 
Zágráb 
Teschen 
Tarnopol 
Krakkó 
Tarnow 

A kieg. keret 
állomáshelye 

--
Belovár 
Laibach 
Königgratz 
Győr I Új-Sandec 
Ozaszlau 

I spalato 
Zombor 
Kolomea 
Losoncz 
Esztergom 
Grácz 
Prága 
N.-Becskerek 
Lemberg 

N.-Szeben 

Budapest 
Arad 

Kassa 

Pilsen 
Jungbunzlau 
Nagyvárad 
Kecskemét 
Debreczen 
Rzesz6w 
Czernovitz 

Theresienstadt 
Karánsebes 
Kaposvár 
Sanok 
Szeged 
Mal'burg 
N.-Kanizsa 
St.-Pölten 
Gyulafehérvár 
Kolozsvár 
Pécs 
Zágráb 
Olmütz 
Brzezany 
Wadovicze 
Tarnow 

,t:J 

A hajt6ka a "' 
~.S szine ,. 
«1 'h 

-

kénsárga s. 
vörösbarna f. 
sötétvörös f. 
égszinkék f. 
rákvörös f. 
tengerzöld s. 
császársárga f. 
cseresnyevörö.~ f. 
hamuszin f. 
tengerzöld f. 
fekete s. 
császársárga s. 
fűzöld f. 
világoskék f. 
csukaszin s. 

császársárga f. 

égszinkék s. 
hamuszin f. 

buzérvörös f. 

rákvörös f. 
halványvörös s. 
skarlátvörös f. 
fekete s. 
skarlátvörös f. 
világoskék s. 
kénsárga f. 

narancssárga f. 
cseresnyevörös s. 
buzérvöl'ÖS s. 
skarlátvörös s. 
papagájzöld s. 
aczélzöld f. 
aczélzöld s. 
csukaszin f. 
papagájzöld f. 
hamuszin s. 
sötétvörös s. 
sÖtétVÖl'ÖS f. 
alma:t.öld f. 
vörösbarna s. 
aczélzöld s. 
halványvörös s. 

i 

bS 
W 
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Az ezred neve 

58 Lajos Salvator főherczeg 
59 Hainer föherczeg 
60 br. Appel _ _ __ 
61 lovag Hold 
62 Lajos, bajor herczeg _ __ 
6;~ Pál Alexandrovics 01'OSZ nh. 
64 I Károly Sándor, szász-weimar-

eisenachi nagyherczeg __ 
65 Lajos Viktor főherczeg __ _ 
66 IV. Ferdinand, tosk. nhg. 
67 br. Kray ___ ___ ___ _ __ 
68 br. Reicher ___ ___ _ __ 
69 gr. Jellacié __ _ _ ___ __ 
70 br. Philippovié_ ___ _ __ 
71 Galgótzy ___ ___ ___ .. _ 
7úJ. Dávid ___ ___ ___ _ __ 
73 Albrecht württenbergi h erczeg 
74 br. Bouvard __ ___ _ __ 
75 IX. Keresztély, elán király 
76 br. Salis-Soglio ___ ___ _ __ 
77 Fülöp, württembergi herczeg 
78 lovag Gradl__ ___ ___ _ __ 
79 gr. Jellaiíié ___ ___ _ __ 

80 Arnulf, bajor herczeg __ ---81 br. Waldstatten --- ---82 lovag Schwitzer ___ --- ---83 gr. Degenfeld-Schomburg 
84 Alfréd, szász-coburg-gothai hg. 
85 lovag Kees --- - -- -- -86 Forinyák ___ - -- --- - --87 lovag Succovaty --- ---88 br. Teuchert-Kauffmann ___ 
89 br. Albori _ - .- -- - ---90 W indisch -Graetz herczeg ___ 
91 lovag Fröhlich _ --- ---92 br. König . __ --- --- - - -93 br. Joiilson --- --- ---94 . . . • . . . . 95 lovag Rodakowski ___ ---96 br. Ramberg_ ___ ___ _ __ 
97 br. Waldsttitten ___ _ __ 
98 Stransky --- --- --- ---99 1. György, görög király __ 

100 br. Krieghammer ___ _ __ 
101 SergiusAlexandrovitsch,orosz 

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

i--~~ 
~.v a 'H 

>.~cd ~ 

~=O 
H Q) " ~,Q.!l 

1763 
1682 
1798 
17~8 
1798 
1860 

1860 
1860 
1860 
1860 
1860 
1860 
1860 
1860 
1860 
1~60 
1860 
1860 
1860 
1860 
1860 
1860 

1860 
1883 
1883 
1883 
188R 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 

1883 
1883 

A torzs 
állomáshelye 

Przemysl 
Salzburg 
Eger 
Bród 
M.-Vásárhely 
Besztercze . 

Bécs 
Ungvár 
Kassa 
Epel'jes 
Budapest 
Budapest 
Pétel'várad 
Pozsony 
Pozsony 
Pl'ága 
Reichenberg 
Neuhaus 
Esztergom 
Przemysl 
Eszék 
Otocaé 

Lemberg 
IgJau 
Gyulafehérvár 
Trebinye 
Krems 
Lőcse 
Sarajevo 
Pola 

A Idog. keret 
állomáshelye 

Stnnislau 
Salzburg 
Eger 
Temesvár 
M.-Vásárhely 
Besztercze 

Szászváros 
Munkács 
Ungvár 
Eperjes 
Szolnok 
Székesfej él'vár 
Pétervárad 
Trencsén 
I?ozsony 
Eger 
Jicin 
Neu.haus 
Sopron 
Sambor 
Eszék 
Otocaé 

Zloczów 
Iglau 
Sz.-Udvarhely 
Szoro bathely 

I Bécs 
I Márm.-Sziget 

Szabadka 
C ill i 

A hl'l)t6ka 
S7.lIle 

la 11 o.s 
eD N 

1-1l 'fJ 

fekete f. 
narancssárga s. 
aczélzöld f. 
fiizöld s. 
füzöld f. 
narancssárga f. 

narancssárga s. 
halványvörös s. 
halványvörös f. 
l'ákvörös f. 
vörösbarna s. 
csukaszin f. 
tengerzöld s. 
rákvörös s. 
világoskék s. 
cseresnyevöl'ös s. 
buzérvöl'ös f. 
világoskék f. 
csukaszin s. 
cseresnyevörösl f. 
vörösbarna f. 
almazöld f. 

skarlátvörös f. 
karmazsinvör. f. 
karmazsinvör. f. 
sötétbarna f. 
karmazsinvör. s. 
almazöld s. 
amarantvörös s. 
tengerzöld f. Prága I Beral.1D bordóvörös f. Jaroslau Gródeck bordóvörös s. Rzeszów Jaroslau amarantvörös s. Prága Budweis papagájzöld s. Theresienstadt Komotau fehér f. Olmütz M.-Schönberg sötétbarna s. Theresienstadt Turnau fehér s. Stanislau Czortkow amarantvörös f. Fiume Károlyváros amarantvörös f. Triest Triest rózsaszin f. Josefstadt Hohenmauth világosdrap f. Klosterbruck Znaim kénsárga s. Krakkó Teschen világosdrap s. 

Fehértemplom Csaba kénsárga. f. Trient Beneschau tengerfüzöld s. 
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Vadásttok. 
(Kalap fekete tollbokrétával, csukaszinű kabát és zubbony 
fűzöld hajtókával, sárga gomb, és pedig a tiroli vadász 
ezrednél simán, a tábori vadász zászl6aljaknál számozva, 
csukasziníí. pantalló fűzöld szegélylyel az oldalvalTásokon, 

kékszürke köpeny.) 

aj Tiroli császár vadászok (1813). 

1. ezred: Innsbruck. 
2. « Trient. Kiegészitő par. : Innsbruck, 
3. « Bécs. Brixen, Trient és Hall. 
4. I( Linz. 

b J Tábori vadász zászlóaljak. 
,, ' 
'" Törzs . ~ 
N I állomáshelye 'J: 

Kiegészítő 
keret 

S Törzs 
.~ 

ci3 állomáshelye 
Kiegészítő 

keret 

1iReichenberg Theresienst.17Gross-Mosty IBrünn 
~Reichenberg Königgratz 19,Komárom Komárom 
4'Niskó Rzeszów '~O Juc1enbUl'g ITrieszt 
5?iigerndorf Olmütz I ~1 Tulln Bécs 
6 Prága Pilsen 2~ Prága Eger 
7 Bruck Mi m. Laibach 23Kolozsvár M.-Vásárhel) 
8 Tarvis Klagenfurt 124-Trembowla Budapest 
9 Villach Grácz :25:Bécs-Uj hely Brünn 

10 Steyr St.-Pölten 128N.-Szeben N.-Szeben 
11 Kőszeg Győr 1~9 Beszterczeb. Losoncz 
1~ Rawa ruszka Jung bunzlau i30 Bródy Stanislau 

1
13 Bochnia Krakkó 1:~1 Petrinja Otocaé 
16Niepolomice Troppau J;32Zaleszczyki :Eperjes 

Bosttnia-hcrr'cttcyovinai fJyaL c~rcdck. 
(Fez, világoskék kabát alizarinvörös hajtókával és sárga szá
mozott gombokkal. világoskék pantalló, kékszürke köpeny.) 

Száma 

1. 
2. 
<> 0.>. 

4. 

A törzs 

Bécs 
Grácz 
Budapest 
Bécs 

á l lom 
__ A kiegészitő keret 
ás helye 

Sarajevo 
Banjaluka 
Dolnja-Tuzla 
Mostar 
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Lovas ezredek. 

aj D r a g o n y o 8 e z r e d e k. 

(Sisak, világoskék kabát sima gombokkal, buzérvörös csizma-nadrággal, sötétbarna köpeny.) 

N ' ,~ 
I> .. ~ Q) A törzs A keret .o", ol 

"Q,) f"'""1 <t-4 A hajtóka -o ~ S .: 
I» Az ezred neve ~ .. ro ~ o'~ 
~ (i)1=l.9 SZlne eo" o állomáshelye 

UJ 

~"'''' I'Z:I .o..., ~ 

1 I Ferencz császáL __ _._- --- 1768 I Stanislau Theresienstadtl sötétvörös f. 
2 I gr. Paar ___ --- -- - --- 16n 'farnopol Dobi'an I fekete f. 
3 Albert, szász király ___ --- 1768 Krakkó Bécs sötétvörös s. 
4 Ferdinand császár ___ --- 1672 Bécs-Ujhely Wels fűzöld f. 
5 I. Miklós, orosz czár __ -- - 1721 Marburg Marburg császársárga f. 
6 Albrecht, porosz herczeg 1701 Enns Brünn fekete s. 
7 Lotharingiai herczeg __ 1668 Brandeis E/m. Alt-Bunzlau kénsárga f. 

, 

---
8 gr. Montecuccoli ___ --- 1618 Parduhitz Pardubitz skarlátvörös s. , 

9 Albrecht főh. --- --- --- 1682 Brzezany Rolomea fűzöld s. 
10 Liechtenstein herczeg ___ 1640 Olmütz Rlattau kénsárga R. 
11 Császár --- --- --- --- 1688 Stockeran Stockerau skarlátvörös f. 
12 Miklós orosz nagyherczeg 1798 Krakkó Olmüt", 

, , , 
csaszarsarga s. 

13 Savojai Jenő herczeg _ _ __ 1682 Lan<;)ut Laun buzérvörös f. 
14 Windisch-Gratz hg _ --- ln5 Klattan I Rlattau buzérvörös I s. 15 br. Becbtolsheim --- --- 1891 Brünn Bécs-Ujhely fehér s. 

l~ 
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b) Huszár ezredek. 

(Osákó, attila, mente, sötétkék zubbony, buzérvörös magyar nadrág, sötétbarna köpeny.) 

1/ 
. ,-

Az attila \ A csákó ls o> 
f> .. ~ ~ A törzs A keret 'o> _ -Az ezred neve ~ .. ro ~ -- __ o.S --- ""'" -.:0 
~Q;)~ állomáshelye Rzine 

ol . ~ r::'1,..o~ 

1 Császár _ 1756 BrasRÓ I Nn.gyvál"Cul sötétkék Höt6tk(lk B. 
9J Frigyes Lipót porosz l;e~cz~g.- 1718 Nngy-8:r,ebon vi lft.goHkól< foh6r B. 
3 gr. Hadik ___ _ _ '1709l Amil H. 1<. fo li Ól' H. 
4 Arthur, connaught i és 

00 
struthearni hürczeg 17;)t1, UyölIgyöK I T.ngoK v. Ic I hllY;ó"VflróH r. 

CI? 5 gr. Ro,detzky 179K POI'J"'OllY H. Ic \ ~lIw.(, rvi)rhK f , 
,~l - - -
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b) Huszár ezredek. 

(Csákó, attila, mente, sötétkék zubbony, buzérvörös magyar nadrág, sötétbarna köpeny,) 

• to 
CD .. - >.:~~ A törzs A keret Az attila \ A csákó ..o", 

El 1:1 

Az ezred neve '0 
I» 
-o 
~ 

1 Császár _ ------
cll Frigyes Lipót porosz herczeg 
3 gr, Hadik ---
4 Arthur, connaugbti és 

strathearni herczeg .. 
5 gr. Radetzky __ _ 
6 J r. Vilmos, württem bergi kir. 
7 II, Vilmos, német cSlÍszár él' 

porosz király ___ _ __ 
8 gr, Pálffy __ _ 
9 gr. Nádasdy _ . ---

10 Ill. Frigyes Vilm., porosz kir. 

\ 

11 Windisch-Griitz hg __ _ 
a Albert Eduard, walesi herczeg 
13 Jász-Kun ___ ---
14 Vladimir, orosz nagyherczeg 
15 Ferencz Salvator főhel'czeg 
16 gr. Üxküll-Gyllenband ---

."'--t>., ... ~ ~ 
-1'10 
"'","" ~,!:)~ 

1756 
1743 
170CJl 

1734 
1í98 
1734 

1798 
1696 
1688 
1741 
176Cll 
1800 
1859 
1859 
1701 
1798 

állomáshelye 

Brassó I Nagyvárad 
Nagy-Szeben 

Arad 

Gyöngyös I Lugos 
Pozsony 

Klagenfurti Gyöngyös 

Nagyváradi Debreczen 
Jaroslnu \ Szabadkn, 
Sopron 80pron 

Nyiregyháza 
Szombathely 

Lemberg I Kassa 
Kecskemét 

Czernovitzl Nyiregyh. 
Bécs 

Budapest 

o· ... 
~'" cn 

I' szine ..: 

sötétkék 
világoskék 

s. k, 

v. k. 
s. k. 
v. k. 

v. k. 
s, k. 
8. k, 
v. le 
s. k. 
v. k. 
s. k. 
v, k, 
s. k, 
v. le 

sötétkék 8. 
fehér s. 
fehér s. 

buzérvörös' I f. 
buzérvörös f. 
hamu8zin s. 

világoskék f. 
buzérvörös s. 
fehér f. 
világoskék s. 
hamuszin f. 
fehér f. 
sötétkék f. 
buzérvörös 8. 
hamuszin s. 
hamuszin f. 
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Tüttér ilanilárl'ok. 

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

számú hadtestparancsnokság alá van rendelve. 

Tüzérigazgatóságok: 

Innsbruck, Sarajevo és Z ára. 

Vártüzérigazgatóságok : 

Krakkó, Przemysl, Trient és Cattaro, Pola. 

aj Hadtest tüzérezredek. 

(Csákó lószőrforgóval, sötétbarna kabát skarlát.vörös haj
tókával, sárga számozott gombokkal, világoskék csizma

nadrág, kékszürke köpeny.) 

1. Fische1', törzs: Kmkkó ; 2. br. Weigl, törzs: Bécs; 
3. Vilmos főh., törzs: Grácz; 4. Kropatschek lov., törzs: 
Budapest; 5. Albrecht főberczeg, törzs: Pozsony; 
fi. Ferencz Fe1'dinúnd főherczeg, törzs: Kassa; 7. Lipót 
baj or hercz., törzs: Temesvár; 8. C SáSZÚ1', törzs: Prága; 
9. hercz. Lichtenstein J. Venczel törzs: J osefstadt; 
10. Luitpold bajor hg., törzs: Przemysl; 11. br. Smola, 
törzs: Lemberg; 12. Vacat, törzs: N.-Szeben; 13. hercz. 
Lobkowitz, törzs: Zágráb; 14. br. Ludwig, törzs: 
Bécs. 

b) Hadosztály tüzérezredek. 

(Öltözék mint a hadtest tüzérezredeknél.) 

1. Krakkó, 2. Olmütz, 3. Krakkó, 4. Bécs, 5. Brünn, 
6. Bécs, 7. Laibach, 8. Görz, 9. Klagenfurt, 10. Buda
pest, 11. Budapest, 12. Budapest, 13. Sopron, 
14. Somorja, 15. Komárom, 16. Kassa, 17. Miskolez, 
18. Eperjes, 19. Nagy-Várad, 20. Temesvár, 21. 
Lugos, 22. Pilsen, 23. Prága, 24. Budweis, 25. Josef-
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stadt, ~6. Theresienstadt, 27. König~l'iitz, 28. Przemysl, 
29. JaIOs!au, RO. Przemysl, 31. Stamslau, 32. Lemberg, 
33. Stamslau, 34. Brassó, 35. Kolozsvár, 36. Nagy
S~eben, 37. Radkersburg, 38. Eszék, 39. Varasd, 40. 
Lmz, 41. Salzburg, 42. Bécs. 

c J Hegyi üteg-osztály. 

Trient. 

dJ Vártüzér ezredek. 

(Öltözék mint a hadtest tüzél'ezredeknél de világoskék 
széles skarlátvörös szegélyzetű pa~talló.) 

1. Császá~, törzs: Bécs; 2, Sponne1', törzs: fu'akkó; 
3. herc~. K~nsky, törzs: Pnemysl; 4. gr. Colleredo
Mels, torzs: Pol a ; 5. br. ROUV1'OY, törzs: Cattaro; 6. 
Kolla1'z, törzs: Komárom. 

e J Önálló vártüzér zászlóaljak: 

(Öltözék mint a vártüzér-ezredeknél.) 
1. Trient; 2. Gyulafehérvár; 3. Pétervárad. 

f J Műszaki tüzérség. 

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

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

3. T~zél'~égi :fiókszertárak : Ragusa, Zára, Laibach, 
St.-V eIt, Lmz, Salzburg, Theresienstadt N agy-Szeben 
B

, , '- , 
esztel'czebanya, Pozsony, Olmütz, Eszék, Károly

város, Trieszt. 
4. Lőporgy{tr: Steinban és Blumauban. 
5. Tölténygyál' : Wöllel'sdorf. 

16 
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Utász zászlóaljak. (1805.) 

, k' kabát aczélzölc1 hajtókával és fehér (Csáko' csu aszm ó él "ld éj · 'bokkal' csukaszin pantall acz zo szeg y_ 
51mB. gom iyel; kékszürke köpeny,) 

P . 2 LI'nz' 3 Práaa; 4. Pettau ; 5. Krems; 1 ozsony,. " o • t dt 
6 Ínosterneuburg; 7. Budapest; 8. Thereslen~ ~ ; 

· Krakkó; 10. Przemysl; 11. Przemysl; 12. Kaloly-
9., 1') K a' l'om' 14 Szeaed' 15. Klosterneuburg. varos; .,. om ,. 1:>' 

Szertár: Klosterneuburg. 

Vasuti és távirda ezred. (1883.) 

(Öltözék mint az utász zászlóa,lja~ná~, ?sakho~.a gallékro~~k~ 
. k ', .. tt egy viliámtol atczlkazott szalnyas el", cslllago mogo van felvarrva.) 

Az ezred törzse: Korneubm'g; keret: Korncuburg. 
L, 2. és 3. zlj.: Korneuburg. 

Egészségügyi csapatok. (1849.) 

(Csákó' sötétzöld kabát buzérvörös hajtókáv~,l és sárg~ 
· 'bokkal kékszürke pantalló buzérvoros szegél) -SIma gom, k k" ) 

1yel; kékszür e openy. 

Minden helyőrségi kórháznál egy-egy osztag. 

Vonat-csapatok. (1771.) 

(Csákó' sötétbarna kabát világoskék hajtó~ával "é~ bfe~él' 
sima gombokkal, buzérv~~'ös CS)izma-nadrag ; sotet amEl 

kopeny. 

1. ezred: Bécs. 2. osztály: Bécs, 3. osztály: G rác,z , 
13. osztály: Zágráb, 14. osztály: Innsbruck, 15. osz' 
tály: Saraj evo. , ~ t - osz-

2 ezred: Budapest. 4. osztaly: Buclapes, ;). 
tály: Pozsony, 6. osztály: Kassa, 7. osztály: Temes

, 12 oszta'ly' Naay-Szeben. 
var,. . o kk' 8 ' tál Y . 3. ezred: Lemberg. 1. oszt.: Kra ,o, . osz si 
Prága, 9. osztály: Josefstac1t, 10. osztaly: Przemy , 
11. osztály: Lemberg. 
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Vonat-szel·tár: Klosterneuburg, vonatszertár-fiók: 
Budapest és Sal'ajevo. 

Katonai rendőrség. 
(Csákó; sötétzölc1 kabát buzérvörös bajtókával és sárga 

gombokkal; kékszürke pantalló; kékszürke köpeny.) 

Egy-egy osztag Krakkó, Lemberg és Przemyslben. 
Katonai őrcsapat a bécsi cs. kir. polgári tör

vényszéhnél. 
(Csákó; sötétzöld kabát violaszÍnű hajtókával és sárga 
gombokkal; kékszürke pantalló violaszÍnű szegélylyel; 

kékszürke köpeny.) 
Lótenyész-intézetek. 

aj Cs. kir. lótenyész-intézetek. 
(Öltözék mÍnt a vonatezrednél, de sárga gombokkal.) , 

Allami ménfls: Radautzban és Pibérben. 
Méntelepek: Pisek, Göding, Drohovicze, Gl'ácz és 

Stadlban Lambach mellett. 

b) M. kir. lótenyész-intézetek. 
,( Öltözék mint a huszároknál, de sötétbarna attila.) 

Allami ménesek : Mezőhegyes, Kisbér, Bábolna, 
Fogaras. 

Méntelepek: N.-Kőrös, Székesfebérvár, Debreczen, 
S.-Szt-György, Zágráb. 

Pót-Iovazási bizottságok. 

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

Pótló.telepek. 
Nagy-Daád-Sári, IDeczma-Dolna, Bilak, Lábod, 

Iházi -Marczaltő. 

Katonai nevelő_ és képző-intézetek. 
1. HadapI'6d iskolák: a) gyalogsági : Bécs, Budapest, 

Pl'ága, Károlyváros, KönigsfElld, Lobczow, N,-Szeben, 
Triest, Liebenau, Pozsony, Innsbruck, Temesvár, Mar
burg, Kamenicz ; Strass, Lemberg, b) lovassági: Weiss
kirchen (Morva) ; o) tüzérségi: Bécs. d) utász: Hainburg; 

16* 
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~. Katonai árvaház: H il'tenbel'g. 
y" 3. Katonai all'eá.liskolák: Fischau. St.-Pölten, 

Koszeg, Kis-Marton, Kassa. . 
4. Ka.tonai főreáliskola: Weisskirchen (Morva). 
5. K~tonai. akadé~ia: Bécs- Uj hely. 
6. Muszakl katonaI akadémia: Bécs. 
7. Hadi iskola: Bécs. 
8. Tüzérségi törzstiszti tanfolyam: Bécs. 
9. Magasabb tüzél'ségi tanfolyam : Bécs. 

10. Magasabb hadmérnöki tanfolyam: Bécs. 
11. I,Iadbiztosi tanfolyam: Bécs. 
12. Elelmezési hivatalnoki tanfolyam: Bécs. 
13. Törzst. jel. vizsgáló bizottsága: Bécs. 
14. HadseI'eg lövész-iskola: Bruck. 
15. Katonai lovaglótanárképző-intézet: Bécs. 
16. Katonai állatorvosi tanfolyam: Bécs. 
17. Katonai ví v6 - és tornatanári tanfolyam : Bécs-

Uj hely . 
18. Lovassági táviró tanfolyam: Tulln. 
19. Katonai léghajózá.?i intézet: Bécs. 
20. Tiszti leánynevelő-intézet: Hernals és Sopron. 
21. Legénységi leánynevelő-intézet: Seebenstein éR 

Szatmár- Németi. 

Katonai földra jzi i n tézet. 
Bécsben. 

Helyőrségi kórh á zak. 

1., 2. Bécs, 3. Przemysl, 4. Linz, 5. Bl'Ülln, 6. Olmütz, 
7. Grácz, 8. Laibach, 9. Tl'iest, 10. Innsbruck, 11. Pr ága, 
12. J osefstadt, 13. Theresienstac1t, 14. Lemberg, 15. 
Krakkó, 16., 17. BudapeRt, 18. Komárom, 19. Pozsony, 
~O. Kassa, 21. Temesvár, 22. R-Szeben, 23. Zágráb, 
24. Ragusa, 2n. Sarajevo, 26. Mostál'. 

Ruházati raktárak. 

1. Brünn, 2. Budapest, 3. Grácz, 4. Kaiser-Ebersdorf. 

Helyőrségi szállító-házak. 

Bécs, Budapest, Bród, Krakkó, Lemberg, Olmütz, 
Prága, Przemysl, Sarajevo, Triest. 

• 
I 

• I 
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li.atonai ~'okkantak háza. 

(Csukaszin kabá~ skarl~tvörös haj tó kával és sárga sima 
gombokkal, vIlágoskek pantalló, kékszürke köpeny.) 

1. Bécs (fiók: N eulerchenfelc1), 2. Prága, 3. N agy
Szombat, 4. Lemberg. 

Katonai fegyintézet. 

Möllersdorf. 

Várfogházak. 

Arad, Pétervárad, Theresienstadt és Komárom. 

Katonai élelm.ezési raktárak. 

Arau, Bécs, Budapest, Bl'Ülln, Bród, Bruck a. d.lL., 
Gyulafehérvár, Cattaro, Komárom Czernovitz Eszék 
F

· " , 
~ume, Franzensfeste, GÖl'CZ, Grácz, Klagenfurt, Nag,r-

Varad, Nagy-Szeben, Innsbruk, Jaroslau, Josefstad r, 
Kassa, ~lagenfurt, Kolozsvár, Krakkó, Laibach, Lem
berg, ~mz, Marburg, Nyiregyháza, Sopron, Olmütz, 
Pétervarad! Pola, Prága, Przemysl, Pilsen, Pozsony, 
Ragusa, RIsano, Rzesz6w, Stanisiau, Székesfejérvár, 
Tarnopol, Tarnow, Temesvár, Theresienstadt, Trient 
Triest, Zágráb, Zára, Zlocow. ' 

Banjaluka, . Bilek, Dolnja-Tuzla, Foca, Gorazda, 
Mostar, PlevlJe, Travnik és Sarajevo, Trebinje. 

Katonai ágyraktárak. 

Bécs, Budapest, IÜ'akkó, Lemberg, Przemysl és Prága 

Műszaki igazgatóságok. 

Krakkó, Przemysl, Klagenfurt, Pola, Komárom, 
Gyulafehérvár, Mostár, Trebinje, Pétervárad, Bris c l ,' 
Trient, Cattaro, Sarajevo, Bilek. 
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Cs. és kir. hadi tengerészet. 
Tengerészeti paranc8nok: a közös hadügyminisz

terium tengerészeti csoport főnöke: br. Spaun Her-
mann tengernagy. **~{ 

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

zessin Stefanie, Monarch, Wien, Budapest (torony
hajók), Tegetthoff, Custozza, Erzherzog Albrecht, Don 
J ouan d'Austria, Kaiser Max, Prinz Eugen, (case
matthajók). 

ll. Ozirkáló hajók: Kaiser Kad vr. Kais. u. Kön. 
:Maria Theresia, Kaiserin Elisabeth, Kaiser Franz 
Josef I (torpedó koshajók) ; Panther, Leopard, Zenta, 
Aspern «C.», (épités alatt) Tiger, Z ara, Spalato, Sebe
nico, Lussin (torpedó hajók) ; Meteor, Blitz, Komet, 
Planet, Trabant, Satellit, Magnet (torpedó járművek). 

lll. TQ?'pedó naszádok: Viper, Natter, Cobra, Boa, 
Python, Kigyó, Adler, Falke, Habicllt, Sperbel', 
Bussard, Condor, Uhu, Geier, Kranich, Ibis, Würger, 
Reiher, Flamingo, Marabu, Wellie, Secretiir, Harpie, 
Gaukler, Elster, Rabe, Krahe, Staar, Kukuk, Kibitz 
(I. oszt,); Nr. XXXIII-XXXIX. XI-XXXII. és IX, 
és X. (II. oszt.); Nr, I-VIII. (III. oszt.) 

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

Salamander. 
VI. MOfbitorok: Maros, Laitha, Kőrös, Szamos és «a)). 
VII. Allomási és kiküldetési hajók: Laudon 

(fregatt); Donau, Saida, Zrinyi, Frunc1sberg, Aur.Jl'a 
(cOl'vet); Hum, Nautilus, Albatros, Kerka (ágyu
naszád) ; Andreas Hofer, Taurus (kerekes gőzös). 

VIII. Kikiitői és tengerpa1·ti szolgálat'ra: Triton, 
Hippos, Büffel, Dromedar. 

IX. Iskola hajók: Radeczky, Erzh. Ferdinanc1l\lax, 
Alpha, Schwartzenberg, Artemisia., Cameleon, Möve, 
Lh'avo, Spalato, Sansego, í.::at·a, Hab3burg, Tegetthof. 

X. Laktanya hajók: Bellona, Beta, Fasana, Grille, 
Xarenta. . 
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J.lEagyar kiJ'. honvédség. 
Magyar királyi honvédelmi miniszter: 

Komlós-keresztesi bá1"ó ~'ejél'váry Géza, tábor
szernagy, v. b. t. t., a L. r. n. k, r. o. v. k r. 1., 
Sz. I. l'. kp. k, M. T. r.lvg., k é. k gyémántokkal, 1, Ih 

cs. és lL 46. gy. e. tul, a katonai Mária Terézia renel 
kanczellárj a. 

Államtitkár: 

Vajszkai és bogyáni Gromon Dezső, v. b. t. t., 
F. J. r. n. k II. oszt. v. k. l'. l., Sz. r. 1". k. k 

*** 
M. k. honvéd-főparancsnokság Budapesten. 

" Főparancsnok: O császári és királyi Fensége József 
(Károly Lajos) főh81"czeg, lovassági tábornok. 

Főparancsnoki adlátus: csáford-jobbaházi BoHa 
I{álmán altábornagy. 

I. honvéd-kerület: Budapesten. 
Pa.rancsnok: Csesznúk Benő vezérőrnagy. 

79. honvéd gyalogdandár : Budapesten. 
1. gyalog ezred: Budapesten. 1. és 2. zlj : Buda

pestell. 3. zlj.: Félegyházán. 4. zlj.: Bndapesten. 
2. gyalog ezred: Gyulán. 1. és 2. zlj: Gyulán. 

3. zlj: Jászberényben. 
80. honvéd gyalogdandár : Debreozenben. 

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. 

Pn.rancsllok: karstenfelsi és hegyaljai Pacol' Vilmos 
altábornagy. 

45. honvéd gyalogdandár : Szegeden. 
5. gyalog ezred: Szegedeu. 1. és 2. zlj: Szegeden. 

3 zlj: N agy-Becskereken . 4. zlj: 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: fu'adon. 4. zlj: Orsován. 

III. hon véd-kerület : Kassán. 

Parancsnok: szentmihályi Olai?' Gyula altábornagy. 

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

Epeljesen. 4. zlj. Iglón. 
10. gyalog ezred: Miskolczon. 1. zlj: Miskolczon. 

2. zlj : Egerben. 3. zlj: 8.-A.-Ujhelyt. 

78. honvéd gyalogdandár : Szatmár
Németiben. 

11. gyalog ezred: Munkácson. 1. és 2. zlj: Munká
cson. 3. zlj: Ungvárt. 

12. gyalog ezred: Szatmál't. 1. zlj: Szatmárt. 2. zlj: 
Mármaros-Szigeten. 3. zlj: Nagy-Károlyban. 

IV. honvéd-kerület: Pozsonyban. 
Parancsnok: felső-eőri Benedek Andrús vezérőrnagy. 

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: Rózsabegyen. 

74· honv. gyalogdandár : Nyitrán. 
14. gyalog ezred : Nyitrán. 1. zlj: Nyitrán. 2. zlj: 

Léván. 3. zlj: Nyitrán. 
16. gyalog ezred: Besztel'czebányán. 1. zlj : Besztercze

bányán.2. zlj: Balassa-Gyarmaton. 3. zlj : J olsván. 
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V. honvéd-kerület: Székesfehérvárt. 
Parancsnok: zalavári ZU1-na Kúroly 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: Nagy-Kanizsán.1. és 2.zlj: Nagy

Kanizsán. 3. zlj: KÖl'menden. 
Fútmei század. 

VI. honvéd-kerület: Kolozsvárt. 

Parancsnok: Palkovics Józse! altábornagy. 

75. honvéd gyalogdandár : Rolozsvárt. 
21. gyalog ezred: Kolozsvárt. 1. és 3. zlj: Kolozsvárt. 

2. zlj: N agy-Enyeden. 4. z]j: Deésen. 
22. gyalog ezred: Maros-Vásárhely t. 1. zlj: l\'f.-Vásár

helyt. 2. zlj: Beszterczén és 3. zlj: M.- Vásárhely t. 

76. honv. gyalogdandár : Nagy-Szebenben. 
23. gyalog ezred: Nagy-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.-azlavon honv.-kerület: Zágrábban. 
Parancsnok: Bach Józse! altábornagy. 

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

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

84· honvéd gyalogdandár : Eszéken. 
27. gyalog ezred; Sziszeken. 1. és 2. zlj: Sziszeken. 

3. zlj: Uj -Gradisk~n. , . 
28. gyalog ezred; Eszeken. 1. es 2. zlJ: Eszék€ln. 

3. zlj: Zimonyban. 

Honv. lovassági felügyelő Budapesten. 

Klobuéa1' Vilmos altábornagy. 

1. honvéd lovas dandár : Szeged. 
3. huszár ezred; Szegeden. I. oszt.: Aradon. II. 

oszt.: Szegeden. 
4. huszár ezred; Kecskeméten. r. oszt: Baján. II. 

oszt.: Kecskeméten. 

2. honvéd lovasda,ndár: Budapesten. 
1. huszár ezred; Budapesten. I. oszt.: Buclapesten. 

II. oszt.: Jászberényben. 
6. huszár ezred: Váczon. r. oszt.: Érsekujvárt. II. 

oszt. : Váczon. 

3. honvéd lovasdandár : Pécsett. 
7. huszár ezred; Pápán. L oszt.: Pápán. II. oszt.: 

Zala-Egerszegen. 
8. huszár ezred; Pécsett. L oszt. : Pécsett. II. oszt.: 

Keszthelyen. 
10. huszár ezred ; Varasdon. L osztály: Varasdon. 

II. oszt.; Verőczén. 

4· honvéd lovasdandár : Debreczen. 
2. huszár ezred; Debreczenben. r. osztály; N agy

yárac1on. n. osztály: Debreczenben. 
5. huszár ezred; Kassán. r. oszt.: Kassán. II. oszt.: 

N yiregy házán . 
9. huszár ezred; Maros- Y ásárhelyt. r. oszt. : SZal1l0S

Ujvár. II. oszt.: Maros-Vásárhely. 

, 
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M. kir. honvéd helyi hatóság. 
Budapesti m. ki1·. honv. tér-pa1'ancsnoksrig. 

M. kir. honvéd biróságok. 

M. kir. honvéd-főtiJ?'vényszék Budapesten. 
Első folyamodásu m. kú·. honvéd bi?·óságok. (A ke-

1'ületi bi1·óságok). 

M. kir. honvédségi intézetek. 

M. kir. honv. Ludovika-A kadémia Budapesten. 
Felsőbb tiszti tanfolyam. Budapesten. 
M. kir. kiizp. honv. lovas iskola Budapesten. 
M. kú·. honv. t(jrzstiszti tanfolyam Budapesten. 
M. kir. honv. kiizponti 1'uhatár B~ldapesten. 
M. kir. honv. kó'zponti fegyve1·tá·r Budapesten. 
M. kir. honv. lősze1'-bizottság Pozsonyban. 
M. kir. honv. főreáliskola Sopronban. 
M. kir. honv. hadapród iskola Pécsett. 
M. ki?·. honv. hadapród iskola N.- Vánldon. 

M. kir. koronaőrség. 
B l/'dapesten. 

CS. kirl'. Landwehp. 
(Osztrák honvédség.) 

Os. kir. Landwehr-minisztm': gróf TVelsers heimb 
Zenó tbsz. 

" Landiwehr-főparancsnokság: O cs. és kir. Fensége 
Rainer főherczeg, tbsz. - Adlatus: Schmidt MÓ1' tbsz. 

Landweh1·.parancsnokságok: (az illető hadtest
parancsnokságok). 

Landwehr gyalogság. 
1. Landwehl' ezred Bé9s, 2. Linz, 3. Grácz, 4. Kla

genfurt, 5. Triest, 6. Eger, 7. Pilsen, 8. Prága, 
9. Leitmeritz, 10. J ungbunzlau, 11. Jiéin, 12. Csasz
Iau, 13. OImütz, 14. Brünn, 15. Troppau, 16. Krakkó. 
17. Rzeszów, 18. Przemysl, 19. Lemberg, 20. Sta
nisIau, 21. St.-Pölten, 22. Csernovitz, 23. Zára, 
28. Pisek, 29. Budweis, 30. Hohenmauth, 35. 7,loczów, 
36. Kolomea. 



Landwehr- parancsnokság Innsbruckban. 
Parancsnok: a 14. sz. hadtest parancsnoka. 

Országo8 ló'vész-ezredek: r. Innsbruck, II. Bozen, 
III. Trient. 

Landwehr lovasság. 
I. Landweh1' dzsidás ezredek: 

1. sz. ezred: Kolornea, 
2. « II Hohenmauth, 
3. « II Sambor, 
4. (I (I Olmütz, 
5. II " Stockerau, 
6. II « Wels. 

II. Lovasított ti'roli országos ló·vészek. Keret: 
Innsbruck. 

III. Lovasított dalmát 01'8Zág08 ló·vészek. Keret: 
Sinj. 

* 

J 
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, , 
II. POLGARI CZIMTAR. 

Közös 1niniszteriumok. 

I. Os. és kir. közös külügyminisz1;eriuDl. 

Miniszter: GolUJchowski Agenor gróf, arany
gyapjas rend lvg., a Szt. r. r. n. k., r. o. vaskorona 
r. 1., F. J. R. közk., v. b. t. t., r. 

II. Os. és kir. közös pénzügyminiszterium. 

Miniszter: Nagy-kállói Kállay Benjá71~in, aL. r. 
n. k., a Szt L 1'. lov., v. b. t. t., r. 

III. Os. és kir. közös hadügyminiszteriuDl. 

Miniszter: Br. Krieghammer Ede, L. r.ll. k., r. o. 
V. k. r.lv., k. é. k. (hdm), v. b. t. t., a 100. gy. ezt'. tul. 
lov. tábo 

Os. és kir. közös legfőbb száDlszék. 

Elnök: Plener Ernő lovag, V. b. t. t. 

*** 
Magyar kir. jniniszterelnökség. 

Miniszterelnök: duka és szentgyörgyvölgyi Széll 
K(tlmán, L. r. n. k. ;. v. b. to}.; orsz. képviselő. 

Allamtitkár: TarkOV1,ch Jozsef. 

Ö Felsége szel'nélye körüli jn. kir. 
jniniszteriuln. 

Miniszter: gróf Széchényi Manó. 

H01"v.-szlav.-([ctl1n. kir. minis'ftterittfJn. 
Miniszter: Cseh Ervin. 
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Mo kij'. bel'Ügyminiszteriurn. 

Miniszter: duka és szentgyörgyvölgyi Széll 
Kál JJzán, v. b. t. t., L. 1'. u. k, orsz. képv., miniszter_ 
elnök, a belügyminiszterium vezetésével megbizva. 

ÁUamtitkárok: J akabffy I7nre, Széll Ignáez. 
Elnöki osztály; oszt. vezető: Horváth Emil oszt. tan. 
I. Közjogi főosztály: oszt. főn.: dr. Bezerédj Viktor 

min. tan., oszt. vez.: dr. N émethy KÚ'J'oly ez. oszt. tan. 
II. Vármegyei főosztály: oszt. főn.: Simontsits 

Béla min. tan., oszt. vez.: G6zony Lászl6 oszt. tan. 
III. Városi főosztály: oszt. főn.: dr. F asch6 

l1Ioys Sándor min. tan. - a) Törv. hat. joggal fell'. és 
rend. tan. városi ügyosztály: oszt. vez.: Marek Ede 
Dszt. tan. - b) Földtehermentesítési ügyosztály: oszt. 
vez.: Kereszty Sándor oszt. tan. 

IV. Községi főosztály: oszt. főn.: KatJka Lászl6 
{)szt. tan. - a) Községi közigazgatási ügyosztály: 
oszt. vez.: Kolo88váry Miklós titkár, _ b) Községi 
illetőségi ügyosztály: oszt. vez.: Sacelláry 1I1ihály {)szt. tan. 

V. Rendőri főosztály: oszt. főn.: Dr. Sélley 
S áll dor ez. min. tan. - a) Kihágási ügyos~tály: 
{)szt. vez.: Martinovich Elek oszt. tan. _ b) Allan; 
l·end. és közbiztons. ügyosztály: oszt. vez.: Szabo 
László F. J. 1'. 1., oszt. tan. - Beosztva: dr. Kégl 
Im1'e titkár, Körfi Lados és Pet?·óczy Lajo8 9zimz. 
titkárok, Kocács Béla segédfogalmazó és dr. Aldássy 
József fogalm. gyakornok. - c) Közrendészeti ügy
osztály: oszt. vez.: Liptai Lajos oszt. tan. 

VI. Közegészségügyi főosztály: oszt. főn.: dr. 
Ul,lJzer Kornél min. tan. - a) Közegészségi közigazg. 
ügyosztály: oszt. vez.: dr. Raisz Gedeon ez. osz t. 
tau., egészségügyi felügyelő. _ b) Kórházi és gyógy
szertári ügyosztály: oszt. yez. : Buth Károly oszt. tan. 

VII. Alapok kezelési és jótékonysági főoszt. : 
{)szt. főn.: rajnai és kőrösladányi Stesser J6zsef min. 
tan., oszt. Yez. : Forray Ferencz oszt. tan. 
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VIII. Árvaügyi főosztály: oszt. főn.: Vajda 
Ottó ez. min. tan. - a) Árvaügyi közigazgatási ,ügy
osztály: oszt. vez.: dr. B08nyák Zoltán titk.- b) Arva. 
ügyi határozati ügyosztály: oszt. vez.: lvladách Lászl6 
oszt. tanácsos. 

IX. Állami anyakönyvi ügyosztály: oszt. főn. : 
Madarász Elemér cz. oszt. tan., anyakönyvi felügyelő . 

A belügyminiszteri számvevőség. Igazgató: 
Pay er Béla, igazgató helyettes: 08a:da Lajos 
számv. főnök. - Közbiztonsági ügyosztaly (V ll) : 
oszt. vez.: K?'ame1' Jáno8, számvizsgáló, szám
ellenőr: Fazeka8 Júno8 és KiJnye Inn·e. _ Szám
tiszt: HU8zúr Antal. - Számgyakornok : P08t[ Hugó. 

Ezenkivül beosztva: Stolczenbe1'g János csendőr
százados-számvivő, k. a. é. k. és hat csendőr-ől'mester. 

Országos levéltár: főlevéltárnok Pa~Ller Gyula 
min. tanácsos. 

Országos közegészségügyi tanács: elnöke dl'. 
Mülle1' Kúlmán, min. tanácsos. 

Fiumei magyar kir. tengerparti kormányzó: 
gróf Szápáry Lá8zló. 
Fővárosi állami rendőrség: főkap. rudnói és 

divékujfalnsi Rudl1ay Béla. 
Rendőrfőparancsuok : kálnói és ádámfölc1i 

B01'nemisza Bo ldizsá1·. 

Törvényhatóságok. 1< 

a) Megyék. 

.!I..bauj-Torna nu.: fp. Péchy Zsigmond" al~. 
Dl'. Rakovszky Endre, fj. i~j. Ham:r:nel'~b~rg Laszlo. 
Fszb. 08ereháti j.: Géczy Gy. ~~ncz~,J.: Dob~zy 
J. Füzé?'i j.,' Koós Béla. Ka88a~ J.: Jaszay Istv~n. 
Sziksz6i j. " V áczy Józs. Tm'nai j.,' Gedeon Alfred. 

* Rövidítések: ip. = főispán, alp. = a~isp~n, , fj. ==- n
jegyző, fszb.=főszolgabiró, m. =megye, ]'=lár~s, Rend. 
tan. vár. = Rendezett tanácsu város, pm. = polgarmester, 
l'k. = rendőrkapitány. 
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A.lsó-Fehér 71t.: fp. Zeyk Dániel, alp. Csató 
Ján .. fj. Gáspár Ján. Fszb. Alvinczij.; Pongrácz Géza. 
Balázsfalvi j.: Simonfy Alaj. Kisenyedi j. : Szabó Laj. 
G. Magyar-igeni j.: Csuka Dom. Ma1'os-újvári j. : 
Böjthe Kálm. Nagy-enyedij.: Szász Józs. Vere8pataki 
J.: Jnu'e K. Rend. tan. vá1', Abrudbánya: pm, Boér 
B. rk. Képes Fer, Gyulajehe7'vá1': pm. Novák Fer., 
Tk. Roska Józs. Nagy-Enyed: pm, Kovács Gyula, rk. 
Sombory Sándor, Viz akna : pm. Szőcs J 6zsef, rk. 
Herepei Károly. 

Arad nt. .- fp. Fábián Lász., alp. dr. Dálnoki Nagy 
Lajos fj. Schill J 6zsef. Fszb. Aradi j.: Péczely Elek. 
Pécskai j.: Senk Ferencz. Világosi j.: Párizs Gábor. 
Ternova~' j. : Kállay Kovács Gy. Radnai j.: Csukay S. 
Nagy·halmágyij.: Lengyel Sándor. Boros-sebesij.: dr. 
Baros Fer. Boro8-fenői j. Borsos Géza. Kis-jenői f.: 
Csukay Gyula. Eleki j.: Jank Ján. 

Árva nt.: fp. Kürtby Lajos, alp. ifj. Csillaghy 
Józs., fj. ifj. Csaplovics Sim. Fszb. Kubini j.: Zmeskal 
Aladár. Vá1'i j.: Abaffy Aurél. Trsztenai }.: Bulla 
György. Námesztói j.: Szmetanay János. 

Báos-Bodrog 11t.: fp. bajsai dr. Vojnits István, alp. 
Karácsony Gy., íj. Vojnits István. Fszb. Zombori j.: 
Tárczay Dezső. pentai f.: dr.Mikusevits Kanut.Almásij.: 
Vojnits Máté. O-becsei j. : dr. Balaton Gyula. Topolyai 
j.: Császál' Pát. Ujvidékij. : Mihájlovits Kornél. Kulai j.: 
dr. Szécsényi Tam. Apatini j.: Deák Zsigm. Palánkai 
j. : Hipp Dezső. Hódsági j.: Szemző Kir., Titeli j.: 
~zemző János. Zsablyai}.: Nikolics Izidor. Bajaij.: 
Latinovits Gy. - Zenta rend. tan. város: pm. Boro
misza János, rk. Resny Aur. 

Barc/.Jnya nu.: fp. br. Fejérváry Imre. alp. Tormai 
Eál'oly, fj. Koszits Kamil. Fszb. Pécsi f. : Wanis Sándo 
Baranyavári j.: Stenge F., Mohácsi. j: Szinkovich Kár. 
Siklósi j.: Krasznay Mih. Pécsváradi j.: Jeszenszky 
Gyula. Hegyháti i: Máthé Ödön. Szt·lőrinczi j.: ifj. 
Horváth Ist,án. 

Bars Tn.: fp. Kazy János, alp. Simonyi Bá!a, 
fj. Majláth István. Fszb. Garam-szent-ke1'eszti 1.: 
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dr. Finka Sándo Lé'vai f.: Ordódy Endre. A1'anyoa
maróthi f.: dr. Rudnyánszky Tit. Oszlányi f.: ~üley ,J., 
Verebélyi j.: N edeczky V. - Rend. tan. v~'r. Ko?" 
miiczbánya: pm. Chabada J óZFef, rk. Palkovlts EUll~. 
Ujbánya.- pm. Kotiers Emil, rk. Koperniczky Józset: 

Békés nu.: fp. dr. Lukács György, alp. dr. Fábll 
Sándor., fj. dr. Bodóky Zoltán. ,Fszb. Gyulai f,: 
Lukács Endre. 08abai j.: Sztraka György. Békési j . .
Popovics Szilv. Sza?'VaSl j. : dr. Krecsmárik J án. Szeg
halmi f.: Csánky Jenő. O?'olJházi j.: Ambrus Sándor. 
Gyomai f·: Rohoska M. Rend. tan. vá?'. Gyula: pm. 
Dutkay B., rk. Endrődy Gé7.a. 

Bereg 7n . .- fp. dl'. Hagara Vikt., alp. J obszty Gy., fj. 
Kovács Lajos. Fszb. Tiszaháti f.; Ekkel Elemér. 
Kászonyi y'.: Morvay Zolt. Felvidéki j.: KomlóRY Gy. 
Munkácsij.: Pintér Józs. Szolyvai j.: Balajthy Mór. _ 
Rend. tan. vM. Beregszász: pm. Buzáth Kam., l'k

e 
Balás János. Munkács: pm. Cseh Laj., rk. Fazekas B. 

Beszteroze-.N aszód nt.'- fp. gr. Bethlen Pál, 
alp. ~ua}esz G,od., fj. ~a~ács Károly. Fszb. Naszódi f . .
Bodo Kalm. O·radna~ 7.: dr. Hunyadi Im, Jaádij.: 
dr. Szabó Oreszt. Besenyői j . .- Láni Godofréd. _ 
Rend. tan. vá?,. Beszte?'cze: pm. Pellion Márt rk 
Gyürk Zsigmond. ., . 

, Bihar, m.'- 1'p. Beöthy Lás,z,! alp. Szunyogh Pét., 
fJ. Papp ,~anos .. Fszb. Kuzpo,ni~ J . .- dr. Miskolczy Fer. 
Szalardl 1'; VeItersütz Ján. Elesdii.: Bérczy Im. lY!ező. 
kereszt.e~~ J.: Ercs,e~ D: B,erettYÓ'lIJ!alusi j.: Bö1önyj G . 
~orda~J.: szatmar~K~ra1y A. Székelyhidij.: Ková~zn:y 

a:czel. De?'ccske~ J.: Frater Bar. Ma?'gittai '. 
NyIsztor Al. SzalontaiJ' . Nagy 1I ,r O ;,pf •• l B .. J .. P' l T '. '. m,. seJ.! a~].: (1'. eotby 
D~boz 7lke~ !',:. ~~kus István. Ér-mÚuilyjalvi j . .' 
F y .BeeltJ .. EderG. Magya?"csékeiJ" Sz"11'" erencz B l ' .. B ' .. o O~I 
Rednik G. e enyes'/, ].: el1czey Sándor. Vaskohi j.: 

Borsod 71t . fp b, V El 

Mfj. ~oln~rh~er't~lan', ~'sz:y Mis~,~i~:J}' :h~~~'ynai ~y" ezo'CS~tt L, .J.: Feyér End., E 7'i .:. ,. ~Jos. 
Szent·peter?J.: Vncll ':n' Istv S dg, J .. Boms Hel·t. 

. . zen? el 7.: Zsóry Gnszt. 
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Ózdi j.: Zs6ry György. Rend. tan. VÚ1·. Miskolcz: 
pm. Soltész Nagy Kál., rk. Lukács Béla, 

Brassó m. : fp. Mamer l\Iih., alp. dr. J ekel Fr., fj. 
Pánczél Istv. Fszb. Héf;falusi j.: Zonda János. Fel
vidéki f.: Farkas J\Iihály. Alvidéki i.: WencU M6r.
Rend. tan. var. Bl'assó: pm. Himes Ferencz, rk. 
Fischer Frigyes. 

OsaT/Jád ln.: fp. Lonovics Józs., alp. dr. Mesk6 
Sán., fj.dr. ifj. Návay Lajos, Fszb.: KÖzponti}.: Farkas 
Mór. Nagylakij. : Sz6jka Kálm. Batonyai}. : Hervay 
Kál. Kovácsházai j. : Kövér Béla. - Rend. tan. vár. 
Makó: pm. . . . . .. rk. Cseresnyés Ján. 

Csík 711,,: fp. Mik6 Bál., alp. Becze 4nt., fj. Mihály 
Fel'. Fez b. Csík-szt-má?'toni j. : Bartalis Agost. Csík-sze
redai j.: Fejér Sándor. Gy.-szt-miklósi j.: Nagy Tam. 
Gy.-tö'lgyesi i.: ,dr. Lázár Ján. - Ren;d. ta~t. vá?'. Csík
Szereda: pm. Eltes Jakab, rk. Kovacs Janos. 

Csongrácl Hu : fl). Vadnay Andor, alp. dr. Csathó 
Zsig., fj., C~c~tricis, Laj. Ti~zá?~innen~}.: Her!5l?tz Istv. 
Csongrad~ J.: Matéffy Kalman. Ttszantu,lt J.: . . 

. . - Rend. tan. vá?'. Szentes: pm. dr. Lakos 
Inne, rk. Arady Kál. 

Eszter(Jo71u 711".: fp. Kruplanitz Kál., alp. Andrássy 
Ján., ~i. Szabó Mihály. Fszu. Esztergomij.: Reviczky 
Győz. PÚl'kúnyi j.: dl'. Perényi Kál. - Rend. tan. vá?'. 
Esztergom: pm. ch. l\Ialina Laj., rk. Niedermann J(lZ8. 

Fejér nu,: fp. br. Fiáth Pál, alp. Huszár Ag., 
fj. Szi1ts Arth. Fszb.: Székesfehérvári j. : Kálmán Vin. 
Moori j.: Kovács Sándo Sál'búgá?'di j.: Heltay Jen. 
Vaáli j.: Szűts Jen. Adonyi j.: Huszt Dezső. , , 
FOgC~TCIJS 711".: fp. Bausnern Guido, alp. Kapocsanyi 

1161', íj. Belle S. Fszb. Sárkányi}.: Benedek Arth~ll'. 
l.örcs'lJlíl'ij.: Urdeá György. Fogarasi}.: HerszénYI L 
Arpasi j.: BisztI'ay J 6zsef. 

GÖ71uör 71'11 : fp. Hámos Lú,sz., alp. BornemiszaLás~., 
fj. Lukács G. Fszb. Rozsnyói j.: Nagy Ele,~er. 
Nag!J-röczeij.: Kuna Am. Rilll((,szombati j. : Mál'l~s~y 
Gyula. Rimaszécsi j.: Drask6czy Lász. Tornallya'L J.: 
Szontagh Zolt. - Rend, tan, vat·. Dobsina: pm. Szon-

tftgh ~., rk. Lang Guszt. Jolsva : pm. Basilic1es Guszt 
rk. ~lac'3ek R. Nagy-Rőcze: pm. Stefancsok K' .'t 
rk. .~lesz~ovszky G, Rz:maszombat: pm. Szabó Györ

ar
" 

rk. If •. ~a>dlllY G!.Rozsn~ó:pm.Sziklai G.rk.Snlyán Sáfa: 
, GljOl nu,:, fp; gr. Laszberg Rezs., aIp. Goda Béla 

fJ .. N emeth l\üklos. Fszb. T08z/:get-csillizkázi j , Szod~ 
fned ~ ózs. Sokoróaljai j.: Horváth Bál. Pu~~tai ',. 
Szodfnec1 Endre. J • 

,H,aj du 7J~" : fp. gr~ S?homberg-Degenfeld Józs., aIp. 
~a~o Gyn" ~l. V ~8zpreml, Z. Fszb. Babnaz-ujvál'Osi j. : 
li elenczy El. !ladz(,~va~'~ j.: N ábráczky Ist. - Rend, 
tan. vm'., HaJd7~-Boszormény: pm. Somossy B., l'k. 
Pa,ksy K~l'. HaJ,du-Nánús: pm. Csohany Lász., rk. 
CSlha Mar. HaJdu-Szoboszló: pm. Kovács Gy rk 
G. Tóth János. ., . 

Há.roTnsz.é~ ~n.:, fp. P6tsa Józs., alp., . . . 
. -' f~. ~:entlvanYJ Mik. Fs,z? Sepsi j . .' Vaj na Mik_ 
K~z~'L, 7· , yCseh Gynla. 01'ba~ J.: Hollaki Att. Miklós
van J.: I\.onya Mlk. - Rend. tan. vit?·. Kézdi- Vásá1'
hely: J?~. . Bartó~ , Ká~·., ,rk. Bocz J 6zsef. Sepsi
Szt.-Gy01 gy. pm. Ifj. Godt'! Fel'encz, l'k. Sübek Ede. 

,Hont nu.: ~p. Horváth Béla, alp. CzibulyaLász., fj. 
~antha Bé~a. I, szu, Ipolysági;'. : l\lal'ek Károly, Szobbi 
7·: bl'. N ;Y~l'l Alf. N agy-csalomiai f.: Horch Oszkár. 
K01'1JO?~a~ .7. : Halmay Lász. Báti j.: Szlávy Pál. Rend. 
tan. vm'. KO?'1Jona: pill. Plachy Gyula rk. PonO'rácz G 
, He7!~s n,b.: fp. Kállay Zolt., alp,' Hellebl':'onth B: 

fl., ~3:1~lk Vlk. Fszb.1!Jr;l'i/: Isaák Gy. G!Jdngyö'si j.: 
BlIO Jozsef. l!alv,:,:nl J:.: ~aleczky Im. Hevesij.: Kor
pO.t;Jay IS,t. T tszafuredl J. : Fülöp Zolt. Pétervasá1'i j. : 
Dnz~?-yel B. ,- Rend. tan. vá?'. Eger: pm. J ankovics 
Dezso, rk. Gaal Béla. G!Jó'ngyds: pm. Balogh Gy., rk. . . . . . 
~lúny,acl, n~,: fP: gróf, Bethlen Miklós, alp. 

Maia L~szlo, !J., ,Pog~ny Bela. Fszb. Algyogyi i : 
Fe~ete l{~l'. Br~t~t J. : ,h.raszn~y Oliv. Dévai j.: Csula.v 
L~.1os. H.;t~szegl J. ,: ~lets~h ,Sancl. Hunyadi;'.: Török 
~ela. Korusbrtllyal J.: Lazar Fark. Maros-illyei j.,' 
Goro Ede. Petl'ozsenyi i: Buda Károly. Puji j : 
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Török Arp. SzászváTosi j.: Fodor Gy. - Rend. tan. 
vár. Diva: pm. Koncz Domokos, rk. Géber K. Hátszeg: 
pm. Musnai Béla, rk. Lenkes József. Szászvá'ros: 
pm. Acker Frigy., rk. Mihályi B. VaJda-Hunyad: pm. 
Danila Gy., rk. Czintai Alb. 

Jász-Nagy-Kun-Szolnok ln.: fp. Lippich 
Guszt., alp. Bagosi Kár., íj. dr. Benkó A. Fszb. Jászsági 
felső j.: Balogh S . .Jász8ági alsó /.: ~r. (Js~h .J. Tisza~ 
fel8ő j.: dr. Beleznay Endr<;. T1sZat kozep J.: Jancso 
Géza. Tiszai alsó}. : Busa Akos. - Rend. tan,. vár. 
Já8zberény: pm. Török Aladár, rk. Almásy Arpád. 
Karczag : pm. Tassy Géza, rk. Bathó Endre. Kis- Uj-
8zállás: ,pm. Gál Kálmán, rk. Pethe Gáb. Mező-Tu?': 
pm. dr. Adám Sán., rk. Farkas Kálm. Szolnok: pm. 
Kludik Gy., rk. Taposi Márt. TU1'keve: pm. Czihit 
Kár., l'k. Zsengeller Józs. 
Kis-Küküllő 111.: fp. Sándor Ján., alp. Gál 

Dom., fj. Fekete Gy. Fszb. Dicső-szent-mártoni j. : 
Frits R. Radnóthi j.: Csató Gábor. H9sszuaszói j.: 
Gyárfás Kár. Erz8ébetvárosij.: HOl'váthAkos.- Rend. 
tan. vár. Erzsébetváros: pm. hely. Trajánovits Ján., 
rk. Bokrai Emil. 

Kolozs 711.: fp. gr. Béleli Ak., alp. gr. Lázár Istv., 
íj. Csiszár Gy. Fszb. Gyalui j.: Bidermann J. Bánffy
lllU/nyadí j.: Kertész Sámuel. Almási j.: üresedésben. 
Nádasmenti j. : Toczauer Ö. Kolozsvári i : dr. Hankó 
Veress Kár. Mócsi j.: Mayr J. Mezőörményesi j.: 
MÜllstermann Gy. Tekei j.: Pap Zoltán.- Rend. tan. 
vár. Kolozs: pm. Zabulik László, rk. Emmerling R. 

Komárom ln.: fp. Sárközy Aur., alp.Gbyczy Dén., 
fj. Erdélyi Gás. Fszb. Tataiy'.: Pöcze Ján. Gesztesij.: 
Konkoly-Thege Laj. Csallókö'zi j.: Emánuel Sándo 
Udvardi j.: Balogh Imre. 

Krassó-Szörény 711.: íp. Pogány Károly, .alp. 
Fialka Károly, fj. Issekutz Aurél. Fszb. L~/'gOSl. ~.: 
Podbrászky Kor. Temesi j.: Fogarasi Va:;:;. Bé9a:t~.: 
Hirscbl B. Facséti j.: Schönenfeld L. Ma?·os1 . .J:: 
Popeszku Aur. Resicza1' j.: Gartnel' Zol. Bogsány~ ~.: 
'Knotby Gy. Omviczai j. : Motsidlovszky Er. Jam'/, J. : 
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Korkán Pét. Moldovaij"f' B',' B'l _ .. 
Rudeu Gy T ' .... ~.1. I~O, e a. Karansebe8'/, 7.-
Peczely G~r. ~;;~::/ JJ. .. : RId .. Pu·o

R 
Bé~a. Bozovic8i j. : 

. K . . . eller ezső - R d tam, 
Iar. ~1'unsebes : pm. Burdia Szilárd, l'k·. Drag~~h- Cor" 

j}S 't ,pm. Marsovszky Béla, rk. Král Ig . 
up O ln.: fp. Kürtby L' l p . 

fj .. B~lló Rudolf. Fszb. Liptó~I~ _~ ;P, .. ;1~r(W Gy~ 
L~pto-ó:zent-nu'kló8i i: Joób & ~'1 ~: .. B o;, ~arcz" 
Kal. Ifozsahegyi j,: Kubinyi Hu~ o IOVnlCzky 

Jl!Iara7naros 771 . f dr b' R 
Lator Sándor, fj. SzabÓ sf~ F~zb r·TT • ~s.n~r pErv., ~lp~ 
IZflvó'l . '. S b '. "'/,SOLJ.: ~pp SIm 
Tiszav~·r'/, r·. c ?Icz B: Szigeti j.: Szaplonczay L: 
Sándor 9j.J';, ~~gany Z~lgm ... Taraczvizii.: Hatfaludi 
Jenő OJ.·Ö1.ec80~, .J:: Poga?y Odön. HU8zti j.: Toma 
L' . Ai meZOL J. :. ~zabo József. Dolhai j.: Hatfa.ludy 
~sz . . na-sugatagIJ.: Rednik Istv. fszb -Rend t 

~~:; 1IJ:~~~~?'08,Sziget : lim. Szerémy György, l'k. ·c::~ 
, Maros~Torda 77u. : fp. Mikó Árp., alp. Dézsi Zol

~n" fJ .. HaJ~u. Elek. Fszb. MMosi felső j.: dr. Molnár G 
a10SZ a.lso J..: Rozsnyay Istv. Régeni al8ó '. M : 

~~em'Jl!eg~nL felső J,: Farkas Alb. NYáTád-~;e1'e;!l;~. 
T gy ozse. - Rend. tan. var. Szász-Régen' pm From 

raugott, l'k. Gölner Sámuel. .. 
. Moson 711.,' fp. {{I'. Pálffy-Daun V., alp. Poaán J. 

ÍJ· ~é~~ffy.!. Fszb. Mag'!jar-óvári j.: Koós Sán~ NJzsi: 
deN/·· gl1 .. D~~ass,~ Jan. Rajkai j.: Sőtér Ferencz. 

ay"!! - uJ<}ullo 7n.: fp. Sándor László, al . 
f!m05 Y1 I~t., ÍJ· Sc.hase~ 3!rigy. Fszb. Nagy-sinki j~. 
.. ecs Jeno. Szentugotm J.: Schreiber Fr. Kőhalmi 
B
7. "l dr. Tompa Istv,in. Keresdi j.: Lench'ay Sándor 

o ya-berethalmi j . Fodor Láz R nd t .. 
M ed . d'" . . - e . an. var08 
S gy~s. pm. r. TheIl FrIgyes. rk. Denael Fri0'Yes 
ege;y(t1,.~ pm. Walbaum Fr., rk. Vasvi'I'Y ArtbUl-: 

f·1 opra:d , 771. : fp. szendrői Török ~o~t. alp. Nagy Mib .• 
f,;', aJn~I Sand. Fszb. B.-,qya1·matL J.: Baitner Arn. 
V ogradL, J.: Nagy Forb Rákóc9:y Istv. Sziráki j . 
,eres Jan: Szécsényi j.: Baross Árpád. Losonczi :: 

Csonka ZSIg. Fiileki i: Plachy Józs. Gácsi j. : Szaklii 



Ant. - Relld. tali. vár. Losoncz: pm. W,lgner Sán. 
volt., rk. Ottohál Antal. 

,Nyitn" m. : fp. 'fhuróczy ViI., aIr. ]\farkóth Gy., 
tJ. clr. Kostyill\I. Fszb. Nyitraij. dr. Majthényi G. Vag
ujhelyi j.: Langhammer Vin. Galgóczi j. : Tóth Laj. 
Szeniczij.: cll'. Szalé Laj. Nagy-tapolcslfnyij.: Rákóczy 
Laj. Privigyei j.: lor. Filberger Gy. E'r8ek-~LJva't'i j.: 
Tmct.ányi Od. Miavai j.: Csenkey Acl. Holicsi i·: 
Friedeczky B. Vág-sellyei j.: Csemniczky G. Piis..tyéni f.: 
l\lathovics Ján. N.lI.-zsámbokréthi j.: Soóky OclÖn. -
Rend. tan. vár. Bh'sek~ljvá1': pm. Kukán Imre, rk. 
~Iiklóska Al. Nyit'ra : pm. gr. Ruclnay Sán., rk. Rédéky 
G. Szakolcza: pm. Gernya László, rk. N agy Sándor. 

Pozsony 1H~: fp. báró Vn,y Dénes, alp. Klempa 
Bert., fj. Petőcz Jen. Fszb. Pozsonyi j.: Bézay Szil. 
Hegyenfuli j. : Nagy Ág. Nagy-szombati j.: Kiss Vi!. 
Szempczi j.: Bmián Pál. Felső-c.~alluközi j.: Druga 
Sándor. Alsó-csallóközi j.: Németh D. Külső j.: Uj 
Ist. - Rend. tan. város. BCLzin: pm. :Nlasát Antal, 
rk. Szemann Ján. Mu dO?' : pm. Boruta P.,rk. Dubovszky 
JÓzf;ef. Nagy-Szombat: pm. Francisci Lajos, ~·k. Kratky 
Fer. Somorja: pm. Sidó Ist., rk. Dolnay Od. Szent· 
György: pm. Jánoska Gy., rk. Vn,shegyi Péter. 

Pest-Pilis -So U-Kis - R'í(;J~ 11u.: fp. Beuiczky 
Ferencz, alp. Beniczky Lajos, fi. Fazekas Ágost. Fszb. 
Nagykátai J'.: Dezseőffy Emil. Abonyi f.: Teszáry 
László. Kún-Szt-Miklósi j.: Szondy Dénes. Filem;
házai j.: cll'. Enclre Zsigm. Monori j. : Sárköz~ Pál: 
AlSf) Dabasi j.: Halász Jenő. Ráczkevei j.: SzIlágYI 
Lajos. Pomázi j.: dr. Csapó Loránt. Biai j.: ~ahy 
István. DtLnavecsei j.: Csikay Imre. Kalocsa~ J.: 
Helle Ján. Kt·s-Kő,t"ó"sij.: Szilassy Elek. V áczij. : Ivánka 
Pál. Gödöllői j.: Kapczy Vilmos. - Rend. tan. val'. 
Czegléd: pm. Gubocly F., rk. cll'. Arányi L. Kis-K~íll
Félegyháza : pm. cll'. Szerelemhegyi Károly, rk. po~a 
Laj. Kis·Kzín-Halas: pm. Szabó Istv., rk. Szekér Pal, 
Nagy-Kő1'üs: pm. Ny. Szabó Fer., rk. Fitos ViI. Szent
Endre: pm. Dumtsa Jenő. rk. Maximovits István. 
Vácz: pm. cll'. Zádor János, rk. Kálló Antal. 
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. S~r?s 7n. : fp. Szi~yei l\Ie~'s~ Istv., alp. ifj. Tahy J., 
fj. Hano.A. Fszb.,Al8o-tarcza~ J.: Szakmári G. Felső
tal'cza~.7.: Bánó A. SÚ'okai j. : Egerer Fer. TOpotyl j. : 
B~l'ZevlCzy Rezs. f'izekcsői J.: Tóth Ist. JvI akn/Jiczai j.: 
Wlll~er A. Rend. t(/]~. VU?'. Bri?·ffa: pm. Rhótly A. l. , rk. 
G~ffelt ~leny. Epe1'Jes: pm. Manclics Ede, rk. Teőrős 
J ozs. Kts-Szeben.' pm. Eiseit An., rk. Sándor Béla. 

So 17":0 g Y , ~n~: fp. TalliáJ?- 0":z., a~p. Maár Gy., íj. 
G~b.S~VlCS Kal. liszo: Kaposvart J.: Sarközy B. Sziget
vari· J.,:. ~egyessI ~:LllOS. Nagy-atádi j.: Ehn Sándor. 
C.SU:1:g0~J.: Ka CSkOVlCS L.M a?·czalij.: cll'. Paiss 1'i. Lengyel. 
t~t~J.: l~laclll1er S: ~rtbl.l. : Bernát? K. Igalij.: Trom
bItas 1\1,lh. Bm'cs.I,J.: Fenyőssy O. Rend. tan. va?'. 
KaposL'a?': pm. ::\ ~llle~. Istv., ..rIc id. Leposics Ig. 
· Sopro~~ n~.: ip. Slllon Ol1., alp. dr. Baán Endre, 

fj. ,dr. B~C~I~Z Zol~. Fszl~. Sop1'?ni j.: M~lJ?-á.r Istv. Nagy
marto,,!,~~ .. Ro~ltcza ~~Ll. Kls-nuI1·tom J.: Wolf Lajos. 
P~blyal ,J: :. Bn.lll:tl 1,.00. Csepngi j.: Csontos Fer. 
Kapuvan J.: Guary Béla. Cso?'nai j. : Hajas Gyula. 
Rend. tan. VU?'. KIS-}.tlf/?·ton: pm. Fügi B., rk. 
Farkas Fer. Huszt: ]lill. Conrád Laj., rk. Magyar El. 
· SzC!bolcs m.: lp. br. Feilitsch Berth., alp.l\likecz J., 

fJ. I\fI~ecz, J?ezső. Fszb. Bogdányi j.: Krasznay Pét. 
D(~da~ also. J: : Dobos I. D({d~i felső j. : Kömmerling J. 
Kt8-va,·(~a'L~.: ~J?-gyn,lossy Pu.l. Nagy-kállói j. : Zoltán 
Is~v. Ny~1·baton). : dr. Lövey Elek. Tiszai}.: Vidovich 
Lasz. - Rend. tan. V([./·. Nyíregyháza: pm. Bencs 
Lász., rk. Kertész Bel'tn,bn. 
· Szatm~ár nu: fp. gr. Hugonnay Béla, alp. N agy L., 

fJ. ~l~svay AI!1.d. TFszb. Nagyká?·olyij.: Domahidy Elm. 
Mat~:s~a.lka~ J.: l.losvay E. Fehé?'-gyannati j.: J ékey S. 
Erdod~ J.:, DaD?-~kos ~er. Szinye?·-vámljaij.: Szuhányi 
G. Nagybanya~J.: DIenes D. Nagy-somkufij.: Thoma 
Lász .. C}sengerij.: Böszörményi End. Szahná1'i i.: Csaba 
Ac1ol"Jan. - Rend. tan. vá?'. Felsőbánya : pm. Farkas 
J.,. rk. Prohászka A.nt. Nagybánya: pm. Turmann 
Ollv . .' rk. Scbönherr Ant. Nagy-KáToly: pm. Debre
czem Istv., rk. Domic1or Ignácz. 

Szeben l1u.: fp. Thalma.nn Guszt., alp. Reissen-
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herí7er G. fi. Stroja István. Fszb. Szász-sebesi j.: 
j JÖ; Alb: Ujegyhazi j.: Hanner Guszt. Szebeni j. : 
Fabritius Laj. Szelistyei i.: Dragits Péter., Szerda
helyij.: l\1angesius Hermann.- Rend. tan. va?'. Nagy
Szeben: pm. Drotleff József, rk. Simonis Rób. Szász
Sebes: pm. Konrád O., rk. Kischer Rezső. 

Szepes Hu.: fp .. gr. Csáky, ~en.ó? alp. Raisz Al. 
fi. ch. Neogrády L. Fszb. Sz.-otalv~ J.: Mat.ty'asovszky 
Bold. Ó-lublói j.: Teőke Lász. Késrnárh J.: Wyda 
Lász. Sz.-szombathi j.: Montskó István Lőcseij.: Mertz 
l\Iáty. [(/lói j.: Sztavacs Vik. Sz.-vdr-aljai j.: Görgey 
Gusz. Gölniczbányai j.: Winkler PáL Rend. tan. vár. 
Gölnitzbánya: pm. Menesdorfer Kár., rk. Dirner Alb. 
Igló: pm. Folgens Kom., rk. MatolcsiJán. Késmárk: pm. 
lll'. Schwa.rz K., rk. Oszválc1 Gy. Lőcse: pm. Szőnyey 
Kál., rk. Gunc1elfinger L. Pop rád : pm. Wagner Vilm., 
rk. Glatz Vilmos. Szepes-Olaszi: pm. Förszter G., rk. 
Sterbinszky B. Szepes- Váralja: pm. dr. Szilvási And., 
rk. Thurzó Miksa. 

Szilágy 71'&.: fp. br. Wesselényi Mi~.,. alp. dr. Kaiz
lel' György, fi. Török Ist. Pszb. K?'asznaL 7.: N agy Dom. 
Szilágy-somlyói j.: Nagy Gy. Tasnádi j. Bölöni .Bál: 
Sz.-csehi j.: Eiss Lász. Zsibói f.: Péchy Imre. Ztlaht 
f.: dr.Verres Sándo Rend. tan. vár. Szilágy-Somlyó: pm. 
Gencsy Sán .. rk. Hegedtts S. Zilah: pm. br. Diószeghy 
Zsigmond, rk. . _ . . . . 

SzoLnok-Doboka 71'0. : fp. br. Bornemisza Kár., 
H,Jp. dr. Torma Mik., fj. Bándy György. Fszb. Beth
lenij : Gajzágó Vilmos. Csáki-gorbói j. :. . '. : . . . 
. _ . . . Deési j.: Vékony Fer. Szamos~Jvan.2.': 
\" agy Laj. Kékesij.: Debreczeni Dénes. Nag!l-tlvndat J.: 
\-ere8 Imre. Magya?'-láposi j.: Vn.ss Imre. -. Rend. 
tem Vtl?". DeéB: pm. Szilágyi Alu., rk. Stmgly Zs. 
Szamosujvár: pm. Placsintár Dáv., rk. Duh!1 Ján. 

Tenues 71'0.: fp.l\Ioluár Vik., alp. Ku.lJdebó Gergely, 
fj. . . . . Fszb. Központi 7.: Joannovich Sándor. 
Vingai j.: Török Béla. lj-aradi J.: Schaffer Bé,la. 
Lippaij.: Baroty Ferencz. RékásiJ.: Jeszensz~y Jan. 
Buziúsij.: Ungel' Józs. Csúkovári f.: Győn Imre. 

Dettai j.: Prepeliczay ()cl. VersecZ/ J.: C.,upf, (J~z. 
F~hé~·templomij.: Somogyi Gyula. Kublmf .- f'{jngrác~ 
MIklos. Rend. tan. vá?'. Fehe'rtemplom . pm. j'Túnlus 
Kár., rk. Petzrik József. Vinga: pm. (lr Feletár ol. , ánd.,. 
rk. Dobroszláv József. . 

,To?na: m. :. fp. gr. Széchényi Sán., aIp. D&ry 
P.al, (). Slillontslts Elemér. Fszu. Központi j; _7unko
Vl?S. F~rencz. Válgységi j.:. Perczel Béla Dunofdld
van 7.: RasovElzky Jul. S'/.montornyai f.: Pestby EL 
Tamási j.: Szévald Mór. Dombovárij.: Kagy István. 

Torda-Aranyos Jn: fp. gr. Bethlen Géz., alp_ 
dr. Betegh Mik. fj.N agy Oliv. Fszb. Tordai).: Szeme:r:!av 
Gyula. Alsó-jtÍ1'ai f.: Szőts Pét. T01'oezkói j.: Asztal:;~ 
G~b. Ma1'osllbd~i J.: ~~lföl~i Bél~. Felvinczi j.: M~
szaros I~tv. Topanfalv'/. 7.: VIasz a Janos. - Torda: pm_ 
Velits Odö~., rk. Jakab Gergely. 

,!!oron:taL m.: fp. Rónay Jen., aIp. Delimaruch 
LaJ~s, fJ. Botka Béla. Fszb. Nagy-becskereki j.: 
D.á~eI J:i'~l'encz. Táró·k-beesei j. : Lóvizer Imre. Sagy
hhndaz J. : Grób B. Tii1'ák-kanizsai j.: Tallian Em. 
N.:szt-miklósi .t. : HadfJ:' ~ároly. Pe1-jámosi j.: Gyer
tyanffy Dén. Zsombolyat J.: F61'is József. Csem,'i j : 
Uzbasics G,ásp., Pládányij.: Hertelendy Im . • llo ,q j : 
dr. Gyertyanffy Jen. Btinlakij.: br. Hallzl'r K:ír. A' -
nárij.: Kajtár Jenő. Pancsovai/-: Jn.blonszb· l\h -1 " . 
Antalfalvi j.: Szávics Gerő. Rend. tali. /'(;1'. S ' _ 
Becske'rek: pm. dr. Grandjean József, rk. Ht'lttt'l l)" :. _ 
Nagy-Kikinda: pm. dr. Bogllán Zghkll, rk, \\:ll h II 
Tren~sén 11"'.'- fp. Os~trolnczJ,y nl~':1, 1111'. l~ u ... ,. 

Juszt., fJ. Bangya Gusz. FRÚJ. C.~tr,l· t( i ; . .- ' . \ 
János. KiBueza-u,jhelYI:.f.: IlILjdill 11Il1·1' ••• ~ 
Rudnay István. B itt8l' i j.: 1>011 lit II ic- -.]" L til l '. l" 
beszterczei}.: Baross K(tr. /'",('hOI J . I;,'r, ',;i, k, l 
Illavai}.: Vietorifl Clyijrg'y. '/'/"I'I/I'ulli i, : ' -11\; \' 
Antal, Baanl j.: )',lttrllLrfHJlI:Y ., ,',,!lUH , ' l' 

vá?'. Trencsén: 1))11. lj C:/l1I lLl '1"/'1111. ri" Ihl'''' , uU 
Turócz m/o . fp. i(j .. '11/11.1,1:\11,,,,. /II" 1:'11\ 

Kál., fj. Kevicl'-ky r HL. ,,'HlI:IJ. 8 1'111 111'11'/' '/I Ic ti ~. • 
Ujhelyi Attila,. MI)Hlí,,~ >:1/llíl .I : ",,"' 1,,1\1 .' 
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UdL'ClThe~y 71'/;. : fp. kish~lmágyi Hollaky Art~~r, 
,alp. Jakab Gyl~a, fj. gr. Lázár All. F~~b. U,dval'h~ly'/, r: 
dr. Demeter Lőrincz. Szt-ke'l'eszttLnJ.: Gal~y Kal.man. 
Homo?'ódi j.: Benedek 1. id.-. Rend. tan. vur. Szekel?t 
Uclva?'hely :pm. dr. GyarmatI D., rk. Szombatfalvy LaJ. 

Ung 7111.: fp. gr. Török J ó~s:, . alp .. Kende P~t., 
fi. LŐl'inczy Jenő. Fszb. u,ngvctr'/, J.: 1\11?-ay Jstva.n: 
.szobl'anczi j.: KöröskénYI El. Kapos~ J.: h_usny~rl 
Gy. BeTeznai j. : D~~k Be;talan. - Ren~. t~n. v:lr. 
Ungvár: pm. dr. Luley San., Tk. Bel'ZevlCZy Istva~. 

UgOCSCl, 1n . .' fp. gr. Csá~y ~á~zló, a~p: Becsky, En;11, 
-fi. cll'. Varga J. Fszb. T~SZ[Lmn1,WnL J.: Szabo San. 
Ti8Zú,ntúli j.: Benyovszky Aladar. " . 

fI(iI.') 7111. : fp. Reiszig E., al p. dl'. K~l'~lyl Ant., fl· ~lr. 
Bezeréclj István. Fsz~. S.zornba;th~ly'), !': Bozzay ,Gas. 
KŐ8zegi j.: SomogyI lYhk. Sm'v(t?'~ ~.: Nagy ,J~zsef. 
Ki,s -c;elli, j.: Jakab Bod. Vasvún J.: ~~lnarfy ?-. 
Kin'mendi j.: Rusa Lázár. Mttraszombaft J. : ~o~l~k 
Ponarácz. Szt-gotthá?·dij.: Papp Ant. NémetuJvaT'/,J.: 

_ DÖI;;'ötör Laj. Felső-ő'ri j.: Szabó ~l. -. ~end. tan. 
vál'. Kőszeg: pm. Tipka Fer., rk. Koszegi J ozs. Szom
bathely: pm. clr. Ehen Gyula. rk. Kisfaludy József. 

Veszprél1v 7111.: fp. cll'. Fenyvessy Fel'encz, ~lp. 
Koluz,:>Yáry J ÓZR., ~i. Koller Sándo Fszb. Veszp1·e?n~).: 
Kleczár 1,'er. PIIP'Ú j.: Belák Lajos. Devec~en. 7:: 
Noszlopy Vik. Zirczi j.: S.zőny~ghy Al. 1!71,Y~n.g),J·: 
Kenessey 1'1.- Rend. tan. v·tr. Papa: pm. YleSZaI~s K, 
Tk. Szokoly I. Veszprém: pm. Szeglethy Gy., rk. FeJes ~. 
Za~a Jn. : fp. dr. gróf Jaukovits ~~sz., alp. ~se~tan 

Kár., fj. Al'vai Lajoa, Fszb. T<!,polczaLJ. : Szentmlk~os~~ 
Gy. Siimegi j.: Fszb. FÜZlk Gy~a, Keszthely'/,.J:', 
Takáts Im. Kanizsai j.: Fszb. VlOSZ Fe:. p[tcsa~ ~". 
Gaál l\Iik. Zalaege't'szegi f. : Thas~~ La). N~vab~ .. 
Fszb. l\lalatinczki Lai. Alsó-lendva'/, J. : Szmod:cs VIk. 
Perlaki j. : Kovács Rezső, Letenyei ~,: Merkh. ,An~~l: 
Osríktm'nyai j.: Fszb. Kolbenschlag Bela, Szt-.g? o th'/, J .. 
Bottka Fer. _ Rend. tan. vár. Nagy-Kan,zscL : pro. 
V écsey Zsig., rk. Deák Péter. Z alaege?'szeg: pro. 
Botfy Lajos, rk. Gaál Kár. 

, 

• 

I 
) 

. Zemplén lll,. : 1'". l\1 .. I,dll· I I. "IJI. ,1. III fl 
íj. Dokus Gy.. 1"H~h. 8"fl"'IIJ"" l!!, / .. I~; I, 'i 

NagymihalfJi j.: 1"iiilOHI-ljl',Y "'. /i,'I'" /11'/11. j.: ' / 
Istv. -r:a.ra/l/llii J.: l"iiiloHI'lr''I',v (l'yi;/'VV. Iful};""'J/:";:' , 
BencsIk Is!,_. HOl/wllwli j.: If arft"ZLl JII'. '/'JT-!fljl 
~~esséry o ll. /3z/ fllzilaÍl j.' J ;,'t)'I;i\Y J~f"1I. ()flll1zn , 

lfJ. Nelllthy JOZH. 8;;i/l,III.(,1 J. I('),j llth ,I, , 

I ~o~y~m~ 1,n. :Jp. .,. . . .. · dJI, " 
~1a~y., fJ. \\ e187, hyula. I~::;íf,b. fJl'fizl/fJ1J'myflt J.' ,. 
Ödon. Beszte"czebfU/!Jfú 7 ,: J.JlLíf,arovi('h [m.;: (jl r, 
Ujhelyi Sándo NagysZCtlatnlú j.: Hi\tr h,r.,u' " 
Ren~. talt .. va?': Beszter(,~fd)(lJl!J(t: pm. C s z;': f 

l'k. h.ollank Jan. BreznubúnYrl: plU. dr. ra::L.L 
l'~. Bruoth János. Zólyom: pm. Skrovin~L ~i.. rii. .n 

Jan os. 

b) Városok. 

Arad (sz. kir.) : fp. Fábián Lász., pill. Salacz G-~ L 

Sarlot Dom. . 
BC!Jjc!J (sz. kir.) : fp. Schmausz Endre, pm. ch'. HE';:-::- - : 

Alad. rk. Scheibner Gy. -
BIM:7apest székes főváros: fpm. :'Iárk-~;: ,--"'

pm. Halmos Ján., alp. Matuska Alajos És Ru;>, '" 
GJ:l:lla. . 

,Debreczen (sz. kir.): fp. gr. Degenfl'l,l-~, II 
J ozs., pm. Simonffy Im., l'k. Boc? k0 ::-;Ú lll. 
Győr (sz. kir.): fp. gr. L:'t8Z!lOl'g l~ .. p . 

meister li ál' .. l'k. Angyal Ann. 
HócZmező;.Vásárhely: fp. th,)I',\" 

Thoroczkay \ Ikta!', pm .. Jld' :'LHiI, \hhnh, r , 
János. . 

Kassa (sz. kir.): fJ). P~ehy YiHig., pilI. 
rk. ~Iadal'áBz D. . 

Kecskernét (.,íf,. kir.): fl" !lol\i,,' l" l I., llH 
Elek, Feket~ István he!yoLj,"H 1"11., ti, \ nlll •. 
. Kolozsuar (ISZ. ki!'.): 1'". W. t\,q,1t \I, 

Szvacsina (jéza, rk. I )t;:'t!c f '(t.! 
~ , . , o1J~arf),/}I, fei\. k!,'.): fl'. H,'II· ldi1..) 

J oz::., rk. Sarkany I' lll'. 
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.A1aros- VásárheLy (!:lz. kir.): fp, Miko Arpád, 
pm. Geréb Bél., rk. Lázár Ben. 

Nagy- Várad, fp. Beöthy Lász., pm. dr. Bu-
lyovszky J6zsef, rk. Rimler Kár. 

Pancsova: fp. R6nay Jenő, pm. Mattanovits 
Ad., rk. Lestyánszky János. 

Pécs (sz. kir.) : fp. br. Fehérváry Iml'e, pm. Majorosy 
Imre, rk. Vaszary Gyula. , 

pozsony (sz. kir.): fp. br. Vay Denes, pm. Taller 
Pál, rk. Kutsera István. 

SeL7necz- és BéLabánya (sz. kir.): fp. Horváth 
Béla, pm. Szitnyay J 6zsef, rk. Jrrausz Kálmán. 

Sopron (sz. kir.): fp. Simon Odön, pm. Gebhart J., 
rk. dr. Nessel Károly. 

Szabadka (sz. kir.) : fp. Schmausz End.,pm.Mamu-
sits Láz., rk. Szalay Mátyás. 

SzatJnár-Németi (sz. kir.): fp. gr. Hugonnay 
Béla. pm. Hermann Mihály, rk. dr. Korbai Károly. 

Szeged (sz.kir.): fp.KállayA.,pm.Pálfy F., rk.RainerJ. 
Székesfejérvár (sz. kir.): fp. br. Fiátll Pál, pm. 

IIavranek Józs., rk. Réh István. 
Temjesvár (sz. kir.): fp. Molnár Vik., pm. dr. Tel-

bisz Kár., rk. BandI Rezső. 
Ujvidék (sz. kir.) : {p. dl'. Flatt Vik.~ pm. P.et~i-

POEovich Istv., kir. tan., rk. dr. DemetrovIts Vladimll'. 
Yersecz: fp. Pálffy E. pm. Seemayer J., rk. Bod6 L. 
Z071ubor (sz. kir.): fp. bajsai dr. Vojnits Ist., pm. 

Frischler Ferencz, rk. Thurszky Jenő. 

') Magyar: Rtr. penzugym1Jniszteriun1;. 
Miniszter: Lukács László. I. o. v. k. r. és a 

J;.. r. Iv., v. b. t. t. 
Allamtitkár: Granzstein Béla. 

*** Kwreskedele1'niigyim.k.miniszteriu'In. 
, Miniszter: Hegedüs Sándor, v. b. t. t . 

Allarutitkár: Dr. Sc7U1nidt Józ sef. 
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Magyar kir. po~ta- és távirda-igazgatóságok: 
B1.iJdapesten; Kassan ; Nagy-Szebenben; Nagy- Vá
ra,don; P?zsonyban; Sopronban; Temesvá?'on' 
Pecsett; Zag1·ábban. ' 

Fö~a.mwelésügyi m. k. minis~te'ri~tm. 
Mmlszter: dr. Darányi Lgnácz I k]' v. b. t. t. ' . o. v. . r. o,., 

, 
Allamtitkár: nemeskéri Kiss Pál. 

Vallás- és kijz?ktatásügyi 'lu. kir. 
m~n1Jszterium. 

Miniszter: dr. Wlassics Gyula I k l v. b. t. t. ' . o. v. . r. ov., 
, 

Allamtitkár: Zsilinszky Mih 'l a y. 

Mag~a~ ki~ •. igazságiigy'lninis~teriu1n 
, Igaz~agugymlruszter: dr. Plósz Sá 

All,amtItkál'ok: Vörösma t B'l ,ndor, v. b. t. t. 
Geza. r y e a es dr. Bernáth 

A~ 1871. évi VIII. t.-cz. '. legf~bb fegyelmi biróság. Elnö::: §-a szennt elJá?'Ó 
KIr. Curia. Elnök' S ' .:........... 

OZ01'da Bo dog. . zabo Mtklos. Másoc1elnök: 

I. Budapesti kir. itél" t 'b Buclapesti kir fö" o a, la. EIn.: Vél'tessy Sánd 
ü B~la:ss~-gyan"nat~~~~!~k Hamm~l"sbel"g Jenő: 
gy .. dl. MIlassevics Sá d ' : ,EI~ .. Kray Istv.' 

Gyarmaton: Zeke Kál~~~' poJamsbtrósúg Bala8sa~ 
Lo~onczon,' Bogya J' S -' , uleken: N agy Mik 1 ' 
SZ]jákon: Kun Barn:~~s ~c,~en:yben: Szilasy Kálm~~' 
dudapesti trvszk . El e ~alon: Dr. Liget y Ernő' 
I~ G:gUS G~szt. - JárÚr. I n. :r~} kHorvá~h Fer. ; ügy: 

. er.,' Kiss Kár v: k . er.: Llthvay M' t 
Massanek Rezs Vlj k' er.: BOl"onkay Ig VI k a y. 
ScBhmöl' Gyula dr. IV~rX': kCséry ~ál. VIII-X: k:r.: 

udape t· k . er' bunt G o , r .. 
Nagy Ödö s"& . keresked. ~s vált 'taJzag6 Manó. 

n. O rvszk. EIn. : 
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, . b" t trvsz7c. EIn.: Zsitvay Leo. 
Blúélapesti ,UJn .. t7'vszk. EIn.: Boleman Laj.; 
Beszterozebant a7'_ Járbi7'. Beszfe1'czebúnyán: 

ügy.: dl'. Kemény , .Y. - . Mazanek Róbert; TU1'ÓCZ

OlEn·ini,Ján. Bre~11,o:~;::eni1ik., Znió-Vú'ralián: Le-
Szt-MCL1·tonban., 11,' Martinovich Istv. 
hoczky .lstv. ::7~Y°'if:.:· Hunyor Sán.; ügy.: ~e~'kó 

E(frl- t~vs-:- v, l'ben' Kósa Kál. Gyöngyoson .' 
&lad. - Ja'rbtr. ~ge. Ko'tozsváry László. Hevesen: 
~obsa ikG'KI!lamtva;éf;~ásáron: dr. Kozma Endre. -
};emcs a· 

F ,' d . Csel'veny Istv. b' I' 

'1'.- ure ,ef!', k El . Thierry Alajos cur. ITOl 
FÍ1.ú1neu ~l'vsz,,' . ~.: Fésüs "György. 

czímmel és J~ll., ugy
k· . ECII' . HeImbacher Nán.; ügy.: 

I L 'gutrvsz . n., 't G p.o ysa, _ Já1'bir. Ipolyságon.' Kecs~eme y . 
dr. Llpc~ey E~bv .. ti J Seimeczbányán,' Llha Antal. 
K orponan: Ll er ny . , J " 

M'k l - . MarkovlCs eno. " 
V á?nos- l o. mo: • ",,7<:, Ein.: Bohuniczky O.; l.~gy.: 

KaLoysau t7 vS;_ 'b" Kalocsán: Rimer Ka~m. 
Stipl Karoly. - ar ~M1.·k K n-Halason: dr. ZIlah 

K " " " . Salamon l. ~t 
Kis- oroson ·V _ . cll' Szakmeiszter Lajos. 
Benő. Duna- ecsen. . . ügy. : 

J, 't' trvszk. EIn.: . . . . . . . ., ,,' . 
K~~s cemHe ~ I th György és Csupai Ferencz. aIugye-

Dr. Kiss J., orva k' e' ten' (~l' Zallus ZSlgmond. 
J, ' - b Kecs em · . . l. Tk 

sz.ek. - a1'(~, 'k ' Gyula F élegyh((zán: Cza] l 
Czegléden: arSatnYM'kl 'son·' Baky József. Nagy-
Kálmán. Kun- z - L V • 

Kőrösön.: J~r~i G. EIn' al' Seyfried J. ; ügy.: 
PestvucLekll trvsz.~b·, P;s'tvidi ki: Muttnyánszky 

dr. Vi~~e~c1~ay L -. Ja;e~~ 'Mono-ron: Cherier J. Na~y
Alt Godollon: ~S~l b,a , : G lovits Arthur. Ráczkeven: 
K,ttán: dr. S,oltl K. Ocsadn .. ' ~ Rose Gy. Vúczon: Helcz 
1\Iurraközy Arp. Szt-En ?en. 
Fer. Ujpesten: .. . : .... k El . Daróczv I st.; 

, .f 7' , u b'vsz n. . 'd Szek,~s I,e .Lervar J' 'b ' 8 i kesfehé?'vá1'on: Ga~ y 
ügy.: U.1haz1 S. - ((1 Ir • . z "1'011, ' Kálmán LaJOS. 
Béla . .A~onyban: ~alass! Szll. ~oVaál~n: Kulcsár L. 
B,Í1'bogard0n,: Forstner Ant~ "l B' ügy.: Tóth 

Szo Lno ku t7'vszk, EIn.. °Br ~b r' László, Jász-
Mór. - Já?' b ir. Szolnokon: ar u 
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be?'ényben: Becsey Gy. Ka?'czagon: Simon János. 
Kis- Ujszá.lláson.' Magay Kár, MezőtlÍ?'on: cll'. Istvánfy 
Gy. Jászapátin: Csathó Lajos. Knn-Szent-Marton, 
ban: dr. Dévay Gyula. Abád-Szalákon: Király Géza. 

II. Debreczeni kir. itélő tá.bla. EIn.: Bernáth
falvi Bernáth Elemér. 

Debreozeni Jeir. főügyész: Pongrácz Jenő. 
Debreozeni trvszk. EIn.: Igyartó Sáncl.; ügy. 

Simonffy B. - Járbú'. Debreczenben: Sárvári Lől'. De
recskén: J akó Gyula. H.-Bó"szörményben: Virág Bélu._ 
H.-Nánáson: Olchváry Z. Püspök-Ladányban: Illés 
Sándor. H.-Szoboszlón: Lengyel Imre. 

Mármna7'os -szigeti trvszk. EIn.: Eördögh Virg.; 
ügy.: dr. Csipkés Kál'. - Já?'bi?·. Márma?'os-Szigeten: 
Benda Bertalan. Rahán: Grázler Lipót. F.~lső-Viso}l.
dr. Plopn György. H~tszton : Petrovlcs L. Okij1'mezőn: 
Taninecz En, Técsőn: Bényey Gyula. 

.N y ireg y házai trvs zJe. EIn.: Megyeri G.; ügy, : 
Lázár Kál. - Járbi1'. Nyiregyházán: Nagy Lajos, Kis
Vá?'dá11,: Vay Pét. Nagy-Kállón: Szabó József. Nyi1'
Bátorban: Farkas Bert. Tiszaló"kön.' Vekerdy Máté. 

Szat7nár-né7Juetii trvszk. EIn.: Galba Lajos; 
ügy.: Dénes Laj. - Já1·bir. Szalmár-Németiben: Ve
réczy Ant. E?'dődön: Donovák Sándo Fehér- Gyarmaton: 
Bódy Lász. Halmiban: Petróczy Zolt. Máté-Szalkán: 
Horváth Gy. Nagybányán: Papp Sándo Nagy-KÚ1'07y, 
ban: Szabó P. Szinyé?'- Váralján : Székely Sándor. 
Nagy-Somkuton: Sebe Pál. 

Zilahi trvszk. EIn.: . . . . . . .; ügy.: Gazda 
Fer. - Járbi1·. Zilahon: Darvas Ign. Szilágy-Osehen.' 
Pap Sán. Szilágy-Somlyón: Mile MilI. Tasnádon: 
Dercsényi Alb. Zsibón: Szentmiklósy József. 

III. Győri kir. itélő tábla. Elnök: Vági Mór. 
Gy~7'~ kir. {őügyész: . . . . . . . . . 
Gyon trvszk. EIn.: Sebő Im.; ügy.: dl'. Fischer 

Gyula. - JcÍ1·bi?·. Győ?'óH: Frehtinger ~rnő. GyŐ?'
Szt-Má1'tonban: Kampis Iv. Magya1'-Ovál'on: Le
po~sapániel. Nezsideren: Karsay B. Téthen : Galamh 
Knstof. 
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Komáromi trvszk. Eln.: Pulay G.; ügy. : Kos&:l.r 
'Dezs. _ Járbir. Komáromban : Gombos Kál. Eszter
ofJomban: Magos S. Muzsl~n: dl· Gön~zy Gy. Nagy
J.gmándon: Kukorelly Kar. O-Gyallan: Emanuel 
Józs. Tatán: Gábel Fer. 

Soproni trvszk. Elnök: dr. Takács Dénes; ügy. : 
Vághy Mihály. - Já?'bi7" Sopronban:, Gonza.les 
Frigy. Csepregen : Kömn.ger A,nt. Csorr:an : ~aJc1a 
J Ózs. Felső-P~~lyán: Hanmbal Mor.Kapuvaron: Fuleky 
'Endre. Kis-Martonban: Sohár Laj. Nagy-Martonban 

il1átisz Alb. 
Szo71ubatheLyi trvszk. EIn.: (1r.Laky Krist.; ügy.: 

Bárdossy László.- Jár bir. Szo.mbathelyen: Gruber,Ede. 
FeZső-Eőrön: Pogány Gusz. Kts-Czellben: dr. Szabo Im. 
KÖ?'menden: Illés Ant. Kőszegen: Korchmáros Gásp. 
Mura-Szombatban: Saári József. Német- Ujváron: 
dr Wiplinger Róbert. Sárvá?'on: dl'. Hódosy Ernő. 
Sz't-Gotthárdon: dl'. Galg6czy E. Vasvá?'on: Feichtinger 

Ernő. 
Veszprémi trvszk. EIn:: Csenkel G.; üp.: 

Gerő Antal - Já'rbi?·. Veszpremben : Morocza Kalm. 
Pápán: Mikovényi Ödön. I!evecse?'be;t: .Percze~ Sán~. 
Enyingen: Mészöly Gy. Z~rczen: naral Szabo Jeno. 
Balaton-Füreden: Lll'. Segesdy Fer. 

ZaLaegerszegi trvszk. EIn.: Stanislavsí'.ky A?; 
ügy.: dr.Felber A. - Já?·bi?·. Zala-Eg~rszegen: SZU~lC8 
A. Alsó-Lendván: Karabélyos El. Sumegen : Horvatb 
Ede. Tapolczán: Bulla Antal. 

IV. Kassai kir. itélő tábla. EIn.: Berczelly J. 
Kassai kir. főügyész: Paksy József· 
lJereg szászi trvsz7c .. EIn.: Ar~old Sán.; ügy.: 

dr.Böszörményi J. - Já?·btr. Be?'egszaszon: N en;tes, J. 
Alsó- Ve?'eczkén: Nemes M. Ilosván: Terestenyi D~n. 
M.-Kászonyban: Szabó Kár .. M'jl'nkácson: BoskoVlC~ 
János. Nagy-Bereznán: Petl'l Jozsef. Na9,y-Kaposo;t. 
Kozma Gy. Nagy-Szőllősön: K.1'aszn~y Vl~. Szobran· 
czon: Kormos B. Ungváron : Popovlts MIk. .. . 

Eperjesi trvszk. EIn.: Palugyay Gusz.; ug?:. 
Grineusz G. _ Já?'bi?·. Epe?'jesen: Keczer Im. BCt1t-

1i)7 9 
'" v 

fán: Keczer László .. Gi1'állon: Irinyi Csaba. Kia
Szebenben : Marthényi Fel'. Lemesen: Hasz1inszky G. 
Szvidniken: Szepesházi Im. 
.Lőcsei trvs,zk: El~.: dr. Lupkovics Józs. ; ügy_ 

EIB~rt Ist. - Jarb/?·. Locsén: Rácz Lajos. Gúllniczbá
nY,a~l: ~attyasovszky Gáb.,I.qlón: Nádas Árpád. Ké8-
mct? kon. Mattyasovszky J ozs. Lublón: Gresch Gy 
Szepe~.Szombatban: ;Ruttkay Alad. Szepes- Váralján : 
Hazshnsz~y Marez. O-Falván: Chanath Mik. 
Kas~au .~rvszk. E~n.:. Sziráky Barna; ügy.: dr. 

Balog~l Gyorgy. - ,Jctrb,t?·. Kassan : Madarász Ján. 
Szepnn: Olchv:l.ry El. Tornán: Nagy Pét A b '-
S t ' · S h ' b " ,. . Ll. au] zem ?n. c va y l:) an. SZ1kszón: Szentléleki László. 
Zsodr:-nyon: Szopkó Ráb. 

Muskolczi trvsz7c. EIn.: Ortvay }Il'ks ." . D" Ott' ,. - a, ugy .. 
evaJ?-y o. ,- J(~rb1?" Miskolczon : Strazsek Ján. 

Ede~,eny~n: Racz Janos. Mező-Csáthon: Bekény B 
Mezo-Kovesden: Szeghő K. Sa?'o-Szent-P 't· : K . 
lozs Barna. "e el en . 0-

Ri7!",a~zo7?ubati trvszlc. EIn.: KubinviAl . .. . 
dr Hftnyl G " T' b' J • , ugy .. . ( .. yoz. - uar ~r. Rimaszombrttban: Len-
W~l Gyorgy: Nagy-Rőczén: Desseffy Árpád. Rima
TzecseZn .. : Fr BIts Ferencz. Rozsnyón: Tichy Mihály 

orn,a Jan:. orsody Józs. ' 
üCTSa.toraLJa-uj/ueLyi trvsz7c. EIn.: Fornszek B . 
G<:;'~" HIG avat y Joz,s. - JÚ?·bú·. Sáto?"alja-Ujhelyen'~ 
D OIgey yula. Galszécsen : Kail Antal Hom " 
uezső ~á?clor. Királyhel1neczen: St~pá,n ~1;Lanl6: 
J.Vagy-Mthalyon· Matt l asz . Istv Sztro .,'. yasovAz {y M. Szel'encsen: Zaffiry 
Z . . d 'PA on. ~auksch El. Tokajon : ck Plath 

sIgmon . Var,a1:non: Antalóczy Ant. y 

G 
Yb' KoloZ8van kir. itélő tábla Elno"k· F k t a or. . . e e e 

I{'oLozsuári kir fői; , 
Beszterczei t . Á gyesz.: Kozma Gyula. 

gr. Lázár Ár ácl rvsz~: ~:n.: l\.endef~ Dom.; ügy.: 
R ' d P', Ja! b~? Beszterezen : Sill H 

aszo, on: Pap Lasz. O-R d ' . K ' en. 
peesi- trusz7c. EIn.: Ba~á:sa~Iá.t . ~~laS8y Géza. 

Kal.-Já?·bi1·. DeésPn: Herszényi K B" lt
1
,glY' :b gr. Lázár . e l , en en: Imreh 
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D m Osáki-Gorbón: Ballok Kár_ Kékesen : Simay 
.J~o~. Magya1'-Láposon: '.'á~·adi Istv~n: Ffagy-.Ilon-
:i , .. Pap Em. Szamos- UJ'L'a1'Ún: GaJzago Fel en ez. {an. d D k .. Dévai tl'vsz7c. EIn.: r. Papp om? os; ugy.: 
Horváth Sim. -, J á1·bi1·. Déván: J aszeno~lCh Ist'.,4l-

ógyon: Farkas Arp. Hátszegen: dl'. Borbely, S. Koros
~~nyán: Brády Attila. ,Maro~-Illy,én: dr. WIll1 JÓz~ef. 
Pujiban : Pászthóhy TIb. SZa8Zva1'oson : Balogh J 028. 

Vajda-Hunya~on :, ~zász Iván dr. J , .. 

Gyulafehervan trvszk.E~n.: Nem~s Sam.; ug!.: 
Csiki L. - Járbü·. Gyula/e~érva1'or:: SZIg~thy Istvan. 
Abrudbúnyán: Zanathy Gab. Balazs/alvan: Enyedy 
Ls.j. Maros- Ujvá1-on: ~sege~y Gy . . N,afl,y-B!nyed~n: 
Csernátoni V. Péter. Vlzaknan: GaJzago TIvadaI: 

Kolozsvári trvszk. EIn. : br. S~ent~er:s~ty ZSlg,; 
ügy.: Sámi L. - Já?'bi1': KolozsVa1' v~dekt: ~okor 
Károly. Kolozsvár varos~: ~ercze_g ZSlgm_ Banffy
Hunyadon : V égh József., H~da!mason: Sehopf Gy. 
Mócson : Kovács Ist. Teken: Gal Gyu~a., , 

Nagy-szebel'!-i trv,sz~. EIn.: JanosI San,dor; 
ügy.: Csizinszky A. - Jarb~r. Nagy:Sz~benben: .Las_zl~ 
József. Szász-Sebesen : Egye,d K~lmap. ~zel1s:y~n: 
Elekes Bál. Szerdahelyen: Vegh Jozsef. UJegyhazan. 
Stei dl B. A .. 

Tord ai trvszk. EIn.: ur. Damokos n~.; ugy .. : 
. . . . . . . . - Já7'bir. Tm'dún: Csege7.y lVI1h. Al~o. 
Járán: Virágháti Fl. Felvinczen : Veres Zoltan. 
Maros-Ludason: Vajna Vincze. .. 

VI. Marosvásárhelyi kir. itélő tábla. Elnok: 
Ternovszky Béla. , 

Marosvásárhelyi kir.főü(Jyesz: KozmaG'fJu,la. 
Brassói trvszk. EIn.: Ponori S.; ügy.: WIttJC? 

Kár. - Jm·bir. B1'assón: Skita Mih. Foga1'ason: TI' 
baJd Mih. Hosszu/alun: Herszényi KáL Súrkányon: 
Nagy Dénes. Zernesten: Czámpa Guszt. 

Osikszeredai trvszk. EIn.: Gyárfás Lász.; ügy. : 
Paris Frigy. - Járbir . . Csik~ze1'edán: S~acsvay I~~ 
08.-Szt-Má1·tonban: Cs:a Bela. Gye1'gyo-Szent-Mlk 
lÓ8on: Szász Ig. 

I 
r 

-

I 
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Erzsébetvárosi trvszk. EIn.: Ven Andr.; üay.: 
Gorove Laj. - .Jár bú'. E1'zsébetvá?-oson: Gillyén Laj. 
Dicsö-Szent-Mártonban: Végh Alb. Hosszuaszón: 
Lokodi Géza. Kőhalmon: Szongoth Vilm. Medgye
sen: dr. Hegyesi Győző. Nagysinken : Bocskor Antal. 
Segesváron: Lészay A. Szent-Ágothán: Pildner K. 

Kézdi-vásárhelyi trm;zk. EIn.: Sólyom M.; 
ügy.: Wittich József. - Járbi1·. Kézdi- Vrísúrhelyen: 
Fejér Kár. Kovásznán: Séra Lajos. Szepsi-Szent
Gyiirgyó'n: Sylvester Dén. Na.gy-Ajtán: Körtvélyfáy 
József. 

Marosvásárhelyi trvszk. EIn.: Szentmarjay 
Dezső; ügy.: Gyárfás Lajos. - Já1·bir. Marosvásár
helyt : Hincs M. Nyúmd-Sze1'edán: Gyalokay S. 
Szúsz1'égenben: Rozsnyay Fer. 

Székely -udvarhelyi trvszk. EJn.: Mentóvicb 
Gyul.; ügy.: Diemár Kár. - Já1·bir. Székely- Udva r
helyen: Csanádi Z. Oklrindon: dr. Rottáridesz Mih. 
Székely-Kereszti./1·on: Apathy Gy 

VII. Nagyváradi kir. itélő tábla. EIn.: Ritóok Zs. 
Nagyváradi kir. főügyész: Pongrácz Jenő. 
Aradi trvszk. EIn. ütrubay Kár.; ügy.: Parecz 

Gy. - Já?-bir. Amdon: Kugler Istv. és Babó Iván. 
B01'osjenön: BitÓJ. Kisjenőn: Tabajdi S.Nagy-B1dtyin
ban: Szeress Fer. Nagyhalmrígyon: Frics Laj. Pécs
kán: Novák Istv. Ra.dnán: Róth Nánc1. Világoson : 
Aknay Andor. 

Gyulai trvszk. EIn.: Novák Kam.; ügy.: dr. Lissy 
Vikt. - Já1,bir. Gyulán: Fekete Gyula. BéA;ésen: 
dr. Degre Miklós. Békés-Osabán: Steller Arpád. 
Orosházán: SaU Ján. Szarvason : lVfész$ros G. Szeg
halmon: li ovács Lajos. 

.Nagyváradi trvszk. EIn.: dr. Tassy Pál; ügy.,: 
dr. Perjesi Mihály. - Já1-bi1'. Nagy- Vllradon: (városI) 
Velyáczky Gy. Nagy- Váradon: (vidéki) Kenéz Sán
dor. Belényesen ,: Benedek Lász. Bm'ettyó- Uj/alun: 
dr. Csaplaky L. Elesden: Bőhm Jenő. Magyar-Oséke : 
dr. tjeemayer Béla. Ma1'gittán: dr. Csulyok Béla. 
Szalontún: Kovács Károly. Székelyhidon : Fényes 
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Endre. Tenk('n: dl'. Toperczer S. Vaskohon : Kovács 
Sándor. 

VIII. Pécsi kir. itélő tábla: EIn.: Bl<ts7rovich 
Istvan. 

Pécsi lci~'. fŐ"ÜJgyész: hely. Zsolnay György. 
~apOs1Jaru trv~zk. EIn.: Dorner Zolt.; ügy.: 

Kullll S. - Já'rbu-. Kaposvá'ron: Herman MaD 
Osw'gon: Melicskó Mik. Igalon: Pataky Istv. L en: 
gyeltótiban: Kölgyessy Kál. Marczalin: dr. Lefévre 
Kál'. Nagy·Atádon: dr. Kiszely László. Szi,getváron: 
Zsiga Kál'. Tabon: cll'. Pirovics Ferencz. 

Nagy-kani,zsai trvsz7c. EIn.: Tóth László; 
ügy. : lll'. Orosdy Laj. - JÚrbir. N.-Kaniz.~án : Osztel" 
hub el' Lász. Osákt01'nyún: Simon Laj. Keszthelyen: 
Göcz Fel'encz. Letenyén: Philippits J án. P e'flakon: 
Horváth Csongor János. 

Pécsi trvszk. EIn: Sável Kál.; ügy.: Zsolnay 
György. - Járbi?·. Pécsen: Rásky Mih. Dá?'dán: Ba· 
laskó J án. Mohácson: Materényi J in. Pécsváradon : 
Horváth MÓr. Sásdon: dr. Borsitzky Imre. Sikl6son: 
Visy Pál. Szent-Lő?'inczen: Marjovszky István. 

Szegzárdi trvszk. Eln.: Selcz Józs. G.; ügy.: 
Krcsmarik P_ - J á?'bir, Szegzárdon : Szendrőuy 
Kál'. Bonyhádon: Osztrits Mib. Duna-Földvá?'on: 
Báthory Géza, GyiJ"nkán: Muraközy Lisz. Pakson: 
Szentpétery Józs. Tamásiban : Várady János. 

IX. pozsonyi kir. itélő tábla: EIn.: Lehóczky 

Kálmán. 
Pozsonyi kir. főügyész: (l. Kassán). 

(I I( főügyészi heLyettes: Kramo-

lin Viktol'. ' 
.J1ranyos-7?uaróti trvszk . . EIn.: .An.drássy San-

dor; ügy.: Kovács-Sebestyén LaJ. - Ja'rb1?·. Arany~s· 
Maróion : Péchy Pál. KiJ"rmöczbányrín: Havas ~. kU': 
táblabirói czimmel. Léván: Pogány Virgo Verebelyen. 
dr. Prónay Nándor. Újbúnyán: ~ocsek Kál'?ly.. . 

Nyitrai trm~z7c. Eln.: Sandor . G.; .ugy.,. d~: 
Kuulllyl Laj. _ JcubLr. Nyd1'l.tn: J ulw.s", Vm. Ers

e 

ujvá?'on: dr. Szirányi Gy. Galgóczon : i~i. Sándor Géza. 
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Miaván: ,Jesze~s~ky.B. Na:gy-Tapolcsúnyon: dr. Girt
le,r AIadar. Pr:vtgyen: Tlvadar L. Sellyén,' Rllttkay 
J~nos.S~ak~lczan: dr. ~amar Gy. Szeniczen: Martényi 
San. Vagu7hclyen,' Fityma Sándor. 

Pozs.ony,i trvszk. EIn.: Pető ez Gábor; ügy.: 
Kramol~n Vlk. - Járbi?-. Pozsonyban: r. Eremit R. 
II. dr. VIda Géza, Bazinban: Streihammer Józs. Duna
Sze1"dahe~yen : Kabina Kálm. Galánthán: l\1icllnay J en. 
Malaczkan : Gyurtsy K. Nagy-Szombatban: Frankó 
Istvá~. Somorj~n: Tóth Lajos, 

RozsahegYL trvsz7c. EIn.: Zivody Albin' 
ügy.:. dl'. Füzessé~'y Ti~. - JÚ?'biT. Rózsahegyen ; 
KamlD.sz~y Gy. Also-Knbmban: Szontagh Szan. Liptó
Szt-M~klos: Jeszenszky G. LiZJtó- Ujvá1'on: Vitalis K. 
Námesztón~ ~ndász Endre. T1'sztenán: Homma JÓ7.s. 
Tre.ncs~nu trv.sz~c. EIn.: Siebenfreund B.; ügy.: 

Bra?dlSZ Pal. - Ja?'b~]'. T?'encsénben: Kosztelny And. 
Baano,!", : . . '. . . . . . . . Bittsén: dr. SpOr7.011 Gy. 
Csaczan: RevlCzky Alf. Illaván : Simonyi El. P1~chón: 
Dezsőffy Aur. Vág-Beszte1'czéll: Linksz Istvin. Zsol, 
nán,' Hajdu Géza. 

X. Szegedi kir. itélő tábla.: Elnök: dr Csathó 
Fe?·encz. 

Szegedi kir. lőü,gyész: Lobmaym' István. 
.. JV'agy-becskerekL t7'vsz7c .. Eln.: Zsil'os Laj.; 
ugy. : clr. Chudovszky G. - Jll'rb'l?'. Nagy-Becskm'eken " 
AlföIdy Ede. Módoson,' dr. Szőke Kir. TÖ1'ök-Becsén : 
J akabffy 'ritus. 

JV'agy-kikindai trvszk. EIn.: Róth Ger.; ügy.: 
Stocker Ant. - Já?-bi?·. Nagy-Kikindán: Eidenmüller 
Ad. Billéten: Erneszt Gyula. IC. Nagy-Szl -M1'klóson: 
Juhász J ózsef. TU1'okKanizsún: clr. Bernith Gyula. 
Zsombolyán: dl'. Korponai Sándor. 

Szabadkai trvsz k. EIn.: Polgár József; ügy.: 
Ringhoffer Laj. - Já?-bú·. Szabadkán: dr. Dekker Gy. 
Bács.Almáson: Kovaesits Ant. Baján: clr. Magay Sánd. 
Topolyán: Sarkadi Gy. Zentán : Jánossy Mih. Máté. 

Szegedi tn.:szJ.c. EIn.: ch. H0l1ossy L.; ügy.: Kardos 
Kálmán. - Já1'bi'/'. Szegeden: V éber Fer. Battonyán: 
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dr. Simon} Ak. Csongrádol1: clr. Szappanos Sándo Hód. 
mező-Vasá1-hclyen: Kiss Bertal. Makón: Málusz Gy. 
Nagylakon: Várac1y Kál. Szcntcsen: Gaál Sándo 

Uj vid éki tr vszk. EIn.: cll'. Devich Lász.; ügy.: 
főügyész hel.vettes Popovich Am. - JárbM.. Ujvidé. 
ken: Kovacsits Józs. O-Becsén: KéHer S. Palánkán: 
Tillinger S. Józseffalván (zsablyai): Obaleczky Hugó. 
Titelen: Lestyánszky P. 

Za71'bbari truszk. EIn.: Gozsdu Elek; ügy.: 
dr. Atányi JÓzsef.- Já1·bú·. Zomborban: Dömötör Pál. 
A.patinban: DekleYI1 Béla. Hó~lságon: Jusits Lajos. 
Kulán: Lederer Gusz 

XI. Temesvári kir. itélötábla. EIn.: dr. Laszi Józs. 
Te7ne-;vári kir. főüOUész: (l. Szegeden). 
Fehértenuplan~i trvszk. EIn.: Piszt ViI.; ügy. : 

clr. Perjesi Mih. - JMbi/'. Fehé1·templomban: Ottrubay 
Kár. Dettán : POTUtin Em. Károlyfalván : Gerle Jak. 
Kubinb 'ln: Szunyogh And. 01'aviczabányán: Virányi 
Ist. Szászkabányán: Anner Ján. Ve1"seczen: Paulovic:3 r. 

Karánsebesi trvszk. EIn.: Salacz Béla; ügy.: 
Oszlinyi Kor. - Jw·bi,.. Karánsebe;wm: Kovács B. 
Bozovicson : dr. LoyczeH Kálmán. 0- Ol"sován: Voj
uics Guido. Teregován : Sipos Kálmán. 

Lll/gasi trvszk: EIn.: Péczely Ferellcz; ügy.: 
Stem József. - Jarbi1·. Lugoson: Juschitz K. Bog. 
~ánon: Antal Miklós . Fac8cfen: Kraczegh Gy. 

Pancsovai tl"l'szlc. EIn.: Yozáry Ján.; ügy.: Milasin -
Kálm. - Járbir. PaIlCSOVf/ n: Fritsch F. AliblPlá1'on: 
Kövér Dezső. Anta(falvún: clr. Kohányi Viktor. Pm', 
laszon : Szikszay Sándor. 

Temesvári trm;zk. EIn.: Mály István; üg-y.: 
Aschinger F. - Já1·bi1·. T emesvaron': Hofbauer Pét. 
B1tziáson: Benedek G. Csál.:ován: Bányai Y. Lippán: 
Bene Gáb. Rékitson : Barakovits Kálm. Uj-ih'adon: 
üresedésben. Vingán: Fodor Ödön. 

, ű Országos művegyészeti intézet. Orszagos ill-

vegyész: dl'. Felletár Emil. , . 
Iggazsáügyi orvosi tanács . Elnök: dr. KoraoyI 

Frigyes 

• , 
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M. k. honvédel1ni IJninisztetpiun~. 
Honvédelmi miniszter: Komlós-keresztesi báró 

Fejél'vár:r Géza tábol'szernagy, a szolgálaton kivüli 
viszonyba.n; L. r. n. k, L oszt. vaskor. lov., Szent Istv.
rend kp. k, Mária Terézia r. 1., k é. k. gyémántokkal, 
CD, SZ2 V. b. t. t., t, a cs. és k 46. gyalogezred tulajdo
nosa, a főrendiház tagja, a katonn.i Mária Terézia-rend 
kaIfczellárj a. 

Allamtitkár: Vajszkai és bogyáni Gromon Dezső, 
V. b. t. t. aF. J. r. n. k., 2 O. V. k. L Szt Istv.-r. ks. k., 
a tovarisovai kerül~.t országgyülési képviselője. 

Elnöki osztály. Ugyköre : Beadványok felbontásll, 
külön fentartott ügyek elintézése. A sajtóügyek és a 
hivatalos nyomtatványok kinyomatása körül szüksé
ges intézkedések. Rendeleti közlöny szerkesztése stb. 
Osztályvezető: Terbócz István osztály tanácsos, a 3. O. 

V. k. r. Iv. Katonai előn,dÓ. Miniszteri parancsőrtiszt: 
vizeki Tallián And1'ás huszárszázados. 

I. ügyesoport (L, II., 1 II., IV., V. és XIX. osztályok). 
Csoportfőnök : Bihar Ferencz vezérőrnagy, Lt. r. és 
3. oszt. V. k. 1'. lvg. tJ. 

I. ügyosztály. Ügyköre: liiképzéR, mozgósítás stb. 
Oöztályvezető: Giinzl Antal alezredes, 3. o. V. k r. 
lvg., k. é. k. hd~. .. . .. ., 

II. ügyosztály. Ugyköre : Osszes haVlc1JJasok nyilvan· 
tartú,sa,' személyügyei stb. Osztályyezető; okáuyi 
S;:lúvy Béla ezred~s, 3. O. V. k lvg. 

III. ügyosztály. Ugyköre .' Legénységi ü~yek, szolga
lati könyvek stb. OsztályYezető: G1'nótfalvl Amolfalvy 
Istvlín k. é k. ezredes. 

lY. ügyosztály. Ügyköre : N épfeklk:lési ügyek. Osz· 
tályvezető: Lenz Győző alezredes, ~. e. k. 

V. ügyosztály. Ügyköre ; Egészségügyi szolgálatra 
vonatkozó ügyek. A honvédorvosi tisztikar személyi 
ügyei stb. Osztál)'vezető; dr. haraszti Bernolrík Józse! 
vezértörzsorvos és a bonv. orvosi kar főnöke, F. J. r. 
l 'lg. .. I l l ' 

XIX. ügyosztály. Ugy köre : A honvec - ovasflagra 
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vonatkozó ügyek. Osztályvezető: Álgyc(, Sándor ezrede~, 
k. é. k. 

II. ügyesoport (VI., VII. és XVIII. iigyosztályok). 
Csoportfőnök : orsovai Lúner Győző altá.bornagy, Lt. r. 
lvg., 3. o. V. k. r. Jvg, hdm., k. é. k. 

VI. ügyosztály. Ugyköre : Ruházat, felszerelés, el
helyezés stb. Osztályt'. Schmer Fe'rencz II. o. főhadbizt, 
F. J. r. lvg. .. 

VII. ügyosztály. Ugyköre : illetékek, élelmezés stb. 
Osztályfőnök May'nik Béla r. oszt. főhadbiztos, F. J. r. 
lvg. e. .. 

XVIII. ügyosztily. Ugyköre : Elhelyezési ügyek, 
szállítmányozás, termény- és anyag-járand6sigok biz
tosítása stb.Osztályfőnök : Gallasy Gyula I. oszt. 
főhadbiztos , 3. oszt. V. k. r. és F. J. r. lvg. 

III. ügycsoport (VIII/a. és IX. ügyosztályok).Csoport
főnök: G?'úz Albe1·t miniszteri tanácsos, Szt I. r. és 
L. r. lvg. .. 

VIII/a.. ügyosztály. Ugyköre : Ujonczozás, védtör
vény stb. Osztályvezető: Szentgyörgyi Lajos min. 
tanácsos. 

IX. ügyosztály. Ügyköre : Fősorozás eredménye, 
haLljutalék stb. Osztályvezető: Sty'u,kovszky Ká7'oly 
m. titkár ideiglenes. 

IV. ügycsoport (X. és XIV. ügyosztályok). Csoport
főnök: Szubm'its J:1.ntal min. tan. Lt. r. lvg. 

X. ügyosztály. Ugyköre : Beszállásolás, lószükséglet, 
altiszti igazolványok, menház stb. O E'ztilyfőnök: 
Karátson Lajos oszt .. ~an. 

XIV. ügyosztály. Ugyköre : Alapítványi ügyek. 
Osztályfőnök : Lane?' GY1tla min. tan. 

V. ügyesoport (XIV. és XVII. ügyosztályok). Cso
portfőnök : Biró Pq} min. tan;, 3. o.V. k. r. és F. J. r. hg. 

XI. ügyosztály. Ugyköre : Athelyezések a hadsereg
ből és viszont, törvényellenes besorozások stb. Osztály
főnök. Losonezy GYÖ?:gy, oszt. tan. " 

XVII. ügyosztály. Ugyköre : Külföldön tartozkod~ 
magyar hadkötelesek ügyei stb. Osztályvezető: incselI 
Szőts Albe1·t, oszt. tanácsos. 
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VI., ~?ycsoport (XI!. és XIII. ügyosztályok). Cso
portfőnok: ehrenhelml Schytt1'a István miniszt. tan, 
Lt. r. lvg. 

XII~. ,ügyosztály. Ügyköre : Felsz61amlási folyam., 
elbocsatasok stb. Osztályvezető: Szohner Anta l 
oszt. tanácsos. 
, V:~I. ügycsoport. (VIII/b., XII. ügyoszt.) Csoport
főnok: Lm'man József mt)}. tanácsos. 

VIII/b. ügyosztály. Ugyköre : Távollévő had
köte~esek ügyei.?sztályvezető: székelyföldvári Szilágyi 
Em'u oszt. tanacsos. 

XII. ügyosztály. Ügyköre : Horvát üayek és fordi· 
tások. Osztályvezető: Tóth Tivada1' os~t. tanácsos. 

Csoporton kívül. 

Kózvetleniil az államtitkár alá rendelve. 

(XV. és XVI. ügyosztályok.) 

XV. ügyosztály. Ügyköre : Hadbir6i kar személyes 
ü,gyei. Honvéd és csendőr büntető igazságszolgálta. 
tasra vonatkozó ügyek. Havidijasok nősülési ügyei. 
Osztályvezető: bereznai Hanskarl S. tábornok-had· 
biró, F. J. r. kp. k. csillaggal, 3. oszt. V. k. r. lvg., 
0, SZ3. .. 

XVI. Ü!!yosztály. Ugyköre : A csendőr törzs· és fő· 
tisztek mindennemű személyi ügyei, úgymint: aj a 
tiszti kinevezésekre vonatkozó felségfelterjesztések ter· 
vezetének szerkesztése; b) felülvizsgálati, nyugdíja
zási és kegydíjak iránti ügyek; ej a tiszti, valamint 
a legénységi létszámhoz tartoz6 csendőrségi egyének 
kitüntetése és jutalmazása iránti előterjesztések ; d) a 
csendőrtisztek, hadapl'óc1ok és számvivők minősítvényi 
táblázatainak megőrzése. valamint ezek időnkinti ki
egészítésél'e vonatkoz6 intézkedések; e) a csendőr· 
hadapróc10k és tiszthelyettesek kinevezése iránti elő
terjesztések ; lj csendőrtisztek és hadapr6dok beosztása, 
áthelyezése és vezénylése; g) szabadságolások ; hj tiszti 
rendfokozatról való lemondások. 
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A csendőrtisztek és hadapródok rangsorozati és]be· 
osztási lajstromának nyilvántartása. 

A csendőrtiszti állomány kiegészítési ügyei. 
A csendőrség legénységi· és lóállományának rend· 

szeresítése, kiegészítése és nyilvántartása. 
A csendőrlegénység szabadságolási, felülvizsgáltatási 

és nyugdíjazási ügyei. 
A csendől'legénység közig:1zgatási úton való eltávolí· 

tása. 
A csendőrlegénység nősülési ügyei. 
A csendőr· egyéneket illető alapítványok adomá· 

, 
nyozasa. 

Elmebeteg csendőrségi egyének elhelyezése. 
Külföldre szóló útlevelek megszerzése csendőrségi 

, k ' , egyene reszere. 
Fürdők használatának engedélyezése csendőrségi 

, k ' , egyene reszere. 
Csendőrségi egyének névváltoztatására vonatkozó 

ügyek. 
A csendőrség tisztjei és legénységének katonai szol· 

gálati jellel való ellátása. " . 
A csendőrsé~ szolgálata és szakszeru kiképzése 

iránti intézkedések, valamint az ideyonatkozó szabá· 
lvok és utasítások kidolgozása. 
"A csendőrségi szolgálati könyvekre vonatkozó 

intézkedések (a III. ügyosztály útján). 
A csendőrség öltözeti és felszerelési szabályzatára 

vonatkozó ügyek. 
A csendőrség szervezésére vonatkozó összes mun· 

kálatok; továbbá a csendőr kerületi parancsnokságok 
területi beosztása 

A csendőrség mozgósítási ügyei. 
A tábori csendőrség ügyei. 
Statisztikai adatok gyiíjtése. 
Osztályvezető: Reinle Gá bor csendőr· ezredes, a 

3. o. v. k. r. lov. e. , 
Beosztva: TY?':)nrm Jozsej 'e, .és B,zathmá?'y ~oz8~f 

csendőr· századosok . Nemethy FeTencz csendőr·fő· , ~ 

hadnagy. ' t 

• 
.. - .. . ... -. 
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. Segéd~ivatalok. Fő~gazgató: Bogdánily Ferenc/: 
ku. tan~csos! szolg. kIV. honv. őrnagy. 

E!,o,,:ved8zamve~ő8ég. Főnök: mihúlfi MiluíZfj'y 
Gyozo, 1. oszt. fohaclbiztos, e, 0. 

Magya1" k ill". állwn~i s:uímvevőszék. 
Elnök: nagy-?'úkói és kelemenfalvai Rakovszky 

István, v. b. t. t.) 1. 

HOTvát-sttlavon-dal1nát 
kormány. 

, 
orsttagos 

Bán: Hédervári gróf Kh~~en·Hédervá1'y Kin'oly. 
Belügyi osztályvezető: K1'aj6ovié Ottó. 

HOI'vát-Sttlavonorsttág kÖttiga~(f(ttási 
beostttása. 

r. Belovár·Kőrös megye: Belovár (megyeszékhely), 
Kaproncza és Körös várotlokkal. 

II. Lika·Krbava megye: Goszpics (megyeszékhely) 
és Zengg városokkal. 

III. Moc1rus·Fiume megye,' OgnI in (megyeszékhely ) 
és Buccu'i városokkal. 

IV. Pozsega megye: Pozsega (megyeszékllely) és 
Bród városokkal. 

V. Szerém megye : Vukovál' (megyeszékllely), Kar· 
lócza, Mitrovicza, Pétervárad és Zimony váro· 
sokkal. 

VI. Varasclmegye: Varasd (lllegyeszékhely) \'árossal. 
VII. Veröcze lllegye : Eszék (lllegyeszékllely) várossal. 

VUr. Zágráb megye: Zágráb (megyeszékhely), Károly-
v{u'os, Petrinja és Szülzek városokkal. 

t<,,; ".~ Ü lX' " i Iv Y,,~ 
(", * 10 .~ro ( 1 flOt1 ) 
"'- .. Kö~nv'l'~.l\ ~ . .---..p ---...----
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