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Boldog assz. hava. JANUÁR. Tólhö 31 nap. 

I I I I Nu.p Na.p 
Nap Katholikusok Protestánsok GÖ1'ög-orosz kelte ny. 

_ Ó. p. 6. p , 

:1 P . I Uj"V:IcKm··1 Ujlfv ... apja 120 Ignácz 17 5014 18 
!il Sz. lrIaki>r apát, hv. A sz. könyv. vt. 21 Julianna 50 19 

:~ v. , C Genovéva 1 C Gordius 122 D 32 NeHzto 17 4914 !ill 
4 H. Titus Titusz,Izabella 23 Krétai 10 vt. 49 ~ 
5 K. Toleszfor Simeon 24 J enö 49 23 
6 &. , V-izl'''''·f:''~'f, ,_Há,.om hil·.

1

25 NaYIJ :ILa, .• , 491 2~ 
7 Cs. R'jm., Bmnt Rajmund 26 Eyypt.1nen. 4.-8 25 
8 P. Szörény -I- Sz"v.rin 27 Is-tván 1lt. 48 26 
9 Sz. Julian Juliáu 28 20000 vértanu 48 27 

10 V. C 1 Ep. vilm'l C l pál rem. \29 Daa Ajll'6 8z'-17 48\ 4 ~ 
11 H. Higin vért. Fruktu6, 30 Anizia sz. 47 30 
12 K. Taczián, Ernö Táczián 31 Melánin 47 31 
13 Sz. Vidor , Vidor 1 Jan. Uj';v I 4.6 il~ 
14 Cs. Ril{ll', BMog Bódog I '2 Sylv"ster 451 ~ 
15 P. Rem. PAl -I- Lnski János 1) Mnlakhiás 45 35 
16 Sz. Marczel pk. vt. Marezol 4 Teokii81.t U 37 

17 V' I C 2 Ep. J. n' l C 2 Antal -1 5 E Theopeupt 17 4314 38 
18 H. Piroska Piroska 6 Epfplt<tni<l 43 39 
19 K. Kanut Iár. Babilosz 7 Ker. sz. Iván 4~ 41 
20 sz. , ~'ábiánésseb' l ]'''b. és Seb. I 8 Do,:,. György I 41 1 4~ 
21 Cs. Agne3 sz" vt. Agnes I 9 PoheuU vt. 40 43 
!il2 P. Vincze + Villcze 10 Nissz. Gerg. }l91 -1,.'; 
'!>..'3 Sz. Bold. !lS ... elj. Izal~s I 11 Teodóz 38 46 

24 1"' 1 C a Ep. Tim6tl C a Timót '/ 12 E 'Iaczián /7 3714 4.-8 
25 H. Pál fordul. Pál ford. Vl HermilnuR 36 4n 
!lG K. Polykarp Polykarp 14 ·8%(11.>. e,,·sel.' 35 51 
!l7 Sz. I Ar. sz. János I Krizosztóm 15 KI\Iib. János \ 3~ M 
28 Cs. Ml\rgit, N. Kár. Nag .• Kllroly 116 Vas. s., Péter 33\ M 
29 P. SaI. Ferencz + Juventin 17 G. Antn! 32 55 
30 Sz. Etolgnudn Mál-toub 18 Nagy Athanúz 30 57 

81 JI I C 4 Ep. N. p.1 C 4 Virgil 1:19 E Eufrázia 17 !l914 59 

A hold járá.sa. S változlÍsa. I IZltAELITA-NAPTÁB.. 

o Ujhold 3-ún, 7 6ra, 20 p.-kor 
reggel. 

]) Első negyed lll-én, 11 6. Il p.' 
kor este 

® Holdtölte 18-án 9 6. 33 p.·kor 
este. 

<r Utols6 negyed 25-én, 9 óra 
25 perczkor esto. 

Napho8SZ8 l-én: 86ra28pere-z. 
Januú,'ban" llap 16. 2p.·czel nő. 

51;;';7. Tébet, Sebat. 

4 1 Sebat. 

9 Sabb. Bo. 

16 Sabb. Besal«ch 
23 Sabb. JW,,'o 

30 S"bb. lIIi,.p«ti1l1-



Böjtelö hava. FEBRUÁR. Télutó 28 nap. 

_ Nnp ! K~tholikUsok I Protestánsok I Görög-orosz 

A hold j á.rá.sa. S vá.l tozá.sa.. 

~ Ujhol<l l-ón, !J óm 29 p.-kor 
e~to. 

:t E1sö nOllYed 9-ón, 8 úrn 41 
florezkor edo. 

~ Holdtölte 17-én, 11 óra 27 p.
kor délelőtt. 

<r Utolsó negyed 2·t-én, 5 6r& 
O Ilerczkor reggel. 

Naphossz", l-áll : O 6ra 3:2 pel'Oz. 

Fcbruoírb&u a nap 1 6ra 26 percz' 
ezol nö. 

IZRAELITA-NAPTÁR. 

5657. Sebat, Alllw. 

2 Ros. Hachodes. 

31. Adar 

6 &ibb. Te,·wna. 

13 Sabb. Teczave. 

16 Kis Purim. 
2Q Sabb. Ifi Thisza. 
27 Sal,b. Vajal.hel. 



~ ----------------.............. ~~. 
Böjtmás hava. MÁRCZIUS. Tavaszelö 31 nap. 

Nap I Kathoiilmsok I ProtestfmBok Görög-ol'osZ I l;~re l ~~~ 
o. p. O. p 

2 lL Hushagyó I Szimplicz. 18 Leo pápa] 40 4.5 
1 H' I Albin I Albin 17 ru: .. rinn~n ~ '16 4g 5 4~ 
il Sz. Hamvazó + I Kunigund" 19 Archip \ 38 47 
4 Cs. I Kázmél' A.-drl(m 20 Leó pk. .;!. 361 48 
5 P. I Jéz. t: kor. t i Ozséb, Frigyes I 21 Emt"t J ~ 34 50 
6 Sz. FJ'ido]in +, Fridolin !il'!! Jenöi vélt. :J'!! 51 , 

7 -P. \ C lb. ". A. T'I (J 1 Perpet 12SESii .... PO]Yk· 16 3015 53 1 
8 H. Ist. János Ist. J.\nos 24 Sz . Ivún f. f, 291 54 'I 
9 K. Fmncziska Frnncziska "15 Taráz 27 , 56 

10 Sz. Szeb,40v.1(. +\40 vt., S"ndor 26 POl'fir I 251 57 , 
11 Cs. 1 Konstantin Konst. Rozin"127 Prok6p 231 59 i 
12 P. Jéz. Lándzs. + Gel'gely 28 Vazul 21 6 O I 
13 Sz. Razina, E. + Ro<lerig, Ernö 1 Uárcz., Eudol' 18 (\ 1 

15 H. Longin, Krist. Langin II Eutrop 14 4 
14 1'. \ (J 2 b. 'V. Mnt'l (J 2 Matild 12El He;YChiUS I 6 1616 ~ 
16 K. CzÍliék Heribelt 4, Gel':lZÍm 1"1 fi 

17 Sz. I Gertmd, Pa l'l P"., Gertl'lld I 5 Konon l' 10

1 

7 18 Cs. Ede, Sán,l. Sándor 6 Amorii 42 vt. 8 g 
19 P. József n. a. + J6zsef 7 Efrom 6 10 
20 Sz. Joachim .:. Hubert 8 Teofilnkt 4 11 

21 1'. \ (J S b. 'V. Ben. \ (J 3 Benedek \'[) E 2 Sz.~.() vt' I'6- 2-16 13 
2!! H. Oktav., Kázm. Fmment!"s 10 Kodl'út és t. (j O 14 
23 K. Fmmen., Ottó Oktávián, Géz" 11 Sofron pk. !'i 581 11\ 
24 SZo l Böjt];öz., G. t Gábor \ 12 'l'heophllnus 561 17 

2['; Os. Gy. o. B. A'I Gy. olt. B. A. 13 Nikefor 1 54 19 
~6 P. Jézus 5 sob. t Man6 14, Sándor 52 ~O 
27 Sz. Rupert pk. t Ruppelt 15 Agúp vért. 50 !ill 

28 V. 1 04b.'V. Gun· 1 (J 4 Gedeon 116 ES Sabin vt·15 481 6 !!3 
29 H. Czirill vélt. I EuszMz 17 Elek' 1 46 ~~ 
30 K. I Guido li.hin, Guido 118 CzirilI pk. UI ~6 
31 Sz. Benjámin ! Amosz 19 fuizBán és D. 42 27 

A hold járá.sa. S változlÍ.sa.. 

o Ujhold 3-án 1 óra 12 percz
kor délután, 

1> EIBÖ negyed H-ikén, 4. ór" 
44 perczkor délután. 

@! HoldtlSlte 18·án 10 ór" 44 percz
kor este. 

<r UtolB6 negyed 25-én, 1 óra 
16 perczkor délután. 

N"phossz" l-én: 11 6ra 02 porcz. 
Máreziusb"n " nap 1 6r .. 43 percz

ezol nö. 

IZRAELITA-lll APTÁR. 
5657. Adu.', Veada.·. 

4, Ras Hachad. 
5 1 Veadar. 
6 Sabbat Pekudc. 

18 Sabbat r ajjlk.·u. 
17 EBzter-böjt. 
lS Purim. 
19 Susan Purim, 

20 Sabbat O:u<v. 
27 Sabbat Semini. 



r 
I 

Szt, György hava, ÁPRILIS. TavMzhó 30 nap. 

I I I I 
Nap Nap 

Nap Katholikusok Protestánsok GlIr~g·orosz kelte ny. 
o.p. ó.p . 

1 c.. I nug6 I nug6 !ID.:.o Szahei vért. 5 40 6 28 
2 r. I Po"I, Fer. t Theod6zia 'ill Jako.b ap. 38 30 
:~ Sz. Rikh,'Ll'(!, D. t I RiklÍl'd 2:! V nzul 36 31 

"-.l"i:-:-Tc';b.v.i:;';;';~:i C~;' Izi;0;-\~3 Jt4 Nilwll 1534.1633 
5 Il. 'I Fer., Vincz. ! Dio(\úl' 2~ Znk"i.s 32 34-
lj K. Czcleszt., Irén! Uzlj lesztin 2.'; (l!l. o. D.-A. 30 35 
7 Sz. Ármin 1'1 Epirlm • ~Ii Gábor I 28 37 
fl Cs. Dénes, Apoll. . Dén.s 127 Matl'onn I 261 38 
9 P. FI'id. sz. D. " Dőmötiil' 2S I.tván !u 40 

10 Sz. Dániol l Ezekiol, Dániel 29 Mt,rk, C.iriI ~!! 401 

11 ,r'-I ('(;I,.v. Vir,v. ! C 6L~;;-- -"13Ó'E5lil. Ján:15 2016 4!il 
Hl H. Gyula l'. I Gyul.. 31 Ipncs 18 U 
m K. normeugild Hormenegild 1 <Íl'rili., Márk 17 45 
14- Sz. Tiborc" t l l'ibor I ~ Titu8 151 407 
15 CB. N"O'lcs llWr. 1 No.zte . :~ Nikéta I 13 48 
16 P. 11I'fI!J!'I'b.t<k f N"(/fll,':',t"' .. i 4 Györg)', Jó ... I 11 4·9 
17 Sz. NallOl:ombat l AlJic,ól, neZ"Ő ' ,j Claudlu8 9 51 

18 V. C Il,;;;':t~"". (111;;;;:::;-;'(;~ : ':'G' ;';' 6-~reth6d 15 816 52 

CM) K. 1 Tivntl., ÁSHOIi 'l'ivndllr I 8 Hel'o~fion' ~ 4· 55 
1!J If. 1I11 .• r,:/I,,:tj;' 1111 ... ,:1/,,:,/;, I 7:11. G\'~l.gVI 6 M 

21 Sz. Auzelm Anzelru I' !J Eu"pyoh "" '.ll 56 
~ Ca. S6t';r é8 li:"jUR S"6ttÍr III TeJ:entiu. ~I O 58 
23 P. , Béla 1,1.. t Déla II NagYIlént. Z 58 59 
24 Sz. György vt. I (lyvr!!y H Vazul pk. . 57 7 1 

25 V. i C 1 Fel,,:," ' . II (. i ru:á~k- " :'ú E Iltésv,r/v' 14 5517 2 
26 H. I Kilit és Mam. Kilit 114 Hú .. vetltétfö 53 3 
Ilj K. ' Peregrin I Zita i 15 IlII,ovt(tlociW 521 5 
28 Sz. I Yit,uYOR V&léria 116 Agnpi.. I 50 6 
~ Cs. I ~!. Póter I Sihilla 17 Ákos 48 8 
30 P. ; _~: .. Kata~,1. ._Z86fia 18 Jimo. szerz. ~S II 

A hold jnrá.sa. s vá.ltozása. 

\9 Ujhold 2·án, 5 6ra 40 perez
kor reggel. 

:J EIR ; negyod tO,ikéu, 9 ór. 
4:~ perczkor délol.itt. 

CD HoldtlIIle 17 'én, 7 óra 42 p.' 
kor reggel. 

<l: Utols6 negyed 23'ún, 11 6r .. 
4 pero"kor e8te. 

Naph08sza l-én: 12 óra 48 perez 
lprlUsb&n .. nap 1 6ra 33 perez

ezel nÖ. 

IZB.AELI'l'A-1'I'AP'l.'ÁB., 

3 1. Niszún, S. T. 
10 Sabbat 1I1pczo,·n. 
16 HU8vét ünnepi előest. 
17 Hus1:(:t 1tJ-IoIH!1)' l.:ezlZet.(>. 

~~}H""'Vét iinnep 2 no.p. 

20 21 Chol H.mmoed féJÜnnepel:. 

22 
23 B11.<1JL't " .. "ep 7 Olal'. 
25 Hus·vét 1tnnep vége. 



Pünkösd hava, MÁJUS. Tavi\szutó 3111llp 

Nap Protest6.nsok I Görög-oroB. 

1 Sz_ 1 Fül. és J"k. 1 Fülöp és Jak8bl19 János 14 4517 10 ;. 

2 v./ 0.2.MLB.Ath.j ú 2 N.-Atanáz /20 E 1. Tivadar 14 43/ 7 l!! .f 
3 H. Sz. -I- foltal. t feltal"l"." 21 J anuáriuB 42 13 *-
4 K. Fl6ri{m vt. 1 FI6lián 22 Paraklit 40 14 ' . 
5 Sz. V. Pius pápa / Gotthúrd 23 Glliil'gy 'lJt'l 39 16 
fi cs., Hermin" Dam. János I 24 Szabbás vt. 117 1 17 
7 J'. Szaniszló vt. + Szaniszló 25 MdTk .,)(mg. 36 l S 
8 Sz Mih fö"n m Alozén 26 Simeon 34 19 

9 V'I 0.3.J.SZ.J.o.\ O 3 Gergely 
10 H. Antonin Antonin 
11 K. Beatlix, Mam. Beatrh 
12 Sz. Pongrácz vt. + I Pongrácz 
13 Cs. Szervácz pk. Szervácz 
14 P. Bonifácz vt. + Bonifácz 
15 S •• I Izidor, Zs6fia Mózes, Zs6fia 

16 V. 0.4.0(lut. J.104Peregrin 
17 H. Torpét, Liber. \ PaBkíU. 
18 R. Venullcz, Íi:rik Venanc. 
19 Sz. Iv6, Sára Iv6, Sára 
~O Cs. Szent Bernát Bernardin 
21 P. 1 Kant. B6dog ti KonBt. és Ilon n 
2~ Sz. IIonn, Julia Julia 

27 E2 Jázon,Sz. 
'l8 9 vértanú 
'l9 S.6szlp 
30 Jakab ap. 

1 M.tj. Jerem. 
2 N. ;,than. hal. 
3 Tim6t é. M. 

4E3Pelágia 
5 Iréne 
6 J6b Hzenvedő 
7 Vizszentelés 
8 János ev. 
91zsá.iá. 

10 Zel. l:iimon 

4 33 7 'll 
31 ~ 
30 !!4 
28 !!5 
'l7 'l6 
25 27 
!!5 28 

4. '!l417 30 
~~ 31 
21 32 
20 3H 
19/ 3.1j 
18 36 
17 37 

23 V'I 0.5. RO(J. D. J O 5 Dezső /11 E 4 Mocz vt' 14 16\ 7 38 
24 H. J oh.Eszt.1 . Eszter a Epif6.n 15 38 
25 lL Orb6.n Pk./ ~~; Orbán 13 GUc.elia 14 43 
!l6 Sz. N eri Fül. . Béda 14 Izidor 13/ 40 
27 08./ ~illlozó CStit' l Ál(Lozó CSilt. /'5 PalrómiuB / 12 41 
28 P. Emil vt. t Emil, Vilmos 16 Tivadar 11 42 
29 Sz. Mnx;miún Maxim 17 Andronik 10 44 

,';0 r. l 06&.N.,E. l 06Nándol' !18E5Pét.éBt. 14101745 
31 H. Petronella Petroneil.. 19 Patriez vért. 9 46 

A hold járása. s vá.ltozása.. 
G Ujhold l-én, 10 6r .. 3 p.

kor este. 
II Elsö negyed 9-én, 10 6ra 

53 perezkor este. 
® Holdtölte 16-án, 3 6r", 11 p.

kor délután. 
<r Utols6 negyed 23-ún, 10 6ra 

51 perczkor dálelött 
f) Uj hold 31-on, 1 6ra 42 p.

kor délut6.n. 

N "'phO.B'" l-én : 14 6r .. 25 percz. 
Májusban .. nap 1 6. 12 p.-czel nő. 

IZRAELITA-lITAPTÁD.. 

5657. Nis~á,., Ljm" 

1 S. A.clwe Mósz 
!il Ros. Hnchode. 
3 1 Ijar, R. H. 
8 S. KecZos i11. 

15 Sabb. Emo1'. 
20 Lag Boomer 
22 Sabb. Beha.' 
29 SItbb. Becl",Twt 
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JUNIU S. Nyá.1'elö 30 nap 

N .. p I Katholikusok I Protestlnsok I Görög-oroB' I ;.tfel ~~~ 
I U. p . U. p . 

U;.. li ~:"a~~lIria I i~:~:'~sz II ~? i~:!~~~éIl:"I=~]I':7-~ 
:3 as. Klotild Klotild 22 _.jfrlo.~" csüt. fl 49 
4 1'_ Kerény pk. ·1 Kerény 23 MiMly pk. i 7 50 
5 Sz. Donlfáoz ·1 llonifáez !l4 Sim. éH Nikit.:1 7 50 't 

- (j Y. I C Piial< • .""". ! C PÜllkl;.O<h •• !2a E (; flz. I;!-:t'-I-46751 
7 ll. oP",.1.:..I",'tj'/j l--üJ,ldjs(t It. ~ü KOl'IHles 6 52 
8 K. Medárd Medllrd 27 JAnos pk. 5 53 
9 S •. I Prim. Háli'· t Feliedim '!s Nic.etM 1 5M 

10 0 .. / M ... git I Mnrgit : S>() Teod6.i" 4 M 
II P. Barnabru. t I Burnabás I ilO Izsúez "p. 41 55 
a Sz. Fak. JÚno. t , Antonina . Hl Henn_iru. 4 55 

l3Y. fC 1 sz.--if.~-:I-c-&t.n;;;:;;:r!.-J';-E. 1';":_ 1'. 4, 417 55 
14 H. ; N. Vazul Vruml I ~ P,,"l.,. "e,fo 4 56 
ló K. VM. Mou.szt Vid ' :1 l'oula BZ. , 4 57 
16 S7.. ReGi.i l'oroncz , JUS7.tlna I 4, Motro!ún " 41 57 
17 Cs. U''''"'I' ' najner 5 Dorotheus 4, 57 
18 P. Mllrku.. ti MorezoIUln G Hesszárion 41 57 
~~ ~ __ J ~Lá;·!w. !,~!: __ .'!.~.!-'~o~_?_t ______ ~ 
20 ,r. l C 2 Szilvér I O 1 SEU'Ól' ! S J~ 1111;'.,1.. ·v.1 4, 4 1 7 58 
21 n. GoW!. Alajos Albán 9 AI .. , ., Czirm 51 59 
22 K. Paulin, ,\k. P"ulin, Ako. 10 AIlt6uina 5 59 
iS S.. SEld6n., Zél10 I Edlltrud II B"t • ... Bam. 6 59 
~'O.. JánoB .. ül. Ivún IS! Onll!er, Péter G óli 
!fi P. JéE. sz ... lvo 1 Vilmos l~ Aqullina 6 59 
!!6 SL J&nos é. Pál JánOK és Púl 14 Eli.",UR , 7 ' 59 

' ;J7 Y. , 03 LászI6klr.1 () 2L., 7nlvó-1 I5E2 Am08Z ; 4, 7 / 759 
!lS H. II. Leo pp., Ir. ' Irouells 1 1~Tikhonpk. I 71,o-,f5!l 
29 K. I Nt .. ,· Ilo< pdl l Péter és Pál 117 Man6 vért. S " .59 . !J Sz:,. PAl ap. smléke Púl "p. emléke , 18 Leone. vért. 8 · 59 

A hold já.rása. S vá.ltOZ8.sa.. 

:t E1s6 negyed 8-iln, 8 6ra 19 
p01't\üor reggel. 

~ Holdtölte 14-én, 10 6ra 18 
perczkor .ste. 

~ Utol86 negyed ~'ón, l ~ 6ra 
40 pereskor ójfólután • 

• UJhold 3O'ón, 4 6r" 11 p.-kor 
reggel. 

Naphoasza l·én: 15 6ra ml Jloroz. 

A. Ilap jnn. !l-ig még 15 p.·czel 
nő 8 azután 3 perozo.el fogy. 

IZU.AIlLITA-]i APTÁU.. 

5657. Szi'IJá ... 

1 1. Sziván, R. H. 

a Sabb. BamoWba,-. 

(; Ch.afl Hasobtloth ~. 

7 Chay Hasobltoth II. 

12 &Wb. Naszo. 

:l9 Sabb. Be"alotha. 

26 Sabb. SelacI •• L. 

30 Ros. Hachod.s 



Szt. Jakab hava. JULIU S. NyáJ'hó 31 nap. , 

Nap I Katholiknsok I ProteBtánsok I Görög-orosz 

~ ~~'I ~!~f~~l B.·A. II ~:~~l~ .. A. I ~g ~~~~~l ~1.~st. 1

4 1~ 11 7 ~I· . 
3 Sz. J{,cz .• HeHo,i. Jáczint I 21 .Tulinn vt. • 10 57 ~ 
4 1'. \ C4 Jez. S"'. 'v. 1 G .1 Ulrik '!~ E3 Özséb. vt.!4 1117 57 
'65 H

K
." Czh': ~s Metód. Ch" ~s M., Sal' .. ;'3 ~gl'ippi!l[\ v. 1~ ~7 , ~ 

rZSa)aB pr6f. Iz"HlB _4 &t Iv«,. s:;. 13 ii6 . 
7 sz. / Vilpolcl Villibnld <!!5 FelJr6nb / 14 ~ 
8 Cs. EI·z.ébet ldr. ) Kililm :!ü The'B. D{,vi<l 141 55 ' 
9 P. Antónia, L . + Czir. Ludo,.ika '27 Sámson 1"'1 1\5 

10 Sz. A.mália 8Z. Amália. 7 r",;rl !:!S Cyrt1S es Jim. 15, 55 

11 1'. ·C.; r:rius, i-I C4 Ph.z., EI'-'~))E.j-P<!t ... I;;Ú 41Gi7 5\ . 
12 H. Helll'ik Henrik 30 If! (/jJ . !'sill. 17 53 
JS K. Jenő vért. .Tenő 1 Júl. liÓZIDll 18 n~ 
14 Sz. Bonavent. I Bonaventura '2 B.-A, meze 10 51 
15 Cs. Apost. oszl'ls, I Apost. osz. <1 J "czint vt. 20 51 
ll, P. Karm. B.·A. -} Rúth .j, Krát .. i Andrns 21 !iQ , 
17 Sz. I Elek. Endl'e Elek I 5 Mt\,1;ha özv.: '221 49 

18 1'. i CG Lef/s<o.III. C5Fl'i!:yes T-áE5Szizoesz 1 42~1 74S 
19 H. . Paul. Vincze Rulina, Juszt. \ 7 ~Ial. Tamás I lll, 47 
'lG K. ~largit, Illés Illés S N. Prokóll vt. 25 47 
~1 Sz. Dímiel pr. Dúniel, Paula !) Panel'úcz "'it. ; 264ft 
2<l CB. M{,ri~ Maglt. Mál:i~ il'fngcl. 10 Nik. 4'() vt. 'I 271 « 
20 P. Apolliu:'1tl' + Apollinár ! 11 Eufémia. ~8 48 '" 
24 Sz. Kl'isztina vt. I Krisztin" i H Proldusz 30 4~ -f' 
251'. \ C7J~k"bap. I GGJakab 113EGGábort. / 431 1741 

97 K. Pautele Vél't. Pnutrdeoll I 15 CZ61'iák 3H 38 
26 H. Anll~, B,-A. n'l Aun~ 14 AquiJlu ap, 221 40 

28 Sz. JnC30 l.l(~pa Incze l JS Athellogéll 341:rT 
!l9 Cs. MÚI'tl", sz. I ~Ul'ta ' 17 Marinn I 36) 36 
30 P. Abdon, Szen. 'f Judit I 18 Eroilhíu 'fl7 36 
<ll Sz. Loj. Ignác". Ge1'lU:lll 119 Dius, Makrin(\ 38 :ll 

A hold járása. s változása.. 

31 E1Bö ue!:yed 7 ·én, 2 órs 
48 pP.rozkor d. u. 

(';J Holdtölte H'én, (5 61'a 9 p.' 
kor reggel. 

(i; Utols6 negyed 21·én, 4 61''' 
25 perczkor d. u. 

q) Ujhold 29·én, 5 6ra 14. p.' 
lor d. u. 

NSllhoSBZS l·án: 15 óm 4,9 peroz. 
.Tuliuabr.n a D3p 53 peTczczel fofJY. 

IZRAELITA-NAPTÁB.. 

565',. Ti"m"lsz, .Ilb. 

1 Tamu8z, R. H. 
3 St,bb. I«wachi 

:10 Sal,b. Clmhk<tt, 

:17 Std,b. Balu,7" 
IS Böjt. templ. elfo 

24 St.bb. Pinchas;.:. 
:Jű 1." Ab" R. H. 

31 S. ]JIrIfTt. lll,.,,,,, 



II 

Kisasszony hava. AUGUSZTUS. Nyárutó 31 nap. 

~. h • I Nap I Nap .::."~ I ~at oh~UB~k '. Prot:tAnBok Görög-orosz ~~I~~ ó~Yp. 

TI', -C 1>1 ~. sz. Pét.j r. 7 Vas. Péter 20 E 7 Illé .. pr. 4 39 7 3:2 
- n. PorczlUuku!a GOHztáv 21 Simeon Ján 40 31 
a K. I I.t,í", r. vt. Eletlz:!r !1!2 Mária' Magd.' 42 ~II 
4. Sz. Domoko. Domok08 23 F6káz 43 !lS 
5 CH. Ba,i n. A,s.. OBzvőld ':!4 Kriaztiua 44 26 
G P. (Trunk 8zinov. -'I Urunk .zlnev. , ~; Anna 461 9!4. 
7 Sz. Don., Kajotán Kajetán, Ulrik 26 Hennolau8 47 23 

S r. (' 9 B.A Alt. elJ C,irjék 127 ES p;-w.-I~ 7 ':!! 
9 B. Homita, Em • llomán 28 Prokol', Nik. 49 26 

JO K. L6r1uc •• t. I Lőrincz 29 KalJinl!. 51 19 
lJ Sz. I ZsuzsAnna 'l'ibo,' 30 Szilva,' I 52 17 
J2 CR. RIí",a KIúra, Zou? •• ' 31 Eudoetim 'j 53

j 
15 

J:l P. Ipoly t Ipoly I 1 Ally. mehár 55 14 
14 Sz. Ó'RÓb ,ért, I ÓZ8éb ' ':! R Istvan er. 56 ll! 

JI; 1'. -, ('10N--:n.~J. ' 09N--:B.-:;:- :ll~;I~áez, D' j4 57 j7 11 
IG II. I R6kus JÚez. I n6ku8 47. syerm.k vt. 459 9 
J 7 K. L!b.rát ap. Liberát 5 Oziny 5 O 7 
HI Sr.. Ilona cs.-nú Ilona 16 lh·8zinev. I 1j 6 
19 CR. , Lajos pk. S1.ebald 7 DomeliuB I il 4 

2() 1'. IN/u,í" I •• ir. t Z.tr,í .. I •• ;,.. SIstv. m. kir. 4 2 
21 S.. Born~t ~pl\t Sámuel, Adolf 9 J\1át)/á. ap. 5 O 

~ V. - ('11 J fJlÍ"--:;;:ClO Filib 1 0 1': i'i) Lőrinez l 5 716 58 
!!:i H. nenic.! Fülöp Farkas, ~t\ch. 11 Enpol S 56 
24 K. Bertalan nert.Jan Hl F6kius 9 54 
2.', 870. l I.aj08 kir. Lajo. IH MaIimllR I 101 52 
~6 C.. Hrunuel prff Z.Orln 14 MikhéM 12 50 
27 l'. Kal. J6z.ef ' aebhárd 15 N. lJ.-A.. 113\ 40 
~ ~.. Állo.ton 1'. .~Il'o.ton 1I1Izzták 14 47 

29 r. I (' 12 lan. tej. (' 11 Ján. 1ej. 17 Ji: II Miron 15 16-16 iS 
:UJ IL I Limai Hóza I H6zn, nebeka I JS ~'16r éR Laur. 17 43 
:U K. } laJ,mund n~jmund_ II!.And,·á..!..~ ___ 18~! 

A. hold jári8~ S v8.ltozása. 

:J Elsa negyed 5'ón, 7 óra ~1 
perezkor 06~ • 

(v) Boldt/llto E!-én,3 óra 39 p.
kor dólntún. 

~ Utolsó negyed 20-án 9 óra 
46 perczkor déleiött. 

~ Ujhold 28· án, 4 6ra 45 perez
kor reggel. 

NaphO'.ZA l'ón, H 6ra 53 perez. 
Aogn."Lusban a nap 1 Óra 31 p.

.ql1ogy. 

IZRAELI'l'A-llAP'l'ÁB.. 

5657. Ab, ElTul. 

7 SIf1J1'a Deba1";,w. 
8 Böjt. tompl. elég. 

13 Ö"ömnap 
14 Su"',. r"etclum,. ... 
2l Sflblud E1U!lJh 
28 Sftblmt ReeI.. R. H. 
~ l ElnI, R. H. 



j 
,I 

Szt, MiMly h~v3., SZEPTEMBER. Ős"elö 30 nap, 

Nap I Katholikusok \ l'roto.t6.nsok I Görög-orosz \ ~~o l ~i. i 
1 sz./ Egyed. ap. I Egyed I !lU Sámuel próf. I ;';~ ~. ~~ l 
~l Cs. AbsoI., Justus Jusztusz 121 Thad. ap. 21 ~7 
3 P. Mansyét t I Hildegn>'d 2:1. Ag"tOllik I ''''I 35 
4> Sz. Rozália RozáIin) M6zes ~8 Farkas 2;' Ha 
.') r. II 013 Uj'YII'''' / o 12 HerkuleS/24 E 12 Eutik I' 5 !l516:i1 
6 H. Zakarj ás pr. Zabriás !l5 Bertalan ap. !l6 ~9 i 
7 K. Regino Regiua !i!6 Adorján 28 ~7 

S S.~. Xi><tSszony / Korbiniún !l7 Poemen I 29\ '!5 
9 CB./ Gorgon, Br. Gorgón /28 Mózes rom. 31 23 

10 P. Tol. Miklós -I- Jodók 29 &ot.Iv,'''' lefo 3;2 ~I 
11 Sz. TeoclÓra Teodóra 30 Súndor 311 19 

12 Y. \014.8 . ..1. .... 11,. C 13 GUi;U;- \31 E Ú B.·A. ö' 15 35\-6-17 
13 H. hl"tarn, Mór Amát 1 Szel'l" Simon 36 15 
14 K. Szt. -I- felmag. Szt. i· felm"s. 2 Mamánt 37 H 
ll; Sz. Hiluegárd lí. -I- Nikoméd II Antim \ 3\) 10 
Hi CB. \ Eufémia oz, \ Eu!émia I 4 BulJilús érsek 401

1 

8 
17 P. Lambert ap_ t Lambert 5 Zakariás prM. 41 6 
18 Sz. K. J6zs., 'l.'it. t 'fitu" I (; Cgod. iYIih!.ly 43 __ ~ 

19 1'. \ O 15 Jan. \ 014 J&Il.,Szid.1 " E 14 ~zó?óu /5 4.t16 2 
~O H. Euszták ,'ért. l!hlS .. t:·~k I S Iíis(lss:~()n!J .{,:) O 
21 K. M<1t!> npost. M;ité 9 JO<1kim, An. 47 5 58 
:!l~ Sz. Vili. Tamús M6ricz I 10 Mellodól'~ I 4.81 ú6 . 
!l8 Cs. I Tekla I TekIn /11 Theodóm 50 58 t 
!l4, P. Gellért '1· Gellért 12 Autonom 5l 51 
25 Sz. Kleofús I Kleofú.s 13 Soma sZl'edes 52 "9 

:!6 r. I G 16 lJIrí. 7 f'l C 15 J,,"ztinl> li4El~$S •• i1('I.1 5 51'1 fl ~7 
27 H ' I Kozma é, D. Koz. Dömjén I 15 Nikét. I 55 40 
~S K. Venczel kir. I Adolf, VCllCzel

1

16 Joz"flLt I' 56, 48 
!ln Sz. MihtllyfűangJ' Mihúly föangy. 17 Zs6fia 581 41 
30 Cs. Jeromos Jeromos 19 Ari.dlle 59 39 

A hold jál:ás:!o S vá.ltozása. 

]l Első negyed ~-o\n, 12 6ra 
30 perczkor éjfélután. 

~~ Holdtölte ll-ón, 3 óra !!8 p.' 
kor reggel. 

<r Utolsó negyed 19-én, 4 6ra 
7 perczkor reggel. 

(9 Uj hold ~6·t\n, il órn 3 percz
kor délután. 

Naphos"za l-én: 13 6r .. 19 percz. 

Szeptember h6ban a nap 1 6rímu 
és ~9 perezezel fogy. 

IZRAELITA-NAPTÁR. 

4 Sa.bú. Botti". 

11 S"bl,. IG.-Tec:J:e 

l S Sabb. 7):1-1.7 ... 110 

25 S~f.1)b. ~T,icZ(ll).- rllik/cf'll 

~6 Ujév előest. 

27 1. T-i,"H'[. 56GB. Uj,·v 

29 Ros H(lsouoh 2. 'JI.. 

29 C.om Gednljnhu 



l-.. ... " 

Nap 

l 1'. 
t S •. 
3 Y. 
• H. 
SK. 
8 Sz. 
70s. 

' 81'. 
9 S •• 

OKTÓBER Ószb.ó 31 nap. 

I KatholllrnBok Prot"BtánBok I Görög'oroBz 

Remig. érsek ti nomig 1 19 TrMm vért. 
O~.Leodegár Leodog'ár__ '!o Eusztrát 

0.170/v.". C 16 Knndid \2111) 16 Kodmt 
Assz. Ferencz Feronez 9:! FókAz p. 
Karoln,Placz. Aurél,Plnazid 23 Sz. Iváu fog •• 
Brun6 Brun6, FrigY' 1 2~ Tekla 
Ágost, Amália Amália !l5 Eufrozina 
Brigitta t PoJágla !!Il Rit. JánoB 
Dénespk. Dénoa 'i.7 Kl>llistrat 

Nnp Nap 
kelte 6.'";. 6.u. 

i6 015 ln 
2 35 

6 3 
5 
6 
7 
9 

10 
12 , 

533 
3 !il 

8 
30 
!! 
~6 
!u 
ft 

10 r. 018 B. Jl'er. C 17 Godeon 28 E 17 Kariton 613 52 o 
II H. Plaoz., Bnrgh. PIncz., Burgh. !!ll Ozlrjék rem. 14 18 
lt K. Mlkaa pk. Miksa 30 Gergely pk. 16 16 
18 S,. KéJmAn, Ede Kálmán, Eel. 1 Okt. B.-A. o. 17 14 
U Oa. KaWszt p. Kalliszt II Oziporj{m 19 13 
161'. 

~=t 
t Toréz 3 Aron. Dénes !i!O 11 

.16 Ba. Gallu"" 4 Hierothous !2 9 

17 Y. O 19 Hedvig I C lS Hed.1g 5E1S Knritlna 623 57 
,18 B'. LukAas ev. Lukács 
19 It. AJk. Péter, N. Luczius, Nlmd. 
!II Ba. K • .Tán., "Vend. Iréne, Vend.l 
II Oa. Omo1:raaz. OlBolya 
• ..,P; Kordula IlL t Kordula .',a .. XiII. János XaplutrAn 

~~~ OSWBiUel 

6 'l'amAs ap. 
78,o1'giu. 
8Pelogia 
O Jakab ap • I 10 Eulamp 

1111'ulöp ap. 

25 
26 
28 
29 

Sl '" 32 

4 

5 
3 
! 
O 

58 
6 5 

540 
53 1~ JIlii8án;m .. 

..l>ometer;'l>. 
Krl, ánt, Vilma 1:-1 Korp6.cs 35 
O 1.D :RÁf.,SEa. 12 E 19 Pr6bus r II iM, 

Dömötör 14 P' .... M;::lu:v,. 37 ;-51 
~~ \IlRbID& 

OB. lUmoii"ü.Tuda 
:P. N6íéiIaa t 

Szabina 15 Euthim 38 5 O 
7 4 

46 
AlO'&. ZeÁ."?i;..obla 

Simon 6. Juda 16 Longin \ 40 
Nárc"lu 117 Oz •• "" pr6t. 41 
Kolos Ji! Lukács ev. 43 0\4 

43 a1 Y. O»::UlI •• II.e.1 020R~.e.ü. 19E2,! J~lpl·.16 " 14 -
-

A hol/ljárása S változá.sa. IZBAELI'l'A-NAP'l'ÁB. 

J E186 negyed 3'án, 6 óra 48 
15658. Titn'i, Mal·~ll·eS1J. 

percakor reggel. 2 Sill,b. Haazillu. 
ü Jom JíiplW'''' Gil Holdtölte 10-<!n, 5 6ra ÖS p.- 9 Sabb. T ..... l .. "h 

kor .. to. 1.1. ClulfI H'Mz-uld.,ot 1. n • «: Utols6 negyed 18'án, 10 óra 12 Ch(f,!I II(t.szul~l,"ot 2. 'n. 

'!5 perczkor oste 1<l-13 Ohol Hamood, félUnnepe k 

" Ujhold 26·án, Hl óra 0\4 p.' 16 ,"abb. Chol H""..oca 
kor élfélutlm. 18 Hosanah Rabbah 

19 &imellatli T/uw" 
- NAphoaaEa l-én 11 6ra 87 percz. 23 Sabbat Be''6SUh 

Októberben .. nap 1 óra 38 porcz' 27 1. MarcheBvan, RoB. Hach. 
ezel fog;. 30 Sabbat Noaeh 



Szt.-AndrIÍH hava. NOVEMBER. Öszutó 30 nap. 

Nap I Katholikusok I ProtestAnsok I GÖrög·ol'OSZ 
N .. p Nap 

kelte ,ny. 
Ó. p. O. p. 

1H. ll1·L'ld.eJ1..s~. Miuas •. ,Vidor I 'lD Al·them Vél·t. 646 441 
2 K. Halottak cm.l. Viktorin.GottL '1!1 Hilárion 47 40 
3 Sz. Viktorill, Ida Pirmin, Ido. 122 Aczerb 49 39 
4 Cs. Borr. Károly K.lroly !:lS Jak. Jéz. l'Ok. 50 37 
5 P. Imre herczeg t Imre 24 Arethas 5~ 55 
6 Sz. Lénárd hv. Lénárd 25 Marezián 531 U 
7 V. 1 022Engelb. I 021 Ad.,Eng. 26 E21 Dc)uet. 655 4 3~ 
S H. Gottflied pk. Gottfried ~7 Nesztor 56 st 
9 K. Tivaaar .t. Tlvad",' \l8 Forencz .ért. 58 SO 

10 Sz. Av. Amlráa Luther Mtírton !!9ÁbmMm 59 29 
1 l' k 7 1 9:1 1 Cs I Má ton p. \ Málion 30 Zenób é. Zen. 
12 P. Emilia + Jónás 131 Sztakisz I !!41 !6 
13 Sz. Szaniszló hv. Árkád. Birie. 1 Nov. IL é. D. !ilii 

14 r. ! 023B.A.O.\C22JUkUnan 2E22Aczind.7 5 4~ 
15 H. Lipót örgróf Lipót 3 Ac.epszima. 7 !til 
16 K. Ottmár Ödön. Ottmár 4 N. Joannicius S!!l 
17 8Z. \ Csud. Gergely I Hngó, Alfens 5 a nlaktion 10 20 
18 Cs. Ott6, Jolán Ottó, Géz" 6 Pá! pk. 11 19 
19 P. Erzsébet a. t Erzsébet I 7 Lázár I 131 18 
20 Sr.. Val. B6dog Emilia, Jolán 8 Mih.fCatlf!1J 14 17 

.~·t 1"1 024 B.-A. be. 023 B.-A. be. 9 E280neZiforl7 16' 4 11~\ 22 H. Czeczilia Cziczele 10 Rrns"t vért. 17 6' 
~3 K. Kelemen Kelemen 11 Géza. Menna 18 15 
24 Sz. \ Kel'. János :Kr\zog6n 12 Alnm. Jállos 20 l' 
~5 Cs. Katalin Katclin 13 Ar. Bz. Jllnos 21 13 
!!6 P. KonrlÍd + Konrád I H Fülöp ap ost. 231 li 
27 Sz. Ákos, Virgil I Virgil 15 Gm'iaB !!4, 11 

2'; 1'.1 C 24d1J.H's·1 02 8zost .• RUf·126E24 Mátéa'17 ~3 1 4 1 
'i9 H. Szatumln, N. Noah. Szatnrn. 17 Naz. Gergely 26 11 
30 K. Andrl\s aposto A.nch-ás 18 PIáló, RomIÍn !PS ..E 

A hold já.rása s változá.sa. 

II Első negyed l-én, 3 6. 53 p.
kor délután. 

@ Holdtölte 9·én, 11 óra 6 p.
kor d. e. 

<r utolsó negyed 17 ·ikén, 3 Ól'" 
18 perczkor d. u. 

& Ujhold '!4-én, 10 6ra 36 p.
kor d. e. 

Naphossza l-én; 9 óra 56 p. 

Novemberben a nap 1 óra 13 p.
ezeI fogy. 

IZRAELITA-NAPTÁR. 

5658. Ma,'CheS1J. I{i.1l1e~. 

6 Sabb. Lech LecT/((.. 
13 Sabb. VlfjjeJ'lf. 

20 Sabb. Olwje Sl<mh. 
!25 Ros. Haohodes. 

!!6 1. Kiszlev . 

27 &Wb. TltOltl(}th. 



'. 

~l\riBa s válto.sa. 
3tE1iO DllD'e4 !-én,' 6. 81 p.' 

kar-reaal• 
~>lI'lIIdtlllte 0·6n, 6 6ra 11 p.' 

toruggeL 
~.:ratoll6 n"81od 17·ktln, 6 6ra 

88 pa:onor xesgeL 
• Ujhold iS-An,9 6ra 11 p.·kor 

ene. 
:J EII6 n'81od BO-An, S 6. 43 p.' 

ltor este. 
ljapbOIl&& 1·én: S 6m f,! p.r .... 
'1) emberben a nap m6g IS p •• 

oul fora, !Hól 6 p.· ... el nIS. 

/1657. Xebetll, Seb«t. 

2 Snl,b. Va<l.·«. 
4 1. Sobat. 
9 &lbb. Do. 

16 &lbb. Besal,wh • 

23 Sabb. Jltlwtl. 

80 &.bI •• 1I1·;".patbn. 



A felséges uralkodóház. 
Uralkodó felség: 

a Ferencz József m,~ztrini császár, Csehország, Dal
!p~", Horvátország, Sziavollin, Gnli~zia, Lodomélia 
... !\lyria Jrirálya, osztrák föherczeg stb, és Mo.gyarorszÍlg 
~ll ~a.; szül. Schonbrunnball 1830 aug. i8-án. 
Tt6lÚ'a.l~ll!tt na.gyb9.tyja V. Fel'dinálld kÜ'ály loköszönése 

848f:deczember 2-án, magyar királylyá koronáztatott 
867 junius 8-án Budán. 

EelBPuCIJ 'n"je : 

~6be~ikse. bajor herczeg leánya, szűl. Possenhof
banJ837~ M-én, egybekelt 1854-ben ápr. !!4-éll, meg
..... " ... ,,, .... iOft ~867 jun. 8-án Budán. 
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Rctincr, tcíbOl'szerllftgy, II cs. kir. LandwehJ: főparancs· 
noka, az 59. sz. gy. ezred tulajdonosa. 

Lajos Viktor, altáb., a 65. gy. ezred tulajdonosa. 
IV. Ferdinand, toskanai nagyherczeg, alt. a 66. 

ezred tulajdonosa. 
Fe'/'encz Ferdinand, estei herczeg, altábornagy, ,1. 

ezrecl tulajdonosa. 
Jenő, oltábornagy, a 4. 6s 41. sz. gy. eZl· . tulajd., a 25. gy. 

hacloszt. parancsnoka. 
Ká?'úly L5t'Oán, ellen·tengernn.gy, II 8. sz. gy. ezr. tulajd. 
Otto, vezérőrnagy. a 10. lov. dandár par., az 1. ulan. 6. 

tulajL1onosa. 
Dip6t Salvator, vezérörnagy, a 13. tüzér danel. par., II 

18. gy. ezr. tul. 
Lajos Salvator, ezredes, az 58. sz. gy. ezrecl tulajdonoll!\. 
Ferencz Salvator, alezr. a 15. sz. cU·ag. ezredben. 
Ferdinand, százaclos a til'. vadász ezreclben. 
Lipút Ferdinand őrll ,~gy, az 1. sz. tiroli cs. vaclász ezrct1b. 
JiÍzs<,j' Ferdi1uíncl, főhadnagy lL 03. gy. ezl'. 
JózsI'( .Ágad, főlmc1nagy II 79.. sz. gy. ezreclbeu. 
Albrecht Sa./vatoT, szí\Zad. fl, 11. sz. huszár ezreclboll. 
Péter Ferd-inál/d, főhadnagya .j.1. sz. gy. ezrec1beu. 

Névnapmutató tábla. 

Ádám dect. 24. 
Adél doc?. 20. 

Ü
OU jnnius 17. 

o gnes január ~1. 
OstoD aug.28. 

o • 04 - 08 máj. 7., JUD. __ o 

Alaios jnn. 21. 
Alowa JUD. 30. 
Alberhprilis í. 
A1adár okt. 1. 

-:Amália á rilis 't. 
..&!Dbras Apr. 4., deCI:. 7. 
ADc1ris nov. 00. 
..&.mia julius ~6. 
Antal ~paduai) jun. 18. 
Ailto..qremete) jan. 17. 

~.üt6Dl8 májWl 18. 
4ranka deGlI. !. 

~ Aipád 'nov. 27. 
Aurél den. 2. 

Dénes okt. 9. 
Diimiitiil' ápri1l~ 9. 

Eduí\l'Cl (Ede) m'll·c?'. 18. 
Elek julius 17. 
Eleollóm fehl'. 9.1. 
Etolka mlÍl'cz. 9., decz. 19. 
Emma ti.priiis Hl. 
Emil okt. ll., nov. !!4. 
Ernő pk. jun. 12. 
Erz,él,et nfJv. 19 . 
Év,\ ,lee?. ~4-. 

FRrka~ okt. 31. 
l·'erdinánd május :JU. 
}o'erem:z sal. jan. 2\). 
~'erencz assisi okt. 4. 
Fereucz puullÚ í.pr. !!. 
Ferenoz Xav. decz. 3. 
F16m máju. 4., nov. 28. 
llrancziskn r6m. mlÍl'cz. 9. 
Frigye~ m{uczins 6. 
Fülöp Illájus 1. 

Gábor mlÍl'cz. 2-1-. 
Gergely mlÍl'cz. H. 
Gizell:llu{.jnR 7. 
Gidó márcz. ~S. 
Géll'\ j,\Il. 16 .. mlÍrcz. !!3. 
Gyöl'g~ike május 31. 
G) Öl'gy IÍprilis 24. 
Gyula típrilis El. 
Győző febr. 25. 

Holén aug. IK. 
Henrik jnlins I~. 
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Henriette márcz. 16. 
Hermin április 7. 
Hel'lUall Aprilis 7. 
Hugó ápl'ilis. 1. 

Ida szept. 5. 
Ignácz Loy. julius 31. 
19nácz febr. 1. 
Ilona aug. lS., május "1.2. 
Imre nov. 5. 
b'én szept. 18. 
István aug. 20., clecz. 26. 
Iván jun. 24. 
Izabella jau. 4. 

Jakab máj. 1., julius 25. 
János üeez. 27. 
János amnysz. jau. "2i. 
Jáuos fej vét fiug.29. 
Jáuos kereszt. nov. 24. 
Janka május 24. 
Jenő jul. 13., nov. 18. 
Jeromos szept. 30. 
Joláu jul. 24., nov. lS. 
József márczius 19. 
JónRs uov. 12. 
Juclit elem'.. 10. 
Julianna febr. 16. 
Jusztin jnn. 16. 

Kálmán okt. 13. 
Kázmér márcz. 22. 
Károly nov. 4., jan. 28. 
Kataliu ápr. 30., nov. 25. 
Kal'olina jul. 14. 
Kelemen nov. 23. 
Klára aug. 12. 
Klotild junius 3. 
Konrád nov. 26., lebr. 19. 
KOl'llólin jun. 3. 
Kristóf márez. 15. 
Krisztina jul. 24. 

L~jos királyang. 25. 
Lajos püspök aug. 19 
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László jun. 27. 
Leander febr. 2S. 
Lenke május 22. 
Lujza febl'. 9. 
Leona április 22. 
Leó április 11. 
Lénárd nov. 6. 
Lidia febr. 12. 
Lipót nov. 15. 
Lőrincz aug. 10. 
Lucza decz. 13. 
Lukács okt. lS. 

Man6 márcz. 26. 
Marczel jan. 16 ,jun. lS. 
Mal'git jan. 28., juL 13. 
Mária Magdolna juL 22. 
lIUda nevenapja szept. 

kisassz. utáni első VM. 
Mth'k április "25. 
Mártha julitu "29. 
Ml\rtou püspök nov. 11. 
Máté szept. 21. 
M,üild mál'cz. 14. 
MátylÍ.s febr. 24. 
Medárd jun. 8. 
Mikl6s febr. 23., decz. 6. 
Mihály szept. 29. 
Miksa okt. 12. 
MÓl'icz szept. 13., 22. 

Nám lor máj. 30., okt. 19. 
Nesztor febr. 27. 
Nicodém szept. 15., juu.l. 
Norbert jun. 6. 

OlgR április 21. 
Orbán május 25. 
Orsolya okt. 21. 
Oszkár decz. 1. 
Otto nov. IS. 
Ottilia (lecz. 13. 

Örzséhet nov. 19., jul. 8. 
Ödön nov. 16. 

P&1apostol jun. 30. 
P&1 fordulása jnn. ~5. 
Nl remete jan. 10, 
p&! v6rt. jnn. 16. 
Piroska jan. 18. 
.PanWeon jul. !!7. 
PaekAl május 17. 
PA_I:_ • :» l>::= l~i 9.7. 
Péter és Pál jnn. ~9. 

A. Péter gonz. ápr. 16. 
Péter pApa május 19. 
Péter üszögös febr. ~1!. 
Péter vért. ápr. 29. 
"Petronella mAjus 31. 
Plus május 6. 
Poh'kArp jan. 26. 
PougNcz mAjus H. 

'Porciunkula aug. 2. 
• Plimus jnn. 9. 
. Prospe: jnn. ~5. 

Rafael okt U. 
Bajmond aug. 31. 

~ Aprilis 17. 
~ szepL. 7. 
Bikini febr. 7., április 3. 
Bóben jun. 7. 
Bókus aug. 16. 
RomAn febr. 29 .• aug. 9. 
Boúlia szept. 4-. 
BoziDa mArCz 11. 
Bózsa aug. 30. 
Bupert mArcz. ~7. 

Sámuel aug. 16. 
B6ra január 19. 
Sándor márez 18. 
Bebeaiyén jan. :ro. 
Szerv"'z mAjns 13. 
Szeverin jan. 8. 

:-limon febr. 18. 
Simplioius múrcz 2. 
Rzilveazter decz. 31. 
Szilárd márez. 11. 
Szevér okt. 13. 
SznniB~ló nov. 14., máj. 7. 
Szörény jan. 8. 
SzidónÍa jun. 23. 

Tnmt'~s npostol decz. 21. 
'famús nquin6i mÍtrcz. 7. 
Terézia okt. 15. 
Thekln szept. 23. 
Tiborcz április 14. 
Titus jnn. <\.. 
Tivadar nov. 9. 
Tóbiás szept. Hl. 
'fódor nov. 9. 

Ulrik junius 4. 

Valér január :'19. 
Vazul jun. :!3. 
Vendel okt. 20. 
Venezel szept. 28. 
Veronika febr. 4-., jan. 1 
Virgil jnn. 31. 
Victor febr. 25. 
Victoria decz. 25. 
Vilma julius 5. 
Vidor január 13. 
Vilmos május 28., jul. 6. 
Vincze vért. j'umár 22. 
Vinczo fenel'Í ápr. 5. 
Vin eze paulai j uli us 19. 
Virgil nov. 27. 
Vitus jnn. 15. 

Zoltán márcz. 8. 
Zsigmond má.jus 2. 
Zs6fia május 15. 
Z8uzsármn febr. 19., aug. 11. 
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A magyar királyi és a m. kir. horvá~· 
szla von osendőrség ozím - és névtárjj 
A magya,?' korona o1'8zágaihoz tm·tozó c8endőr8~ 

felügyelőjének teendőivelmegbizva : 

MurIti és köröstarcsai Török Ferencz, aLt. 1'/ 
a 3. oszt. V. k. r. lvg, k. é. k., k. é. é. (a k. é. k. 
szala!!ján), k. é. é. (piros szalagon), es. és kir. 8:1. 
tábornagy és a honvédelmi ministel'ium XVI. iigJ. 
osztályának vezetője. 

Csend. 
ker. 

Rangsorozati laj strom. 
Ezredesek I 

1888 november l . 
IV. Báji Patay András, 3. oszt. V. k. 1'. hg, c eni , 

ker. pur. 
1891 november 1. 

III. Rajnai és körösladányi Stesser György, a 3. oszt. 
V. k. r. és a F .. J. r . lvg, csenel. ker. paT. 
a csend. pótlovazó bizottság elnöke. 

II. Fölc1vál'Í báró Földváry Lajos, kamul'ás, cs~ 
kel'. pal'. 1895 május 1. 

III. Reinle Gábor, a honv. min. XVI. ügy. helyetj4s 
vezetöj e, k. é. é. (piros szalagon), 1. f. T. 

1895 május 2. 
h.·szl. Bedekovié Károly, csenet par. 

Alezredesek I 

1894 május 1. 
1. Kézdivásárhelyi Pap Mihály, csenet ker. plt. 

1895 november 1. 
h.-szl. Bach Alajos, par. helyettes. 

1895 novem her 1. 
'\íL Pa.najott Sándor, csend. ker. ptl.r. 

1896 novemher 1. 
l. Éderer Nándor, par. helyettes. 

ŐrDagyokl 

l89:!! május 1. 
;v,. Bosenthál Károly, csend. ker. par. 

189<\. május I. 
{X. Kubus Mihály, k. é. k., O. 2.1'. p3.1'. hely, 

1894 november 1. 
VL Zgórski László, par. helyettes. 

- 1895 november 1. 
LV. Somlyói és óvári Szilágyi Bertalan, par. hely. 

896 május 1. 
m Bzelestey Károly, par. helyettes. 

l89[; llovember 1. 
7f. Ziegler Károly, pal'. helyettes. 
TI. Hl!usenblasz Károly, m. törzstiszt. 

b.-w . Gomovié Károly, m. törzstiszt. 

I. osztálya századosok: 

1885 november 1. 
b.-sB1. Dudukovié Tódor. 

" Altorjai Altorjay Imre, a m. törzst. teend. 
megbiz. 

Y. Csás'zár Jinos, k. é. k. Il m. törzst. teend. 
megbiz. 

l886 mÍl.ju8 1. 
Ef.:1>osfupici· Kostka Pál, k. é. k. n. m. törzst. 

iee~d. megbiz. 
~. ~a.kolczui Koreska Vilmos, k. é. é. (piros sza

lAgon). a m. törzs t. teend, megbíz. 
1886 november 1. 

r. Wenninger József, a m. törzst. teenc1. meghíz. 
188'1. május 1. 

V:I1. 'nombr6.di Nagy Gyula. 
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l~Si lJUvembel' 1. 
nl. El1yeter Ferencz. 
IV. Grozé Győző. 

lFi88 novem bel' I. 
V. Pana.ioth József. 

lU. ez. Nagy Gábor, k. é. k. 
1:i89 máiu~ 1. 

LI. Cserszky Lajos. 
I. László Albert. 

lR~IO máj!'" L 
VI. Matékovics La,jos. 

h.-szl. Blaskovié Márk, k. é. é. (piros szalagoll l. 
III. Göttmann Bódog, k. é. é. (pil'oS szalagon). 

1893 május J. 
L Ss-ymalln József, 1101'. e. é. k. 

1893 november 1. 
III. Szőcs :J\<Iihály, k. é. é. (piros ~zala"Oll) a hOIl'l 

T" T Illiu. XV f. ülZ,\'os;:t;ílyába heoszt~a, 1. f. v.) v I. "'\." :í."bogyn,1 Bogyay Vincze. 
I. Balló B,ezső. 
L Gergely Ferel1cz. 

h.-szl. Quinz Károly, k. é. é. (piros szalagon). 
"ISf).!. Jlovemher 1. 

h.-szl. Mich.! N.I. 
h.-s:.;!. Petras Balti.zs. 

IV. Schwarzleit.ner Hugó, O. ~!. r. 
V. Szabó .JÓzsef. 

1895 n.ájns l. 
VI. Tyll László. k. é. é. (piros tiz:l.la<>on). 
IV. IT p.rehélvi Marsó Lőrillcz. '" 
Hi. Petrás·Kamrnerer Gyula, csen,1. pótlókore 

lJa.ranc--'. 

II. osztályu sZá.ZU.d080lt: 

1895 llnvemb61' 1. 
lY. Polyánszky Dénes. 
III. Lénárd Pál, le. P. é. Ipil'os ~zalag<>L " 

löu kikii.1öuit·;t~. 
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segécltiszt. 

I. 

Fóhaduagyok: 

:: 18sa májns I. 
Iv. X:oy'~y X41m.án. 

_ ~JS9. lIovember J. 
1& CZak6-Di6sgy6ry Barnabó.s. 

; ~.- J 89i mAjus 1. 
'W!Szalay Béla. 

k. 

v. Csik·sz811t·iml'ei Csató Ferenc:z. 
, . 189-2 novembel' l. 

1. Török Sándor. 
V. TJrman József, (a. hallV. millist. XVI. üg~'osz

tályftb .. beo~zt\'a. 1. f. v.) 
n __ ,Xörner Károly, k. é. é. (piros szalagon). 

1I.-si1.Begié Miklós. 
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1&93 május 1. 
II. Bányay Albert. 
V. Kintis István, kol'. e. é. k. 

1893 november 1. 
II. Szathmáry József, segéc1tiszt. 

III. Lorá.nth Dénes, segédtiszt. 
II. Dumbovics Emil. 

189·1. május 1. 
II. Szilágyi Gergely. 
IV. Rómay Béla, oktató tiszt. 
VI. Molnos Kálmán. 

1894 november 1. 
IV. Bencze Bálint. 
VI. SZállyi Árpj.d. 
V. Boronkay Akos, segédtiszt. 

IV. Móricz György, 
III. Ki.ss László. 
IV. Báró Gyula, Regédtiszt. 
VI. Patakfalvi Ferenczi József. 
VI. Tordai Sándor László, k. é. k. 

1895 május 1. 
V. Molnár József. 

VI. Szászvárosi István. 
h.-szl. Florschütz Nándor. 

I. Spalla Aurél. 
IV. Bariss Arpád, k. é. é. (piros szalagon). 

I. Pfeiffer Karoly. 
I. Reschner György. 

1895 november j. 
IV. Schachovszky Gusztáv. 
VI. Neumayer S.~ilárd, oktatótiszt. 

h.-szl. Cár L. tvin. 
VI. Buday Gyula, k. é. k. 

( 

I. KörösBzeghi és adorjtmi gl'óf Csáky Zfligmoili 
II. Némethy Ferencz. 
L Pál Lajos. 

h.-szl. Adzija Antal. 
I. Burján Endre, .segédt;iszt. 

V. Körtvélyessy Arpád. 

V. Imréh :Pel'enoZ'. 
Ill. Jakab Sándor. 

h.-azl. J6z1er Emil. 
m. Z4ray ~aon. 
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L A.lJnAaSJ: ZSigmond. 
VI. Farkas UrolY'. 

I. Vir6.g Lbzl6) 
n. Czibere IstV~, oktatótiszt. 
n. Boldizsár And.rú. 
V. Endes Al1W, okiatótiszt. 

VL R'koay q.pQ.a, 
r. Egyed József:; 

nI. Kálnoky Imr.e. 
1\'. L6rinoz Ignácz. 

1896 whls 1.., -
IV. Mayer JÓzséf. • 
n. Simonyi és ~n.y,i, Simonyi József. 

1896JlOvem. er h 
m. Paner Bála. Ca .hou.v: miniszt: XVI. ü"ooyoszt. 

beosztva 1, f. vj 
VI. Csiszár Gyul&. Ie$.éatiszt. 
VI. Jurcssk Gáza. 

B~;''!l'7ok : 

1890 lb.ju8 1. 
IV. Edvy Istrin. 

1898 iDo,ember, 1. 
1. Prooh 16zset 

1 h-o eml5l!r 1. 
V. Lasoh .fenei. 
I. Gö~r:y, ~ 6. 

m. NyisztOr Sándor. 
1. Török KáJ.m:i\n. 

m. Bojhy Sá.ndor. 
\'. Ba.fáfu Imx.e. 

ID. Nagy Vjlmos, oktat6tiBzt. 
IV. GreeJ:ovits ~e. 

.r~rI~jU8"'t. 
rv.~n 1'&1. 



I. Geyer János. 
r. Végh Ferencz. 
I. Varga Gusztáv. 

lU. Sebesta Ottokár. 
I. Nagy Béla. 
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li!95 nov~mbel' 1. 
IV. Polster Kálmán. 
Y. Fuxhoffer Gyula. 
V. Mészáros János. 
I. Ziegler Emil. 

V. Zsigmond Lázár. 
III. N a.g) gyóri Szőcs Aladár. 
IV. Edvei illés Béla. 

I. Gencsy Arnold, oktat6t.iszt. 
IV. Hauer Jenő. 
III. Lukács Ákos. 
II. Kricsfalu.bY Ferencz. 
II. GOl'eczky Gyula. 
II. Trangousse Kázmér. 

III. Ádámosy Béla. 
V. Lázár Jenő. 
í. Krausz Antal. 

V. Raith Emő. 
IV. Pallósy Vincze. 
III. Vráblik Mátyás. 
,-L Lipcsey: András. 
TIl. J encs Árpád. 
U. Doroghy József. 

\'1. Roz::.nyui Béla. 
V. Kleiner Gyula. 
V. l'etl'ovinai Pekri József. 

!'iT. Dcmby Sándor. 
II. Kovács Károly. 
lL Wachsmann Vilmos. 

\'I. Menkina János. 
1. Vaskó István. 
I. Szőke Béla. 

IV. Ötvös József. 
I. Mihellyes Károly. 
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J896 majus 1. 
' r. Klatrobecz Geza. 

, l . Justh András. 
ll. Balló Lajos. 
I. Cseresnyés Emil. 

VI. Simon Balázs. 
n. Szij Géza. 

1. Boronkai István. 
n. Kricsfu.lui Kricsfalussy Jenő . 

. nr. Novák Gyula. 
J ö!)(j llovcmber l. 

.' V. Hennel Gyula. 
• h.-azl. Car Péter. 

. I. Ambrózy Gyula. 

Hadapródok : 

VI. Duschol Károly lR!lö jn.nu[1r (i. 

lll. Kunita József 18!)ö feul"luír 10. 'm. Hunyetz Károly lR9G rulÍ.rc7.itu; 13. 
VI. Béldl Mihály 1 ~!)fj április 29. 
VI. Hamza Gyula. lSV6 jnniu8 29. 
VI. Hegedüe Gyula 1, 96 juliul' 1 i. 

L Deák Gyula 1896 augnszt1ll\ 1. 
I. Hilberth Rezső J 8!/6 szeptemlJer 5. 

~rv. Nevelits Kálmán 189B szeptember 8. 
VI. Sikorszky Zsigmond 1896 Bzeptt>mber Ifi. 

I. Fonyó Jenő 1896 szeptember 16. 
m. Szluha Imre 1896 s7.eptell1uer 25. 

~ n. Jankovich Gyula 1896 októhel' 9. 
m. BlU'ssy Gusztáv 1896 okMber 12. 

, IV. Szentmihályi Lajos lS(J6 okt<1l)(u' 18. 
n. Tirta Béla 1896 október 24. 
I. Ágh Béla 1896 okt.6bt-r 26. 

• IV. Badányi Frigyes 1896 november 3. 
IV. Kovács Ödön 1896 novomber 3. 

0., V. Lukovics Gyllla 18!l6 Iloveml,l'l' 5. 
.m. Lipovniczky Pál 189ti november 8. 

V. Czékus László 159, november 17. 
V. Jóny Lajos 1896 november lD. 



Pr6baszolgálaton : 
V. Bezsilla Kálmán {20. honvéd ezr 

Iri' ~Yfl'gyai Haneke Rezső (51. cs~r~ kir"~ en; 
I' S o tész Sándor (9. honvéd gy. ez!'.) . 
. Andor Imre (31. cr,. és kir. gy. ezr) 

VI. Kaufmann Nándor (44 cs és k' . 
II. Vittnyédy József (76 ~s ~s k ' ll'. gy. ezr.) 
II. Berkesi Ferencz (51 . cs . és 1. ~1l'. gy. ezr).) 

•• \11'. gy. ezl'. 

Számvivők. 
I. osztályu szá.zados-számvivők: 

1876 augusztus 20. 
V. Entresz Kornél, kol'. a. é. k. 

1884 május 1. 
IV. Bazsó János. 

T 1887. november 1. 
_II. Nemesszeghi Nemesszeghy Lászl' k. 1 o. Ol . 8. .... 

II. osztá.lyu százados-számvivők' 
1895 május 1. • 

I. Borbély Ferencz. 
II. Stolzenberg János. 

Főhadnagy-szám.vivök: 
1893 május 1 

VI. Misnay Jenő. . 
1893 november 1 

h.-szl. Maikié Mihály. . 
1895 november 1 

V. Gál János. . 

Hadnagy-számvivők: 
1895 novembel' 1 

IV. Suba Lajos. . 
I . Lázár Sándor. 

VI. Fenesy József. 
III. Matéka János 

II 
1896 november 1 

• Borbás Béla . 
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~Tivlji 'ri •• gÁt tett őrmesterek: 
pl ]Jeftmblerencz. I. Binder Frigyes. 
lY .. ~ BenIS. V. Welzel József. 
~ Taa~6.Diel. Vr. Kuhn Ottó. 
li ~ Gyarr,. r. Tamás Gergely. 

* 

~e. é. k. - koronás ezüst érdemkel'eszt; e. é. k. = 
'eídemk8l'8llZt; oszt. v. e. é. = osztályú vitézségi ezüst 
,,(a Ji!árjelkózótti római szám a csendőrkerület száma.) 



l 

'1 
I 

lJ.uberth Gyula önll. (IL S7..) I. OS7.t v. e. ll. 
Jencsa G.IIö·rgy ez. ől·m. IV. ~:".) ". t. k. (1800 ,. 
Jeszen.~zlc!J András ez. örsv. (II. 81\.) II. osz •. v. e. é.( 
Iíere.sztély Jllózes Ől·m. (1. bZ.) k. e. ~. k. (l8!J(j ,. 
Kiss Gym'gy örsv. (II. sz.) e. é. k. (lS!):,) . 
Kolui?' Istvún orsv. (VI. sz.) e. ó. le (J 894:. . 
J. K01xi,c8 Jril108 ez. őrsv. (IV. Sl<:.) e. é. k. (1890). 
I. Kovács Jcino8 ez. őrm. (VI. sz.) le e. (:. 1\. i189~ 
lí.ovác8 Gergely örsv. lIV. 87.. k) e. é. k. (lS!)':). 
Kis Gm'gely őrm. (III. ~z.) k. e. á. li. (1~041 . 
.Mcmrovics Gál őrm. (VI. ~z.) k. e. lj. k <18871. 
Mi8ek Anfnl örs\'. (VI. f;Z.1 e. é. k. (18Hl). 
ftloldován Tódor ö r;;\'. II. sz.) n. ('~Zl.. \'. ,l. é. 

(181)21. 
Mm'únyi I,qIlÚCZ ör!>y. (1'1. sz.) \l . é. l:. (J S<";!/.. 
Nagy Istvan ől'm. (I. sz .) 1·:. ". é. 1;. 11 ::;~'jJ. 
r. Németh Gcibo)' e7.. orm. (VI. ~7..) e. é. k. ( 894): 
Rá.cz FZórÍtin ez. örm. (III. ~z.) 1. " ' ·7-t .. \'. e. é. rl~ 
Rohn János 6n11. (V. ~z. k. P. e. k . 11K1:l9J. 
Schno/'e/' Károly őrm. il. ~z.) k. e. é. k (lS:->S). 
8zandovits Jakab ih·m. (lY. f;7..) (> ~. k. (IS7!)). 
S;;igefi GYlh'gy iirIll. lVI. ;';7..) U. 0.,Z~. \'. O. é. (1878 
Vci1'helyi Má1·ton őrllJ. (lll. sz.) k. P. é. k. 11892). 
Wagne?' .Jáno.~ ormo (V. 1-1:.) k .•. é. k. (lK9:h • 
lViditscher Adolf Ől'sv. (I. ~z. ) k. <1 . ti. k. (lS!J2). 
Wolf Mózes Örsy. (VI. sz.) c. é. k. (1 ;:;% ). 

II. 
A m. lth'. horv.-sdav. csondőrsÓj;uél: 

Daié Eude örs\'. e. é. k. (18881. 
Dl'agicn"Z:c Bozv csellel. e.' é. k. (1 •. 93 i. 
1l:rnié Pete1' orlll. k. e. é. k (1 S>-:í . • 
Liustina Lázdr cseml. e. é. k. (18951. 
Peri.6 Miklo8 örlll. k. e. é. k. l1~861. 
Peswn. Mil'tJly őrm. k. e. é. k. (J.'841 . 
Pintál' Ja.l! o.~ ez. őrm. k. (>. é. k. ,iSOii. 
8"ecce Andnís ez. örm. k. e. é. k. ("1892). 
Vujnotié Lázár őrm. k. e. é. k. (lS(JI)). 
lVolf ,T'l1w" őnn. e. é. k. 11 "W.'. 

mlJmil!~~·ósendőrség elhelyezése. 
" ~~1II(ú1l1l o._d.6rkeriUet. 
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Megnevezése Gyalog'~ 

az örsnek az örs parancsnokának 

3-ik szakasz Tordán. 
Parancsnok: Ziegle1' Emil hadnagy. 

fB Torda \ Konya Sámuel őrm. 1 1 
f9 Mikes Debreczeni Sándor örsv. 1 
20 Arany.-Gyéres Tamás András örsv. 1 
21 Maros-Ludas Borbély Jqzsef c~: őrm. 1 
22 Felvinez Szennyei Arpád ormo 1 
23 Als6-Jára Szélyes M6zes örsv. 
24 Mező-Kapus Nagy István Örsv. 15 \ Mező-Nagyesán Els György örsv. 
26 Várfalva Kedves Gergely örsv. 

4-ik szaka.sz: Topánfalván. 
Parancsnok: Szőke Béla hadnagy. 

21 Topánfalva Schnorer KáJ:oly örm. 1 1 
28 Offenbánya Izsák Márton örsv. 1 
29 Albák: Bá.linth Ferencz örsv. 1 
30 Skerisora Herlicska Venczel örsv. 1 
3i Toroozkó Balogh Árpád ez. őrm. 1 
32 Als6-Podsága Ka.cs6 József örsv. 1 

~-i1o szárny: Maros- Vásárhe~yt. 
Pal"ancsnok: Török Sándor főhadnagy. 

l-sö szakasz Maros-Vásárhely t. 
Parancsnok: Reschne1' Ggörgy főhadnagy. 

33 M.-Vásárhely I Orosz ,Ján~s őr~: 211 19 ~ 
34 Hodos ' Barabas Mihály orsv. . 1 5 6 
35 Ny.-Szereda Bertalan Mihály őrm. 1. 6 'lJ 
36 E.-Sz.-György Mátyás J6zsef örsv. 1 5 6 
31 Mező-Bánd Palkó Sándor örsv. 1 5 6 
38 Mező-Szabéd Vikos GYÖ1'gy örsv. 1 5 
39 Ákosfalva Harai Tamás örsv. 1 5 
40' Szováta Borbély Ignácz örm. 1 5 

'!-ik szakasz Szász-Régenben. 
Parancsnok: B01'onkai I8tván ha.dnagy. 

4i I Szász-Régen I Török Dániel örm, II 'Il ( 7 ~g 
42 G.-Sz.-Imre Kovács Ferencz örsv. . 1 5 6 
43 Déda Fülöp János ez. őrm. • 1 5 ,6 

• r.' Megnevezése Gyalog 
II ~ I·!l l ll . ": 

{ . az örsnek a:6 örs parancsnokának ~ ~ '" I ~ rD ; ~ .. "' .. ,'o lO ö 10 

. ~ t ~~ota-llV1V ö'láh-Toplioza 
I (j~ly -Sándor örsv. 
Bi er J6zsef örsv. I i I ~ 7 8 718 

46: Gernyeszeg T6th Imre ez. örm. I ' 1 47 Maros-Vécs Benedek Péter Öl·SV. . 1 

S-ik sza.ka.sz Dicsö-Szent-Mártonban. 
'Parancsnok: Ge1Jer János hadnagy 

5 6 
5 6 

é:B' D.-Sz.-MártOJi 'Keresztes Sámuel cz. őrm. 1 1 7 9-
~9 [Z!Üdve Kozma Dénes örsv. 1 5 6 
tili ~6th. Hórváth J6zsef örsv. 1 5 6 
~t Bonyha Demeter Sándor örsv. 1 5 6. 
lit 811iŰz-Nádas Gombás Dániel örsv. 1 5 6 
~!. EhBébetv4tos Osuka Mátyás örm. 7 8 
Ilf' Hoaazuaaz6 Kompoti Antal cz. őr!Jl . 1 5 6 

S-ik szárny: Brassóban. 
Paranoanok: 'G6'T'g8VrJ Í'!8rencz I. oBztályu százados. 

t-ső szakasz Brsss6ban. 
Pan.ntwlok: gróf O,áky Z,igmon.d föhaclnagy. 

5~! Brase6 ,Egyed J6zsef örm. ~ 1 9 12 '56 v-dJ.&y , ' "13008 György örsv. 1 5 6-

1
51. ~u C~ák Ignácz cz. őrm. 1 . 11 1'lt 
~~oz !'Deák J6zsef örsv. 1 5 6-
Eridiál • Grosz Frigyes őrm. 1 1 14 16-

60 ~rázsmár Bir6 Mihály örsv. 1 5 6 
i-ik szakasz Sepsi-Szt.-Györgyön. 

:!?aranosnok: JU8th Andrá. hadnagy. 
a' S.-Sz.-György - Szamosi Lászl6 örm. 1 1 7 9-
~ Hiliyég Pap Mikl6s oz. örm. 1 5 6 
118 Itagy-Ajta Bordás Lázár örm. 1 5 6-
~ Bar6tb Németh J6zsef örm. 1 5 6-
65 Bükszád Bodor István örsv. 1 5 6 
66 Ull50n Magyari András ez. őrm. 1 5 6. 
&1 !N".-Boroany6 Szotyori Lajos örm. 1 5 6. 
~ ~tii,';Bodza. -Marosi János cz. örm. . 1 5 6. 
~9 Bodza Pajor János örsv. ' 11 516. 
1~ Oltszem Falka Ferencz örs. • t 5 G 
- '®ópatak nyári különitmény 
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M e g n e v e z é s e I Gyalog MegnevezéRe __ _ 

az örs pamncsnokának I I I i:l I 'S I ~ i 
S az örsnek I az örs parallcsnokának ~ I ~ I ~ l J i 

~C; -S 16 ~ cJ ,:1=-+ __ ..,... __ + ____ _ 
~~_~b-__ ~~~~~~ 

3-ik szakasz Kézcli-Vásárhelyt. ~1 ~~trJn'ták g~l;:t1~i!in~~1' g::: . . 
Parancsnok: VasJ.-ó István hadnagy. I .~~eé.z. a Iszp/lsz Todor örsv. 

7i K.-Vásárhely I \~illlel?l Ist'.'án Orm. 1 II i ,S~y Tobáti László ez. őrm. 
12 Esztelnek Slft Mihály orsv. . Ilf mi!dény Szász K{l:roly ör~v. 
73 Bereczk Dobribán Péter ez. őrm. . I 1 ti igj-SInka Geréa Dénes örsv 
74 Soósmező Bat'docz István cz. őrm. 1 f l ~ Brateán Ferencz cz. Ől·m. 
75 Gelencze Bosuocu János CZ. őrm. 1 5 1.r Ba\"tis Sándor ez. örm. 
16 KovÍlszna Jenáki János örsv. 1 5 1 TÖfcsvá GáJ Sánfior ör~v. 

I : I i · 1 

I
. 1 
· 1 
· 1 
1 

l: 71 Gyulafalva Bokor Jflk~b örs!. . 1 ,1 5 106 ag ~agy Márton örsv. 
78 Dálnok VarS?'as Mar~on orsv. . 1 5 5~ik szárTly: Dé1Ján. 
79 Zágon ,Tamas Elek orsv. . I 1 5 lltRo;n08nok~~Uc?- R~Z80 1.. oszt. százados. 

4-ik szarny: Jl'agy-Szebenben. ~'ső 8.za~1IIl7. ~éva~. 

5/6 ;) 6 

~ I ~ 
~ j ~ 
l) 6 
5 6 
5 6 
5 fi 

Parancsnok; Lá8zló Albert L osztályu százados. P~anC:8nQ~; Pul LaJo8 föhailnagy, 

l-ső szakasz Nagy-Szebenben. 1~ D.~~16 l :.ta~ flrencz ~rm. ~ ,. ~ ~ Il~ 
Parancsnok ; PfeiffB1' Ká~oly főhadnagy. 109 ~.1anYad 'Mitéfl. D~!O~~'9 o:z~·őrm. ~ 1 si 6 

:80 N~gy-Szeben K~ssa~ Alajlár ?,rm. 2 1 1 19 'liO" "á:(08 Paok Mihály őrm . . l l!) , 6 
81 UJegyház KIbédi ~án~o~' o~m. . 15 1ft , r~ Bita.y.fI.v~ás oz. örm. 1 I . I 5 I 6 
82 Felek S,zJtyon ~ál!. ormo . 1 5 if! ,&11tYl!gy SzabóD jos örsv. . 1 I lj 6 
.83 Verestorony Eal'kaf Jan08 orsv. 1 7 HS Bar6 ~tlf!PS~n'dor örsv. . l G l' 
84 Nagy-Diszuód Dinka Istvá~ őJ·m. . 1 5 J ff!. V~u-..Q.Q'l7ri ~9xi~ioy.·Sándor örsv. ' 11 5 6 
-85 Resinár I Bh·talan LaJOS ez. ~.rm. 1 S'. 1i6 .ll~'~Bviz r8'ty6;üfi Jáno~ örsv. . 1 !\ 16 
86 Alsó-Sebes Benedek István ez. ormo ~ '. 1 5 J {t l Jrt.!3e}lea1i81.y Nagy JÓz.ef cz. Öl"m. . I 5 6 
~7 Hortobágyfalva Rétyi Mihály örsv. ! 1 5 ' t1? ~ A.lJ9!:Dyér Baczoni-Ádám ez. őrm . . I 1 . ti 6 

2-ik szakasz Szász-Sebesen. ~ l!. szaka"z : Pe~roz8ényben. 
Parancsnok: Nagy Béla hadnagy. .ParanOll1loJa': Varga. GUHZ/Ú.V hadnagy . 

. 88 Szász-Sebes Lörinczi F~renc~ őrm. 1 It B~oza.. ény f>.~ agy Mik16~ Ől"ill. 1 1110 12 
-89 Szerdahely Kovács G,orfFY onv. 'li _~ Tóth Vincze cz. Brm. 11 5 6 
'90 Sugág Patakf~vl. jyhh~~y orsv. t20 ' 1Jri." Szabó Lörincz örsv. 11 5 fi 
'91 D:us KoloZSI J ozsef .?~sv. 1 1 'KiuipnlujDYá8 Frieclrich VilmoR örav. l ' 5 6 
92 PUltJ:a-Alba G~spá.r péu~~ OISV. 1 122 :l1i;l1 . .TamMl,tvlln 07.. őrm. . 1 5 6 
~3 SZ~~lstye Buó Laj~s ~ISV. 1 t.23 .s&fs.Zel{ Pauer Frigye8 őrm. 1 I' 5 fi 
'94 POjana Pál Andras orsv. 1 ~ I ·j\.~y;i,i:esralva Kovács Ferencz örsv. . 1 !\ 6 

3-ik BzakllSz Fogarasban. i2b I :Vhh~ . l Huszár Andrru. örsv. 1\ 5 6 
Parancsnok: Egyed. Józs~f föhadnagy. 126 Buov& Bl!ioly AndrM C7.. őrm. : \ 1

1 
5 6 

'95 \ Fogaras \ Jakoos Sámuel őrm. \ 1 \ 1 IP 121 ~ J: M'úntyán János ör.w. . 11 5 I). 
91\ \ Vojla. -':''1 _ .. Vas István örsv. . 1 ,,5 



Parancsnok: Mihellyes Károly hadnagy. 
1281 Brád Ilyés János őrm. 1 
129 Körösbánya Fleisch(lr János örsv. 1. 6 
130 Riskulicza Varga Al'pád örsv. . 15 
131 Boieza Kroner Mihály őrm. . il 5 
132 Maros-Ilye Balla Albert ez. őrm. ..l: 5 
133 Zám Kiss Károly ez. őrm. . ,'. 5 
134 Dobra Kovács Bálint ez. őrm. . ~ 
135 Bucsesd Nyáguj Sándor örsv. . Ii 
136 Viszka. Pál Lajos örsv. ' . 1.: 

Bá.rza különit. Klein Gyula ez. őrm. I . ~ . 
6 -ile szárny: Désen. 

Parancsnok: Reschner Dániel II. oszt. o"' •• "' ........ 
l-ső szaka~z: Désen. 

Pa.rancsnok: Procit Józse! hadnagy. 
131 Dés I Kovács Kornél öl'm. 3 
138 Retteg Körösi Mihály örsv. 
139 Bethlen Kreeza László örsv. 
140 Hollómező Mngyarosi ' Imre örsv. 
141 Kékes Szurkos Imre örsv. 
142 Szamos-újvár Szabó Sándor ez. őrm. 
143 Pánczéleseh Beeze J6zsef ez. őrm. 
144 Alparét I Moldováll Olimp örsv. 
145

1 

Szék I Csortya Sándor őrm. 
146 Bá.lv.-Vá.ralja Dán Toclor örsv. 
141 Kendi-Lona Kovács Gyula Öl·SV. 

!il-ik szakasz: Magyar-Láposon. 
Parancsnok: Vi1'(íg László fóhadllagy. 

148 1 Magyar-Lá.pos Kaufmesz Mihály őrm. 11 
149 Oláh-Lápos Va.szi István örsv. . 
150 I Nagy-Iloncla Máthé KálmÍln örsv. 
151 Felső-Szöcs Ambrus Péter örsv. 
152 Ispánmező Pálfi Gábor örsv. 
153 GnJ.g6 Derner Ferenez ez. őrm. 
154 KáP.-Monostor

l 
Turoezi Ferencz örsv. 

155 Csáki-Gorbó SzÍlsz Dénes örsv. 
156 Szurduk Juhász Mihály örsv. 
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u mDek 

8-ik aaUsz ~éz&n. 
Pal'auOlDOk: HAmza GyúúllwilWr.-tiazth. 

BID&Uae Wasaerer :a6ban 15rm. 1 t I 719 
TIICS I ~~ ~a:; ~~rm. 1 1 ~ ~ 

;Janka. oai\i.Al1tal orsv. 1 5 6 
SchöD8~Ü1~ee öllf. 1 7 8 
Bodola ~ 0lIIY. 1 5 6 
MülIer ;JlmOB oz. l5rm. 1 5 6 
Maj08 József ÖXlrr. 1 5 6 
Grosz J bZSBf Pra:r. 1 6 7 
B. Nagy Slmao.r <'Irm. 1 5 6 
Boné Andráa \lZ. 6iin. 1 5 6 

I Soheip Káro'la' _öl;!J't'. 1. 55 ~ 
I/Isz16 19náoz cmn-. 1 
Ko9ács Gyöl'llY 'Örsv. 1 5 6 
Pásztor Miháll11m. 1 ;, 6 

Osih-Suredán. 

!l 9 13 
1 6 7 

1 5 6 
1 5 6 
1 5 6 
156 
1 5 6 

· 1 5 6 
1 . 516 : l ~ I ~ ~ 
· 1 516 · 115 6 
· 1 5 6 



az örs pal'8.ncsnokának 

2-ik szakasz: Gyergyó-Szent-Miklóson. 
Parancsnok: Csel'esnyés E,uil hadnagy. 

i86 Gy.-sz.-Miklós l Busz János öl'm. 1 1 
i87 Gyergyó-Ditr6 Kari Károly cz. örm. . 
i88 Borszek Konrád Antal ÖI'SV. I' 
i89 Bélbol' Fekete György ez. örm. . 
i90 Töll-.'Yes Benedek András ez. örm. 1 1 7 
i9i Zsedánypatak Schu~ter Má,-ton örsv. i' 1 1 6 
f92 Als6--Domuk Szöcs András örsv. ' . 1 6 
1.94 1 Gyergy6-Holló Elekes Jáno. örsv. . . I 1 lj I 
f95 Gyergy6-Alfal11 Kalamár Ignácz örsv. . I 1 5 

3-ik szakasz: Székely-Udvarhely t. 
Pal'lmcsnok: Vég" l!'e7'encz hadnagy. 

196 Sz.-Udvarhely I Soós József örm. 1 ', l 1 7 1 
197 Szentlélek Zsigmond Zsigm. cz. örm. . 1 5 
19~ Korond Mal'osi Lajos cz. örm. . . 1 5 
199 Zetelaka Albert János örsv. ' . 1 1 j 51 
200 0láhfalu Bokor Géza örsv. . 1 5 
20f Hom.-Oklánd Beder József örm. . I lii 
2U2 Sz.-Keresztur Adorján János cz. örm. 1. 7 
203 Kányád Cs ibi Tamás cz. örill. 1 5 
204 Etéd. Simoo Mihály ez. örm. 1 5 
205 Parajd Bányai Sámuel örsv. 1 5 
206 Magy.-Zsákod Juga András örsv. 1 5 
207 Hom.-Sz.-Márt. Bartha Ferencz örsv. 1 !\ 
193 Bllrdócz Já.k6 János ez. örm. I 1 5 

8-ilo szárny: Xagy-Enyeden. 
Parancsnok: Saymann Józ8e! I. oszt. százados. 

l-sö szakIISz : Nagy-Enyeden. 
Parancsnok: TÖ)'ök Kálmán hadnagy. 

208 Nagy-Enyed Nagy István öl'm. 2 
209 GYl1lafe4érvár Török István örm. 
210 Magyar-Igen KoslI Ignácz örsv. 
2H Metesd Grosz Gusztáv örsv. 
212 Zalatna Baczoni György öl·m. 1 
2f3 Abrudbánya Rádl1ly József öno. 1 

'0i 

:\Iegnevezése Gyalog 

3 
'0 I 

az örsnek az örs parancsnokának ~ I ~ ~ N '0 

~ .1 .. '" gj 
~ Iii ~ .. ~ '" :0 CJ 'O 

2U I Verespalak 
1--" .~ .~.-

' 1 1 I 5 I Jerosek Károly örBv. 6 
2i5 Tövis Szilveszter György ez örm. . 15 6 
2i6 Remete Domokos György örsv. · 1 15 fi 

:l-ik szakasz: Balázsfalván. 
Parancsnok, Spalla Au,rél főhadnagy. 

Balázsfalva J ózsi István Őrm. 
Szász-CsanM Biró Déne" örsv. 
Vingárd GásplÍr IlDre örsv. 
Alvincz Tövisi György ör.sv. 
Vízakna Salamon Dénes örsv. 
Drassó Nagy Mózes ez. örm. 
Asszonynépe Jakab Elek örsv. 
Lándor Bege Lajos örsv. 
Maros-Ujvár 
(különitmény) Kristi> János örsv. 

3-ik BZllkllSZ' Segesvárt. 
Parancsnok '. K)'0118Z AlItol, hadnagy. 

Bolya 
N~-Selyk 
Medgyes 
Almakerék 
Sz.-Keresztur 
Lemnek 

I Horvát Pál örm. 1 1 1 7
1

9 
1 1 5 S I ~Iiklós Géza ez. örm. 

~othll Albert ez. örm. 
Dlmény Salamon Öl·SV. 
Csiki József Öl'SV. 
Sipos János ez. örm. 
Mmtsek János Öl'SV. 
Borsos Pál örsv. 
Titem János örm. 
}<'ekete M6zes örsv. 

ll)omsB Márián örsv. 
Arus József örsv. 

1 I 5 t> 
1 15 (, 
1 5 fi 
l 5 6 
1 1 5 {) 
1 5 {) 

• 1 
· 11 
· 1 

{) 7 
5 6 
5 6 
5 (; 
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Törzsbeli segédmunkások; 

~ Bfgldtisdi irodában: Szentpétery Sándor, Schwal'Z M6~ 
Ambrus J6zsef, Szász Péter örmesterek. 

oa c8endör.bi,·ósági irodában : Keresztély Mózes és Gara 
György őrmesterek. 

4 8zámvivöi i"odában: Binder Frigyes, Tamás Gergely vizt. 
őrmesterek és Pere Lajos csendőr. 

$~gédoktatók : Balthesz Já.nos, Popiczka Kelemen őrmest 
és Szabó Zsigmond örsvezető. 

Szárny.számvivők; 

az 1. 8zárnynál : Lukács Mihály őrm. , 
a 2. Csoma Sámuel őrm. , 

a 9. Dá.niel Adolf őml., 
a 4. Koloszá.r J6zsef őrm. , 

az 5. B6ér J6zsef örm., 
a 6. Romosán Vazul őrm., 
a 7. Széke~y Sándor őrm., 
a 8. Benczédi J 6zsef őrm. 

* 
..{ csendö .. kerület állománya : 3 törzs- lJ7 főtiszt, 71 

210 örsvezető, 1309 csendőr,8 szárny, 25 szakasz, 236 
3 á.lla.nd6 különítmény. 

.A. keriHet teri Hete 5573J '117 D kilometel' ; a lako8ok 
2.251,216. Egy csendőne tehát átlag 35.051 D ~ .. v __ ,. 

és lU5 lakos esik. 

számu osendőrkeriilet. 

Tő""" : Suueaen. 

'E;.R!!~ll01t: földvá.ri br. Földváry Lajos ezredes. 
l'a~l'mIlllo.~~h<e)yette8: Kubass Mihály őrnagy. 
ll'od:;!~~ti81!t: Ha.~enbla.sz Károly . őrnagy. 

Bllathmary JÓlSsef főhadnagy. 
'OIri:b8T8 István főhadnagy. 
...""v~ .... ",,,rry János II-od oszt. száza.dos· 

hadnagy-8zá.mvivő. 
áa$1hlr6; La;ol honvéd 8zá.zados-ha<lbir6, 

·r. szegem n. honvéd ker. -par.-tól beo8ztva. 

Megnev ezése 

az örs 
parancsnokának 

1 
1 
l 

4, 

5 
5 
5 
5 7 
6 IS 
6 7 
5 6 
5 6 

5 



2i Mak6 ' Gremminger A. i\rm. " 
22 Apátfalva HoHós Béla ez. örsv. 
23 Nagy·La.k Kassai Mihály ez. örm. 
24 Csanád-Palota Funol' Vazul ez. örm. 
25 Pitvaros Pap Lehel örsv. 
26 Mezőbegyes !Rusz Lipót IlZ. örm. 
27 Battonya II Hambaeh Ernő örm. 
28 M.-Kováesbáza Veszter M . • Il ' . örsv. 
29 Fölcleák ,Gyurik Lajos örsv. 

r .,1 
. 1 
' i ' 

2-ik szá7'1~y: Zomborban. 
Parancsnok: Rákosi Fel'lnez II. oszt. század,! • 

l-ső sZl~kasz Zomborban. 
Paranesnok: Ndmcthy Ferencz föhadnagy. 

I 301 Zombor 
3i Sztanisies 
32 Szántova 
33 Bezdán 
34 Apatin 
35 Szonta. 
36 G.-Bogojeva 
37 Hódságh 
38 l}áes 
39 9-8z~apár 
40 O-SZlvaez 

Szabó I~tván ez. örm. 
Máthé J 6zsef ez. ől'm. 
Jiigel' János örsv, 
Dékány Fer. Ől'sv. 
IIlrákovies G. örm. 
Reiner Lipót ez. örm. 
8ehu11er Ottó ez. örm. 
Pálffy Gel'gely ez. öl·m. 

ITóth G. István Öl'SV. 
Biró József örsv. 

IRatkay Géza. ez. örm. 

~I :1 } 
• 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

61 

Megn evet ,..,.,.--------; 
CI) CI) "t:S GO' ~~: l .~ ~ 

~ ! i 
&I" örs t~ 10 o $-:> 

pal'ancen:Okának ~I :di :: _ :d' :3 
# ~~~I.9~.9~.9 

!!-:ik'lllllWn É!mbadkAn. 
Paranosnok: ..(frfJ'lI11!.!14ie.- Ká.zsntér hadnagy. 

'UI~.d11& n>us ;Bá1idt"ez: örm. 1 5 
Noe Mitylks örm . . 
Hajdu Gábor, Ikm. 1 
'VirMhG;Y,örgy:llrm. 1 
Fazekas-)!'>. OZ. örm. 1 
Hegedns 1'hQs <l.Z.őmn. 1 
Virigh'1ittíiíly oz. IIrsv. 1 

.g;;:::,~hl8:)· GranBr (työrgy. örm. 1 
ill Molnár i1~oll·oz. IIrm. 1 

Tóth ~tIe.f. a~. örm: 1 . 6. . 
S-ik lJI&kÚZ l(J~vidéken, .!IeII-: simonyi él'flHÁll)i 'mcmyi Józse! főhadnagy. 
Buda,y J-ál;lOI ~m. 1 1 6 8 
Darapllf.noaoZ.örsv. 1 5 6 
Dávid Sánd~ qz. !rm. 1 5 6 
I N IST. M. LajOI ~rm. 1 6 7 
I Grwty Andri:a 'örav, 1 5 6 
Ttlyui. IIIlYió. oz. IIrm. 1 5 6 
Birlalan:1 Ól5e:3'rsv ' 1 5 6 
Fodor J~B 'o • IIrm. 1 5 6 
Ca6ke Yihály~. örm. 1 5 6 
Simon Jánoe OB. örm. 1 5 6 
RoseDbergerj'.~ örm. . . 1 . 4: • 5 

3-ik 8zfÍ,r7IIY: HtM/1í//i'6IJs7cereken. 
PiuMeaDok: YáTa4Y BtU 11:E. oazeá.lyu szá.za.dos. 

1-s6 szakasz N~ le;eken 

·~E~:g:ii;t,jnd~j'~ ~ 5 ~ 
Molnár~Q8~~i l " 11' ~ . 5 • 1."WJ'6rgy Bene La.j~ 6áIl. .. 1. . 5 . 

IIrt>OUllebe I Farkas AlllBö!örm. I... 1 • 4' • 5 



az öl'snek 

Módos 
Rom. -Szárcsa 
Kanak 
Ozora 
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az örs 
pl\l'llllcsnokának 

Sehevel' Ede ez. 
Gergelyfi János Öl'sv. 
Szahó Sándor örsv. 
Oláh Mihály ez. 
Simon Péter örm. 

2-ik szakasz Panesován. 
Parancsnok : Szij Géza hadnagy 

13 I Pancsova 
74 ' Glogon 
75 Oppova 
16 Perlasz 
11 An talfalve. 
78 Dobricza 
79 Alibunár 
80 Károlyfalva 
81 I Réva-Uifalu 
82 Bavaniste 
83 Homolicz 

Balogh Imre örm. 
Zejk János örsv. 
Odry Dhniel ez. örm. 
Banel' József ez. örm. 
László János ez. örm. 
Lazarov Lyub. örsv. 
Jeskó István ez. örm. 
Marosi Fülop ez. öl'm 

I
Szeifert József örsv. 
Kicsi János örsv. 
Bene József örsv. 

1 ~ / ~/ 
1 4 
1 4 
1 5 
1 4 
1 5 
1 5 

:/:1 LI i 
3-ik szakasz Nagy-Kikindán 

Pamnesnok: GOl'eczky Gyula hadnagy. 

84 1 Nagy-Kikinda Gömöl'Y János ez.öl'm. 
85 Mal{yar-Pádé Gálos István ez. örm. 
86 Török-Kanizsa Főldesi István cz. Ől'm. 
871 Kis-Zombor Kenez Kereszt. cz.örm. 
88 Ó-Béba . Háromszéki A. örm. 
89 Valkány Szilágyi Fel'. II. örsv. 
90 N.-Szt. Miklós Kálmán Jenő ez. Ől'm. 
91 Periámo~ Bokor György ez. örm. 
92 Billéd ISabján Vendel örsv. 
93 Nagy-Komlós Tordai János őrm. 
94 1 Horvát-Csene ITordai József ez. örv. 
95 Zsombolya ~zabó József ez. Öl'm 
96 . M.-Czernya ~illingel' F. ez. Öl'm. . 

.\1 11 . 
· . . 1 

'1 . . 1 · . 1 . 
· . 1 . 

1 :1 ~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

M·:Lnevezéa:-:I-.~---I ·1 ~1 ~1 " 
az orsne parancsnokának j/-;.2" -; ]'/-;~ 

--'''----_ ___ . ~ ~ ~ ~ ~.s I ~I j 
4-ik szárny,' TenMsvárt. 

Pal'8.Ilesnok: SeTédy Gézf1, II. osztályu százados. 
l-ső szaknsz Temesvárt. 

Para.ncsnok: Boldi188dr András főha.dnagy. 

!il 6 9 
5 6 
5 6 
5 6 

József őrm. 
5 6 

1 5 6 
Károly ez. örsv. ·1 fl 5 6 

András örsv. 4 5 
Lemmert J. oz. örsv. 1 5 6 
Steiner Miksa örsv. 1 5 6 
Gál Lajos ez. örsv. 1 4 5 
Sz611lls1 Lajos őrsv. 1 4 " Szilke András örsv. 1 4 5 
Burbach Jakab ez. örm. 1 5 6 

'l-ik szakasz Vel'seezen. 
Parancsnok: Wacm1llann J6zsef hadnagy. 

• .. '" "" •. ____ Rayn János őrm. 1 .11 '. ' 6 . 8 • 

Mózes István ez. Öl'm. . 1 j 6. 
Nagy illés őrsv. 1 4 5 
Kovács Buna J.cz.örm. 1 4, ." •. 
Soos Vendel ez. örm. 1" 6 
Szigethi János örsv. 1 4' 5 
~~sá.n János cz.llrm. 1 : 5 

I F~I~ József örsv. 1 öl .1 6 • 
MlXlch Ferenez Öl·SV. 1 4, 5 
Steierman J. ez. örm. l 5' 6 • 
Kaup Ferenez örsv. 1 6 7 
Szllcs Antal örsv. 1 5 6 
P~ay. István IIrm. 1 . 5 6. 
U]hé.zl János ÖI'SV. :1 11.1 5 6 



li·t 

Megll6Y"ZeS" 

az örsnek az örs 
parancsnokának 

5-ik szárny: Lugoson. 
Pro.-anesnok: Holek László ll. oszt. százados. 

l·ső szakasz Lugoson. 
Parancsnok; DMnbovics Emil főhadnagy. 

12t> Lugos 
'126 Kiszetó 
121 Bodófalva 
'128 Zabálcz 
129 Birkis 
130 Faeset 
i31 Bozsur 
132 Rumunyest 
133 Pojén 
134 Lunkány 
135 Nadrág 
136 Szákul 
131 Duleó 

Imsch József ez. őrm, 2 
Forró Sáudor ez. őrm. 
Grünwald A. ez. örm. 
Megyeri Gerg. ez.örsv. 
Zsok József ez. őrm. .1 
Táborosi S. ez. örm. 
Fülöp Pál ez. örm. 
Szabadi János ez. őrsv. 
Timon János ez. őrm. 
Benedek József cz.örsv. 
Gerold Gergely örsv. 
Gálea Mihály ez. örsv. 
Petl'Ov Izidor örsv. 

2-ik szakasz Karánsebesen. 
Parancsnok; Kovdcs Kdl'ot!} hadnagy. 

.138 Karánsebes IGaáli Gyula őrm. 1 1 
1~9 Ohábabisztra Delő Nagy 1. ez. őrm. 1 
HO Ruszkabánya Eibenschütz Zs.ez.őrm. 1 
Hi N.-Zorlenez Berger Mayer ez. örm. J 
142 Zsidovin Pataki József ör~v. 1 
143 BogBánbánya Kovács Bálint cz. őrm. 1 
.144 Resiczabánya Siegens F. cz. örm. 1 
1% Dognácska Dregies LÍl.<lzló ez. ől·m. 1 
146 Krassova Szucs illés örsv. 1 
.141 Körpa Stemmel' Fer. örsv. 1 
:l~8 I T.-Szlatina Gombás Já.nos ez. örsv. '.1 11 
149 Teregova Berényi Dénes ez. örsv' L 1 
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Megnevezése 

az örsnek 

6 -ik szárny: 01'sován. 
Parancsnok; Ki;1'nel' Károly főhadnagy. 

l-ső szakasz Orsován. 
Parancsnok: Bányay Albert főhadnagy. 

150 Ó-Orsova Barabás Ignácz őrm. ~ 1 
1511Toplecz Andl'Ad János ez. őrm. 1 , p~ . 18' 
1 52 , Herkul.esfürdŐ Réh Dávid őrm. 1 '14'1, 5 

'53'M hU . ... . 44, ~55 l I e ":,,,la Hohol József ez. ől'm. 1 
154 Kormareva Rakoleza József örsv. 1 
15á Kornya Má.thé István Öl·SV. 1 
1561' Lap~snícsel Szlat1.-y Pál cz. örm. 1/ . ' 41 5 
151 Pin'!l~evíeza Ferenc~ József Öl'BV. 1 4 
158: SZVlllleza Szíj ártó Kár ez örm 1 . 41 • 51 
1591' ~e!zás~ka Ehrm~nn MityÁs őr~. 1 ~. 5/ 
i60 SZlkeVleza Lévai Lajos örsv l' i H, 
i6l Uj·l\!o!(lova Jakab József ő~. 1 5 :i g! 

2-ik szakasz Oravíezabányán. 
Parancsnok: Balló Lajo8 hac1nagy. 

6/-l l 4- .r !; . 
l 5 . ~ h . 
1 4 .15 . 
l 4- • 5 . 
1 4 5 
1 6 7 

5 6 
1 6 7 
1 4- 5 
1 5 

'1
6 

1 4 . 5 
örsv. 1 5, . , 6, 

5 



,! -

'1 

. 1 

6(j 

Segédmunkások: 

S , d Józsa Antal és 
a segédtiszti irodában: Kovács an or, 

PáJ. Já.nos őrmesterek; " 
II csendör-bi"ósági irodában: Abos Ferencz ez. ormester 

Ujságby Imre örsv. . 
, . "ségnél . Kocsis György vizsgá.zott számVlvö a szamvwo . f 
ter és Ringer Alajos öl'1nester és Riesz Józse 

mester. 
IJ~ 1. s~árnynál: Orbán István őrmester, 
a 2. • : Welther Mihály őrmester, 
a 3. : Klein Adolf őrmester, 

: Jaroch Vilmos őrmester, 
: Winter Antal őrmester, 
: Fischer Ja1!:ab örmester. 

II 4. 
az 5. 
a 6. 

d" l "letállománya' 3 törzs-, 25 főtiszt; 25 A csen 01' (ern' tő 

17 lovas örmester; 137 gyalog, 25 lovas örsveze ; 
gyalog-, 174 lovas csendőr ; 6 sz~rny; 15 szakasz; 
gyalog-, 915 lovaso, összesen 174 ors. 

A kerület területe: 42,493'380 km. ; a lakosok szám~: 
d" 'Llag 39'05 O km. és 2336 lflkos esik. Egy csen orre a. 
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III. számu csendőrkeriilet. 
Tö,'u: Budapeste .... 

Parancsnok: Rajnai és körösladányi Stesser Gy. ezredes 
Parancsnok-helyettes : Szelestey Károly őrnagy. 
II-od törzstiszti teendőkkel megbizva: postllpici 

Kostka Pdl I. oszt. százados: 
Segédtiszt : Loránth Dénes főhadnagy. 
Oktató tiszt: Nagy Vilmos hadnagy. 
Számvivök: nemesszegi Nemess~eqhy Lá8~ló százados

szá.mvivő és Matéka János hadnagy-számvivő. 
Hadbiró : dr. Zandecillcorno-Marc~er KáZmán honv_ 

száz_-hadb., a m. kir. bpesti L honv.-ker. parancsnok
ságtól beosztva. 08endőr8égi pótlovazó bi~ott$ág : 
Budapest/ill. 

Elnök: Rajnai és körösladányi Stt'Bser Gy. ezredes. 
Bizottsági tagok: Peirás-Kamme7'e7' G1Jula 1. oszt.száz. 

Rekenye J6sscj, a m. kir. honvédségi Ludovika 
Akadémia állományába tartozó főállatorvos. (id. vez.) 

OBendörBégi pótló-keret: Budapesten. 
Paranosnok: P8t7'ás-Kammerel' Gyula 1. oszt. száz. 

i 

Tist4ti küliinitmény: Giidöllőn. 
Pe.mnosnok· Lénárd Pál II. oszt százados 

Megnevezése ~ 
.. 

'S ' 0 

"" 

I 

.0> 

~ • o> .. ~ 
~I a 

.. o> 

az örs 'o> 

az örsnek pa.rllllcBnokának o .. ~ .. ~I " ~ ~ - " - " " I> " I> tl .s .... o to_ 
~. 

1-ső szárny : Bu,aapeste7lh 
Parancsnok: Oláh Odiin II. osztályu százados. 

l-sö sZllkas:ló Budo.pesten. 
Parancsnok: Nyiszt01' Sándor hadnagy. 

.. 
=9 'o .. 

11 : .. I> 
1:il.2 

lI Bl1d&I~est I ~o~i:f:: c~~~~sv. 1 1 ~ :1 ~ j 91 ~ 
Smaraglai Fer. örsv. . 1 . 5 . 6 • 
Lézmann Fer. cz.örsv. . 1 . 5 . 6 • 
Papp més örsv. . 1 • 5 . 6 • 
Scblesingel' S. ez.lhm. '11 . 4 '15 . 
Simrik Sáud. ez. /Srm. 1 . . . 5 . 6 • 
JUhOB László ez. örsv. .1 . 1 51. , . 

5* 
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pamllesnokának ~:; __ .. ..2 ::l ..2 ~ 

Megnevezése ~ "'S .~ 

az örsnek I az örs _ :/,! ~.!?~I '~" ~~l J/ ~ . 
I ~~~.§~.9~] -~~~~~-=~ft~YaJ~rrUö:S1~~-r~~1t~~~~~~~ ~-~-----"-'-~~~~~~~~= 

2-ik szakasz BOl'Os-.Jenön. 

:'l-ik szakasz Váczon. 
Parancsnok: L1b7cát:B .Ákos hadnagy. 

31VáCZ Mal'sehal Frigyes örmJ 1 .I 1 .1 51' 
'151 Visegrád Nyak:1.S Imre cz. ormo 1 . 5 
Hi Püsp.-Hatvan Takács György örsv. 1 . 41 

2 Fót Anclrássy Miklós lírm. 1 . 51' 
-152 Dunakesz Mitrán Demeter orsv. 1 4. 
--145 R.-Kel'esztnr Ptlróeztli J~zsef örs.v. 1 5. 

Pal'll.ncsnok : Novák Gyula hadna.gy. 

Nag.)' Lajos örm. 1 11 1 '15 Várhelyi lVIárton örm. 1 . 5 
Flamm Bertalan ö1'1n.. 1. 5 
Köteles István ez.örm_ 1 . 5 
G~'gva Gergely örsv. 1 . 5 
BIhari Zsigm. örsv. 1 5 
Borsik Pál ez. örsv. 1 ~ 
Sarkadi Sándor örsv. 5 
Varga .János örsv. 5 
Nagy 4rpád ez. örsv. . 1 .1 4 
Papp Akos örsv. '11 '15 
Szabó János örm. . 1 . 5 
Ba.bulitz Pál ez. örsv. . 1 . 4 

~I -
6 
6 -
6 
6 -
5 • 
6 • 
6 
II 
fj 
P 

Lehlofeld Márton örsv. ': 1 '11 .' 4-
S7.abó Ferencz ÖI·SV. . 11.141 
MOÓI' Mihály ez. örsv. . 1 . 41 
3-ik szakasz Gyulán. 

163 Péczel Kliment Janos ez_orsv. l 41' 
13 Aszócl I Grosz Istv.án örnlest. 1 5. 

'119 Tura I ll. Kiss MIh. ez. orsv, 1 4. dJ~lc;:17~:e!l 
1 Kóka Máthé J~no< Öl'sv. l!; . ~ 

15 Nagy-Káta Margineiu János örm. .1 11 5, 

2-ik sz.árny.' Aradon. 
Parancsnok: Enyele'/' Fe1'enoz L oszt. százados. 

l-sö szakasz Aradon. 
Parancsnok: Kálnoki J/m·e főhadnagy. 

35-Arad Paul Bertnlan öl·m. 121 11 7i 
36 Kurtics Baranyi Bálint örsv.. 1 51 
31 Raclna Kéri Sándor ez. örm. 1 5 
38 Berzova Kovács József ez. örsv.! . 1 51 

'180 Petris Sallai József ez. örsv. • 1 4 
40 Szent-Anna ForsthoffGr Gy.ez.őrm . 1 5 
41I Magyn.r-Péeska Soós Ferencz örm. 1 5 
48 Soborsin 'Molnár Károly örsv. 5 
49 Szintina I Fo<1or Istvi n örsv. 1 ~ 
63 Elek Novák Fel'. ez. örm. 1 6 

-143 Megyes-Egyh. \ tlárik József örsv. 1 4 
-146 Sze"mln.k Mllnkáe~ i :b'er. ez, örsv. 11 41 
160 Gyo1.'ok Kohn S/tnclor orsv. 11 4 

Parancsnok: Jalcab Sandor főhadnagy. 

1!~~Jr.cln ~~~~al~1~r~:~'~I~' 1 i ~ I ' ~181 ~i 9/ 8 

Hegediís János eZ.örm. . . 1 . 7 • 8 
Boda Ferenez örBv. 1 7 8 
Madaras~y Sándo örm. 6 
Kökösi Bálint ez. örm. 5 

7 
(> 

Mészáros Pál örsv. 1 
Bartha Mátyás ez.örm. 
Fekete Bálint örsv. 
Hartmann Ign. örsv. 
Zilles János örsv. 
Sámuel Ede örsv. 
Danesik Fercncz Öl'SV. 
Mátyás Simon örsv. 

I 
K(·resztesi Gy. Öl'sv. 
Ottova Gyula örsv. 

1 
1 

3 5 
7 
6 

7 
R 6 
8 
7 

5 .1 II 
6 771 lj 

~I ~I 



agy
Gábo?' I. o. száza.dos. 

agy-Váradon. 
Parancsnok: Ki88 László 'u" .... Hu.llY 

'64 Nagy-Várad I Péter Lajos ez. őrm. 
66 Mező-Telegel Dieker Salam. ez. ŐrID. 
25 Vircsolog Seres Imre örsv. 
68 Élesd Bartha Károly örsv. 
69 Nagy-BárM Schwarcz M. ez. orm. 
61 Remecz Manezingel'Gy.ez.örsv. 
15 Zsáka Tanai Pál örsv. 
16 Bihar-Torda n. Tóth József őrsv. 

i16 Szerep Merksz János örsv. 
171 Csbkmő Bene Elek őrm . . . 1 

Sz.-LlIszlófürd. nyári örs a számy összes létsz~'ID!Lbbl 
2-ik szakasz Belényesen. 

Parancsnok: Zá?'a,y Ödó'n főhadnagy. 
82 Belényes Bokor Mildós ől'm 1 1 6 
83 lifagyar-Cséke Klein Mózes ez. őrm. 1 5 
S4 HoHód Sallai Lajos örsv. 1 5 
86 Dombrovány GolcThammer E. őrm. 1 5 
81 Vaskoh Orbán Sándor Örm. 6 

'144 Rézbánya I. Na.gy Mihály örsv. 1 51 . 

1G1 Tasádfö Zsemberi M. ez. örsv. 1 4-. 
183 Henkeres Gröger Lipót Öl'sv. .. l . 4, • 

71 

. az örs 
parancsnokának . 

Takács Antal 
Sándor Lászl6 
Simon Sándor ez 
HirschlerLaj ez. 
Keresz~esi M. oz. őrm. 
Rüek Adám ez. őrm. 

oW"'PnuJJlu.YUiJLY"II. Szabó Lajos örsv. 
Répásy Mihály örs. 

4-ik szakasz Nagy-Szalontán. 
Parancsnok: H~myetz Kdroly hadnagy. 

Gudor István örm. 1 1 
Szitál' Mihály örm. 1 
Szabó Péter őrm. 5 
Járfás János örsv. 1 5 
Csák László ez. örsv. 1 5 
I. Balogh József örsv. 1 4 
Haris Mihály örsv. i 6 
Messer József örsv. i 4, 
Várady Sándo ez. őrm. 1 5 
Hajdu Károly ez. örm. i 5 
5-ik szakasz Zilahon. 

Parancsnok: V?'dblik Mátyá8 hadnagy. 

Kis Gergely őrm. 1 1 6 
HlavÍles József eZ .őrm. 1 5 
Büki István örsv. i 5 
Berczik Fer. ez. őrm. 1 5 

136 Kebescl II. Nagy András örsv. 1 ~. 

-184 Budurásza I Serester Sándor örsv. . 1 . 4 . 
i851pnpmező I Sárkózi János Öl'SV. " i. . IIIt:~~I~]i.aila!l 
186 Sólyom Wacha Lajos Ól'SV. .. i . 4- • ~ 
- Bihar-Fii.red nyári brs a számy összes létszámából 

Stanez György örm. 1 6 
Mentő Ferencz örsv. i 5 
Herbst J 6zsef örsv. 1 5 
Antal Kál'oly ez. örm. 1 6 

3-ik szakasz Margitán. 
Parancsnok: ]('Iln'Íts Józse!' hadnagy. 

65 Bihar G. Nagy, Isty,án őrm. ., 1 
19 Mal'gita I . Na.gy András Öl'IIl' l i l ' l i 

70 M.-Keresztes Nagy Geza ormo . . 1 
11 Nagy-Léta Bagossy Mih. ez. őrm. " 1, ' " . 

Hofstiidtel' D. örsv. 1 5 
Németh Ferenez örsv. 1 5 
Habi J6zsef örsv. i 5 
Simon Lajos örsv. i 4-
Lállezy Sándor örsv. 1 
HU8zka Mihály örsv. 1 4-

5 
'1

7 
5 . 6 

61 • 
61 • 
6 
5 
7 
5 
6 
6 

I 

~I 
~ I 
~ I 
6 
71 
61 
61 

~I 
51 
5 



M " g II .:. V ~ ~.:.. __ • ___ " II '0 " ,: I . ..... __ ':::I Q) 

. .~ ~ .~ ~ ~ ~ E az ors ...:.::-.:.. _0 ~ ~ '0 r.r. 

parn.ll.C'Sll.okáDnk jg/ 21 ~'/-;;;I;F/-;;; ~/-~ 
1 C::j.::=:~c:~ít~ Bic~ák István. ez. ' . ~.2 rt..9 ti..9 i;l.2 

' .. Egl"egy ~~~s~O!i~~~z~~!:l"Sv. : THótii BL~irit -Ö-;;;:=-I~I~I-:-ll'~ ~-:-II & , nns .'~Z~Ll· örs,y, .1 . . 1 . 5 . li. 
4-ik szárny: Debr8azenben, ' Mncz~!. J';I-llOB ormo , ./ , . 1 . 5 . 6. 

Parancsllok: Göttmann Bódog r. osztályu , 13el'sznn Junos ez.örsv. . . . 1 . 5 I (5, 
Kun-l\ftld~rtl,~ ltlnt~ovies .Tózs.cz,őrm. , . ' . l . r, .1 ,:' . 

l-ső szakasz Debreezenben. ,,' v u 
Parancsnok: BO?'hy Sándo?' hadnagy. D-ÜC SZ(1,]'ny: I(ecs7ce71~ét8n. 

106IDebreczen J Szöcs Lajos ez. ől'ill. I I J 11' 11.1 ti. ,. .... , .. UC",,,,,,: vel'~l.Jélyi Manó GyiiJ'gy II. oszt. szÍl?:. 

108 H.-Böszörm. Fajt J,\knb ez. őrm. . 1 .. ú. ParancSDok : Sebesta Ottoká?' hadnagy, 
107lVámos-Péres I Péchy Imre örsv. ! .. 1 '15, l-DB szakasz Kecskeméten. 

109lHajdu-Nímás Panel' Forenez Öl·SV. l , J l i . 51 i .llllA.CII.,elIle, I Steru He " ! l / l " 1/ I I n / 

1101 Balmaz-Ujv. I )Vel'll91' Gábor ez.örm.j. . . ," . 11· 51 !-'. tlzárto:~jee~ö Ö~~'l' , .!. ~I : ~! ~ ~ 
l11INMlldval' I Anik János örsv. 'I ••• li ' 5 f6th. Al;drás ez. "I'm, ... 1 1 . J 51 .16 
112

1 

Tetétlen I. ~is~ Jó~sef Ö~sv. i' .. l ' . 51 Dobo, Marton ez. Örsv .... /1 .) ~ . (; 
113

I
E;'?Yek . Astr~enn Janos ,,~rm, ..!. 1 51 Szabo Ferenez örsv. .. 1 . 4 . 5 

lH.Pllsp.·Lndany Ballacs J. ez. oIm . . '11 . '1' 5 ~?knveczJán.cz.l)rm.. .1 .15 . 6-
115:R.-Szobosz16 Singer Jópás ez. örm. ~ . . . 1 . BJlnon Márton cz.örsv. . ' 5 (; 
15t·H .-Hadhil.z I Kósa Imre ÖI·SV. , . . , l j ' k 4 Pi~l Ignftez örm, . '. 7 

2 ik szaka.sz Szolnokon. H~r,váth JÓz:~. cz,örm. . 511 (;, 
Parancsnok: NHgygyöri Szöts Aladár hatlnagy. Lormcz Gyorgy örsv. 5 (i 

116

1

8 l k 
I 
S .. F " " III 11 " Sud I~tván. eZ. örm. a • 51 . ", , zo no - Zlllle7. 'er, ez, orm. " . . u " S k , v 

133.T.-Jj'énysz1.U'U, KovlÍe,s Fer. cz .. 0."'r8v. . . 1 . 5 .16 I\ecz Peter ÖI·SV. ~ 1. 4 .15 
131 Jász-Berény Deák Dániel ez. örm. . 11' .' . 61 . ,zal"a .LaJos ez. örsv. 1 . 4·' . 1), 

132 J t.. , II H th t.. t l I 1 41 Ráez Flóriáll ez. örm'! ., 11 . 4- • 5 
.;. I·OAS.Z~ as orva ' • II il Ol;SV. !' •. • • " .. 1 ' BozsódyZsigm.ez.öl'Sv.! .' 1, 1/ .14 .1 .... , 

1291 Jasz-Ap;Ül Zlllgay Gyuln ez. orm. : .1 . . 1 . " I . ' v 

130I J~SZ-Ln:lánY Kluzs. J.ózs~f ~z. örm' l , I . ' . 1 , 5' . 2-dik szakasz Kaloesán 
117 Tlsza-Varkony Czegleth Pal or~v. " .. 1 , 41'\ ~ri=~~saParanCSn?k: JCIlC8 Á?-pád ha.dnagy. 
it8 TiszR-Földvál' Németh .János örsv. i' , , 1 . 6/ . I Yl~la" !I;Iárton ih·m. I . 1 1/ 
ii9 Ti8ZfL-Ugh Héjjlls Ferenc7. Öl'sv. ' . . 1 . 5 .\6 I Szőllosl Istv. ez. Öl'sv. ~ l 
120'K .. Szt-Márton I Kemény S. ez. örm. . .. 1 . 5, . Rots Péter ez. ';rm. ! 1 ~ 

3-ik szuka~z Ki~-Uj.Szálláson. Schmitlt Ren. ez. örcn JI l ' 
raraucsuok: A.dámoslj Béla. hadnagy. , Novák Istvím örsv. 1 

I I 
' I I l ' ) Wollmmlll Lnj.cz.i',rm. 1 123 Ki~·Ujszálló.s Bartha MÓ1' őrm. l 1. 1

1

, &1 Zelovies JJajos örsv. 1 
125 Krlrczag Ol'áes Lajos ez. örs,. r 1.. . . ~ ltIorócz ,József örID. . .. 1 
126 Kllnhegyes I Moluó,r ,János ez. ?l'm'

l 
.. l . 51' I Nemes :;!ÍIH\or Öl'lu. l , / l i 

i27iTlsZR-Roff Vadu" Mózes ez. 01·SV. . , 1 ,, 5 . Tóth Géza örs\'. i .. p 

51 . 
5 . 
5 
5 
5 
5 
!) 

5 
!) 

5 
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I 

I 

J: 
~, . \ 
li 

74 
75 

IV. SZáDlU osendŐrkerilet. 
Tih'Z8: I(CJ8sá ... 

Parancsnok: Báji Patay András, ezredes. 
Parancsnok-helyettes: somlyói és óvári Szilágyi 

'-=,--f-=·--hMö-Tii::- . Bertala.n őrnagy. 
II-od törzstiszti teendőkkel megbízva: Osásl6á1' János 

á.ri L . " Fodor Jó· ..II. p6t16kel'etnél beosztva: Vasv alos ez. orm., 
zs ef ez. örsv. és 3 csendőr. 

Segédmunká'sok: 

a segédtiszti il'odában: Major János, Hubel' Ferenez, 
N~ndor, Békésy Lászl6 őrmestel'ek és Stritt Ferencz 

a csendőrbi1'6sági ú'odánál: Zathu~'eczky István ~z. 
.Q, számvivőségnél : Tasi Dániel VIZSg. számv. orm., 

mann Adolf, Artner Albert őrmesterek és Vekerdy 
jámin ezimz. őrmester; 

·:tz 1 számynál: Békefi Jakab /Srm., a 2. számynál: 
, ~er Ödön őrm., a 3. számynál: Algya J6z~ef 

a 4. 8zámynál: Varga G. Ől'1ll., az 5. szárnynal : 
Jenő őrmester. 

1. osztáJyu százados. 
Segédtiszt : Báró Gyula főhadnagy. 
Oktató tiszt: Rómay Béla főhadnagy. 
Szlí.mvivők: Bal6só Jáno8 százados-számvivő és Suba 

Lajo8 hadnagy-számvivő. 
Hadbiró : Tóth István honvéd százados-hadbiró, a 

m_ kir. kassai III. honv. kel'. parancsnokslÍ,gt61 beosztva • 
Megnevezése 

' IG~all ~g ~ 
~ ~ ~ ~ 

'0 ~ Q :S 
az öl'snek ·1 az Öl'S parancsnokának 

l-ső szárny : KaSs án. 
Parancsnok: Polyánal6ky Dénes II. oszt. százados. 

l-ső szakasz Kassán. 
Parancsnok: Móricz GY(J1'gy főhadnagy. 

1 Kasan Holics Lajos ez. /Srm. 2 1 6 9 
21 Enyiozke Hudák János oz. /Srm. 1 4 5 
3 Szepsi Flerik Gábor örsv. 1 5 6 
4 Torna Kerényi Fülöp /Srm. . 5 6 
5 Szin Szentmiklósi Károly örsv. . 1 4. 5 
61 Kraszn.-Vajda Bodnár János örsv. . 1 / 5 6 ri Selyeb Menyhért János örsv. / . 1 4. 5 
8 Sziksz6 Kovács Gergely örsv. 1 / . 5 6 9, Forr6 SZR.b6 János örsv. . 1 4. 5 

li Hejeze Kerekes János ez. őrm. . 1 4. 5 
10 Abauj-Szánt6 Balogh J6zsef /Srm. I' 1 4. 5 

12 Hidas-Németi Varga Sámuel örsvezető . 1 4. 5 
Z" T "let a'llománya . 3 törzs-,26 főtiszt, 35 13 Zsadány Fodor János ez. őrmester . 1 5 / 6 

..!1 csene OI·-I,e1'1l . i\""vA.,.I6"~'; 14 Pálhllza Némedi István örsv. . 1 4. 5 
18 lovas őrmester; 118 gyalog, 53 lovas 15 Ilööd Bátoli Gábor örsv. ,1 4. 5 
652 gyalog és 299 lovas csendőr; 5 szárny, 15 2-ik szakasz Löcsén. 
1 pótl6keret, 1 tiszti különitmény; 130 gyalog, 57 Parancsnok: Polste1' Kálmán ha.dna.gy. 

és 2 vegyes, összesen 189 Öl·S. ' / I ~~6se I ~~:t~:a~~~~P F.zŐ:~· I f I ~ I ~ I ~ -~'I. kel'ület teriüete 45,954 D kIm.; a lakosok szama. Szepes-Váralja Ujlaki .Tános örsv. ll. 5 6 
(Egy esendőlTe átlag 39'68 D kIm. és 2655 hlkos eSIk. Krompaeh Rigler Ferencz ez. öl'sv. . 1 5 ti 



I 

! 

7G 

. cz. 
21 Szomolnok Károly örsv. 
~.2 Mel'ény József örsv. 
23 Káposztafalu Kosilk'l LÍLszló örsv. 
24 Poprád Bartha Pál cz. őrm. 
25 Tátra-Füred Dávid Antal örsv. 
26 Késmárk Kartmann György örsv. 
21 PO<lolin Kocsis Sándor ez. örsv. 
28 Ó-Lubló. Vágási Mihály cz. Őr!l1. 
29 Szepes-Ofalu Hollósi Ignáez őrm. 
30 Javorina Széles Sándor őrsv. 
31 T.-Barlangliget Ruzsbasfm·Andl'á,g őrm. 

2-ik szárny: Bátora~jar Ujhe~yben : 
Parancsnok: G7'oze Győző r. oBztályu százados. 

l-ső szakasz Sátoralj a-Uj helyben. 
Parancsnok: Ba.?'is8 Á1'pád főhadnagy. 

32 1 S.-A.-Ujhely I Fábri Jál10S örm. 2 1 
331 Mihályi Balogh János őrsv. 1 
34 Kir.-Helmeez I FöldvÍlri Sándor ez. öl'm. 1 
35 Kis-Czigánd Rácz István ~rsv'.. l 
361 N~~~y-Köves(l Gro.ss~an? VIlm. c.~.orm. 1 
31 Sarospatak Gyonos Ja~10s cz .. ?rm. 1 
38 Olaszi-Liszka Szeles Ignacz cz. ormo 1 
391 Tokaj Fudor Fülöp őrm. J 
40 II Szerencs LukácR József őrm. 1 
41 Tálya Lebó Györl,'Y Cll. örsv. 1 
42 , Gesztely Pintér István cZ. őrm. 1 

2-ik szakasz Homonnán. 
Parancsnok: Domby Sándor hadnagy. 

43 Homonna Baum József örm. 1 II 
44 Izbugya-Radv. Ladányi László örsv. . 1 
45 Mező-Lnborez Magyar János ez. &rm. . 1 
46 Nagy-Mihály Sárosi László ez. örm. 1 
47 Málcza Domonkos Gyula 
48 I Töke-Terebes Badó Miklós CZ. örsv. 
49 G:ílszécs Teltsch Dániel örsv. 
50 I Varannó Miski Zsigmond örsv. 

il 

M e g n e v e z é s e , Gyülog 

e I I ~ I I ,~ I il 
.• az örsnek , az örs parancsnokának II iS ;; I 'g ~ 
.11 ' I ~ I ~ l? " 
~ 1 " Nllgy- : V·-obr·n K' á eJ' d /'0 'l" 1-4L.'....5~ ~ Imp n ",an or cZ. órsv . 
~2 Sztropkó Ancsó György ör8v. 1 4 5 
53 i Szinna Kovács János ez. őrm. . 1 4 5 
54 SzilIrinIl Kulcsár Anw'ás örsv. . l ' 4 5 
5~ UblYII I Nagy István örsv. . 1 4 5 

3-ik szakaRz Eperjesen. 
Parancsnok; LŐ1'I'ncz Ignácz főhadnagy. 

Eperjes Jánszky József örmester 1 l , li S 
Guá!t . . Károlyi András örsv. 1 . 5 6 
Felso-SZVldlllk Kukura József örsv. 1 I 5 ' li 
Z boró Pásztor István örsv. . 1 I 4 5 
Bártfa I Borsos Péter öl'mester 1. 5 I 6 
Kurima. Tóth József örsv. . l ' 4 5 
T.-Rn~zlaVlcza Helmeczi Ferenci örsv. . 1 J 5 I lj 
Lubotl? RiglÍn János őrsvezető ' 11 ' 5 ' ti 
Ber/.cvleze Szoboczki József örsv. . 1: 4 ' 5 
H~th{U'8 I:lzommer Gusztáv örsv. ..1 l 4, , 5 
Kis-Szeben Soltész Péter ez. örm. 1 I ' 15 li 
Bertót Furin JánoA örsvezető ' 11 i) ti 
Lemes . Jarzsemszki Károly örm. . 1 415 
Keczer-Peklen GaramszÖgiLászlócz.örm. . 1 I 4 5 

3-ik szárny: JJ1áramaros-Bzigeten. 
Parancsnok: verebtllyi MU1'SÓ LŐ"incz L oszt. száz. 

l-ső szakBBz Máramaros-Szigeten. 
~arancsnok: Maye1' József főhadnagy. 

~r.-SZlget Székely Sándor cz. öl·m. 1211 I 6 ' 9 
B!rdfl1lu Binder Mihllly örsv. . 1 14 ! 5 
Aknn-Rugatllg Spák Mihály örsv. . 1 5 I ti 
Nagy-Booskó l){llrgineán János őrm. 11 I . 51 6 
Rónaszék. Acs Géza ez. örm. ./1 I 4 5 
AJma-Szlatma J::Iznbó Sándor őrm. . 1 I 4 I 5 
Alsó· Ap~a W~cz Péter örsv. / . 1 I 4 , 5 
Taraczkoz I Otvö~ Károly örsv. . 1 5 ' ti 
Sz"'plonczn I Bel·ko. vics Albert örsv. . 1 4 / 5 
Técső Vrasnás Tamás öl·m. . 1 5 6 

... .... ,I\ L'Onllln Cznezor AndriÍs Öl'sv. / . 1 4 I 5 
, Gl)mloás Károly örsv. 1 (; I 6 



iS 

Megnevezése 

,~ I 
~ I 

az örsnek az örs parancsnokának ~ 
'0 

2-ik szakasz Felső-Vissón. 

Pal'ancsnok: Ötvös Józse! hadnagy. 
82 Fels/S-Vissó 
83 Ruszpolyána 
84 Petrova 
85 RaM 
86 Bogdány 
81 Borkút 
88 Körösmező 
89 Barezánfal u 
90 Rozavlya 
91 Dragomérfalu 
92 Borsa 
93 Priszloptet/S 

Száva György őrm. 1 
Répáczki Péter örsv. 
Gál Ferenez ez. /Srm. 
Blajer Zsigmond ez. őrm. 
Flores Simon ez. őrm. 
Nemes Károly örsv. 
Vancsa János ez. őrm. 
Dobák János ez. örsv. 
Domahidi András 
Popp Gergely őrm. 
Nagy Lajos ez. őrm. 
Bleyer Rezső örsv. 

3-ik szakasz Huszton. 
Parancsnok: Albu. Pál hadnagy. 

94 Huszt Gy/Srffy Károly /Srm. 1 
95 Uglya Mártonfi András örsv. 
96 Kövesliget I. Szabó Mihály örsv. 
97 Szinevér Krafesik Adolf örsv. 
98 Ökörmez/) Pántlik Károly örsv. 
99 Majdánka Boros Béni Öl'SV. 

100 Iszka Szabó Mihály ez. Brm. 
101 Kel'eczke Bálint István örsv. 
102 Dolha Benkő József örsv. 
103 Berezna r. Simon János örsv. 

4-ik szárny: .Miskolozon. 
Parancsnok: Szepesi Gábor II. o. százados. 

i-ső szakasz Miskolczon. 
Parancsnok: Greskovits Imre hadnagy. 

10~ Miskolez Horváth Lá.szló cz. őrm. ~ 1 
105 Saj6-Szt-Péter Donoval András örsv. i 
106 Edelény Farkas Ignáez örsv. i 
107 Szendr/) Matuz Gy;örgy ez. örsvez. 
108 Sajó-Kaza Lamoss Arpád ez. örsv. 
109 Ózd Pál Péter örsv. 

79 . 
IÖI Megnevezése ~ ..; ~ ;, . " ~.~ h t~ El ~ ~ 

az örs ' 0 I> 'o .. 

I: az örsnek g> =1 '" g> parancsnokának 
. ~ .. -I> .. .9 ~ .!a tl 

ft~ Szilvás Baller Mór örsv . . 1 5 
Dió~/Sr Gönezy Bertalan örsv. l 6 

:t~ Emő Jakó Lajos örsv. 1 4, 

ff Onod Kovács Lajos örsv. 1 5 
2-ik szakasz Egerben. 

Parancsnok: edvei Illés Béla hadnagy. 
i Eger Deák Mihály őrm. 1 1 6 
il5 BMor Jányer Vincze 1 4 
'fi ~étervásár Fekete Pál /Srm. 1 5 
if Parád Dobri András ez. őrm. 1 4 
f·{ Pásdó . Bokor József ez. örsv. 1 5 
ti tvan Tatár József /Srm. 1 7 

~~ .. 
~ .9 ~ 

6 . 
7 
5 -6 . 

8 _ 

5 • 
6 • 
5 6 _ 

8 
8 I GYöngyös Neuwirth Lászl6 őrm. 1 7 

}(ez/S-Kövesd Kovács János /Srm. 6 7 

Mező-Csát Barna Béla ez. őrm. " 5 6 
Mez5-Kereszt. PromayerJÓz~efőrsv .. \ . 1 4, 5 

~bold-Dar6oz Erdősi Ignácz örsv. 1 5 6. 
3-ik szakasz Tisza-Fiixeden. 

Parancsnok: Ambrózy Gyula hadnagy. 
Tisza-Füred Miklós András őrm. 11. 11 . 5 
Poroszló ErdBs János ez. őrm. . . 1 . 5 
~es-Abony Vidi János /Srm. 1 5 
, erpelét Harsányi Ján. ez. őrm. 1 5 
~polna Szomolya A. ez. /Srsv. 1 5 
N'!8Y·Füged Varga István örsv. 1 5 

;jS! H'eves I Leidolf Ede őrm. 1 5 
!Disza-Igar Tóth Péter ez. /Srm. 1 5 

~I 
6 • 
6 • 
6 • 
6 • 
6 
6 • 

5-ik szárny: Nagy-Károlyban. 
Í'arancsnok: Schwarsleitner Hugó 1. o. százados .. 

l-ső szakaez Nagy-Károlyban. 
Parancsnok: Bencz/J Bálint főhadnagy. 

n.·Béltek Sipos Gábor ez. örsv. • . 1 5 . • li
~sgy-KárolY Nagy György /Srm. I i . 1 7. 1~ • 

I EMőd Zavilla János örsv. .. 1 5. 6 • 
I Sza1m.-Németi Teutschlá.nder H. /Srm. 1 . 5 . 6 • 



, i 
so 

,n:SJl.lH\""' János 
Szövérfi Lajos cz. 
Vel'es Sándor örsv. 
Milován M. ez. örm. 
Papp Károly örsv. 

I 
Kovács Fereucz örsv. 
KorlllÍlny L. cz. őrm. 

2-ik szakasz N>tgy-Bányán. 
Para.ncsnok: Ellv!J lst'ván hadnagy. 

'144 Nagy-Bánya Nagy So111c10r örnl. ! 1 11 
145 8ziny.-Váralja Batizai Péter ez. örm. ~ . 1 
146 AvasujvárQs Dullay Sándor örsv' j" 1 
'147 Avas-l!'el~öfalu Márványi Lipót örsv.. 1 
148 Komorzán Fátyol István cz. ól'm.. 1 
--149 Sárköz-Ujlak Mózsa László örsv. I' 1 
150 Kmssó Krizsán Miklós örsv. . 1 
151 Remetemezö Németh György örsv. 1 
152 Nagy-Somkut Lukács Gyuh Öl'SV. 
153 Szakállosfalu Kállay Fülöp cz. őrm. 1 
154 Felső-Bánya Fnlcz Frigyes öl·m. 1 
155 Kapnik-Bánya Márton Gyula örsv. 1 

3-ik szakasz Nyíregyházán. 
Parancsnok: Schachov8zky Gusztáv főhadnagy. 

156 Nyíregyháza. I Vona József örm. I .11 . 1,1' . 61 l 
151 Kemecse Ji'ertlnczyS . cz. örm. ./ .. 1 . ó, . 
'158 Kis-Várdrt ÖSl'li ~ezsö örm. . 1 . ·1· 61' 
159 Dombrád Nagy Arpád örsv. .' 1 . ~ 5 . 
160 Mándok I Csordás Ferenez örsv. . . . l i . 51 • 
161 Rakamaz Lánárt József orsv. .. ' 1 1 ~ . 5 
162lUj-Fehértó FöldeSSá.muelcz. Ől'm.! . .. l i . ~ 
163, B~ld-Szt-Mih. Fe!cete: L~1kÍlcs ~rsv. ... l ~ . 6' 
164 TlBza-Polgal' SZIgetI Jozsef orRV. .., li . ~ 
165 Nylr·AcsM Dobos József örsv. 1: . 6' 
166 N),ir-Béltek Maver Gyula örsv. . ~ 4- .I 
167 Nyír-Bi~tor Balla János cr.. örm. • l j . :" 
168 Nyír-Bakta Schneic1er Gásp. ÖI'SV. '1 ., . 1 ·l !), 
169 Nagy-Kálló Literathy Laj. ez. Grm. . . . ' . 1, . () 
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M e g n e v e z é s e I' Gyalog 

/ . / ,= I 

oz ö::l~ az ~_Öl:S pamncsnokának .1
1 

,l /l .1 
6 -ilo szárny .- Ber""igszászban. 

Parancsnok:. Dobo.~ Gyula II. oszt. százados. 
l-ső szakasz Bel·egszá$zban. 

Parancsnok: Ková88y KdlmlÍn főhadnaO'y 
Berafjszász Darác?,y Endre ől·m. I 2 01 '/ 7 10 
Mező-Kászony Sebesl László örsv. . 1 5 6 
Bátyu Hinzel Mihály cz. öl·m. I' 1 / 4- 5 Munká~s . Balogh István cz. órm. 1 . 6 7 
Alsó-VIZlll<)ze Mester Mihály Öl'SV. . 1 5 6 
Szolyva Jeney AndrlÍ.S cz. örm. I' 1 5 6 
A!só-Voreczke Hoss János örm. 1 6 / 7 
Kis-Almás / Senka Károly örsv. . / 1 5 6 
nosva Damó Ferencz örsv. . 1 5 I 6 

2-ik szakasz Nagy-Szöllősőn. ' 
Parancsnok: tIaUPj' Jenő hadnagy, 

l ""II.Y-;;"OOllOB Föld v.áry Keresztély Ólm.t1 
Mudmny István Öl'dV. . 
GIi"or János örsv 
Já$~herényi Jáno~ örsv. I: 
Ujla.ki László örm. . 
Kovács Mihály cz. örsv. '1 
I J{ ótai Ferencz örsv. . 

1 6/8 
156 

1 5/6 1 4- 5 
1 4 5 
1 4- ' 5 

1 /4/5 
14-5 Károly E. Anchás cz. örsv. . 

3-ik szakasz Ungvárt. 
Parancsnok: Palló8y Vincze hadnagy. 

Ungvár I Steiner József őrm. 1 1 5 7 
Nagy-Kapos Kunfalvi Jakab ez. őrm. . 1 5 
~~obránBez Lengyel Gyula örsv. . 1 5 ~ 
'lUna- anka Ványalos Ferenez örsv. . 1 1) 6 
Osap Rozgonyi József cz öl'm. 1 5 ő 
Per~cseuy Huszár .JÓzsef ez. örm. 1 5 6 
TurIa-Remete Egres .János ez. örsv. 1 :; I (j 
Nagy-Berezna l:izabó Ferencz ez. Öl'SV. 1 5 6 
8Z~Vllll TMrai MiMly örsv. 1 5 lj 

Lyu~ Papp Antal örsv. 1 / 4 I 5 
Szerednye Barua S,índor örsv. 1 ~) I 6 

fi 
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Segédmunkások: V. száJII.u osendőrkeriilet. 
'k Tó,'zs : POZ8onyb«n. 

a segédtiszti i7'odában: Horovitz Sámuel, Mencsl .,~U~_"'<_ R al Ká k l~ara'ncs:uoK : osenth roly őrna.gy_ 
Sza.bolcsi Mátyás és Fischer Jakab őrmestere ; : Zieglel' Károly őrnagy. 

a csendőrbir6sági irodában: Fodor Sándor ez. őrmester; teendökkel megbizva; szakolczai Koreska 
a számvivőségnél : Bérezy Benő vizsg. számvivő őrmester L oszt. szó.zados. 
az l-ső szárnynál : Huszár Kristóf őrmester; : Boronkay Áko8 főhadnagy. 
a 2-ik Szandovies Jakab ől'mester; : Ende8 Antal főhadnagy. 
a. 3-j./; Mentsik Emil ez. őrmester; : Entre8z Kornél százados-számvivő és Gál 

k Ján Ő est>r' főhaclnagy-számvivő. a 4-il., Katrensz y os rm c, -d7·. Aczél Béla s:l<á.za.dos-hadbh6 a m. kir. 
az 5-ik Gaál József őrmester; IV. honv.-ker. beosztva_ 
a 6-ih Bartha István őrmester. 

Segédoktatók : 

Örclög MiJ,cl.ós őrmester a 3-ik szárny 
l\1erza János ez. a 4-lk 
Czitrom Sándor örsvezető az 5-ik 

A csendörkerület állománya: 3 törzs-, '1!.7 fötiszt ; 51 
3 lovas Ől'mester; 160 gyalog-, 1'1!. lovas "'~.~6"~ 
861 gyalog-, 77 lovas csendőr; 6 szárny, 17 
18~ gyalog, 14 lovas, összesen 197 örs. 

l\.. kerület területe: 54070'96 O km.; lakosainak száma: 
Egy esendőrre átlag 46'45 O km. és '1!.137 lakos esik. 

l-s8 szárny: Pozsonyban. 
Parancsnok: Panajoth Józse! r. oszt. százados_ 

l-ső szakasz Pozsonyban. 
Parancsnok: Kintis István főhadnagy. 

Pozsony I Reckert János őrm. ~ 1 I 8 11 
Stomfa Szász János ez. ől'm. 1 5 6, 
Gajá! Bulla György Öl·S". 1 4. 5 
Malaczka Simon András örsv. 1 5 6 
Nagyszombat Péter János Ől·m. 1 5 6 
Szered Bartos Márk cz. őrm. 1 5 6 
Bazin Mátlovics Ferencz örev. 1 5 6 
Cseszte Leitner Frigyes ez. őrm. 1 5 6 
8zempoz Horváth 1. János ez. őrm. 1 5 6 
Jtis..Magyar Horváth János örsv. 1 4. 5 
Somorja Kisfaludy Sándor őrm. 1 5 6 
BMs Szalai Károly ez. őrm. 1 4. 5 
DtlIla-Szerdah. Czibiesek András örsv. . 1 5 6 
Taksony Táborszky István örsv. . I 1 5 6 
Nagy-J6ka Thomasy István ez. őrm. . 1 51 6 

2-ik sz,masz Nyitrán. 
Parancsnok: Hennel Gyula hadnagy. 

Nyitra I Nemetsek János őrm. 11 II 1 6 1 8 
'Ormány Csörgei Vincze örsv. . 1 4. 5 

6* 
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11 1 I\JO~_H,nmbnu 
18 . 
19 Nagy-Appony 
20 Ny.-Zsámbokl'. 
21 Oszlány 
22 Privigye 
23 Rudnó 
24 Tornóez 
25 Érsek-Ujvár 
26 Nagy-Snl'imy 

i50 Nyitra-Ujlak 
Nngy-Ké," 

Mé~záro~ Öl·SV. 
Csavoiszky János ez. örsv. 
Tóth István örsv. 
Dezsőfi Antal örsv. 
N agy Sándor örsv. 
Takács Vendel örsv. 
Bauel' Antal örm . 

I Jencsa György ez. őrm. 

I Kollár Mihály ez. Ől·SV. 
Macsek István ez. őrm. 

'I Halász Mihály örsv. 
Németh MihMy ez. örsv. 
Hegyi Jakab örsv. 

3-ik szakasz Miaván. 
Paml1c,nok: Rafai,n Im1'e hadnagy. 

21 1 Miava Táborszky Lip6t őrm. 1 
23 VáO"-Ujhely Bercsényi Autal ez. őrm. 
29 Vitteuez' Klári János ez. örm. 
30 POGt yén Zatykv Györg ' örm. 
3i Galgócz Szabó Pál .Öl·SV. II 

32 Szeniez I Hor.Mh Marton ez. ormo . 
33 1 Verbóez Lábadi Imr., órsv. I ' 1 
34 Holi~s Romsnuer Károly ez. örm. . 
:i~ Sasvár I Ivánkovi~sGyörgy~z.örm. . 
36 M S..:ent-Jáuos Tomál1oVlts Péter orsv. . 
21 Nádas I Broseh Győzö ez. örsv. . 

145 Ó Tllr& Rachel Pál órs"\". 
1\6 Broezkó Kmjes~,'ies JÓ~s. e~. örsv. . 
:41 Jabloniez M"clarasz ~nacz orsv. 1 

2-ik szárny: 'l'rencsénben. 
Ideigl. parancsn.: Csi!tBzentimrei C8ctió Fere1Lcz IULI_.oI~ 

l-s6 szakasz TrencRéllben. 
Parancsnok: Körtvélyes8y Ál:prid fŐha.dnagy. 

38 Trencsén I Soós Ferenez örm. 'il 1 7 
~9 Balin Huba János örsv. l 
42 Vágbesztereze Nemák Dezsö ez . örm. 1 
43 Csaeza I Braez~nyik György:~z. őrm. 1 
4b Nagy Bittse 8ehllelder József orsv. 1 
46 Pu~hó Nagy József ez. öl·m. 1 

~ Különítmény az összes létszám hól. 

. GYÖ1'gy ez. örm. 
Pekala Mihály örsv. 
Csicska Aucu'ás örsv. 
Tontseh Mihály oz. öl·m. 

Trencsén-Tep!iez fürdö különit.m. 
2-ik szakasz: Liptó-Szellt-Mik16son. 

Parancsnok: Imreh Feren-cz főhadnagy. 
L.-Szt-Miklós Spaim István örm. 11 1 
Oszada Lehoczlcy József örsv. . 1 

Béres Gusztáv ez. örm. 1 
Laár Gábor ez. örm. 
Gessay József örsv. 

I RollD János 6rm. 
I Vincze János ez. örsv. . 

AoritnieZll fürdi; különitm. , 
Csorbllt6« • 

3-ik szakasz Turóez-Szt-Mártonban. 
Parancsnok: Raith Ernő hadnagy. 

Gálik Tamás örm. 1 I 

1 
1 
1 
1 

Paár Lajos öl·m. 1 
Galló .J 6zsef ez. örsv. 1 
Kaufmann Antal ez. örm. 1 
Golc1stiieker Bénj ez. örsv. t 
Tontseh Mihály ez. örm. 1 

5 
5 
5 
5 

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

618 
6 7 
4. 5 
5 6 
4 5 
5 6 
6 7 CserveuyákIstvÁ.n ez. Öl·SV. 

Vank6 Lajos ez. öJ:m. 
Stoek János örsv. 

1 4 ;; 

Fleisehner Lajos örav. I i 
4-ik szakll87. Alsó-Kubinball. 

1 , 4 5 
.45 

Parancsnok: Kleintl1· Gyula hadnagy. 

I 
Kohn Bemát örm. /1 1 6 8 
lComlos Mil ály ez. örsv. . 1 4· 5 
Klebercz Sándor ez. őrm. . 1 4. 5 
Sehwarez István ez. örm. 1 4 5 
Bebj{lk József örs"\". J 4. 5 
Majczik József ez. örsv. 1 14 5 
Gyürki Jáuos ez. örm. 1 4 5 
Zl1ugovszkyTiv8.clarczörm 1 4 5 
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S l a föbac1nlJ.<7Y. Ideigl. parancsnok: za ay t b· 

l-ső szakasz Ba.lassa.-Gyar~,a on. 
Parancsnok: Molná?' Józ8e! fohaduagy'

l G t Schiiffer Jakab őrmester 2 1 1i ~ékltrma GaUéJ:: MátyÓ;S cz. ,~rm. i 
K· T e Kázmer Benő cz. ormo 

15 ~s- erenn Gidró Mihály cz. őrm. 
1~ ii~;:~atak S7atmári József ör~:r: 
18 Losoncz Juhász Andr~ cz. ormo 
19 Szécsény Sipos JÓzs.ef or~ . 

Rét ág Banos Gyorgy orsv. 
~~ Nöt~cB Balogh M.ihó.ly őrm. 

B el \ Szabó LaJos orsv. 
82 e~cz _ Fükő Pál Öl·SV. 
83 ~!~~Ta.rján Kimpián Vazul őIm,; 
81t .. gk Majer Bertalan cZ. ormo 
8á F~le G .... • József örsv. 86 Gacs ooz .. 
1 F -Tiszovnyik Krajcsi Ján~s cz. orsv. 

i~1 V~mosfaJ.va Mikula Istvll;n .orsv. 
3 S kál Deme Lászlo orsv. 

15 za 2-ik szakasz Rima-Sz0n:'b~tban. 
Parancsnok: Z8igmond Laz(1;l' hadua7J;' 6 

88 I Rima-Szombat Mészá.ros I;ajos őr~; 1 I 1 ' 4 

IN 
t Hodosy Miklós cZ.orm. 4 

89 yus ya V' h l . Mártonörsv. 1. 90 Tiszolcz ar e yl .. . 1 4 
9i Ratkó Rhein .Jáuos cz;, ormo 1 1 4 
92 Nagy-Rőcze Kim JA.nos ez. ?1'ID. 1 1 4-
93 Zlatnó (vasgy.) Szilágyi Já.nos or~.v. 1 14 94 Dobsina Demeter Ferencz ~rm . 1 4 
95 Rozsnyó Világi .Jáuos. ez. ormo 1 4 
96 Csetnek Kiss .Tanos orsy. 1 ' .j. 
91 Pelsőcz Kovács Bar~a Ol'SV. 1 ' 5 
98 Tornallja Juhász I~tva~ orsv. I 14 
99 Ragály Kiss Istvll17 or~v. 1 4 

iOO putnok \ Oswald Lal.OS ormo ". 1 
101 Rimaszécs !lHM.csa Simon .cz. ormo f i l 
102 1 Ajnácskő \ Lu(limyi József Ol·SV. :. ' 
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Megnevezése Gyalog 

.. ~ .. ~ az örs Z 40 
'0 a az örsnek 

~ 
II ." ... pru.'ancsnokának ~ ~ ~ ~ 

'0 '0 " :~ 
1~4 Kokova I~ I Feled 

Kovács I stván örsv. 1 fi 6 I Rasky Mihály örsv. I . /1 I 41 5 
g-ik szakasz Beszterczebányán. 

Parancsnok: F·uxhoffe7· Gyula hadnagy. 
103 Beszterczebánya Tóth István őrmester I I 1 / 6 8 
104 Zólyom Fazekas Lajos ez. őrm. 1 1 6 8 
105 Tót..Pelsöcz Kovács Albert cz. örm. I 1 4 5 
106 Nagy-Szalatna László János őrm. 1 5 6 
107 Gyetva Zádori Mihály örsv. 1 5 6 
I~ Herencsvölgy J;>eák József ez. őrm. 1 4 5 
ill9 Mihálytelek Matusek András örsv. 1 4 5 
HO Breznóbánya Siófáriu Pál örsv. 1 4 5 
Hi Z61yom-Brezó Baliza IatvÍl.n örsv. 1 4 5 
!!2 Z.-Szt.-András Kovalcsik Audrás örav. 1 4 5 
H3 Ó-Hegy Fazekas Ferencz örsv. 1 4 5 
149 I Horhát Pachmajer Róbert Öl·SV. 1 415 
IM Zólyom-Lipcse Witt Károly örsv. 1 4. 5 
- Szliács fiirdő különitmény 

4-ik szárny: Eszte1·{}omban. 
Parancsnok: Szabó Józ8e! 1. oszt. szá.zados. 

l-ső szakasz Esztergomban. 
Parancsnok: Lasch Jenö hadnagy. 

Esztergom Konecsny Györg,1' ez. őrm. 2 
Bajna Kiss János cZ. örsv. 1 I 51 8 

1 5 6 
145 
1 4 5 
145 
145 
145 
1 4 5 

Muzsla Tóth György örsv. 
aA.rlh Mázi István örsv. 
O·Gyalla Palatinusz János örsv. 
Udvard Lehoczky FIoris örsv. 
Vámos-Mikola Márton Ignácz örsv. 
Szob Bogner Ferencz örm. 
Nyerges-Ujfalu I Valis Ká.roly örsv. 
Nngy-Maros nyári különítmény 

2-ik szalcasz Ipolyságon. 
I ~ I : : I ~ 

Parancsnok: Mészáros János hadnagy. 
Ipolysng 1 Palatinus András örm. 11 J1 1 7 1 9 
Hegybánya Istvánik Mihály oz. őrm. 1 I ' 4 5 
Korpona Klits István cz. örsv. . 1 5 6 
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M e g n e v e z é s e ~ Gyalog 

! I 
~ I ~ I,fj I g 

,;; " ., " . " az örsnek az örs parancsnokának ~ ~ 'll I ~ 
~ I ' ~~;a~;~ 

1 I átb Filtsch IstVÁ.ll örsv. 1 4 5 
134 Teszér Paulik Jlmos örsv. 1 4 5 
135 Csáb Lély József örsv. 1 4 5 
136 Nagy-Csalomia Wilfing Ferpncz cz. őrm. 1 4 5 
154 Szénavár PittUk Mihály örsv. 1 4 5 
157 Szánt6 Viz auer Antal őrm. 1 4 5 

Szent Antal I állandó különitmény . I 
3-ik szakasz Aranyos-Mal·6ton. 

Parancsnok: petrovinai Pelfli József hadnagy. 
140 I Aranyos-Marót Nagy Imre őrm. 
137 Nagy-SaIló Skolnik J6zsef ez. Ől·m. 
138 1 Léva Csizmarik Pál Öl'SV. 
139 Verebély Szladek Mihály örsv. 
141 Ujbánya Nádasdy János ez. őrm 
142 G. Szt.-Kereszt 1 Szenderszky Andr. cz.örm I 
143 Körmöczbánya Uhrik Gyula örsv. 
152 K.-Tapolcsány 1 CsÍl'ák György örsv. I 
155 Zsarnocza Varga Dániel örsv. 

Vihnye fürdőh. . 

4. szakasz Komáromban. 

1 

Parancsnok: Lázár Jmő hadnagy. 

118 1 Komárom Földi Pál őrm. 11 
119 Guta. Sekes Márton örsv. . 
120 I Nemes-Ocsa Hranyai Mihály Öl'SV. 
121 Uj-Szőny Hideg J6zsef Öl'SV. 
122 Nag,V-Igmánd Varga Pál ez. Ől'm. 
12~ 1 Kis-Bél' Butyka László ez. ől'm. 
121t Tarján Bakos Ferenez CI';. örm. 
125 1 Tata Molnár Géza örsv. 
161 Környe Rosenthal Ignáez ez. őrm. 

1 

1 618 
1 5 6 
1 5 6 
1 5 6 
1 4 5 
1 14 5 
1 4 5 

114 5 1 4 5 

1 16 8 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
l 4 5 

1 415 (; 7 
4 5 

Segédmunkások: a segél/tiszti il'Odában : Wagner János, 
Flórián János és HeUel' Amn önnesterek; a csenilarbir6-
,.ági i1'odában: Steffkó Ferenez örm.; a szá'll>1J'Í,vöségnél: 
WelzelJ. vizsg. szv. őrm.; az 1.szárnynál: GTiifVilm. örm.; 
a. 2. szá1'nllnál: Tekeres Lajos őml. a 3. szárnynál : Gondtl 
Ferencz ez, őrm.; a 4. szá1'nynál: Grecu Dávid őrm. 
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Segédoktatók: Fejér Béla örm. az l-ső, Skolnik József 
Öl'SY. a ~-ik szárny állományából. . 

A c • .mdöl'-kl"T'Ület állomá.nya: 3 törzs-, 22 főtiszt; 41 ör
mester; 146 örsvezető ; 745 csendőr; 4 szárny; 14 sza·· 
kasz; 162 örs. . 

A kerület területe: 41883'14 D km.; lakosainak száma :: 
:l.077,4.Ú3. Egy csendörre átlag 44,'93 D km. és 2228 lakos 
esik. 

VI. számu csendőx·kerűlet. 
TÖ1'ZS : Szél,es-li>e.i(h'tKÍ,'ott. 

Partlllcsnok: Panajott Sándor alezredes. 
Par.-helyettes: Zgól'ski László őrnagy. 
ll. törzstiszti teendőkkel megbizva.: altorjai iJ.ltO'ljay 

Iml'e I. oszt. százados. 
Segédtiszt : C8i8zár Gyula főhadnagy. 
Oktató tiszt : Neumaye?' Szilárd főhadnagy. 
Számvivők : Mí8nay Jenő főha.dnagy-számvivő és 

Fenesi Józse! hadnagy-számvivő. 
Haclbir6: Veó'reös Dezső honv.Bzázados-hadbir6, a m.kir. 

szfejérvári V. honv.-ker. pUl'ancsuokságt61 beosztva. 
Megnevezése Gyalog 

. ,~ li __ az öl'snek Ptlra:~s~~kának j ~ 1111 
__ • • :0 Je o ;0 

.Z -szárny: Szélcel:!.-Fejérvárt. 
Parancsnok: soml6i Szilágyi Odo'n II. oszt. százados. 

l-BÖ szakasz Székes-Fejérvárt. 
Parancsnok: Molno8 Kálmán főhadnagy. 

I ISzék.-Fejérv. Pálmai Mihály ez. őrm. 2 1 6 9-
21 Nádasd-Lad. Aranyos István örsv. 1 4 5 
31 Seregélyes Szedlnlayel' Károly örsv. 1 4 5 

Vall! Sehieder János őrsv. l 5 6 
Bicske Nagy Sándor I. ez. örm. 1 5 6 
Csé.kv9.l· Cserép János örav. 1 5 6 
Moór Kovács Sándor ez. őrm. 1 5 6 
Nyék Szalay József II. ez. örsv. 1 4, 5 
S6skút Binder Rezső örsv. 1 4 5· 
Mlutonvásár Peresztegi Lajos ez. őrm. 1 4 5 
Vbrpalota Kohtingel' Kálmán örsv. 1 4 5· 
Csetény Kléber Anclrás örsv. 1 4 5, 
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P arancsnok: Duschel adapród-tiszth. 
t6 Veszprém 1 Németh Dávid 1 1 1 6 
11 Város-Lód Szénásy István örsv. 1 5 
18 Nagy-Vázsony Varga J~nos ez. örsv;. 1 ~ 
19 Devecser SomogyI István L ez. ormo 1 6 
20 Nagy-Alásony Szautner János ez. örm. 1 415 
21 Pápa Weichsel Sándor ez. örm. 5 6 
22 Ugod Barabá~ Vincze ÖI·SV. 1 4 5 
23 Réde Mognj János örsv. . 1 4 ~ 
24 Zircz Makkos Lörinez I 1 41 ~ 
29 \ Lovász-Patona Fentös Pál ez. ÖI·SV. : II 4 o 
30 Csesznek Huzian János örsv. . 1 4 5 

194 Bakonybél Hajszán Imre cz. örm. . 1 4 , 5 
3·dik szakasz Sál·bogárdon. 

Parancsnok: Menkúla Jáno8 főhadnagy. 
5 Sárbogárd I Fejér Ferenez ez. örm. 11 1 
4 KáJ.6z Szecs ei Lajos örsv. . 1 
6 Czeeze Hetesi Mihály ez. örm. . 1 
1 Dnna-Pentele Csepi J6zsef örsv. . 1 
8 Duna-Adony Hajesk6 Gel:gely ~;sv. . 1 
9 Ercsi CsalJ6 Lászlo ez. ormo 1 

15 Polgárdi Varga J6zsef I. ez. örm. 1. 
184 Herezegfalva Füri .J ános örsv. 1 

26 Si6fok Szöcs Mihály örm. 1 
21 Enying Sehrey Ede örsv. 1 
281 Szilas-Balhás Hajnik Sándor örsv. 1 

1851 Kenese Antalies József ez. őrm. 1 
~-ik szárny: Sopronban. 

Id. parancsnok: Czakó·Diósgyő1·i Barnabás 
l-ső szakas:>: Sqpronban. 

Parancsnok: Szúnyi ..!Í1']1ád főhadnagy. 
43 Sopron Tóth Ferencz II. ez. őrm. 2 1 I 6 
44 Füles Szabó Jáuos L örsv. 1 4-
49 Német-Lövő Gl'ubies János cz. örsv. 1 4-
50 Csepreg Viueze J 670sef örsv. 1 4 
51 Felső-Pulya Horváth József L örsv. 1 5 
521 Nagy-Marton Danu Simon örm. 1 4 
55 L.-Szt-Miklós Gutdel1tseh Jakab örsv. . 1 4-
56 Lakompak I Sütő Jakab örsv. . I 1 4 
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. I az örs ~ az örsnek pamucsnokának 

. /1141 f> . 1 4 5 

. /1 213 

'@ Ivan I Horvath -".endel őrsv. 
162 Nagy-Czenk Cserpán János ez. örsv. -I Brennberg 

(kiüönitmény) Slezák István ez. örm. 
2-ik szakasz Györött. 

Parancsnok ideigl.: Hegedüa GI/1bla hadapródtiszth. 
65 1 GyőI' I Németh István L ez. őrm. 1 II 618 
66 HéderváJ' J Varga Ferenez II. örsv. ' J l 4. 5 
61 I Kóny Mészáros Péter ez. örsv. • 1 4 5 
68 ' Téth Simon Károly örm. . 1 5 I 6 
69 Gy.-Sz.-Márt. Meeseries Ferencz ez.őrm. . 1 6 7 
10 Bőny . Bocskor János Öl·SV. 1 4. i 5 

188 Tenyőhegy Horváth Fel'enczI.cz.örsv. 1 4· l 5 
195 Ballony Murányi Ignáez ez. örsv. 1 4 , 5 
45 Kapuvár Schmidt Florian örm. 1 4 5 
46 Csoma Wlnsits Jáuos ez. őrm. 1 4 5 
41 Szany Ja.kab Máté őr.;v. 1 .1- 5 
48 , F.-Szt-MikI6s Börzsei .János őrm. 1 4 5 

164 1 Beled Baek Adolf ŐI·SV. 1 4 5 
3-ik szakasz: Magyar·Óvárt. 

Parancsnok: Jurc8e7c Géza főha.dnagy. 
51 1 Magyar-Óvár Szilva György örm. l' ' 16 '\ 7 
58 Rajka Preisz János ez. örm. 1 4 5 
59 Nezsider MauI'ovios Gál őrm. 1 4 5 
60 1 Boldogasszony M6zer.T ózsef cz. örm. 1 4 i 5 
611 Szent·János Kokas Sándor ez. örm. 1 415 
62 L~bény I Misek Antal örsv. 1 4 5 
631 Zurány GeUner AIlJert ÖI·SV. 1 4 5 
64 Magyar-Bruek Spisák Amlrás őrm. lj I 6 
53 Kis-Ma.rton Kraeher Keresztély örsv. 1 415 
54 Foketeváros Weisz J ,inos örsv. 1 4 5 

183 Llljta-Ujfalu Vidor Mátyás ez. őrm. 1 4 5 
3-ilo szárny .. Pécsett. 

Parancsnok: Várbogyn.i Bogya,y Vincze 1. OEzt. százados. 
l-sö szakasz: Pécsett. 

Pamncsnok: Farkas Kúroly főhadnagy. 
11 1 Pécs I Ágost.on .JÓzsef ez. őrm. 121' 1 I 619 
12 Egerág Török Ist\'{m ez. örsv. . 1 I 4 5 



:Megnevezése 

~ I az örsnek I az örs '~ parancsnok:Í.nak 

- 74/PéCsVáro.d IllieszI István örsv. 
15 Mágocs G. Kovács György örsv. 
16 Sásd Mikl6s Péter ez. örm. 
~1 Bakoeza Hetyei József ez. őrm. 
18 Szent-Lőrincz Haller András örsv. 
79 Sellye Somogyi Jimos örsv. 
SO Baksa Tompek József örsv. 
81 Vai~zl6 I;Iorvftth Pál ez, őrm. 

189 Szabolcsbánya Oelor Gyula Öl'SV. 
!l-ik szakasz: Mohácson, 

Gyalog 

Parancsnok: Roz,mycti Béla hadnagy. 
&6 Mohács 1 Kardos Géza ől'm. 1 1 1 5 7 
13 Szederkény Tölli Pál Öl'SV. . 1 4 S 
S2 Sikl6s B6rsing J ózsaf örm, 1. 5 ti 
~,3 Beremend Hollós Vilmos ez, őrm. 1 4 5 
84 Dárda Fodor Mihály őrm. 1 5 6 
S5 Főherezeglak Baumholezer Dáv. ez.őrm. 1 4 5 
ó7 Duna-Szekeső Mére Istvim örBv. 1 4 S 
88 Hél'czegszöllős Joachimsth,al Károly örsv. 1 4 6 

118 Kácsfahl Balogh Vincze örsv. 1 4 5 
180 I Mohács-Sziget I Gubolll. JáliOS ez. Ő1'In. 1 5 G 
196 l Villány Zfldravecz István örsv. 1 4 1 5 

3-ik szakasz Szegzárdon. 
Parancsnok : Buclay G1f1da főhadnagy. 

31 '\ Szegzárd I Váradi János őrm. 1 1 6 18 
~2 Báttaszék László Samu ez. Ő1'In. 1 41 5 
33 Bonyhád VaJis Antal cz. őrm. 1 5 6 
34 Kis-Vejke Kere~senyi György örsv. 1 4, S 
351 Dombovár Gubovies Sándor ez, Ő1'In. 1 4 5 
36 Szakcs Herner Imre örsv. 1 4 5 
31 Tamási Lassu Lajos ez. őrm. 1 5 6 
:>'8 Gyönk Ugrai LÓl'Ínez ez. örm. 1 5 fi 
39 Simontornya Kovács János ez. órm. 1 5 6 
40 Duna-Fölc1vár Gergely György őrm. 1 4 5 
41 Paks Woli Mózes cz, Ől11l. 1 5 6 
42 Fadd Németh Gábor IL eZ,Ö1'In. 1 4 5 

119 Ozora Zsomai János ez. örm. 1 4 5 
~81 Nagy,Dorogh Ozompó J6zsef örsv. 1 4 5 
igO I Felső-Iregh Fa,rkas Illés örsv. I 1 I 4 5 

Megn eYe z é se Gyalog 

,~ I az örsnek az örs -ll ~ I ~ -
: pamncsnokának g l!: ~ 

• __ ~ ________ ~ __________________ ~~'O~'~O~O~~ 

4-ile 8zá7'7by: Szombathelyen. 
P:l.l'IIncsnok: MátékoVl:CS La}os r, oszt. százados. 

l-ső szakasz Szombathelyen. 
Parancsnok: Szászvárosi István főhadnagy. 

116 1 Szombathely Habetlet, Mihály őrm. 2 1 1 6' 9 
H7 1 Porn6 Br",tl János örsv. . 1 4 5 
118 1 AC8I\.d Vidák Alajos örsv. 1 4 5 
119 , Kőszeg Palsovits .Tán, ez. őrm . 1 4 5 
120 Borostyánkő Braunstein Ignácz örsv. l 4 5 
121 Sárvár Kovács J6zsef I. ez. örm. 1 4 5 
122 Ostfi·Asszonyfa Szo,rka Kálmán örsv. 1 4 5 
123 K~ld Kálmán SállClor ez. örsv. . 1 4 5 
m Kis-Czell Horváth Ferencz ez, örSV' / l 5 6 
125 Kemen.-Högy. , Reiehard Gyula örsv. . 1 4 5 
126 Jánosháza I Farag6 J6zsef I. ez. őrm. . 1 4 , 5 
163 Rohonez Preidt Mihály őrm. . / 1 4/5 
191 Léka Pleyer Gusztáv örsv. . 1 4 5 
192 Répczelak Kardos Károly ez. őrm. 1 5 6 

2-ik szakasz KÖI'menden. 
Parancsnok: Lipcsey András hadnagy. 

127 I Körmend Nagy Ferenez őrm. 1 1 6 8 
118 V Il8vár Orosz Mihály örsv. 1 4, 5 
129 Baltavár.. ~zab6 J_njos 1<'er, ez, örsv. 1 4 5 
130

1 

Német-UJvar GrebleK9nstantin eZ.Ől'In. 1 4 5 
131 Szeu.t-E~ek Steiner .Armin örsv. 1 4 5 
132

1 

F~l~ő-E!0r Farkas J 6zsef örsv. . I 4 5 
133 Pmkafő I Keszler Grizler J 6zs. örsv. 1 4 5 

I Szt-Gottbárd Farag6 J 6zsef II. örsv. 1 4 1 5 
!h.lluafalva Pájer J6zsef ez. őrm. 1 4 5 
Öri·Sz,-Péter Pécsi Imre örsv. 1 4 · 5 
Felsll-Lendva Czuppon György örsv. 1 4 5 
Mura-Szombat Hunyadi Sándor ö~m. 1 4 5 
T6t-~eresztur Fischer Samu ez. örsv. 1 4 5 
Csákany Mándli Antal örsv. 1 4 5 
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5. szárny: Kaposvá7't. 

Gyalog 

Parancsnok: Tyll LtÍ8zló L oszt. százados. 
1. szakasz: Kaposvárt. 

, Parancsnok: Rákosy G1Jula főhadnagy. 

s91 Kaposvár Bognár Jakab örm. 2 1 
90 I Nagy-Bajom Németh István örsv. 1 
91 1 BMé Vörös Lajos örsv. 1 
92 1 Gálosfa Szilágyi György Ö1SV. 1 
93 Kadarkut Szekér J6zsef ez. örm. 1 
98 Nagy-Atád Bognár János ez. örm. 1 

10t Nagy-Harságy Miltényi J6zsef örsv. 1 
112 Igal Szekrényes Károly eZ.örm. 1 
168 Görgeteg Veres István ez. örm. 1 
169 Andoes Béres Ferenez ez. őrm. 1 
113 Csököly Rozmann István öl'sv. 1 
175 Mernye Parragh Imre Öl'sv. 1 

2-ik szakasz ~ Lengyelt6tiban 
Parancsnok: Simon Balázs hadnagy. 

i06 1 Lengyelt6ti Babesák István örm. l 1 5 
102 l\!arezali K6sa J6zsef ez. ől'mester . 1 4 
103 Nemes-Vid Lovas Dániel örsv. . 1 4-
104 B.-Berény Varga Sándor Öl·SV. . 1 4-
105 Boglár Sisk6 Lászl6 ez. örm. . 1 4 
101 Fajsz Horváth Antal örsv. 1 4 
108 Karád Hári István. ez. örm. 1 4 
109 ~öröshegy Peresztegi J6zsef örsv. 1 4 
110 Adánd Reehnitzer Salamon Öl'SV. 1 4-
111 Tab Mark6 J6zsef ez. örm. 1 4-

3-ik szakasz Csmg6n. 
Id. parancsnok: Béldi Mihdlg hadapr6dtiszth. 

ml Csurg6 \ flzigeti György örm. 11 \ 1 1416 
94 Lak6csa K6bor Fel'enez örsv. . l 4 
95 1 Szigetvár I Tarcsafalvi Lajos cz. örm' l . 11 14 
96 Barcs Augnszt Sándor ez. örm. 1 . 5 

D5 
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az örsnek Rzörs il."'~ j GyalOI-: 

1/ / i; 'I ál 
parancslloká.nak ~ > ~ I .. 

~----I-rr.~~, .o,~ ~ ,~ 
izvar Hadi Istvan örsv. 1 4 I 5. 

Szulok Magyar Viktor ez. örsv. 1 4 5. 
Babócsa Marton Gyula ördv. 1 4 5 
Zákány Linka Vineze örsv. 1 4 5-
Imke Cziriák Mihály ez. őrm. 1 4 5-
Berzencze Tolnai Gábor örsv. 1 4 1) 
S.-Szt-MikI6s Hidecz János örsv. 1 4 5-

Ig21 Felső-Segesd Schl'édl Ká.roly ől·m. 1 I 4 5 

6. szál'ny: Zala-Egerszegen. 
Paro.nc811ol!:: dombrádi Nagy Gyula I. oszt. szÍl.z. 

l-ső : szakasz Zala-Egerszegen. 
Parancsnok: patakfalvi Ferenczy Józ8e! főhndnagy. 

m Zala-Egerszeg Gabriel Alajos öl'm. ~ 1 7110 
140 Zala-Lövö Petes J 6zsef Öl·SV. 1 5. 6 
141 Nova Szántó István Öl·SV. 1 5 6-
142 Pacsa Kovács János n. ez. öl'm. 1 4 :) 
\43 Keszthely Bel'nsehütz Józs. ől'm. f, 6-
144 Tllpolcza Máthé Elek ez. örm. 1 5 6-

·145 Köveská.lla Kis Lukác8 Örsv. 1 4 5 
146 Balaton-Füred Nagy Lajos öl'sv. 1 4- 5 
m Sümeg Takács Antal ez. örm. 1 5 6 
\48 Szent-Gr6t KisR, J 6zsef öl'm. 1 5. 6 
\65 Nyirád Salamon Fel'ellCZ öl'sv. 1 4- 5. 
\66 Zala-Csány Nazel' Istvá.n ez. öl'sv. 1 4· 5 
\10 N~-Lengyel n~és György ösrv. 1 <\. !) 
!16 SOltor Nemeth Iml'e örsv. 1 4- :> 
198 Zala-Szántó Varga István I. örsv. 1 4- 5 

2-ik szakasz Nagy-Kanizsán. 
Parancsnok: tordai Sándor Lá8zló főhndnagy. 
Nagy-Kanizsa Achel Bertalan örm. I 1 (; 18 
Gelse Kiss J 6zsef n. örsv. 1 4 5 
K~6-Komárom Horváth Kálmá.n cz. örm. 1 415 
Banok-Sz.-Gy. Németh Istvá.n örsv. l ~ 5 
Letenye Rozsi István cz. örm. 1 " 6 

I Perlak Seráp János ez. őrm. 1 4- , 5 
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155 Csáktornya 
156 Stridó 
157 Als6-Lendva 
158 Tnrniseha 
159 Csesztreg 
167 AIsó-Domborn ml Zalavár 
i86 Páka 
·199 M.-Szerdahely 

9G 

Kajsza Fel'enc~ örsv. 
Horváth Iml'e ez. örsv. 
Liszta ,T ózsef ez. őrm. 
Szakony Ferencz ez. örsv. 
Albert Já.nos ez. őrm. 
Németh István ez. őrm. 
Nyuli Antal örsv. 
Kolozsi Mib. ez. őrID. 
Balazsies József örsv. 

Segédmunkások: 

a seqédtiszti irodában: Reider Lénárd, Lukáts T6dor, 
Géezy Sándor őrmesterek és Győl·.V Samu ez. őroo. 

<I, csendö1'bi1'ósági irodában: Czille Sándor őrmester; 
<t szállwivöségnél: Kuhn Ottó vizsg. számv. őrmester II 

Polák Ferenez őrmester; . 
-az 1. számynál : Förstner J"ajos őrmester; 
·a 2. Rosenauer Péter őrmester; 
a 3. Erdélyi Sándor őrmester; 
(t 4. Pollonyi János ez. őrmester; 
az 5. Fellmer Henrik őrmester. 
a 6. J\:Ioncsek Ágoston őrmester. 

A tanosztálynál segédoktatói minőségben beosztva: 
Somogyi Lajos, Barta József és Ferenczi Mátyns ór· 

9í 

Magyar királyi 
horvát-szlavon osendőrparanosnokság. 

Tm'''s: Z<ÍunÍbban. 

Parancsnok: Bedekovi6 Ká1'oly eZl·edes. 
Par. hely.: Bach Alajos alezredes. 
HAsod törzstiszt: Golubovi6 Káro/-II őrnagy. 
Segédtiszt : Lovinéié Sándo!' századOS. 
Számvivő: Maikié Mihály főhadnagy-számvivő. 
Hadbir6: Hreljanovié G1.tido százados hadbiró, a ID. kir. 

zágrábi hOl'V.-szlavon VII. honv. ker. par. beosztva. 

1. szárny: Zágrábban. 
Parancspok: Quinz Károly százados. 

1. szakasz: Zág1·ábban. 
~ar~ncsnok: Flol'schiLtz Nándol' főhadnagy. 
Onok: Zágrá.b (10), Sesvete (4), Brdovec (4), Samobor (5), 

Odra (4), Rakovpotok (4), ::lv. Ivan Zelina (5), Drugoselo 
(4), Podsu-sed (4), Sisak (5), Vel. Gorica (5), Gusöe (4), 
Jaskll (4), Pisarovina (5), Kraiíié (4), Pokupsko (5), Kos
tanjevac (4), Lasinja (4), Bistra Dol. (4). 

2. szakasz: BelovárI. 
Parancsnok: Kunst F erencz százados. 
Önök: Belovár (6), Raéa (5), Garesnica (5), Grubisnopolje 

(5), Pitomaea (5), Gjurgjevae (5), Gor. Kovaéiea (4), 
Ivanjsk& (4), Krizevac (5), Sv.Ivan Zabno (4), Vrbovec 
(4), Kriz (4), Popovaca (5), Kutinja (4), Casma (4), Klostlll' 
lvanié (4), G6la (5), Kapronca (5), Dol. Mosti (4). 

3. szakasz: Varasdon. 

mesterek. 
l'&riIUlCBno,k: Mizkr Emil főhadnagy. 

.A csendÖ'r-kel'ület állom.ánya: 3 törzs-, 26 főtiszt; 42 orlmeIStelt-:l~ 
: Varasd (6), Vinica (5), Ivanee (4), Novimarov (4), 

Bednja (4), Stubiea (4), Zlatar (5), Marija Bistriea (4), 
Zabok (4), Krapina (4), Pregrada (4), Klanjec (4), Desillic 

lak.osainal[""ltfö (4), Luclbreg (5), Rieka gor. (4), Mihovijani (4). 
185 örsvezetlí; 864 csendőr; 6 szá.my; 16 

Á kerület területe: 40510'4·3 D kilométeI'; 
száma: 2.599,052. ~. szán"y: Eszélcen. 

Egy csendőne átlag 3H3 D km. és 2382 lakos esik. ..~,n.l~n(l8n.)I<: ltIichl Pál százados. 

í 
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1. szakasz: Eszék.'n. 
Parancsnok: LaV1"nja János főhadna!p'.. . 
Őrsöh: Eszék (11), Valpovo (4), Doll. Miholl~C (4), M?s1a

vina (4), Koska (4), Öepin (4), Tenje (4), pálla (4), SIJlvo; 
sevci (4), Bizovac (4), ;Naiiice (4), Or~hovlca (!í), l!~dgo~o 
(-1.), Slatina (5), Sopje (5), S~opolle (~), VlrovItlca (o~ , 
Vocin (4) , Drenovac (4), Teresmovopolle (5). 

2. szakasz: Vulwvá,·t. 

Parancsnok: Ad.íija Antal főhadnagy. . 
Örsök: Vukovár (5), St. Mikanovci (4), Ot~k (4), Nem~l (41, 

Zupanja (4), Babinagreda (4), Drenovcl (41! Vrpolle (~), 
Lev. Varos (4), Djakovfu: (5), . .vuka (4\1 Vmkovc~ (o), 
Markusica (4) Dok (4), eerenc (4), Erdovég (4), Sld (5\, 
Opatovac (4), Hobota (4), Moravié (4), Nustar (5), Jamina(4, 

3. szakasz: "'iitroviczán. 
Parancsnok: Schwartz János főhadnagy. . 
Örsök: lIiitrovic 15), Martinci (4), Klenak (4),. Hrtkov~1 (4), 

Kupinovo (4), ~oljevci (4), Zimqny (5), SImanovCI (4~ 
Ó-Pazua (4) O-Banovci (4), O-Slankamen (4), Kar
lócza (4), Oaima (4), Ruma (5), D.obrinci (4), Irig (4~ 
Kamenica (4), Incljija (4), Gregurevcl (4). 

8. szárny: PetrinfÍán. 
Parancsnok: D1Id11kovié Tódor szÁ.zll(los. 

1. szakasz: Petrinján. 

Parancsnok: ilfadjfrié Antal főha(lnll:gy. ,.. 

DD 

3. szakasz: Károly·vál'osban. 
~&ranCBnok: Begié Miklós főhadnagy. 
Ö"ók: Károlyvá.ros (5), Dugal'esa (4), Topusko (4), Pauno

VM (5). Vl'ginmost (4), Bovié (4), Vukmanié (4), Vojnie 
(4), PerjasiCll (4), Barilovic (4\, Sluin (G), Valü'selo (5), 
Krstillja (4), Veljull (4), Primislje (4), Mochuiípatak (4), 
Moéila (4), Rakovica (5), Novo-Krslje (4). 

4· szárny: Ogulinban .. , 
Parancsnok: Blaikovié lJlcíl"k százados. 

1. ,yzakasz: Ogulinban. 

~arancBnok: Sel'tié Gyiil'gy százados. 
O"ók: Ogulin (9), Generalskistol (4), Jasenak (4), Modru1< (4), 

Josipdol (4), Plaski (5), Delnice (4), Cabar (4), Fuzine 
(-'), Novi (4), Kraljevica (4), Susak (4), Severin (4)" 
Vrbovsko (4). 

2, szakasz: Otocsáczon. 

~arancsnok: Gat· Istuán főlladnagy, 
Orsók: Otocsácz (5), Dabar. (1'), Vl'hovine (4), Vratnik (4), 
Se~J (4), Jezemne (4), Bnu] (4), Vaganac (4), Zllvnlje (4-), 
PribOJ (4), Korenica (4), Bunié (4), Perusié (5), G, I{osiuj 
(4), Janjce (4). 

3. szakasz: Go.!Jlicson, 

Parancsnok: Cal' Pétn' hadnagy. 
ŐTrök: Gospics (5), :\1edak (5), Brusani (4), Kula (5}, Karlo

pAgO (4), Podlapao (4), Udbinn (5), Doln. LaplIc (4), Doljaui 
(4), Srb (5), Vrelo (4), Gmcnc (6), Brnvno (5), Lovinac (4), 
! . Popina (4), Neblue (4), Ploéa (4). 

Őrsök: Petrinja (9), Bednik (4), Su,nla (4), MeCencalll (4), 
Crkvenibok (4), Dubica (4), Kostalnica (4).'.Jasenova~ (4)
Dvor (5), Rujevac (5), Zirovac (5), KlasJ?-IC (5), Mahgra· 
dac (4), Kraljevcani (4), Glina (5), ObIlII (5), Novska (4), 

Lipovljáni (4), Divllsa (5\. .d ma,qyar királyi IW1'vát-sz/at"On csendőrség ál101l1ánya: 
2, szakasz: Pozsegán, S törzs-, 19 főtiszt, 36 őrmp.st€r, 199 örsvezető, 740 csendőr; 

szárny, 12 szakasz, 219 örs. 
Parancsnok: Petras Balázs százados. A parancsnokság tenilete : 42'531 O km.; a lakosok 
ÖI'sök: Pozsegll (6), Begtez (6), Kamensko : 2,201,927. 

Pleiernica (4), Biskupec (5), Daruvár Blagc)rodoU'-::~_(C';i(r'llh."It , Egy csendőlTe á.tlag 42'533 O km. és !il251 lakos esik. Pakrac (5), Caglié (4), KtUmllj,evac (4), .. , 
diska (4), Uj-Grndiska (5), OrlOvacj4), Slbllll 
(5), Petrovoselo (4). Brod (4), Gal'Clll (4). 



100 FJl 

Császári királyi csendőrség. 5. BZ. 01·$zlifr~:.,:~e;!~'t.~:·anc8nokscig. 
Par: Otthausi Uhle Ede, ezredes, 3. oszt. V. k. l'. Ivg.; 

Felügyelő : J~elyetteBe: R~"n Ottó, őrnagy F.J.r.Ivg. Másodtörzs-
Horrák János, altábornagy. 3 oszt. V. k. 1'. lvg., k. é. é. tIsztek : Jana'~ Manowezda, őrnagy F. J.r. lvg. Kris& 

Fercncz, őrnagy. Smole Adolf, örnagy. 
Segédtiszt: Oszt.·par.: 1. Lemberg, 2. Krakkó, 3. Rzeszów,. 

<Grzywa Emil, száza!lo~. K. é. é. 4. Przemysl, 5. Tarnopol, 6. St.anisIau, 7. Samobor •. 
A cs. kir. houvédelllli ministerinm csendőrségi ügy' K Tarnow, 9. Uj·Sandec, 10. Buczacz, 11. Rava. 

osztályának főnöke: Appel Sándor, lovag, ezredes. n:sk!l' 12. Br.ód;v, ~3. Brzezany, 14. Zaleszczyki .. 
2. o~zt F. J. r., 3. o,;zt V. k. r. IVl( . ~~. ~olomlea, 16

2
, Stry.1, 17. TarlloLrzeg, 18.Wauovice •. 

,Szolgálattételre beosztv1\.: Payer Henrik, . aroB au, O. Biala, 21. Bochnia, 22. Jaslo 
k. é. é.; Tilzer Károly 8z{~l<:ados. 23. Kolbuszova, 24. Sanok, 25. Sokal, 26. HUBlatyn~ 

1. sz. 01'szngos csenCZCl?-PUTUnC8'Jwkság. 6. 816. 01'BZI;gOB c8endő1parancsnokB1ig. 
Tm'zs: Bécs.· Tö,'zs: G,·áa. 

Parancmok: KisUnge1' Albin, ezredes. F. J. r. lvg. Par.: Oppitz Adolf ezredes, F. J. r. lvg., k. é. é. 
'Űsztagparaucsnokságok: 1. Bécs, 2. Bécs, 3. Oszt..par.: 1. Grácz, 2. Grácz, a. Leibnitz, 4. Leoben 

4. St.· P ölten, 5. Bécs· Uj hely, 6. Korneuburg. 5. lIIarburg, 6. Cilli. .. 

2. sz. orBzág08 csandörpal·anc8noksúg. 7. BZ. 0'rszág08 cBondih'jJllrancsnokBág. 
Tö,'''''' Práya. Tö •. zs: T .. ~st • 

.Par.: K1'aft Hermann, e.zredes. F .. J. r. lvg.; Par.: 11[iillC1' Ede alezredes, F. J. r. lvg. 
helyettese: Weitenwebe1' Ede, F. J. r. lvg. Oszt.·par.: 1. 'rriest, 2. Görz, 3. Pola. 
másodtörzstiszt; Supandí:c József, F.J.r. lov. Különítmény a tengerészeti szertárnái Polában. 

-Oszt.·par.: 1. Prága, ~. L 3. Budweis, 
5. Pilsen, 6. Csaszln.u, 7. Eger, S. .8. sz. ol'szagos Gsendőrparancsnokság. 
gratz,lO. Chrudim, 11. Tábor, 12. Pisek, 13. Tö"",,,: úb",. 

14. Kladno, 15. Cseh·Leipa, 16. Kln.ttau, 17. Pi-ibram. Par.: Rummer Ildroly, ~zredes, F. J. 1'. lvg. 
Oszt.·par.: 1. LlllZ, 2. Lmz, 3. Ried. 3. sz. 01'szágos c.endö7-pa7·ancsnokság. 

Tö,'''''' I ..... sb'·.tcl<. 9. BZ. 0"szag08 csendő7-pctrancsnokaág. 
Par.: Schuschnig Alajos, ezredes. F. J. l'. lvg. Tö.·zs: Za"a. 

·Oszt .. par.: 1. Innsbruck, 2. Trient, 3. Buzen, 4. Par.: H7'wov8ek József alezredeA. 
bruck, 5. Bregenz, 6. Bruneck, 7. Rovereto. : 1. Zara, 2. 8pa~ato, 3. Cattaro, 4. Sebe-

nico, 5. Ragusa, 6. Castelnuovo. 4. sz. 01'szág08 c.~endö1'J.}a1·anc8nok8ág. 
Tjj,·zs: B,·"...... 10. BZ. or.qZlÍgoB cBendörpa"an.c8noksúg. 

P,.r.: G .. ó'ssl Engelbl!1·t ezredes. F.J.r.lvg., k.é.k. Tö,=: T"ol,pat<. 

Oszt.-par.: 1. Brünn, 2. Olmütz, 3. Znaim, 4. U _:1<WI L -: Rt/.wel Hem'ik alezredes, F. J. r. lvg. 
5.Iglan, 6. Morva·Schönberg, 7. Morva·Ostrau. 8. OSZt..par.: 1. Troppau, 2. Troppau. 
gyar·Hradisch. 
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ll. sz. országos csendő1-pa1·ancsnokaág. 
Tii,'zs: Salzb",·y. 

l':tr.: Adam E1'nő őrnagy, 1<'. ,T. r. lvg. 
Oszt.-par.: 1. Salzburg. 

12. sz. országos csendő1·pa1·ancsnoksLÍg. 
TÖ1'ZS: Laibach. 

Par.: Falak Ferencz alezredel' 1<'. J. r. lvg. 
Oszt.-par.: 1. Laibach, 2. Laibach, 3. Rudolfswerth. 

13. sz. o1'szágo8 csendő1-pa1·ancsnokság. 
Tiit'u: Cze1&)loviu. 

Par.: Ha,ffne?'aburgi Bazylewicz Lajos, őrnagy 1<',J,r.lvg. 
E. é. k. 

Oszt.·par.: 1. Czernovitz, 2. Radautz, 3. Suczawa, I 

4. Kimpolung. 
14. sz. orszlÍgos csendől'pa1·ancsnokság. 

Tii,·zs: IílaU" ... f.wt. 
Par.: Midelbu?'g Lipót alezredes, 1<'. J. r. lvg., A. é. k. 
Oszt.-par.: 1. Klagenfurt, 2 Villach. 

Osendőrség Bosznia és Herozegovimwan. 
Tiirzs: Sarajevo. 
Parancsnok: Ovjetiéanin Mánó, ezredes, 3. oszt. V.k.r, 

F.J,r.lvg., k. é. k. (hd.) - Helyettese: Ecker József 
alezredes. Mó.sodtöl·zstiszt: Deskovié Dénes őrn&."uy. 

Szárnyparancsnokságok: Sarajevo, Travnik, Banja. 
luka, Bihaé, D.-Tuzla, Mostar, Bilek és Gorazda. 

SzakaBzpa1'ancsnokBágok: Sarajevo, Visoko, Rogaticaj 
Travnik, Bugojno, Livno j - Banjaluka, Derven~ 
Bosn.-Rostajnica,Tesanj; -Bihaé,Peu'ovac, Krupa;
D.-Tuzla, Bréka, Bjelina, Srebrenica, Zwornik; -
Mostar,Ronjica, Nevesinje; - Bilek, Stolac, Gacko, 
Trebinje; - Gorazda, Foéa, Visegrád. 

Rendszeresített állomány: 3 törz~tiszt, 121. és 4 II. oszt. 
százados, 20 főhadnagy, 2 hadnagy,9 kezelőtiszt, 656r· 
mester, 214 örsvezető , 2031 csendőr, összesen 50 ti8z~ 
2310 főnyi legénység, 8 szárny, 28 szakasz és 261 örs. 
A felügyeleti körlet területe 51027'40 D km. a 

lakosság száma 1,560.092. - Egy cRendőrre átlag 
22'069 D km. és 678 lakos esik. 
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Orazlr.gos 08ztBGI Jár .... Törzstiaztek IPötiBztek Leg";llység 

c.ondór-
I. 0.1 II. 0'1 ~ 

... 
~ 

I 
:rJ ~ 

'0 

i i 
.!: .. ~ 

parancs- par&ncenok- 'ál ~ .§ " '0 :rJ ~ ~ , 'S. .§ " '" nokBig ",sok E ~ ~ 
~ 

II ~ fl 8zazn.dosok :a .. 
" 'ö .,(3 !'il ' 0 . ~ tI1 <Il >o ·0 

1 7 18 208 - 1 - 2 1 2 I 3 1 25 149 496 680 
2 18 92 623 - 1 2 7 2 8 3 II 103 339 1302 1769 
3 8 24 153 1 - - 1 2 4 2 1 31 145 459 646 
4 9 34 256 1 - - 4 !ll 3 !ll 2 41 171 570 795 
5 '/,7 74 481 1 - 4 8 6 10 14 2 92 439 2050 2626 
6 7 !lIO 158 1 - - 3 1 1 3 1 26 161 433 630 
7 3 11 65 - 1 - 1 1 1 1 1 13 62 233 314 
8 3 12 97 1 - - 1 - 1 !ll 1 15 64 220 305 
9 7 13 110 - 1 - 2 1 5 - 1 18 114 498 640 

10 2 7 57 - 1 - 1 - - 2 1 9 43 145 202
1 11 1 5 40 - - 1 - - 1 1 1 7 26 98 135 

12 3 11 17 - 1 - 1 - 1 !ll 1 15 70 214 305 
13 5 9 79 - - 1 1 - 4 1 1 12 80 242 342 
14 2 7 62 - 1 -

I 
1 1 -

I 
1 1 10 61 

1~:1 
239 

Kü}őnítmén 
PólÁban 1 - - - - - 1 - - - - 2 6 82 

Összesen 104 337 12466 1 5 I 7 1 8 I 34
1

17 I 41 I 37117 I 419 11930 17196 19711 

lilpgjegyz€s: Ehhez még eF1Y I. oszt. százados, mint segé<1tiszt a CR. kÍl'. c~elldöl's{>g felügyeléíj~nél· 
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Történeti és statistikai adatok az 
1896-ik évről. 
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Ez utóbbi ezéInak megvalósít:í.sára. szolgtílt,tk 'l. 
köretkező táblázatok: 

,A csellllőrsé.q szervezete» a szervezeti tör"ény é",. 
lltllsítás alapján kidolgozva. • 

.Rol'atozott állománykimlltatá.~. n felállítástól 1895_ 
év régéig kertiletenkint és évenkint összegezYe és. 
Igy It fejlődés mérvét előtüntetve . 

• Beosztá.;i táblázat. a felálHtástál 1895. é,· yégeig 
kerületenkint és évenkint csoportosítva, a szárny, 
szakasz és örsök számát és így ezek szaporodá.sát. 
is feltüntetve. 

Midőn az elmult 1896-iki mozgalmas évre vissza- • Szál- és lőjegyverek .y tó'ltt!n!lekn üvegszekrény ben 
tekintünk, megelégedéssel állapítj uk lUeg azon tényt, elhelyezve. A Kropatschek-tál'karabély és a csendőr
hogy a nemzet örömévében, a magyar állam eZl'ed- sági forgópisztoly teljesen összerakott és szétszer1ett. 
éves fennállásának évében, ennek méltó megünnep- állnpotb!1n, az egyes alkatrészek megne\'ezéséyel. 
lés ére alkotott milleniumi kiálHtáson testületünknek .A csendől'ség elhelyezébi térképe.» 
alkalma nyilván közremií.ködni; a testület fennáll á- '1 1óüf/Y ismertetése». A pótlóavatási bizottság és a . 
sának kezdetéig visszanyuló időpontot is felőleM pótlukeret szervezete, rendeltetése és miiködése, 
ismertetésekben, bizonyítékát nyujtottuk annak, hogy 16állolllány-kimutatás a felá.lHtástól 1895. éY "éaéig
az intézmény az iránta támasztott követeléseknek keriiletenkint és évenkint összegezve, nÖ\'ellél~ és. 
s a beléje helyezett bizBjloll1llak mindenkol' oly fogyl\ték részletezett feltüntetésével. 
mérvben felelt meg, amely feljogositja a testüle~et K'~'" end 
a1'ra, ho!l'y képességének tudatában bizalommal tekmt • t cepzest l' szel'. próbacsendőrök kiképzése, al-o 

~ tiszti iskola és tábori csendőrtanfolyamok. mindama fokozott követelményekre, illetve megnyug-
vással várja mindama ujabb terheket is, a melyeket .A cse1Ulőrség szolgálata,. rövid vázlata a csendőr-
a mindinkább sokoldalúbbá váló szolgálat ellátás vé- ség hivatásának és különféle szolgálat teljesítéseinek 
gett a jövőben reá utal. a szolgálo.ti utasítás alapján . 

.-\. csendőrségi intézménynek a honvédségi pavil- .A. működési eredmény kimutatása .• Rovatos táblá-
lonban volt kiállitása méltó kiegészítését képezte a zatbllll számadatokkal minden kerület összeuezye, II 

fegyveres erő bemutatásának s alkalmat nyujtott a felállitástól 1895. év végeig énnkint feltünt~tye. 
csendőrségnek czéljával, szervezetével, hivatásszert'l ~Jelvényes kitüntetések, legfelsőbb elismerések, dicsérŐ:' 
foglalkozásával s a közbiztonság terén elért ered- oJ.1ratok, nyilvdno.~ megdicsé1'éseko táblázatos kimuta
ményével áttekinthetően megismerkedni. Gondos· fásban, kerületenkint és évfolyam szerint összeaezve 
kodva volt arról, hogy e kiállítás ne csak a nagy I felilllltástól 1895. év végeig. " , 
közönségnek nyujtson általánosan tájékoztató képet, A csendől'ség .öltözetének, fe,q-Jrverzetének és felszere
llIlnem hogy az intézmény iránt közelebbről érdek- ..... Jj\~rlt7I'J!li. ösmertetése gyanánt: 
lődők a szervezés, kiképzés, elhelyezés és az egész szol- cs~ulól'-tisztek öltözete olajfestményben volt. 
gálatra vonatkozó adatolmt ott együttesen feltalálják. 
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2. a legényseg öltözete, fegyverzete és felszerelése ln\h· hlltitrtÍt, magát a tön-ényes rendet és a társadalmi 
.alakokon volt bemutatva, mely bábalakokból egytlttnl bókót is komolyan veszélyeztették: higgadtsá<7gal és 
-érdekes foglalkozási csoportok is alakíttattak, ugymillt 8 hagyományos vitézséggel alkalmazott fegyveres 

aj egy gyalog- és egy lovas csendőr, ez utóbbi boamtkozással helyreállították és megmentették a 
'szintén gyalog, díszben; tönényes rendet. 

b) egy lovas csendőr lóháton, szolgálati felszere· Testületünk beléletében az elmult éyben II fejlő-
lésben ; désnek több oly jeIét láthatjuk, a melyek kihat:isuk-

c) egy 2 főnyi gyalog járőr szolgálati felszerelés· ban a szolgálati viszonyoknak fejlesztését és az 
ben, midőn szolgálati míí.ködésben egy csavarg6t ügykezelésnek könnyítés ét biztosítják. 
igazolásra felszólít. A mult év folyamán a kerületenkint rendszeresített 

3. A hivatásszerií. foglalkozások 40, és különböző II·od törzstiszti állásoknak egyelőre megbizatás :iltal 
.csenc1őrségi laktanyák 10 damb fényképben yoltllk történt ideiglenes betöltése a megszapOl'odott alosz-
bemutatva. tályolmak a szolgálat érdeke által követelt meg-

A hivatalos közbiztonsági szolgálat terén a mult 8zomlélhetése szempontjából immár elkerülhetet-
év folyamán oly nagyobb jelentőségű mozzanatr6l, lenné yált; ezen intézkedés a kerületek vezetésére 
amely kihatás ában általánosabb természetil s így nézye nagy könnyítést jelent, de a vezetés folytonos-
testületünk történetében megemlítésre méltó eso· slÍgát is biztosítja. 
ményt képezne, nem számolliatunk be, amely kÖl·ül· A fejlesztés terén nagy lépést jelentenek továbbá 
..mény csak felette örvendetes bizonysága annak, hogy a mult évben érvénybe lépett, az illeték- és gazdá-
az előbbi évek ez irányban teljesített el'ŐS mnnHja 8zatkezelésre vonatkozó, - az örsök, pótlókel'et, 
mennyire kihatott és érvényesült eredményeibell. tanosztályok, szárnyak, számvivőségek és kerületi 

Ugyancsak a gondviselés jóakaratából az elmuU törzseket illető - utasitások és illetékszabályzat, 
..milleniumi évnek magasztoS' ünnepélyeit nem Z!lYar- nemkiUönben az általános szolgálati határozmányok 
.ták meg az előző években oly gyakran előforduU új kiadása, mely szolgálati könyvek fi belső ügy-
s a csendőrség szolgálatát felette érintő országos elo mi kozelésnek szabályozását és könnyítés ét szem előtt 
.csapások és járványok sem s igy ez Ü'ánybo.n is tartva, az ez irányban már előbb létezett szabályok-
nagyobb nyugalom és a rendes szolgálatnak nagyobb, kal szemben felölelik a tapasztalat által indokolt 
meg nem szakított folytonossága uralkodhatott. változtatásokat és ujításokat s így a szolgá.latnak 

A mult évben lezajlott országgyülési árdekét bölcs és igazsá.gos összhangzásba hozzák 
választások alkalmából testületünk igen lehet5leg az egyénnek érdekével is. 
próbáltatásnak volt ujból kitéve és csak a Az állománynak és alosztályoknak szaporítása a 
«Jlismeréssel adózunk azon önfeláldozó, mult évben felette lényegtelen volt, nehogy a két 
~s fáradhatlan magatal·tásnak, a melyet .""'.u,,, • ....,,. , ...... év elöttihez hasonló nagymérvű szaporítások követ-
<tagjai az egész ország területén a felizgatott szen· keztóben az új anyagnak beolvasztása esetleg nehéz-
vedélyekkel s az ily alkalmakkor már szokásos ségeket okozzon. Minthogy azonban a két év előtti 
:pártvillongásokkal szemben mindenkor nagymérvű szaporítás immár minden irányban a 
s bizonyára őket illeti az érdem régi keretbe beleilleszkedett, beleolvadt; a csendőr-
:tudomásúlag előfordult fékevesztett ségnek tervbe vett további fejlesztése és szaporitása 
.alkalmával, a melyek már túllépve a is ismét folytatható lesz úgy, hogy ez irányban a 
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f. éYl.len úgy az MloruállYllak, mint az :llosztályoknak 
lényegesebb szaporítására van kilátás. 

A csendörségi alapoknál ez évben is örvendetes 
gyarapodásról számolhatunk be, t. i. a csendőrségi 
alapok egy uj alapítvánnyal szap0l"odtak, a mennyi. 
ben dombrádi Nafl!} Gyula százados, zala-egerszegi 
szárnyparancsnok saját és neje nevére 6000 koronás 
oly alapítványt tett, a melynek kamatai három 
egyenlö részben, minden év szeptember hanÍlluk 
12-én három jeles örsparancsnok között osztandó ki. 

Ezen nemeslelkü, az intézmény fejlesztését s al· 
tiszt jeinknek anyagi gya,rapítását czélz6 alapítvány
nak ka.matai már a mult éyben elöször ki is adattak 
s midön e helyen is az alapítónak, a testület köz· 
érzületéböl fakadó hálás elismerést fejezünk ki, csak 
6hajtjuk, hogy azon nemes intentio, a melynek ezen 
alapítvány létrejövetelét köszönheti, minél teljesebben 
érvényesüljön. 

A csendörségi alapok jelen állása, a mult évben 
ösmertetett vagyoni mérleggel szemben, az alapit· 
yányszerü kiadások eszközlése mellett, a következő: 

1894. 1895. 
tv végén gy1\Y!\podis 

1. Csenclőrségi jelvény-pótdíj- fl't flot frt 

alap ______________ 58452'08 58i46'86 294'78 
2. Csendőrségi jutalmazási 

(közös) alap ___ ___ . __ 20055'90 20094' 30 38'40 
3. Csendörségi jutalmazási 

(külön) alap (e zsebkönyv 
jövedelméből teremtve) 
1895-ben __________ . __ 13335'46 
1896-ban ___ ___ ___ 15456'46 

4. Dombl'ádiNagyGyulaésneje 
szül. Bel'llclt Donka alap 
1896-ban ___ ._ ___ 3000'-
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Az 1895/6. éy folYamán It kö,-etkezö uj örsparancs
noksúgok felállítta"ttak; 

az I. szdnm c~endt)1'lcerületben: 

Vúrc1u-Dobrin _ 6 főyel 1895 szeptember 16-ya1 
Nagy-Almáson ___ 6 okt6ber 1-yel 
Báh-{LllYOS -Váralj án 6 
Alsó-Poclságán __ _ 6 
K!ll1dc1011 (j 
Fölclr:ín 6 
Farngón ___ 6 
Nag",-Dván__ lj 

Mag~'ar -Nemegyén 6 
Remetén ___ ___ fj 

Csik-Ajnádoll _ 9 18g6 

« 
noyember 

• 
április 

a IT'. szám.u cstmdörkeriiletben: 
BerzcYÍczén ___ 5 fö"el 1896 november l-yel 

az T". számu, cundörkerületbe'n: 

Csesztell __ 6 fővel 1896 november 1-yel 

a T7. szám.u. csenclöl'keriiletZ,en: 

MlIl"Il-Hzerclahelyen 6 fö"el 1896 augusztus 15-yel 

(jr8ők lét.~záma felemeltetett: 

a IT'. számu c,~endő1"keriiletb(m: 
• sajó-szent-péteri örs létszáma___ ___ 2 föyel 
a mmnnói, kassói és beregszászi őrsök 

létsz{llna _ l-l 

J,ft.~zál1l l eszdllíttatott : 

a IT' .. ~zámn cstmdörke-,.iiletben: 
a zborM, kapnikbányai és yásáros-na.ményi 

őrsök létszáma ___ 1-1 fö"el 
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Áthelyeztettek : 

a;;; I. 8"áJl/.ll, cö"lulörkeriiletben: 

a közrésztetői örs Bnrdticz/'Ct 1896 lllájus 10-\'01 
a felső-dallluki « Alsó-Dctllillkra " « l-vel 
a gyergyó-ujfalui" Gyel~q!Jó-A(f'alllb(t" október 1-\'el 

ct Ill. számu. csendörkeriiletiJen: 

a Ilanasi 
a kenderesi 

örs Z~ákáJ'(t 
« Fepyt:ornekre 

1896 május 21-vol 
« október l-vel 

Ct Ir. suílJll/. csendöl'lrerii.letben: 

az erdő-szadai örs Rel/lete-Jfezöre 
az encsi « Forró!'(t 
a drágabártfalvi « Iú~-AlmásJ'(t 

1896 fe bruár 5- \'01 
május 1-\'01 
julius 1-\'01 

ct TT szám II cSeJuJifrkel'iUctben: 

a teveli örs Eis- r~jkél'e 
n1:í.zii « Bt!drJbe 
a nl,gy-Imporuaki « Zala· C~ányba 

1895 szept, I-\'el 
« decz, ~17-\'el 

1896 julius [:',-\,el 

T'égül csendöl'-kii/önítmények 'müköcltek: 

az I. számu csendő!'keriUetben: 

GörbepatrJmál ó fövel 1896 (LIJrilis 
Nagy-Hermányban 2 1895 jamllí.r 

május 12-ig 
Csík-Tusnád-fürdön 2 fövel ) 
Zn,izon 2 « ... , " , . 
Málnáson :2" a tm elo-Il\ adon út, 
Báh'ányoson 2" 

III 

ct Il. számu csendöl'ke'l'ületben: 

~Inl'ilIavölgyön 5 fövel, 1896 lllájus 16-tól szept. 30-ig: 
:\lclu'uUáll 6 « a fürdö-évadoll át, 

(b III. számu csend,IJl'kel'ületben: 

S~lIbn(l-S.zent-Tol'11yán 1896 április l-től szept, 30-ig: 
B!llllr-FuredelL__ ___ _ __ } 5-5 fövel a fürdöéva-
Szcnt-László-FiÍl'döll ___ don át, 

ct IV, szd·m.·u csendö,·kel'ületblf/l.; 

a b,lÍrtf~L .--- -__ ___ flh:dö~b,ell, 2-2 fövel a. 
a r:Íl;k-herlányi _ ___ _ __ I 
a szoln ánczl --_ ___ __ _ furdo-evadon Itt 
az erdőbényei. _ .. _ ___ ' 
G cliós-gyöl'i vas- és aczélgyárban 2 fővel állandóan. 
a ~rolllpachi vasgyárban 6 fövel 1896 április 28-tM: 
Frleclmalln községben 4 fővel állandóan. 

az V. ,~zá'l1m csendől'kol'ületlJeJt: 

a trencslÍn-telllitzi --- --- t . , ~ 
a kOl'itnyiczai. __ ___ fUl'dőkben, 2-;.. fővel 11<, 

a tsol'bntói _ I fÜl'dö-évadon át, --- --- ---} 

Nngy-lHaroson 2 fövel a nyaralási idény tartam án át. 

a VI. számu csendöl'kerületben: 
az nlm<Íclii __ 
a siMoki _ ___ _ __ 
a tnrcHni __ _ 
a hé\'izi __ _ __ 

balaton-füredi. ___ _ __ 

fürdökben, 2-2 föveL a. 
fürdö-évadon át, 

hal'k<Íllyi __ _ ___ _ __ 
brcnnhel'gi köszénbánya-telelJen 2 fővel állandóan .. 
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Tisztikar. Tomel'lin Márton ezredesnek, a Ill. kir . !tOl'-

6 c:<. és alj. kir. Felsé.qe 1896. évi április hó [ltl'on cse11l1őrség parancsnokának és 
Eécsben kelt legfelsőbb elhatározással: Lukács Mózes ezredesnek, létszám felett yezetve 
Nenlesszegby László százll.c1os-számviyőnek lll. kiJ". V. sz. csendőrkeriiJetnél, a III. o.,ztál1Ilt 
m. kit·. III. sz. csenc1őrkerület állományábal) - kl' '1It'Ircllh·Ol'l.iI!a·r87Ulet dijmentesen, valamint . 
tünő, kötelességhií. és erec1ményc1ús Zh'gler I{ároly századosnak, megbiz,'ll. a lll. kir. 
l1emkülönben fl, csenc1őrségi gazc1ászatkezt>] sz. cH'lHlőrkerület II. törzstiszt jének teendőiyel-
számyitel korszel'ü fejlesztése körül szerzett F'erl!fll'z JÚz·,~fre'/1d /av(t(Jkere.sztjét, - méltúnyolya 
érc1emeinek elismeréseül, a kOl·oná.s w'any érdem Ill'mllkna,k a legfelsőbb szolgálatban hOf<f<zas és 
tet legkegyelmesebb en a,c1ományozni mél körlés Mta.1 kiyi\'ott érdemeit, - lE'gkE'gYel-

6 cs. ls ap. kir. Fe/.s~qe 1896. évi junius hó atlom,í.nyozllÍ méltóztatott. . 
J3urlapeRten kelt legfelsőbb e1hatlÍ.roztÍsáyn.1: r.,.!., a)'. kir. 'Felsé!/c 1896. él"i október hó lO-én 

R 
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kenységilkért és pontosságukél't a m. kir. honvédelll1i 
miniszter ur dicsérő elismerését fejezte ki. 

Bnda.pesten kelt legfelső elhatározásávalle!/kt',l/!}clme· 
$ebben elrendelni méltóztatott, hogy az 1896. évi ezred· 
éves országos kiállitás körül szerzett érdemek elis: 
meréseül: Reinle Gábor ezrec1esnek, a honvédelmI 
miniszterium XVI. ügyosztálya helyettes vez ének, Elöléptetések: J. a magyal' kú·. csendő1·ségnél. 
a leO'felsőbb megelégedés kifejezése tudtul 1896. évi május hó 1-ével. 

U:"ostlra Pál a m. kir. honvédelmi "i'<7.tp,·illm l& 
XVI. ü. o. beosztott I. oszt. századosnak azon hnzgo ö/1w9Y,lfyá: Szelestey Kár?ly az I. sz. csendőr
szolgálataiért , a melyeket a m. kir. csendőrség keriiletnél a II. törzstiszt teendőn'el megbizott I. oszt. 
~zámára ujonnan kiadott Illetékszabályzat, Pél1y.tlÍr· sZ!Ízndos, 
kezelési, Számviteli és Ga·zdászatkezelési utasiMsok· J. o .• zt. századosokká: Szabó József V. sz. és 
nak lddolgozás!l körül teljesített, a m. kir. hO!~\'é. Tyll László VI. sz. csendőrkerületbeli II. oszt. 
delmi miniszter ur dicsérő elismerését fejezte ln. sZlÍzadosok, 

::Nagy Béla I. sz. csendőrkerületbeli hadl1ugy· II. oszt. századosukká : H.ákosi Ferencz II. sz
nak a Piatra Alba mellett - a román határ köze· ú Oláh Ödön III. sz. csendőrkerületbeli főhad. 
Iében - 6 romániai fegyveres katonának letal'tóz· na"vok. 
tatása s ez által nagyobb mérvü határsel'l,eHI~JUI~" lll/, ]J/wtlnarlYokká: Mayer József' IV. sz. és simonyi 
meO'akailályozása körül kifejtett igen vnrs:í.nyi Simonyi József n . sz. csendőrkerü-
tat;s és Íáxadságot nem ismerő, i hadnagyok, 
mftködéseért a m. kir. honv"delll1i luulnaq'lfokká: Wachslllalln Vilmos II. sz. (1895 
(licsérő elismerését fejezte ki. no\'. 1. i:~nggal') , Klatrobecz Géza I. sz., Justh 

Czakó Diósg'yöri Barnabá'l IV. András I. sz., Balló Lajos II. sz., Cseresnyés 
hríi.letbeli föhadnagynnk, segédtiszti Emil 1. sz., Simon Balázs VI. sz., Szij Géza 
9 éven át tanusított szakszerü, n. SZ., Boronlrai István I. sz., kricsfalui Krics-
lllényes müködéseért a m. kir. falussy Jenő V. sz. és Novák Gyula I. sz. 
nr dicsérő elismerését fejezte ki . csenrlől'lierületbeli hadapród tiszthelyettesek. 

n:ostka Pál m. kir. III. sz. csendőr-kerül 
r. oszt. századosnak, megbizya a II-oel t.i"·~"lri •• k.~' 
teendőivel, - a honvédelrni miniszterium XVI 
osztályában teljesített buzgó szolgálat(dért 
kir. honvédelmi miniszter nr dicsérő ~l;c,,·,~,·,&.Alr.,

fejezte ki. 

II. .d m. kir. horvát-szlavon csendőrségnél : 

Il. O"2t. századosokká: Mndjerié Antal és 
János főhadn9.gyok. 

Ii:ostl.:a Pál és Fery Oszluír sZ'lozadoso 1896. évi november hó l-ével. 
\'alall1int Tyrman József' és Móricz n,oih ..... J_. 
főhadna.gyoknak a magyar állam ezeréves J. A m. kir. csendŐTségnél : 
llak ünnejJlése alkalmából1896-ban rendezett ol'iszág~IJ'l'.j . a1ezrerlessé: Éderer Nándor, az I. sz. csendőr-
]üálHtás hadügyi csoportj ához tartozó m. . parancsnok-helyettese, 
őrséai lüállitás számára. készített igen siker : Zieglel.' Károly, az I. sz. csendől'-
ltízatok kidolgozása körül kifejtett fáradhatatlan a II-od tÖl'zstiszt teenclőivel megbizott 
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I. oszt. százados; az V. sz. csendörkeriiletnélllarancs· 
llok-helyettessé való kine"ezés mellett, 

Hausellblasl; Károly, a II. sz. csendöl'keriiletnél 
II II-od törzstiszt teendöivel megbizott I. oszt. század., 

1. oszt. százado.~o1rká: Verebélyi Mar~ó Lőrillcz, 
,~ IV-ik és Petrás-Kammerer Gyula, a III. sz. 
csendörkerii.letbeli II. oszt. századosok, 

Il. oszt. századosokká: Szel>esi Gábor a IV., és 
V ára(ly E(le II. sz. csenclörkerületbeli föhad
nagyok. 
főhadnagyokká : Paner Béla, a III., CsiszlÍr 

Gyula és Jurcselr Géza VI. sz. csellc1örkeriiletbeli 
hadnagyok, 

hadnaaljokká: Hennel Gyula, V. és Ambrózy 
G.\'ula . ÍV. sz. csel1flőrkerületbeli hadapród-tiszt· 
helyettesek 

II. ct '/11. kir. lw,.fát-sz!a.fon c.wmdrJrségllíi!: 

ezrcdess,>: Beclelrovié n:~iroly alezredes, a lll. 

kir. hon-át-szla"on csendőrség pa.rancslloká yá Ytlló 
l,iI1Cyezése mellett; 

a/ezret/e .... ,;: Bach Alajos őrnagy parancsnok
h('lyettessé való kinevezés mellett; 

orna!/ym;d: Golnbovié Károly II. oszt. szá~ll
llos. II. törzstiszti minőségben, 

II. o.~zt. szdzctdJssd: Schwarz János féíhad· 
na.gy. 

Legénység. 

A csendőrlegéllység-állo1l1ány kiegészítési YiSZOllylli 
nz '1895/96. évben megfelelöek voltak, a ll1emlyihcu 
lt fogyaték úgymonll\'a teljeSE'll fedeztetett. 

A beállott lliány fedezését na.gyban elősegítrttc, 
]lOgy " cs. és kir. közös hadügyminiszter úr ez 
.hben is a cs. és kir. közös hadserE'g gyal. és Icn'us 
magyar ezredeitől áln'. hó l-\'el ezrec1enkillt 4, üsz
.'>zesen ~60 tén~-leg szolgált> Öllk",nt .ielentkezéít pnge
(l ett á t ft C senr1éíl'sé gn ek. 
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A fogyaték ,"olt: 

Év ér-; hó 
Csendörkerű!etn,,1 és pedig 

I. sz. II. sz. lIll .• z·IIV .• 1 V. SZ· I~I. 8z·1 ~~~~: 
1805. évi 

/ I I Október ... ... 15 I +9 1 15 !il i 13 'J7 
Xc)\"cmber 

'" 4 I +15 4 41 8 13 I 55 
Deczember ... ... ll! I +18 4 !!ll 13 

I 
3 43 

1896. óvi 
JallulÍl' ... ... +1 +10 ~4 !ro !ilS 1 57 
}o'cbruár •.• ... 9 9 17 '1:1 31 14 107 
~árczíu8 ... '" 3 !O I 9 !l9 a.~ 25 119 
Aprilis '" .. -

!!iQ 
+13 !il 4, +7 

lIijus ... ... ... +1l 1 6 !il 5 ~!I 
JunillS ... ... 

... 1 +1 +17 ! 7 !Il 5 +! Julius __ 6 !lS 11 28 8 17 00 
AUf:,"\lsztutI ••• I +3 !9 17 46 5 19 113 
Szeptember ... +1 40 !!l! 43 9 !7 ao 

Szolgálati kötelezettségének betöltése után kilépett: 

Év és hó 
CBendórkOl'üJetnó1 

--
1895. évi 

Október ..- a 2! 16 12 90 
S'ovember 

'" 14 11 25 17 97 Deozember .. _ 1!7 7 !w 6 87 
1896. évi 

JanuÁr 1!! 6 13 14 4 9 58 
Február ... 

'" IlO 5 11 16 12 15 79 
~cziu" ... ... 12 4, 5 16 3 5 45 
Aprili . ... ... 16 10 6 14 l! 10 58 
lIijuti .•. ... '" 19 l! 10 14 4 9 58 
lunius ... '" 6 4 9 13 3 13 48 
IQliu~ ••• ... 1~ I 40 

!!li I 15 13 11 118 
A0l:" .. t .... 6 it :1 1 37 
Szeptemher 14 / li! 19 6 1'07 

OSJ\zt:s~n 176 I 110 1 133 I 194 I 881 141 H 84! 
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A magya?' kiTtilyi csendőTség legénységi egyéneilli L: 

1896. évi szeptem ber hó 30-án volt: 

eSendŐl'· 

kel'iiJet 

száma 

I. 4:} :, 
II. H I 2 ;-] 2 
III, 78' .,. I 

IV. BS i 4 l 
V. 4-t ;.; I .-.J 

1 ___ '.;.·~I. __ .,.i_:{s _':'.2 ._,-
Összesen ~ ~tl JS 17 I 3 : 

Azon fogyaték, mely El. legénységi állománybun 18%. ok: 
l-től 1896. szept. 30-ig elöfotc111lt, számszerint a kövHtkezo: 

Csendőr

kel'i.Het 

szá.ma. 

I . 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 

Összesen 

lJ!) 

IOt'ÍÍ'Uotef.ések 

(nz 1!:i!15 október l·től 189G szeptemuer ::lO-ig terjPIlő 
időszakban). 

I. Jelvényes kitüntetést nyertek: 

Vujnovié Lázár m. kir. horv.-szlav. csendőrparancs
noks:\gbeli őrmester. 

lS!)5. év tavaszán a sok hó rohamos olvadása foly
tán a Száva annyira megáradt, hogy márczius 20-~n 
fi mellette elnyúló hosszú védtöltést több helyen át
törte. A sziszeki járásbeli Posavill!l. községet egészell 
8 a kö:nyéken levő községeket s azok határait nag~'
részben elöntötte ugy, hogy ezen egész vidék tenger
hcz hasonlított. A viz az épületekbe is behatolt, 
n ll\kosság menekülni volt kénytelen. 

Posll.villa községbe már a veszély kezdetén Vujnovié 
Lázár őrmester parancsnoksága alatt kirendelve ,"olt 
csenc1őrlegénység ezen hirtelen beállott veszél~'lyel 
szcmben már csupán az élet- és yagyonmentésre 
forc1!thll.tta minden erejét. Ezen súlyos helyzetben 
Vujnovié őrmester éjjel és nappal egyaránt - egész
ségóvel és a veszélylyel mitsem törődve, - ugy a 
megszorult lakosok, mint a veszélyeztetett ingóságok 
megmentése és biztonságba helyezése körül fáradt
ságot 11em ismerő odaadással minden lehetöt megtett 
oly dicséretes eredménynyel, hogy sem emberben, 
sem állatban kál' nem esett. 

H!lSOlllÓ végveszély előtt állott Martinskaves köz
ség is, a melynek védtöltését az óriási támadó YÍz 
már-m~r áttörés sel fenyegette; de a kellő idöben itt 
is megjelent Vujnovié Lázár őrmester csendőreivel 
s nyolcz napon és éjjen át szakadatlanul a töltésen 
lartózkodva ő volt az, a ki a legnagyobb veszély 
közepette is higadtságát megtartotta és - alig pi
henve "alamit - nem törődve egészségével és a 
Jord ielő viszontagságah"al, nemcsak a helyes 
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poutokon és c:zélszel'íí. módon intézte a védelmi 
1ll1lnkálatolmt, hanem maga is szerszámmal kezében 
saját llóldájó.val folytonosan buzdította és vezett~ 
a nlltr-m8.r lankadó és kimerült népet, II "'Y hoay az Ó 
h~ly~s intézkedése~n ek végrehajtása ;saku;yan a 
kozseg megmentéset eredményezte; amely meg
~~entés ezek szerlllt ,ugysz?lván kizárólag Vnjnovié 
ormester személyes "el'demenek tekinthető . 

!\1indezek folytán O cs. és Ap. kir. Felsége 1896. évi 
február hó 3-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározással 
Vujnovié Lázár őrlUesternek árvizveszély alJtal
mával tanusított kiválóan kötelessé"hű és kim/l(1/lsló 
szolgálati műköc1óseért, - a koro;;'ás ezüst érrlom
keresztet legkegyelmesebben adományozni méltóz
tatott. 

Keresztély Mózes m. kir. I. sz. csendőrkerületbeli 
őrmester, 20 évet már meghaladott csendőrségi szol. 
gálati ideje alatt, mindenkor kiváló szorO"alolllmal 
~ €t, közbiztonság terén jó eredménynyel ~űködött. 

. l\~a~' fiatal csendörkorában tÖl'ekvés, becsvágy és 
lnva~o buzgalom volt jellemvonása, megszolda és 
beleelte magát, hogy a kőzbiztonsági szolgálatot II 
terhesebb oldaláról vegye s ne kimélje magát. 

~!>" legelső .. fontos eredményt a gyergyó-ditrói Öl'sön 
mUlt csendor 1878. évben érte el, hol az időben 1\ 16-
de különösen a sertéslopás volt napirenden imételi 
é~ óvatos puha:tolás ~tán három veszedelme~ tolvajt 
s~kerult, elfogma s nllnthogy ez által a vidék vagyon
bIzto;lsal!'a he.lyre állott, az a:kkori erdélyi parancs. 
noksag ot nyIlvánosan megdIcsél'te, 

A következő 1879. évben czimzetes örsvezetllvé 
léptettetett elő, életrevalósáo-a és mÍllden tllr1alu 
használhatcíságának ezen és ba következő két ~\'beD 
az .. tÍltn:1 .~dta tanúj eleit, hogy előbb a csik-szent
gyorgyl orsnek két megelőző - de eltávolított _ 
P!Lra~lcsno~a alatt tön~re tett fegyelmet, elhanyagolt 
kozblztonsagot, oktatast és az örs zilált beléletét 
l'?vid idő ala~t rendbe hozta. A Csik-Szent-Györgyön 
thvott. gyakol'l tüzesetelm{'l nemcsa.k tetterővel segéd-
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kezett, de ezéIhozvezető intézkedése és fáradhatlall 
6rkö!l?se által azokat meg is gátolta s igy a lakos
ságot hálára kötelezte, Ehhez mÍlldenben hasonló vi
szonyok között helyeztetett át az 1881. évben a kászon
njfalll~i örsre, hol előljáróinak nagyrabecsülését és 
elismerését, valamint a lakosság teljes szeretetét 
riyt.1 Iii ma,gának lankadatlan ügybuzgósága által. 

. Az előljárók látván ezen altiszt ügybuzga,lmát. 
ügyc~spgét és értelmes voltát, mind fontosabb vál
lalattal és öl'sparancsnokságokkal bizták meg. 1882_ 
,h'hen ,~ székely-keresztúri örsre helyeztetett át, hová. 
akkor 33 község ta.rtozott, lly óriási őrskörletben is. 
KercRztély a,z aldwr folyamatban volt csenc1őrséo-i 
szervezés miatt nagyon hiányos létszámmal, kép
zetl~lI, ugyszólva próba-csendőrökkel, örskörletét oly 
szorgdlllasan járta be s a fiatal csendőröket oly 
pé}d.ban oldatta s vezette be gyakorlatilag a szolgálat 
~Illll,den á~ába, hogyaközbiztonságot jó állapotban, 
orset pedIg folytonos jó rendben tartotta miáltal II 

lakM8ág és hatóságok szeretetét és bec~ülését ki
érdemelte, őrs e pedig minden l'endű előljárók által 
jó állapotban találtatott. 

Ottani érde:meit szaporította még az által, hogy 
8 szervezés Dllatt a csendőrség nagyon hiányos lét
szlÍm,it nagy számú csendőrjelölt szerzésével ipar
kodott kiegészíteni, a mi akkor különösen oly jelen
U~elly szolgálat volt, hogy ebbeli kiváló érdemei 
elismeréséül a kerületi parancsnokság részél'ől njból 
nyil1'lÍllosan megdicsértetett. 

Itt fl közbiztonság terén is megszakítás nélkül 
minden évben számos eredményt mutatott fel. 

1886, évben az akkor már czimzetes Ől'mester 
Csik·Szel·edára helyeztetett át. 

Itteni működése a következő: 
a) öl'sét és örskörletében a közbiztonsági szolgá

latot mintaszerűen vezette, ugy hogy örse mindenkor 
kiváló l'endben találtatott; 

b) az akkor a szalmszállomáson az első kikép
Iésben részesült próbacsendőröket a lehető leg-



1~2 

magasabb szinyonalra képezte ugy, hogy az előlj:ll'ok 
meggyőződtek, miszerint ezen próbacsenclőrök nlltnk 
legjobban kiképezettek ; ugyancsak ezzel pál'hny.a· 
lllosan 

ej az örs legénységének kiképzésével, ha miIHljárl 
estéli időkben is, oly szép eretlménynyel foglalkozott, 
hogy számos derék altiszt neki köszöni a rendfoko7.flM· 
hoz nélkülözhetlen alapot; a fegyelmezésben pedig oly 
yigyázó volt és a becsületérzés fejlesztésél·e oly hatlÍst 
:gyakorolt, hogy a csik·szeredai örsön az Ő yel!;etése 
alatt 5 1

/. éven át egyetlen büntetés sem fordult eló. 
cl) A búnügyek nyomozásiban is ldvált. Többek 

közt Csik-Mindszenten 188!). éyben julius 4·én M:HnlÍsi 
Lázár agglegény furfangosan meggyilkoltatott, ki· 
i·aboltatott. A tettesek kinyomozisa és lebrtózt:ltó.s8 
szakavatottságot igényelt. Keresztély őrmester ahbeli 
feladatát kiváló szakértelemmel oldotta meg, moly 
-érdem elismeréseiU a kerületi parancsnoksig által 
clicsérő okirattal láttatott el. 

ej Az akkor két nagy vármegye területére kiterjedt 
terhes szakasznak vezetése - az igen gyakran gyen
gélkedő, többször szabadságon léyő és 18!)~. év 
tavaszán nyugdíjazott szakásZl)arancsnok mellett
sokszor nehezedett az őrmesterre és ő szakayatottan 
n, legkisebb fennakadás nélkül, fárad.tságot nem ismerő 
tevékenységgel egyidejüleg az örsre is felügyelt, 81 
.oktatást is végezte s igy előljárói teljes megelége
·désére múködött. Buzgalmában annyira ment, hogy · 
egy alkalommal, midőn 3 hétig tifusban súlyos beteg 
Yolt; csak alig lábadozó állapotban önként jelent
kezett a szakasz vezetésére, hogy szakaszparfUlcs-
110ka szemlekörutra indulhasson. Bár szárnyparancs
noka által többször figyelmeztetve lett, miszerint 
megrendült egészségére legyen tekintettel és maga 
ú:á.nt is ismerjen kiméletet, nehogy magát csupa 
ügybuzgóságból tönkre tegye; Keresztély őrmester 
daczára a figyelmeztetésnek magát nem l"'· [IlC"~. "! 
hanem teendőit mindannyiszor a leglel1üismerete
sebben teljesítette. 
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IS!)::!. éyben Keresztély Mózes őrmester a ~zolgálat 
éruekében a focrarasi örsre helyeztetett at s ott 
múköc1ését a m~r természetében léyő szorgalommal 
folytatta. Említett év folyamán 3'z ,örs ~etartózt,atot~ 
12~ (:s íeljelentett 191 egyént, So tenyYl1.zlat.ot es 98 
feljelentést szerkesztett s abból ~(eresztély őrme~ter 
ft renl1kivüli sok irodaI teenclol, ~nel1ett ~ 9 tpn,): 
\"nzlattal 32 egyént tartóztatott le es 21 felJelente~l 
eset llyomoz:\.sában járt el. 

13!1i évben a fogarasi örsön 116 ~gyé;l lett leta\; 
tóztntyll. 13S perEO' feljelentve, 81 tenyy,1.z1at és l L 
feljelentés lett sze:J,esztve. Ebbő~ Keresztély ,őrmeRter 
12 tényYázlattal 18 egyént tartuztatott l.e es 25 fel-
jelenté·sRel elllltézett eS,etet nyom~.zot~ kl. . ' . 

13!l4. évben 94 egyen lett az ,orson leta:toztat, a 
és llH egyén jelentetett fel, 64 tenyv:\.zlat e~ S4- fel
jeletMs szerkesztetett. Ebből ~{eresztély or~:ester 
10 ténydzlattal 19 egyént tartoztatott l~ és ~a fel-
jelentéssel elintézett esetet nyomoz~tt ln. .., , 

A f(>lsorolt esetek legnagyobb resze be.tores~s es 
e"yszeril lopás, kisebb mennyiségben testI sértes. 
"Pontosabb esetek a következők: .. 

lSSli. év janulír végén Dirdiff köz~égben ozve&,y 
StrézfI Bukara saját házaban éjjel 8 alarezos egyen 
által megtámadtatván, 60-70 frt péD;ze és ~O~. fl;t 
értékií ruha étel és itala elraboltatvan, a nő uto-
zatos kinzás' közben igen s~lyosan ~egsebe8s6it~et~tt . 
Az eset ut:.í.n az előnyomozas alkalmaval j 8 . eY en 
két cyyanusitott tettes a fogarasi örs által UgyIUl 
letal.t'Óztattatott s a · bu·óságnak átadatott, de ezek 
bizonyíték eléO'telensége miatt felmentettele . 
. K91:oszttíly Mózes őrmester, 1892. évben a fogaraSI 
örspo.ml1csnokság átvétele u~an .~ nyomo~á~t felele
venityén: nyomozás után slk~rult. a va.lodl t.ett~s,e
ket, _ 7 egyént, - kézre ]te~·lte.nl,. a Ink el IS ltel
tettek. Az elrabolt tárgyakboI IS Jelentékeny rész 
megkerii.lt. . . b 

Achim Tódor szász-keresztul"l eg:rén lS9~. eY en 
Kurkó M:.í.ria benei lakosnőt meggyIlkolta es a tett 
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elkövetése után megszökött. Keresztély őrmester az müköclése folytán itt is az irodai ügykezelés minden 
akkor igen. nagy kiterjedü örskörletben oly óbor ágábun legjobban megfelel, előljáróinak elismerését 
volt, hogy sIkerült megtudnia, miszerint a foanrnsi birja és reményt nyujt arra, hogy ezen alkalmazó,
téglagyáraknál Bordás Gligor név alatt Xchim sában is a szolgálatnak még igen sok hasznot fog 
1'ódorhoz hasonló egyén tal·tózkodik. Az ·1I,·",,,,oto,,J:.~ ".'A.ni 
egy éjjel a gyanub a vett egyén lakását meO'lepte Mindezek alapján Ö cs. és Ap. kir. Felsége 1896. 
de .már ~?m t~lálta honn. A,zonnal a legkitelj~(ltebb éri junius hó 4-én Lainzban l<elt legfelsőbb elhatá
s Igen faradsagos nyomozast vette foO'anatba ás rozáslí,'a.l: Keresztély Mózes őrmesternek a közbiz-
sike,rü,lt a valód,i t.ette.st Achimot Mundra község tons,í,.,i szol<7álatban hosszú időn át tanusított min-
h " '" < l' ' I' ,atal:a?an fel,talallll, ~nt a személyazonosság meg- kötelességhií. és példás magatart"sa, {lva oan 
allapltasa utan a szekely-udvarhelyi kir. törvény- bnzg{, és eredményes müködése elismeréseül, a 
szélmeI< átadott. Itorollá.~ ~i1.st érdemlceresztet, legkeg~'elmesebben 

Keresztély Mózes őrmestel' a fogarasi örsön léte méltóztatott. 
alatt rendkivü} te,:ékenységet fejtett ki, a fogarasi 
akkor 32 kozseget es nagy havas-részeket mnO'ában ./. l· ,,~ .. 1 ' 
foglaló örskörletben a,rányla,g csel<ély létsz{l~mal .Két de'l'ek (I, t''-Szt 'lWn,,,()( eHe. 
a zilált közbiztonsági állapotokat megszüntette I 
nyugodt, normális viszonyokat teremtett. KiválÓ . 
szorgalmáról és ügybuzgalmáról talluskodik a fel. A szegetli puszták és tanyák, valamint a Kecsk~-
sorolt nagy számu eredmény. Fáradhatlan mííködé. níros tulajdonát képező Monostor, Bugacz es 
sével. mindenkor és mindenkivel szemben kifoO'ás- puszták, a tovább nyugotra elterülő, 
talan eljárásával, megnyert'e a lakosság bizaimát és lakott és mezőgazdaságilag l<evésbbé mü\'elt 
szeretetét, valamint a hatóságok teljes elismerését. huczkttk, nemkülönben az ezen terlueten 
.. A közbiztonság terén kiválóan működött Keresztély fekvő községek, köztük kiválóan az emlí-
ormesternek .1894 augusztus 18-án a csendőrségi közé szoritott és a m. kir . II. számu 
alapból pénZJutalom, ugyanazon év deczember l-én . parancsnokság területéhez tartozó 
72994/XVI. számu rendelettel pedig ministeri dicsérI! """'''''"1.,,,,, " K község köztudomás szerint a magyar alföld 
okirat adományoztatott. nilníjában az első szerepet játszottá.k. Hogy 

1895. év nyarán a csendőrkerületi biróságnál eddig no említsünk, itt volt kiváló miíködési tere 
müködött egy segédmunkás a felszaporodott teendIIk S!Lndomak, és ide tel'jesztették ki hadjára.-
elvégzésére elégtelennek bizonyulván, miután Keresz- a kecskeméti Zubornyákok és más gonosz-
tély ől'mester törődöttsége miatt a külszolO'álatot is. 
már kev~sbé birta, 1895 junius végével It I~. kir. 1886. ú,'i junius havában Hefner Jakab mint fiatal 
kolozsvlÍon VI. honvédkerületi mint csendőrbil"óság- a1liszt helyeztetett Kistelekre örsparancsnoknak. 
hoz segédmunkásul bevezéIlyeltetett s az oti Át,·c,'c iirsét lllegkezc1ette miíköc1ését, mely jelen-
müködött őrmesternek felülvizsgálás utján (lús sikert mutat feL 
szabadságolása után mint segédmunkás a csak a kö\'etkező nevezetesebh ese-
~iróságnál állandóan alkalmaztatik, kiváló kapcsolatbn.n álló kimagasló tén~'kedései 
es munkaszeretet, valamint értelmes és fp] : 
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L kesöbb szilltén fegyházra itélt kisteleki lakosokkal 
talAlkozott. Megállította őket és sz6ba állott "elök. 

A h6dmezővásárhelyi születésü Farkas J/inos ás Nemes Na.gy Pál elmondotta, hogy ők ketten 0:' 
társainak, mint a magyar alföld s különösen SzcO'ed kistcl~ki határhoz közel eső, de már a szegerh 
vidéke ujabbkori rém ein ek országszerte hirneYc~sá leriileten levő és általa bérelt korr.smáb61 jönnele 
vált megszámlálhatlan bűnös üzelmei, - melyek A mindig figyelmes Hefner Jakab őrnlPster a~onban 
között gyakoriak voltak a nagyobb' szabásu lopások, rajtuk szokatlanul izgatott, nyugtalan maganseletet 
betöréses lopások, rablások sőt rablással párosnU vett észre és ezért irányukban még ugyan tárgy 
gyilkosság, gyilkosság kisérlete, hatóság elleni e1'6- nélküli, de erősen átérzett gya.nuja támadt .. Nemes 
szak és emberölés büntettei - rette"ésben tartották Nagy Pált tehát a járőr a korcsmájához ntte. ~ 
az emlitett vidéket Ezen bií.nszöyctséo- üzeJmeinek és A korcsma sötét volt, üresnek, elhagyatottnak h\t-
ezek tettes einek leleplezése tekintetében az (".fol",i.JIR:- szott. Hefner őrmester Nemes Nagy Pált a korcsma 
vezetés érdeme, Thyll László százados azon Irinyi tás ára szólította fel, ki erre azt mondotta, hogy 
szegedi szakaszpa.rancsnok urat illeti meg, de & a korcsma ajtajána.k kulcsát felesége, - . lú estig 
nevezett százados úr intézkedéseinek o-ynkorJllti szintén a' korcsmában időzőtt, - haza;ntte, arra 
yégrehajtásában nem kevésbbé kivál6 él~elll illeti nézye pedig, hogy a korcsmáball senki sincs, j?t 
Illeg Hefner Jakab őrmestert, ki a neYezett szá- áll. Ji] nem yárt fordulatra Hefner őrmester ed(hg 
zadoB urat működésében példás or1aadással, fárad- lár"yto.lan o-yanuja alaposan megerősödött; miért 
hatlan buzgalommal hathatósan támogatta és a vég- . is Holcz Antal csendőrt Nemes Na.gy Pállal Kiste-
eredmény eléréséhez különösen közrehatott. lekre küldötte, hogy II korcsma kulcsát hozzák el; ő 

A midőn Farkas János és Mrsainak üzelmei ' mago. pedig Vajda Ferencz és Imre János cRend-
leleplezve és a tettesek megállapítva lettek azon 6rrcl, miután előbb a korcsmától elMvozott, oda 
fő~?ntos,ságú !aladat állott elő, hogy kiníltk{.pen II . ismét yisszatért és lesállást foglalt. Csakhamar 
szoyetseg vezere, Farkas János veszélyes kitimt, hogy o.z elhagyottnak látszó. csárd:íban 
l,eríttessék kézre. Ezen feladat rlllllki yan, ki mó'T az eddigi mií.ködést lS fig~-elem-
felette nagy nehézségekbe kisórte és ld most a kitörést hol itt, holott 
gonosztevő tartózkodási helyét jól megkisórlel1i szándékozott, Hefner őrmestor csend-
vagy érdekelt kémek vették köriH s így történt 6reiycl azonban ezt meghiusította. E közben azt 
h~gy a Szegedről meglepetésére Béltés-Csabán . tapasztalta, hogy csakis egy ember van ,a C~l~r(1t\,-
lmndult csendőrség Farkas Jánosnak csak hült helyé\ ban. 1!inthogy azonban a járőr tör~'é~1j'lleg tIltott 
találta. Ezen gonosztevőt mégis Hefner Jakab őrmes- teriileten t . i. Szeged törvényhatóságI Joggal feIru-
ter ugyszólván egyedül fogta el és tartóztlltCo. le. bázott szab. kir. város területén állott, a törn;nyes 

Hefner Jakab őrmester ugyanis örsállonuísát és alapot megszerzendő ; még a y.ele n~aradt csend-
l~özYe~len ,környékét megfigyelenr1ő, - lfl!11. évi 6rök közül Imre János csendőrt IS elkuldotte. hogy 
febrnal' ho 26-án este, - Vajda Ferencz, Holcz szegodi pusztai kapiMnyságtól hozzon egy bizaln?i 
Antal és Iml'e János csendől'ökkel szolCfó'latha in Hefner őrmester elégnek tartotta ma.gat 
Kistelek községét körülportyázva 9-10 <Írn a.l a korcsmában rejtőző ismeretlen 
n szegedi tanyák felől vezető országuton Meg is hiusította ennek mindell ki~ö-
Nagy Pál, utóbb 15 évi fegyházra és Bicski kisérletét és a bennt levő fegyverétől sem r1a-

I: 
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,,1ott vissza, mert magatartását a hide" és 
megfontolás vezette. b 

H~lcz Antal Nemes Nagy Pállal visszatért kulcs 
~lélkul, mel"t ,ezt állítólag nem találták meg. Illeg. 
oerkezett. ezutan Imre János csendőr a bizalmi ftir
fia:kkal IS. Hefner Jakab őrmester most tehát már 
mll1.~en további tétov~zás nélkül a korcsma, ajtajaI
feltOl e;te. A bent levo Ismeretlen egyén hihetőleg 
a,~ elso I?egl~petésre számítván, a feltört ajtón át 
~ofegyveret kls~egezve ki akart törni, de Hefner 
<lrmesternek hIdeg nyugalommal kezeIt SZUl·OllYlí. 
val találkozott: «Látom nincs menekvés meuadoru 
~agam» hörögte és megbilincseltetett 'ekko~' tiint 
ln" hogy a:z a kit letartóztattak, nem ~ás mint n 
.n;tar fent Ismertetett és az 1890, évi Rendőri Köz
lony 27~. számában himtalosan is körözött Farkas 
János hll'neves gonosztevő. 

9sak íg,Y ~'áIt lehetségessé, hogy 1'hy11 LÍlbzl6 
szazados ur ,alta~ Far~as J ános és társaira kiterjesz. 
:et~ l){'o~o~as . sIkeremek végeredményébpll a gya
kOl latI ertek IS megVOIt s hONy Farkas J.'ll1<)L 8 
b d ' é' " b "O _~~ a_ ve~ere v gtargya~as elé volt állíthat,), minek 
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II. 

1889. évi november hó 6-án éjjel 10-11 óra tájban 
öz\'egy Schweiger Eliásné félegyházi lakos divatárus 
üzlettulnjdonosnő lakásába 3 álarczos rabló behatolt 
es a náluk volt forgópisztolyokat nevezett llőre sze
gez\'e, azon fenyegetéssel «hogy ha. moczczani mer, 
lelöyetik», ugy őt, mint két cselédleányát meg
kötöz "e ágyba dobták, dunnákkal és párnákka.l 
betakarták. 

g közben az álarczosok egyike az öreg Schweiger 
ElilÍsnétól megkérdezte, hogy kik laknak még a 
házball ? és n1Íután azon feleletet vette, hogy egy 
b6rkereskedőn kiyül még egy katonatiszt is lakik II 

házbnn. 11' ki rendesen ily tájban szokott haza térni; 
két álnrczos az uclYarra kiment, a szobában maradt 
álarczoR pedig az öreg asszonytól lelövéssel VIII" 

fenyegetés mellett pénzének és ékszereinek kiad,ísát 
Schweigerné pénze az üzletben lévén el
esküdözött, hogy házánál pénz nincsen és 

:í.larczos kutatáshoz fogott, de három arany 
kivül pénz vagy egyéb értéktárgyaknt nem 
a gyiirti.ket magához vette s még mintegy 

perczig a szobában időzve szintén nz udvarra 
ment ki, honnan, mint azt az öreg asszony köYet
keztette, nemsokára. mindhárman eltávoztak. 

Csnk későbben derült ki, hogy a rablóMmad,ís 
l\Z özvegy Schweiger Eliásné, hanem enn('],: 

lakó Schweiger nevü gazdag bőrkereskedő 
- a ki az nap a budapesti v:1s:1rról 

haza, a hol mintegy 7-8000 u·t értékií. bőrt 
- de véletlenül nem volt otthon, hanem 

1 I:;P" "'uooo szokása ellenére egy üzlettárs ával egy 1'ell-
dégl6boll iilőzött. 

Hofner Jakab őrmester ezen, a nagy közönséget 
'~'IIjlré:mü' tetl)e ejtő és közfeltünést keltő rablás i esetet 

1,o,'etl,ezteben Farkas J anos a szeO'edi Iül'. tönéll\"'
széknek 189 L évi deczember hó 2~án 10267/bf. 89"1. 
sz~mu hat~rozatával gyilkosság és hatóslí.g olleni 
el:,oszak buntette, továbbá szándékos fJlllh cl'ölés 
buntette és a szándékos emberölés biíntettrnek 
1,.~sél:lete l;niatt vád alá helyeztetett s a szegedi kir. 
tOl'\'enY,szekne~ 1,892. é"i május hó 28-án !'jtai Ibf. 
~9~ . sZ,~mu lteletevel eg)' renrlbeli szándékoH emher
o~~s bU,ntette, . ~gy rendbeli szánilékos eml>0l'ölós 
l)U.~)tetten:k kIse:'lete, egy rendbeli ha.tóslÍg clleni 
erosz~k buntette es hat rendbeli lopás büntet tr miatt 
1_~. éV.l f~gy~áz,büntetésre íté~tetelt; mi is /I ~zcgedi 
l,n. ltélo tablanak 1892. én ileczembel' h,; Hl-én 
3927/B. ~92; ~z~m:l, t(n:ábbá fl. budapesti kir. km'iá
~lak ~,89~., en )UlllUS ho 22-én 2020. SZ{Ull alatt kelt 
.l~geros lteleten:el 10 (tizl él'i feg~'h:ízhülltctósre 
nt ltoztn.tta tott II t. .2I'I:5:8Ii:yén 

héten egyik besugójától arról értesült, hog,\' 
János Szeged tanyai illetőségü közártalnlli 

őt egy este felkereste S reá akllrta beszEilui. 

!1 
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hogy Gyáláll az ottani gazdag regálebérlő ellen ter
vezett rablásnál ő is vegyen részt, mely alkalommal 
a besugó azon kél-désére, hogy az esetben, ha a l-egá.le
bérlő szépszerével pénzét előadni vonakodnék, mit .-, .. utlrulU. O:l-SZ&!!'()S 

tennének? kabátja zsebéből egy forgópisztoly t e16-
véve azt felelte: «hát akkor majd erre fogja előadnÍt_ Krumpli~ Pintér József, mint Lá~zl,ó J~n?s és 

Hefner Jakab őrmesterben ennek folytán azon ,Julianna a gyanút magukról elhantalll 19;r-e-
meggyőződés érlelődött meg, hogy László János es lükérdeztetésük alkalmával azonban mmd 
bandája oly közveszélyes egyének, a kik mindenre ellentmondásokba keveredtek, a miből 
képesek s igy valószinűleg a fent említett félegyházi a]llHeliler őrmester azon meggyőződésre jutott, 
rablást is ezek követték el. Megtudta még Lászl6 HP,", .. ,,,t1',,)r)m csakugyan mint egy veszélyes 
Jánosról azt is, hogy egy kisteleki tanyán áll szemben, a melynek, úgy látszott, 
özvegy asszonynyal szerelmi viszonyt t Pintér József a feje. 
inkább ott tartozkodik, miért is Jakab őrmester a Tassy Julianna tanyájá,n 
szeretőjének özv. Ma.jorosné Sutka Julcsának kutatáseredményéből gyanítva hogyKrumphs 
jám ment, hol László Jánost csakugyan fel is Józsefnek Kecskeméten lakó atyja házá.nál 
Megmotozván őt, nála egy töltött forgópisztolyon gynnús tlÍl'gyak lehetnek;. I~ecskem~tre utazott, 
kivül 2 drb aranygyürüről szóló zálogjegyet is talé.li, is kutatásokat tal'tott, mikozben tobb. lop~sb?l 
mely gyürükre nézve mindjárt azon gyanuja tárgyakon kivül KI'umphs Pm~er 
hogy ezek a félegyházi rablásból származnak Józsefnek fivére) birtokában egy ezust 
a zálogjegyet elkobozta, a gyürüket saját pénzén mely az 1888. évi deczember hó lO-ének 
geden a zálogintézetből kiváltotta és özv_ Kovács József nagy-kőrösi lakos kárára 
Eliásnénak felmutatta, ki azokat azonnal llacryobb szabású lopásból származott. 
ismerte fel. Jakab "őrmesterllek ezen óra megtaláIásának 

Az ezen eljárás alatt előleg es őrizet alatt mely Nagy-KőrÖsre való utazását te~t~ 
László János a gyürük!'e nézve kikérdeztetvén, értésére jutott még, hogy 1889, eV! 
adta elő, hogy azokat Krumplis Pintér József kecs- 6-lm éjjel Farkas Szabó Pál nagy-kőrösi 
keméti illetőségű s jelenleg Felső-Pusztaszel'en lak6 is rabló támadás történt, mely alkalom-
Tassy Juliannával vadházasságban élő, rovott ell!- ecryik tettes által ugy össze lett szur-
életű egyéntől adósság fejében kapta. sok ideiO' élet-halál közt lebegett és 

Hefner Jakab őrmester tehát IÜ'umplis Pintér kIgyógyulva :yomorék maradt, me,ly körül-
Józsefet Tassy Julianna tanyáján felkereste s miután Jakab őrmester azon gyanuJára szol-
ezeknek kikérdezése alkalmával azon gyanuja hogy a Téglás ~ovács JÓ,zsef k~~'ár~ 
megerősítést, hogy László József és Iü'umplis betöréses lopás tettesel a ~chwelg~r,Ehaslle 
J ózsef között bií.nös összeköttetés áll fenn - rablótámadásnak IS tettesel es ennek 
kutatást tartott, miközben Tassy Julianna Szabó Pál szembesítés allml-
ban a Félegyházáról elrabolt harmadik Pintér Józsefet és Iü'umplis Pintér 
megtaláltn. és ezen kivül még sok mns gyanus csakugyan mint azon egyéneket ismert~ f~l, 
és ruhaneműt, melyekről később kiderült, hogy & kik a kÓl'c1éses éjjelen házába behatoltak és mmtan 

9'" 
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pénzét előadni vonakodott, vele dulakodtak, és súlvo· 
san megsebesítették, később pedig a dulakodás kÖz. 
ben csapott lármától elriasztva elmenekültek. 

Miután pedig a folytatólag kitartással és lanka· 
datlanul megejtett nyomozás alkalmával kitudódott 
hogya Krumplis testvérek Nn,gy-Kőrösön iuen uyak: 
ra.n m,egford~lltak és ott több gyanus egyén~el Ö~sze. 
kottetesben allottak; Hefner Jakab őrmester azou 
feltevése, miszerint a Nagy-Kőrösön előfordult na
gyobb beszámítás alá eső bilncselekmények, neyeze, 
te,sen az 181l7. év október hó 25-én éjjel Czeczou 
J ?zsef nagy-l~őrö.si lakos j6 módú hentes ellen 
kIsérelt rablas 15 a Krumpl1s testvél'ek mű\"(' 
valószinünek látszott és Hefner Jakab őrmester 
n;ozását ez üp~re is kite~'jesztette, melynek 
tent szembesltes alkalmM-al csakuuj'an meu lett 
l1itva, hogy - a mint ezt főképen'" a Czec~on J 
lakásáról eh'itt és Krumplis Pintér János 
talált lmsvágó bárd ign.zoltn.. - Krmnl1lis Pintér 
zsef és István voltak a t ettesek. 

,Az ekként, alapos gyanuyal terhelt Krumplis Pintér 
Jo~sef, Ishan és Tassy .Juhanna a beszerzett bizo· 
nyltékok és szembemondások daczára is 
tagadásban maradtak, miu László János a biz 
kok súlya alatt későbben

b

törec1elmes beismeré~t tett· 
mely beismerés szerint a féleO"yházi rablásnál Ungá; 
Rudo.lf félegyházi tollkeresk~dő volt a büns7.orző 
s mlllthogy Schweigerné háza előtt a rabl:'ls 
követé~e alkalmával ő maga ílllott őrt, teh:a 
tet.tes IS yolt; Ungár Rudolf - ki a Lászl(, .J 
beIsmerése szerint a Krumplis bandája által (' 
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il:~lc stel' Mtal ~ ~opott Jovakról vezetett jegyzékből 
kltUl!t, ezen csiko az 1888. évi szeptember hó 7-én 
PestI Ambrus nagy-kőrösi lakostól mea más két 
Dlintegy 600 fi:t értékű kancza lóval és "'euy 3 éve~ 
kaDc,zllcsikóval együtt lett ellopva. miért is ezen 
CSlko, - melyet Pesti Ambrus sajátjának ismert 
rel. - lefoglaltatott. 0:: '.-:.. . 

.\ két lmnczát és a másoclik"csikót Hefner Jakab 
6rmcster l,ésőbb 1892-beu szintén előkerítette. 

A Lílszló János ellen bevezetett nyomozás alkal
Il,llÍml az 1887. évi márczius hó 13-ikának éjjelén 
S~állOki Béla bakó-majori lakos kárára, Meuyhárd 
Liszk6 József, Tóth Bandi Antal és Tóth Bandi 
MihtiT,\' kisteleki közártalmuak által és az 1887. évi 
.. ugusztnshó 7-én Balint Jáuos csa,nyi lakos kárára 
MártoJl Menyhért és Tabity László csanyi lakosok 
által elkövetett mintegy 1500 frt összeO"ű betöréses 
lopások is ki lettek Hefner őrmester á:ital deritve 

~ beszerzett bŰlljelek s egyéb bizonyítékok 
alapján a ne\'ezett tettesek letartóztattak és a sze
gedi kir. törvényszéknek átadattal\. 

:\z ~Z alkalommal Krwnplis Pintér István atyja 
. ha~.nnld talált gyanus tárgyak között volt lószerszám, 
a Suna Ferencz szentesi lakos kárára 1888, évi szep
tember havában a kun-szt-mártoni határból 2 drh 
értékes. 16val. lopatott el s igy ezen lopás tetteseire 
nézve IS a bIzonyíték megkerült. 
. A. szegedi szakaszparancsnokság tényvázlata alap
Jáu László János és társai ellen a bűnvádi eljárás. 
bár il szegedi kir. törvényszéknél indíttatott meg, 
de későbben az ügy érdemleges tárgyalá.sa más bűntett lopásokból származó tollueműt vagy leblll1 

vagy levágott lovak és szarva,smarhák bőreit t" 
ékszereket és egyéb tárgyakat üzletszerüieg 
kesitette - Hefner Jakab Ől'luester által . 
letartóztattatott. 

László .János további beismerése szerint 1\ 

talál~ 11/2 éyes csődör csikót is Krumplis 
Istvan hozta házához és a mint a Hefupr 

:1:hi.:.J~ c8,ele!kJ,né.llYelkb,öl kifolyólag és illetékességi szem
pont~ol 15 il kecsk~méti kir, törvényszék elé került, 
hol IS az 1890. éVI február hó 28-án 196/B. 1890. 
szlÍm nliltt hozott itélet szerint K.rumplis Pintér 
József a Schweiger Eliásné és Czeczon József és neje 
ellen elkövetett két rendbeli l'ablás bűntette miatt 
mint felbujtó és tettes tiz (10) évi fegyházra ; László 
János a Schweiger Eliásné ellen elkövetett rablás 



büntette, s a Pesti Ambrus kárára elkövetett lopns 
b~tette mia.tt hat (6) évi fegyházra. j Krumplis 
Pmtér István a Téglás Kovács J 6zsef és Pesti Ambrus 
kárám elkövetett két rendbeli lopás büntette mintt 
ha,t (6) éyi fegyházra itéltettek el. 

III. 
Az 1890. évi junins havában Hefner Jakab őrmester 
tudomásul vette, hogy 1886. évi szeptember hó 29·én 
éjjel ismeretlen tettes ek Szendi Horváth Győr"\' 
orosházi lakos kárára a hódmezővásárhelyi pusztú.k;ÓI 
egy kocsit és 3 drb - 300 fd - értékü lovat elloptak. 
Hefner Jakab őrmester, ki saját örskörletében llIAr 
eddig is rendet teremtett és a közbiztonsá.got meg· 
szil~rditotta, ezen eset puhatolásához fogott, illerl 
a kórletében lakó közártalmúakat, - ismervén azok 
szokásait, - képesnek tartotta arra, hoCYy ott is 
közreműködhettek. A lovak után :t:91ytatott' legszor· 
gosabb puhatolás azonban hosszabb )deig eredményre 
nem yezetett, miért is az őrmester ezzel felhagyott, 
de mert tudta azt, hogy .minden vidék bognlÍl'jánllk 
a kocsi készítésénél az azon vidék izlésének 
kivánalmainak megfelelő bizonyos sajátsácyai vannak, 
a kocsi megtalálásám fektette a súlyt, o mert nem 
szabadulha~ott meg azon gondolattól, hogy örskör
l~tében fogja ezen lopásnak is a szálait feltnl.ilni. 
Es helyesen g<;>udolkodott. Ujabb mecyncyyelések 
során Kordás Adám kisteleki lakosnál °talált oly 
kocsit, melynek kiállítása és készítése az orosházi 
vidék szokására vallott. 

Fe!tünés ~élk~l a kocsi rész.leteit szemügyre vette, 
az utan pedIg karoshoz SzendI HOl'Váth Györgyhöz 
fordult az ellop ott kocsi leirása véaett és miután 
ettől a saját n)egfigyelését megerősítŐ adatokat 
pott j Kordás Adámot a kocsi ez idő szerinti birto· 
kos~t kikérdezte, hogy eZ,en kocsi miként került bir· 
tokaba ?, - mire Kordás Adám tartózkodás nélkül eló
adta, hogy azt az 1888. év tavaszán Hudola Bútli 
és Kucsera Antal kisteleki lakosokt6l vette 25 u,tért. 
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Hudola Bóc1i András és Kucsera Antal kisteleki 
b61yegzett közártalmúak lévén, Hefne; . őr~est~r 
mielőtt ezeket kérdőre vonta volna, elongyazatbol 
az ellop ott kocsi azonossága iránt teljesen bizt?s a,kar
rAn lenni, intézkedett, hogy a káros a kocsIt lass.a. 

A káros két nagykorú fia Mihály ~~ István, ~:k 
atyjuk ellop ott kocsjját jól ismerték, lustelekre JO~
lek és a Kordás Adám birtokában talált kocsIt 
atyjuk tulajdonának ismerték fel. 

Refner őrmester most tehá.t elérkezettnek látta. 
a pillanatot Hudola. B6di An~rás és. Kucsera Ant~l 
kikérdezéséhez fogm. Ezek elemte mmdent tagadtn.k, 
de Kordás Ádámmal szembesítve elvégre beismer· 
ték hogy a kérdéses kocsit ők adták el Kordásnak, 
de' el .. dás végett Becski István és Nemes Nagy 
Antal kisteleki lakosokt61 kapták, kik azt egy ~lar
madik és ismeretlen egyén társaságában egy sarga 
éslegy sötét p ej p al"Íp a és egy világos p,ejkancza lóval 
1886. évben kukoriczatöréskor hoztak el H~lc1ola 
Bődi András tanyájára. A kocsit elad~~ végett .YIss~a
hBgytó,k, a lovakat pedig még az éJjel elhaJtot~ak. 

Becski István és Nemes Nagy Antal a loval-r61 
mit Bern akartak tudni, de mivel már má.s bűncselek
mények miatt a vizscyálat a kecskeméti kir. törvény
széknél elleni.1k foly:matban volt, letart6ztattatt;tk 
es a bir6sácynak átadattak. Bár nevezettek letartoz
tatásuk utá~, ügyüknek befejezéséig, csakhamar sza.-
badon bocsájtattak ; a l,övetkezmények és Hefner 
Jakab őrmester kitartása oda vezetett, hogy neve
zettek megint csak hurokra kerü~tek, mert He,fner 
Jakab őrmester nem nyugodott es a lovak utan a 
nyomozást csüggedés nélkül fenntartotta, mely egy 
évvel később más bűneset kiderítés ével csakugyan 
szintén megoldást is nyert. 

IV. 
Az 1890. évi okt6ber hó 19-én délután Kistelek 

község lakosságát nagy megbotránkozá.st ke~tő e8e~ 
hozta izgalomba. Ugyanis a mondott év oktober ho 

i 
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18- és 19-ike közötti időben ismeretlen egyének 1\ 

római katholikus temető számos sirkeresztjét és 
egyéb siremlékeit összerombolták. 

Refner Jakab őrmester erről tudomást szerezvén, 
it helyszinére ment és a helyszini szemle után 
megállapította, hogy a rombolás a temetőnek 1\ 

község felőli bejárata irányában vette kezdetét ás 
it temet'őnek a községtől elfordult befásított részén 
az ol'szágút felé levő kijárata környékén végződött. 
liegállapítani vélte pedig azt a talált egyes lm'om. 
bolt emlélrelmél még egészen tisztán látható láb
nyomok irányából, mely lá.bnyomok egyegyéntől _ 
,t rombolótól - szárma.ztak. Refner őrmesternek II 
legcsekélyebb adat, mely neki a további nyomoz{~srll 
nézve csak a legkevésbbé is u'ányt adhatott volnll, 
nem lévén birtokában, az előtte feltál'ult kÖl'ülménye' 
ket vette fontolóra, Először is biztosnak vélte az~ 
hogy a rombolás nem éjjel történt, mert az október 
hó lS- és lD-ike közti éjjel igen sötét és ilyen mun
kára kedvezőtlen idő volt s bár valószínütlennek 
tetszett, hogy ilyen vandal cselekményt valaki nap
pal kövessen el; ezen feltévést mégis lehetségesnek 
tűntette fel nevezett őrmester előtt azon eszébe öt· 
lött körülmény, hogy október 18, és 19-én délelőtt 
Kisteleken országos vásá.r volt, a temető fekvésénél 
fogva tehát :figyelmen kivül esett, A végrehajtás 
idejére nézve ilyformán tájékozva lévén az őrmes· 
tel', a tettes személye iránt igyekezett va.lami tám
pontot találni, Azon körülmény, hogy országos VíLSár 
volt, a mennyire megkönnyítette a cselekmény észre· 
vétlen véghezvitelét, ép oly kétségessé tette, hogy 
valakitől felvilágosítást kaphasson arra nézve, ki 
járt a kérdéses időben a temetőben , 

Azél't nem mamdt más hátra, mint a cselekmény 
valószínű indokait fontolóra venni és eunek révén 
felhasználva tág és alapos személyi ismereteit: ezek 
alapján a tettes személyét illetőleg következtetni. 
Anól, hogy itt közönséges, éretlen pajkosság forog 
fenn, az őrmester csakhamar lemondott, mert ezt 
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feltételezni máI' ma"ában véve a rombolás nagysága 
selll engedte. Az ől~ester úgy okosko~lott, hogy n. 
tett indító okai bosszuvágy, ellenséges mdulat vagy 
valnmi réven közvetve remélhető haszon, vagy rom
bol~si mánia lehettek, Elmélkedéseiben Refner J akaI> 
idáig jutván, egyúttal a valósZÍnű tettes ~zemé.lyére 
is tisztában vélt lenni. Az őrmester ngyallls az altala 
Dagyon is ismert _ goston . Strmnpf . \éter kistele~i 
kÓlllivest vette gyanuba, Int erkolcs~ es JellemtulaJ
dOllsá"ainál foO'va képesnek tartott Ily cselekedetre. 
mert ~evezett ~redeti róm, kath. vallását a pap miatt 
eUlIlgyta, nazaI'enus lett; azonban ~zen hitköz~ég 
is ldzárta őt rosz tulajdonságai mIatt, s e mIatt 
il'nsnu.k adta magát és minden alkalolllmal a vallá-
sok ellenségének mutatkozott, , 

Rombolni is nagyon szeretett, mert nem volt na~a. 
ritk n eset, hogy egy elvállalt és gyn.k~!1n már ~éhg 
kész lllunkát is, - mivel a megrenrlelovel m~galla
pitott feltételeket utólag megfelelőnek n~m t~la~t~,
ismét lerombolta, Refner őrmester n.zt lS sZ>1.I111tasbn. 
\'otte, hogy azon élők és utódok, kilmek hnlottjuk 
sircrulékei és sirkeresztjei leromboltattak, ezeket 
keclveR ha.lolitja.ik iránti kegyeletből ismét helyI'B' 
fogják állíttatni annyival is inká~b, mert. ezeI~ r~m
bolás leginkább oly halottak sll'emlékem t~rt~nt~ 
kiknek utódai azt ujra helyrelÍ.llithattál~. V~.loszmu 
volt tehát Refnar őrmester ,Izon feltevese lS, hogy 
G cselekmény indoka haszonlesés ,is lehetett, mert 
Strumpf Péter ily tömeges rombolas utál~ a ~el;v~e~ 
~s szükség kényszerének nyomása alatt UJ fe~a~htasl 
és javitási nnmkákra számíthatott, melyek kulollben 
reája erkölcstelen és botrányos életmódja miatt rit
Hn bizattnk. 

Hefner Jakab őrmester tehát mindezeket megfon
tolván, kipuhatolni igyekezett, hog,Y Strmnpf Péter 
okt6ber h!\ lS-án hol tartózkodott es hol volt? Meg
tudta, hoO'y nevezett október hó lS-án előbb I{]e~n 
József az~tán délután 3 óra tájig Auslalloer Renl'lk 
korcs~nhelyiségében borozott és a monrlott időben 
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'" róm. kath. temetőbe ment. Ezen körülményre nézl'e 
Hefner lh'mesternek sikerült tanukat is találni ne,-e
zetesen Vedzédi Lukács nevű kisteleki fiut ki fi 

temetőtől nem messze két lovat le"'eltetett 'és kit 
Strumpf a temetőbe menet azzal za~art el onn!ln 
hopy ott leg;e~tetni tilos s ha meglátják, becsukják: 
Meg" egy masIk tanu, - kit későbben puhatolt ki 
az ornlester - névszerint Karikás Jánosné sziil. 
Far~as Rozália, ki anyjával a temető közelében le,6 
€rdőbeu" faleveleket, szedett, látta Strumpf Péteri 
a, temeto azon I'észe~, mely nincs befásítva, a ké. 
~őbb lerombolva talalt siremlékek között mozogni 
es lassan ~. temető befásított, de hozzájuk _ a tanuk. 
hoz - koz,elebb eső temető I'észébe haladni. ru 
azonban mar Strurnpf Pétert a sii.l'üség miatt nem 
l~.thatta, de azontul oly hangokat hallott, mint middn 
koveket dobnak egymásra és azt "'ondolta llO"Y 
Strumpf Péter valamit dolgozik. '" '" 

.. Ezek után Hefner őrmester Strumpf Pétert II 
ko.zségházához megidézte, kikérdezte, de ez tagadott. 
~lll~azonáltal ~efner őrmester Strumpf Pétert II 

kozsegházánál VIsszatartotta lakására ment és elll . . 
'kérte családját61 azon lábbelit, melyet Strumpf Péter 
a ~éI'd~ses délután viselt és a gyanusitottat, vala. 
mInt bIZOttságot maga mellé véve a temetőbe ment 
s. ott a nyomokba illesztette be a' lábbelit mely II 
bIzott~ág meggyőződése szerint nem csak h~sszában, 
de szeltében és a sarkok méreteiben de mé", !I tal. 
l),on levő foltok emelkedéseiben is b~leillett ~ talált 
1abnyomokba. 

Strumpf Péter bevallotta tettét és az illetékes ha. 
tóságnak feljelentetett. 

V. 
Az ~892. ~v táján napirenden levő lótolvajlások 

tettes~me~ kIderítése .körül, a_ mely nyomoz:íst TyU 
Lászlo szazados akkOrI szegedI szakaszparancsnok ur 
Ye~e~~e? Hefner ~akab őrmester jelentékenyen közre. 
lllülrodott s az altala elért sikerdus és kid,lóan elis. 
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moré sre méltó eredmények, valamint az ezekkel 
kapcsolatban álló közvetlen ténykedései a követke· 
zőkben vázoltatnak. 

1892. évi julius hó 21-én viradóra Horkai Imr~ 
Szeooed szab. kir. város teriiletéhez tartozó csengeleI 
pus~ta bérlőjének kárára 3 drb 900 frt értékű lovat 
loptak el ismeretlen tettes ek. A káros neD?- tett 
azonnal jelentést, hanem mag:a kezdett loval után 
puhatolni és ez esetben annyI eredménYllyel, hogy 
az ellopott lovak közül kettőnek csakugyan nyomára 
jött fl pécskai község lójárlati előjegyzésében, mely: 
szerint a két ló vevője Dimitrie Koszta battonyaI 
lókupecz volt. Horkai Imre Battonyára me~t, .. de 
most már a csendőrséghez fordult és az ottam ors
pamncsnok, HambachErnő. őrme~ter révén a .~ét lovat 
CS\1<>udján Sándor bruznikl és FIlberger Gyorgy tor
nyai lakosok jóhiszemű vevőktől vissza is szerezte. 
Hemer Jakab őrmester a mondott év szep~en;tb~r 
hayában megtudván a dolgot és a lovakat, DI~~le 
Kosztának Dinkán eladott emberek szemelyIerrasát 
is melyekből már maga Horkai Imre káros is Nemes 
N~gy Antal és fiára Ferenczre, valamint Nemes Nagy 
Pálra gyanakodott, a személyleirásokat ;most neve· 
zettekre illőnek találta és az űgy továbbI nyo~~.zá. 
SIH kezébe vette. Mindenek előtt a battonyaI .or~· 
pamncsnoksággal érintkezésbe lépett és Dim~trIe 
Koszta battonyai lókupeczet az eladók személyellle~ 
azonosítása végett Kistelekre hozatta. Itt a nekI 
bemutatott Nemes Nagy Antal és fiát Nemes ~agy 
Ferenczet határozottan felismerte mint azokat, kIktől 
a kérdéses két lovat vette. A harmadik gyanusított, 
Nemes Nagy Pál, valami módon nes.zét vevén. a 
dologMk, Kistelekről eltünt és vele e~y Időben a mlllt 
később kiderült, egy nem kevésbbé CZlmeres, de akk?r 
még a fenforgó esetben nem gyanusitott negyedIk 
gonosztevő, nevezetesen Becski István is, - igy tehát 
Nemes Nagy Pált bemutatni, nem le~e~et~. Refner 
Ilrmester a meglevő két egyennek Dlmltl'le Koszta 
Altal törtónt felismerésével nem elégedett meg, hanem 



140 1-1,1 

:lmell~ a l,ét ~e~les Na~ygyal Battonyám és ott, keresett szálakat. A házkutatásnak ugyanis nem 
,ala~ll1t Péc.skaI: J.s mege.Jtet.t puhatolás után Soós csak a Pécskán eladott lovak járlatain szerepelt 
Istvan, Apll!u L~Jos, I{áli István battonyai, valamint Kapusz Ernő temesvári jegyző hamisított aláirlisá
_~ntal Jaka?, Tanczos, Manojla, Szarka Miluíly es val gyakorlatképell tele irt papirt, de Tolnasy Béla 
},.elemen ZSIgmond pecskai lakosokat fedezte fel, kisteleki és még a szegvári jegyző hamis aláírásai
lu~ a két Nemest felismerték és Dimitrie Kos~t& val teleirt papirakat is talált és ezek sulya alatt 
l:!"lla.tkozatát ;illegerősítették. De Hf:>fller őrmester · Mészáros József tagadását czéltalannak látváll, beis
J,It?I:Je~zte~te figyeImét a harmadik méa me'" nem merte, hogy nemcsak a Pécskán eladott lovak jál'" 
tala.]: lom IS, melyrőlmegállapíttatott ho~y Ne~llesák latuit hamisította l-l frt dijért Nemes Nagy Antnl, 
ezt_ IS elaka-rták adnf Szálka Mihály Ó-pé~skai lakos- NOllle 8 Nagy PM (előbbinek testvére) és Becslü 
ll~k, de, el1l?e!, a ~lar D?-egkötött alku után a járlllt István kisteleki lakosok biztatására, hanem azonld
lll~elessege mmt ketelyeI támch"lÍn. a lovat visszllUdta, ,ül még vagy hat lóra való járlatot is hamisított, 
1,llIre a. tettesek azt egy másik lóml kocsiba fogták részint a kisteleki, részint II szegv;u'i jegyző aláir:i
es elhuJtottak. Ennek nyoma veszett mert Nellleséket 6&\'a1. Ekkor derült ki hát az is. hogy Becski Istyán 
csak, a t.elJes bizonyíték sujthatta, , mh.el a beisme- is a szövetségbe tartozik és az is, hogy miért tünt 
rés es t~redelmess~?" előttük ismeretlen dolog voU. el Nelll;;s Nagy Pállal Kistelehől. 
Hefn,er ?rmester Jol tudta ezt s épen ezért, meri A Nemes Nagy Alltalnál tartott igen alapos ház
:gJ'~·eszt Ilyen furfango? tol.vajokkal szembenl1z eddig kutntÍls a hamisított aláidsokhoz a millt:H is elő
~ZeIzett gyalluokokat es blzonyítékoJmt is melyek- 8zo1gídt:\tta. Egy kép mögött eldug"a megta.l:í.ltl1 
kel talá~ más megelégedett volna, eléatele~mek tar- Herner őrmester a Kapusz Ernő temesvári jegyző 
totta, masrészt, mert azon járlatok o melyekkel, eredeti alMr:ísával ellátott hivatalos «meghil,ót., 
~cn' akat eladták, daczára h6gy a pécs'kai előljlí.r6ság melynek eredeti aláírása alatt voltak a hamisítás 
altal helyeseknek Ismertettek el tényle"" hamisak elso kisérletei is, melyekről Mész,'u·os József szintÍ'n 
volta.k; me.gvolt, győződve arról,' hogy ha a most beismerte, - de n.z irás IS reá vallott - hogy ezeket 
J\e~ébe kernlt szalakat a lehető sé a szerint lebonyo- is ő csintÍlta ott Nemes Nagy Antl1l hIí,zában, mint 
ht~a: még egyéb lólopásokat is hlc1eríthet és a tol- els5 kisérletoket. Ezell esetre tehát magvolt a teljes 
vRJok e~ész szövetségét teheti tönkre. Hefner Ol'ruos- bizonyíték. 
~er te~Ia:t n;z ,egyéniségét jellemző teljes kitartásával A ~Iész!Íros OT ózsef álto.l még azon kívül kiállított 
es ~zIvossagaval most annak kic1erítéséhez és B kisteleki, mIamint a szegvári jegyzők aláídsá-
~~ k~. Ne1;lleséknek a járlatot hamisította. A vBI ellátott jíLrlatok Békésre és Orosházára lettek 
ors~orlet~llek büntetteseit és örskörletének irányit\·f\, ae úgy az ezell, vabmint Békésmegye 
ny:ut teljesen ismervén, hozzá volt szob.a ahhoz egyéb községeiben megejtett nyomoz/Lsok nem vezet-
~ogy. amely büntéllynek a.kár csak legkisebb szála i; tek eredményre, minthogyezell járlatok ott nem 
ol"Skorl.etéb,e nyult: az:nak összes szálait is ott keresse. fordultak meg és íg~' valószinűleg másfelé vitettek 
Tehát Isme~ csak ,~Istelekre fordult vissza. el a lovak. Igy "égre 1892. évi szeptember hó 12-én 

A Nemesekkel ermtkezett személyek Nemes Nng~' Antal, Nemes Nagy Ferencz és Mészá-
megfigy~lése után gyanuja Mészáros JózICs'loHflaInosaIODi~11Pi ros József letlll'tt>ztnb-án, a szegedi kir, tÖlTénysz~k-
ln.~osra Irányult és váratlanul rajta ütött, meglepc5 Bek átl\d,ütnk. 
lJazkutatást tartott. mely kezébe is szoJgáltatta a ~ De Hefnel' .Tl\kn.b őrmester a maga részéről mé~ 
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nem tartván ,a do~got, teljesen befejezettnek, tovább esb'e haza szándékozott utazni, kézitáskájából 
nyomozott es kldel'ltette méo hoay ugyanezen - ,.,'_ •• __ . 56 forint pénz elveszett, mit csak a kisteleki 
tettes ek lopták el az 1888, évi ~~epte~ber hó 17.lIn vett észre, A pénzét valószinüleg ellopták 
Pesti Ambrus nagy-kőrösi lakos 3 drb 750 ü't értékti és gynnuja egy barna, czigányos kinézésű aszonyra 
lovait is, melyek közül eoyik ló a mint már ez a irányul, ki ugyanazon kocsiosztályban utazott, mely
jelen leirás II. fejezetének sorár: említve van már ben ö is Kisteleken kiszállott, Hefner J abb őrmester 
régebb~n megkerült, kettőt pedig az azóta' ezen asszony személyleirását a káros nőtől 
lovaktol nevelt különböző korú és anyakanczáikkal át örskörlete azon közártalmú egyé-
több 100 frt érté~ű ,4 csikóval Suttka Lajos, Papdi kik a zsebtolvajlás sal foglalkoznak, 
Ferencz és Pap dl Sandor Szeoed tanyai lakosoknál de olyat, kire az adott személy-
talált fel. Hen:er őrmester to~ább nyomozott, hogy volna, nem talált, Belátta tehát, hogy 
ezen lovak miként kerültek nevezettek birtokába' van dolga, Felszerelt Turba József csend-
ezen nyomozás Szeged, Szabadka és Zomboron át és kiment a kisteleki vasuti állomásra, 
a T,orontálmegyei Egyházaskél' községig vezetett, azonban, hol a kiszállókra nem sok figyelmet 
d~ l~men az utat tovább követni az egyházaskéri hasznavehető vagy iránytadó felvilágo-
kozsegházán azon időben ural"'ott rendetlenség és azért a községben kezdett puha-
miatt nem lehetett. '" nyilvános helyeken, figyelt, meg-

Hefner Jakab őrmester nem feledkezett mea a kéi az egyes közlÍrtalmú egyéneket, vajjon nem-e-
s~ökött ,tettesl'?l sem. E folyt?nos utánjárás~nl{ és valnmelyikével áll ismeretségben vagy össze-
faradozasnak Jutalma végre IS az lett hoay ugy a gyanusított asszony, de sehol semmi 
Nemes Nagy Pál, mint Recski István 'is" b nem talált. 
1892. év lejárta előtt a szegedi kir. a szomszédos örsök bűnöseit is és. 
átadattak. és különleges bűnmunkakörüket is. 

Ezen derék örsparancsnok azonban méa a börtön- de olyat, ki a zsebtolvajlásokkal foglallioznék,. 
ben le:vő gonos~tevőket is soha sem lankad6 figyelem- éclban sem talált: megérlelődött benne azon 
mel kIsérte, mlllek nyomán meoállapitotta és kideri- az illető tettes csak azért szállott ki. 
tett~ a ~elen ese~ben azt is, hggy nevezett tettesek akárostól megmenekülvén, a későbbi 
Tul'l Vlllcze, SZlvalliodi Kovács László és Juhász alkalmat megles se a tovább utadsra és hogy 
Lajos szegedi törvényszéki börtönőrök révén hiveik- legvalósziniibben ismét avasuti állomáson 
kel hollevélileg, hol szóbeli közvetitéssel érintkeznek' reá bukkani. 
és mentő .tanukat ipal'kodnak szel'ezni. Módot nyujtott tehát ismét visszatért avasuti állo-
tehát a torvényszéknek hűtlen sMál'jaitól megRznbll' ÓS ott a személyvonatokhoz érkező közön-
duIni. éber figyelemmel kisérte. J ósokáig kellett les-

VI. maradnia, mert csak másnap, azaz deczember 
5·én n reggeli vonathoz jelent meg egy nő, kire· 

Áz 1893. évi deczember hó 14-én a délutáni személyleirás ráillett. Hefner őrmester eleinte 
ban Richert Lipótné szül. Maoscha Janka ~n";~j'lltÖitönvö";,,n ezen nő utazási czélja iránt kérdezős-
illetőségű budapesti lakos a kisteleki aZ(Jn~8i1':''''U''' sz6ba állt vele és megtudta, hogy Budapestre· 
panaszszal jelent meg, hogy midőn ő az na.p .lJll!!'(ISrIJI... utazni s hogy 11eve Kolompár Boris, férje pedig: 
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lókupecz Zentán. Hefner örmester ezeket llle"tudl'a, cú"áuytól meatudta llO"Y a Pikó Sándor kárára 
azonnal táyu:ati kérdést intézet Zentára és e~V\lttal ell;pott egyik ló Yal~mi <lága Já~10s végegyházi czi
károsnak is megmutatta Kolompár BOl·ist. Ab'kúros gány birtokában maradt. A többI tettesek és lovak 
a~Ollllal reá ism,ert. Hefner örmester most jelentette utáui nyomozás azonban egyelöre eredlllé~ytel.~n 
ln csak Kolompar Borisnak az öt terhelö nt és maradt. Hefner Jakab őrmester azonban, kl sapt 
kérdőre fogta; Kolompár Boris azonban örskörletében a törvényes rendet már megteremtette, 
összes pénze gyanánt 2 frt 62 krt mutatott elö. . ren ért szomszédainak bajaival is foglalkozni, ezért 
<írmester azonban nem tágított, örizet al,í \'el~el'~'ne:LU ha"yta a dolgot annyiban, hanem a megugrott 
Kolompár Borist és bevárta a zentai választ. A nUaSl tettcsek b és még a hiányzó Pikó-féle ló után meg: 
a Kolompár Borisnál lehetsé"es pénzösszeg iránt kezdette a nyomozást. Nyomozás köz}>en a pe~~~legyel 
határozott felYilágosíMst nem °adott, de tart~.llllazta Félc",házára került hol a városhazán a lO,larlatok 
azt, hogya gyanusított nő ismert ügyes zsebtol\'aj. előjc"gyzését vizsgál;·a azt ,találta, hogy ~.894. é~·i 
Hefner Jakab örmester tehát személymotozást tartott október hó elején egy Goga Jáno~ nenl egyen 
nála és a gyanusított nö kötényének alsó szegélyéhe Szelepcs.~nyi Mihály félegyházi tan:y'al lakossa.llova:t 
bevarrva 4 drb 10 frtos és 3 drb il fI·tos bankje"vet, csorélt. Osztöne sugta, hogy ez az o embere; annp-
össz.esen tehát 55 fI·tot talMt m eg. Bál' K(li(ll~l)l\r "al is inkább mert a lójárlatok elöjegyzésében az 
::Bons ezen csalhatatlan bizonyíték da('zára. i~ bilga- elc5cI'olt ló t~llajdonosa gyanánt a Góg~ J á;lOssal 
dott s most m:Íor megint azt állította, hogy vadházasságban élö CSUl'ár Szeka nevu no ;:~lt 
pénzt - melyet kár05nö és a társaságában feltünteh-e. Hefner örl1lestel' felkereste tanyaJun 
növére Magscha Jozefa, szórták el - a. Szelepcsényi Mihályt, kinél az elcserélt loyat llleg is 
{)sztályban nay találta: letartóztattn.tott s a. találta. Biztos akart lenni és azért intézkedett, hog~· 
átadatott. . Pik6 S lIll dor ezen lovat meatekintse. Pikó Sándor a. 

most említett lovat felis~erte és tulajdonjogának 
ignzobisa. után a hatóságtól át is vette. 1;-- ,káros!·a. 

YII. 

Az 1894. é,· ősz elejél1 ismeretlen tettesck több nézyo ezen ügy teljes megelégedésére szolgalo befe,le-
egyén kárára, köztü.k Dikó Sándor kárára is több 2ÓSt nyert - Hefner örmester részére azonban nem. 
százakat érő lovakat loptak el. Ezen lopások tetteseil, Hátra' ,·oltak még a tettes ek. Folytatta tehát Góga 
egy csapat kóborczigányt, a világosi csendől'örs letar- Jáuos keresését. Több napi fáradságos nyomozás 
~óztatt,a és a lop?t~ lovak nagyobb részét náluk után \,ó"1'e október hó 22-én Nagykörösön i'eltalálta 
18 talaIta. A cZlganyok kisérés közben a I . Gó"a .Tfnost és CSUl'ár Szekát, ele váratlanul aZOll-
kocsik hátrahagyásával a vilá!rosi csend6rJ'árőr khiilméoo eCl" másik Gó"a Jánost is. A kikérdezés-

~ b bJ b " G' l" megugl'ottak. Erröl Hefner Jalmb őrmester n nél az egyik _ az iciősebbnek latszo . - oga. e 0-

örsparancsnok által értesíttetvén, azzal együ.tt fl, meg- adta, hogy Félegyházlln Szelepcsé~ylvel tllla,lelo~1-
ugrott tettes ek után megkezdte a nyomozást. Terü- képen nem 6, hanem felesége Cst1l'~r Szek~ cseN,lt 
letének alapos helyi és személyi ismel'ete 10\'111, kinek nevére szólt a járlat IS. Csurar Szeka. 
elősegítette ezen nyomozást és az eredmény Uli __ •.• , .. _ .•• sziutón elöailta, hogy aló az öyé ~'olt é,s azt, eg~-
hogy a minden szállító eszköztől meafosztott és Í8mcrBt!cn czia,~nvtól vette. A máslk Goga JanoK 
ugrott czigányok közül Csuvár Piti~set és előbbi fiának acUa l~i magát. Hefner örmester látváll, 
.Rl'ecsunt elfogták. Az egyesült járőr a.z elfogott kát nogy itt yelök tisztába. nem jöhet, ile no két Góga 

10 
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"iszonya sem lévén elég tiszta előtte, sőt ellenkez ö- hallgattatta el, hogy majd ~e~-
leg czigányfurfangot sejtvén benne: a három czigány- t. "·""'"v""v" és a tárczát zsebre tette. Igen ronc1 
nyal Félegyllázál'a ment vissza. Itt végre megídla- az elől haladó azonban visszaio~'du.lt ~s. 
pította azt, hogya lójárlat Sánrloriah'án állítt!1tott hogy tárczáját elvesztette, előszor, . ~S 
ki, tehát a végkifejlés ismét csak az ő körletébe ' Józsefet motozta meg, ennek pénzt.árcz,<tJat 
esett. Elkisél'te tehát a három gyanust SándorfalvlÍra, lihuzván és kinyitván, azt belül is jól megv~.zspalta, 
hogy itt a jegyzőyel való szembesítés által velök azután visszaadta azzal, hogy ez nem az ove. Ez
tisztába jöjjön, nevezetesen ugy a személyek kiltitére alán a Becsei Józseffel haladó isme~'etlent mO,toz_~a. 
nézve, mint arra, hogy melyik az igazi Góga s ki kinél az elveszett tárcz{tt meg lS találta es l,lt 
adta ki magát a ló tulajoonosának? A tettesek lát- arczul ütött, mire az arczulütött ~gyén m,eg-
ván, hogy Hefner Jakab őnuestel' az ügyet szak- a tárczáját vesztett férfi pedig 8Zl1:tén ut:ma. 
értelemmel és megtörhetlen kitartással kezeli, a és Becsei József csak a kett?nek meg-
faradságtól nem riad vissza és kellő adatokkal is vette észre, hogy tárczáját az lsmeretlen 
bir esetleg felhozott hazugságaikat megsemmisítoni; közben kifosztotta és hogy furfangos csalók 
szembesítés után beismerték, hogy a lót oh'aj tulaj- ·~I'; '·.'.;;'''U lett. kára 220 irtot tett ki. . . 
danképen az ifjabbnak látszó Góga János, ki azt a .;lIíOlU'", .. m ~lgyanazon időben, de ~as h?lyen a 
többi megugrott - és mivel időközben még Csuzá.r vásártérhez közel, épen a lell't modoll el-
Kóla is kézl'ekerült, lUOst már teljesen együtt lo"ő - csalás áldozata lett Jójárt Ferencz Szeged 
s;:ökcvény czigányokkal együtt lopta el, de beismerte is ki ez által 245 frtig károsodott meg. 
azt is, hogy ő nem is Góga János, hanem az 1884. Jakab őrmester ezen két esetről akárosok 
évi julius hó lB-án a nagyenyedi fegyházból meg- órtcsülvén, Farkas Károly cSl"ndőrt maga ,~eIlé 
szökött és az ugyanazon évi 167. számu Rendőri tiistént nyomozásra indult. Atfu.t,:~n .elme~e?en 
Közlönyben 8997. sz. a. liörözött Bogdán Miklós körletbeli gOllosztevőit: ezek kozott ll:}' faJtaJut 
fegyencz, kinek az igazi Góga Júnos adott egy iga- fedezett föl. Sok évi tapaszt~lata alapJán m~st. 
zoh'ányt, hogy ismeretlen mal'arlhassoll. lIfilldhú,rolU felé fordult. Tudta azt lS, hogy n, csend~l'-
billltettes átadatott a kir. törvényszékllek. HcÍller József, Szeged város erélyes es a k?z; 
.T akab őrmester pedig ismét teljes munkát nJgzett. s,ígi szolgálat terén bő t~pasztala~tal }ll;O 

tányában gyors, loyális és előzékeny tamob~t9t. 
VIII. hozzá fordult tehát táviratilag, mert combma-

Az 1895. évi január hó 13-tin Kisteleken tartott szerint vtlsári csaló-szövetkezet~el állott szem-
országos vásár alkalm{lval a délelőtti órákban Bacsoi melynek tagjai aKisteleken elkovetett uzelmek 
.JÓzsef hódmezővásárhelyi kupeczhez avasuti állo- legvalószinübben Szegedre és onnan es~tleg 
máshoz való mentében a vaspályához vezető uton ára menekültek és mig a zsebmetsz~k .. a 
~gy ismeretlen egyén csatlakozott és vele ment, _ rcuclől'ség életrevalóság ára nézv.e elottuk előttük eg~- másik ismeretlen egyén lmlarlt, ki egy- Utszott hátr:l.nyos feltevésuk?en a.!a-
szerre csak pénztárczáját vesztette el. A Becsei HeineI' Jakab őrmester felte.ves.e 
.JÓzseffel habc1ó ismeretlen a tárczát föl\'ntto és Reiner József főkapitánynak a s.urgo-
midőn Becsei az előttük halac1ót lJénzttirczAjálH\k ott helyes aoatok következtében tett Intéz-
eh'esztésél'e akarta figyelmeztetni, a yele hl\ladó a szegedi rendőrség még ugyanaz 
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nap, ~z~z ja;1Uár hó IB-án a délutáni órákban a 
;,asutl allomasnál Tasáki Fülöp madamsi illetőséaú 
-es Kolomp ál', Lakatos .Mihály zentai illetőségű egyé. 
neket letal·toztatta, kIk a SzeO'edre sietett Reliler 
-őrmester további nyomozása folytán csakuO'YBn 
Becsei József kárám elkövetett csalás tett~sei 
bizonyultak. 
,l!efner, őrmester előtt Rainer főkapitány jelen. 

letebe~l es a károssal történt szembesítés után o 
l~~artoztat.ott Tasáki Fülöp és Kolompár Lakatos 
l\Irhály elosmerték, hogyaBecsei József k"rtÍro 
~lkövetett csa~~~ tettesei ők voltak, kijelentették azl 
IS, hogy a JOJart Ferencz kárára elkövetett csal:ís 
tettes ei . Schönberger István Szabadkán tartóy.lwdó 
eszéki Illetőségű egyén és eO'}' J oaneszlm Hilbert 
nevű egyén, valamint Kololllpár Lakatos S:í.ndor 
T?l~ak, miért is Hefner őrmester távirati m~"'kere. 
s~sere a sza.badlml ,rendőrség Kolompár L~ku.tos 
-San?ort a szabac1kar allomáson, Schönberger I~t\'ánl 
pedIg szabadkai lakásán még január hó 13-án szin. 
té:1 leta~'túztatta. Bií.njelYény - pénz - mindkottönél 
a~lg ~alaltatott, mert mint. a folytatólagos nyomozás 
bdentette, azt a rendőrök általi bekisérés kÖy.ben 
az utczán kiszúrták. Az eljárás folytán RefneJ' Ilr. 
:mester által beszerzett bizonyítékok súlya alatt 
~inc1 a négy ec1~1ig kézre került tettes telje~ beismc
l'es~en volt, "Belsmerté.k azt is, hogy aKisteleken 
~lkovetett buncselekmenyük után szökvén a szntv
mázi állomásig gyalog mentek és csak ott iiltek fel 
vonatra. Hefner Jakab őrmester az eddiO' )ptartóz
tatott négy tettest, hogy őrizetük által toy1bbi tÓIIV' 
kedésében, !l,kadályozya ne legyen, a szegedi kir. 
torvéllyszeknek adta át. 

IX, 

. 1893. évi deczember hó 18-án esteli 8-9 óra 
között ismeretlen tettesek Kovács Örzse kisteleki 
lakos háza ablaktáblájának betörése után !l, szobába 
bf'hatolvu, onnan két szekrél1yfióknak vésővel történt 
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fel feszítése ntán 170 frt papir- és 10 frt ezüs,~pénzt 
IlIoptak. Refnel' Jakab őrmester e1'1'ő1 károsno által 
értc~ülvén, a nyomozást nyomban bevezette, a hely
színi szemlét megejtette és azt ,tapasz:t~lta, hOIf.Y aZ' 
ismeretlen tettes károsnő utczara nyllo ablakuv~g
tábh'lját előbb sárral bekenvén, benyomta és Igy 
nntván ki az ablakot, hatolt be a szobába. A szo
bában belül a függönyökön, valamint. a szekrény
ter!tőkön friss vél'l1yomokat talált, - Refner Jakab
~rmester ebből azon helyes következtetést vonta: le. 
hogy a tettes az üvegtáblák benyomása al,kalmaval 
kezén sérülést szenvedett. Megtalálta tehat a tám
pontot, melyből a tettes kilétének felfedez,ése czél
jából kiindulnia kellett és hogy ?elyesen mdult el. 
azt a következmények fényesen Igaz,olMk, pe :n~s
részt Refner Jakab őrmester a fenforgo korül
mények szá.mbavétele mellett azon nem kevésbé 
helye~ meggyőződésre jutott, hogy tette~ne~ a kál'~s 
anyagi, nemkülönben házi ~erendezés\ y~sz.onyalt 
ismernie kellett. E részben elemte legvaloszm:ubbnek 
tiint fel előtte hogy a cselekményt eg~ lllzonyos 
Molnár István ~evü kalocsai illetőségű cZlpészsegéd 
köyctte el, ki megelőzőleg azon szoqában, melyben 
fi IOjl:ís történt, tö~b napon át .. d~lgozott _s a~n~k 
utána Kistelekről Ismeretlen korulmények ko~ott 
eltávozott. Feltehető volt tehát a furfangos ~olvaJok
nak uzon szokásszerü eljárása, mely szerlllt az.?n 
czéIból, hogy a cselekmény elkövetése u~án a tor
vény embereit tévutra vezessék, a te,tt sZlllhe~yéről 
II cselekményt megelőzőleg egy bIzonyos Id,lIvel 
előbb - ll, helyzet, a viszonyok és káros szokásamak 
alapos kikémlése ut~n -;- e~távozo~t, hogy. oda egy 
kcdyezö alkalommallsmet vIsszatérjen s tervét meg
vnlósftsa. Ezért RefneI' J abb őrmester ~olnár 
MI'{ll1 czil)észsegéd után tágkörü nyomozást lllditott 
meg. De Refner J a1mb őrmester helyes érzéke máI> 
eshetőséggel is számot vetett és nem zárkózott ~l 
azon feltevéstől sem, hogy a tettes esetleg ~ás IS 
lehet. Miért is a mig egyrészt Molnár István cZlpész-
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'segédre nézve a nyomozást folyamatban tartotta, 
adrlig m,í.srészt utána nézett, hogy saját öl'skörleté, 
ben nem-e, bukkan oly valakire, kinek kezén a fen. 
forgó körülmények között sérülést észlelhet, valamin! 
utána nézett annak is, kik lehetnek azok, a kik 
kúrosnő viszonyaival ismeretesek. Es ismét helyesen 
kombinált. Mert a mig egyrészt a Molnár Ist\'lÍn 
czipészsegédre nézve folyamatban tartott nyom oz lisa 
nevezett alibijének beigazolását eredményezte; 11,(1 dig 
m:í.srészt a károsnő közvetlen szomszéc1slígában la ká 
Ráta .József asztalossegédben megtn,lálta emb eréL 

Hefner Jakab őrmester Róta József asztalossegédet 
szemügyre veyén, jobbkeze fején oly sérülést fill10xett 
fel, mely alapos gyanura szolgáltatott okot; llliórt 
is nevezettet a községházánál kérdől'e vonta, lllire 
R<'>ta József azzal érvelt, hogy sérülés ét jobbkczén 
,gyalulás közben kapta, Hetner Jakab őrmester azon. 
ba,n nem tágított s egyrészt Róta József személyót 
l1legmotozván, nála 2 frt rézpénzt talált, 11llísrész! 
szüleinek házában alapos ház kutatást tartván, u pnd. 
lfLson egy gerenda mögött egy zsekendőbe kötve 
egycsol1lag réz- és ezüstpénzt, összesen 5 frt 32 '/~ krt 
ta,lált, mely rézpénz között napfényre került kól 
darab l'égi pénz is, melyeket károsnő több tanukkal 
sajátjának igazolt be. Róta István erre látván hogy 
tagadásával czélt nem ér, vallott és beismerte, hogy 
ft betöréses lopást ő követte el s ő maga ll111b\tta 
meg, miszerint a lopott pénzt szülei házának lHHlláslín 
a. fedél zsindelyzete és lécze közé rejtette el, hol 
145 frt 60 kr. papirosba becsomagolva meg is taHI. 
tntott. Róta József letartóztatott s a 150 frt !J2 kr, 
pénz és a betöréshez használt véső mint biinjch'é. 
nyekkel a szegedi kir. törvényszéknek átarlatott. 

X. 
Hogy azonban Hefner Jakab őrmester tetterejének 

rugékonysága, a közbiztonsági szolgálat iránti 
buzgalma és lelkesedése, valamint 
miíködése a legujabb időkben sem hanyatlott; 
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megYilágítására szolgáljon példa.képen ~~, ,al,ább~ 
jelcntékeny esemény és ebben ko vetett elJarasanal\ 
előadása, I . .. 

Az 1895. évi november hó Hl·én a 101'goS~ 01'S' 

pnrancsnokságtól a szegeeli szakaszparancsnoksagho~ 
a~on M,virati jelentés érkezett, hogy november, h~ 
IS·áról l!J-ére menő éjjel ismel:etle~ t~ttesek oz~. 
Set\'eroY Vászáné született DobrlCsln Mal'tha ma~· 
tOllosi lakos házába a fal kiásása ,után be~a:oltak ~'R 
az eO'yik szobába.n állott szekreny feltOl'e~e" ut~n 
onlla~' 18,000 frt készpénz és 16,000 frt ért~ku k?t
\'I)llveket elloptn,k, Ugyane~en h? 12-::-13·?kn: !w~t 
n~o;luan a zentai adóhivatalnál IS betorésl ~lsel'let 
követtetett el. A szegedi szakaszparancsnoksag t~~(l,: 
"Iin azt, hogy a kisteleki örskörletben a m~gel_o~o 
időben pénztár feltörésével foglalk,ozott egyenek l~ 
laknak; Hefner Jakab őrmestert !ll~r ez~n, ,a zen ta~ 
ndúpéllztár vesz61yére elkövetett, lnserletbollnf?l~óIn.~ 
mc"bizta az illető notorius közártalmuak eZl(l,o~en: 
mll~'cletei cselekményei és hol tartózkodá~uk lran~l 
kikérdpzé~ével illetve ezen kÖl'ülményel~ kll~yom07;'\
snvaI. Az lljabbi martonosi betör~snek hu'e erkezvPI1: 
Szepesi Gábor főhadnagy szegech s,z~kaszparíl~c~l:()k 
ur -lllielőtt a nyomozásnak ,sz~mel;yesen Ya~() 'I: eze· 
tésót kezébe veendő a helyszmere lnszál,~o~t ,?lna '-:
azon "yl1nutól indittatva, hogy ezen betorest IS n,lI",: 
hanol~ ugyanazon kezek intézhették, melyek a zentaI 
botörést kisérlették meg; az esetről Hefner J (tb," 
örlUPstert is azonnal értesítet,te és ~a~to~l?s:a In
szállott, hová november hó 20-an a c1elutam orakh:ll1 
Hefner Jakab őrmester is megérkezett. , 

Itt a helyzet körülményei ~ontolóra .. vetetve, ,:~ 
helyszíni szemle megejtése utan a bet,oréses lopus 
\'égrehajtAsának lllórlja arra engedett ko,vetkeztetm, 
hogy azt a ktu'os özvegyas~zony rokona~ vagy. l~g. 
alább is a ház körülményel'iel ,s szokás~lval telJ8~~n 
ismerős egyén vagy egyének kovethettek el. A n~ 0-

IDOZÚS november hó 30-ig a legnagyobb buzgalom 
mellett is csak azon eredményre vezetett, hogy 87. E' II 



időpontig a pénzzel és értékekkel eO'yütt 1 darab 
It szerb lakosságnál divó mentekötŐ alakú széle; 
tömör ezüst láncz találtatott me'" a Martonos közsé.,. 
Yégéné.l huzódó töltés alatt. Szep~si Gábor főhadnagy 
6zegech szakaszparancsnok urnak a szolO'álati viszo
nyok által parancsolt tekintetekből S~eO'edre he 
kellet: vonulnia s igy a nyomozás további önálló 
yezetesét Refner Jakab őrmester kipróbált és szak
avatott kezeire bizta. 

Refner Jakab őrmester ezen időponttól kezdve ,~ 
:lyomozást több irányban is folytatta, de habár nem 
IS tudott lemondani azon egyszer benne meO'foO'am
Z?t~ és gyökeret vert véleményéről, hogy : z~lltai 
klserlet és a ma~·tonosi betörés egymással kapcso
lat,os.ak; a nyomozas folyamán felmerülő körülmények 
megls, c~ak. Mal'tonosra, a~ elkövetés szinhelyére 
tereltek őt VIssza. A nyomozas bevezetése alkalmával 
pedig itt fölötte számot tevő akadályok merültek 
I.el: U~yanis a káros özvegy Setyerov Vászoné szél
IltOtt oregasszony s majdnem teljesen O'yerekes lévén 
a mig. egyrészt tulaj donképen nem is tudta, hogy 
mennyI pénze volt otthon' másrészt mindenkit de 
kii.lö:nö.~en a csendőrséget ~ly bizalmatlanul foga'dta, 
a mlllO csak olyan egyéneknél tapasztalható a kik 
ngym~n~va már a második gyermekkoruk~t élik. 
Azonlnvul oly közönyösen vette kárát hoO'y RefneI' 
. J akab őrmester csakhamar belátta 'mi;zerint ez 
oldalI'ól valami nyo?1ra,:~zet~ adatot ~agy támpontot 
11em képes szerezm, ml ert IS 11em törődött többé a 
kál'~ssal és a .községben a hangulatot kezdte puha
tolm, de meglllt csak az előbbiekhez hasonló ered
lllény;nyel',,~ert ha a k~zségből kisziváI'gó vélemény 
llleg IS erosltett~ ama ~.lzonyos fokig áltaTa is táplált 
gyanut, hogy karos nonek rokonsága közül valaki 
a betöréses lopás ban legalább is bűnrészes de ezen 
l,?rülmé~lY l?egint Refner Jakab őrmeste; nyomo
za.sa ele .. m.eg csak nagyobb nehézségeket há.rított, 
llll vel a ~ozonsé~, mely a tettest a l'okonságból va16nnk 
"élte, telJesen az lsmeretlen tettes pártjára állott, lllillt~D 
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u gazr1aO' de fölötte zsugori károssal, ki nagy vagy on fi!. 
mellett ~~egény rokonait nyomorogni ha.gyta, de sőt 
m~!; ezeken élősködött is, legkevésbbé sem roko11 -
~Z~llvezett. 

Ily körülmények között tehát az eredmény több
mint kétesnek látszott. De Refner őrmester nem 
csüggedett és ezen nehéz viszonyok közt sem vesz-
tette el kedvét, sőt az elébe gördülő akadályok tett-
erejét, szivósságát még csak edzették, miért is ujra. 
meg ujra értekezett károsnő csekély számú cseléd
sé"éYtll és tudakozódott olyanok iránt, kik fi, tett 
eIkövetését meO'előző két-három nappal károsnáY 
megfordultak s °igy végre nagy nehezen az is. tudo
mására jutott, hogy a betörést megelőzött Időben 
ZSiYlt110V nia martonosi lakos, ki a káros sal egy utcza .. 
soron lakik s ennek távolabbi rokona is, károsnál 
járt e"ydarab 100 forintos bankjegy felváltása végett .. 

Ez ~llagában véve még igen jelentéktelen s úgy-
61.ól"ím semmitmondó körülménynek tünik fel, ile
HefneI' ől'mester a legjelentéktelenebbnek látszó
körülményt sem szokta figyelmen kívül hagyni ~ 
azt olybá venni, hogy azzal bővebben foglalkozlll 
nem érdemes és ime Hefner őrmester eme körül
tekintő és következetes észj árása a j elen esetben 
ismét csak helyesnek bizonyult, mert él)en ezen jelen
téktelennek látszó körülmény vezette őt az országos . 
hirre vergődött nagyszabású martonosi betörési lopás 

J
~' tetteseillek nyomára. Refner őrmester ugyanis ku

tatni kezdette, hogy Zsivanov Ilia mit művelt, hol' 
járt, miként élt, kikkel érintkezett a 100 forintoB 
bankjegy felváltása óta és igy hosszú, kitartó, türelmes 
és l\IaI'tOllOBtól egészen le Csurogig terjedő n~'omo
ztÍsa által megtudta, hogy Zsivanov nia a 100-as
felváltása után Csurogra ment töltésmunkálatokhoz, 
itt sógorával Szlavnits Stévi csurogi lakossal talál
kozott és ezzel többek között özv, Setyel'ov Vászáné 
sok pénzéről és ennek egyéb viszonyairól is érte
kezett. Hefner őrmester megállapította azt is, hogy
SzluvnitH Stévi azon vallomásával ellentétben, hog:y: 
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3ógorát Zsh'auov Iliát már hirom év óta nem l,ltta 
ez szeptember 22-én is nála yolt l\Iartonoson és olt 
özv. Setyerov V ászáné káros háza körül ólilkodott 
MeO'áll~pította továbbá, hogy ezenkívül mé", llOYelll~ 
?er 18-an IS . tehát a betörés hajnalát megelőző esle 
IS. Martonoson yolt ZsivanoynáL Hefner őrmc~ter, 
k~ llo,vember hó l3-án virradóra a zentai kir. H elO
penzt:u' veszélyére elkövetett betörési kisérletet· sem 
hagyta figyelmen kívül és ezt mint már fentobb 
em~íttetett, a bács-martonosi b~töréssel a tettesek 
tekmtetében kapcsolatosnak tartotta, tudta a%t is, 
hog'y Szlavnits Stéyót. a zeutai adópénztár veszóln!re 
elkovetett betörés kisérlete miatt a zentai őrs n' feJ
mer~lt gyanuokok alapjá.ll letartóztatta volt ,le ez 
a bu'óság részéről 1895. évi deczember hÓ 11-én 
s~abadlábra helyeztetett; miért is a martonosi be· 
torésre vonatkozó adatok alapján az 1895. évi liO, 

ve.~ber h~ 19-ikig folyton pénzzavan'al küzkiidő fi 

k~zartalmu hu'ben álló SzlavllHs Szté"ót és Zsh'anol' 
IhM előleges őrizet alá "ette és a most már hat/í. 
rozottabb irányba. terelt nyoll1ozá.ssal megAllapit
ta~ott, hogy Szlavmts Sztévó az 1895. évi novelllber 
ho .. 19;én ~'eg~~l (tehát, a befejezett bács-mltrtollosi 
betorest koyeto reggel) ota a Zentától Csuro"iO' ter. 
jenő egész vonalon részint ismerősökkel br~szint 
rok~n,~ival és ágyasávalnagymérvü 160-170 forintba 
kOl:ulo m~llatozás és bérkocsizást vitt végbe. Azon. 
fe~ul 'pedIg előleges őrizet alá vételekor nMa még 
nnndlg 205 frt találtatott. Szlávnits Sztévó u"v ezen 
\-,alamint fl. tanuk szerint még azonkívül i's 11I1I~ 
latott pénz holszerzését igazolni nem tunta. Bz 
alkalOl;llll~1 mint alap?sll;n gyanusítoj;t egyén még 
9zopk.? Jozsef z~ntal klr. Járásbirósági hivatalRzolga 
IS .íeltu~t, valammt hasonló költekezés által Szllí\"llits 
Laszl6 es Dzsigorszki .JÓcza cSllroO'i lakosok Szllt\ nits 
Stévó rokonai is. De ez utóbbi kettő az ellenük 
folya:natba tett nyomozásnak neszét vevén, Illog
szokott. ~efner Jak~b őrmester tehát egyelőre Zsi. 
van ov Ihat, Szlavlllts Stévót és Czopkó .T6zsefet 
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Jetart6ztatásuk után a zentni kir. járisbiróságnak 
ndb\ it. 

De Hefnor őrmester az ügyet azért befejezettnek 
nem tekinté és midőn mindenre kiterjedő figyelme 
srI'úl is tunomást vett, hogy folyó évi január hó 
j·ón egyik hirlapi közlemény amál' Hefner őrmester 
által megejtett nyomozat adatai alapján körözés alatt 
álló Szlavnits Lázó és Dzsigurski Józa nevü egyé
!lcknek Szerbiában való feltünését említette, azonnal 
8 szn.kaszparancsnoksághoz fordult és a folytatólagoR 
nyomozást az ügyben szintén felvette. Az imént 
megnevezett két egyén a szakaszparancsnokság inMz
kcdésél'e Szerbiában letartóztattatott és kihallgatta.
tlÍsnk kiderítette, hogya martonosi betörést Zsivanol' 
Ilia, Szlavnits Stévó, Szlavnits Lázó, Dzsigurski Jócza 
és ::;zll~vnits Stévó apósa Vuits György csurogi lalwH 
kö\ctték el. Vuits György, - a Hefner Jakab őrmester 
nltnl folytatólag megejtett nyomozás során előleges 
órizct aV~ vett egyén - azonban folyó évi január hó 
jj·én O-Becsén, midőn azon czélb61, hogy Hefner 
örJnester a községben megejtendö nyomozásban aka
d6.1yoz\"!~ ne legyen, a községházánál a községi elöl
júróság és rendőrségnek szabályszerüleg megőrzéR 
"égett {~tanatott; az ezt követő hajnalban a község
fogdájában a fekpadból kifeszített és kiemeIt deszkára 
nkasztotta fel magát, minek következtében mig egy
részt csak a megmaradt többi megnevezett tettesek 
kerültek az ignz~ágszolgálta.tás kezeibe, addig más
rószt Vuits György azon tény által, hogy a re{L 
,ó,runoó s1Ílyos büntetés terhe alól menekülendií 
ongyilkossága által saját birójává lett, fényes tann
jeiét adta annak, hogy ő és a többi megnevezettek 
1\ tcttesck. 

Hcfller .T akab őrmesternel<, mint a kisteleki örs 
parancsnokának, működése a fentebbiekben korállt 
sincs móg teljesen kimerítve. A közbiztonsági szol
gálnt terón tanusított eredményes és áldásdús míikö
désónek megitélésére szolgáljon, hogy a kisteleki 
örsön pamncsnokoskodása alatt nem kevesebb mint 
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1?0 esetben, összesen 283 bllnös adatott át az i"llz
:;agszolgálta~ásnak, kiknek beszolgáltatásánál ~in
c1enutt ~z ő értelmes buzgalma működött közre és 
hogy ml ezen működés erkölcsi lrihatásának értéke 
er~d~ény?iben ?: ezt a legjobban anagyközömég 
l.ne,lta~xoIJa, mely most már nyugodtan hajtja le 
fejet eJJeh nyugalomra. 

De végre, ér~em illeti meg Hefner ől'mestert azon 
SZe~nl)ontbol IS" hogy mint a kisteleki örs pamncs
nol.a ~88~. év ota, tehát 10 év óta örsét szalmdat
l anul ,es valtozatlanul kifogástalanul vezette, a katonai 
neveles, rend és fegyelem fentartása tekintetében 
Jelesen működött és működik szorgalmas értelmcs 
és kötelesség~ű, ~űködésév~~ jele~téke~y SZÚlllÚ 
~atal, a csendorsegl gyakorlatI szolgalatban telj('~en 
I.smeretlen fiatal elemet képezett lá járől'vezetŐkké, 
orsparancsnok-helyettessé, a.Jtiszt-jelöltekké és ~zá
ll.lys ~atal a:ltisztet a gyakorlatban oaa, hogy ön"~l1ó 
hIvatasnak IS megfelelhessen, miáltal nem kevésbbé 
ha:~tt, közre? h?gy a cse~~dőrségi intézmény fel1-
tartasahoz szukseg,es t~nyezok rendelkezésre álljanuk. 

Ezek ezen derek orspdra.ncsnok mindenki által 
tnJ,la.sztalható, megbirálható, külsőleg is jelentlwző 
clev~lhetlen ereSlményei és érdemei. 
. N!ll1de~ekért Ú cs. és ap. ldr. Felsége 1896. éd 
Jl~n~us ho 14-én Budapesten kelt legfelsőbb elhatál'o
zasa.val H,:f~er Jakab magyar kir. II. számu csendőr
keruletbeh ormesternek a koroná.~ ezüst él'demlceresztet 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

II, 
~n~rássi Miklós, m _ ldl' . llL sz .. csE:ndőrlieriil('t

beh ~rme~ter, a ma,gy. kir. csendőrségnél 1882-töl 
1~87 -lg; telJesÍt;tt ~itünő, eredményes szolgála.tllinak 
blzonY.lték~t kel?ezl az, hogy ez idő alatt néuyszer 
lptt "chesérő ?klr~ttal ~dtüntetve, mig 1887 1prilis 
17 -t~l 189~_ Jsnul1r l-lg, mely idő alatt a közbiz
tonsag telontetében relJdkívül fontos ujpesti örsöt 
'vezette, a, hol tudvalevőleg a székes-fővárosnuk 811-

lakja lakott és tartózkodott, valóban páratlan ered
mónvt tudott felmutatni: nevezetesen 570 törvénv
sértŐt tartóztatott le és 546-ot jelentett fel; eze~
kh'iil a 20-30 fővel megerősített örssel április ég 
llltÍ.jus hónapok alatt 700-800 sztrájkoló gyári mun
bst tartott féken, illetve ezek közt a rendet é~ 
cscndet minden baj nélkül fenn tudta tartani. Az 
1890. évi november 14-én Soroksáron és másnap 
HI1l'!tsztiban történt rablógyilkosságok kideritésénél 
290 ónít az 1891. évi február hó 5-én Kispesten 
történt mblógyilkossági kisérlet nyomozásánál pedig 
2f.O ódt töltött eredményes Rzolgálatban. 

Ugyancsak az 1890. évi november hó 21-én II 

dunakeszi plébánián történt rablógyilkossági kisér
lot tettes ét 128 órai fárasztó nyomozással kiderÍ
tette ; a szintén ez évi julius hó ' 21-én és augusztu!' 
hó 5-én Vecsés és Kispest közötti országutoll el
követett rablás két tettes ét pedig 340 órai terhe!' 
llyOlll()Zl~S után a törvény kezébe szolgáltatta át_ 
A tcttesek 10-15 évi fegyhl~zra lettek elitélve. 

Az 1893. évi julius hó 15-én éjjel Vörösegyházán 
elkövetett nyolcz szoros l'abIíts és rablási kisérl('t. 
valamint 16 betöréses és négy közönséges lopás tette
seiktÍnt 242 órai igen fárasztó nyomozás során két 
férfit és négy nőt a közbiztonságot folyton veszé
lyeztető czigányok személyében letal'tóztatta és ft 

bünjelekkel együtt az igazságszolgáltatásnak adta át. 
Kevésbbé fontos és a részletezést mellőzhető ered

lllényül szolgál még az is, hogy nevezett őrmester 
1890. évi január 1. óta, vagyis mióta a fóthi örsnek 
pnrancsnoka, 78 egyént tartóztatott le és 110-et jelen
tett fel. 

Egyik legutóbb elért szép eredményét a következők
hen öSlllertetjük: Midőn 1895. évi szept. hó 8-án este 
8 ómkol' az n.lagi lóversenyről, hol segélyszolgálatot 
toljesített, Vancs János csendőrrel bevonult, a hon
le\'ő l\IlÍortollfi J állas csendőrtlSl azon jelentést kapta, 
hogy Dinka Mihály és Cserepkai József Sződ kö~
ségbeli lakosok az örsön voltak és jelentették, ml-
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, ' 
ke~lt ugyanazon napra yil'l'adóra hárolll lovukat szer-
~r:a~ostól eg;vü~t .és egy, kocsijukat mintegy 300 írt 
tltek~el~ v,~10szl1Hlle9 kobor czigányok ellopták. _ 
A!l(lra8s~ ~rmester Ismerve a kóbor czio-ányokuak 
H.zon a Y}cle~en betartani szokott útvonalát, dacztLm 
hogy mas, ors volt a tulajdonképeni érdekelt vao-ris 
l:?~y a, kar má.s örste,rüle~en történt; csupá~ a Okét 
k~l os feln ek, mmden utbaIgazítást nélkülöző feladá
S t~~'a yallc~ es Mártonfi csendőröket Mogyoróc1 Csö
mor ,us CZlll~ota irányá?9.n időveszteség nélkül nyo
lllaZO szolgala"tba vezenyeIte ő maO'a pedia _ 

lU,inth~gy .azon időben lábai' fájtl1k, ~ némi l;ihe
nes utan lépett szolgálatba. 

Nevezett két, csendőr kapott feladatát ügyesen ~s 
0v.atosan te.lJ~sltette . Czillkota és a budapesti Zuoló 
ko.zt egy czrganyokat szállító kocsit vevén észre ~zt 
lll,mt gyanusat .üldözőbe vette s egy közeli m~jor
bo~ kapott. kocsm. addig üzte" mig a Zugló közelében 
el IS fogta. A kocsIba fogott negy lóra és személyükre 
vonatkozólag is igazolásra vonya őket azonnal me"'
lllo~ozta. !'- lovaln'~l rendesfln kiállított négy dal'!~'b 
malhal~vel, valammt a személyükre vonatkozó tel
Je~en kIfogástalan igazoló-jegyek daczára, a jlLrőt 
eleg ov~tos ,:olt őket szabadon nem bocsájtani hn
nem azert n~lvel menekülni akartak: mint gy~J1tIS 
e~yéneket mmden holmijukkal együtt az örsre be
lnsérte., Ekkor !,-nch:ássi őrmester azonnal szolg!l
latba lepve, a ket cZIgány t, névleg Bajtai Pétert (\8 

Konkoly Istvánt, kikérdezés ali vonta a mi 9-pn 
este 6 órától reggeli 4 óráig tartott; ~ely közben 
o~Y!1ll ellentmondásokba keveredtek, hogy azok tisz
taz~sa végett Soroksárra, Kőbányára és Kerepesre 
vez.e~y~lte az en:-}ít~tt j!l.rőrt s a két czigimyt is 
'l'elük knldte. A Jarőr lD-én délután azzal a jelen
t~ssel vonult be, hogy a czigány ok állítása némi 
Ins ~ltér~~sel v~lónak bizonyult. 

MIg a Jarőr tavol volt, Andrássi őrmester a marhn
le-:'elekre von,atkoz.ólag; táviratilag tudakozódott, n 
mmek eredmenye Ismet elég okot adott arra, hogy 
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II c7.ig'myok sZllba.don ne hocsáttassa.nak. Ugyanis 
az pgyik ml1rlmlevélben a. lovon levő bélyeg idegen 
kézzel látszott irva lenni, a mit a Kistelekről nyert 
t:ilirati v:í.la.sz iga.zolt is. Ezen felfedezés az őrmes
tert arra indította, hogy most már a. lovakat tetőtől
tnlpig a legalaposabban megvizsgálta s akkor azután 
észlelt(', hogy az egyik lónak hátsó bal lába erede
hleg kesely volt és most azért, hogy a nmrhn.levéllel 
mrgpgyezzen, lápissal van befestye_ Ezen igen ügye
SPIl eszközölt festést az őrmester pnrancsám Rnjt!!.i 
muga mosta le benzinnel, a czigány azalntt kászaka
ruttal kétszer meg is rugatta magát a lóvaI, gon
doh-a, hogy talán sajnálkozásb61 a további mosást 
nbbanllagyhatja.; hanem a furfang nem használt, 
n ló lába visszanyerte eredeti szinét, mire a czigány 
égre-föhh'e esküdözve azt állftá, hogy a mosta.ni 
fehér ~zin a nem igazi. Egyszóval czigányszoká& 
szerint mindent tagndott. 

Az olősorolt terhelő adatok s az őrmesternek sok 
ügye'Htiggel és erélyességgel eszközölt ujabbi kikér
dCZl\SO végre mégis azt eredményezte, hogya czigá-· 
nyok n!.I!alli kezdtek s eleinte azt állították, hogy 
n !omkllt Seiler Mór kisteleki lókupecz és nyersbőr
korcskcdőtől vették; midőn azonban belátták, hogy 
tll\'iraWag erről is könnyen meg lehet győződni, beis
mcrték, hogy az egyik festett lábú lova.t Kováts J IÍnos 
nel'Íí czig!Lllytársukkal szeptember hó i-én a hala.si 
tfillyúkról ismeretlen tulaj don ostól lop ták és egy
ideig Zsiga (Begye) MArton alsó-pusztaszel'i föld
mi"csnM öriztették, a ki a járlatot is a bélyegre 
vonatkozólag meghamisította. A többi hlÍrom lóra 
néZ\'6 beismerték, hogy ezeket szeptember 6--7 nap
jain, szint.én az említett Kovácscsal együtt 3, cson
grlídi l!~nyákról IOl)ták, de nem csak hármnt, hanem 
5-ot, melyek közül a ~~t leg-értékesebbet Koyács 
tllrt ottl~ Illeg, ki azután Orkénynél tőlük elvált. 

I~zcn beismerés után Anch-ássi Öl.'mester Mártonfi 
csendőrt maga lpellé véve, a két czigtí.nynyal Ör
kénybo indult. Utközben a dabasi vnsuMllomásról. 
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:intézkedett, hogy az ottani ~örsről segítséget kap· 
jon j J.?:lert a vele levő czigányok figyelmeztették, 
hogy Orkényben nagyon sok czigány van s Kovács 
is köztük lehet, és ha a csendőröket meglátják. 
llzétszaladva menekülni fognak: a mi valóban úgy 
is történt. Daczára, hogy a járőr a foglyok biztosí· 
tása végett mellékuton ment a községházához j II 

községben volt mintegy 150-200 czigány a szel· 
I'ózsa minden irányában szétfutott s alig lehetett kö· 
zlilök nyolcz férfit kézrekeríteni, a kik magukat iga· 
zolván, azonnal szabadon is bocsájtattak, - igy tehát 
a keresett Kovács nevü. czigány nem került kézre. 
Ezután a járőr tovább nyomozott Tatár·Szt-György 
,es a jászkerekegyházi tanyákig, mely nyol1lo~ás 
azonban eredményre nem vezetvén, visszat~rt Or
kény be, a hol már akkor a dabasi örsnek hárolll főből 
,:Uló lovas járőrét ott találta s azt kellő utasíttíssal 
ellátva, Kovács után küldötte, általánosságban meg· 
llagyván neki, hogy ha sá~oros czigányokat htlál· 
nak, azokat kivétel n~~kül Orkénybe kisérjék. 

Andrássi őrmester Orkényben maradva, bizalmas 
·értesülés alapján egy Lakatos nevű öreg czigány! 
"Vont kérdőre, egy czigányasszonyt pedig egy ottaui 
'llapszámossal - utólagos megjutalmazással biz· 
liatva - a sződi lovak után puhatolni a községbe 
küldötte j természetesen az asszonyt észrevétlenül 
szemmel kisértette. Kis idő mulva a napszámos egy 
czigány gyermeket küldött az őrmesterhez, II 
kinek biztatására a gyermek elmondá, hogy egy 
sárga ló, mely a sződivel bizonyult azonosnak, I\Z 

ottani ménesbe van csapva, egy kocsi pedig a dinnyé. 
seknél van eladva. Az öreg czigány, miután a többiek 
ellen boszura ingereltetett, annyit mondott, hogy 
a most megszö};:ött czigányoknál van a két fekete 
ló is és nagyjából a távozási irányt is megjelölé. 

Ene az őrmester a czigányok nyomozás:il"U táyi· 
l"atilag a környékbeli, úgymint: a lajosmizsei, 1U0' 

nori, nagy·körösi és puszta·vacsi örsöket nyol1lban 
felszólította, ő maga pedig két dabasi cselldőrrel a 
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méneshez, mig Márton~ egy dafasi cse~d?rr,el a 
dinnyésekhez mentek kl, a hol ugya SZŐdI sargt' 
16 mint a sződi kocsi tényleg megtaláltatott és el
k~boztatott j melyek biztonságba helyezése után az 
őrmester egy dabasi csendőrrel r~szint ~lő~o?aton, 
részint útközben felfogad ott kocsm az alhtolag a 
vllcsi erdők felé menekült czigányok nyomozását 
eszközölte s egyik majornál arról értesült,. hogy ': 
IlIjosillÍzsei örs egyik járőre egy .. öt, kocslbó~ állo 
czigány-karavánt elf?gott és. azt ~rkeny'pe kIsérte, 
mire az őrmestel' szmtén VIsszaSIetett Orkénybe, a 
hol valóban ott találta a keresett czigányokat, k~et 
a lajosmizsei örsről dicséretes buzgalommal a táoVll'at 
vétele után azonnal helyes nyomban útnak inditott 
lovas járőr kisért be. " 

Ekkor már hét czigány volt kézrekerItve, ~ a 
8zödi, halasi és csongrádi tanyákról lopott ~encz 
16, egy kocsi és alószerszámok ellopásába,;t .kozvet
len tetteseknek bizonyultak s az emlitett bunJelekk~l 
együtt a dabasi három és lajosmizsei két csendőr őrI
zete alá helyeztettek j az őrmester pe~iig Mártonfi 
c8endőrrel s a legelőször elfogott Rajtal és Konkoly 
czigányokkal Kistelekre indult a már emlite~t k.~t or
gazda és bűnszerző kézre~eritése végett s utkozben 
is Kovács és az általa elVItt két ló után nyomozott, 
de oz ut6bbinál eredményhez nem juthatott; ellen
ben Kisteleken Seiler Márton jómódú ker~skedő~ 
letart6ztatta Mártonfi csendőrt pedig egy kIstelekI 
örsről való' csendőrrel a pusztaszeri tanyákra: kül
dötte Zsiga (Begye) Márton és János nevű apJa le
tartóztatása czéljáb61, a mi foganatosíttatott is, - d.e 
az apa ártatlannak bizonyulván, szabadon bocsáJ
~atott, 

A kikérdezésnél Seiler nagy cSÜl'és-cBavarás után 
s csakis midőn Rajtaival szembesíttetett, előadta, 
hogy három drb. lólevelet Rajtai nevére n:atott s igy 
kitünt az, hogya czigányok a már kész Jár!atokkal 
mentek el a csongrádi tanyákra lovat lopm. Hogy 
pedig a lólevelek egyezzenek a lopott lovakkal, azon 

11 
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úgy segítettek, hogy bádogból formáltak megfelelő 
bélyegzőt s ezzel bélyegezték meg azon lovakat, 
melyek a járlatokon bélyegeseknek voltak mondyn. 
Zsiga (Begye ) Mártonnal még nehezebben lehetett 
boldogulni; ez csak akkor volt beismerésl'e bil'ható, 
midőn az őrmestel' kimenve a tanyájára, nála h:\z
motozás t tartott és előkerÍtette azt a tollszárnt és 
tintatal'tót (tintával), melyet Rajtai Péter Kistelek'en 
egy üzletben a járlat meghamisitása czéljából vásá
rolt és hozzá vitt. E szerint tisztázva lévén a neye
zett két egyén bünrészessége is, őket az .. őrmester 
letartóztatva s magával vive, visszasietett Orkényhe. 
hogy ott a czigányokat ujból kérdől'e vonja é~ a 
nyomozást tovább vezesse; de mel't távolléte alatt 
a foglyok közül a két főtettesnek megszöknie sike
rült, az őrmester a további nyomozásl'a alapos fOl1a
lat nem találhatván, a szökevények puhatolása irúnt 
intézkedett és abeszerzett bünjelvényeket biztons!l:<bn 
helyezvéll, járőr társával és hét fogolylyal, tudniillik 
a két orgazdával és öt czigánynyal örsére beyonult, 
s a szükséges tényvázlatoil meg szerkesztve a foglyo
kat a budapesti törvényszéknek 1895. évi szeptem
bel' 19-én átadta. 

A foglyok közül hál'om a budapesti, négy pedig 
a szegedi törvényszék által elsőfokulag már el is 
itéltetett. 

Andrássi őrmesternek ezen 11 napot igénybe vett 
mitködése, mig egyrészt hét veszedelmes egyéntöl 
szabadította meg a társadalmat, másrészt Rzéles 
körben al'atott megérdemelt elismerést. 

Mindezekért Ö cs. és ap. kir. Felsége 1896. évi 
junius hó 27-én Lainzban kelt legfelsőbb elhatáro
zással: Andrássi Miklós m. kir. m. sz. csendőr
kerületbeli őrmesternek a koronás ezű.st érdem1cel'e3ztet 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

Jencsa György m. kil'. V. sz. csendőrkerülethe li 
örsvezető. 

Nyitra vármegye Verbény községében 
augusztus 25-én éjjel fél 10 órakor tüz 
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mely az akkor uralgott heves szél folytán oly gyorsan 
terjedt, hogy korlátozására egyáltalán gondolni sem 
lehetett, úgy hogy az egész község csakhamar egy 
lángtengerré vált, a honnan az elviselhetlen hőség 
és füst elől mindenki menekülni volt kénytelen. 

Jencsa György örsvezető, az égő községtől 7 kmterre 
fekvő rudn6i örsnek parancsnoka, Kraicsek J 6zsef 
csendöl'l'el már éjjel negyed 11 6rakor akárégés 
színhelyén megjelent s miután minden oltási kisérlet 
meddő mal'adt, teljes odaadással és a legjobb ered
ménynyel a házi állatok s ingóságok megmentésén 
fáradozott, mely alkalommal nevezett örsvezető arr61 
értesült, hogy egy nő, Judin Mária, tiizveszélyben 
forog, a mennyiben ittas állapotban egy felette veszé
lyeztetett helyen, Maszarik Mihály esküdt háza s 
pajtája közötti szűk helyen fekszik, amely épüle
teknek teljes lángokban álló födelei az összeomláshoz 
mir közel állottak. 

Jencsa örs,ezető daczára annak, hogy a körülötte 
álló egyének őt e tulveszélyes vállalkozást6l vissza
tlll'tnni igyekeztek, gyors elhatározással, még csak 
szel'elékét sem téve le, a zsarátnok és füsttel meg
telt helyre valódi halálmegvetéssel behatolt s az itt 
eszméletlenül fekvő nőt - kinek ruhája részben már 
tüzot fogott - bal karjával átfogva, a lehulló szikrák 
és szalmazsarátnok között, tehát nyilvánvaló élet
veszélyben mozog va , kihozta s így saját életének 
veszélyeztetésével s a legnagyobb szorultság pillana
tábnl1 ezen nőt megmentette a megégéstől s tüzet 
fogott ruháinak előzetes eloltása után, vizzel történt 
loöntözés és dörzsölés által ismét életre hozta. 

Mindezek folytán Ö csász. és apostoli királyi 
Felsége folyó évi augusztus hó 1ö-én Ischlben kelt 
legfelsőbb elhatál'ozásával Jencsa György örsvezetö
llek~. egy ~lő~zemél;vnek saját élete veszélyeztet~séyel 
1\ tuzhalaltol valo megmentéseért, az ezüst Bl'dem
kere.sztet legkegyelmeseb ben adományozni méltóztatott. 

11* 
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BUDAY JÁNOS 
őrmester, 

született 1843. évben a Kaál községhez tartozó gróf 
Károlyi-féle nagyuti pusztán. Felavattatott 1864 .. évben 
a cs. és ku'. 60. gyalogezredhez, honnan 1865. évi 
április hó 6-án a fennállott cs, kir. 8. csendőr
ezredhez 'osztatott be próbaszolgálatra, 1867. évi 
május 15-én a magyarországi csendőrség feloszlatása 
alkalmával az erdélyi részben továbbra is fennállott 
cs. és ku'. 10. országos csendőrpal'ancsnoksághoz 
helyeztetett át, mely tudvalevőleg 1876. évben mint 
az erdélyi m. kir. csendőrparancsnokság, a magyar 
kormány l'endelkezése alá került; 1895. évi julius hó 
l-én az I. számu csendőrkerületi pal'ancsnokságtól 
a II. számu csendőrkerületi parancsnoksághoz helyoz· 
tetett át és megszakitás nélkül 31 évet szolgál a 
csendőrségnél. 

1869. évi deczember ,hó l-én altiszti tanfolyam 
hallgatása nélkül lett valóságos örsvezető, 1878. évi 
január hó 25-én czinlz. őrmester és 1882, évi novem
ber hó 26-án valóságos őrmesterré léptettetett ell!, 

Ezen hosszú szolgálati ideje alatt számos bün
esetet és ezek között négy pénzhamisító bandát 
derített ki és 192 törvénysértőt tartóztatott le s 
szqlgáltatott át az igazságszolgáltatás kezébe. 

Erdemeinek elismeréséül Ő cs. ésap. kir. Felsége 
által 1891. évben a koronás ezmt é-rdemkereszttellett 
kitüntetve, 

Ezenkivül nevezett altiszt öt izben kerületi parancs
noksági és egy izben honvédelmi miniszteri dicsérI! 
oku'attal lett ellátva és négy izben nyilvánosan meg
dicsérve. Jelenleg örsparancsnok az ujvidéki örsön. 

Buday Já.nos, 
lll. kir. II. sz. csendőrkerületbeli őrmester, 

örsparancsnok Ujvidéken. 



r 

l 
I Nagy István, 

m. kir. I. sz. csendőrkerületbell őrmester, 

örsparancsnok Nagy-Enyedell. 
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NAGY ISTVÁN 
őrmester, 

született 1844-ben Kis-Küküllő vármegye Domb6 
községében. 1865. évi márczius hó 3-án a cs. és kir. 
második huszárezredhez soroztatott be, hol 1866. évi 
junius hó 15-ig szolgált; innen ugyanazon év juniuB 
hó 16-án a Nagyváradon volt csász. kir. 6. csendőr
ezredhez beosztatott, 1867. év május hó 21-én a 
kolozsvári csász. kir. 10. csendőrezredhez áthelyez
tetett és azóta folytonosan az erdélyrészi csendől·
~~gnél szolgál. 1870. évi október hó l-én czimzetes 
örsvezetövé, 1872. évi január hó 19-én valóságos 
örsvezetővé, 1876. évijunius hó l-én czimz. őrmestené 
és 1881. évi junius hó l-én valóságos őrmesterré 
léptettetett elő. - 1886. évi márczius hó 15-én a 
koronds ezüst érdemkereszttel tüntettetett ki. 

1885. év óta örsparancsnok a nagyenyedi ÖrSÖll. 

WAGNER JÁNOS 
őrmester, 

született 1852. évben N agy-Küküllő megye Rádos 
községben. 1871. évi november l-én mint ujoncz a 
volt cs. kir. 10. országos csendőr-parancsnokság
hoz belépett és ezen, majd az ebből 1876. évi 
május hó l-ével alakitott m. kir. erdélyi csendőrség
uél, később m. kir. I . számú csendőr-kerületben -
és 1883. éYi deczember hó l-óta a magyar királyi 
V. számú csendőrkerületi parancsnokságnál meg
szakítás nélkül, tehát 25 éve szolgál. 

CZllnzetes örsvezetővé - altiszti tanfolyam hall
glltásn nélkül - 1876. évi márczius hó 6-án, való
ságos örsvezetővé ugyanazon év május hó ll-én, 
cZÍlllzetes ől·mesterré 1880. év október hó 26-án és 
valóságos őrmesterré 1883. év októbel· hó l-én lép
tettetett elő. 

Mint ujoncz és csendőr a, kőhalmi, verestoronyi, 



no 

feleki és nagysinki, mint örsvezető a nagysinki. 
felvinczi és gyulafehérvári és mint őrmester a gyula
fehérvári, palotailvai, balázsfalvi és végül - 10 éven 
felül - az aranyosmaróthi örsön szolgált, még pedig 
1876. év januártól 1893:. év október hó végeig mint 
önálló örsparancsnok. Ossz es szolgálati ideje alatt 
ezemél több bünesetet derített ki és ezeknek tettes ei 
közül több mint 500-at letartóztatott, de még többet 
feljelentett. A közbiztonsági szolgálatot oly helyesen 
kezelte, hogy örskörleteibsn - daczára, hogy azok 
közbiztonsági szempontból a legterhesebbek és 1~ 
nemzetiségi torzsalkodások miatt a legkényesebbek 
közé soroltak - nagyobb közbiztonsági zaval' nem 
fordult elő. Alárendeltjeit pedig úgy nevelte, oktatta 
és befolyásolta, hogy azok kihágást csak igen ritkún 
követtek el, alatta rendesen több éven át rendezett 
anY,agi viszonyok között szolgáltak. 

Ö csász. és aposto királyi Felsége 1893. évben 
ezen jeles altisztet a közbiztonsági szolgálatban 
hosszabb időn át tanusított, mindenkor kötelességhü 
és példás magatartása, yalamint kiválóan buzgó és 
eredményes müködése elismeréseiil a kol'oná.~ ezüst 
él'demkel'eszttel legkegyelmesebb en kitüntetni méltóz
tatott, mely kitüntetés után 1894. évi november hó 
l-től napi 16 krnyi jelvénypótdíjban is részesül. 
Ezen]üvül több parancsnoksági elismerésben is része
síttetett. 

Wagner .János őrmester 1893. évi november hó 
l-óta az V. számú csendőrkerület törzsénél mint 
segédmunkás alkalmaztatik. 

SZANDOVICS J ARAB 

s)'lületett 1855. 
Agotán. 

őrmester, 

évben Nagy-Küküllő megye Szent-

1874. évben a cs. kir. 10. országos csendőr· 
parancsnoksághoz soroztatott be, honnét 1876. évi 
május hó l-én az erdélyi m. kir. csendőrparancsnok-

.
'.' 

Wagner János, 

lll. kir. V. sz. csendől'kerületbeli őrmester, 

segédmunkás a segédtiszti irodában. 



Szandovics Jakab, 
m. kir. IV. sz. csendőrkerületbeli őrmester, 

szárny-számvivő Sá.toralja.-Ujhelyen. 
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s ágho7. és 1882. évben a brassói szál'l1ytól a IV. számú 
<:sendől'kel'ülethez helyeztetett át. 

1880. éd január h6 ~6-án czimzetes örsvezetlSvé, 
ez év május hó 16-án valóságos örsvezetövé, 1882. évi 
május hó 16-án czimz. örmesterré és végül 1882. évi 
november l-én valósá~os ől'mesterré léptettetett elő . 

Ezen őrmester 22 ed szolgálata alatt a közbizton
sági szolgálat terén, niamint szárny-számvivői 
minőségben kifejtett kh-á16 szolgálataiért a csendőr
keriilet.i parancsnokság által három izben dicsérő 
okirattal láttatott el és három esetben nyilvánosan 
megdicsértetett ; - 1879. évben pedig saját élete 
veszélyeztetésével három embernek a tűzhalált61 tör
t~l1t megmentéséért az f~i-st érde'/llke}'e.~zttel tüntet
tetett ki. 

Jolenl eg szál'l1y-számvivő Sátomlja-Ujhelyt. 

VÁRHELYI MARTON 

őrmester, 

született 1856. évben Beszterczén, mint önkéntes 
1875. éYben a cs. kir. el'délyi csendőrparancsnok
sághoz vétetett fel, 1880. év május hó l-én czimzetes 
örsvczető, 1881. év május hó 16-án örsvezetövé lép
tettetett elő, 1881. évben a II-ik, 1882. éyben a ill-ik 
csendőrkel'ületi pal'l1ncsnoksághoz helyeztetett át 
ottall 1884. év márczius hó l-én czimzetes őrmestel', 
1885. év deczembel' hó l-én valóságos őrmesterré 
léptettetett elő. 

A. világosi őrsön 200-nál több lényegesebb bűn
tényt derített ki, körülbelül 500 gonosztevőt szol
gáltatott át a biróságnak, kik közül hármat életfogytig
lani fegyházra itéltek el. 

Az 1892. évi április hó 28-án a k01'onás ezüst érdem
/;ere.~zttel lett kitüntetve, négy izben a kerületi 
pnrancsllokságtól dicsérő okirattal ellátva, két izben 
n jutalmazási alapból kapott jutalmat. 

Jelenleg iirRp:1.rallC8nok fl. yilágosi örsön. 
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BERNSCHÜTZ JÓZSEF 

őrmester, 

született Zomborban, Bács-Bodrog megyéban 1852. 
évben. 1875. évben a m. kir. 5. honvéd zászlóaljhoz 
felavattatott, hol 1876. év julius hó 4-éig szolgált, 
innen mint tizedes ugyanazon nappal és közvetlen 
a m. kir. erdélyi csendőrparancsnoksághoz átlép ett, 
honnan mint valóságos öl'svezető 1881-ben a ll-ik 
s 1883. évben a VI. számú csendőrkel'ületi parancs
noksághoz helyeztetett át. 

Ezen kiválóan derék altiszt, mint csendőr 1878. 
évben részt vett Erdélyben Dusa Niculaje hirhedt 
rabló üldözése és elfogatásában ; 1879. évben als6-
Váradja községben a fellázadt szomszédos Lámkerék 
község több mint 250 főnyi lakosságát mint csendőr 
másodmagával fegyverhasználat nélkül szétoszlatta ; 
1880. évben Felső-Váradja község összes fellázadt 
lakosságát hatodmagával mint járőrvezető fegyver
használattal, mely által egy támadó agyonlövetett 
s 11 súlyos sebesülést szenvedett, megfékezte; 1887. 
évben a Renkó-féle banda üldözése és megsemmi
sitésében közl'emüködött; 1882. évben a közbiztonság 
terén elért kiváló szolgálatai elismeréséül a kor01/.lÚ 
ezmt é-rdernkereszttel lett kitüntetve; 1894. évben 
két hónapig tartó fáradságos nyomozása folyamán 
Kátai Imre és társa utazó tolvajokra 57 zsinagóga
és más betöréses lopást deritett ki; szolgálati 
tevékenységéért két miniszteri, három parancsnok
sági dicsérő okiratot, öt rendbeli nyilvános dicséretet 
és há.romszor pénzbeli jutalmat is kapott. 

1886. évtől maig öl'spal'ancsnok Keszthelyen. 

. . Várhelyi Márton, 
lll. Iul' III sz c d" k . ". sen or el'ületb l' .. .. e l Ol"lllester, 

Ol'sparanCRI10k Világosol1 . 



Bemschütz József, 
lll. kir. VI. sz. csendőrkerületbeli őrmester, 

örsparancsnok Keszthelyen. 

12* 



n. A magyar királyi honvédelmi minis?ter úr 
ON agyméltóságának dicsérő e1ismerésé ben része

sültek:, 

1. n/trI' .Júrws m. kir. V. sz. csendőrkoriiletbeli őr 
mesternek a közbiztonsági szolgálat terén huzamo
sabb időn At tanusított kiyálóan buzgó, kötelessE'ghií 
PS eredményes mül,ödéseért s mim len irányban ki
tűnő lllagatarM.s:í.ért, külöl1ösel1 pedig a nagyszom
bati örHkörletben megzavart közbiztonságnak helyre
állít:í.súél"t a m. ldl'. honvéc1elmi miniszter úr tel.ies 
lislllor ;spt fejezte ki és a m. kir. belüg~'mil1iszter 

úr 50 frt jutalomban részesítette. 
2 . .1[i1.-168 Péter m. kir. VI. sz. csenc1őrkerületbeli 

Örsyezctö. czimzetes őrmesternek a közbiztonsági 
szolgálnl terén hosszabb időn át tanusított kiyálóan 
buzgó, kötelességhií. és eredményes milködéseért s 
minden ir{myban ldtünő magatartásáért a m. kir. 
hOllyc'!1clmi müüszter úr teljes elismerését fejezte 
ki és a lll. kir. belügyminiszter úr 50 forint .iuta
lom!Jltll részesítette . 

3. Goldhammer Ede m . kir. III. sz. csendőrkerü
lotbeli ürmesternek. egy rablás tetteseinek, különö-

, sen nrhé~ köriihnénvek között történt kiderítése és 
lotartóztatása, valan~int a biínjelek beszerzése aikal
máYld tanusított ki"álóan ügyes, buzgó fáradhatat
Inn ra l,öl'iHtekintő milköc1éseért, a m. kü .. hom-é
delmi minisv,ter úr teljes elismerését fejezte ki. 

4. SzántrJ Pál lll. kir. II. sz. csendőrkerületbeli 
örS \'ez~tűnck egy - héttagu - már évek óta Bács
Bo(h'og (;s a szolllszérlos vármegyék területéll ganí.z
dlílkodott tolmjba.ndának 22 napon át ügyes, lele
ményeg, kitll,rtó és fáradhatatlan nyomozással történt 
kirlorítése, IptnrMztatása s a szintén kiderített tizen
kót rendbeli lopásból származó bünjelek nagy részé
vel eg.\·iitt az igazságszolgáltatás kezébe "aló átadá
.anert fi lll. kir. honvér1elmi minisztE'r úr teljes el-
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ismerését fejezte ki és l1 m. kir. belügyminiszter f 
m' 50 forint jutalomban rész~sítette, . " 

5. Be/'vangel' Gyöl'.Q:lJ lll. kir . . n" sz. ,csendőrk~l'u, I 

letbeli csendőrnek több rendbelI lolopas tetteselllek 
rendkivüli fáradsiggal gyüjtött adatok alapján tör· 
tént kinyomozása s letar~óztatása, az, orga.z~ák fej· 
jelentése, valamint a bűnJelek beszerzese korul tanu· 
sított igen buzgó, leleményes és ~zakértelemre :vaJl.6 
eredményes működéseért. a m . .k~r, honv~clelml .. ml' 
niszter úr elismerését feJezte Jn es a m. ku'. belugy· 
miniszter Út' 50 forint jutalomban része,sített~, . 

6, . ütő Jakab m. kir . VI. sz. cselldőrkeruletbeli 
örsvezetőnek a Kabold és Felső-Péterfa községekben 
1895. év junÍl16 hó 6' lÍ.n felhő8zakadás okozta ~~:\'~B 
alkalmá.val a mentés és ,édeke?lési munkálatok ko~'al 
tanusitott igen buzgó, fáradság,os, ki~art~ ~s sikerss 
mitköcléseért a lll. kir. hOllvedelllll mllllszter úr 
teljes elismel'ését fe.iezt~ ki és a m. kir, belügy· 
miniszter úr 30 forint iutalomban részesitette. 

7. Béres 11111'6 m. kir~ r. sz. csenc1őrkerületbeli örs- ~ 
vezetőnek, Piatl'Q.,Allja. ,mellett - a romá.n határ. 
közslébsn- hat rom.ániai fegyveres katonának letB!" 
tóztatása s ez által na<Yyobb mérvií. ha.tál'sél'téseJm.eltc 
msO'akadályozása kÖI?ül kifejtett igen ügyes, tapifl' 
tatgs és fáradságot nem ism?rő b.uzg~ :,zolgáll\ti 
mll.köc1éseért a m. kir. honvec1ehm nUlllszter úr 
teljes elismerését fejezte ld. 

8. Kalain Fe1'lmcz m. kir. horv. szlav. csendőr· 
parn.ncsnokságbeli örsv~z~~őnek az J8~5 . . évi már· 
czius havában asziszein Jarásban c1ühongott árvíz· 
veszély alkalmával tanusított kiválóan kötel?sséghú 
és kimagasló szolgálati mi'tködéseért a lD:' lm. ~on' 
védelmi miniszter úr teljes elismerését feJezte kl és 
a horvát-szlavon-dalmát bán úr 50 forint jutalomban 
részesítette. 

9. Klebercz Sándor lll. kir. V. sz. csenc1ől'keI'ÜJet· 
beli őrmestel'uek, ki 10 évi öl'sparancsnoki minőség· 
ben Turc10sinban örsét folyton jó rendben tartotta, 
alárenc1elt légénységét helyesen befolyásolta, a köz· 
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biztoIlsAgi szolgáhttban pedig kiváló szol'galmat és 
o!Yil,llnYll:a ere~ményes tevékenységet fejtett ki 
ho?y felt~gyeletl k örletébe11 törvényellenes cselek: 
lllellyel~ lJ.~~ál' aJ!g fordulnak elő, a m . kir. hon
védel~~ .mllll~zter ,u~ teljes ,elismerését fejezte ki és 
fi lll. ~lr. belugymlIuszter Ul' 50 forint jutalomban 
l'é~Zesltette. 

.10. B,alogh ,Józs~f lll. kir. IV. sz. csendőrkerületbeli 
C7.Imz. őrm?,sternek a közbiztonsági szoJO'álat terén 
ta~~n~itott ,ugy buzgó: körültekintő és er~dménydús 
IUllkodé~eer~ a m .. kl~·. honvédelmi miniszter m' e1-
~slller~8et ,feJezte ln es a m. kir. belügyminiszter úr 
:.JO forInt Jutalomban részesitette. 

11. s.:ol'drd Dénes és 
.; .!2r :!ök6~ .. lrfíltdly cselldőrökllek a m. kir. I. sz. 
c~cndol'keru~.et,~ell, .. egy, nőn~k a msgfagyástól nehéz 
vIszonyok. kozott, onfe~a.l~ozo fáradsággal történt kö
te!e~séghu megmenteseert a m. ku'. honvédelmi 
IUI~18zter Ú~' telj es elismerését fej ezte ki. 

l:~. H01'vath József m. kir. Ur. sz. csendőrkerület
bC'h őrmeste~'nek, a közbiztonsági Bzol<Yálat terén 
huzamosabb Időn át tanusított kivál6an buzgó köte
losség!l~ és eredményes müködéseért s minden h'án _ 
1:.ltJl I~lt~lll.~ magatal,tásáért - különösen pedig mi~t 
cz.cgJedl orsparancsnoknak több rendbeli sulyosabb 
.b~lll csel~l~ményr:ck ~g~n ;ügyes és szakszel'Ü nyomo
zll~s~l tort~nt k~del'lt~seert - a m. ku'. honvéc1elmi 
lUll~lszte~' ~r teJJ~s elIsmerését fejezte ki és a m. kir. 
b~lllgymllllsztel' ur 60 forint jutalomban részesítette. 

I~. ~ent.es Gel:qely örsvezetőnek , 
J:). aatO'tw, János, 
16. &ilágyi Flól'ián és 
17, Voden'Ícaól' Fel'(!'jUJ~ csendőröknek, minda.nnyian 

II 1!, AZ,. csel1(~őrkel'ület állományában, több rend
belI 19'uJtogatas, csalás és pénzhallIisításnak na,"'y 
rá1'O.~lsaggal és ügyességgel eszközölt kiderítés e és 
ebbol foJyóla!l' 22 terhelt egyénnek letartóztatása. 
19'o!czllak .felJelentése s a bünjelek beszel'zése kÖl'üi 
kifejtett, kn'álóan kötelosséghií. és erec1ményes mü-
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ködésükért a m. kir. hUlli édeimi mil1irzter úr telj es 
elismerését nyih-ánította s a m . kir. belügyminiszter 
úr Szentcs GcrO'cly örsvczetőt 50 frtnyi, a többi 
csendőröket pedig 30-30 forintyi jutalomban rés7.e
sítette. 

18. Benedek Ferencz őrmestel'l1ck, 
19. Dreher Adoll örsyezető ez. őrmestel'l1ek és 
~O. Deutsch J akctb örsyezetőnck, mindhárman [~ 

m. kir. II. sz. csellllőrkerület áJlományában, két 
rendbeli rablás és több rendbeli lopRs tetteseinek 
fáradsáO'ot llem ismerő ügybuzgalommal és szak_, 
értelcm~:Hü folytatott, igen ~ügyes nyomozással tör
tént kidel'ítése letartór.taUl.sa, nagyszámú blinjel be
szerzése s ezz~l egy yeszélyesrabló- ~s tolvaj szövet
kezetnek meO'semmisitése által elért Igen szép ered
ményért a m~ lár. ho.m;édclmi ):n:inibszlt.cr úr ~eIJt' e~ . 
clismeré5ét fei ~zte Jn es a m . Dl'. e ugymullsz el' 
úr ,W-W forint jutalomban részesítette. I 

21. zitcír Miháh/ m. kir. III. sz. esenc1őrkerület
bel! őrmfo'sternek, i,ét rendpeli gyi!kosságnak "nehéz 
körülmények között igen ügyes es szakszeru ~yo
Jl1ozó'bsal törfént kiderítésc s a tettesek letartozta
t!Íosftért a. lll. kir. hom'édelmi miniszter úr teljes el
ismel'é~ét fejezte ki és a m. kir. belügyminiszter 
úr ::JO fOl'int jutalomban I·észesítette. 

:12. Ba.llács József' m. kir. III. sz. esenüőr},el'ület
beli ezímz. őrmesternek, egy rejtélyes rablógy.ilkos
só,O' tetteseinek nehéz körülDlények között sikerült 
(7,~rs kipllhatolása és letll.rtóztatása körül tanusitott 
'kh'áló leleménvessége és ügybuzgalmáért a m. ku:. 
honvéc1elmi miniszter úr teljes elismerését fejezte ln. 

23. György-Nat/y A1u~rá~ és ... 
~4. Bntl/ala János m. lur. III. sz. csendőrkerulct

b",li őrl11 estereknek hosszasn.bb csendőrségi szolgála
tuk n.latt úgy a köz biztonsági szolgálat terén tanusít?tt 
foh·tonosan kiyáló szorgallllukért és eredménytel.loB 
m{í.köc1ésükért, yalamint egyébként is ~inden ,tekin: 
tetben példó,s mn.gn.tartásllkért a .m. ku' .. hom-e del Ull 

minis:r.tl'l' ÚT teljl's elismprését fl',lezte kl. 

25. Biró József m. kir. II. sz. esendŐl'kerületbeli 
örl>\:ezetőnek, egy gyilkosság tettesének s a Mu
~cge(h?ek. nehéz kbrülmények között, fáradságot nem 
lsmerő ugybuzgn.lo=al s leleményesség gel foly ta
t(Itt nYOlllozás sOTán tőrtént kideritése s letartó~ta
t,~sll. é~ a, blinjel b~szerzése által elért igen szép 
cro,huenyert a m. InI'. honvédelmi miniszter úr tel
jes elismerését fejezte ki. 

2.fi., Fodor Mihály m. kir. VI. sZ. csendőrkerület
b~h ő1'l11estel'nek és 

2~. Hefledüs Gyula ugyanezen kel'ületbeli had
npl'od-lll'obacs endőrnek, egy 22 tagból állott yeszé
lyes cs~lósz,övetkezetnek 13 napon át nagy buzgalom
~~nl. k~tart.as~al és sz~kért~lemmel folytatott nyomo
ZU~ u~lLn tor!ent letartoztatasa s 18 rendbeli na.gyobb
lllel'\'U csalas és egy rablásnak kic1erítése kÖl'ii l 
tan\ls~tott .ldv~l? szolgálati működéseért a m. kir. 
hO~l~·"t1elnllnlllllszter Ú~· teljes. elismerését fejezte ki. 

~l') • . Lazarov Lyubomw m. kIr. II. sz. l'sendŐrkerii.
lutbdl örsve~etönek, két felette veszélyes tolvaj szö
\ ?tkezct ta'Il'Jamak nehéz körühnények között fámd
S!~got 11elll Ismerő ügybuzgalommal és leleményes 
tieggel folytatott nyomozás sOl'án történt kiderítés
s .. 10~al'tóztatása és a számos betörési lopásból eredő 
~\lII.1clek b~szBl'zése ó,ltal elért igen szép eredmény
ert u lll. lm'. honvédelmi miniszter úr teljes elism'e
réseit f~jez~e ki és a m. kir. belügyminiszter úr 
Wil fOl'lI1t Jutalomban részesítette. 

2,n." 8zilv{t György lll. kir. VI. sz. esendőrkeriUet
beh, ormesternek, egy felette veszélyes, számos be
tOl'es~,s lopást elkövetett kóbor czigó'nybanda tagjai
Ilak llien észszerli, l'endkíviU fáradságos, buzgó és 
IclelUeJ!yes . nyomozás után történt kézrekerítése, az 
or~ay.tlltl\ lnpuhatolása s a biínjelek beszerzése áltul 
cl~r~ szep, eredményeiért a m. kir. honvédelmi 
lJJUllsztel: t~r telje~ elismerését fejezte ki és a m. kir. 
Lelllgylllllllszter ur 50 forint jutalomban részesítette 

;~.O' .. Mal'sch{tl Ji'l'igyes lll, kü:. lll. sz. cselldőrkerület: 
LelJ 1l1'll1Clstprnek, hosszas szolgálati ideje alatt mint 
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örsparancsnok és mint szakaszparancsn.ok.hel~ettes~ 
úgy a közbiztonsá.gi szolgálat terén, mll1~ az lIodal 
te"endők véazése körül tanusított eredmenyes tevé· 
kenységeért, kiváló ügybuzgal~áért. é~ példá.,s ma~a· 
tartá.sáért a m. kil·. honvédelmI mmlszter ur telJes 
elismer~sét fej ezte. ki. . " , " 

31. Algya Józs~~ m. kl;', I~1. sz. cse~:dor.s~a~,·1VÖ 
őnuesternek, a szarnyszauwltel teendolben evel, so· 
rán á.t tanusított kivá.Ió ügybuzgalmáért, lankadat· 
lan szorgaImMrt, Ielkiísmel'etes pontossá.gM~·t. éR 
példás magatartá.sáért ,a m: kir. h?nvédeImI mnusz· 
ter úr teljes elismeréset feJezte kl. .. 

32. Baczoni István m. kir.!. sz. csendőrkerulet· 
beli őrmesternek, hosszabb időn át fol~tatott na~~obh 
szabású betöréses lopások tetteseinek es ol:ga~daml\!' 
naay buzgósáaaal és szakavatottsággal telJesItett kl' 
tartó és ügye~~yomozás során eszl,özölt kiderítése· 
ért és a bűnösök elfogás áért a honvédelmi. ~iniszt~r 
úr teljes elismerését fejezte ki 8 a belügymIlllszter ur 
25 forintnyi jutalomba. rEÍsl!esítette. 

33. Preidt Gábor és 
34. Kovács Sándor m. kir. II. sz. csenc1őrkerület· 

beli őrmesterekllek hosszas szolgálati iclejök alnH 
tanusított kötelesség1iü, ügybuz~ó és ~dv~ló.an 8Z0;' 

aalmas magaviselete ért a honvec1elnu lllllllszter ur 
teljes elismerését fejezte ki. ,.' 

35. Knllll Ferencz lll. kir. VI. s~. c5e~~dörkerul~t. 
beli osencliírnek, lá a sopromnegyel Felso·Pulya küz· 
ségben 1896. é·d julius hó 6·án volt tilzvész alkBl· 
mával bátor elszánt és gyors elhatú,rozással egy nllt 
á tüzhaláltól me!!111entett, kötelcsséghű buzgalm6.ért 
m. kir. honvédelmi miniszte!' úr teljes elismerés~t 
fejeztIl ki. .. 

'36. Welthe1' Mihály m. kir. II. sz. csenc1őrkel·ulet· 
beli 1I1'mesternek hosszú csenclől'ségi szolgálata alatt 
minden alkalmazásában tanusitott kiváló ügypuz. 
aalma és ereclményteljes mií.ködése és általab!ll~ 
kötelességhií. magata~tó,sáért a n:. kir. !lOnvédelnll 
U1iniszter úr teljes elIsmerését feJezte ln. 
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37. Gli.qely Antal m. kir. V. sz. csenc1őrkerület. 
beli öl'svezetőllek, nagyobb számú betöréses lopás 
tetteseinek s számos orgazdának hosszas és körül
tekintő, kötelességhií., fáraclságos utánjál'ás által tör
tént kideritéseért s a tettes eknek kézrekeritése által 
a közbiztonsági szolgálat körül szerzett él'demeért a 
m. kir. honvédelmi miniszter úr elismerését fe· 
jezte ki. 

38. Galea Mihály m. kir. II. sz. csendől'kerület
beli örsvezetőnek, ki a krassó.szörénymeayei Naay. 
~!utnik községben 1896. évi augusztus h6 28·án ,~lt 
tnzvész alkalmával gyors elhatározással bátor el
szántsággal egy leánygyermeket a tűzhaláltól me"'
mentett, kötelességhű buzgalmáért a m. kil·. ho~. 
védelmi mi,niszter úr te~jes elismerését fejezte ki. 

39. Gaál~ Gl/ula m. ku'. II. sz. csendőrkerületbeli 
őrmesternek, a közbiztonsági szolgálatban hosszú 
időn át tanusított kiválóan ügybuzgó, ügyes, Iritartó 
é~ eredményes működéseél't és általában köteles. 
séghü magatartás áért a honvédelmi miniszter úr 
teljes elismerését fej ezte ki. 

III.A m. kir. és a m.kir. horvát-szlavon csendőr
ségi jutalmazá.si alapból jutalomdijat nyertek. 

A m. ld,'. 1. számu c.~e1ulő/'kel'ületnél: 

Boér József őrmesternek __ _ 
PanI' Frigyes őrmesternek._ 
'l'itel'a János őrmesternek . 
Klein Gyula czimz. őrmeste;~ek---___ ---

zirják Ignó,cz czim. őrmesternek 
Jhkó János czimz. őrmesternek_ 
Sipos János czimz. örmestel'nelL __ 
Gergely Sándor czimz. őrmesternek. 
Biró Lajos örsvezetőnek _ 
Nagy Sándor örsvezetőnek _ 

15 n-t 
15 ~ 
15 CI 

10 CI 

10 " 
10 « 

10 " 
10 « 
10" 
10 « 



A m. kit·. II. s2ámlt csfffUlöl'keriiletnél: 
Simon Péter őrmesternek _._ 
N oé Mátyás őrmesternek ___ ---
Bokor György czimz. Ől"mesternek 
LUBzergylÍ.n László csendőmek __ 
Haisoh Péter csendőmek 
Ilosi!;: J án08 osendŐ1"uek __ _ 
Öreg Mihály esimc1őrnek 
Billes János csendőrnek 

.cl m. kir. III. szám'lt csendö,'keriiletnél: 
Szitál' Mihály ől'mesternek __ _ 
Gnc10r István őrmesternek _ 
Stáncz György őrmestel'nek _ 
BaHács József CZllnz. őrmester __ 
Deó,k Dániel czimz. Clrmesternek _ 
Sze,bó Fel'ellCZ örsyezetőnek __ " 
Sil,i'káCii Sándor örsvezetőnek _ _ __ 
Lamperth János csendőru",k __ _ 
Zelinka Lukács csendőrnek ___ _,._ 

A m. kir. Ir . .számu csendÖl'kerületnél: 
Borsos Péter őrmesternek __ _ 
Zayilla János örsyezetőnek_ 
Szilágyi Ferencz cS811c1őrnek_ _ _ __ 
Gál Imre csenc1őrnek __ _ __ 
Holo'dm János csenc1őrnek __ _ 
Gita György csenc1őrnek __ " __ _ 
Selemba András csenc1őrnek __ 
Harsányi Mátyás csendőrnek __ _ 
Bárán Ferencz csenc1őrnek • __ 

A m. kir. r. száll/ll csendöl'keriiletnél: 
Köteles György CZllnz. őrmesternek __ _ 
J akus János örsvezetőnek __ 
Palatinnsz János örsyezetőnek __ _ 

15 frt. 
15 « 
15 « 
15 « 
10 • 
W" 
10. 
10 « 

ll) írt. 
15 « 
15 « 
15 
10. 
10 
10 
10 
10 

15 Irt, 
10« 
20 « 
10 « 
10 • 
10. 
10. 
10. 
10. 

1:, frt, 
1;j • 
to. 
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Csörgey Vincze örsvezetőnek 
Fiikő Pál örsvezetönek __ _ 
Bulla. György örsvezetőnek 
J\ iSB .J ános öl'svezetőnek _ _ __ 
Htefan János csendőrnek __ _ 

A m. kij'. Vi. szá1l!'u csendörkerületnél: 
Gábriel Alajos őrmesternek __ _ 
Bognár Jakab őrmesternek_ ___ _ __ 
Német István L czimz. őrmesternek __ _ 
Bognár Bálint csendőrnek. _ ___ ___ _ __ 

10 M_ 
10 • 
10 " 
10 • 
10. 

20 frt, 
15 (( 
15 (( 
15 (( 

A III. kir, hOl'vát·s~lavon csendörpam'MS'llokságnál: 
Krllié Péter öl'mesternek 
Rolosevié Rafael lSrmesternek ___ ---
LOllcarié Imre czimz. őrmesterek_ 
LUlllbrccht János őrsvezetőnek _ 
Hukavina Antal öl'svezetőnek 
Mila.nkovié J ovo czimz, örsvezetŐ-~ek--- __ _ 
Stl'ugar Ferencz czimz. örsvezetőnek___ _ __ 
Kantar Márkns csendőrnek 
Fercek György csendőrnek __ _ 

15 írt, 
15 ff 

15 " 
10 " 
10 « 
10 (( 
10" 
10 « 

10 " 

A .doll/ln·ádi Nagy Gyula és neje született Berndt 
llonk(t»:féle jutalmazá.'Ii alapból: 

(tZ I. ,y~ámu c,~endöl'kerü/.efben: 
Németh .JÓzaef örmesternel{ ___ ___ 44 frt 6í'! kr. 

A Il. ,~zámlt c,~endrJrkerületbtm: 
Bnr~háR Igllácz örmesternel{ ___ ___ 4,4 íri 62 lu·t., 

(t Ill. s2ámu, cserulörlrel'Ü/.efbtm: 
Boko!' i\IikJós őrmesterllek ___ 44 fi·t 62 krt. 
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IV, A csendőrkerületi parancsnokságok álto.l 
dicsérő okirattalláttattak el: 

A m. kb'. I. számu csC1ulőrk.eI'ületnél: 
SchwaTz Mózes és Ambrus Józs~f őrmesterek (segéd

tiszti irodai seaédmunkási minőségben több éven 
át tanusított ki~á16 szorgalmuk, használhat6ságuk 
és megbizhat6ságuk jutalmául). 

y m:ga A?ulrás, Nelcita Timót és Büchler . Ferencz 
csendől'ök (egy pénzhamisít6 szövetkezet kmyomo
zása és kézrekel'ítéséért). 

Bertalan Mihály czimz. őrmester (marhalopns 
kic1eritése és a tettes elfogásáért) . • 

JIuntyán János örsvezető és 'pog~ny J.ános c~e~d9r 
(nagyobb Bzabásu sertéslopás hdel'ltése es a bunosok 
elfogásMrt). . , . " 

Szamosi László őrmester (gyllkossag kldentese es 
a, tettesek elfogásáért). . ' ' 

Balogh l1-pád czimz .. őr~estel' (gyllko68ag klCleri, 
tésll és a tettesek elfogásásrt). 

n)1 

R8ZTIdk bwán és Bajka Sá1ulor csendől'ök (egy 
veszélyes gonosztevő elfogásáél't.) 

Szüvdsi ridor és Ozirják Ignácz őrmester ek (egy 
rejtélyes gyilkosság kiderítése és a tettesek kézre
kerltéseért). 

Benedek P/ter őrsvezető (három embernek a meg
áradt folyóból való kimentéséért). 

A l/l . kir. II. számu csendiírkeriiletnél: 
Ugrai Antal örsvezető (tűzvész alkalmával tanu-

sitott kiváló tevékenységeért). , 
Pál/hl Gergely czimz. őrmester, Adám IlIl1'e, Vuity 

&am.azló és Yarsányi István csendőrök (gyilkosság 
földerftése és ntettesek kinyomozásáért). 

Balla Sándor, Mayer Péter és Jeck Rezső csendőrök 
'szöyetkezet kinyomozása és elfogásáél,t). 

l1o/:üind.6r Sámuel, Hiszkó Dániel, Sáfrány Péter 
If UI'.'""'''''''. Mik16s csendőrök (két rendbeli rablás 

lopns kic1eritéseért) . 
János őrmester (hosszu szolgálati ideje alatt 

',aIIDSltOltt buzgó tevékenysége, kiváló szorgalma ér:: 
. ). 
Nol Mátyás, Balogh Inn'e, Bayn Jáno.~ Ldszló SilIlon, Mel'tlílr. JÓg8~t~ Bak Mózes, , 

János csendőrök (romániai fe9yye~es katona~nak 
lllaayal' területen va16 letartoztatasa s ez altal -"'A,',urezeteso 
nagyobb mérvií. hatál'sértéseknek megakadályozó.-

őrmesterek (örsülmek mintaszeri't 
megbizhat6ságuk és példás maga-

sáért). . , 
Kósa Ignácz örsyezető (egy gyükossag és két 

lopási eset felderítése és a tettese~ ~.etart,6ztatásáért). 
LŐ1"Ínczi Ferencz őrmester, Voros Janos csenc1~r 

{egy veszélyes gonosztevő xabszökevény elfog a-
sáért). . . H , 

Paller Frigyes őrmester (örsparan;~nok~ lll~no,seg: 
ben tanusitott kivál6 lllagatartásaert es orsenek 
lllintaszerü l·endbentartásáért). 

Dimény Salamon örsvezető (számos bií.lltény kiderl-
tése és a tettesek elfogásáért). . , ' , 

TÖl;isi György ör~vezető (két gyIlkossag felc1ol'lteso 
és a tettesek elfogasMrt.) 

' %DlilIliésé/trt) 

Gábor csendőr (egy kutba ugrott s ott 
leánynak a biztos haláltól történt meg

Demeter, Buda Miklós és Ungvá1'Y Mihály 
_liId,1!rök (két rendbeli l'ablás és több lopás tette

kinyolllozása és letart6ztatásáért). 

A l/l. kir. III. számu csendől'kel'iiletnél: 
Wemer Gábor czimz. őrmester, &hlebinge1' Jakah 

Sándcr és Máté Miklós örsvezetők (mivel 
évben Kis-ezell vidékén megtartott nagy 

!lAclln'akorlatc.k a.lkallllíwal mint tábori csenc1őrök 
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8zoIg:íJatukat minden tekintetben a hac1gJak rasll.~ I.~tván cS(>lltlőr (mivel Békéson yásárli.gyeleti 
J"ö vezetőj ének megelégedésére teljesítették ). !lZolglÍlnt alko.lllll''''al foga.natosított fegyverhasználat 

Habi Józs~l örsvezető és Kuczik László alkalmlÍml 11 j:í.rör parancsnokát az ellenszegülő 
(egyemberéletnek a tüzhalálból gyors el~;~:~'~'~,~~):t®;:::::~;~tszcml)(,ll (>J'élycsen támogatta, pélc1ás talJill.-
~al és bátor elszántsággal történt megmen ós küriiltekintést tanusított). 

Deák Dániel czimz. őrmester (k ét nőnek íírmestel' (miyel 16 éYi csenc1őrségi 
házból gyors fellépés és férfias elszántsággal 'c alatt örsét mindig jó rendben tartotta, 
megmentéseért). lclycsell kezelte, a közbiztonsági szol-

Ki~ Ger,qely őrmester (mivel mint kiváló sv.orgalmat és el'edmény-
nok 13 éven át mí1köchén, e minős t fejtett ki, a h atóságokkal, valIl-
adta intézkedéseit helyesen tette meg, a ha folytonosan tapinta.tos!\n érint· 
mindig tapintatosan érintkezett, o. szo. ko. 
teenc1őket a szakaszparancsnok távollétéhell ,btcán órmestor, Haj du. Károly czimz. őr-
talannI vezette, örsÉ:t mim1ig igen jó Lic,~ Báf.int; Szalay Ernő czimz. örsvezetők 
tartotta, a közbiztonsági szolgálat terélI Jenő csondőr (egy betöré8es lopás és két 
kiváló és fáradságot n6m ismerő buzgósággal sertéslopÍlH tetteRcinek kinyomozása körül 
séggel párosult erec1ményteljes tevéken~'ség kivúló oszélyesség- és körültekintésért.) 
tett ld.) ános, Balo,qh JÓz.~~f örsvezetők és Dell/'e-

Stnnc~ György Ől'1l1~ 8ter (mivel 15 (\yj csonilőr (mivel egy gyilkosság tettesei-
Régi szolgálati irleje r..ld t magát kifogástalanul á~lt J'olymntÍn járönev.etőjüket hathatósan 
örsét mindig jó rendben tartotta, a fegyelme 
sen kezelte, a közbiztonsági szOlgálatba111~l'\:~I~:1~;~~rll~~h~;:~j:Ón; Adu/l szúmd"ő őrmester (mivel 16 évet 
kiváló szorgalmat és erec1ményc1us t ó sy.olglilati ideje alatt magát kifogástalanul 
fejtett,. ki). s luint sZtÍmvivő·segédmunkás évek óta 

liladm·a.n Sándor őI'mester, Némethi 1>-tcán és iigybu y.glllnmt, lelkiismerotes pontosságot és 
l'erencz örsvezetők (egy mblógyilkosság lun hy.orgnlmat tm1llsít). 
kic1erítése kÖI'ül tanusított buzgó, lelkiismcretes ütcán őrm ester mivel 23 evi, Mm:qinean 
el'ec1ményes múköc1ésükért). Ól'lUoRtcr mivel j 6 éü, Lázár Tivallar őrmester 

Grögel' LiZJót örsvezető, Pucse Györqy, Birá 12 óvi, Soós l;e/'enc~ őrmester mivel 14 évi, 
Varga János, Ka1'sai Mátyá.~, Ben.e János .ld.1lu", örlllostor mivel 12 évi, G. Nagy L~tj'án 
Béla csenc1őrök (mivel járőrvezetőjüket luh'cl 13 é\'i, &abó Péter őrmester mivel 
sági kisérlettel összekötött rablás Simon őrmester mivel 22 évi és 
fárasztó nyomozása folyamán férfias ~ CZilllZ. őrmester mivel 13 évi csendőr-
mogatva, kiváló ügy buzgalmat és ügyesBéget idejük alatt jó magaviseletet tanu-
sítottak). ot mindig jó rendben tartották s mint 

Kopácsy László örsvezető (mivel a Békésen feladatuknak minden tekintetben 
ügyeleti szolgálat alkalmával foganatosított éR kiváló pontossággal megfeleltek. 
használatnál mint a járőr pamncsnoka Elek, Mac~,,1r Já1ws, Yárhel'lfí Mdl'ton, Bokor 
méltó tapintatosságot és kÖI'ültekintést Mo/'ócz J6z.w:f' és Lipc.~ei 8zál'tol,!) Jenő őr· 
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mesterek (mÍyel I?-ünt örsparancsnol~o~ ,hosszú időn 
át a közbiztonsáO'I szolO'álat terén klvalo szorgalmat 
és eredménydus °tevéke;'ységet fejtettek ~i): ,, ' 

T(t111(í.~i Zsigmond és Fekete Gabor csendül'ok (eloblll 
10, utóbbi 8 évet meghaladó szolgálati ideje alatt a 
közbiztonsági szolgálat terén elért slkerdus ered-
ményekért)_ . . 

Stratlsz Péter és Cziczák And1'ds törzsbelI Iroda
szolgák (kifogástalan magavis.elet, feltétlen, me~
bizhatóság, fárac1ságot nem Ismerő buzgósl1.g cs 
lelkiismeretes }lontosst1gukért). , . 

Flall11/J. Bertalan, Mada/'(~i Gábor, Deák Da!lul, 
Szerth Mihd~y, Sint/el' JÓná.~, Antal Károly, KI!,z.~ 
Józsej', Hajlmann Kristóf, Ba}·ta Mór, Nl!1lY GI'Za, 
Kósa Imre és BW'ta Mátyás ő1'luesterek (ml-yel ho;;~' 
szabb C69nc1őrségi szolgálati idejük alatt J~. m~(!3' 
yiseletct tanusítottak, mint Öl·spl1.1·ancsnokok orsclkot 
minclig jó renc1ben tartották, a fegyelmet helyesen 
kezelték, a közbiztOllSi1gi sz~lrálat ter?1l folytOl~oslln 
eroLlméuyc1us tevékonységet fe~tettek kl, a hat6s~g.ok. 
J,al és a polgársággal minchg tapmtatosan ermt· 
keztek). .. . ' 

Str(ú~6!' Odörl. számvivő örmester (mIvel a szarll,V' 
szánn'itali teendőket évek óta kiváló buzgaloIlunnI, 
IpUdisweretes pontossággal és szorgalo~mal ~-ez.ch): 

Páljá1WS Nándor őrmester, törzsbelI segedtlHzh 
se rtéc1munkás (mivel kifogástabll magayiselet mclle~t 
azo iktatói és irattári teellc1öket több éven át !elkl
ismeretes pontossággal, kifogástalan szabatos~lLggl\1 
és kh-áló ügybuzgalommal végzi)-

Béké.sy László őrmester (mivel 10 évet meg~l!llad6 
csenc1őrségi szolgálati ic1eje alatt magá~ klfogás· 
talanul viselte, mint örsparancsnok örsét JÓ rcndb~n 
tartotta s mint kerületi segédtiszti segédnl1lnkJl~ 
évek óta kiváló ügybuzgahnat, lelkiisme,retc~ pon· 
tossáO'ot és lankadatlan szorgalmat tanuslt\-

A1.tner Albert, a törzs-számvevőségnél h"( ',~zt~(\U, 
őrmester (mivel az egyéni- és lóállomány 
tartn.sát és az anyaköllyyyezetést több éven 

EJi) 

iSIUcrc tú~ pontossággal és lankadatlan szorgalommal 
,-ágú). 

Hoc" Jenő számvivő-őrmester (mivelmillt szárny
szúnwjvő a reá bizott teendőket évek hosszú során 
át lankadatlall szorgalommal, kiváló ügyesséoO'el és 
pOlltosRággllJ végzi)_ . 00 

A 111. kir_ ll'. számn csendöl'keriiletn.él: 

Pál ?étel' örsvezető és Daróczi Mihály csendőr 
(egy gYIlkosság tetteseinek ügyes, tapintatos és ész-
8zerú eljárás folytán történt kic1erítése és letartóz
tatáslÍ.Órt). 
. CsiCM/i. János, PS Bebek Géza csenqőrök (a köz

plZ_tcougágl szo!galat terén tanusított kiváló tevékeny
ségükért és erec1ményes műkö<1ésükért). 

KopololJics Károl,!! örsyezető (egy gyilkosság tette
séllek és II felbujtonllk igen ügyes, észszerű és gyors 
nyolllozás után történt kidcritéscél't és letartóz
tatásiért). 

&aM Sándor őrmester (egy postamblás tetteseinek 
k!c1erítése és az elrabolt pénz megkerítése körül 
kifejtett buzgalom és észszerű eljárásáért). 

,Nagy Sándvr őrmester (egy rablás tettesének fárad
saggai, olhLl\cló buzgalommal és kita.rtással eszközölt 
kideritéRP és letartóztatásáért). 

Horváth Ldszló czimz. őrmester (egy gyilkosság 
tettesél10k fárl1.clságteljes, észszerű és kitartó nyomo
zás utÍLn történt kicleritése és letartóztatásáért)_ 

!lnrsdnyi János czimz. őrmester (egy lólopás tette
seInek 111Igy ügyességgel és kitartó buzgalomma.l 
eszközölt Irt,nt6ztll.tásáért és a lopott lovak 111 B 0'_ 

kerité~éért). " 
Bnl/er Mór őrs\"ezető, Kálmán József, Mél'ai I.~tván 

O/dh Fmmcz és Szentmiklósi József 'csendőrök (eay 
évek óta gllr!Í.zdálko(lott veszélyes betörő toh-:i

. szövetkezet tllgjllinllk kiní.ló buzgalommal és üaYes
aég);'el eszközölt Jdpnhatolása és letal·tóztatásáé;tl. 

NamI T,ajo.~ czimz. éíJ'lnester és Rl'csáln Gyöl'.'JY 
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csendőr (több rendbeli ö];:örlopás tetteseinek kic1crí· 
tése és letartóztatása körül tanusított jeles szolgá. 
hl,tukért). 

Szilágyi F8r8'1tcz csendőr (egy rablógyilkosság tet. 
teseinek fára.clhatlan tevékenységgel s észszerilséggel 
eszközölt letartóztatásáért). , 

Za'vil/et Já?ws örsvezető, Spicsuk Adám és La?!!1 
Lajos csendőrök (több rendbeli lopás tettes ein <lk es 
bünrészeseinek nagy buzgalommal és kitartással 
eszközölt kiderítés e és letartóztatásáért). 

Vona Józs~l őrmester és 8zát'/(j Istl'án czimz, őrs· 
vezető (33 c1arab sertés elsikkasztójának 88 
nyomozás után nagy buzgalommal és 
eszközölt kic1erítése és az elsikkasztott sertések 
llleO'keritéséért). 

Balla Jdnos czimz. őrmester, Péter Jcínos, 
Józ,~~f és Kőrösi Elek csendől'ök (egy rablógyilkosság 
tetteseinpk fáradságteljes, észszerií. és leleménye! 
nyomozás során eszközölt kiclerítése és letn.l'tóz· 
tatúsáért). 

A 1/1. kir. Y . számu, I:senrlórkeriiletnél: 

Czibicsek András örRvezet6 (több rélH1beli 
teseinek kh-tUó buzgalommal eszközölt In,'I",I'it. ... , .. ' Mtl. 

Ll/dányi Józs!'./, örsyezető (tíz rendbeli betöréses 
lopás és három hetöréses lopás kisérletének f:"Lrad· 
ha.tlan buzgalommal történt kidel'ítéseért). 

Palatinus;.; Jcínos czimz. örsvezető (egy gyilkosság 
tet teseinek 46 órai buzgó és fáradságos nyomoZlÍs 
után eszközölt kiderítéseért). 

Bulla Györ{lY örsvezető (három napig tartó rcnd· 
ki"ül fárasztó szolgálatban, kiváló buzgalom és ügyos
séggel párosult nyomozás által, egy kóbor czigállyok. 
hól álló tolvajszövetkezetnek kézrekerítéseért\. 

J(mjcsi János czimz. örsvezető (124 órán át 
,ített leleményes és fál'ac1ságot nem ismerő nyomo
zás által két rablás és több l'endbeli lopás tettescillek 
l etartóztató.sáért). 
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,!Jolná!' GI<:a .ezimz. örST"ezető (két csecsemő [ikrek J 
gyIlkosIllnak kHleritése körül tanusított üO'yes lele. 
ményes, f{~l'at11wtlftn buzgftlom és eredményes ~lií.kö
t1óscért). 

,J:ellOczk!l, Júzs~f örsvezető (a rovnei rnegyebizott
sngl tng mlasztftsakor az 1000 főt meO' hftlac1ó eléO'ü
lctl~n tömeggel szemben bátor, mind:mellett tapin
tnto~ nmgMart'lsáél't - miáltal a zín-arO'ók tulkapásait 
jolcntékcn'yl'H mérsékelte és a megtá~adott pol~á
r9kl~t nng~'ob , veszélytől megmentette - továbbá a 
foc7.lllkosok kHlerítése és letartl>ztatáslÍért). 

Ma,c.,ck Istl'án czlmz, őrmester (J 11 óráig tartott 
s.zolgld~\tbn!l bnz!5'almft, körültekintés e, kitartása és 
ug):cssef)" :LI,tal ,lll1~ltegy 500 ft·tra terje<lő Indlopás tet
t~s('H:k, cs l~et tarsanak, nemkülönben két orgazdának 
)wlcntesp PS letart6ztatásáért) . 
. Jakus Jdnos örsvezető (9 napi, fó.rarlsó.O'ot nem 
Ismerő, szakszerií, talJintatos és buzO'ó n~'omoz~, 'It [' , o J'.' 
II ,o. ,Heg,\' ml'megye tel'illetán garázdálkodó kóbor 
cZlffIUl.\'okl'n 17 rendbeli betörést és betöréses lopást 
denh·tt ki). 

Szl/hú ,János csel1l1ör (eg" né,,,,, "ánneo-ve tel'l'l'-
l t ' '1'['. l" J b.' Ov e e~l g-.~m'l:( :~. " O( o kob~r czigánybanc1ának, kilencz 
n~pl" j:tJ'!tcl ~ ,~got ,nem lsmerő szolgálatban törtél1t 
klCICl:1 tl'sel,IC l \'11.10 hathatós közremükÖc1éseért. ) 

Ml,r,\!~'of/('s F.~I'('1!CZ , csen dőr I egy veszélyes csaló éh 
toI I'lIJlloll(·k Imntl~l'saYal, továbbó. rendkh'iU na"'v 
S7.II1ll1l ~)rga~(~{\Ilak a bünjelvénynyel együt kilel~~:% 
n,npoll ,'It hu't(, hosszas, ftZ egész vál'megyére kiterjedő 
íaradsuffos n~-omozás liltal történt kézrekerítéseél't l. 

Palalt?llls:: János örsyezető (e"" fl1l'fanO'osan elo"-
k · 't tt 'll' "'. b ' es~1 e Ir."! wssag tetteseinek 40 órai buzgó é" 
tajllJltlltos Jl.l'<lIllozás által eszközölt kidel'Ítése é~ 
lctnrtóxta t,'Ls{L0rt). • 

J{'.ajc:,ck !,;;;,~,!t' csellc1ő~' (a Verbény községben 
dnhonl!útt hl~\' eRZ alkalmuyu1 ft va,o'\'onmentés körül 
ycsz'\[yt éR fú!'<t(IRágot nem isme~Ő , férfias bátor. 
sál!9n1 tallnsítntt ,Iicséretes magatartásáért), 

Avr.'lr" (;!lCi)'!IIJ őrmester (14 11IIpOn át tartott 
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fárasztó, lankadatlan bnzga,lollllllal "éghez vitt nyo· 
mozás által egy négy tagból álló, éveken át garáz· 
dálkodott tolvajszövetkezetnek, továbbá egy közvesz~· 
lyes gyujtogató és betörőnek ldderítése és letartóz· 
tatásáért). 

Butyka László őrmester (több vármegyében be· 
töréses lopásokat elkövetett kóbor czigányoknnk 
letartóztatás áért ). 

A '111. ki/" VI. .számu csemlő/'kel"Ületnél: 

G. Kovács G1JÖ1:CIY örsvezető (a közbiztonsági szol· 
gálatban tanusított kiváló szorgalma, ele különösen 
18 betöréses lopás kidsritéseért). 

Bognár Jakab őrmestel' (egy uradalolll kárára évek 
óta tervszerüen üzött és több ezer forint érték ú 
gabona és egyéb tárgyak ellopásának tetteseit ki· 
derítette és a biinjelek nagyobb részét lllegkerítette). 

Ki.ss József II. örsvezető (egy régebb idő óta garáz· 
dálkodó fegyveres csavargón,ak egy 11jabbi rn;bh'ls 
elkövetése után ,aló gyors klllyoll102ás[~, letartozta· 
tása és a bünjelek lllcgszerzéseért). 

Talcács Antal ez. őrmester (egy kereskedő kárám 
éveken u,t elkövetett betöréses lopások tetteseinck 
é8zszerü kiderítés e és t1 bíínj elek megszerzéseért). 

Salamon Ferencz örsvezető (egy veszélyes betörö 
banda. é~'('ken :1t folytatott betöréses lopásainnk 
kideríteseél·t és letartóztatásáért). 

B(J.~enllOfer Imre, Bölö'sics Má1·ton és Hofer Já1l()$ 
esendől'ök (ál'Vizveszély alkalmn,val amentéR 6s 
védekezési munkálatok körül tanusított igen buzgó 
és sikeres müködésükért) . 

Poldk Fe/'I!ncz őrmester (a számvi"őségnél éveken 
át tanusított igen buzgó tevékenysége, lankadntlnn 
sZOl'galma és kifogást alan lllagaviseleteé;rt). . 

Bel'nschütz József őrmester, SzalconJfl Dámel és 
Hallisz József csendőrök (egy évek óta garázdálkodott 
veszélyes tolvajbanc1ának kic1erítése és letartózt.n· 
tásáért). 
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Ifo;;.~i L~t'ván, Lhzt(t József CzilllZ. őrmesterek, 
Bognár Bálint és Tóth Mártun csendőrök (a köz· 
biztonsági szolgálatban tanusított kiváló szorgalllluk, 
ot!n'lIl{. te\'ékenységük és sikerdús miiködésükért). 

.WII/eth István I. örsvezető l egy r ejtélyes gyilkosság 
tct~c~,e~nek igen ügyes kinyomozása és leta.rtóz· 
tntlls:wrt). 

Sél/leth Im re örsvezető (egy rejtélyes gyilkosság tet· 
tc~{'n ek igen ügyes kinyomozása és letartóztatásáértl, 

riilor Mátyás ezimz: őrmester (örsének öt éven át 
lUinden tekintetben való kifogástalan vezetéséért és 
ugy a legénység oktatása, mint a közbiztonsági 
szolgálatban tanusított kiváló buzgalma és eredmé. 
nycs lllüköc1éseért). 

Németh IstL'án I. czimz. őrmester (a közbiztonsági 
8zolgAlnt t.erén évek óta tanusított kiváló buzgalma 
és m'rllményes müködéséért.) 

Horváth Ferencz I. örsvezető és BÖBze István csendőr 
(~gy körözött csavargónak igen ügyes kinyomozása, 
lotnrtózta~ása és 13 rendbeli lopá.s kiderítéseért). 

SoJl/Omlt János örsvezető, Boko1' Sámuel czimz. örs
\'ezető, Bi1'Ó János és Nagy Fel'encz csendőrök (egy 
é\'ck Ma garázc1álkodott vásári tolvajbandának igen 
ügyes kinyomozása, letartóztatása és az orgazdák 
fcljclentéseért). 

Bl'lIcknel' J.ipát csendőr (egy veszélyes betörő czi· 
gánybandának kézrekerítése, az orgazdák kinyolllo
ZÚ~tl és a biínjelek megszerzése körül való sikeres 
közrmlliíködéseért). 

Orbán Józsej; Kovács Péte/', Bödő János, Vinkovic.~ 
KelrlJlen, Na,qy János esendőrök és Csöglei Fel'encz 
próbncscndőr (egy 22 tagból állott veszélyes csaló
szövctkezetnek kinyomozása, letartóztatása, 18 rend· 
bcli cSíll:í.s és egy rablás kiderítése körül való buzgó 
kör,rcllliíködésükért). 

XiII/dh István r. örsvezető, (egy veszélyes, több 
büncselckméllyt elkövetett kóbor czigánybandának 
buzgalolllmal való kinyomozása, letartóztatása és 
SZíllllO~ bünjel kézrekerítéseért). 



V. A csendőr-keriileti parancsl1okságok által 
nyilvánosan lllegdicsértettek. 

A 1/1.. ki:/'. I. számn CSe!ulörl,'eriiletnéL : 

BÍ/talan Lajos czimz. őrmester, Jnrcsnk Józs"I; 
Bnchner János, }o[ül/er János, Euchholcze!' Káruly 
cs enc1őrök (az 1895. hi bánffy-hunyadi nagy hud· 
gntkorlat alkalnuí;ml tábori csenrlőr minős~gl,cn 
t~nusított kiní.ló tcyékenységilkél't). 

Wasscrer Róbert őrmester, Kedves I~tván, &ahú 
István őrmesterek, Biró Lajos, [ietrkas János örs
yezetők, Na!f:lj Eéni, B?N/O,S F~fi:ncz, Lds~ló 11'erel.w;;, 
Geczö András, Sziqetln Jozscf es Horvath G!l0!'!/!I 
csendőrök la bánffy:lnmy!tdi ni1gy lladgyakorlal- alkal
máyal a közrend ~s biztonság fentartása körül hm\!
sított ki, álóbb teyékenységükért I. 

MacZamsi Jáno.s űnnester, Fcu-kas lItván, 11[u!dcw,'r 
Ci-YÖJ:cty, DOII/b'i Pyö/~lY, l :(JJinc: Józse); ,~zi!c.s r(~zlll, 
Schlaqen.hewf hárol'j. Dan '-""mGZ, Dat'ul Jal/os, 
Biró 'János' csendőrÖk Illa.gy erdőterület ~gése 1I.l k; t1-
ll1:1vul az olttLsi múyeletek körül trmnsltott kIIILh\. 
hn;lgóságukért). , 

IJup Milcló.~ csendőr I gyilkosság kiélerítése .:~ n 
tettesek elfogás áért ). 

Kurkó J(JZ8Bj' örsv., Beclncl's János, Tánczos G!I(ir!lY, 
Bodea IIljés csenc1őrök (baleset allmlmáyal a spgély-
11 ~-U.itlÍ.s 'körül tanusított kil'áló te~'ékenysl\pi!k{'l't.l. 

Betelmer János csencl őr [gyilkoss'l.g lwlel'lksl' es 
~ t ettesek elfoglÍ.siLér t). 

T'ú~czeti .FJ'I'6nCZ, Lakatos Fm'emcz, lIm'elá" .·/.Jltal, 
(/.~abai I,tt'án. Dl'lt!/oc.~ G!lör(/y, JIüller Já7W-', I'rl:ib 
Józ~et' Qpm I,tcán Kis.s Hé/a, Füzi Andret.s, ()mne; 
IIII/'e 'Gacscídi L((.i~s csenclőrök (romániai fcgyn'l'cs 
kato;lálmak magj'ar ·teriHeten nl.ló letartó7.tnl .íSII ~ 
e~ú.ltal, l;~gyobb mér"ü hat.ársértéseknek lll(·g.\kn
dn,lyo7.ttsaert). 

Ant(d Gyó'}'!!y, Suós Gyl/lel és s'erestfr 
őrök Itöhh renclbeli hÜl\tén~' kiclel'Ítése 
elfogáRáért I. 

~01 

. SIl!I!/ Elek és Pá/fi JÓz.~ef csenoőrök lrabszök~
YCIl.l'ck iilrlözése s egynek elfogása lehetővé tételeérti. 

li/tál' liBklú,~ és Szász Dénes csendőr (számos bitll
tén.l· f~lderítése és a tettesek elfoO'ásáért). 

I'a.~ú .:I.ndl'á.s, Togya János és PIJ:ská.s Sámuel csenrl
őrök I gyilkosság felderítése és A. tettesek elfogás áért I. 

Jl((jll/I( László és Korács István csendőr (eO'y rabll>
gyilknss"g felderftése és a t ettesek kézrekerftéseél'tJ. 

Tatár Halázs, T'aJVct Ferencz, Gálzet Demeter, Dobai 
Fer.1/,(';: és K/isán Demeter csenrlőrök (egy rejtélyes 
gyIlko~súg felderítése és a tettesek elfogásúért). 

.lfi?!o,: Ferl'Jl.c:, Furr/ács Mihály, Ujlaki Uikló-, ('S 
.lJerz.,·/i1ároly csendőrök (három embernek a meO'ára.!lt 
fo!.\·,',[,6! Yi1ló kimí'utéseért). t> 

P"'t~}' L~~,'~n, Kenesei Gel;qely, Kovác.s Gyö/:qy, Buc.li 
./d<s~f ég Z~I!/ulOncl András csendőrök (nagyobb sza
búsu uetiirtÍses lopás kinyomozaí.sa és fi búnöf;ök 
elfogásítértI. 

A III. ki/·. II. szám.~t c.wmdörkeriiletnél: 
),' ,fIlIJ,th László czimz. őrmester, Des<!]Joth I.stl'dll, 

, hlaitner Ji'l'Ír/yes, Eiebel Péter csendőrök és Sza }'!'C/.~ 
i.lt f lÍn ezil11z. Őrsvezető (egy betöréses lopás tettesei-
nek kin.lol11oztÍsáél't). . 
_Sza/if/.t i'-'e/'encz, Róneti János, Yarsányi Istccíll, 

l ctc/(;VZ Zoltán, Halász Pdl és Tóth Antal csenc1őrök 
(cgy LI" \'aj IJltucln tagjainak killyomozása és leta.rtóz

- tllt,í~'·lI: .·tl. 

Fod()r János czimz. őrmester, Csaruclmcs János 
OPJ~oL:(ti JÚZ8f{ és KI/$ztw'in Mátyás csendőrök I eg.l: 
bctoI'('~CS lnllll.s tetteseinek kézrekerítéseért ). 

Ja/oa" J,;;:sf!f örmester, Pap Györqlj, Janl/.,tl/ák 
And~·á.". FI/út Y Mi/án és Szabó Gábor csenc1ől'ök le~~
rl\b!,og,\'llko~s llg tetteseinek kézrekedtéseért). 

AI1,.á., J:.í!j',:ncz ö~'s~ ezető, l.fakl'a Z'(qmonrl, fen, 
J1z.,,:t, ,lork/ty Damel, Nay.'! .András, Hasák ]lór, 
E.el/(.!;ch 'J. (II~/ás, SZ/I.qitsch Gyö/'fJ!/, 8zt/'ojet TAsz/ó es 
7'óth .j(ízs~/ psendörök (tÍrvÍz al!mlmtwa.l tanusított 
kh·ó.!\', Il\iiküd{.~iik.;rtl. 
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tett la.nkaclatlan buzgalma és eredményes szol-A m. kb'. Ill. számu csendörkerületnél: gúlntáért). 

Orbán Antal, Szőke György, Zeke Lajos, E.i.! • Vona /ó:s~f.őrmester, Schneider Gáspár örsvezető 
Józse!, Y~meth István, Fi/ó János és Oláh Tódor e~ pal'anyl~ Sandol' esendőr (egy több rendbeli be. 
csendörök (mivel járörvezetőjüket egy rablógyilkos· toresc~ IOlll1st elkövetett, 10 főből álló kóborczigány 
ság tettesének nyomozása alkalmával derekasan knrn\'unnak hosszas, kitartó és odaadó buz<7alommal 
iámogatták). cfizközölt nyomozás után történt letartóztatásáért). 

Csizmadia Imre csendőr (mivel egyemberéletnek Frank Mór é~ Cseh Zoltán. czimz. örsvezetők (33 
a tüzhalálból eszközölt megmentésénél hathatósan Ilnrnb sertés elsIkkasztójának kiderítés e és letartóz
közremiíködött). tllMsn. körül tanusított buzgó és eredményes szol-

Takács Józse!, Csizek Albert, Hollocller GlJőzö és gtilatukért). 
Tóth István eselldőrök (mivel a Békésen vásárügye· Oro.~z Mihály czimz. örsvezető és Galambos Ist.vátl 
leti szolgálat alkalmával tÖl·tént fegyverbasználn.t.nál csendőr (egy gyermekgyilkos nőnek 91 órán át foly
járőrvezetőjüket férfiasan támogatták). tiltott buzgó és leleményes nyomozás után történt 

letarttÍztatásáért) . 
.ti m. kir. IV. számu csen.dőrkel'i.i.letnél: a.~nrdás Ferencz örsvezető, Czdh Sándm' és Galamb 

BnZoqh Ká1'oly és Han.q F1'igyes Jd'Y'.as csendőr (több rendbeli lopás tetteseinek kiderí-
erdőég~1l megfékezése körül tanttsftott lese és letartóztatása körül tanusított fáradságteljes 
muk és sikeres működésüktÍl't). és eredményes szolgálatukért). 

Szabol János és Kovdc8 Gu.sztáv csendőrök (egy 
gyel'mekgyilkossági eset~ek nagy buzgalommal és A. m. kir. V. számu csendő1'keriUetnél: 
ügyességgel eszközölt·kiderítése és a tettes letartóz· Beridcz Pál csenddr (több rendbeli betöréses és 
tn.tásMrt). el,'yszorlllopások tettes einek kiderítésénél járőrveze-

Takács László, Bl'au1~ Izidor, Traiszta Ist:ván, Fdngl t6jének hathatós támogatásáért). 
János és Incze Péter csendőrök (több rendbeli Letö· &etei Vincze csendőr (betöréses lopások tettesei
l'éses lopás tetteseinck és bŰllrészeseinek letartóz· nek kézrekerítésében tanusított dicséretes közre-
tatáso. kÖTlIl tanusított buzgó szolgálatukért). ruüköcléscért). 

Hot!ca Péter csendőr (több rendbeli betöréses loplÍa .. Lipták Já~os P:. esendől: (járőrvezetőjének _ egy 
tetteseilick és bűnrészeseinek kézrekerítésénél tobb rondbeh lopas tettesemek 92 6rai fáradhatlan 
~ított fáradságteljes, észszerű és buzgó sZ(llgál[~tá,értJ'~r nyolllolllÍ.s által történt kiderítésénél való _ hathatós 

Bárán Fel'encz csendőr (több ren iámogattlsiért). 
lop:í.s tetteseinek és bűnrészeseinek Mal'ek Mihály, Bal'áth Zsigmond, Pod.~zkocs József 
körül tanusított észszerű és igen buzgó cscndörök (egy gyilkosság tettesének és bűntársának 

Mitnik Fétel' csendőr (egy gyilkoss kiderítésénél való dicséretes közreműködésükért). 
és a felbujtónak kiderítése és . M.al~ák J~nos cs~ndőr (három napig tartó rend-
tanusított kiváló buzgalma és eredményes kivul. fnr,aszto szolgalatban egy kóborczigányoliból álló 
<1éseél't). tolvnJ8zoyetkezetnek, a lopott tárgyak és orgazdák-

Winkler Adolf csendőr (egy l'ablógyilkosság tette· kal való kinYOlllozásánál járőrvezetlljének hathatós 
seinek kiderítése és letartóztatása alkalm:í.val 1ámol{atástÍért). 



C~(/hoj János, Popol Gleo,las és l.1ajzóita },JáitOll K,t/csdl' btl'dn, Külrál' ~11átyás, l.1a,..chanczker Lljiót. 
(;selloőrök (121- órán át teljesített, fáradságot ,ne~, Jlillll'cl' János. :VarJy nnczc, Nellles I,a:Íos, Nyil'!) 
ismerő nyomozó szolgálatban két rendb,eh rabla~ ~~ János. ['auker Kálmán. Péntf.k Antal, Pollák AdoU: 
több rendbeli egys~el'll és ,bet?r~ses. ,lopas tet~,~~~l e.. Popol'ics János, Rába Józs~t; Szabó GyÖI:IJY, Schreiner 
a bfmjelvények kezrekentésenel pron-ezetoJol,nck GURztál!. Szegedi Imre. Vittin.qel' Sándor és Wö{j"1'1' 
hathatós támogatásáért). .. Rez.w) ('Hrndőrök (hadgyakorlatok alkalmával teljf'si-

Niko Sá'/lmel csendőr (mintegy 500 frt értékn Ind· Mt fítnlllsÍLgos 8zolgó.Iatukbun ta.nusított tal)intatoR, 
lopást elkövetett egyénnek, valamint, a~ odna'1t) és buzga.Iomteljes milködésükért) . 
kinyomozáslÍ.nál történt dicséretre melto Garlwr János csendőr (hetörésas lopások kideríté-
ködéseért). , 1 • sénél ",d,'; tevékeny közremilködéseért). 

Je/mák JóZl;e{ es Baláz~ Adám csendőr?" {a 1'0\'1191 Parm!!" Iml'eörsvezető,Fellai Imreés Nag!! L~tván I. 
lllegyebizottsági bgválp,sztáskol' az 10\)0 főt c~cndűl'ök. (egy uradalom kárára éveken át üzött 
haladó elé"'ületlell tömeggel szemben bator, U •. 111\'''..., .... gnbonalopáso;, tetteseinek kiderítése és a bűnjelek 
~ellett ta;intatos magatartítst tanusitotta;k" . mcgs1.Cl'1.éspnél való eredményes közremüködésükprt l. 
a zavargók tulkapásait jelentékenyen n;ers~kcltck, Horcdtlr Káln/dn czimz. őrmester. Trfth Má/ton. 
a meO'tíullac1ott l)Olgárokat llag:i:obb vesz~lyt~l.lllC~· C~ízmazia JÓZRe;!. Sámson 1m/'I', Fal'tély JÓZRq! cseni!-
m.el1t~tték, tOYt,bbá mivel a főczmkosok Iwlerltl'sénol örök és Eut'ács J6zsqt' I. pl'. csendőr (egy régebb ülő 
c1icsél'Gtre méltó an közreműköclteIq., ,óta glll'áz<lálkodot.t fegyveres csavargónak egy ujabb 

Petl'OViC8 Péter pr. csendőr ,( e,g! veszel):es ,csnlo r/lblás után vll.ll, gyors kinyomozása éH leta.rtóztatá· 
tolvajnőnek b.üntársá,al, toyablJlJ: n~gyszamu simál tÖl'tput el'eilményes kÖzl'emüköt1ésükért). 
elának a bünjelYéllyny,el egyutt tortent Mátl,,: Elek cúmz. őrmester és Lu.-v JÓz.~f,l csendől' 
nél. való clicséretes közremüköc1éseért). . icg~' kCl'c~kc(lő kárára éveken át elkövetett'betörésos 

Haulisch l<en"lUJz örsvezetö, Cúcző LaJOS, lopás trtt~ ~ einE'k kinerítése és a bibljelek megszer-
.JÓzsef Kobela Jdnos, Kel'e~ György és CZa1Ják z~5énél \,lIl,; sikeres közremilködésükért). 
<lsendŐrök (egy négy tagból ál!ó, ~\'eken át .Q'al':I1:(Irul· ·~ F/Wt'1Ic.tÍ Ferencz, Törö'k Károlll és Hei~zter ütL'án 
koclott toh'n.jszö\'ctkezet, t?ntbbu. ~g3: , C5Clldől'ök (egy yeszélyes betörő ·bandána.k kinyol11o, 
O'vujtogató és betörőnek kmyol11oza.sanal 7.AslI r>s letartóztatásánál való teyékeny közremilkö-
ha,tós közrelllilködésükért). dósiikcl·tl. 

Mm'elc .Mihá/;y és Podszkoc.~ JÓz~~lcse?döl'. tO\ l'a.1 Ferencz és Horváth Iúírol.'l csenclőrök (egy 
Ladi Gyula pr. csendőr (egy gyükossag rabltlgyilkosRág tettesének gyors kideritéseért), 
kézrekei'itésénél való hathatós közrel11úköc1é ?r!cnl,,:na János hadapród pr. ('sendőr (jelenleg 

A m. kir. TT száll/IÍ c.sendőrkerületnél: hadnagy). továbbá Szemem/ei Benő, Po~zi Mátyá.~, 
Lukdcsi A.ntlrá.~, Németh józs~f' Ill.. Sza/Jó Péter és 

Upcsey And,r~ h?,clapr?c1yr. <;,sel~c1őr gele~1l('g EI'dö.. JÓz.s~t' csenc1őrök (árvíz veszély al1tp.lnu\,·al a-
nagy), továbba Pre1Clt 11~1.ha!.y, E.~ra{;.~ Joz.set r. mentes ('R védekezési l11tmkálatoknál vaM hathatós 
őrmesterck Farl.·(Ls JozsPj, Mandh Anta.! . .:\ közrcmiíköi!Psükért). 
J'ál II, örs;'ezetők, OgnyencBet?'cs Istc1n czill1y. • Máthé Elek czil11z. őrmester PR Ilefledüs Györ!!!1 
vezető Förster Antal. Horvath Istvan I.. Ií.~[7114~I~ cscndől' {eg~.· \·eRzély. es tolvajbandána.k ldnyomozásn. 

, 1 II K 'T't T." ' .I ,(LjOS, Ki.'S '//lN ., ore L-f .er, .Ll.Ofa('.' lctal·toztat~sánál való kÖzl'e.müködésükért). 
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YmncsWs Sándor, Hajdinyák Pál, Kovács 
l'idm Mihály, Kiss Gábor, Torma 

~Oi 

Vegyes közlemények. 
A lOl)ás'ról.*) 

József, Kiss János III. és Molná?' Józs~l cs,m\l,uru~ 
(a közbiztonsági szolgálatban tanusított kiv.í.ló 
g almuk és eredményes müködésükért). A lUult lÍ\'i zsebkönyvben hasonló czím alatt meg-

Németh Pál csendőr (egy rejtélyes czikknek folytatása. 
tetteseinek kinyomozása és letartózta ál \ 
hathatós közremüködéseért). 2. Tánw,dás a zá1'C~k7·a. 

Kovác.s Sándor, Yarga Ist'ván II. és Zöldvári: 
esendőrök (egy rejtélyes gyilkosság tettesének KIlIV"'~·' ·'" A tó,raknak illetéktelen felnyitása akár erőszakkal, 
mozása és letartóztatásánál való buzgó és hamis kulcsokkal, bizonyál'a már azóta törté-
közremüködésükél·t). a mióta egyáltalán zárak használtatnak s ha 

Németh Nep. János és Molnár Já?ws csendőrök ulIllalmtos valami különösen jól záró lakatot 
körözött csavarg6nak kinyomozása és 13 bizony/í.ra találkozik valami betörő, a lá 
lopás lüderítéséllél való sikei'es felfedezi IL módját annak, hogy kell az il~' 

"Traigel' Mihály csendőr (egy évek ' kinyitni. A betörők között is vannak a ma-
(jött vásári tolvajbandának kinyomozása 8zakm6.jáblLIl müvé!lzek és így bátran állithat-
tatásánál való buzgó közremftködéseél·t). hogy amily mérvben halad o. mülakatos, ugyan-

Reichal'd GlJula örsvezető, Virág Járws és mérvben halad a betörő is. 
József cselldőrök (tüzvész alkalmával a azonban a lllülakatos ügyessége oly fokot ért 
köriÜ való buzgó köp'emúködés és a csal, kevés, ép oly ügyes emberek által 
Iddel'itése és letartóztatása körül kifejtett akkor csak csel és ravaszság helyettesít-
tl~giíl{~rt): hitínyzó ügyességet. Ily eset forog fenn az 

Horváth Ferencz czimz. örsvezető, Pál János, .betörésmelltesD pénzszekrényekkel szem-
Kdroty, Kis Imre II. csenclőrök és Novák ot ttlllyaleyőleg más lmIcsesal, mint amely 
esendŐr (tüzvésznél a vagyonmentés körül való gyí\!' által szállíttatott, nem lehet felnyitni. 
müködésükért és a gyujtogatók kinyomozása és .tiíz- és betörésmentes pénzszekrények» -nél 
tóztatása körül kifejtett tevékellységü.kért). minden zárhoz három kulcsot szokot adni, 

Magya1'Íc8 Gábor csendőr (egy veszélyes b kö)dil egyet a tulajdonos magánál hord, fl 

ezigánybandának kézrekerftése és az orgazdák rendesen magában a pénztárban tartja és 
mozásánál való sikeres közremftködéseért). pedig valami biztos helyen, esetleg 

A fajsZl: örs legénysége, (a ' megbizható ismerősénél szokta letétbe 
buzgó és lelkiismeretes teljesítése, az ezen három kulcsot bizonyára new a gyá. 
előfordult közbiztonsági zavarok gyors kiderítésc csinMja. hanem munkásai és bárha azok 
általában eredményes szolgálatért). 

Horváth János csendőr (egy veszélyes betörő 
gállybandának kinyomozása, letartóztatása PS a 
jelek kézl'ekel'ítésénél n"ló közreműködéseért). 

Dr. Hans Grúss,~ gráczi c~. kir. ügyész-helyettes: 
für den Ansforschungsdienst der k. k. Gen

és .Handbueh für Untersuohungsriohtero e~o. 
könyvei nyomán. A szel'ző engedélyével. 
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tl,ljeben megbizható emberek. lllPgis nincs kizltl'Y:l. 
az eshetőség, 11?gy köztük is találkozik valami gaz. 
(;1;1her. :a:a az Ilyen egy pénzszekrényhez megesi. 
Jlalta aharom lmlcsot, ki akadályozhatja me" öt 
ahba!l, hogy még egy l1egyediket is készítsen és

b 
azt 

llla.galla.k megtartsa ? 
Ha most mó,r ezen ember eo'}' jókora csomót ily 

"1J,egyedik)) kulcsokból magának megszerzett, akko'r 
m,:r ahhoz nem kell nagy ügyesség, hogy lll. a 
gyn,rban alkalmazott esomaO'olók háziszol"ó,k Htb 
ú1jó,n . ki tudja, hogy ama bizony~s pénzsz~krél;ye: 
ket kI yette meg, azok hovó, szó,lIíttattak? Persze 
l,r, , a r;énzszekrények nem adattak el közvetlenül II 

gY,aruol, hanem eladás yégett valamely raktíll'ba 
~v.allfttatll~k, akkor neki érintkezésbe l,ell lépnie 
l'z en raktar valamely alka,llllazottjá,al a mi azon. 
ban nem lesz oly nehéz dolog. ' 

De h~ a lakat~s egyszer tudja, hogy ki vette llleg 
"zon IJBnzszekrenyeket, melyeknek tartalék· kulcsai 
<\.z Ő birtokó,ban ,annak, akkor csak arra keH töre. 
l~eelllie~ hogy. ezen hó,zak egyikébe bejuthasson. pl. 
,\llaneloan lllmt cseléd, vag;y pedig valami kijavít(~b 
n l·gy helyreá1lító,s eszközlése czéljából mint kézmü. 
\·es, vagy mint kéméllyseprő, léo·szesz· YaO'y ,"ív.. 
\·ezetéki eH en őr stb. Ha sehoO'y~em sikerÜlne az 
il~ető házba jutni, akkor szeretŐje lesz a szakó,cR. 
l1enak vagy szobaleányna.k, szóval valami útOIl. 

ll:ódon mégis od.~ v~szi a el~lgot, hogy leg'llább 
p,ar }.)lllanatra II Jol ~smert penzszekrény közelébe 
te.rl~őzhes~en, s ~la mal' egyszer annyira van, akkor 
kI IS nyl~Ja a penzszekrényt, mert hogy mikép kell 
Q, negyedIk kulcs csal bó,nni, azt biztosan nem felej. 
tette el. 
, A~ér,t ne~ aj~nlható ~lé$gé azoknal~, kik pél;zülwt 
es ertekpapu:Jalkat betoresmentes penzszekrenyek. 
ben akarják tartani, hogy két különböző O'yirbM 
v~.sároljanak . egy nagyobb és egy kisebb pé~lzszek. 
renyt es a kIsebbet helyezzék el a nagyobba: akkor 
ll~m haszlló,l II betörőnek a negyedik kules, mort 
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, lm fe l is nyitotta II nagyobbik 8zokrényt, a kisebb
hp?, mely mó,s gyárból van, nincs meg a kulcsa. 

:\. legtöbb esetben azonba,n a betörő az erőszakra 
é, ~I!.iát ügyességéro van utalva. 

Ha. e részben első sorban az úgynevezett függő
InkIItoklIt veszszük szemügyl·e, azt fogjuk tapasz
tnlni, hogy ezeknél hamis kulcsok alkalmazása rit
kúhhlOn fordul elő, mint oly z árakn ál, melyek az 
njltíflíba be vannak eresztve vagy az 'lj tóra vannak 
csnl"llrva; nyilván azon okn:1! fogva, Illert függő laka
toklHH erőszakkal sokkal könnyebben lehet valamir0 
menni. 

E részben abetörőnek renclkírlH nagy hasznó,ra 
\·nn az emberek megfoghatlan gondatlansága. Gyak

ran ugyanis észlelni fogjuk, hogy 
a pánt melyen a lakat csüng, 
egyszerüen be vlOn dngva az ajtón 
fm't lyukba, a nélkül, hogy b-nél 
szét és le lenne hajlítva s így 
valóban nevetséges látvány, ha 
ily pánt fülecsén (t· nál egy jó és 
él,tékes lakat csüng, mely csak 
arra szolgál. hogy a tolvaj azt 
kényelmesen megfogJ,lassa és a. 
pó,ntot kihúzhassa, Ep oly gyak
ran fogjuk taló,lni, hogy a laka.t 
kiálló iye erősen és tömören 
van dolgozva. hogy ne lehessen 

lerCSl!olni, de a pánt fülecse oly vékony, hogy a 
toh'aj nem is vesz reszelőt kezébe, hanem haralJó
to~óval lecsipi. 

Ha azonban a pánt jól meg van erősítve, szét 
nUl hajlítva és azután mindkét felé legörbitve, akkor 
1\ tolvaj igyekezni fog a lakatot lecsavami. Ez igye
kc'zotébell nagy használ"a vanna.k az úgynevezett 
IJlIlf·rikai lakatok, melyek kerek alakúak és igen 
luagas ivvel vannak elló,tva. Ezek l"enc1eSell igen jól 
,anna·l;: készítve és szel"kezetiik is olyan, hogy ritkó,n 
habonJít egyiknek a kulcsa a másil,éhoz; ele a ki-

14 
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l1yuló ív, a lakat egész alakjánál fogya, igen magas, 
minek következtében a fi:ilecs és lakat között, llla· 
gában az ívben na,gy üres hézag támad, melybe n 
tolvaj könnyen bedughat egy oly erős vasrudat, 
hogy a,nnak csnpán forgatása által a lakatot lecs:\· 
varhatja. 

Minden esetre jól meg kell a csendőrnek nézni n 
tolvaj által követett eljárás módját, mert abból több· 
nyire következtetni lehet a betörő természetére és 
egyéniségére, valamint meg lehet határozni, hogy 
mennyire volt tájékozva és mikép szokott dolgoZlIi. 

A mi a?i olyan zárakat illeti, melyek az ajtófl\ha 
be vannak eresztve vagy az ajtóra csavarva, e:r.eket 
lb betörők rendesen hamis lmlcsokkal szokták ki· 
nyitni. Vajjon a zár ily módon tényleg kinyittatott·e, 
azt csak D, lakatos fogja nekünk egész biztonsággal 
megmondhatni, valamint azt is, hogy miféle hUlllis 
kulcsot ha,sznált a tettes. De azért nem kell álli a7.t 
)5ondolnullk, hogy az ily fajta betörő egész 1'ak(l5 
hamis kulcso\- s?lokott magánál hordani, mert agya· 
korlott és ügyes betörő a legkezdetlegesebb eszkö· 
zökkel, egy görbe szeggel,' rlróttal vagy kébs",l is 
képes az ajtóz:í.ra.kat kinyitni. Egy hirhed~ betörő ről 
azt állítja a krónika, hogy a legnehezebb lalmtokat 
iR egy darab fával és zsineggel ki tudta nyitni. 

Másrészt azonban az úgynevezett nemzetközi bp· 
törőknél gyltlm:m találhatni igen csinos, tart!tluw, 
és ügyeSÚl1 készített betörési eszközgyüjtelll~Il'yt. 
Egy ilyen betörőnél a renclőrség egy kis bár~llll,\" 
tartú,lyt talált. u' milyenben az orvosok m(í.szerriket 
szoktak '~ar\-ani; de ezen tartálY tele volt a leg-nno. 
mabh betörő, illetve zárnyitó "eszl;özökkel, J~ól'yd, 
oly ügyesen volt~,k kigonc101va és oly finomall ki· 
c1~lgo7,\"a, hogy ezen gyüjtmnény birtokában a betiil'ö 
alIg juthatott volna oly helyz etbe, hogy lt sl<:likHége, 
eszközt a gyűjtrményben nem találta volna llieg. 

A mi a most hasznábtbml leyő tüz- és betlir" ,,· 
mentes pénzszekrényekeu alkalmazott ujabbkori. ""k· 
szor igen leleményesen kigondolt znralmt illeti, 1tz.,k 
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s~erk czete annyira bonyolult, hogy azok leh'ásával 
nelll foglalkozhatunk ; előforduló esetben ugyis csak 
szakórtö miUakatos képes és az se minden esetben, 
véleményt mondani. Csak azt akarjuk megemlíteni, 
hogy itt sem szükséges ám, hogy a toh'aj mindég 
,nlullli leleményes betörő eszközök birtokában legyen ; 
"IIUllll,k, a kik azt állít ják, hogy a legjobh, csak 
szÍtr:LS :Utal nyiló zár is bizonyos mennyiségü g 

üf:yeHen összeállitott tükkel avagy fecskeudőből a 
kulcslyukra alkalmazott felette erős vizsugtír által 
is felnyitható. 

I:elllles6n azonban az e fajta betörők is a YÍszo
nyokhoz képest igen gondosan és bőven el vannak 
látm betörő szerszámokkal. 

"Iost még pár szót a tüz- és betörésmentes péllZ
szckt'ónyek feltöréséről. A ki az ily pénzszekrények 
feltörésével fogbllwzik, annak ne.mc.sak kiyálóan 
erös elllbernek kell lenllie, hanem nagy míiszaki 
üliyességgel kell birnia és azonkivül meglehetős töke 
felett rendelkező vállalkozónal. is kell lennie, 
mert fl betörő eszközök, melyekre szüksége vun, 
igen finomak és igy beszerzésük tetemes pénzbe 
keriil. Amaz idők, a mikor a betörő a Yasládakat 
kÖl.őnöéges vasfúróval kiít'u'hatta és a nyert lyukat 
ki. cHiptetővel kitágította, már rég elmultak. A pénz
szekrények betörésével foglalkozó tolvaj ujahhkori 
icls7.crelése térfogatra nézve kevés helyet foglal pl 
~s r~y kis kézitÍLskában is elhelyezhető. A legfon
tosabb szerszám, mely a többinek is egyuttal tÍtm
pontul szolgál, egy összerakható feszítőrúil, lllel~'lyel 
hihetetlen erőkifejtést lehet elérni. 
Időközben azonban a pénzszekrény gyárosol. sem 

Ily n~cldto.k. Mindenek előtt odatörekedtek, hogy olyan 
szekn~nyeket állit s anak elő, melyeken a harapófogók 
talJlpontot nem találnak és így létesültek az egy 
,lnrabból forrasztott pénzszekrények. Hogy a fúrás 
tS ft rurt lyuknak csiptetővással va16 megnagyohbí
i:isa lehetetlenné tétessék, no gyárosok aczélpánezé· 
lokat alkalmnztnk, melyek nlinden ft'trá~i kisérletnek 
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dlellt állta.k; de""-miut:ill a.z ily lemezek igen töré· 
k enyek és így bármely lmliLpácscsa.l betörhetök, <IZ 

.v:zéllemezeket kovácsolt "",\slemezekkel ossz?forr~~s~. 
t ották, milLlta.l a fÚl:ával és kabpácscsal va.lo betOl'cS 
lehetősége ki lett zárva.. 

De a tolva.jok sem ma.mc1tak ám veszteg! A,t~p!ts~' 
t alt betörő durranó léggel töltött olvasztolampat 
h ord magával, a milyennel a bádogosok sZ~,kt,nk 
aolgozni. Ennek segélyévél 10-15 percz alatt kozoH' 
ség es lemezeket annyira megdolgozhat~ hogy ~ szek· 
rényen oly nyil:í.s támaclt, melyen m,!tga IS bebuJha.t~n: 
Szilárdabb szerkezet mellett termeszetesen a betoro 
lla.gyobb ellenállásra tl1lál é~ óra hosszl1t is kénytelen 
dolO'ozni, mig eredményre Jut. 

.\legujl1bb és legbiztosl1bb óvsz~rt a. pénzsze~l'él1yck 
megóvására a villl1mosság nyuJtottl1. Egy, ugy,esen 
lüeszelt készülék segélyével a pénzszekreny ~,ss1.e 
v!tn kötve az őrök szobájába.n felállított ébres~towl; 
a. mint a pénzszekrény a legcsekélyebb mel;vbeu 
meO'rázkodik vagy a szekrényhez az olvas~tó l,ruupa 
\:í.ngja él' vagy az összekötő drót megsz,a~lttatl:;:: ti,! 

éln'eszM azonnal megazólal és a tolvaj Jelenlete cl 
van árulva, 

Hogy !t betöl'ők ezen lelen~ényes , '.." 
szemben, hogy fognak viselkedlll az meg a JOvo 

DJ Behatolás lllás módon. 

Azon esetek, melyekben a beh!ttol~s nem ,az !l'jt,?ko~ 
és !tblakokon keresztül, sem falaI, es p,adl~~;: attol'ese 
folytán történt, a mikor tehát !t tolvaj utJartit];a:áhbantr 
leken és azután 11 padláslépcsőn á~ v~tte, 
forc1ulnl1k elő, c1e még sem ~ly rItkan, ,a, 
az ember gonc101ná. A behatolas ez~n moc1J 
akarunk különösen is figyelmeztetnI, mert -
némileg ügyesen történt - nyomokat nem 
hátra mivel - hogy egy reggelen a padlás 
vaO'y'az árnyékszék ajtaja nyitva ,találtatott, 
l'e~c1esen senkinek sem tünik fel, Illetve 
sem szokott utóla,g emlékezni. 

Pedig az ily módon keresztül "itt lopások -
Illiután más lehetőség kizártnak látszik - renc1esen 
II szegény cseléclekre fogatnak reá. Egy:í.ltalában 
kgtöbbnyire a cselédek vádoltatnak igazságtalanul 
lop,isok elkövetésével; mindegyikünk emlékezni fog 
ol,r esetekre, midőn elveszettnek hitt holmik ismét 
előkerültek vagy mások általlopattak el, hogy akkor 
rendesen első sorban a cselédekre irányult agyanll, 

Ennek magyarázata igen természetes is: tegyük 
fel, hogy a házbl1n valami értékes holmi eltünt, 
n szobaleánynak tuc10mása volt !tl'l'ól, hogy hol 
szokták a kérdéses t:í.rgyat to.rtani s mh'el a leány 
csak nemrég állott be szolgálatba s igy nincs is 
luég kipróbáh'a; természetes, hogy a lopás gyanuja 
II szegény leányra irányul, - mert hogy más 
t\llmj a kérdéses helyiségbe észrevétlenül mikép 
jutlll,tOtt \"olnl1 be, 'azt a k:í.rosult korlátolt képzelő 
tehotsége nem birjl1 felfogni, 

Ha tehát olyan eset fordul elő, hogya. lopás el
kii\'ctése annyiban kimagyarázhatlan, hogy ki nl>lll 
deríthető, mi módon juthatott volna egy ideg!'ll 
!o!n,j a házba s így!tz egész gyanu a máskülönben 
fedhetIon és egyébként gyanutól ment cseléc1ekre 
irilll)'ul, 'Ikkor nem fog árto.ni, ha fontolóra yesszük, 
mjjoll a tolvaj nem·e jött a házfec1eleken keresztül 
I'ugy a,z árnyékszék csatornáján át, Az is előfordult 
m:ir, hogy egy kéményseprő a. kéményen át mászott 
\'0 egy szobába, ott nagyobbmél'Yű lopást követett 
cl és zsikmányán1.l ismét a kéményen át t{wozott, 
Természetesen ez csak oly házban volt lehetséges, 
n hol ti kémény elég tágas volt, mert a mostani 
új hllzak kémény ei sokkal keskenyebbek, sem hogy 
azokon valaki átmászhasson, 

BJ A zsebtolva.jlás. 
Ha a zsebtolvajlisokról akarnánk értekezni, !tkk Ol' 

egy sereg adom:1t kellene leü'nunk, a mint azok 
mindcnféle elbeszélésekben, rémtöl'ténetekbell és 
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naponta a napi lapokban előfordulnak Ez ugyan ,J.,7, líltalános eljó,rás természetesen mindi" u"yanaz 
elég nlUlatságos olvasmányt llyujtana, de a csend6r w.1l~_lllI:. a~ illető;llek előkelő vagy legalább n~m fel
aligha tanulna belőle valamit. A legnagyobb részél ~uno kulso megjelenést kell mutatnia, a kiszemelt 
az ily fajta, többnyire tréfás hunczutságokno.k mind· ~dozo.~ot elegendően meg kell figyelnie s lehetőleg 
egyikünk ismerni fogja., de a zsebtolvajlásnak yaln- UZOl.I kabátzseb et, melyben a pénz van, ki kell kém
mennyi módját kiismerni, teljesen lehetetlen, meri 1~1~I.Azu~,án.pedig azon fordul meg a dolog, hogya tol-
mi csak a véletkllstlg, a tolvaj ügyetlellsége ,aJ II kello pIllanatot megragadva, - ha lehet - a se-
beismerése folytán kiderült müfogásokat g,Meta lega~almasa.bbpon~·aáll~tsa, a zsebhez valóju-
mig azok túlnyomó többsége a beavatottak tastsz~ba~dategye ~s azutan az ugynevezett «olló»-vá 
a zsebtolvajlásoknál egyáltalában mindunta1an aluklllo k~z~el, ~ klvánt tárgyat a zsebből ldvegye. 
és ujabb fogások eszeltetnek ki, úgy bogy A~ ',ollocsmalas» (tolvaj nyelven: Scheremacben) 
nagy része még a jövő titka: mi azokat abb?l ~~ll" hogy ,~. mutató· és középújj kinyujto.tnak, 
ismerjük és :így senkit sem tehetünk azokra a to.bbl h~rom uJJ pedig, melyek ezen műveletnél 
messé. iulaJd.onkepen csak akadályoznak, szorosan a tenyér-

A mint valo.melyik fogás köztUllomásó,r~ v,m hez simulnak; most a kéz - háttal az áldozat teste 
a lapok kiirták, akkor azt a kitanult ZSP.h1~oh·alli'. 
bizonyára nGm fogja többé alkalmazni, 
fortély kieszelésén tört fejét, mig az elavult 
az uj ollczokra bizza. Es hogy sikerül valnllli 
kit,üálnia, az bizonyos, mert ép a zsebtolvajok k 
találjuk az összes tolvajok legügyesebbjeit és 
okosabbjait, ők a legnagyravágyóbbak a tol 
között. A kinek nincs különös kézi ügye,' for,clulva - akkép csúszik be a zsebbe, hogy 
nem elég fürge, nem képes hidegvérét 1l1,e.<l"15ri[niií.,. az az ,Il!dozat testétől elhuzatik, nehogy a kéz a 
nincs éles szeme és emberismerete, abból ~~tet ermtse. Ha má.r most a második és harmadik 
lában nem válik ({tisztességes» zsebtoh-aj, mert ~ak hegyeI a pénztárczá.ra akadnak, akkor a két 
az idézett tulajdons,ígok nélkül képzeh~i sem IIJJ anllyll·n. szétterpesztetik, hogya tárcza az újjak 
De a melyik mindeme tnhtjdonságok felett 
kezik, az olyasmit fog véghezvinni. 
olánml. A kiváló zsebtolvaj úgyszúhán 
kötcsségének tartja ügyességével úgy társa.inak 
a közönségnek és a hatóságnak imponáini és 
untalr.l1 Y'llami ({ujat» nyujtani, a miről 
ma és talán a jövőben is sejtelmük sincs. 

A leghirhedtebb zsebtolvaj okról általó,bn.u 
yan, hogy egy újabban kieszelt fortélyt csuk . ,k.özé jusson. Némely zsebtolvaj az ollót akkép 
néhányszor al1mlmaztak és semmi esetre Rem ~ID~IJl\, ,~?gy ~so.k a hüvelykújj, simul a tenyérre, 
ték Wbbé igén~·be, ha n.z valnmikép l1l1'Dm.ás~I~"j!~ :löbb, 4 uJJ pedIg kinyujtatik. (Abráink az ollónak 
lett. t módját mutatják). A tolvaj mií.vészete 
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m ost már abban nyih-ánul, kogy a tárczát az rom\cscn fellelhetünk, ha csu,l;: az illető nem tetteti 
húr akkor meg tudja ragac1ni, a mikor a maglLt iukább ostobának' és együgyűnek. 
eSt.k az újjak körömizü.letei közt van; miut:'1.ll Ha a megtörtént lopás keresztülvitelét kell meg-
m Blyebben kénytelen a tol-mj kezét a zsebbe állapítanunk, akkor igen ajánlatos a zsebtolvajlásnál 
dugni, annál nagyobb a yeszély reá nézye, eliifol'dnlni szokott mellékkörülményeket is számba 
nlinc1en centimet en'el szélesbedik a kéz. V' \ cnni: felvágott mellzsebeket (a kis késecskét ren-
lHlm szabad neki a dolgot elhr.mal'koc1ni, dCSCll mlami pecsétgyűl·ií.ben vagy karpereczben stb. 
t:1rcza még csak az újjhegyek közt yan fogj uk találnil, lecsipett óral:1nczokat (a tollkésbell 
közben kicsúszik, akkol' erőlködése hiába Ü~yC~l'll elrejhe finom, c1e erős kis harapófogót fo-
Tenc1esen rajta is kapj ik. I(lluk föllelnil, hamis kezeket az ölben (mig a Ya-

Az o1l6c~inlílás tehát a z,;eb'Golyaj főeszköze ~ am! ló,l i kt,~ a lopást elkövette), mesterségesen előidézett 
fogás, mely a legtöbb gy,ü:Ol'latot igényli; dc RI légyszul';1sokat (melyeknek az a czélja, hogy a ki-
ügyes és gyakorlott zsobtolYnj k';pes a.zntáll a kél szcmclt tí.l<1oza.t a «legyet .. elkergetni igyekezzék, 
újj hegyéyel eg~- nehJz pénztárczát sokkal jobbRn miídtal figyelme a tolyaj múködtÍsétől elvollatik I, 
megtartani, mint mi egy papiroslapot. ügyetlen \'iselkedést, miközben a tolvaj sziya,rgynj-

Innen Yan, hog~' a kilÍr<1emüH zsebtol\'aj az tás ra tüzet kért, - lökéseket, - állítólagos piszok 
nt.k csak akkor tamí.csolja a zsebtol\'ajlást, ha lctigztít:ísát és száz meg száz más ht\sonló fogáso-
l~eskeny keze nm s killöllösen, ha a kat, lllol~'ek amúgy is ismeretesek_ Azt azonban 
!'!jleg a középújj hosszát eléri, mert korl\ntRcm szabad képzelnünk, hogy minclen egyes 
újjat az ollócsillásnál csak keyéssIÍ kell mbtolmjlásnil okvetlenül ilyesminek elő kellett 
a mic1őn az érzékeny 08 a körmök által fOl'dulni . Legbiztosabban jál' el a csendőr, ha eleÍllte 
hegyeknek egymáss'áJ étintkezniök kell. Enn Dlilll1ent, még a legvalószinűtlenebb c1olgot is, lehet-
oly ember, kinek keze nem felel meg ezon ségesnek tílrt; ha a dolog egész íolyamatá.t, min, 
llrtlmalmak, a zsebtolvajlásban alig fogja. denuol, mindennel, a mi az előtt és azután történt 
..-inni. dz nnalmílssá.gig határos részletességgel elbeszél-

De az ily kin'Lltsf'g03 k~z sem él' semmit, ha nom leti magának és azután minden, még a legközömbö-
~yakorolja magát, ha nem óyatik llleg l1eh~~ sebb pontját az elbeszélésnek is a lopással valamiké1l 
k{~tól és olajjal nem clöl'zsöHetik mil1C1ennap. ö.sr.cfüggésbe igyekezik hozni s ene vonatkozólag 
" yulékony és hajlékony marac1jon. mérlegeli, valamint, ha a gyanusítottal a legbeha-

Ebbül kifolyólag 19 en ajánlatos mintlen ~'! .'O~IIOl'''' ", 16bbnn foglalkozik és belőle kihozni iparkodik, hog~' 
y njlú,ssal yii,c1olt egyénnél. - kivált ha YíllaUli mit PS mennyit lehet felőle tartani, illet\'e mire ~ 
['Ö S ügyességgel elkövetett lopásról yan szó - . mCIlIl~'il'e képes. 
kezeit megYÍzsgálni; a zsebtolyajoknál (éllllg,v A scgcldet illetőleg már emHtettiik, hogy a leg-
a hamis bírtyí,solmú,l) u3'yanis majtlnem k kÖ7.öll~égo~ebb vásári zsebtolvajtól a legügyesebb 
nélkül feHünően keskeny, finom kezeket múti zscbtolvajig, mindegyikük segéddel szokott 
újj!1kkn.l fognl1k találni;' kiUönhel1 llcdig dolgozni; csakis a remekelő mestertolvaj nem sze-
{q·tani a fennebb emlitett többi tulaj reli zsákmányát máss!1l megosztani s inkább egye-
figyelni: üg~'e ,> fellépés, gyors elhatlÍ.l'oz:ls és dül dolgozik. 
"zem mind ol~- dolgok, melyeket a zschtolnljokn 



ej A belopód1tás. 
Valamennyi lopási módszer közül egyik úton scm 

kerül annyi vagyon illetéktelen kezekre, mint fl. la· 
kásokba, szállodákba, boltokba stb. való belopóc1zlÍ1 
áltaL Dc ehhez jó előkészület szükséges, tovú.bb& 
gyors elhatározás a kellő pillanntot kihasználni és 
lélekjelenlét, t. i. hogy rajtaérés esetén gyorsan és 
elfogulatlanul valami jó ments éggel tudjon előálluni. 

A belopódzó tolvajok között gyakran találni spe· 
cialistákat, kik szokásból vagy előszeretetből, "agy 
mivel az első ily fajtn. lopásuk sikerült, sohascm 
lopnak má.skép, mint egy s ugyallazon meghatáro· 
zott módszer szel'int. 

Igy többek között egy tolvaj csakis padl.í.sokra 
járt lopni, de ott azután jól megszedte magát. Min· 
den ilyen fosztogatása alkalmával mindig ugyan· 
azon módszert használta. Legszivesebben járt szép 
vasárnapi délntánokoll lopni, a mikor feltehette, 
hogy a háznak legtöbb lakója nincs otthon. Semmi 
más eszközzel, mint néhány hamis kulcscsal fel· 
szerelve és bottal a kezében lassan felment a lép· 
csőn s ha valakivel találkozott, egészen elfogulat· 
lanul X. nevü tanuló után kérdezősködött. Ha 8 
lépcsőn senkivel sem találkozott, akkor felmcni 
egész a pacUásnjtóig, azt gyorsan és ügyesen kinyi . . 
totta s miután azon belépett, maga után ismét be· 
húzta, a nélkül azonban, hogy maga után bez{~rta 
volna. A magával hozott botot belülről az njtónnk 
támasztotta, hogy az esetre, ha valaki más a llad. 
lásra találna jönni, az ajtó kinyitása következtében 
a. bot a földre essék és őt az ez által okozott zaj 
erre figyelmessé tegye. A padlásra él've, előbb szemle 
aló' vonta az összes ott felhalmozott holmit, a miL 
elég elővigyázatlanlll a lakók ott tartani szoktak: 
a fehémemií.t, nyál'on a téli ruhákat, télen a nyllri 
ruhó,kat, lábbelieket, edényeket stb. Azután kikere· 
sett magána.k egy kézi bőröndöt, a melyet városok
ban maj dnem minden padláson találhatni, azt meg-

~HJ 

tÚllltr a leo-értékesebb holmival, a mit előtalált és 
azután füty'th'észve s lehetőleg lassan lement ismét 
fi lépc~őn. 

.Ütll,ltÍ.nosságban így jál' el valamennyi belopódzó 
tolmj. Nagyobb városokban mint küldöncz, teher
hordó ruhatisztító, bolti inas, koldus állít be, de
olvkol: mint előkelő úr vagy mint egy idegen, a ki 
ai ott dívó nyelvet l'osszul beszéli, majd mint he
lyet kereső cseléd, mint gyermekkertésznő, mint 
bába mint előkelő úrhölgy, szóval mindenféle csak 
elkél;zelhető alakban és formában. A legelső ajtót. 
a melyhez él' és nyitva talál, vagy amelyet előbh 
már kikémlelt, kinyitja és belép; ha a szobában .11 

lakúk köz"lU valakit előtalál, akkor kérdez valamIt 
tőle már a szerint, a milyen alakban fellépett; ha. 
pCdig senkit sem talál, akkor lop s pedig mindent, 
fi mi épen keze ügyébe kerül. 

Ha II belopódzó tolvaj szállodákat sz~melt ki ~ií
ködéRC szinhelyeül, akkor rendesen előbb legalabb 
rövid iilőre vo.lll,mi allmlmazást keres a szállodában> 
hogy ll, Mziszokásokat kiis~erje, es~tl~g .. a kul~s
lyuknkI'ol lenyomatokat készItsen és külonos nehez
séaekkol meabarátkozhassék. Most már beállít a 
s~Xllot1ú.ba va"'ay mint valami cseléd levéllel a kezé
ben, mgy mint előkelő úr, ki fl, szállodában lakó 
egy "cnc1éget meg akaI' ló,togatni, gy~rsm: els~lTan 
fi velc szemben jövők mellett, vagy előkeloen, ugyet 
scm ,"otye reó'juk, halad el mellettük ; a mint azután 
I'Rlnmelyik elhagyatott folyosóra ér, a nála levő fő
knlescsal kinyit egy szobát és elemel, a mih.ez csak 
hozr.ílfér. Ha korán l'eggel talál ~etoppanl1l a szo~ 
bába 11 midőn a vendég még alSZIk, akkor valallll 
küldÖncz, ruhatisztító, tyúkszemv~gó, borbély, fod; 
rásr. stb. szerepét ölti, halkan lepeget és suttogo. 
han"oll folyton «jó reggelt» kivó'nva, hogy elfogu
Jatl~lllllk ló,tszassék ha esetleg az alvó vendég fel .. 
ibrcchw, előrehalad az éjjeli szekrényig, honnIUl az: 
orát és péllztárcz:í.t elveszi és ismét eltávozilr szép 
csöndeRon, l~ hogyan bejött. 
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. lI:IiJ;dkét neille a belopódzó toh'ajoknak már ~ok lehet kinyitni, ha belülről nincs a zárban kulcs be-
Jgazsag:talan gyanusításra szolgáltatott alkalmnt. dugya, ennélfogva emberünk első sorban arra töreke-
mennyIben az általok elkövetett lopásokkal dett, hogyazárból a belülről bedugott lmlcsot eltávo-
.azok végrehajtása amegmagyarázhatlall»-~ak Iitsn. E czélra egy finom, sajátságos ala.ku aczélfog0t 
fel, l'endesen a cselédek gyallusíttattak. használt, melyet 

Bolto~ba belopódzó tolvajok csak oly kisebb árá· ~ -=o kivülről a kulcs-
~~ltoknal szoktak. müködn~, a. hol időközönként, p!. ' =ra:; lyukba iolt be, és 
Jelben, a bolt /elugY,elet nel~ul marad, mert a tulaJ' .• mindenek előtt 
dO~:lOS a mellekszobaban ebecIel stb. Ezen fajta tol. egy, a legfino-
vaJok lehet.ő~eg csendesen nyitják ki az ajtót, az mabb aczél sod-
-es~tleg az a.1tom alkalmazott csen"'őt bot jukkal fdlro. ronyból készült hurkot a kulcs fejére megerősíteni 
tolJák, megragadjá.k a pénzes fiókot va"'y e"'yéb ér. igyekezett. A mint ez sikerült, akkor a fogóyal mt>g-
té~res ár.t~t és ép oly észrevétlenül odébb állanak. 8 ragadta a kulcs fejét és addig forgatta, mig almles 
Illmt beJottek. taraj a [\ kulcslyuk irányába jutott, a mikol' is lehetővé 

A bel?pódzó tolvajok között is találkozik . vált a kulcsot a lyukból kitolni és a sodronyon lassan 
·olyan, kl rendkh-üli ü"'yesséO'O'el . a fóldre leereszteni. Ha nem sikel'ült véletlenül a 
lopásokat visz Yé"'hez~ bb sodronyt a kulcs fejél'e erősíteni, akkor nem maradt 

Erre nézve a kÖvetkező esetet akarjuk felhozni mns hú.tra, mint a kulcsot egyszerüen a knlcsl~'nk-
, Egy :~sz,ánt to~vaj, kinek lelkét gyilkosság is ter. ból kilökni, de akkor jó darab ideig várnia kellett. 
üelt;, kl~emlellll szokta, hogy valamelyik gl\zdng mig llleggyőződött, vajjon a földre hulló knlcs 
csala.d lll.lkor szokott este a házon kivül mulntni. okozta zajt nem vette-e valaki észre. 
A. lllll1t SIkerült megtud,nia, hogy az általa ,Hl(oZ!HUl A kinyitott ajtón azután a tolvaj, természetesen 
krszemelt család egy estét valami bálon késői ezipll nélkül, belépett . a lakásba és egy sötétvörös 
Yersenyen, esteli tá.rsas ebéden stb. foO' 'tölteni ellátott lámpa fényénél átkutatta a,z ahó· 
.as~e ka~uzár:í.s előtt belopódzott a hfzba és ' ,Utal lakott helyiségeket és elvitt minilent, 
-al?re kIszelllelt rejtekben elrejtődzött a mit értékeset talált, 
llllg a család hazajött és már oly hosszu idő Az illető azt állította, hogy a vörös fénytől az 
hogy feltehető volt, miszerint a családtaO'ok alvók soha sem ébredtek fel, sőt ellenkezőleg még 
llyu~alo:ura ~érteJL A zsiv{my, alTa számított, mélyebben elaludtak . 
. !Joz Ill~tok faradtak lesznek es mélyen elal A lopás elkövetése után természetesen leYette a 
Y:1lamInt arra is, hogy mindama ékszereket lJ.H.,. v,,,,., a kulcsról a sodronyt, a kulcsot belülről ismét 
.::1·z este maO'ukon viseltek lefekvés előtt ' bedugta a zárba és így reggel, midőn a károsultak 
mindjárt elt enni, hanem' az asztalokon és a lopást felfedezték, elámultak, mert nem képzel-
ny ken. szerte-széjjel elszórva fekve ha"'vják. hették, mikép jutott be a tolvaj a bezál·t szobába. 
. A mll1t tehát a kellő pillanat elérkezett ("Y,, 'ri,.7ii.~.. . Hány ilyen lopásért szenvedett meg sok ártatlan 
lS a lakás ajtaját nyitotta ki. Az ajtóka't rondcsen cseléd! 
.:1~kép szokás belülről bezárni, hogy a kulcsot 8 
h:1~'bD;n megfol'dítjuk és így a zárban bonha 
.'\Ílutan ao:onhan a zár:1t hamis lmlcscsrtl csak UKI.Of,:ltllhl..·. 
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, szlÍmtalan apróságokat eltnlajdonítson, mely Hegl 
D) Vásári és bolti lopas. szokás'.nak valósziniUeg sohasem lehet gátat vetni; 

Hogy mi módon szoktak vásárokon és boltokban ezen apró tolvajl:1sok azonban az egyes gazc1ákat 
lopni, azt mindegyikünk tudja és hogy mlLCSlJaa,. nem klÍl'osítják meg érzékenyen: főfeladatullk a 
'szerepet játszanak itt a segédek, azt nagyobb mérvü lopásokat kideríteni, melyeknek 
deln-ől szóló fejezetben már bővebben minden cselédet tal'tó gazda ki van té"e. 
Bál' a vásárok számban, forgalom és jelentőség esetben, a midőn a lopás elkövetéstÍvel 
tekintetében tetemesen veszitettek és a boltokban a vádoltatnak, az első rendőri nyomozások 
lopás minc1enkép megnehezíttetett : az ily lopások l'endesen igen felületesen közöltetik II 

még mÍlldig elég gyakoriak. ' : «Ez vagy amaz a házban eltünt, - hogy 
Ily vásári vagy bolti tolvaj tettenérése esetén fi idegen ember elkövethette volna, a helyi 

fődolog, hogy lakásán va.gy a hol bárcsak futólag viszonyoknál fogva ki van zárva,-a cseléd 
szokott tartózkodni, rögtön házkutatás tarta.ssék i csak rövid ideig van a házban, - konokul 
.azután lehetőleg gyorsan ki kell nyomozni, hog,\' - holmija.inak megmotozása eredménYl'e nem 
kivel érintkezett az illető az utolsó időben, mert nz - ideje és alkalma volt a lopott jószágot 
ily tolvajoknak majdnem mindig van legalább egy - letartóztatva belrisértetik,» 
bizalmas emberök, kinél a lopott holmikat eh-ejtik. Ha és lelkiismeretes csendőr nem fog íg,\' 
behát sikerül ezen bizalmas orgazc1át kikutatllÍ, akkor i mert hál' az eset igen egyszerünek lá.tsúk, 
n. nála megtartott házkutatás rendesen meglepő ered iU, midőn egy szegény szolgáló egyedüli kincsé· 
ményre fog vezetni; néha oly sokféle és nagymen~yi. fi szahadságáról és becsületéről yan szó, [\ leg· 
."égü holmit fogunk előtalálni, hogy p,z ember sZl1l~e elővigyázattal és legbehatóbb gOlldossággal 
illbámul, mik él) "olt lehetséges mind azt oly rövId ' s nem mindjárt n károsok elfogult 
idő ,üatt összeharácsolni. meg biráI ás nélkül valónak elfogadnia. 

De azután azt kikutatni, hogy il. talált holmik nem is állapíttatott meg, vajjon az 
közül mi, kié: az már igen nehéz dolog, sőt ha, a nem·e lett rosz helyre téve vngy nem·e 
holmik vásári lopásból eredtek, olykor lehetetlen lS. el, \"!\jjon e lopás nem·e tartozik ama kéllyes 

közé, melyekben a gazda saját gyermekei 
E) Házi, lO'1~ás. feledkeztek meg magukról s loptak, 

. on nem'e volt lehetséges, hogy a l()p{~st 
Ez bizonyos tekintetben valamennyi valami idegen személy követte el s 

a legkényesebb, a szolgáló eddigi előélete nem·e teljesen 
A mint már ismételte n említettük, egy irányban . Az, hogy móg csak l'ö"id ielő óta elol-

~em történik annyi igazságtalan, hamis gyallusítás, házban, nem képez gyanuokot s hogy be· 
mint ép a cselédek ellen; dE' azért tény, hog,\' sok J?,i'ÁS,lrnlni volt ava,gy egyébként szolgálatából ki· 
cselécl van, a ki yalóba.n lop. Még a «legbE'csülctcsebb. "Q,I"'"" J"'''M' kint járt a városban, aa mikol' alkalma 
cseléd sem irtózik attól, hogy gazdájától bE'vásár· lopott holmit eltüntetnÍ» nem róható fel 
lások alkalmával, vagyakitisztítandó ruhr,kból a nélkill, hogy minden lépése kinyomoz· 
apróbb p~nzösszeget, továbbá élelmiszereket, szivu· . Igy tehrLt tulajdonképen a káros bemondáslLn 
!'Olmt, "alTószel'eket, kelmehnlJar1ékokat ~~ egyéb még semmi gyanuok sem merült fel és daczára 
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ellllek az ügyetlen csendőr már le is tartózto.tta a szerzett, lopott pénzből, tehát az .ilyen , szenvedé~y 
. zolgálót és be is kisérte ! fenforgása fontosabb gymmok, lllmt barmely mas 

De még az esetben sem, midőn a motozás aIk al· csattanós bizonyíték. 
lll:1val a gyanusított szolgáló holmija között a lOllol! Szerelmi viszony a férficselédeknél gya~us~bb 
jószáO' meO'találtatik, még akkor sem szabad a dolgot körülmény, mint nőcselédelmél .. hacsak ez utob.bmk 
'('lhirtelenkedni, mert elég gyakran előfordul, hogy ncm öregek vagy rútak s szerető.Jük fio.tal vagy csmo~, 
más szolgúlók boszúból, féltékenységből vngy higy. Jn~l't ez esetben a nőnek o. szel'elmet meg kell fizetme 
ségből. szolgatársuk bőröncljébe valami lopott jószA· és erre ritkán elegendő II bél'e. 
gut becsempésznek. Erre yonatkozóln.g tanulsÍtgul ~llll' 11 réO'i paraszt közmondás is nzt tartj o. : "ha 
szolgálhat a következő eset:. a Ic"óny lopbott szeretője piros kendőt kltpottn, alka-

Egy vidéki grófi üsaládnál a kis gyermekek melletl IOIll?ltlÚin teluít tanácsosabb lesz kevésbé a gyanu
egy fio.tal, ártatlannak látszó, szende neyelőnő volt sitott ('seléd mint inkább szeretőjének költekezését 
o.lkalmazva., ki azonban titokban a nagyobb fiuk fi"velemmel kisérni, 
nevelőjével szerelmi viszonyt folytatott, Egyszrrre "Xllgyon fontos körülmény, ho. o. cselédnek egy n1~y 
a neveiőnő észrevenni vélte, hogy szeretője szemet ve, több törvénytelen oyermekéről kell gondoskodma, 
tett a szobaleányra, kinek szobájában a természetesen A hér u.lig elég, hogy saját szükségleteit !·ed~.zze; ha 
titkos összejövetelek a két szerelmes között véghez wlÍr Jllost még a gyermekekér~ IS kell t,artasrhJo.:yo.gy 
mentek, Féltékenység és o. boszú érzete elvakítottúk dnjknpénzt fizetnie, akkor maJd~lem kel:yszerb.ol ,lop. 
a fio.tal nevelőnőt. A grófné szobájt\.ban szerte feh6 Tapllsztalati tény, hogy II szakacsné, km ek torveny
ékszerekből 1-2 da.mbot ellop ott és azokat a szoba· telen gyermeke va.n, - fl: miről l'ent1es~n a gazda 
leány bőröndjónek alján elrejtette, A mikor is tud _ rendszennt nallonto. lnsebb adag 
gl'ófné az ékszerek hiányát felfedezte, a V "'VJ.UJ<CA és kávét szokott lopni, hogy a.z elmo.radó 
sikerült ügyesen és feltüDés nélkül úrnőjének dij miatt türelmetlenkedő kosztosasszoJlyt ki-
ját a szobaleányra irányítani a.nllyira, bákít,p. 
n, szobo.leány bőröndjét átkutatta és Feltiinően gyakorta ismétlődő eltú,,,ozás~lmt a szo~-
ellopott ékszereket megtalálta. Az erre , oálnthclyből is tanácsos lesz pontosan kmyomozm, 
hosszan tr,rtott vizsgálat során csak a· véletlen foly. ~}(rt en~}ek ritkán van más oko., mint az időközben 
tán derült ki o. való tényállás, fcll}.llllluzOtt, ös~zelopott aprósÍtgokat rendeltetési 

A házi lopások kiderítésénél is o. legbiztosabb heh ükre juttatni. 
módszer, hogy minclen mellékkörülményt a lehető Ha a-ZO{l gyanu merül fel, hogy a házban fehé~:
leCt]Jontosabban megállapítani igyekezzünk. A cseléd ncmi! lopatott pl, a mi elég gyakra,n for~lnl ~l?, 
elŐélete ép oly sZOl'gosan kifürkészendő, mint a pénz· a!ikUl' föfigyelmünket a szennyes fehernemure lra
összeg, melyet előzetesen megtako.rítva a hl1zbajövo· A háziasszony ily esetben rendesen meg
telekol' magával hozott; az általa eszközölt kiadások IJi Wlli~~ ""ilZllU"'lU"JJlJU'" ta.rtja o. fehé1'l1emü eltünését s 
lépésről-lépésre kinyomoza.ndók; a cziczomázl1s ut~ni e",'ik.másik elpnnaszoljo. pl.: miclőn - lepe-
YlLO'y a leányokat ép úgy vihet·i a bünös utra, mm~ n-"\nosúnénak áto.dtam, megolvastúlll őket 
a fél'ficselédeket az iszákosság; mindkét szenvedély· tÍ ugyanannyit hozott vissza, mel;veket m~nd-
nek ritkábban áldoznak az emberek a keservesen bdottem a szekrényb.e, honno.l1 mmclen ~lete~ 
összekuporgatott va.gyonból, mint inkább a könnyen kell!) sll,úmú lepedőt lnvette'm _ II Rzám mnf\t 
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vágott - minden a legszebb rendben volt 
és most mégis ennyi és ennyi lepedőm 
Azt persze a gondos háziasszony 
szenn~'es lepedőket ('sak a.kkor olvasta 
azokat a mosónának átadta., (1, szolgáló p 
a szennyes lepellőket lopta ki a szennyes Lll.1HH"""UU',)! 

EgyMtalába,n érthetetlen, hogy oly 
asszoll~· . ki fehérnemű szeb'ényét mint egy 
őrzi, a. szennyes rnhával úgy bánik, mint 
értékt.elen jószág lenne. Olvasatlanul és 
kül, záratlan szekrényben vagy lác1ában, 
az előszobában vagy il; l'adláson, olykor 
időn it tartogat ják, mintha a szennyes .ruha 
telenebb \"0111>\, mint a tiszta. Ezen 
lanságból ha.sznot lmznak azután a cse 
desen csak szennyes fehérnemüt szoktak 

De ha már a h{\zias8zony erre nem 
nyomozó csenc1őrneknem sZil.bnd erről llleale I CltK(!ZIlIUII 

A cseléd egyMta.lában csak akkor és ott 
lopni, hol hi(tnyos felügyeletet észlel vagy hu. 
"eszi, hogy az uraság ,nem ért a háztartáshoz 
körülményeket azután a cSl'léd ki is h 
a ló tulajdonosa 11em tnrlja. mennyi za.bot 
adni, hogy úgy nézzen ki és annyit dOll.~mmr~sSl", 
fl, mint tényleg kinéz s a mennyit tényleg 
akkor Ile esudálkozzék. ha a ko ki ura 
ságát f!"li~nH·rt,e. zabot lop; s ha a 
törődik azzal, hogy az clfogya.szta,ndó ételeI, 
tésphez mennyi lisztre van szükség, akko!' 
lepheti meg, ha a szakácsnénak eszébe jnt 
lmnyagságot saját hagznára fordítani. 

A csendőrnek tehát ezekre a rlolgokra 
tPl'j esztenie figyelllét . 
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Kö::bi::;t()n.~áfli sr:tolflál(tt Romún iálJa.lI. 
HazíUlk a román királysággal keleten é~ rés7.hcn 

délen is több mint 800 kilometer hosszúságban ~ZOlll
szedo~ léYén, már az 1890. évi csendőrségi zseb
kÖll)'l'hen tárgyaltnk «Utlevél és idegen renMszet» 
cziw alatt - főképen az említett szomszpds>Ígra n"lló 
lekintettol - a két állam o,lathalóinal, közlekedését 
és - minthogy útleyélkényszer áll felIll - a köl
esönös titjuthatáshoz szükséges okmányokat. Nelll 
esz érc1ektelen főbb \'onásokban a szomszédos 
kir.ílysílg közbiztonsági szolgálatának kezeléso\t ig 
megislllerni, részint mert él'dekes összellaRonlítá~t 
Dgcll lL miénkkel, l'észint mert a magyal' CSPIl előr

ség II hatál'szélen gyakl'an jön érintkezésbe u. tnlsL' 
'állam közegei \'el és végül mert a szóban forgó is
meret sok oly jelenségnek lesz megmagyarázója, 
• mit, különben nem fejthetnénk meg. 

RomlmiMmn tnlajdonképen csak most \ an ,\z eg~' 
&éges c~elldőrszolgálat sZl:l'vezés alatt s így It jelen
leg fcnn'lllú közbiztonsági rendszel'eket mind meg 
kell iSlll13l'lliink. E szel'int megkülönböztetjük: 

l·ször a közbiztonsági szolgálat kezelését fillnn és 
'sebb Y'lrosokban; 
2'57.0 l' .\ fő\' ál'osi katonailag SZel'VBzett C~('llrHír
et · 

3.s;'or az ol'szág llatárszéli feliigyeletét és "égül 
4-szel' a szel'Yezés alatt leyő úgyneyczett (/"üléki 
elHlűrségeh (Genrlarmel'ia nu·ala). 

Ad l. KözbiztGnsá.gi szolgá.lat kezelése falun és 
ki.sebb városokban. 

Mintl lOg.\' Homálliában nincs llivatásszel'ii cöclld
Ise:; és sok tekültetben a katonaság is segít köz
iztons.ígi szolgúh1.tot teijesíteni, legelébb i~ uo ka
DBSlÍg g;r,C'l'\'ezE'tét és csak annyiban kell megismer-
ünk, il IllCllll,dhel1 tényleg részt kell a katol1(\ság
k i~ \ pnnic fl közrend éR biztonság fenta,rtá~Ílhall. 

1''>' ' 
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"Miml,m pl'efectl1l'a tfőispánság) székhelyén .ronde. is. lIa t(~ür(b nincs, akkor községröl·községre II 

fúll egy clorobancz·gyalogezred,. vagy .. p.€lhg rgy Chef cIc garnison által kirendelt cií.lií.ras viszi a .il" 
lOyaRezl'ed tclí.larasi), esetleg mmclketto IS Yall cl· lantést, hlt tettleges állomá.l1ylÍ. ily 10\'as nincs. Ha. 
helyezvc melyeknek századai kisebb "árnsokhnD, .,,· 'rall'''''OI\· bűneset nyomozásánál esetleg a pillanat· 
eset.leO' f~ntosabb községekben állomásozIlak. Vn!lIl~k mgy ellenszegülés leküzdésére az 
oly c1~robanczok, lúk három évi és 01ya~10k" k 11, 0\ ei"el elégtelen, akkor köyetclheti, 
é,:i tettleges szolgálatra kötelezyék, ntób~lakrol fl , tartalékos állománylÍ. dara· 
ball csak a harmadik czímszónál, "UgylS az orsz.Bg en ki; ezen esetekre yalamel.re~ 
hatál'széli felügyelet.énél lesz említés téve. Azon .koz. fegyverzettel is rendelkeznek a közsé· 
5&0'01,ben. hol semmiféle tényleges lmtonaRág lllllrs, cle m:lskülönben a bűneset kinyomozásá"alnem 
re~clesen egy tarta.lékos altisztet "agy idő~cl)b ka· türü!1nek; megvárja, mig a prefect vagy al· 
tonát (Chef ele O'o.rnison) bízJ1n,}{ meg, a la.n nem tl~lispán) és az ügyész a helyszinén meg' 
tettlC' o' es leO'ény~éO'et bizonyos tközbiztonságl) némelykor tényleges Mlományú eloroban· 
"álat~k~'a kircndel'hcti, azokkal katono.i rencle hoznak magukkal és a nyomozásr!l- nézye 
közöl stb. adnak az előljá.róságnak, melyet ez a ka.· 

A. prefect székhelyén "agy a városi viszen keresztül. Hogy az ígr 
területén levő tényleges elorobancz merőben avatatlanok és szak· 
katonák a közbiztonság fentartása . ' . legtöbb esetben selejtes eredmény· 
ll, }Jrefect, valamint a· rendőrsé~ ~Jt.al 19ényh(' el, ismeretes dolog, de könnyen el is 
tök fi hogy ez gyakran tortomk, az al Ha ezen káros körülményhez még hozzá· 
tünik ki. hogy jelentékeny bií.ncselekménynek kell 

Közs ~ o ekben az előljáró,ság tartozik a köz a nehézkes előljáróság a még nehé;.:· 
sáo'ot f e~1ta,rtani, mely czélra a biró (primar), mozgásba hozza és a nyomozÍLs 
eskúdtek és nehány szolga (rendőr) áll végett o.z urakat is a városból kifá· 
ZéSl'C s ezen fn,lnsi rendőröknek, to.lán a teh:í.t csekélyebb beszámítású bií.n('s('· 
véért, ogyenruhájuk is "a,n, melyet szo egyszeriíen elhallgattatnak, esetleg elsi· 
,tllmlm:í.\'al felölteni kellene. Ezen egyel1l'\11H\ ; ha elgondoljuk továbbá, hogy Romániában 
czia·aJa.kú sal)lm "örös alszéllel, szürke kÖlwny, község szerteszét egymástól messze feln'ő 
kék kabát " örös hajtókával, szürke nach'ág hova o. községi rendőrök el sem jutnak. 
szeO'élylyel és csizma. A rendőrök f'egy,YC:J'zdc nem örömest jelent fel bűncselekménye-
ú'a,r~z llll\rkolatú széles kés, továbbá forgol'mlinly cso.k o. távolság végett is; ha végül még 
ae úO'y a ruh{~zatot, mint a fegyyerzetet is ko\'(\ \'Ilszszilk, hogy úgy a községi, valamint a 
hasz~ál.iák. A városok rendörei is ~p en íg,\' \'11 l'onc1őrség cso.k a község vagy város terti.· 
felszel'el\'e. tllrtjl~ úgy a hogy fenn a közbiztonságot, ele 

A községek belsejében .tehát a közs.é,gi . erdők, mezők, közlekedési vonalak, 
sá"ok tartják fenn a közbIztonságot sapt. kOl'csmák, malmok, sz6val emberlakta 
k el R h o. ezek valamely büntetenelő csel pontokra teljességgel senki sem ügyel fel. 
bukkannnk, akkor táyirati jelentést tCRZIl hiímyzik a mindenütt és vára.tlanul megjelenő 
pl'efecturára, valamint az államügyésznek ( II közhátorságnak, másfelől pedig számba 



RelJ) jöhet azon őrködéR, ,t mit részint közRégi 
őröl •. J'észint katonn.k a nagy ritkán előforduló AJ A /öuárv.<i loras csend{~rsl.q. 
lüséretek alkalmával teljesítenek, ha lllÍnclezen körül· 
lllényeket összegezzük: a közbiztonsági állapotokat Bgy iima.gy parancsnoksá.ga alatt két sv,{,v,adoH 
Homími:í.ban gyengéknek kell neveznünk, külöuösen négy föl~n.clnagy, négy hadnagy, két őrmester (ser~ 
" sz"hac1 közlekedés biztons(,ga szenved legtöhbe~ g~llt llll\Jor ), 18 szakaszvezető (sero>entJ és 450 em
júllt'het a községekh en élő n 'p zöme romlatlan i ber It. i. tizedes, örvezető és csendŐrből) n.11. A tisz
réRv,hen nlnyomott állapota. részben kitannlutlaD' tek II hadseregből helye7,tetllek át, a leo>énysé"et 
ságlínál fogv" "személy- és n gyollbiztoll8n.gllt ~edig ,közvetlenül . cs~n~ől'J1?k Rorozz,ík be hn.r~m 
ritkán z"varj" m eg. Bizonyára. a felsorolt kárOR erre es ,\ katonai lnkepezesre fekt E'tik a fősúlyt. 
llOtok hirták rtÍ a román kormányt, hogya! fegyYerzet lovassági kard, Martini-relli!szerií. ka-
számíua csendőrség fokozatos feltÍllítn.sát rabély, fehér szíjazat. A díszöltözet euy síu'''a pléh-
mely felállíttÍs múlt évben már kezdetét ~iitétkék kabát pirossal szegélye;ve. A lJÍrossal 
)uelyről külön fejezetben később knhátlebbeny előszögletei felfelé visszn Yan-

:\Iiként már említettük, a vidéki városoknn.k nak h[\j~Ya.; ~'~~1 továb?n. testhez álló fehér nar1rág, 
rnhn.zott reni!örRég:e ll1üködik a te,rllm: jelnl er? lakkcsizma, sarka.ntym-al és sárga 
tartása körül s ~ünthogy rendesen rnll~·o.ltok .; ~ s~rga gombok lav osak. f'i közönséges 
tonaság is yau kéznél. meg a biróság is, ~II!IZ llt sotetkek sapka, llgyfl.lllly kabat, mindkettő 
aránytalanul könnyebb dolga van, mint a pIrOS SZtlgélylyel, szürke nadrtÍ" és ily köpeny véuül 
renclőrRégnek, de a rendelkezésre álló eAzk téli c~iz1lltÍhól ~~l. !'Z ?rmester ~l1egközelítőleg' 50 kl'., 
az allmlmazotta.k értelmisége sokban t"',,~v,n.t."kn,"_ sznl,!lHzvezeto 30, tIzedes 20. csendőr 10 lu. zsol-
miért is érr1emleges 'bil·n.latba a b .. kup. 
illetőleg, nem is bocsátkoznnk. ! lomscsendőrség' teendői a következők: 

Testőri szolgálat a király személye körül' ünne-
Ad. 2. A fŐvá.rosi ha.tona.Ua.g nJkalmával a király kocsija előtt és ~l1ÖCTÖtt 

őrség. díszben; ., 
E czím alatt Romn.niában katonailag h) díszes temetéseknél 4.-8 ember elől lov!l.O'ol 

két lovas- és két gyalog-csendőrszázacl van, bs 1\ csali,d kivánja; ., , 
mind Bukurestben, az orszn.g fővárosában, ej ~. gya!og csendőrség és rendőrséggel egyetem-
szolgálatot, kivéve egy (a II. számú) ben éJJel cu·kn.ló járőröket küld ki a fŐvn.rosball; 
,",zázadot, mely Jassy városn.ban van ti) fogolykis(h-et a főváros közelében leyő Yaca-
város részél'e s mely csendőrség az . mti fegyintézetből a tön"ényszékhez és viszont; a 
seregnek képezi kiegészítő részét. A ,foglyok v,{u;; kocsiban (duba), a ('sendőrök lóhtÍtolJ 
rendőrség is va.n, de aránylag csekély szám mennek, továbbá kényszermunkn.rl1 elitélt fegyen-
a csenclőrség képezi a végrehajtó hatalmat, ki~érete sóbn.nyn.kba, végül ,. 
a közbiztonsági szolgálat nagyobb részét, jól külc1önczRzolgálat, ha 11 törvénYRzék vagy rel1r1-
főYtÍros főkapitányi hiyataln.nak (politia ek ~züksége van rn.. 
ren<lelkezésére yan bocRtÍjtya, úgyszintén a tii', r,,~nvOa:. 
~z~knek is. 
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IIml, :I ycrcioron1i yasútállomásra egy altiszt öt 
B) A ,lő vá/'usi ,qyl alug, cSe1ulő/'sé,ll. d" l h t . fl' It ' l 't escn, orre " a\:o~l a egyszel'l e va assa, nun az 

Mindenik siázacla egy-egy százados, három fö- orszug hatarszelere azért yezényeltetnek, hogy a 
hadnagy, egy hadnagy, egy őrmester, kilencz sza- "asuti inc1óházalmál a csendet és rendet fentartsák 
kaszvezetö és 180 emberből (tizedes, ön-e7.dő es s az útlevél yizsgánál segéc1kezzenek. Ezen yez~
gyalog csendőr). A szolgálati kötelezettség éR a ki- nycltctés tartamára a gyalog csendörök katonai te
egészítés egyenlő a lovas csendőrségéhez. kin!etlJcn a határitllomási dorobancz-tisztnek alá 

A gyalog csendől'ök fegyverzete Martini-féle Mtul- vanuak rendehe, a szolgáln.tteljesítés dolgában pedig 
töltő puska, yágó szurony és fekete szijazat. Az öl· 8 I'égállomási rendőrbiztos és yámhimtalnak rcn
tözet világoskék köpeny és nach'ág, sötétkék kabál delkczé~ére állanak; 
és ilyen tábori sapka, minel a négy "örös szegél:-Iyol, d) szintén egy havi felváltás sal egy altiszt három 
a köpenyen fehér hajtóka, két sor fehér gombbal, escndőlTcl ,-ezénveltetik a csend és renel fentartá
a kabáton fehér vállszalag és egy sor gomb, sára nyáron át S'inaiába, mig a királyi udnu'!artú,::; 
nyál'i csizma; szolgálatban franczÍl\ szabáRú és fe· ott időzik. ~inaiában egy század c1orobancz állan
hérrel diszített sapka, melynek tetejéről afszhcn az dóan (os nyáron egy vaclászzászlóalj is állomásozik j 
el'llyőig érő fehér lószőrcsomag csüng alá. A dísz· naponta egy tizedes két csenelől"l'el vezén~-el-
hez tartozik végül a jobb "állról alicsúllgő és 11 bnkul'esti északi pályaudvarba Yasútügye-
a jobb mellet eliszítő fehér dús zsinórzat. A kiknek rendes őrszobájuk van j 
fokozatot a sapkán és az öltöny karján alkalmazott fi törl'ényszékhez (tribunal) naponta egy sza-
fehér szalagok száma mutatja. Ugy a gyalog ,-ala· \'czetű 6-8 csendőrrel rendeltetik, hogya Ya-
mint a loyas csendőrség szolgálatban keztylí.t ','O," 'WMofllres.n fegyintézetböl a lovas csendőrség által be-

A gyalog csendőrség fizetésére nézve megjegyz0nd6, yjzsgálati foglyokat átveg:vék, a biróság elé 
hogy minden rendfokozat 10 uani, vagyis öt kraj· a tárgyalás alatt megőrizzék és yissza-
czárl'al kevesebbet kap, mint a lovas csendőrség. de újból ÍLtaelják; 
három évi szolgálat után aránytalanul magas a szol· a nígóhfc1hoz naponta egy tizedes hat csend-
gálati pótdíj. Az első három év letelte után két-kél rendeltetik ki; ,ezeknek kötelessége felügyelni , 
évre történik a további szolgálatra való kötelc~ett · csakis az egészségügyi bizottság által meg-
ség; nyugc1íjigény 12 él'i szolgálat után :-an.. és megbélyegzett marha vágassék le és hús-

A fővárosi gyalog csendőrség szolgálatI teenelől ne forcluljon elő; 
következők: gv,Íni előadások és hangversenyekhez renclesen 

a) A főkapitányságnál 24 órai szolgálatra 4 csendől'l'el vezényeltetik a csenel fen-
~l.ltiszt és 20 csendőr van naponta kirenclell-e, 
főkép a fogdák előtt állanak őrt 3-3 órai fel vál- eskü"őkhöz, vendéglők és kert
tás~al j !aI!,helYls.eg,QklDe, ha az érdekelt felek vagy a yendéglős 

b) a fővárosnak 17 kerületében mÜlc1en kcriileti csendőr rendeltetik j ezek a rend fen-
kapitánysághoz esténkint 3-4 csen előr vezén~'clto· kÍYül arra is őrködjenek, hogy hivatlanok 
tik, kik őrjáratokba osztatnak és a rendőrség jeg.\' nélkül a helyiségbe be ne hatoljanak. 
tagjával éjjeli őrködést teljesitenek j ri pórnép mulat. oda a kOl'csmál'Os óhajttí,sa 

e) apredeali yasútállomásl'a egy altiszt hat cs is hiyata,lból rendeltetik ki csendőrség. 
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A li) és íj pontok alatt felsorolt szol"!ÍJatokél'! tudja magána,k kivínJi, sorsával 
igénybevevők minilen altiszt és csendŐl' után mert nem is önállóan vállalt 
Irnncot fizetnek. Ennek ,,, része a hó \ és szolgii.lati eredménye 
legénység között egyenlően felosztatik, 3/. része sok kid,nni va,lót hagy fenn. Nyomasztólag hat. 
a századpamncsuokság belátása szerint haSZlll1~ fih' (u'osi csenrlörség miíl,örlésére azon körül-
10km fordíttatik, p. o. fogatokat "ásároInak ~s i,;, hogy szolgálatát rendesen polgári hiva-
tana.k fenu, hogy a legénység sürgős esetekh~1l \'pzetése alatt vagy rendelkezése szel'int és 
Sfin a heJyszinén teremhessen ; ,hPCll kell tpljesítenie, kivéve a fogoly kisére-

j) mindazon foglyok elkisérése a határsl\(;Iig, Er.Cll szolgálatot felhivíts folytán önállóan tel-
az országból kiutasíttatna,k, továbbá a vaslltoll. dc fegyvert csa,k akkor hasznó.lhatnak, ha 
leg a zárt kocsiban (duba) történő kis fogoly szökött meg, más, ese~ekhen a 
kényszprmunkára itéltek. más fo"clákba sználat azon esetekre szontkozIk, ha a 
városokba kisél'cnelők fe'elezése, ltii.lönösen a ri himt!l.lnok D,zt saját felelősségére elrellaeli,-
lo\'as csendől'öket czélszerűen használni nem ez soha. sem történik. 

kj segélyszolgál!tt a királyi Ü"yéSll és 
él . b' tt' '" Ad 3, Ha.társzéli felügyeleti szolgálat sz n IZO sagnak, ha a fövárosban yalamely 

tény követtetik el, végül . Romániába.n. 
l) tűzeset ya'gy mlLS elemi csapás esetén :L RouHílliímak határszéli őrizete a dorobancz katona-

a személy- és vagyonbiztollság fental'tíLsa. m B bízva. Említettük már, hogya dorobancz 
A J assyban állomásozó 2-ik csendől'szÍl.v.adnsk ezredek a rendes sorgyalog ezredektől meg-

most felsoroltakka,l teljesen azonos teendűi ' lévén. részint három, részint öt évi 
azon különbséggel. hogy az iczkányi éH szolgálatra kötelezett katonái vannak s ez 
llatárállomásokra küldi a csendőreit. Siuui["'al azok, kikre a határszél őrizete bizva van 
semmi dolga sincs, !lZ öt évet akként szolgálják le, hogy az első, 

A b) lj .i j k j és l) betűk alatt említett ici kiképezés után évente 5--6-szol' beszóllit-
a csenelőrség löfegyvel'l'el is, a többi eRetp.khon c .... lí. )e! .. "IIIII1 .. 8---s napig ,~ határszélen őrköduÍ. 
oldalfegyverl'el jelenik meg. dOl'obanCll század az ő területéhez beosz-

Miként a 12 pontban felsorolt szolgál!ttok Illll s határszélen létesített őrház vagy őr-
ják, a közbiztonsági szolgálat minden Íl.g:íban a legénység felváltása, ruházata 
gyalog rendőrségnek van legtöbb elfoglaltsága 1\ lévén, előre gondoskodik, 
városban s nemcsak minilellféle hatóság, tgy meghatározott terv szerint idejeko~án tud-
még magánszemélyek is igénybe vehetik :1 u(ljn minden faluban a Chef de Gal'lllson-nak 
pal'lHlCSnokság útján s talán épen ezen soko dOl'Ohanczok nevét, kik a hatál'széli örházhoz 
s a néppel való szüntelen érintkezés ' clcntlők. Említettük már, hogy minden köz-
dig a lealázó bÍl.násmód, melyet a bef;IYlLsos, :1 hol tényleges katonaság nincs, egy szabad-
nagy uraktól nyilvánosan kell. a csenclői'ökllCk nltiszt vagy közember az állomás katonai 
ran eltürnie, végül pedig a silány fizct(~s, (Chef de Garnison) hivatalát viseli, a ki 
ll,om, enge(~i őket független önél'zete~Héggpl a beic1ézett c1ol'obunczok pontosan meg-
h'plll: okaI mmak, hogy It csendŐl'~úg :I század ítllomásán, hol a legszükségeseb!> 
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l'uhtízat u. m. sapka, köpeny, kabát vagy ("zéira ahatárszélen 85 őrház V>ln, melyből 
kitli, továbbá fegyverzettel és 6-6 bani (3 kr.1 en és nyáron meg va,n szálha c1orobanczok 
zsolc1dal elláttatnak és akként indíttatnak útba, 1O~.,.. lIlUil, a többiek csak nyáron és őrház helyett némely 
az ől'háznál egy teljes hetet töltsenek, - a csak őrkunyhó van ágból vagy gömbölyü fából 
nap jövés-menésre van szánva. és fa,kéreggel födve. Az őrházakba l'endesen 
Altiszt-őrházparancsnok a három éves pmbpr, - anyárinkba 3--4 vezéllyeltetik, 

czokból rendeltetik. Több őrháznál és úgy hogy az egész határszélen 7 tiszt, 56 altiszt és 
nincs altiszt. A legénység ezen tettleges sz 399 (lol'obancz szükséges egyszerre. Mig a tisztek 
alatt sajátjából tartozik magát élelmezni, az á . 1\11 a d, addig a nyári őrházak (piket) száma 
csupán a napi 3 kr. zsolrlc1al kárpótoltatik. irlőben növekvőben van. 

A könnyebb kezelés, ele takarékosság a dorobanczok akként teljesítik, 
jából is sok századparancsnok alkalmazza azon I1n'n:i'V'''''O.1 egyenként vagy kettősivel 
szert, hogy az örházakhoz felváltásra menő egész a szomszéd pikptig (őr-
banczokllak sem ruházatot, sem fegy"erzetct s lehetőleg minden jelenségre figyel-
ad a század-állomáson, hanem afeh'áltó csoport a hiányos ellenőrzés tudat{~ban s l~ még 
elöc1étől úgy a rnházatot valamint a fegy\'er~etet _ h;Ó", .. ,,,nl'b fizetés mellett nem el'őltetik magukat 

A dOl'obancz ezreitek fegyverzete Martini-féle hútnl. I I(lll attaI és lelkiismeretességgel s általában 
töltő puska vágó szuronynyal ; fekete szijazat. A dara· utolsó két év a.latt tapasztalható, hogy a 
banczok ruházata áll: fekete báránybőr sapka oorobanczok megállítanak és letartóztatnak 
tollal, (ezért «curcani.-nak is nevezik) fehér \':b1~' nélkül egyik országból a 11ll.Í.sikba átszökni 
nadrág, téli csizma, szürke kabát és szürke egyéneket s a közelebbi román yámhh'atalhoz 
Yilágoskék gallér illetn hajtókával, de a ele ezen ritkán történik meg, c1a.czára 
öltözeti szabály szerint a gallér és hajtóka oly tömeges az át~zökés . 
.a sapka pedig fl'anczia szabású. haHn'őrizcttcl párhuza,mosa,n nagy fOll-

Románia határszélén az útlevél I,ezelést és [Li án a m. kir. csendőrségnek is ugyan-
rendészetet a vámhivatalok végzik és segíts itt csak azon - mindkét félre nézve 
dorobancz katonák vannak beoszha, a kik töb - kérdésről t. i. a h~,tárőrizet11él 
őrök gyanánt vannak felállítm az út mentén. , legyen említés téve. Ugyanis a 
eltérés Prec1ealon és Verciorován - hol vasuton !lm az orszagos határt egész hosszában pon-
tömegesebbell történik az országos határon yaló lllegjelölte; gondoskodva van, hogya határ 
kelés --: csak a,nnyiban van, hogy ezen a két felismerhető, erdőkön keresztül nyolcz 
l'enc1őrtlsztviselők végzik a többi államrenrlőri . lesre letarolva legyen. A határrenclezést 
ket, de az útlevélkezelést a vámhimtal teljesíti, ot két lillam egyezményt kötött, mely l\Iagyar-
l'estből vezényelt gyalog csenc1őrök segítsége az 1888. évi XIV. törvényczikkben nyert 

Románia egész országos határának mentén s melynek egyik pontja azt tartalma.zza" 
országgal szemben vagy is az uO"ynevezett ott, hol a határ mentén nem nyitható kiilön-
pontu-tól kezéh'e (triplex confini~ull), hol Ílt, illetve ösvény a határőrző közegek (c8e11(1-
Bukovina és az erdélyi részek határai IOl'obancz('k) számára; ott ezen közege lm közös 
egész Orsováig, c1orobanczok teljesítik II ha,tárőrizet uJat közleked'ési ösvény vagy út gyan:1nt 
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egyenlő joggal hasznfÍlják. Ott, hol ezen 
yonalon sem lehet menni, mert a ha,tár ya""y csendőrség Romániába.n. 
élen, vagy folyón, vadpatakon, omlfÍson s't"b. Mtir SZíll1l0S évvel ezelőtt azon llleggyőződ~sre 
melyen haladni képtelenség, a hol tehát a [{omániában, hogya közbiztonsági szolgá-
őrizeti közegek kénytelenek helyenként a ~\f,'OnlSZI~f~,tDlll~ olylttén kezelése, miként az ezen ösmertetéshen 
állam tel'ületére átlépni és ott haladni, ezt ítl'e Yan és az állapotok továbbra is ta-rtllatllt-
ményileg a két állam kölcsönösön biztosított!t; 1\ Yidéken müködő csendőrség felállítása tcr-
is midőn területi nehézségek mÍ!ttt !t tt c közben, több állam cselldőrséQ'ének rend-
közegek számára csltk egy ösyény "an azere - ,ezek között a magyal' is - ta~nulmÍlnyoz-
ként az egyik, helyenként a másik lAtott, ullg yégül a hazai viszonyokat is tekintethe 
yonul el, a közegek ezt mindenkor Té\~, 1 ~93 . Augusztus 30. kihirdették a virléki csend-
használhatják. P. o. a csii.gési és pricsketői 6rs(.1( l~le tbe léptetéséről szóló törvényt s ennek alap-
örsök k~zött az országos határt, egy yadpatltk évben kiadták a csendőrség szeryc-
mely SZIklák között vezet és 25-ször kell c l<S szolgálatfÍról szóló utasítÍtst. N em lehet 
~ vonalon l:omán területre átmenni a magyal' hogy ezen utasításokat részletesen ismer-
omek s nszont ugyanannyiszor átjönni :\ azokat biráJgassuk és a miénkkel összehason-
d,orobanc~llak; a fődolog ilyenkor az, hog'y jt'.llehet igen sok sajátságos intézkedés "an 
fel se vegezzen semmi hivatn.los ü"'ykődést . . csupán főbb vonásaiban legyen tárgyah-a 
másik félnek területén VMI, m ert a közös szolU~zécl állIlom ezen uj intézménye. 
ösvényen csak áthaladni szabad. Így p. o. MilHI ~n ek előtt az ország közigazgatási beosztását 
dolog lenne, ha magya.j' cSlllldőr határszéli ["lU~rni, mert az uj csendőrség szervezete sz,,-
közben akkor á.llítn.nn me'" ~lZy ahoz alkalmazva. Romániáhml :-10 megye 
'tI' Ut kl • " '' ', f' k a epo, a - (Ol' motozn fl m eg <'gy csempl'sl'lt" a rt ónö e egy prefect (főispán). 
tartóztn.tna le ntlakit, midőn közös pori;.vázlbi 5-10 jár{~s van, mindenikndi: 
használva épen romfÍnia.i terület.en van; do lll' (alispán) áll az élén; a. jál'l~s 
magától értetődik, hogy lt tÖl'Yél1.1' 8S módon és I és öná.lló községekből áll, részint 
tel'ii.letell letartóztatott vagy e15Yel'letenr1ö ól (egy csoportban 2-il község 
közös uton átkisérni almdály l1 ?lkül szaun.d. «comuna ruralii." (vir1éki községn<:'k) 
joga, és kötelezettsége y!tn a c1orohancwk s innen a csendőrség neve is. A község Cb(l-

Ezen körillmények részletezés e szükségesIl0 nk Pgy közös előljárója 1'n.n, ki r ent1esen n. eSt)-

l~oz ott, mert közelebbről 'l jogok félre rnntllsabb közspgében székel. 
es ebből kellemetlen surlódásol;: lll<:'rilltek 
állam közegei között. a) .d ~'ÍdéJri c.Yrmdőrs~q tagOZ(Ü{t. 

A két állam közt létrejött és fOllnej,h t' Iljol111an szervezett csendőrség, mely 1894. éYi 
ú~yezll1ény szerint n, mo st t í1.l'gy"lt kÜi\ii~ AUj!Il,ztns l-Yel csak két hac1testpal'ancRnoks{~gnak 
bIzottságllltk. kell megá.llapítunia. , a Uli J11I'glo buenresti 2. és jn.ssii 4. tel'ületén kezdette 
ugyan, de hl\'atalosan a csenc1őr örsökkel Ill Ó;: ~g~' tábol'n?k mint csen~őrségi. felüg~'elő 
ezentul fog közöltetni. , kmek c1a.ncl:U'parancsnoln rangja van. A 

l-~ő és ga.Jatzi 3. hadtest területén n.Jkallll:\s 
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legénység hián:váb:tll csak lllOSt áll:íthdili fel a mint híU'Olll miniszternek n. lll. hadügy-, belügy- és 
őrség, noha 1895. évre szándékolta.tott. miniszternek van alárendelve. Eltekintve 

~<finden hadtest székhelyén egy cseni! szervezetben gyökerező alárendeltségi vi-
van kerületi parancsnoki hatáskörrel. ki a nemcsak az említett miniszterek, hanem a 
parancsnokság területén levő csendőrségnek lmrfi1~C8'..u~köl .. bccsö közegek is n. m. a főispán a megyéje terü-
noka. Minden vármegye székhelyén egy a törvényszéki elnök és Mlamügyész 
század lJarancsnokság van egy százados, egy a hatáskörébe eső örsök felett. az alispán 
tiszt és kezelő személyzettel. j:íl'ttR!l. székhelyén és a községnek előlj{u'ója 

Tekintet nélkül amegye terlUetére lllinilen ott netalán állandósított csendőrörs felett nem 
egyenlően hárolll szakaszra iplnton) oszlik PR hanem para,ncsailási j oggal bir. A tisztekre 
három szakaSZlJarallcsnok őrmester lsergent ki ezen alárendeltségi viszony; ezek a 
kik a szakaszhoz tartozó járások egyikén részéről megkereséseket kapnak, illehe 
belyén áUomásozllak. A eljárás czéljából fl, tallácskozásba is 
köiött megközelítőleg egyenletesen vannak az 
felosztva, melyek két főbb csoportra oszlanak: 
csoportba tartoznak a megye és járások székI! 
levő örsök, melyeket örsvezetők (sergent) - éR kÖII'llIll1lerö 
ségi örsök, melyeket tizedesek . . . 
des, caporal) vezényelnek. Amegye székhelYPIl 
örs három lovas és három gyalogcsendől'höl 
egy-egy örsvezető parancsnoksága a.latt; a 
székhelyén (plasa) levő' örsöt egy örsyezető éK II 
('Rendőr képezi, kik mind lovasok. 

.\. községi örsök egy tizedes és legalább 
e~enc1őrből állanak, de létszámuk akként ynll 

;ílJa.píh·a, hogy minden 100 polgári csalác1m 
csendőr jusson. A századok amegye. - a 
az illető járás székhelyéről llcvezfetnl'k el. 

_\ megye és járások székhelyén levő eselltl ' 
tizeclesi renclfokozattal birnak; a többiek kÖz(,lJl"OI·."~ ... un:I ,,"., 

(le sem a brigadier, sem a calJoral, sem a tizod 
nem megy csendöraltiszt sz:1mba. 

b) Rendeltetés és alá1'l"I1(lelt.~<qi. t'Íszolly. 
c) Kiegészítés, fel.sul'elés, illetékek. 

_\ románio.i vidéki rsendőrség katonailn-g" \"1111 57,pr· 

w zve és a közbiztonság vabmült a l'enll fcnlln·tá· .\ cI'cn<1örtisztek többnyire a hadsereg lm'as állo
~:íl'n, a tÖl'Yények végrebnjtására s különösPIl II köz· :. 'iilIlle \"allJ(!l vétetnek, de tartalékos vagy már kilépett 
lekedési vonalak hiztonságának megörúsél'c YIID Yiseletü tisztek is felvétetnek. Minden csendőr-
h ivRtva. Ezen hivatásból kifolyólag" nem k(·\"r~ eLb loyn~ítva van, ile lovat sajátjából köteles venni. 

Ifj 
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A lUt(lscrcg illeték és ll~'ugc1ij szabályai lel"ö csendőrség mindenben külömbözih: a községi 
tisztekl'e is énényesek. órsököll ' leyőktől, így az illetékekben is. Ugyan is 

A csendőrlegénység a kiszolgált órlllester szakaszparancsnok havonta 45 frt, örs-
katonák és milicz (dorobll.nczokbóll :32 frt 50 krt, csendőr 30 fl·tot kap; a községi 
lékosokból egészíti ki ma.gát. A !éJ!·IClull- . ,örs1ik tizedes örsparancsnoka havonta 22 írt 50 kr., 
nek R.omániában hOll illetékességgel kell csendőr 15 frt fizetést kap_ A fizetések egy hal'ma<la 
il'lli és olvasni, továbbá a négy alapmódozat kózétkezés, két hal'mada pedig fizetés gyanánt 
számolni tudnia. A jelentkezők életkora 24.--1-0 l minden szükség fedezésére, kivéye a lakást. 
'közt lehet. atok sorrendét tekintve az étkezési pótlék 

A szolooálati kötelezettség a csendőrségnél ,it an töltött minden napra 50, 37, 2:), 15 
ennek letelte után csakis öt-öt évi szolgálatra jál'. Miként már fennebb is emlíh'e 
lezheti nlinden egyes magát, tehát a szolgábli szolgálati pótdíj csak 5 évi tettleges szolgálati 
dij is csak öt é,- után kezrlöc1ik és öt él' ut{tn lIt,in adatik é. p. a fizetésnek 20 százaléka, 
poroc1ik. szolgálat után 30 százaléka és 15 él"i szolgálat 

Minden csendőrségi egyén kötelezi magM, .(.(J százaléka. P. o. egy községi örsparancsnok 
tettleges szolgálati ideje alatt s~mmifple má~ üz 6ri szolgálat után 4 frt 50 kr, pótdíjat kap havonta. 
különösen kereskedést, korcsmat, bel'letet nelll A nyugdijképesség csak a betöltött 15 énel kezdődik, 
sem más által nem tart.at. ki pedig tettleges csendőrszolgálatának 25-ik évét 

A mc"'ye és járás székhelyén szolgálni botöltötto, annal, nyudíjképpen teljes fizetésére 
legénység: felszerelt irásbeli folyamodvány:í.t lt igén.ve. A községi csendőrök sem nem nyngdíj-
parancsnokság hoz nyujtja be, mely ugy k, ~elll yégkielégítést nem kapnak. 
nyokat ntlamint a folyamodót is megviz . I'tílmszolgálat öt hónapig tart, melynek első 
ajánlatával felszerelt folY !lmoc1ványokat a hónapját a pl'óbacsendőr a század-állomáson 
terjeszti elő, a ki aztán a felvétel iránt hul csak fél fizetést kap; a következő két hónap 
kö~ségi csendőrörsökön szolgálni óhajt6 II járás székhelyén vezettetik be a !lróba-
szintén irás beli folyamodv,í.nyt nyujt be . szolgálatba, mely illő alatt 
séO"csoportna,k előljáróságához, a hol sre van igénye. 
E:en folyamodvány ügyét a községi. alapján könnyií. összehasonlítást tenui 
tület veszi birálat alá s ha a csendőrjelöltet fcl el'edményre jutni, hogy a magyal' csendőrség 
alkalma,snak találja, ajánlatát a snblH'efecthev. b anyagi viszonyok között van, mint 
meg, a ki aztán határoz. nem is említve azon számos más elő-

A vidéki csenc1őrlegénység ruházata és melyeket a szomszéd állam 
mindenben hasonlit a fövó.l'osi gyalog CSPIl csak az eddig emlitett n.datokból 
hez, annyi külömbséggel, hogy a szolgála.tlJaIl, nélkülözni kénytelen. 
nála.mll> föveg nem sapka" hanem a tuzolt és ennek ber~ndezését azon meg~-é-
hasonló fekete pléh sisak. A fegyverzet illetve községnek kell előállítania és 
l"endszerü hátultöltő puska ní.gó szuron:VIl~'ul ; melynek székhelyén a csendőrörs 
szijall,at fekett'. Illii: ltzonban a tisztek és legénység fizetését, 

A ruluí.zat kh-étel(h'el a megy<' és járás H7.~ kllll'tékl?it, lo,"at és lótó.pot a llleg~'() és járá. 

16* 
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:\ romániai csendőrségnek fegyyerhasználati joga 
székhelyén levő csendőrségnek az állan: szolg~,ltllt.jo" kizlÍrólag azon esetre szorítkozik, midőn jogos ön
addig a községekben levő .csel~dőrörsök llynemu koli- védolem ·forog fenn j minden más esetben csakis a 
séuei a közséO'eket tel'heh s 111nen ered azon ,<o,r,u·,_,-,-.. hatósági közeg rendeletére történik a fegyyer 
mény is hoO'y egy és uO'ya·nazon hadtest . s előre is vajmi ritkának mondhatjuk 
melyen ~ mebgye és járás ~~ékhely~n l,e,,:ő az il~' eshetőség beálltát. 
szerre állíttatnak fel, elvIleg a kozsep A törzstiszt évente egyszer, a századparancsnok 
ugyanakkor kellene létesittetniök; az is. ketszcl', a szakaszparancsnok pedig minden hónapban 
a községnek vagy kozségcsoportna~ ~~yagl ~ egyszer köteles örseit megszemlélni. Minden l'endű 
megengedi-e a csendőrségre va,lo. kol~ek~ze~t. uOlU161ő köteles az örs állomásának községi elől-
1895. évben kellett volna Romama tobbl ket JáróslÍgánál őrzött egy lajstromba bevezetni a szem-
testének területén is szerveztetnie a lenok idejét, az Öl'S állapotát és esetleges meg-
de ez elmaTadt részint mert nincs elegendő hagyásokat. 
ember s má;felől mert a községi csendő A felsol'oltakból látszik, hogya Romániában szer-
méO' a legelőbb sz'ervezni szándékolt területen új csendőrség tisztjei a közbiztonsági szolgá-
voltak mindenütt felállíthatók. vezetik mint Magyarországon, hanem az 

élelmezés, ruházat, felszerelés és 
n) Egyéb tudni-valók. znak, mig a hatóságnak teljes 

Romániában is a csendőrség főbb nlllkö<léso dési jog van engedve a csendőrség 
portyázási rel1(~,szeren .ala,pszik. Hogy ~ 
szolO'álatban levonek tekmtessék, nem lenne a szomszéd állam új testületének mű-
fels;erelés valamint a fegyverzettel való valamely birálatot csak meg is kisérleni; 
mérvadó ~int inkább 'egy a - belügymim . meg, hogy sok tekintetben sajátságos 
kiadott .:... könyvecske, melybe röyid szolgálatJ mennyire lesz képes az elébe tü-
bizások is iratnak (portyázási könyvecsk&) fi nagy feladatnak megfelelni és élet-
nélkül szolgálatilag fellélmi nem szaba,d. A bebizonyítani. Magyarországra nézve a 
öxsök csendőreit ezen könyvecskéyel a pg:njneqb<;m!;z~Íios uj intézményből legfeljebb azon előny 
prefectje látja el. ,." hogy innen oda át szökött gonosz-

Minden szolgálati fellépésnel, mmden bun nem élvezhetnek odaát zavartalan nyugtot, 
és nyomozásnál, akáx "an eredmény, a;~,~r nin il kölcsönösség elvénél fogva szakszerüebben 
elj,u-ó csendőr egy «proces v~rbah nevu Iratot s noha a két állam között kiadatás i 
vázlat) köteles szel'kesztenl, mely a nincs, de gyakoribb lesz a tör-
illetve birósáO'nak adatik át. A «proces szórványosan most is előforduló köl-
feltétlen hitelt adnak a hatóságok, mig kiadása vagy a határszélig való tolonczolása. 
érdekelteknek az ellenkezőt bebizonyítani 

A községi örsbeli csendőr és alt.iszt -
arra képesít"e nincs, - proces v~rb~lt nem 
{el személyesen, azt helyette a k,o~segcsol~,Ol:t 
járója véO"zi - különben is a közsegl cRendorok 
'hónapon lt 'csak mezőrendőri teendőket y{'!!OlmeJl7.II!:I · 
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Ic a .Henségekböl s lllelyek lllegls minni" orős 
IOl;ikai alapon nyugocltak és a l~gtitokzatosabh 
köriillllPnyeket is bámulatos világossáO'O'u.! cleritet-
ttk ki. bb 

Hllllltll'Osa.n maganu'a kapta,m a ruháimat s pár 
Jprilis elején történt egyszer, nyolczn1uhál'<nnblll! pCl'<:Z JlI1lh-a készen voltam arra, hogy har!Ítommal 

hogy amint egy reggel fölébredtem, Sherlock Hol· lelllcnjek a nappali szobába. 
mes barátomat láttam az ágyam előtt állani, teljesen Frkotébe öltözött és s1lr1ln lefátyolozott nő ült 
felöltözve. Lakótársam rendszerint későn szokotl olt az I1bbkban s fölállott, a mikor beléptünk. 
kelni s mivel a kandn,Hó órája azt -.ró regl}elt kivánok! szólította meg Sherlock 
még csak egynegyed nyolczra; meglep LaW~:"'U'IW'l" nclama.n. - Sherlock Holmes va.gyok ez 
föl Sherlock Holmesra, sőt kissé talán son pedig IUrghitt barátom és lakótársa.m cll'. Wat~on 
mert én minden dolgomban nagyon rendszeres ki előtt oly bátran beszélhet ön, mintha csak 
pontos szerettem lenni. volnánk. Ah, örömmel látom, ho"'y Ml's. 

- Sajnálom, hogy felzavartam önt Watson, elég ügyes és tapint,atos volt, tüzet "'yuj-
Sherlock Holmes nyugodtan, - de ma ez már Kérem, foglaljon helyet a kanda.lló mell~tt B 

sorsa édes mindnyájunknak. - Mrs. Hudsont, a milllljál't hozatol> föl egy c.sésze forró kávét is, mert 
asszonyunkat, szintén fölverték, ő l'ajtam adta ön, lllint látom, didereg. 
mérgét, én pedig önön. -Nem 11 hidegtől borzongok,-viszonzáhalk han-

- Hát mi történt? TiÍ,z \"l1n? II nő, mialatt Sherlock Holmes utasításához 
- Nem. Kliens van. Ugy látszik, egy fiatal . a kandallóhoz ült. 

l'endkiviil izgatott állalJotban érkezett ide és - Hát mitől? 
áron beszélni akal' V<lleIu. Lenn várakozik a - Fél~lemtől, Mr. Holmes. RetteO'éstől. 
szobában. Már pedig ha a fiatal hölgyek Fölrlllelte a fátyol~t, mialatt ezt "mondta, és lát-
órába,n kószálnak a főváros utczáin és hogy yalóban szánalmasan izgatott állapot-
álmos embel'eket ftZ ágyukból, ez azt l'llll; az arcza meg yoIt nyulva és Rzinte szül'ke-
nagyon sürgős lehet ft mondani . 1\ ~zemében pedig oly ijedt kifejezés volt látható, 
eset érdekesnek bizonyulna, meg vagyok 1'I,lami üldözött állatéban. 
ződve, hogy ön az elejétől fogva óhajtaná 'ból és alakjából azt lehetett következtetni 
Mindenesetre jónak láttam hát, hogy felköltsem hl\l'lnincz éves lehet, de a hajában korai ős; 
és megadjam rá az alkaImat. mutatkoztak s arczkifezese bágyadt és két-

- Kedves bal'átom, nagyon köszönöm. ett volt. 
sem szerettem volna elmulasztani. rlock Holmes egyetlen gyors pillantással fel-

N em volt nagyobb élvezetem, mint követni állapotát és odafutott hozzá. 
Holmest az Ő nyomozásaiban és csodálni a7.O No ne féljen, mondá csillapitóan s előrehajolva. 
gyOl'S következtetéseket, melyeket ötletszerűen megveregette a karját. - Előre is bizonyos 

hogy rendbe fogjuk hozni a dolgot. 
* A ,Pesti Napl6. napilap IS!):::, évfolyamáb61; Et szűrke81. i.I~ I:Oll ll ttll,1 érkezett Londonba, a mint látom. 

töség szíves engedelmével. Rút iRmer, Mr. Holmes? 
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- Nem; de bl1lkeztyüje tenyerébe egy Azurún ismét az illeg Cll nőhöz fordult; 
jegyet látok bedngm, amely nyih-án -Os~k l~nyit mondha~ok. hogy a legnagyobb öröm" 
jegy. Igen korán kelhetett utra, mert fogok az ön ügyével is épp olyan gondosan foglal-
vaspályához ért, még na.gy utat tett meg kétli~erl~Ku_il~lOzlll. mint annak idején a Mrs. Farintosh esetéyel. 
kocsin, nagy sárban. jutalmat illeti, engem a foglalkozásom maga 

Az idegen nő hevesen összerázkódott és megjutalmaz. Szabadságában áll azonban meg-
bámult Sherlock Holmesra. . l~Z esetleges költségeimet, mihelyt módjában 

- Nincs ebben semmi titokzatosság, mondá ... lVIost pedig, kérem, mondjon el nekünk min-
mosolyogva. A kabátja bal ujján nem kevesebb, 1\ miből véleményt alkothassunk magunknak. 
hét helyen látok apró sárfoltokat. A sárfoltok Ah, sóhajtott fel a nő - helyzetemnek a bor-
egészen frissek. Ilyen módon csakis kétkerekií. éppen abban van, hogy aggódalmaim 
sározhat ja össze magát az ember, akkor is csak és oly aprólékos körii.l-
ha balkézt ül a kocsis mellett. hogy még az az egyetlen 

- Akárhogyan magyarázza is, Mr. Holmes, is, a kihez teljes joggal fordulhatok segít-
bizonyos, hogy tökéletesen igaza van, tanácsért, mindarra, a mit mondhatok neki, 
Hat óra előtt indultam el hazulról s husz II ,~zt feleli, hogy az egész csak ilyen magam-
hat után értem Leatherheadbe, ahonnan ItZ ideges leánynak a képzelődése . Nem mondja 
yonattal jöttem aztán Londonba. . . Uram, ki rilágosan, de csillapítgató felel~teiből és félre-
viselhetem el tovább ezt a szörnyií. izgalmat . tekintetéből kiolvashatom. Om'ől azonban, 
tovább tartana, bele kellene őrülnöm _ .. ~Cll azt hallottam, hogy mélyen bele tud 
sincs, a kihez forduljak, ... senkim, csnp,ín az emberi sziv gonoszságának legtitkosabb 
ember van, a ki törődil~ velem, de az is. Tanácsot fog talán adhatni, hogyan 
keyeset segíthet rajtam .... Hallottam az ön közt, amelyek környékeznek_ 
Holmes. Egy Mrs. Farintosh nevií. asszonys kisa.sszony, figyelemmel hallgatom, 
nek~.m önről, akit ön egy igen nagy bajáb lock Holmes. 
ki. Otőle tudtam meg a lakását ... Oh, Helén a nevem s a mostoha-apámnál 
gondolja-e, hogy rajtam is segíthetne, utols6 sarjadéka a legrégibb angolsz,'\sz 
hogy egy kis világosságot deríthetne alTa II egyikének, a stoke-morani Roylottoknak, 

. ségre, II melyben yergődöm? Ebben a grófság nyugati határszélén. 
nincs még módomban, hogya sz rluck Holmes ráhagy6an bólintott. 
jutalmazzam, de egy-két hónap - ~Clll ismeretlen előttem ez a név, mondá. 
gyek és szabadon fogok rendelkezni a - A Roylottok valamikor Angolország leggazda-
mal ... Meglássa, nem leszek hálátlan. családjai közé tartoztak s birtokuk a határ-

Holmes visszament az ir6asztalához, kivett tul átnyult északon Berkshirebe, nyugaton 
egy abc-rendes kis könyvet és keresgélt De a mult században négy egymás-

- Farintosh, mondá azután. Ah igen, em következett örökös egyÍl'ánt pazar és tékozló 
már az esetre .... Az opál-diadém esete Yolt. s 1\ csa.lád pusztulását betetőzte aztán egy ötödik, 
emlékszem, Watson, hogy akkor még nem i kíutyás volt. Az egész bu·tokból csak néhány 
egymást. . . Illllradt, meg egy kétszáz éves ház, mely maga 
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is súl) Of' kölcsönök terhe ,tlatt roskadozik. Ar. lottok ősi házába ismét beköltőr.ött n. 
fö]rlL'snr ott tengette napja,it, az elszegényedett "rl~.· ,Llr~, egyik sarjadéka: bezárkózott a házába 
toluatft keserns életmódját folytatva az járt ki s akkor is rútul összt'Yeszett 
hl1,n; ,le egyetlen fia, az én mo "U"""'·"'IJUdLJ. a ki csak útjába, akadt. 
fölismerte, hogy életét az ujkor lúi"·"t,,,lm,6,,·,,ö; cHaló.d férfi·tagjaiban úgy látszik, öröklött baj 
alkalmaznia. kölcsönt vett föl egy LunUH",LUI II cBalmem őrjöngéssel határos heveskedő ter-
lehetőn( tette neki, hogy elvégezze az onORi s mostoha·apámban ezt a szerencsétl(·n yér-
mányokat; nzután pedig kiment Calcuttábll, csak még jobban kifejlesztette [IZ, hogy 
tnc1om:1nyánál és jellembeli tulajdonainál fogm . tartózkodott yolt a forró égő\' alatt. 
gyakorlatra és jöyec1elemre tett szert. Egyszer II veszekedéseknek egész soror.ata for-
ban amiatt való dühében, hogy a házáhan j',slll,étel{MIld111t közül kettő a rendőri tönényszék 
lop,í.sok fordultak elő, holtra verte indiai ; úgy hogy yégtére (h. Roylott . Ya16-
<;sa.k nagynehezen menekült meg n halálos lett a falunak s az emberek ijedten fIltot-
Igy is azonba.n hosszn,s fogsá.got szem'edett é~ ha meglátták, mert rendkívül erős ember és 
mint mogorva, kiábrándnlt ember tél't hmm AnI!Or.~BgjlaJO,1l teljességgel nem bir magán uralkodni. 
országba.. It héten a falub eli koY{~csot a korláton 

Még Indiában tartó7.];:odása f1,latt történt. ül belehajftotta a folyóba., és én csakis min-
dr. Roylott nőitl vette anyámat, Stonel' lehető készpénzünknek az összeszedéRénl tud-
fiata.l özvegyét. Julia nevű testvérem meg én ikrek elejét venni annak, hogy ujabb, nagyobb bot-
tn nk s csak kétévesek, mikol' anyánk Roylottné Ile keletkezzék. 

Anyánknak jelentékeny yagyona volt, a mely nem voltak, kivévén a ván-o 
Irevesebb, mint évi ezel' fontot jövedelmezett s ő ezeknek a csaval'góknak meg-
a vagyont, illetőleg a jövedelmét teljesen it szabadon táborozzanak azon a néhány' 
hagyta, ameddig tudniillik mi nála leszünk. gazzal benőtt területen, mely a családi bir-
azt kötve ki, hogy ha férjhez megyünlr, megmaradt, a miért aztán cserébe elfogadta 
éYi járadék illessen meg bennünke.. sátraik vendégszeretetét, sőt néha hetekig is. 

Kevéssel azután, h<;>gy Angolországba velök kóborohli szerteszét. 
tünk, a,nyám meghalt. Crewe közelében, kedvelője azonkívül az indiai álla-o 
baleRct okozta szerencsétlen halálát. Dr. és most is tart a házban egy csita-párduczot, 
ekkor. letett arr 61 a kisérletéről, hogy egy páviánt, a melyek szabadon járnak a ház, 
01'\'051 gyakorlatot teremtsen magának s e s melyektől a falusiak majdnem annyira. fél-
nünkPt ősi hajlékába, Stoke·Moranba. Az októl. 
maradt ngyon jövedelme elegendő volt Holmes, mindezekből, hogy Juliá-
mÍllden szükségletünket födözze és nekem nem volt nagyon kellemes az éle-
hogy boldog életünknek semmi sem áll C~cléd nem a,kal't nálunk megmaradni és sok 

De mostoha-apám abban az időben lIIagnnk végeztünk a hár. lröl'ül minden dolgot. 
tozlÍson ment át. A helyett, hogy . cSlIk harmincz éves volt, mikor meghalt, de 
kötött volna és ellátogatott volna a mnr fehéreclni kezdett, épp úgy, mint az 
u' kik eleinte na.gyon megörültek annak, hogy il is. 
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- A teshére tehát meghalt ? - kérdé ölwrloek lIolmes. dr. Roylott korán tért be a hálószobájába, jóllehet 
" _ Most ll:ét éve. S éppen az ő haláláról llknrok ludtuk, hogy nem feküdt le, mert Juliát bántotta 
'~:mnek. SZÓllll, Mr, Holmes, viszonzá a leány. Elkél)' az P I'ŐR indiai szivaljainak a szaga, a melyel,et ren
.!l: ellietI , hogy olyan életmód mellett a milyet wi des en RzÍn1Í szokott. Julia hát kijött szobájából és. 
folytattunk, nem igen lehetett arra e~et ho';" IllS' átjött énhozzám. Hosszabb ideig maradt' nál!Lm~ 

.gu~kh?z , való leá?:>oklml é~·intkezzünk. De ,~~It egy közelebbi férjhezmeneteléről beszélgetve. 'l'izenegy
~.aoynenenk,. anya~n!Lk haJ!Ldon hug!L, Miss HOllo, fölállott, hogy visszatérjen a szobájába, de· 
na Westphall, a kl Harrow közelében lakik R II ki. ' IZ nj tób!Ln megállott és visszanézett rám. 
hez . oly~~r ,szabad v?,lt . el-ell~togatnunk n~hlÍnr .Hclém, mondá, «hallottál te már valakit éjRza-
napra. Ket evvel ezelott IS Juha odament akará. kának idején fütyölni?» 
-csonyi, ü~?epekre s találk?zott ott egy .~oha». 
Jtengereszornagygyal, a kI meO'kérte a . E~. ugyebár, lehetetlen, hogy te álmodhnn fü-
kivel je~yet_ is vá}tott ... Most?ha-apám az elj !rólnél? 
ről cs.ak. a~or ertesult, mIkor Julia hazajött és •• Srmmi esetre. Miért ell a l,ülönös kérc1éH?' 
'Oe,mml klfogast sem tett a házassáO' ellen' dc kél .Mert az utolsó pár éjszaka három óra tájban tisztán 
hettel az esküvőre kitiízött nap előtt ' hallottnm valami halk, de éles fütt.yentést. Nem 
,a~ a bo~zasztó esemény, a melyengem alszom ~nélyen s fölébredtem rá. Nem tudom meg-
tarsamtol megfosztott. mondanI, hogy honnan hallatszott, talán a szomszéd 

Sherlock Holmes hátradőlve ült a székébon, be. IZoMhól, talán a pázsitról. Azt gondoltam hát magam-
~unyt szemm~l,. a z.söl~e párnájába mélyesztett fej- ban. hogy megkél'dezlek, vajjon te hallottad-e?~ 
.Jel, de most fehg kmyItotta a szemét s r:í.pilhlltott .Nenl. Nem hallottam. Bizonyosan azo}, !L l1yO-
a látogat6jára. ' . It czigányok voltak, a kik körülöttünk ta-

- Kél'em, adja elő tüzetesen a l'észleteket Illondá. ak • 
. -::- Kön~yen megtehetem, mert annak ae', ",CIIO'." "jI[;- .Ugy kell lenni. De mégis,ha kivüll'őljött yolnlt az a. 
~donek ,mmden mozzanata mélyen bele van liityölé~, csoc1álnám, hogy te nem hallottnc1 ·mlnlt.l> 
.az emlekezetembe. A családi ház mint már omll. dl(cn ám, csakhogy én mélyebben alszom, mint te». 
-tettem, igen l'égi s csupán az egyik fele vall hasz. .~o de különben nem nagyfontosságú dolog,lI mo-
nála~ban. A~ ép~letnek ebben a szál'nyáball 1\ solygott l'ám vissza Julia s behúzt a mnga után !LZ 
szob~~ a fol~szmt~n, v~nn~k,. minthogy a lI[\ppali ajtót.. Pár pillanattal utóbb hallottam, a mint a. 1'111--
szob~~ az .. é12ulet kozepso reszet foglalják el. E háló- megfordult a zárban. 
'Ozo~,a~ korul az elso a dr. Roylotté, a mtísodik II Ez mind igen szép, mondá Sherlock HolmPR -
..JuhB;.e vol~ s a .harmadik az enyém. Közlokedés rendes szokásuk volt, hogy éjszal(árn, minrliO' 
szobak kozt lllncs, de valemennyinek [lZ k!Íztak? b 

ugyanegy folyosóra nyílik. EléO'O'é érthető !lZ a - ~[indig. 
mondok? bb' • - Bs miért? 

_ Tökéletesen. - UI(Y tudom, említettem már, hogy dr. Roylott 
-:- Mind a három szobának ablakai a egy c~ita·pó.rduczot, meg egy páviant tartott It ház 

illYIln-ak. Annak a végzetes éjszakának az körül. Nem éreztük magunlmt biztonságban, ha csak 
be nem zárkóztunk • 
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- Igaz. Kérem folytassa az elbeszélését. Ő már hálóköntös ben elibém sietett II SZl>-

- Nem tudtam elaludni. Valami homályos bal· 
j óslatú clőél'zet zaklatott folyvást. Julia és én, llIiut . JuJiához visszaérkeztünk, a szegény leány 
már említettem, ikrek voltunk s ön is tudja, milyen m,u' cgzméletlen yolt és jóllehet mostoha·apám Hzeszt 
finolll kötelékek füzik egybe azokat a lelkeket, B öntütt le a torkába és ol'Yosi segélyért kü.ldött a fa· 
melyek ilyen közeli rokonságban vannak egymással. luha, minden erőfeszítés hasztalan "olt, lllprt .J uliá· 
Viharos éjszaka yolt. A szél vadul üvöltött s az cső bóllllindjobban elszállt az életerő s csakhama!' meg ill 
.folyníst ,'erte és paskolta az ablakokat. bnlt " nélkül, hogy az eszméletét visszanyertE' ,"olna. 

Egyszerre a vihar zürzavaros harsogfísából élc. .Ilyen volt a "ége az én szeretett, egyetlen test· 
sen kihallatszott egy rémü.lt asszonyi sikoltás. Azon. mClUpek. 
nal mogismertem a testvérem hangját. Leugrottnm - Alljunk meg csak egy pillanatra, moncU SIler
'az ágya,mról, nagy kendőt kaptam magamm ~ ki. I.oek Holl!-l~S. Bizonyos ~n abban, hogy fiittyentést 
i'ohnntam a folyosóra. eo I:daml erez eS CSftttanast hallott? MeO' merne rá 

~!;. mint az ajtómat kinyitottam, úgy tct~zct~ esküdni? " 
mu;.tha halk füttyenést hallottam volna, a lllilyet - Ugyanezt kérdezte tőlem a yizsO'ó,latot végző 
J'ulw. emlitett s pál' pillanattal azutó,n valami csal . • • nr,"",,' is. De erős a benyomásom, hogy jól hallot· 
tanó hangot, nlÍntha nagy darab ércz esett \'olnl yihár zugása és az ódon ház recse· 
le. A mint odll,f';ltottam Julia szobájának ajtajához, közepett nem lehetetlen, hogy csa· 
az 11em volt beznl'ya, hanem lassan fordult lUC" a 
s~rkába,n. " - Fel \'olt öltözye a testvére? 
Rémülettől megdermedve bámultam rá _ nem - Nem. Csak az éjjeli pongyolo. yolt rajta. Jobb 

~~ldya, ho~y mi fog rajta kijönni. A folyos6 IÍlmplÍ. az újjai közt egy elégett gylljtószál11ak a 
Jo,no,k a vIlágossága mellett Juliát láttam a nYÍlús. s bo,lkezében egy gYlljtószálas skatuJyát tn-
ban megjelenni, bOl'zadálytól elfehéredett al'c~czBl 
',segítségért kapkodó kezekkel .... Tántorocr l'1\ jött 
elő. mint a részeg ember. " , 

Oc1arohalltam hozzá s átfogta-m a két karolllmol 
de abban a pillanatban térde megcsuklott ~ ő le: 
esett a földre. Vonaglott, mint a ki rettenetes kina· 
kat szenved és tagjai görcsösen ránO'atóztak. 
. Az első pillanatban azt hittem, llOgy n1('g sem 
Ismert, de a mint föléje hajoltam, elsikoltotta 11J:lglll, 
s olyan hangOlJ, a melyet sohasem fogol, elf"h'jtcni, 
.azt mondta: 

«Nagy Isten! Helén! A szahl.g! A pettyes s;r,a 
Szeretett volna még egyebet is mondani s : 

a "mostoha.apáL? szobája fejé mutogatott, ,[e 
gorcs fogta el es fullasztotta torkábo, a szót. 

Kirohantam, hangosan kiáltnt mostoha·a 

-;- ;\ mi a~t mutatja, hogy világot gyujtott és 
szetnc7.Ht.t, npkor a támadás érte. Ez nagyon fontos 

11llPlly. Es minő követl,eztetésre jutott a coroner? 
Nag.v gonddal ejtette meg a vizsgálatot, mert 

ottnak o, magaviselete régóta hirhedt volt 
, környéken; de képtelen volt bárminő ki· 
. magyo,l'ázatot találni a halálra. Az, a mit én 

mOIHlhattnm, o,zt bizonyította, hogy az ajtó belülről 
~ I·.olt ZlLl'\'a: az ablakolmt pedig ódivatú fató,blák 
mIlik d, ~zele8 vasreteszekkel, melyeket minden 
este föltpttek. Gondosan meg"izsgálták a falakat ib, 
és ozt tttlú.ltó,k, hogy minclenütt tökéletesen épek; 

gondossággal yizsgálták meg o, pacllókat 
'IZ eredmény ugyanaz volt. A kü.rtő széle:'! 

Ile négy erős vasrúcl z:í.rja el, úgy hogy 



256 257 

lzobúha, II melyuen testvérem m?gh~lt ~ ablHll1 
a20n Renki S('111 juthatott be a szobába. Kétségtel ha n kell hálnom, a melyben o ha~t.. . , 
bizonyos tehát, hogy Julia egészen egyed iil Iheti hát, Mr. Holmes, szörnyu lJe<l~Se!?e. 
mikor végzete elérte. Azonld"ül pedig ll-Z wi,IJu a mult éjjel, a mi~t áIl1l~tlan.~1l Jekur1: 
nak semmi nyoma sem volt rajta fölfedp7.lwtö. nz ;l:;yuan és az ő borzaszto,.halálan ,tUllor1t.~m. 

- Hátha méreg yolt? . . . ..."'!Im. •• """ ,.,, csak meO"hallottam az e.lszaka nema csoncl-
- Az orvosok ezt ig YizRgálták, de r}'(. '(I IllCa~4rlll: azt it halk futtyentést, mely előhirnöke volt 

telenül. Iml:íl(mak ... 
- Mit gondol tehát, mi okozta a lloldolgtRI~~.l~.l.. ' R meggyujtottam a lámpát, de a szo-

terem~és halál:í.t.? S0I111ui sem volt látható. . 
- En azt hiszem. hogy a puszta félp]('lll é~ I jobllan fel voltam izgatva, selllhogy azutan 

rázkódás ölte meg, habár el nem tudom Icfddlettom volna. Igy hát feloltoztcm s " 
hogy mi okozta ijedelmét. lUl'!.!\'irmclt, kilopóztam a házból, fogadtam a 

- A czigányok ott voltak a.kkor a h(\z körül . egy kétkereküt és elhajtattam ~eatl~~l'-
- qtt. M~ndég van ott belőlük I?g;v-eg~- II msúthoz s egyenesen azzal a ,cze~la~ Jot-
- Ugy? Es mit következtettek önök a hnl Londonba, hogy önt fölkeressem es kikerJem 

nak abból a szavából, hogy «szalag - ..... P clIJiiJlttanAcS(lt. 
szaIa.g,?» 

- En néha azt gondoltam magamhan, hogy 
csak az önkivületben kifejtett értelmetlen 
voltak, néha pedig olyasmi jutott eszeml,e, 
czélzás is lehetett a czigány okra, a l,ik III 

tarka-barka szalagokat, pettyes kezkl?l1öht érti ezt, Mr. Holmes? . 
a hajukban és a fejükön. . . felelet helyett feltürte a cs~pk~-

Sherlock Holmes a fejét rázta, mint " ki leány térdén nyugvó kézről, m~,lynek feh~r 
sincs megelégedve a hallott magyarázatja!. most öt sápadt folt, egyeroszakos kez 

- Ez na·gyon is erőltetett magyarázat lC'llllC, " • . '1;:' ;'., II nyoma lőn látható. • 
mondá. Kérem, kisasszony, folytassa a7. ('I Ez kegyetlen bánásmódot árul el, monda 8her-

- Azóta két év mult el s az én életem Holmor' cgyszeri'ten. . 
időtől fogva. magányosabb volt, mint valn ha. Dc leány mélyen elpirult s ÚJl"D. betakaTta kez!" 
hónappal ezelőtt !"gy igen kedveR lHtnít(lun;l:',~;l\;~~n~I,~ilt. 
évek óta ismerek, m<?gtisztelt azza.L hogy !ll illClulatos [ember, m?lHIá _ s tal ,In 
a kezemet. Percy Armitagenek hh-ják . H hoO"y mekkoTa ereJe "an. 
fia a Orane Waterben, Reading közelébl'll Inkó c~enc1 kö~etkezett most, m~ly alatt 8her-
Armitagenek. , l~ tenyerébe támasztott allal bámtllt a 

Mostoha-apám semlDi kifogást sem tétt e !'IIpogó tüzébe. , 
ság ellen s a tavaszon m eg is tartjuk a~ lHl"y~m bonyolult dolog, szólalt m!".g vegre. 

Két nappal ezelőtt tatarozási munkákat, n p~~) részlet "an a melyet ismerm szeret-
az épület balszámyában s áttörték a7. én miel őtt elhatároznim, hogy minő lépéReket 
falát is, úgy, hogy út kellett hnrczollwdnolll 17 



tegyünk. Másrésilről [I.;lonban egyetlell perezet 
szabad eh-eszítenilnk. Ha ma kimennénk " '_ . .... """"h k é t.sé ~ td()niil egnt1íil kellett lellnie, wikor 
l\1oranba" lehetséges yolna- e megnéznünk I~ ,-ég'zete' elérte: 
szobá.lmt, a nélkül, hogy mostoha apja llH,.,tud lEt awk az éjszakai fütt~· -ntések, lll(Jg ll- hal-

. V éle~lellül éppen 'arr61 beszélt' tegm~l, I,·illl.'- sa.iátságos f'za,\ ai ? 
ma Igen, fontos dologban Londonba jön. Val, - EI S(>lll tudom képzelni, 
hogy egesz nap Itt lum'ad s hoO'y ennélfo"l'Il - lb ( ,~~-I' P \'eti a:>: éjszakai fütyoléseket, a cú-
se~ fogja önöket ott h,í.borgatni: Van ug~-all k jeloulétét, a kik bizalmas lállun á.llmwk 
mar gazdasszonyunk, de az "én és eO'yüO'yíí (.~ továbbá azt " k öI'ülményt , hogy alapl)~ 
nyen elküldhetem valahoní hoO'," ~th~; Ile' hog5" dr. Roylottn[l,l, érdekéhell 

- Na,o'VOIl derék 'ti, mostoha-lenllyainak a fér.ihpz-
Sherlo~,l, Holmes' most hozzám fordult: úgys:álltén fl. haldokló leánynak azt a Sila-

- Nincs ellenére ez a kif; kirtÍ.ndnlás, a cúg{myok tarka kendőire látszik utalni, 
kérdé. l, tényt, hogy Miss Stonel' YfLlami érczps 

- LegkeyésLbé sem, ' hallott, melyet példánl ali irlézhetctt elli, 
- Akkor hát mind a ketten killle"dink ilY. nbb1wt elzál'úlasrndak egyike Yis·'zaziik-

Sl~erl~ck Holmes a lá.togatónkhoz. Hát"ÖllIlf']: n Cs,tpj:í.ba: ha, monrlom, mÜH1ezt egybe ,-et j ük, 
szn.ndeka, lnsasszolly? hisy'C Ill, eleg('udő okunk ntil föltenni, hog-~' a 
,- Ha. már a városban vagyol" nyitj'l ott kcreR('ndő. 

vegezlll egy-két "lJl'Ó dolgot. De n. tiv,C'llkM Dt' hát nút csináltak volna a czigányok? 
vonattal haza megyek, hogy idejekol'ÍLlI ottlwn - :\y.t llmg"ll1 sem tudom elgondolni. 
gyek az önök c!fnglHlás:1rll,. - En sok ell('n \'etést találok e föltevés ellen. 

- A komi délután'i órákban ott leszünk. ;\ - )[;\;.(;1.1n is. És épp ez okbM megyün1, ki Illn 

is ""n mé.g egy ki~ eh-égezlli ,""ló r101golll. stokt>-Momnba. Személyes meggyőzőr1é,t 
marad:la Itt reggehre, kisasszony? szo]'('zni arról, hogy azok az elle1l\-et~q·k 

I\öszönöm, sietnem kell. A szivem llltLI' is ll1ogállnak-e, vagy pedig valahogyan ki-
van könnyebbülvc "ttól, hogy SZÖl'l1yü li zlmtók , , . Hát ez mi ali ördög? .. , 
elmondhatta.m önnek, D~lntán telHí.t (Oh a 1'0111 II J'('lkilÍ.ltáHt Sherlock Holmesből n.z a körül-
urakat, cOIdta ki, hogy lL szoba ajtaja hirtelen fe!r{l,n-

Azzal visszaboc~átott,l, l1.l'czára a síí.l'í'I .. ' n nyilásban egy óriási ember-alak jelent 
tyolt és kis uh ant >1. s7.nbából. Olti',y''']''' sajátslÍ.gos vegyiHél\e volt a városinak 

- Nos, mi véleménye van a doloO')'ól W,~tsoD illak: magastetejíí. fekete kalap, hosszú ka-
kérdé ,Sherlock Holmes, a székében h{l,tl';ldiíll'o, ]mmásli és a kezében ,"ar1ászlwrhács. 

U~y látszik, igen sötét és baljóslatú il' s7.álas ember volt, hogyalmlapja teteje 
BIzony sötét és nem kevésbbé Jmlj<"Klatú, flz 'Ijtú sZ0111öldöldájáho7, és olyan testes, 
De ha ennek a leánynak igaza \'an, Illid ón cgc'szen Letöltötte az ajtó-nyilást, Széles arcza 

monc1ja, hogy a padlózat és a falak ép .. " s i /,;lIlczczn.l ,"olt telebaní.zdálva, sárgára volt 
az aj.tó, ablak .és kürtő mim1 olyan, hogy a naptól 'minden gonosz szenvedélynek a 
senki be nem Juth[l,tott a szobájába: akkor n. I'Ísolte magán. 

;IZ c;.(~·iküllkre, hol a mfÍsiknnkra nézett mé-

17':' 
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lyeJJ ülö, mérges szellleivel, n~elyel, a kit~lló. feuyoaetöen s a begörbített pigzka,msat II 

or~:~l együtt ~' ,,~allli dühös, ven mgadozo IllaclilrlW!m~dlillilhu 'd(~hva, kirobogott a szobából. 
terH·k 11a80nlo,-a. szeretetreméltó embernek látsúk. 

- Velyiköjök a Holmes? kérdé. Holmes neyehe. Én nem vagyok 
- En volnék, Ul'am, de nel,em viszont. nincs mint ö, ele ha itt maradt volna. 

rencs,h,u . - . mondá Sherlock Holmes llyng-od attam volna neki, hogy az én fogtÍS(lln 
~,En <11'. Grimcsby R,oylott vagyok, Hb kal g~'öngébb, mint az övé" .. 

ranlJol. füh'ette a piszkavasat és egy hntelen 81'0-
- Ön-elHlek, eloktor úr. viszonzá Sherlock újra kiegyenesitette. , 

lllCS nyájasan. Kérem, foglaljon helyet. sol1a pimaszság, összetévesztem Pllgel11 a 
Eszem ágában sincs. A mostoha-]e:'tnyow , rendörséggel ! folytatá Sherlock ,Holm,eg. 

volt. Követtem a nyomát. Miket 1110nclotr .. kis epizód csal~ annál ércleke~euhe ~es~? a 
- Hihös idök jártak mosta,nában, lllOll,ilí és remenylem, hogy kIS uamtnonk 

lock Holmes. a mecrac1ni vigyázatlanságának az árát, hogy 
- :Miket mamI ott ömlel, ? kiáltá dühüH011 \l\d b~romm!ll meglesette magát. , 

ember. IlOtlig, kedves cloktorki'.m, felho~atJnk a n'g-
- De úgy haJlom, a sáfrány jóna]( ~R azután elmegyek a hatósaghOl~, a hol 

folytatá Sherlock Holmes zavartabnul. Illhltot vélek beszerezhetni, a mel~-ek hasz-
- Ah ! Figur{~zik velem? szólt dr. I~h~tllek ebben a lmtatásban. 

lépve 8 (l, vadászkorbácsávrJ hac1on:1zya. 
gát, hogy milyen gaz:f1czkó! Ha.llottam lli!""t I 
az a Sherlock Holmes, a ki minrlen Iében halJíd! 

Sherlock Holmes mosolygott. 
- Holmes, a szimatoló! 
Sherlock Holmes még jóizií.bben 
- Holmes, a mihaszna, a fogdmegek 

ditója! 

* 
óra volt már, mikor Sho,rlock Hol

ött,. Egy iv kék papIros volt a 
kálm számokkal és jegy?,etekkel. L' 

az elhunyt asszony vegrenclele,et, 

Sh01'Iock Holmes hangosan nevetett. 
- Uraságor1nak a társalgása valóban éh CZte lll!!ill 'IIIkol' 

mondá. Kérem, ha kimegy, luhzp, be az ajt,,)t, 
nagy l~ légyonat. 

Hu"," teljes jelentösécrét mogálh.píthassam, 
Idt ;~ámítanoin az illclö befektetések ml)g

A teljes jövedelem, mely az a,sszony lIa
ko\'és hiján ezerszáz font volt, most. a gaz~la-

- Majd akkor megyek, ha ell110ndtam a~t, II 

,.karok. Bele ne ártsa magát az én dolgaim ba, II 

mondok. Turlom, hogy Miss Stoner itt "olt
.iöttem! Veszedl'hnes ember vagyok, ha 1" hlILUI_~1II 
\. elem. Nézze. 

IHIl1\'atlása következtében 11elll tobb, mmt 
1';'l1t Minc1enik leánynak kétsztlzüt\-en 

lIrra tlZ' esetre, ha férjJiez megy. Világos 
, hog,\' ha mind a l,ét leány férjhez ment. Yol~~a. 

S gyorsan elöre lépve, fölkapta a pis7.hal'1lsat 
hatalmas ba,ma l;ezei ,-el begörbítette. 

- ·Vigyázzon rá, IH\Q'5T a kezeln ](ö%é ne I(CI'U.IJO)!I.IIf.5intl!m 

II ~~ép úrnak alig maradt \'ol~la ;alanllC~k~.1~. 
e"Yllt' k a férjhezmenetele IS elegge megroYllh
~Elpg az hozzá, a dél elötti munkám nem 

kí\J'bn., mert hiszen bebizonyította. hogy 
ttk igen-igen alapos alm Yf1.11 fUTa, hogy 

il,\' (,1l ~7.tÍ.ll(lékllak út.iát állja. 
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És lllost , ke(hex 'Vatson, ez sold,al I,,, 
,lolog, somhogy hiába fecsérelhetnő}; ar. id ' mutatn)" melyek kissé odább, balra lát-
hogy az öregnek tudomása van rólo. llll"\ ' ha, a házhoz akarnak menni az urak, 
,lünl~ a dolgai iránt; így hát, ha k'ész €,;. I ,~i1ael'llek, ha, ezen a meredeken felhaj-
kOCSIt hozatl1nk és kihajtatunl, a. yasMJwz. :\ aZ1Jtan gya.log y,l,gnak keresztül fL mezőn. 
le lellllék kötelezve, ha zsebébe csú~úatJl(t II nz út, II hol az a hölgy jft.rkft.J. 
yerét. Az ilyen Eley-féle "No. 2.11 kiti\ll,'j (,I '1 hölgy, ha nem tévedek, l\IiSH Stoner, 
,),z olyan ul'iemberel,kel szemben, ,l, l,ik p:;i~·;~.m·7.é l('g Sherlock Holmes, ernyőül tarh[1, kezét 
vasakl'a IS gör,csöt tudnak kötni. Egy l'l'l'()II',,{J~l'ii~I1~lng fülé. úgy hiszem,' legjobb lesz, ha 
l'gy fogJ,efe, ng~' hIszem minrlaz a lllirC!' 
günk nl,n. ' tunk it 1,ocsil'l\1 s láfizet.tük o.z embert, a 

A pálya.házban éppen szerencséseJl <"J'hik h,m I'issr.u.hajtott LeatherJre,l,dbe. 
a leatherheadi vonatot. Az állomásoJl ,IZt(lI1 k I{Lttam - mondá Sherlock Holmes, a mint 
bél'eltünl, s ll~gy-Öt angol m6rfölclllyirü haj' ,,, _~ ..... ...,, Ie ha kbUunk ,l, domboldalon - azt hitetni el 
toya a SUl'l'eyl kedves út"ona1a.kon. BY. ,'mJ.Jerl'?l, 110gy. mint építéRzfk .iöl'ilnk ide, 
volt; cS,illo,gó ~ ~l'őfénYIlyel, bál'ányfelh lalml}I ~llas n,zletI dologban. Igy a.ztán nem 
A fak es uts7.Ci'h bokrok most creRztc,tték (>1~li kalm ... .Jo napot, Miss Stoner! A mint 
hajtása~lmt, és a levegő tele volt a nc(lYl" talaj uknak állottunk 
lemes Illatava!. . Stoner ugyanis, a mint meglátott bennün-

. H.eám legalább élénk benyomást tet.!. :t (' .iött elibünk, arczán a legna.gyohb Öl'öm 
Inkelet ke(lYessége és a reánk váró t.itnk/. 'H'l. 
adat borús volta kÖ7.t való ellentét. Ut Olyan nehezen y;Í.l'tam önöket! kilí.ltá, mele-
kocsi olején ült, összefont karokkal, RZ('lI swríty[1, kezet mind a kettőnldwl. Pompásan 
ImlaplHl! s mellérp horgasztott fő\'('I, a l., minden. Mostoho. apám Londonba lllent és 
gondnJkozásba mOI·ülve. l':d,'lSúnü, hogy estig hazajön. 

EgyRl':el'l'e azonban fölr«zzent. \.nlt Rr.el'cncsénk a doktor úrral l1legismerked-
keresz!i!l mntatott a mozőségen. lllOJultÍ. 8herlock Holmes s pár szóval el-

- N ezzen ('sak n ela., moncl,í.. . a t·örténteket. 
f:lürü pagony huzódott fölfelé ('!!\' ('II\'ür I . Stllnel'llek méC>' az ajka iR elfehéredett, a 

melynek a tetején azt.án erdővé tÖJ;liil'iil( :\ hllII g'ltta.. b 

köziU vo.lami igen régi ul'ilakmd, ,l, 1""lIll'lIni ~wJ)t lf.ten, hát llt<í.nam jött? kiMtott fö!. 
l1lagaR tetőzete nyultak ld. . - Ugy l.itsúk. 

Stoke-Moran? _ szMt Shol'lo('k I-Iolmcs - OlyaJl ral'asz, hogy sohasem tudom, mikor 
lwcsishoz. k (·Jötte biztonságban. Vajjon mit fo~ mOll-

_ Igenis, uram, ,t ha hazajön? b 

Ci'lllbc]'. . kell magára, mert l1gy eshetik , hogy 
~ - Valami ~pítk~zés folyik "tt _ ]lIOIHI'L ram~zabb embert tldálhat a nyomá-
::5heJ'lock Holmes. Epp amiatt igy!'kHZiillk nm é.iszakára be kell előle zárl~óznia. 

- ,.I,IlI"tt (l, faln, _ mOlJ(lIt a-·l,nc,j,. "g,l' Illllst"JlII-ll,pja mégis erőszalwskodnék, elviszszük 
a nlll!.vIl,~n.iéh('7" Hal'J'owhn .... De mORt ól I<~JlP.W 
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legjobban kell fölltasználnunk az időnket. Sr.i\·e!;kcd.i lil'irhch'tle.n.c ,'olt~k. Kérem most menjen ue o. Szo. 
jék htít megmutatni nekünk a.7.01mt a sW[,'lknt, és l'eteszelJe be a fattíbltíkat, mint éjszaktíl'a 
melyeket meg kell vizsgál1ll1llk. szokta. 

Az épület szürke moh.lepte kön,kből ' A IClÍll.y engedelmeskedett és Sherlock Holme~ 
gas középrészszel és két görbe szárnyuyol, II ' Ylzsgálódás után a nyitott ablakon keresztül 
úgy nyult ak ki belőle, mint a l'áknak a lábai, E "j,r_'lll:'Dmlllel:ue,e módon próbálta fölfeszíteni a táblákat: 
nyak egyikében a.z ablakok ki voltak tÖl'\'C ,;s ,Akkora hasadék sem volt rajtok 
des7.ktízva, a tető pedig rés7.ben beszaka,lnl. \" egy kes,nek a'pengéjét be lehetett volna dugni 
ságos rom, A középső rész alig volt jobb íLih\p Tasrc,tc~z kIemelese végett. 
de a jobboldali szárny lakható volt s 07. Azntan a nagyító üvegével megyizsgálta a ~al'-
kék függönyei s a kémények fü.stbodrai a7.t ,le azok tömör vasból voltak, erősen bele-
ták, hogy ott lakik a család. A szögletfallw7. a falazatba. 
állvány volt támasztva s egy helyell a fn,l ! dünnyögött Sherlock Holmes, némi 7.a"a-
volt tön'e, <'Ie kőmüveH vagy egyéb mllJlkuH vakarva az állát, - a föltevés em ta"o.d-
yolt látható, nehézségekbe ütközik. Ezeken a fat{blá-

Sherlock Holmes föl s alá jtírkált a rOH"1.11l ,sem juthatott be, ha el voltak reteszelve. 
d07.ott pázsit szélén s mély figyelemmol 1}(:7. lUtn' most, hogy belől találhatunk-e valami 
az ablakok külső részét. sítÍlst, 

- Ez, ha jól tudom, annak a szob,mn,k az II oldal-bejárás vezetett a fehérre meszelt 
ft melyben ön szokott volt hálni; ez a kii zé lll~l:Y1'e a három hálószoba ajtaja nyilott. 
a testvére szobája s ez a harmarlik ,1. cll'. "zob~t Sherlock Holmes meg sem akarta 
nemde, ? Ilf Y Imt egyenesen a másodikba mentünk be 

- Ugy VMl. De én most a kÖ7.épsií n lIIel.Yben Miss Stoner most hált s amelY: 
hálok. tcsh-él'e meghalt. . 

- A jadtási munkiÍ.latok miatt, a lllint t ,kiUs~.iií. szobácska volt ez, alacsony llle-
'Mellesleg megjegyezY8, azon a szögletf:dtln CIfY&\ l CS n~',ltott kandallóval, a milyeneket a régi 
lában nem látszik, hogy sitrgös ja\'Ítí,~ra 1('1t 10 hazakbau találhatni. Az egyik szö17let-
szükség., . fiókos szekrél;y állott, a másikban p ~dig 

- Nem is volt. En azt hiszem, hogy ,\7. IIgy. Az ablak tol balkézre volt a toilette'-
csak kifogás akart lenni aua, lj()g~- ,' ng(,1I1 n g7.~ken kívül még két szék egészítette ki a 
bámbM eltegyenek. J'<,ny bntorzatát. 

- Ah, lllond yalamit! Ugyebár, ('nll~k n k közepére szőnyeg volt terítve. Körös-
épület-szárnynak a tnlsó felén hnzi"lik ló meg a falak borítása barna, szúl'á",ta 
folyosó, a melyre a három s7,Oha ll.ita.i,~ :Ulott, mely olyan réginek látszott, lll;"''" 
Azon is vannak ablakok. nemd,,? 11'lz építése idejéből való volt még. ,.., 

- Vannak, ele csak igen alll·ól;:. N e III III Holmes az egyik széket félrehúzta (J17\' 
be rajtok senki. . és hallgatigon nézelődött a szobáb;il 

- Minthog~' önök mind a ketten , föl és alá a falakon, nlintha minrlen 
kára az ajtókat, n. szobáik Ilr1'61 a7. reszJctet pontosan a szemébe a,karna gyiijtelli. 
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- HOYl~ szól ez a csöngetyü? kérdé wgrc. :- g~ is újabb iClöböl való, mOll(1!í. :JliRs Stoner. 
vastag zsmórra mutatva, mely a mel1ye~l·tJoéíl -: J\örülbelül abból az ic1öből, mikor a csengetyil-
Ílg~'. melle:t ~süngött le, még pedig úg~', ]Iogy 8 z~ill.·,rt föltették, Ilemde? 
bOJtJa a parnan nyugodott. - Igen. Akkor sok apró változtatást tettek a hiÍzon. 

- A gazdasszony szobájába, felelt rá. 1VIis~ Stoller. - Ugy látszik, nagyon énlekes yálto:d.atások yol-
- Ujabbnak látszik a többi holminál, nC'll)(lr? tak ,twn - néma csengetyií.-zsinórol" a melyek 
- Igen. Csak két éve, hogy föltették. sch"m sem csöngetnek ! . _ .. Szives engetlelméyel, 
- Az elhunyt l\Iiss Stoner ki,·ánságára., ngyrlltír? Mi,,, Stoner, most átteszszük a lmtatásnnkat a har-
. N em. ~ohasem hallottam, hogy hasllnáltn. \ olmi. ' mntlik szobába. 

HIszen UgyIS mugunlmak kellett u' szühéglekillkról Dl'. Hoylottnak a szobája tágasabb yolt, mint a 
gonc1oskodnunk, mert cseléc1, a mint már E'llllílt,ttClIl, lllo,t, .. ha-Ieányúé, de épp olyan egyszerüen yolt bn-
nem akart nálunk megmaradni. toro7.\'a, mint amaz. 

- Igazán, nem igen yolt hát rá szüks{·g. hog\ Tábori ágy, könyvekkel megrakott kis faálh'ány 
'ppen ilyen c1íszes zsengetyií.zsinórt t.eO'YellE'k id" . :. la künyyol, nagyobbára tudományos mlUlkál, yoltak), 
Bocsánatot kérek most egy pár pilla.;atrn. - II pudo oz ligy mellett karosszék, a fal mellett ogy l,özön-
l.ít almrom vizsgálni. ségcs faszék, továbbá egy kerek asztal, meg egy 

Azzal levetette magát a pa.tllóm H l;coz'·hcn 8 nagy \·n.8 pénzes szekrény - ezek tüntek legelö-
nagyító-ü"eggel gyorsan mászkált négykézlídJ ide· szor i" ~y,ell1be . 
oda. no,gy gondnal vizsgálgaha a deszkaszítlnk közl ~lt~r1ock Holmes lassan járta körül a szobát s 
láthat? hasac1élwkat. Végre az ágyhoz jutott és jó wintll'll egyes butordarabot a 1egna,gyobb érneldö-
tlarabIg nézegette meröen s azután föl ~ alí\ jár· dé~~~1 lIézett meg. 
tatta szemét a falon. • - Jli ,'alJ <,bben? l{érdé, a pénzes szekrényre 
. AZl1tá~ fölállott, kezébe fogta a cRellget~' íí-z~ inór~ Dllltllll'H. 
es megmlJtotta. - ~ltlstoha-apám av. irományait tartja benne. 

Ni, hisz ez nem is csengef.yü, !lIOJl'!.·l. - :\.h. hát 1Mb ön már a belsejét? 
Nem szól? - c.."'upím egyszer, néhány évvel ezelőtt. Emlék-

- Nem bizony. Nem is csenget,yü-dl'Mho7. \'IUl SzeJll. Iwg~r tele volt irományokkal. 
erősítve ... Ez nagyon érdekes. Nézze'k r~Hk. II 7.si~ - ~illc~ benne ... pélc1ául . . . macska? 
J?ór egyszerűen rá van akasztva egy h()rga~ szügre, - Oh. (lehogy ! Milyen különös gondolat! 
eppen ott, a. Ins szelelőlyuk fölött . - Különös? Nézze csak! 

- Milyen különös! mondá Miss StOJl(')'. (';zt én .hy"d Sherlock Holmes leyett a yasszekrény tete-
még soha.sem vettem észre. . jérö! <'gy kis csészét, a melyben tej volt. . 

- N[1,gyon különös! mormog-á Sherloek .Holmes, - XClIl, nom. Nincs macska a házunkball. De 
~zórakozottan rángatya a zsinórt. Va.ll (·h],(,1l n 57.0" igeni~ nm egy csita, meg egy pávián. 
bában még egy-két ll1ás dolog is a mi /))( 'gl chcI6· - irti, perslle, persze. Hit hiszen a csita nem 
,;en különös. Példánl, micsoc1a oktaln,n ~pítii llll c,stE,r.~:n~,1S mint na,gyobbflljta macska., c1e egy csésze 
ehetett az, a l,i szelelölynkat fnrt. ál t·,,\, látszik elegenr1önek a szükségletei ki-

o' zobába" holott ng:rmlazllal a fára.,ls,íggil'· II •. Most még csak egy dolgot al,Rrnék 
leyegöyC'l létesíthetett \ oJna közlekC'(lPRt! !l1('gl1ézni. 
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A~zal le,guggolt a fas zék elé s a legnag~'obu fig,n · 
lemmel nezegette az ülését. 

- Kös~önöm szives türelmét, - mondá Y~giil, 
fölállva és nagyítóüvegét a zsebébe téve. Exx~ 1 
készen volnánk. ... N ini, hát ez mi? .. N llg l'Ol1 
érdekes! . 

Az, a mi a figyeimét mf1gára vonta, nagyoll klj· 
zönséges holmi yolt: kicsiny kutyakol'bács, mel,\' IIZ 

ágy egyik szögletére volt akasztva. Az a kii.löJlü~s(.g 
azonban mégis meg yolt rajta, hogya szíja föl \'olt 
kunkol'ítya és a vége m egkötve, úgy, hogy hurolo'a 
yolt húzható. 

- Mit szól ehhez? Watson? kérdé tőlem ~h cl" 
lock Holmes. 

- Közönséges kutvakorb ács. De nem tudom, llIir~ · 
való mjta ez a hur~k , 

- Nem közönséges jelenség, ugyebár? .. Oh iste· 
nem, gonosz világ ez és ha tudományos l'IJlber 
vetemedik bűntettre, az majdnem kifii.rkészlwtetlen, 
mondá Sherlock Holmes, rejtelmes kom()I~·s(lg:;,11. 

Azután Miss Stol1el'hez fordult. 
- Ugy hiszem kisasszony, itt most mÍlr cl cg~t 

láttunk és ha megengedi, kimegyünk lj, p(I7.~ itl'll . 
Sohasem láttam Holmes bo,rátomnak o,z arczlÍt 

olyan l,egyetlen kifejezésiinek, sem a homlokM olYllJI 
sötétnek, mint most, mikor kutatásának n, RzintcrM 
elhagytuk. 

Fel s alá járkáltunk egy darabig a pázsit súlén 
és Miss Stoner meg én egyirállt to,rtlÍ7.kolltnllk attúl, ' 
hogy bu,rátunkat kizayu,rjuk u, gonclobta,iJ,,'d , lIlC' 

lyekbe mélyen el volt mel'ii.he. 
V égre megszólaU. 
- Igen fontos, Miss Stoner, hog,v 

szigol'úan kÖ\'esse az nh,sításo,imat . 
- Föltétlenül l'pn delkezésél'C' állok. 
- A dolog soldmi komolyabb, selllhog.\ h'g'kc. 

yésbbé is szabad '"0Ina habozni. Az élotc függhet 
attól, hogy miként engenelmeskec1ik. 

- Teljesen az ön ke;r,ébe [\,c1om magalllat. 
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El őször is h,H: ne1,em és ""Vat,soll barátomnak az 
"n ~.Y.Obájában kell tölten ünk az éjszakát. 

}Ii~~ Stoner llleg én a legll!wyobb meO'lepettséll'll'el 
néztünk Sherlock Holmesre. b, b bb 

- Ig~nis, ott l{eU töltenünk az éjszakát. De halld 
Ulng~'amzzo,m meg a dolgot világosabban. Ugyebár, 
. 1. "mott a falub eli vendégfogarló ? . 

- Igen, a Korona. 
- Nagyon jól van. Ezek o,z ablakok odaJátsza-

nak, ugyebár? 
- :\Iin<'lenesetre. 
- Nos ~át" öI:nek, ha m.ajd nr. Roylott hazüjön, 

Lé kell zarkozma a szobá]á.ba, azzal a kifoll'ással 
ho~,\' föfájása van. Azután, ~1Íkor hallani foaja'" hogy 
dr, H,~,\' :ott a ,szo,~ájába tért lefel~ünni, ?n"'ldnyi.tja, 
8?- II h,l,tl,u, fu,tab1aIt s az ablak parkányara teszI a 
laU/pat. Ez nekünk jeladás lesz. Azután mu,aához 
~'é\(, lllindazt, a mit éjszakám szükségesnek b tart. 
atln C I;~' n.bbn, .a szobába, amelyben o,zelőtt Rzokott 
mit }mJl1l: BIzonyosra veszem, hogy az építkezé/> 
dacznm k,I fog ott húzho,tni egy éjszo,kát. 

- Oh Igen, nagyon könnyen. 
- A többit pec1ig csak bízza ránk. 
- Dc mit fognak önök tenni? 
~, Ax é~sz[\,kát az ön szobájában töltjük és rneg

leosIlk, lill okozhatta azt a neszt, a melytől ön 
11111)'11;1\ lllegrettent. 
~ 1.~ 1l .úgY, hiszem, Mr. Holmes, hogy ön már 

e!ore l~ hsztaban van azz[\,l, hogy mit fog ott ta
láhll, Illonclá a leány, l.ezét Holmes barátomnak a 

I'a tél'e. 
- Jgazl\ lehet. 
- Akl",r hát, az Isten szerelméért, mondj[\, meO' 

hogy mi okozto, testvéremnek a halálát. "" 
- \,ilí,gosabb bizonyitékolmt szeretnék nyerni. 

'IU tmlel,ltt. nyilatkozl1ám. • ' 
De .[\l~,llyit lego,lább megmondhat, hogy jól Rej-

IllIiJon azt gonclolom, hogy valami hirtelen 
iilte meg. 
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- N em, ezt nem gonduluám. Azt kell föltenn cm. - Látni nem láttam töbuet, de valósúnll, ho"" 
hogy valr.mi más, sokkal kézzelfoghatóbb olm \'ll l! rnl,iI!tiycl többet okoskorltam ki II látottakból, 1l1i~;t 
annak .. . De most, ke(hes l\Ess Stone!" el kell lilit un. Itn azt hiszem, hogy ön is Ifl.tta mindazt, a nút 
hagynunk, mert ha dl'. Roylott hazaj6nne s I,CIl' in I(ütum? 
nii.nket meglátna, akkor hi:í,ba, aló lenne az c:.:,', ~ 1. - ~emmi figyelemrBméltót sem láttam, cSnptUl 
utazásunk, . , Isten önn el Miss Stoner ! Legyen I"ítor 321 fi escngetyií.-zsinórt; de hogy az micRorla ezéll':t 
és ne csüggedjen, m ert ha azt teszi, a nlit llhllHl, lzol;.::'Llh.tt: megvallom, nelll tnrlom elképzelni, 
t~lll, egészen. bizonyos lehet abban, hog.v milHlIllll' - Látt" a szelelő lyukat is? 
rl,bb eloszlatJ uk azoka.t n, ,'eszedelmeket, n. 11l l' lyck - LMta.m: ele úgy gondolom, ,tZ nem olyan 
önt fenyegetik. !zokatlnn dolog, hogy két szoba közt efféle kis nvi-

Azzal átmentünk a Korol1:í.[m s mindjárt. Imp!,nnk lás I":.:yell. Ol~'an kicsi az a nyílás, hogy alig fél:lll' 
is egy hálószobát m eg egy nappl1.li szobát. Av. l'lUC' 13jtn kpl'cRztül egy patkány. 
leten volt mim1 a kettö s av. ablakunkbM ké nyel- - Tllllh,m, hogy szelelő lyukat fogunk találni. 
mesen áttekinthettiink a cll'. Rodott házám ~ né"c- llIi(·lii tt még Stoke-Mol'!mba jöttünk. 
zetesen az ódon épületnek r,.rra. ;1, szárnyára. a. " ,"ly- - Dp, kedves Holmes, hogy mondhat már ilyet? 
ben laktak - Igollis tudtam. Emlékezhetik rá, hogy mi8~ 

Beesteledéskor láttuk dl'. R.oyloHot , " JIIi" j k.:t, Slol1('(' [1:1. elbeszélésében azt mon(lta, hogy test, érc' 
kerekií.jén elrobogott a vendégfog,\c1cí ? Iőtt, h:\t:dlllus I sW!"lj,~haJl érezhette a doktor erős szivarjainak 
alakja magatil't1. nyulváll föl a k,'csig,\"()l'(,k Ill l,lIcit. ;7.lI:':'tt. Ez pedig természetesen rögtön arra a föl-
ki a lovat hajtott a. A fiúnak nyilnín kis~é nl'I Ie~CIl kpszteti az embert, hogy a két szoba közt 
ment a nagy vaskapu kinyitása, mort ha,lllla! lll].. II közlekec1ésnek, nyilásnak kell lenni. Hogy a.;~ 
doktor nyers, öblös kiabálását s láthattuk l'i,I" l\lclt lllilHlenesetre kicsiny, ezt abból következ-
öklét, melylyel a gyereket fe'lyegeHe. AV.l1t:'t 1l be· ~ •• ''''','""11. hogya. hi,-atalos vizsgálatkol' nem vették 
hajtottak a kapun s pár perczezel ut,íhJ, ,i I:'tg-os- ~lu.g"sall kellett tehát lennie s így csa.kiR 
ságot láttunk kigyuladni a ff Lk közt. L,íllljl,'d :':.I'uj- ii-I\'ukra gondolhattam. 
tottak az ebédlőben. - ll(: mi ro~sz, va'gy gyanus lehet abban? 

- Tudja-e, Watsol1, szólalt meg egys:l.C'I'I'l' ~hur- - A körülmények összetalálkozása mi11l1enesptre 
lock Holmes, a mint csöndesen ültünk Pg., litt IIZ biG!. is feltünő. Szelelő-lyukat furnak, csengetyíí.-
öregbec1ő esthomályball, - hogy némi loJkii ~ l ll('reti absztanak föl s egy leány, a ki ott hál ar, 
aggodalmam van az ellen, hogy önt lllaga IIllllal meghal. N em ötlik önnek szemébe, hog;\" 
ügyem? Határozott veszedelemmel fog jú 1'11 i ez 1\ feltünően esil, egybe? 
vállalkozás. összefüggést sem tudok látni a három 

Veheti-e hasznomat? 
- Jelenléte, úgy lehet, megbecsii.lhetct-Ic 'Il , 
-- Akkor mindenesetre elmecrvek önnd. 
- :;:r agyon lekötelez_ . 
- On veszedelemről beszél. Ndl",in tii"I,, '1 biton 

hát azokban a szobákban, mint·a. nWlIll.' l {'ll elói· 
tem látható volt. 

a,1f, ágyon nem vet.t éS~l'e valami 

:\"lll. 
- Ar. 'lg~'lábak pántokkal apadlóhoz ,'annak 

L'ltott ,in 111ár vala,ha. ilyen leszögev.ett 
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- Nem mondhat,nám, hogy látta III volnl\.. l\ünJl~'ell bejuthattunk az uilyarra, lllert a korités-
- A leány nem mozdíthatta. el helyéből az úg~·ill. sok .helyen át volt tön-e, a nélkül, hogy valaki 

Vúltozatla.mll ugyanegy helyben kellett [Hlnak dtásra gondolt volna. Dr. Roylottnak 11em 
radnia, ugyanabban a viszonylagos helyzetben félnie az emberektől; inkább Mok féltek tőle, 
szelelő-Iyukhoz, meg a kötélhez, - mert egys~crrleD az :í.llatjaitól. 
csak l.ötélnek nevezhetjük; lliszen vil:í.g()~, hogy filk közt l,eresztültörtetve elértünk a pázsithoz, 
csengetyü-szárnak sohasem is volt szám·a. .~mlt""tn· nl< rajta s éppen be aka.rtunk már mászni 

- Holmes! kiáltottam föl erre. - 110111(tI,Yosnn ablakon, midőn egy borostyán-sürüből valami 
rémleni kezd előttem, hogy mire czéloz. Ugy lr.t ,zi~, ly os a.lak surrant elő, a mely valami rémes, 
éppen idejében jöttünk ide, hogy megalmdál~'tlzznllk gyermekhez hasonlított. Reszkető tagold,al 
egy agyafm·t és borzasztó bünte,ttet. , ,Ie magát a fübe s azután gyorsa.n el ill ant 

- Valóban agyafm·t és "aloball borlms7.t.>. homalyba. 
<'l'YOS vetemedik bi'mtettre, akkor a legelső - Szent Isten! súgtam oda Sherlock Holmes-
teyől{ közé tartozik. Van hidegvére, higgall - látta? 
\'[1,n tudománya. Palmer és Pritchanl a I Holmes pillanatnyira épp úgy meg volt 
voltak a mesterségökben. De ez az ember én. Keze aczélfogóként ragac1ta meg 
rajtok is túltesz. Reménylem azonban, kerhrs a mi nagy izgatottságot árult el. De 
tolU, hogy mi meg őrajta fognnk ki. De sok 1I,\I'·.lHh.nt;' elnevette magát és azt sngta a 

A pávián-kölyök 
UI.Imat kell kiáU::mnnk, mielőtt ez az éj~7.nl(ll 
mulllék ; nagyon bölcsen teszszük hát, ha :t,ldig i~ 
llyngalmasan szívjuk a pipánl\!~,t s pál' órá~" yultUDI 

Yidámabb dologgal fogll)olkoztat]uk az elmenket. megfeledl.eztem volt azokról a különös 
* melyeket dl'. Roylott annyira keilvelt. 

a házban még egy csita-párducz is és ki yol-
Kilencz óra tájban a fák közül látszó \ il' lénl annak, hogy egyszerre csal, a vn.lJunkon 

ldaludt és dl'. Roylottna.k a háza teljes ;tsl;!!~Ggljm'l1l 
borult. Még két óra mult el és ekkor , egészen megl,önnyebbültnek éreztem 
éppen a mint tizenegyet ütött az óra, mikor Sherlock Holmesnek a példáját 
szeml,özt újra ldgyuladt eg~' fénypont. czipőmet levetve, végre benn yoltam fl> 

- Ez a nekünk szóló jelailás, mondá Sherlock lIol- hálószobájában. 
111OS, talpm szökve. A l.özépső ablak van meg",ilúgi tyu. Holmes nesztelenül zárta be a fatáblá-

A mint kimentünk, néhány szót váltott a fogn- int.án a lámpát az asztalra tette; aztán szét-
,lóssal, megmagyarázva neki, hogy egy isnwrősünk· lIIinden úgy volt, a mint délután láttuk. 
höz megyünk mulatni s hogy yalósziniUcg ott illU' Hherlock Holmes odajött hozzám lCtbújj-
mc1nnk reggelig. (~s S7,lICSŐ módjára téve l,ezét az ~ikál'a, 

Egy perczczel utóbb künn \'oltunk it Hőt,,!, uton. balbn, hogy csak alig érthettem meg, azt 
Hide'" szél fujt a,z arczunkba s csupán ali: a I:uupll' :t fi1lpmbe: 
fény,"'mely az ablakból látszott, adott irítn~ t a Iw· Icgcsek~lyehh llesz is halomra rlöntellé uo 
lllályball botorkáló lépteinknek. .-,_., .. , . ~. 

1~ 
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Bólintottam a fej emmel, jeIéül annak, hogy itU .I?l~hnek a szaga. Valaki nyilván tolvaj-lámpást 
~Íl.tcttem. [l"ujtntt a másik szobában. 

_ Sötétben kell ülnünk. A, szelelőlyukolI meg' Halk mozgásnak a neszét hallottam' azután ismét 
látná a világosságot. . . . .. .. lett minden, csak az a kellemetlen szag 

Ismét bólintottam. !I'o$hudott. 
_ El ne aludjék, mert az életébe kerülhe.t. ~lIr.tss F{.lól'i1 hosszáig ültem így folyvást feszült fiooye

készen a pisztolyát arra az esetre, ha sZ:lksegunk kuuuel,. hallgatóz,;a .. Ekkor' egyszerre újabb fajta 
lenne rá. Én az ágy szélére ülök, ön pedIg arra a un~ lan hallhato, Igen halk, zizegő hang mint 
'Székre. Illk"l' vékony gőzsugár tolul ki állandóan ~alami 

Kivettem a revolveremet és óvatosan letettem /lJ !Czö·késziHékből ... 
asztal szélére. Abban a pillanatban, a mint ez hallható lett 

Sherlock Holmes hosszú, vékony nádp,í.lcdt, ho· Shcrlo~k. Holme~ felugrott az ágyról, gyuj tót rán~ 
zott maooával s azt most letette maga mell.· elo es .. hos.szu pálczájával dühösen csapkodott 
ágYI·a. Odatette a gyllfatartót is egy darab lm cscngetyu-zslllór felé ... 
tyáyal együtt. - Látja, Watson? kiáltá eszeveszetten. Látta? 

Azután lecsavarta a lámpát és Dc én nem láttam semmit. 
radtunk. Abban ~ pillanatban, mikor Sherlock Holmes vi-

Hogyan fogom valaha elfeledni azt a-:réUlcs gyuJtott, halk éles füttyentést hallottam de a 
l'asztást? Eooyetlen hangot sem hallhattll.lll. ~~""'llrrr' I O" fény, a mint fáradt szemembe beleviUant 
csak e"y lél~kzetvételt sem, pedig jól tudta \ll, tott, s lehetetlen volt látnom, hogy mi az: 
Sherlo~k Hohnes nyitott sze~mel ül ott,.. mil Sherlo,ck Hohnes olyan veszettül paskol .. ". 
lábnyira tőlem, ugyanolyan Ideges feszll Csak azt lathattam, hogy az arcza halálosan sá-
mint én magam. s h?rzalommal és undorral van tele ... 

A bezárt fatáblák a legvékonyabb fényRn~lInll Egy I~llla!lattal utóbb ~bbanhagyta a csapkodást 
bocsátották be, úgy hogya legtökéletesebb.... fölfcl~ .. ll~~ett a szelelolyukra, midőn ... az éj 
vett bennünket körül. Kívülről egy-egy (',1.1 011 eSüncl,let olyan vérfagyasztó ordítás zavarta 
dárnak a huhogása hallatszott, egyszer pl'tlig nnlyet még sohasem hallottam, .. 
szen az ablakunk előtt valami hosszan hangosabb lett az ordítás kín-
macskaszerií. nyávogás, mely azt mutatta, és dühnek l'ekedt, bősz kitörése 
csita csakugyan szabadon jál'. .han,gz~varb~. Azt beszélik, hogy a 

Messziről a toronyóra mély kongás:í.t hal bl reszeben IS fölverte álmukból az 
11. mely minden negyedórában megsz?I,;lt. az iszonyatos hang ... 
hosszúaknak tetszettek azok a negye<1omk l tőle ereinkben a vér s én dermedten 

Elütötte már a tizenkettőt, meg az egyot, 1\ Sherlock Holmesl'e, II meg én reám, mig 
tőt sőt a hármat is és mi még folyvást utt íj a~lllak. a hangnak az utolsó rGzgése is elhalt 
Dé~án várva a történenc1őkre . .. . n~m~sagában, a melyblll kitört volt. 

Egyszerre hirtelen világosság lobbant föl :I ~flt .!elent~let ez? kérdém dadogva. 
lelőlyuk táj án, de azonnal ki is aludt .. UtÍlna A~t JelentI, hqgy vége mindennek, viszonozta 
kellemetlen szag kö\'etkezett; égő ObJllllk Holmes. Es elvégre is, talán legjobb igy. 

18':' 
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Vegye revolYerét s menjünk át a ch-o Roylott 
bájába. . , , 

Komor arczczal gyuJtotta llleg alalllpat 
előre a folyosón. Kétszer kopogtatott a dl'. 
ajtaján, a nélkül, hogy belü~ről f~l~let 
volna. Azután rátette a l(ezet a 101111cs1'e 
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bhúz!a ijedelmes fészkéröl s messzire kinyujtott 
brral vitte vissza és dobta be a szekrénybe, mely

az aj taját azután becsapta. 
* 

igazi körül-

pett - én utána, kezemben a felhúzott SlLlrl,lI.II"'_ még hosszabbra nyujtanom ezt az 
feO"y\·errel. (mely már is elég hosszú volt) anll ak 

JüUönös látvány tárult itt a szemünk dásáyal, hogyan közöltük a végzetes hírt 
Az asztalon félig elzárt tolvaj-lámpás iLllott, iilt leánynyal, hogyan vittük el őt a reggeli 

gosságot vetve a vasszekrényre, ,1l1ely~ek :\1. ··J·· ....... Hla ILltl Harrowba, a nagynénjéhez s hogyan jutott 
nyitva volt. Az asztal mellett, faszeken, ult dr. lassú nyomozás végre is arra az ered-
bev Roylott, hosszú szürke pongyola-könMs dl'. Roylott a saját vigyázatlanság a 
alÓl meztelenül nyult ki a bokája, és sarlmt midőn egy veszedelmes lág~'óval 
papucsba bujtatott lába. Az ölében h~ve~t a "Ulri ... • ... . ""'", játszott. 
nyeHí. és hosszú-szíjú korbács, mely delutan a mit még az egész esetnek a 
vonta volt a figyelmünket. tudnom kellett, Sherlock Hol-

Az álla föl volt emelve s a szeme rémes n 'C'U\;l~.'" Útlú;~J1"'" mondta el nekem, a mint Londonba 
sé",cel irányult a szoba mennyezetének a 
té;e~ Homlokára sajátságos sárga. szalag yolt Eleinte, mondá, - teljesen téves következte-
van'a, banlás pettyel,kel. jutottam, a mi, kedves Watson barátom, azt 

Beléptünkre sem egy hangot nem szólt. ítja, hogy mennyire veszedelmes az, ha az 
mozdulatot nem tett. hiányos adatok alapján okoskodik. A czigá-

- A szalag! A pettyes szalag! jelenléte s a "pettyes szalag» emlegetése-
Holmes. '\7. a szegény meghalt leány csak ann~'it látott 

Előbbre mentem egy lépéssel. a hamarosan elrántott gyujtó világa mel-
A következő pillanatban az a s~J[l.1;Sá,go elég yolt ahhoz, hogy engem tökéletesen 

megmozdult, s a ,hosszlÍ. haj .., \·o1.essen. 
coov utálatos kigyonak a lapos feJe es csupán azt hozhatom fel, hogy a7.on-

"':..... ~focsári vipera, kiáltott föl Sherlock rliOIU""'!ll Jt(oJ mcgmÍlsítottam a felfogásomat, mihelyt Yilágos 
India lecyeszedelmesebb kigyója. A maJ'ÍLs elöttrm, hogy bármilyen természetií. legyen is 
nlásodpe~'cz alatt beköyetkezett a halál. A mely annak a szobának a lakóját 
nal, vermet ás, maga esik bele. A gon"s7.~ sem az ablak, sem az ajtó felől nem 
kor a sajtít fegy:ereik öli~ meg: T~I?Yii1,. y~ . 
a. fércet a yaczkaba, s azutan elvlhetJnk l\hs~ U,. ' vu·_n,. lllOlllet, mint már monclottam is önnek. 
\"a1!1.l~i biztos hajlékba. és értesít.jÜJ, a hatúsllgot '~l1"""i1IU",H' lekötötte az a különös szelelőlyuk meg 
történtekről. lecsüngő csengetyü-zsinór. Anna,k a fölfe-

_-\.zzal hirtelen 1'Íl·tíntotta fL lmtyalwrhác~ot n hllgy az a zsinór nincs is csengetyüyel össze 
ember öléből s a hurlwt a Jdgy6 nyakúra IIIrg hog~- az ág~- le van szögez\-e a padló-
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hoz, nyomban azt a gyanút ébresztette ben 
hogy az a kötél nyilván csak híd akart lenui ra· 
lami számára, a mi a lyukon keresztül jön Ic as 
ágyhoz. 

Azonnal eszembe ötlött valami kigyóféléllck a 
lehetősége s midőn ezt a gondolatot egybevetottelD 
azzal a ténynyel, hogy dl'. Roylott különféle inrl iBi 
állatokat tart a házában, éreztem, hogy minden 
bizonynyal jó nyomon járok. 

279 

i:czo~ c~attanást, a melyet Miss St')}lCr hallott, két
!!gtelen,ulaz.ok?zta, mil,or mostohaapja rácsapta 
I s1.e~l'eny aJtaJat a helyére visszadobott veszedel
mes aJlatm. 

llintnn mindezzel tisztában voltám meo-tettem 
lZok'lt .a lépése,ket, a melyekről önnek' is tudomása 
I&n. MIlmr aztan a sötétben me17hallottam a J-io-yó 
!!Iszogését, a mit bizonyosan ön" is hallott l'O'~ "t·· r t" ' , g on 
n ngo Iiru.J~ottam es megtámadtam pálczámma.l a 
lIlerge~ Joszagot ... 
- Es szer~l~cs~sen vissza is kergette a lyukon t 
- De az utesBlmmel föl is méro-esítettem ú "'Y 

" fll,"i,, ~:lt"u,~., dühében. rLÍugrott .az első áldozatra, ~el; ~ 
elé kerult: a tl;laJdon gazdájára! . 

Olyan méregnek a használata, a melyet senllui· 
féle kémiai vizsgálat ld nem deríthet - l'% 
olyan gondolatnak látszott, a mely könnyen 
hatott egy eszes és lelketlen emberben, a lá 
élt a keleten. Az a gyorsaság, a melylyel 
mél'eg hatna, az Ő szempontjából szintén 
nek igérkezett. N agyon élesszeml1 viz 
kell annak lennie, a lü föl tudná fed 
sötét pontot, a mely jelzi, hogy a kigyó 
hol mélyedtek az eleven testbe. 

Azután eszembe jutott a fütyölés. TeJ'més%etesen 
vissza kellett csalogatnia a kigyót, mielőtt II ki· 
szemelt áldozat a virradat világosságában 
hatná. Nyilván rászoktatta a kigyót - azzal 
tejjel, a melyet láttunk - hogy a fütt~' e 
visszatérjen hozzá. 

Az eljárása módja az lehetett, hogy n. lcgnl 
masabbnak látszó órában föltette a kigyM n 
lyukba, bizonyosra vévén, hogy az aztán l 
a kötélen az ágyra, a hol aztán vagy 111 

alvó leányt, vagy pedig talán nem is. 
a kiszemelt áldozat talán egy hétig iH 
veszedelmet, de előbb· utóbb feltétlenül eléri a ,",H"",IIU'. 

Mindezekkel körülbelől tisztában voltalll. 
még beléptcm ,,0Inn. dr. Roylottnak n. 
A széket jól megyizsgálva, láttam, hogy !'el ~ZO 
rá állani, a mit természetesen meg is hllrtt 
nie, hogyaszelelőlyukhoz fölérhesSBll. A ynR 

rény, a tejes csésze, a kutyakorbácsra ki",j(itt 
végre eloszlatta legutolsó kételyeimet iH. Azt 

en en vagyok az oka a ch. Gl'i
ak, ,de nem mon~hatnám , hogy 

fog bantam a lelkIismeretem. 
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Ttjl,éke'ny~éfl'i ki'YJ1;Utatá~ 

a cselldőrkerületekben az 1895. évben 

A büntettek és vétsé-

I 
68 

gek megnevezése 68 

Felségsértés: 
8' előfordult 4 3 

kideritett 4 81 ::J 
letartóztatott 1 si feljelentett 3 ::J • , I 

A király, LI királyi ház I 'I 
tagjainak bántalma- I l' I I zása, a ku'ály meg- I I 

, ,I 
sértése: I I 

elöfDl'dult 61 
kideritett 

I 
6 3 letartóztatott 1 : I· 3 feljelentett 5 !! , 

A hűtlenség: 3! 13 
előfordult 

I kideritett 31 
letLlrtóztatott 1i 
feljelentett 

I 
al 3 11 

A lázadás: i 3 11 I 
előfordult 2 , 

j 1 ~ 
kideritett ~ I 

, 
2 25 

I 
, 

letartóztatott ! ' II ! személyes sza.bad-feljelentett 51 I , I signak. LI házjognak, 
I 

I 

i 
fl 

továbhá a levél- és , , 
távirdatitoknak köz-I I 

i 
, 

hil'atlllnok általi meg-, 
i sértése : 

4°1 521 Sil előfordult 15 
40 5~ 34 kideritett 7 15 
9!7 ! 13 15 letlll:t6ztatott 4 1 5 
83 , 1271 4::! feljelentett 13 1, 61 21 
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A bűntettek és ~étsé- II A csendőr-kel'ület száma 

gek megnevezese I. I n. l m. l IV. j v. I VI. Ilii:::' 
A pénzhamisitás: I I I ~ I 

előfordult} 11, 39 10 3 3 Hl 78 
kideritett eset J l 37 10 3 3 l' 75 
letart6ztatott} . 11 78 7 1 9 100 
felj elentett egye 6 29 6 4 3 17:[' 65 

A hamis tanúzás és 
hamis eskü: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
felj elentett egyén 

A hamis vád: 
elöfOl'dult } 
kidel'itett eset 
letartóztatott} . 
feljelentett egyen 

A. személ'em elleni bűn-
tettek és vétségek: 

előfOl'dult } , 
kideritett eset I 
letart6ztatott }' . 
feljelentett egyen 

Kettős házasság: 
előfordult } 
kidel'itett eset 
letartóztatott } 
feljelentett egyén 

A családi állásm vonat
kozó bűntettek és vét
ségek: 

előfordult } 
kidel'Ített eset 
letart6ztatott } . 
feljelentett egyen 

A. rál(almazás és becsü-

4 
4 
6 
4 

2 
1 
2 

1 
1 

3 
3 

3 

5 
5 

5 

3 
3 
1 
4 

30 48 29 
30 41 29 
17 26 10 
22 24 27 

2 
2 
1 
1 

3 
3 

5 

letsértés' 
előfordult} 8 2~ 86 
kideritett eset 8 22 34 
leta.rtóztatott}. 1 l 
feljelentett egyen 8 21 41 

2 

~ I 
~ I 

13
1 1" . ., 

2 11 
:! Lit 

4 ) 
II 

, I, 11 

: l! 11 

31 'I 14 

301 
3°1 12 
361 

! 

~(i! 185 
:!Iii 178 
Hlli 86 
Hil! 151 

l l! 
IP 
l l! 

I 
! 
1 
I 
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A bűntettek és vétsé- \\_-;-A_".tie_n_d.ö_r-_k_.n..,.'U_'I_et-;-8z_á_m~a 
gek megnevezése 1. l n, l m, l IV. i v. I VI. l! Ó::~.-

II em ber élete elleni 
bűntettek és vétségek: 
előfordult } t 
kideritett ese 
letartóztatott} 
leljelentett egyé 

A párviadal: 
elöfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott } 
leljelentett egyé 

A testi sértés : 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} . 
leljelentett egye 

A közegészség elleni 
bűntettek és vétségek: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} • 
leljelentett egye 

A személyes szabadság
nek megsértése magán 
IZemélyek által : 
előfordult t 
ki(leritett [eset 
letartóztatott } 
feljelentett egyé 

A levél- és távsürgöny
titok megsértése ma
gán személyek által: 
előfordult } t 
kideritett ese 
letaJ.t6ztatott l . 
leljelentett fegye 

245 304 173 
243 280 164 
205 248 132 
100 140 188 

I I 
198 183 225 [ 1325, 
188 176 11 6 1167 
190 93 141 1()()9-
1091 124 13 791 

I 
~ ~ ~ ~ ~ I ~~ 
2 9 10 3 ,j i> I 46, 

~- I' 

1100 8531031 1671 760 626 6041 
911 840 97811670 760 62 5983' 
514 364 211 339 15 7 268 1853: 

1103 842156828291054 803 8196, 

38 12 22 
38 12 22 
233 

36 8 20 

7 11 
7 11 
7 3 
4 13 

il ~ 
11 1 • I 3 

~ ~I 
2 ii i 
I I 

I 

~ II 
j 

l 
I 

I 

I 
li 

890 
89 
8 

8S 

4. 
4. 
1 
5 
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A csendőr-kel'ület száma A bűntettek és vétsé- I 
gek megnevezése i,'-I.---'-'-n-.---'---m- .-;-rv- .--;-I-Y-. 'I-VI--;7. 11 Ö::~ •. 

A titok tiltott felfede-
zése: 

előfordult } 
kidel'itett eset 
letartóztatott} . 
felj elentett egyen 

,I\, magánlaknak megsér
tése magán személyek 
által: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} . 
feljelentett egyen 

á lopás: 

39 141 
39 117 

5 93 
53 63 

2 
120 

I , 
541 17 
54 17 
24 6 
76 29 

előfol'clult} !l986 'l!387 3740 3329 3'l!37 'l!444 181~ 
kideritett eset 2871 'l!0103048 2908 2498 HJ1 U 15251 
letartóztatott} 158210341050 964 969 124= 6841 
feljelentett egyén 24652014 3410 3383 2550 16::l7 15459 

A ·l'I1blás és zsal'olás: 
előfordult } 
kidel'itett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

: . sikkasztás, zártörés 

'l!p3 
196 
216 

64 

137 
1917 
129 

76 

142 
114 
173 

75 

IÍs hiHlen kezelés: ' 
<elŐfordult} 913 541 97 
ikideritett eset 913 54 89 
letartóztatott} é~ [, 18 15 
felj elentett egy -~ 2'l! 66 88 

A jOb<talan elsajátitás: 
127 előfordult } 

kicleritett eset 
letartóztatott} , 
felj elentett egyen 

.Az orgazdaság és bűn-

76 88 
76 88 
14 1 
89 125 

121',' 
137 

pártolás: 
előfordult} 9158 
kideritett eset 'l!56 
letartóztatott} , 6'l! 
feljelentett egyen 9134 

139 9180 
139 277 

35 33 
1918, 363 

I 

133 981 6~ 1 129 94 6_ 
107 122 (j~ 

] ::1 d 
!~ :~ I ~l 
86 761 9 
86 7U: \lG 

] ' l; j 

135 1141 121 
219 <:l1t;! 19i 
'l!19 216

1
' ln7 

131 :34 5!!1 
399 27::! :~().~ 
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.~ biíntettek és vétsé- /I A csendőr· kerület ~záma 
gek megnevezése "r. I n. 1 m. 1 ly l Y. I VL I (j::~e-

!csalils: I ~ 
előfordult l t 69 102 83 64 38 99 
kideritett ese 68 96 80 61 381 9 
letartóztatott , 'l!7 78 21 'l!0 71 4 
feljelelJtett egyén 58 90 79 53 918 107' 

Okirat·hamisitá.s: I 
előfordult} 'llL 32 36 15 7 21 
kidm'itett eset 21 32 36 15 71 19 
letartóztatott} 23 19 16 4< 4 16 
feljelentett egyén 17 48 36 16 1 6 

OrvoBi és községi hamis : 
bizonyítványok kiálli-
bisa és használása: 
előfordult } 
kidel'itett eset 
letartóztatott} ;~ 
feljelentett egye~ 

Bélyeghamisitis : 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyen 

A csalilrCl és vétkes 
bukás : 
előfordult } 
ki(lcl'itett eset 
let.'1rtbztntott L ' 
feljelentett f"gyen 

Iűs .agyonának meg-
rongillása : 
elŐfordult} 17'l! 
ki(leritett eset 171 
letartóztatott} • 'l!8 
feljelentett egyén 247 

A gynjtogatils : 

5 
5 
1 
4 

8 
8 

5 

4 
4 

6 

174 231 
153 9100 

7 8 
212 340 

1 
1 

1 

168 
166 
24 

268 

I 
I 

107 
102 
48 

149 

107 
9~ 

2~~ 

45& 
437 
~ 
415 

l 3!!' 
130 
82-

1914 

9, 
9 

6, 

10, 
lQ. 

11 

1059 
911 
a5 

1442 

előfordult} 430 502 500 632 969 (i)4~ 327& 
kideritett eset 325 315 326 574 614· 17~ 232& 
letartóztatott} 157 82 69 69 61 67 50& 

~ . feljelentett egyén 368 300 333 572 640 17@ 238!> 
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A csendőr-kerület száma A btíntettek, vétségek II 
és kihágások m eg-

nevezése r. 
Vizál'adás okozás: 

előfordult l kideritett eset 
letartóztatott l.~ 
feljelentett egye~ 

'Vaspályák, hajók, táv
ircUík megrongálása 
és egyéb közbizt_ ve
szélyes cselekmények: 

elő ford ult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyéIl 

.f\. foglyok megszökte-
tése : 

előfOl'dult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyéIl 

~ fegyveres erő elleni 
Mutettek és vétsé
gek : 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egyéIl 

~\z állam elleni kihágá-
sok: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
feljelentett egyét; 

á hivatali és ügyvédi 
bűntettek és vétsé
gek: 

előfordult l kideritett eset 
letartóztatott 
feljelentett egyén 

5 
5 
2 
5 

2 
'il 

4 

2 10 30 
7 29 
1 3 
7 32 

105 
105 
144 

4 

1 

27 21 
'2.7 21 

3 12 
26 9 

22 159 91 
22 159 90 

4- 24 3 
23 315 196 

4-
2 

3 

1 
1 

2 

~ 
2 
1 
3 

1 
1 

1 

4 
4 
4 

.1. kihágások meg
nevezése 

! hatóságok és a köz
csend elleni kihágá
&ok: 

elöfordult } 
kidel'Ített eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egye 

1 vallás és annak sza
bad gyakorlata elleni 
kihAgílsok: 

elöforclult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egye 

Pinz és értékpapirok 
hllmisitására vonat
ko~6 kihágások : 

elöfordult } 
kideritett eset 
letnrtáztatott} , 
foljelentett egye 

cseJúdi állás elleni 
kihilgilsok: 
előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egye 

A kii7.uiztonság elleni 
. küuigások : 

elöforclult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egye 

közrend és közszemé
reIU elleni kihágások : 

elófordult } 
kideritett eset 
let&rtóztatott } , 
feljeleutett egye 
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r. 

413 248 
395 248 

12 1 
641! 4~7 

15 
15 

48 

2J 65 
2721 65 

14- 10 

'] l~ 
72 

124 

I 
I 215

1

359 
~15 359 
82 1 

4011 1 58' 

99 
99 

5 3 ~ 3 19 
5 3 2 3 18 
1 1 ~ 4, 
4 2 3 14 

1 71 
1 71 

81 

10 
10 

6 
4 

83 
83 

6 
87 

67 6~ 632 1301141 39!!6 
666 642 610 130,1147 3896 
237 72 394 165 1273 2430 
657 576 813 21 416 2926 

376 849 1068 18iO 6034 
1096 376 8491

1

1068 1870 77 6032 
35 19 29 2 141 73 399 

1421 5991466!31463269 1155 11051 



A kihágások meg
nevezése 

Szerencsejáték által el-
követett kibágások: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} 
felj elentett egyén 

A közegé~zség és testi 
épség elleni kibágá
sok: 

elöfOl'dult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelel1tett egyen 

A tulajdon elleni kiM-
gások: 

előfordult } 
kideritett eset 
letartóztatott} , 
feljelentett egye 

II 
A csendőr-kertUet sháma 

r. 111.1 ill. I IV. I V. I VIJE~~~ 

50! , ) 8S !I' 1 G
1

l1J 58 ' :l99 
SOi 74 88 16 lJ:!1 58 :199 
. I 2. . I 9 11 III 1 ~ 

17~ elS :317 5!J !lG!) 65,:?1 1 tiS3 

I ! I I 
!l321 18S 383 4!J4'1676 1!J5 3168 
231 188 383' 4!J4 1676 195 3167 " 6 2/ 18 45 5 76 
H71 245 70G 1::l5!l(155, eS5 6090 

355/ 2·1,3 t 68 lOi 1131 Gü'! 
35.31 24~1 16.'8 107.1131 (iG _ . I 10 . 
.~ 16' 309 266 221 2638 1 í(i~ 

Az 1895, év folyamán teljesitettegyéb szolgálatok 

A csendőr-kerület száma 
J. különféle szolgála- 11---,---. 

tok megnevezése I. 111. 1 ml IV. I v. VI. t;:~ 

Remles szolgálat ___ 2911611292 23128 mSl11847118~1~ 124842 
EIlcnől'ző szolgálat 10660 9188 9110 10261 1096 96911 50606 
Nyomoz6 szolgálaL_ 2343 3511 5113 3682 3621 425~ 23139 
Helyi járőrszoJgálat 6853 4414 5143 6350 8951 ~85 316,9 
Uti jil.röl'szolgálat ___ 5194 2190 4642 3235 '1 4444 5504 21409 
TaJálkoznsi járől'szol-
~~lat ___ _ _ ___ 415 403 313 308\ 618 681 2864 

La!alrtöz,t>l.ul.q felszóll- I 
tás folytán ___ __o 2012 691 803 110111631 2751 1125 

Segély-szolgálat ___ 2070 1534 1283 1819 1399 1012:- 9237 
Rabkisóret és őrizet I 3231 m6 1533 21441 2328 15241 12n6 
Etóvezetés ., _ ___ 54b 720 1142 4171 2751 1059

1 

6634 
EJyéb felsz6litott szol- 'I 1 

gálat ___ ___ ___ 2883 2505 3242 5110; 5314 4231 23~45 

Ejjeli ől'ök ellenőrzése I' 1201 :26383 23027 '1 4446~ :30400,33160 118636 
Vasuti- és bajó-ügyele 2813 4209 4286 1#161 43MI i!1~1 24215 
, és bucsuügyelet 1966 1986 1821 2064, 2168 300'1113012 

ind6ház 1 . I I 
~s belépő 6.Ilomási I I I; 

171 ni-')'elet.__ --- --- I 156 " I 21 I . 
Folyntuiltl.wlési ügye- ' I 

let ___ _._ ___ 6 5281 138 9 251 S91 195 
Fiirdöl.teJyi ügyelet 431 191\ 279 1331 1 1O~1 112J111 4396 
Hnulméli üg:veJet _ 513 103 . 36 1.J 1~81 
Hahirszéli örMzszolg. H32 . 9, 1141 
Poslafedezet 551 410 129 1101 31 1191 mG 

1 

Oödóllői királyi J-;;-k I 
körüli übyeJet __ _ ' 

5 13 14 191 4 3 58 
24 1 81 .11\ 2 1 46 

90 90 

. I 365 \ i 365 



FÜGGELÉK 
Ka·tanai és polgári czímtár. 

I. KATONAI CZIMTÁR. 

Legfó'bb hadúr: 

O OS. és aposto kir. Felsége I. FERENCZ JÓZSEF. 

épitész-mérnök: Woat Miksa tb. Egészségügyi 
. Beche'l" Mihály ezredes. - Apostoli 
püspöki helynök: dr. Beloputoczky Kálmán 
- Hadi levéltári igazgató: Wc/zel" Leander 

katonai bizott.ság. Elnök: gr. Gel"em 
H'I1 ... z1:tW altb.- Katonai egészségügyi bizott

: Ricdl Ál'min vezértörzsorvos. - Katonai 
intézet. Igazg.: loy. Steeb Ke1·eaiidélyvezérőrn. 
legfőbb törvényszék. Főnök;. . . 
Szn.kszámvevőség főnöke: Schmied Oa1IJald 

'II ."n, •• ''''·; tanácsos. 

Harltest-parancsnokságok. 

l. hadtest: !I1·akkóban. Területe: Nyugati Gttliczia, 
CS. és ki'r. közös hadse'reg. é~ Ejszak-.Morvaország; az L, 13., 20., 54., 

57 .. !J3. és 100. sz. gyal. ezr. hadkieg. területe. 
Fó'hadsegéde7c: gróf Pau?' Ede Iov. tn,b., v. b. br. Albori Jenö altbn. 

t. t.; Almenburgi Bo~f?'as Ar/hu·1· altb. v. b. t. t., a had.lc8t: Bécsben. 'Területe: Alsó-Ausztria és Dél-
katonai iroda főnöke. U O'l'rllllr.!7.fl.O'; a 3., 4 .. 8., 49., 81.,.134. és 99. sz. gyal. 

Szá7'nysegédelo: '6 törzstiszt. területe. Par.; grf. U::c7áill-Gyllenbmnd 
Testőrség: lG) lU'ciar testől'ség; állománya 45 tiszt; . tábo 

feláll. 176R. b j m. kir. testőrség; állománya 45 tiszti . : G1·úczban. Területe: Stijerország, 
íeláll.1760. ej Darabont·testőrség; állománya fi tiBz~ 'IlmDlthía, Krajna, Triest, Istria, Görz és Gmdiska; 
4.4 altiRzt; feláll. 1767. d) Loyas testőr-szlÍzatl; állo- ., 27., 47., 87. és 97. gyalog-ezretl hadkieg. 
lllánya 7 tiszt, 72 altiszt; feláll. 1849. e) Gyalog testőr· Par.; br. Reinliindm' VilmQR tbaz. 
i'zázad; állománya 6 tiszt. 248 altiszt; feláll. 1800. .4. hadtest: Burlape.~fen. Területe : Magyarország; 
.. Cs. és ki7'. had:i~g7f1niniszter: Kricghammer 6.,23.,32.,38.,44., 52., 68., 69. és 86. sz. gyal. ezr. 
Odőn, lov. t:í.h. v. b. t. t. területe. Par.; herczeg Lob7cowitz Rezsö tbsz. 
Csapat-főfeZügyeZők; Br. 8ch(Í1~fel.l A.ntal ,,,(eltest ; Pozsonyban. Területe: Magyarország; 

tbsz. és Herczeg rVindiach-Gmetz Laio.~ lov. tábo 19.,26.,48.,,.71., 72. és 76. sz. gyal. ezr. hadkieg . 
.J1. hacZügyminiszte7'iwn segéclloözegei: A Par.: O cs. és kir. Fensége .F1'igyes fő-

Zél kar főnöke: br. Beck Frigyes tbsz. - Tüzérségi tbsz. 
felt.gyelö: lov. K1'opatschck Alfréd alt. - Hadmérnöki hadtest: Ka,ssún. Területe: Magyal'orsz:í.g; ' LZ 5., 
felügyelő: norclenaui Beck Olfó alt. - LOYllssági fel- 3.\. .. 60., 65., 66., 67. és 85. sz. gy~\l. ezr. haClkieg. 
ügyelő: gr. Pam' Alajos alt.-VOl1!l.tfelügyelő: La/Bcher Par.: Mádi Kovács Gyti'?'gy tbsz. 
Jtinór: alt.b. - pótlovflzlÍ.si feliigyeJö: br. Bofhm~r 7. hadtest: TemesvfÍ1·t. Területe: Magyarország; 
Vi.ll1W8::1.lt. - Utászfelügyelő : Latsehe1·G1/11,la. \'e7.~rőm. 29., 3~ .. 37 .• 39., ·1,3., 46., 61.,83. és 101. sz. gyal. ezl' . 

.... lIIl.--•• ". területe. P:1!'.: k. WaZd.9iiitttil! .Táno8 tbsz. 

1'1* 
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8. hadte8i: Prágába.n. 'T'erülete: Csehol'sz:'Ll'" s 
I Li _28., 35., ,, 7~., 75., 88. , 91. .és 102. sz. gYIl!.'" ~zr. 

hacloszt. : Olmüiz. 9. ddr: Olmütz, 10. cHr. 

llll.akreg. te~'Ule"e. Pal'. : gl·. G1'lmne Fiilöp tbsz. . hdoszt. : Gl'ácz. 11. (ldl': Gráez, 12 . .ldl': IUa-
9. h~dte3~: JOfJcjs!a.a:tba/!.. Ter~ilete: CseJit'rsz!Íg; 

II 18.; ~l ., oJ.?:' 42.~ 14 .. 92., 94. es 98. sz. gyal. ezr. hdoszt.: :Eszék. 13. ddr: Eszék. 14. ddr: 
!ladkreg. terulete. Pr,r.: Jfel't(t Manó altb. Jm.érV'''',·'''L 

10. had ted : P?·.~em.ylilben. Területe: Közép-Gnliczia' 8. gy. hdosz •. : Inmbruck. 15. ddr: Iuusb111Ck, 
~ 9., 10., 40., 4.5., 77" 89. és 90. sz. gyal. ezr. had~ dell': Tl'ieut. 
!.dl:g. területe. Par.: Galgótzy Antal tbsz. 9. gy. hdosz:': Prága. 17. ddr és 18. ddr: Pdga. 

11. hadteat: Lembel'gbcn. Területe: Keleti Galiczia 10. gy. hadosztály: J osefstaelt. 19. ,1 ,h, : J osefstac1t. 
és Bukoyiua; a 15., 24., 30., 41., 55., 58 .. 80. és 95. sz. (1<11': E.öuiggratz. 
gyal. ezr. hadkieg. területe. Par.': gr: SchulenbllTg 11. gy. hdoszt.: Lembel'g. 21. ddr. és 22. ddr: 
Hams altb. l.emberg. 

1:1. hadtest: Naqy-Szebenb e-n. Tel'lilete: Erdély' 12. gy. hdoszt.: Krakkó. 23. CMl'. és 24. ddr: lZl'akk6. 
~ 2., .31., 50 .. : 51., 62., 63.. 64. és 82. 8Z. gy111. ezr: 13. gy. hdoszt.: Bécs. 25. ddr. és 26. ddr: Décs. 
n acllneg. terniete. Pal'.: ohstorffi P1'obszt Emil. alt. 14. gy. hdoszt.: Pozsouy. 27. adr : Pozsony. 28. ddr: 

13. hadtest: Zúg?'f.íbban. Tel'iilete: Hor,it. é~ Szla-
vono~·sz:í.g; "a 16., 53., 70., 78 .• 79. és 96. gyal. ozr. 5. gy. hc1oszt.: Miskolcz. 29. delr: Uugdr. 30. 
hadlneg. terulete. Par.: hl'. Bechtolsh.cún Anta.llo\'. tb. : Miskolez. 
_14. hadteat: Innsbn6ckba.n. Területe: 'Tirol és hd oszt. : N.·Szeben. 31. adr: Bl'ILssó.32. ll,lr: 

'i ora.rlberg: Fels~-A~lsztria és SalzblU'g; a 14. és 59 . .... ",,'V':HlI'W. 
gys.l. ez1'. es 8. tn'oh va:dász-ezred hac1hieg. teriileie. . gy. hdoszt.: N.-Várad. 33. ddr: N.-Várad. 
Par.: Hold Sá.ndo?· altb. d(lr: Aracl. 

15. hailtest: San/det' ob an. Területe: Bosznia és 18. gy. hdoszt.: Mo~tár. 1. hegyi ddr: i\Io~t!·r. 
Eterczegoviull.; !3.Z 1.,2.,3.,4., 5.,6., 7. és 8. sz. bosznia. hegyi cldr: Tl'ebinje~ 3. hegyi ddr: Nevesinje, 6.l!c~y; 
herczego7Íl1s,i zászlóaljak hnc1kieg. területe. Par.: fu. nilek. 
1)1'. Appel Ján.os 10"1'. tb.' 19. gy. hdoszt.: Pilseu. 37. drl': Pilsen. 38. ddr: 

KCótonllli hadpa"l'u1H!snokság Zú?'(í.ba.ll. Területe: lw(,is. 
Dalrnáczia; a 22. sz. gyal. ezr. hadkieg·. területe. Pill' : gy. 11Iloszt. (csak hadjárat alkalmáva,l állít-
Eho;lfelili DavicZ Em.il '.bsz. " , 39. ddr: Dolnja-'l'uzla (15. hac1testnél) 40. (hlr: 

(15. helt.). 
Gy(üog-hC6tZosztály- 8 danilá'rpw'a,'ncsnolwL{Jok: és 23. gy. h,loszt. (csak had.iárat al-

{~llítt:J.tnl1k fell. 
, 1. gy. hd'JSilt.: Sarajevo. 1. ddr: Plevlje. 2. ddr: ' hdoszt.: Pl'zemysl. 4í. ,!(h és 49. (ldl': 
::;r~r~,jevo. 7. hegyi ddr: Sar~ievo. 8. hegyi ~lc1r: FaC&. 
_ 2. gy. hdosz·~.: Jaroslau. 3. ddr: B.zeszów 4,.lldr: 25. I:Y. hlloszt.: Bécs. 49. dell' és 50. ddr: Bécs . 
. J!',roslau. 26. I(y. hdoszt. fcsak hadjárat alkalm{w,.l áll. fel). 

3. gy. hdosz1;,; LiilZ. 5 ddr: Linz. 6. ,1t1r: ()l'~;~:~j1iBt.e27ri·,,;l,'Y. hdoszt.: Kassa. 53. ,ldl' Kassa, 54.·. ,1tlr: 
4. gy. hdoszt.: 'BrUnll.7. dor: ZJlaim. S. tlell': 
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28. gy. hdoszt.: Laibach. 55. dc1r: Trieszt. 1)6. 
adr: Laibach. 

29. gy. hcloszt.: Theresienstu,dt.. 57. ddr Theresitll' 
stadt, 58. ddr: Reichenberg. 

30. gy. hdoszt.: Lemberg. 59. d lr: Cze.rnoyitz, 
60. ddr: Lemberg. 

31. gy. heloszi.: Bedapest. 61. C1i!l' és 6!1. ddl': 
Budapest. 

32. gy. hdoszt.: Budapest. 63. ddr és 64. ,Mr: 
Budapest. 

33. gy. hcloszt..: l\:omárom. 65. cldr és 66. ,ldr: 
Komárom. 

34. gy. hdoszt,: Temesvár. 67. ddr: Tellles"lÍl', 
68. ddr: Fehértemplom. 

35. gy. hcloszt.: Kolozsvár. 69. cl,h: Gyula· 
Fehérvár. 70. adr : Kolozsvár. 

36. gy. hcloszt.: Zágráb. 71. ldl': Fiume 72. (hIr: 
Zágráb. 

Hadosztály köteléken kívül: 94. ddr : Catt:\l'o. !IS. 
ddr: Zara. 

Lova,~ ll((dQs~tályQk. 
Lovas hado~zt.: Lemherg (11. hadtest), 18. ddr: 

Zloczów, 21. ddr: Lemberg. 
Lov. hdoszt.: Krakkó il. hadtest), 11. dell': T:trllOIV, 

20. cldr: Krakkó. . 
Lov. heloszt. : Bécs í2. helt.), 10. és 17. dandár: Béta. 
Lov. hdoszt.: Jaroslau (10: helt.), 5. ddr: Jarosl:m, és 

14. clelr: Rzez6w. 
Lov. hdoszt.: Stanislau (11. helt.) , 13. ,hll': Sta· 

nisIau, 15. ddr: TILl'nopol. 

Lovas dandá.rok. 

Törzsek: 1. és 2. (l. 19. elelr.) 3. Marburg; 4. Buda· 
pest; 5. Jal'oslp.u; 6. Miskolcz ; 7. 'l'emesvár; 8. l'r:, ~a; 
9. Pardubitz; 10. Bécs; 11. Tarnow ; 12. N .-Szeben; 
13. Stanislau ; 14. Rzesz0w; 15. Tarnopol ; 16. Poz,onYi 
17. Bécs; 18. Zloczow; 19. (csak hadjárat nlkalwá· 
val állíttatik fel); 20. Iüakkó és 21. Lem1erg. 



Uyalofl ez're(lel,,· • 

(t'sákó, "ötólkók kavli.t ~iJllfi gombokkal, világoskék pantalló, illetve magyar na<1rilg, 
kékszürke köpeIly.) 

I!~ I I '~~~ I A törzs 

I 
Akieg. kel' et I A hajt6ka la ~ A'h ezre(l neve p.,~::; 

IÍllomáshelye ~.~ 
~]i állomáshelye szine 

<~ 
. -- - -

CslÍszár _ 1716 T1"Oppau Troppan I sötétpÜ'os I A. 

2 I. Sándor Ol'OSZ czár 1741 Plevlje Bra8s6 császál'sál'ga S. 

3 Károly főherczeg _ 1715 Brünn Kremsir I égszinkél< f. 
1· Roch· un(l Dentschmeister 

(Jenő főhel'czeg) __ o J 6\.16 Bécs Bécs él?szink~k 8. ~~ 
5 Braumüllel' 1762 Miskolc'h Sz.·Németi rozsaSZlll S. ~r 
ti 1. Károly, I·O~l.líll király .. 17(;2 Budapest. Uj vidék rózsaszin f. 
7 gr. Khpvenhüller ___ . __ ili!!1 Graz Klagenfurt sötétbal'lla f. 
8 Károly István fő1.terczeg .. . 1(;42 BI'ünn Hl'ü.nu fí\zöld s . 
9 gr. Clerfayt . _. 17~5 Przemysl Stl'yj almazöld s. 

10 II. Oszkár Frigyes, s,'éc1 s 
nol'v. kir. 1715 ,Jaroslan I'rzemsyl papagáj zöM f. 

\1 György, szlÍsz hen.zPg IG29 Buc1weis Pisek hamuszin 8. 

12 KovlÍcs .oo. . _.., 1702 Komárom KomIÍrom sötét.barnll s. 
I;l J ung·Starhem ber6' \814 KrakM }Ü'akkó rózBaszin S. 

\·1· Emő Lajos hesseni nhercz. ml:] Bozeu Linz fekete s. 
15 Adolf,luxembmgi nagyhercz., I Lemberg nass. hercz .. _ 1701 Tnrnopol buzérvörös s. 



I 
I ,~~ ~ I A tör:-;s 1 A kieg. keret 1 A h..1.jtóka ls" 

], . Az IJzrecl neve 1-3"~ É állomáshelYe állomúshelye szine í'r ,~ 
~ ~ ,.=:~;g~~~J!~~~~b====='=,h,======o!======~c=<1~"' 
16 
17 
18 
19 
20 
2l 
22 
23 
24 

ln'. Giesl-- _"~-==--:'-=- - I' ~~nT~ragIO:~~Ul't !, ~~~~:~~ l, ~g~~~t~~lln -I f.: VflCnt _ _ __ 
Lipót Salvator főherczeg ___ l '168:;l l'herczieustaclt KÖlliggrutz sötétvörós i'. 
F~l'encz Fel·d. főherczeg__ : 1784 Kamill'om I GYŰl' égszinkék f. 
Henrik, porosz herczeg 11681 Krakkó Uj-Saudec 11'ákVÖros : s, 
gr. Abeusbcrg és Trrmn 1783 Kuttenberg i Czaslau tSllgerzohl I f. 
gr. Lacy --- 11709 Zam I' Spalato I császÍlrsár';D.. f. 
Badeni őrgróf ___ 1814 Budapest Zombor cseresnyevoI'o, f, 
br, Reilllander _ /16G:;l Lemberg Kolomea hamuszin f. 

~5 lll'. Pürcker__ ___ 167~- LOSOllCZ Losoncz tengel'zöhl s. 
'!ll; MibáJy, OI'OSZ nngyherczeg /1717 Esztergom i Esztergom feketp s. 
'1.7 II, Lipót, belgr. király ___ I 168;! Laibach l GrtÍ.cz császúr,ó,rga, f. 
28 l. Humbert, olasz király _ 1698 Tl'Íent ' Prága filzöld f. 
im br. Lrmclon__ 1 1704 Brócl I N.-Becskerck világoskék ~. 
~~O Yacp.t_ ___ __ _ ___ ___ , 1725 Lembel'g j Lemb61'g csukaszin 
Hl I Frigyes Vilmos, meklcll!ml'g- ! 

~tl'eliczi llfLgyhel'czeg ___ j 1741 N.-Szeben i N.-Szeben 
B:l :-lúria Tel·ézin. cs,í.~zÍtl'llé &" I 

királyné . 17 ~1 Hndnpl! ~t 
H.'l \ IL r,i);'-'t császíu' 171,1 Ama 
34 I. Vilmos, német c IIs;o:í,)' bs 

porosz király 

- l 
! 

br. Bwroock __ .. 
:"1(; 

'6~~~fO!Öh:r~-7.eg :n 
:lS 1>1'. !>Iollinary _ 
3\J Alexis. orosz llngyhel'czeg 
40 hl'. Hnndel-Mazzetti ___ _ __ 
41 Jenő főkerczeg _ ___ _ __ 
·1-2 EI nő gost, cnmberlancli, 

braunschw. és lünell. hg. 

Pill'Coll 
lleic.:hen hcrS 
Nnl:y.-hrOll 
Budapest 
Debl'eczen 
Jaroslau 
Czel'novitz 

1685 KÖlliggrüt,z 

Budll.pSRt 
Amel 

I 1{IL~:i1l 

pjlHon 
Jlwghuuzhlll 

I Nagyvhrnc1 
Kecskemét 

I Debl'eczen 
Rzeszo\V 
Czerllovitz 

I cS:\fJl.árR{trgn. 

1 f~gs7. inkeh: 
1 hámn~íI,ill 

l 1l17.6rviil"l Jf-t 

l rAkyörÖH 
llulv{l.uyvörÓfJ 

, "knrlhtvörös 
I fekete 

skarl:\tvörös 
világoskék 
kénsárga 

narancssárga 

f. 

s. 
f. 

f. 

f. 
S. 

f. 
s. 
f. 
s. 
f. 

f. I Theresiellstallt 
4~ gr. Grünne _ ___ _ __ 18H Temesvár Karánsebes cseresnyevörös s. 
4.4 Albrecht főherczeg __ 174-1 Pécs KaposvlÍr buzérvörös s. 
45 Frigyes Agost, s:r.ász herczeg 1816 Pl'zeruysi i San ok skarlátvörös s. 
46 br_ Fejérváry ___ __ .. ___ 1762 Szegecl Szegcel papagájzöld B. 
47 br. Beck ___ 1682 Görz Marburg aczélzöld f. 
48 Ernő főherczeg. 1798 Pozsony N.-Kanizsa nczélzöld s. 
4·9 br. Hess _ __ _ __ 1715 M:ostar St.-Pölten csulraszin f. 
50 Frigyes Vihnos L., b[\cle~li ,~i,g. 1762 Brassó Gynla.fehérvÍtl' papagájzöld f. 
51 Vacat.__ ___ ___ ___ ___ 1702 Kolozsvúr Kolozsvár hamuszin H. 
52 Fl'ig.ves főhel'czeg ___ 1741 BudlSest Pécs sötétvörös s. 
53 Lipót főherczeg___ ___ 1741 Zágr b Zágráb sötétvörös 1. 
54- Alt-Starhemberg 1661 Teschen Olmütz almazöld f. 55 br. Merk!.. ___ _ 1799 Tarnopol Brzezany vörősharnn S. 
56 fzá~~~lU~g:saalieldi her~~~g 1684 Krakkó Wadovicze aczélzölcl s. 
57 1689 T!1.l'D.oW Tal'Jlow I halványvörös 8. 

tE 
~I 



·~ .1 A". I '~ ~ ~ I A törzs I A kieg. keret I A hajtóka S :'i 
~ ezred _::~ =:=-_Jtl_ állO~=~~:~ __ állOmhshelye l'i_ ,_==s=z=in=e===-.;:!,..,D=~ 
f,S Lajos Salvator főherczeg ___ 11763 1 Pl'zemysl Stauislttu 
5!) Rainer flíherczeg ___ ___ 1GS\! Salzburg Salzb11rl{ 
60 br. Appel __ _ ___ _ _ _ __ . 17U8 I Eger Eger 
ül Vac'at ___ ._ _ __._ _ __ _ 17!lS Bécs Temesvár i 1 
!il! I IJajos, baj Ol' he.rczeg ___ -- - 1198 M.-Vásál·llely 'I ?lL-Vásárhely 
6:l PM Alexaurlrovics oroslI lIh_ I8S0 ' Besztereze Besztercze 
61, Károly S{müor, szász-wcim,\r- , 

"" u·) 

!aj 
ő7 
(jS 
fo!) 
70 
71 

ei8enachi nagy herczeg . -' 860 Bécs ! Szászváros 
Lajos Viktor főherczef( _ 1860 UngviLr lIInuk.í.cs 
IV. Fenliu:m<1, tosk. nhg. 1860 Bécs Ungvár 
br. Kray ___ _ _ _ __ _ __ 1860 Eperjes Eperjes 
Reichel' ___ ___ ____ 18S0 Bécs Szoluok 
gr. JellaCié___ _ ___ 1860 Bl1üajlest, Székesfejél'v,u' 
lJr. Philippovié_ _ _ _ ___ 1860 Pétervárad Pétervárad 
Galgótzy ___ __ _ _ __ 1860 Bécs 'l'rencs6n 

fekete 
nnraucssárgll 
aczélzöld 
f(lzöld 
fiízöld 
l1lnnncsslÍrgn 

narancssárglI 
halv!Í1lyvörus 
!tal ványvörös 
rákvörös 
vörösba1'lla 
csukaszill 
tongel'zöld 
rákvörös 
világoskék 

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

S. 
x. 
f. 
f. 
s. 
f. 
s, 
s. 

72 I Dávid ___ _____ __ - - - 1860 Pozsony l?ozsouy 
7:; Va.caL__ _ ___ __ __ __ __ 11-.1í0 · Pl'ágl\ Eger 
71· I hl'. BOllVar<1 ___ ___ I lt:'GO I Jo~efBtallt .Jiein 

csere8nyevörö~ S. 

I buzérvörös f. 
n IX. Keresztél)', elán kiroly l::ifj(; Neuhalls ' Neuh,lUs 
il; ur. Salis-Sogliu _ _ _ \ 186\1 ' Sopron Sopron 
7; Fülöp. württmlll ,ol';;i herc'l, pl( ISlóO I Przomyal öamhor 
78 Vaont ___ ___ _ _ I ll(;() E8?ék I Eszök 

l, 79 I gr. J"llo.óió --- --- 18 UII Kál'Olyváw8 I Qtoéné 

világoskék f. 
l CSUkftBZin I H. 

('seresllye\-örus f. 
I vöröHbarlln l f. I nlmnzuld f. 

80 Arnulf. hnjor herczt'g --- I t8no , I .... omlJerg ! Zloczow f sknrlAtvorös t. 
RI hl'. \Vnl<lsti.ttoll --- lHS3 Igl"" I Iglan I k,t1'mazsinvö~· . f. 
~2 ur. Sohönfr,l(l --- --- . __ I 1883 I G,lu!nfehérvtÍr I Sz.-Udvfn·!tely Jmrmllzsinvör. ·L 
8;\ gr. Degenfehl-Scbomunrg I 88!'! Fehértemplom Szombathely sötétbarna f. 
8·i- Alfréd, szász-cobnrg-gothaihg.1 188;-) Krems I Bécs karmazsiuvöl'_ s. 
8!í lovag Kecs ___ ___ _ __ 1883 Lőcse Márm.·Sziget almazöld s. 
86 Forinyák 1883 Samjevo Szabadka amamntvörös s . 
87 Roszkowszki 1883 tl'rie~zt . Gilli teugerzöld f. 
88 br. 'feuchert·Klluffmaml __ _ 1883 Prága, I Beraun lJordóvöl'ÖS r. 
8!) br. Albori _ 1883 Jnroslau Gr6deck borclóvörös s. 
9a Windisch-Gl'i1et:t. herczeg _.: 1888 Rzezow l J'll'oslau amarantvörös s. 
(lj lovag Fröhlich 188e; PrÍtga I Buch eis papagájzöld H. 

9il br. König 1883 J osefstadt Ko llJotnu fehér f. 
93 hl'. Joiilson 1888 Olmütz MA:lchönuorf: sötétbo,l'Ila S. 
!14, Vacat ___ 1888 'fhel'esie11~tll(U Tlll'naU fehér ~. 

95 lov'lg Rollakoll'ski ___ 188B Stnnishln Czortkow amll,rantvörö~ L 
!)ő br. R!lmbel'g _ 18S~ Fiume KlÍ.l'olyvlÍ.ros amarantvörös f. 
97 hl'. 'yValclstiittcn 1888 Pola Tl'iest rózsaszín f. 
ml Htrll.lIsky 188;; Olmütz Hoheumautl l világosdrap L 
!l!) L GyÖl'gy, gör~;g !tülll)' . _ IS83 Klosterhrucl·, Zl1aim I kénsárga S_ 

10(; KrieghalllUler 1883 Erakkó I '1'c6che11 "l'ilágosdrap s. 
101 ~cl'giusAlexanclrovitsch,oros)\ 

nugy hel'czeg --- I 
1883 Zágl'úl) Csuha I kénsárga f. 

IO~ br. Catty ___ 1883 Prága (lUlJeseItllu i t.ongpliíí..?öld s. 
i 

) i. I 

S 



Vadá8~(}k. 

(Kalap fekete tollbokrétával, esttkasz:inu kabát é~ zubbony 
fűzöld hajtókával, sárga gomb, és pedig a tiroli vadász 
ezrec111él simán, a tábori vadász zii,szlóaljaknál számozva, 
esuk.,szinll pantalló fíizöld szegélylyel az oldalvarrásokon, 

kék~zürk~ köpeny.) 

nj Tiroli cslisllár vadá,szok (1813). 

1. ezred: Inllsbruck. 
2. Bécs. 
3. Trjeut. 
4. Linz. 

b) TM~ori va.:l<>,e;:: zászlóa.ljak. 

J<;:jcgés::dtö 'I ~~ i 'l'Öi.'ZS I Kiec;é~zítu 
l.el'et 1031 i!lmnáshelye kt'l~t!_t __ 

llReichenberg IThere~iellst'I'1171'MostYWielkieIBrÜlln ---
!l Reichenherg KÖllkgraiz 1 fi Komárom Kál·olvvtÍ.ros 
4 Niskó ,Rzeszów ~O Tal'vis ITI'ieazi 
(, Jióge1'lldOl'f Olmütz 21 Tnlln Bécs 
6 Pl'!lchatitz Pilsell _'~IPrag Eger 

I 
7 Brnck Laibach ~3KolozsviÍ.r IM.-Vú811rhely 
8 JuclellbUl'g Klagenfur'~ !l4ITI'élllbOWla. Bnd'lpeHt 

1

9 Villach Gl'ácz :..5 Bécs-Ujhely Brünll 
lOSteyr Bt ,-Pölten 2S

I
R.-szeben N.-l:>zcben 

l1D. Tuzla Győr 29 Lőcse LO~(lllcZ 

/

121Rawa rl1szkltlJnnghUUZlau 30 ,Bródy Bt!1nishm 
131BoChnilt Krakkó :1lIGl'a3 10t,oéllé 
16Niepolomice Troppl1tl 32Zp.le"zczyki EJ "'l'j OS 

BQs~nia-he?'{:~e!J01.,in(f·i {íya7. e~'}·edek . . 
(Fe3, világoskék kttb:1t a!izr.rüwörös llnj \".61:.1\1:'11 f.," SILI'Ij<l szá· 
mozott gombokkal. vilngosl,éJ.: iJi1ntnlló, J,ék~zül'h köpeny.) 

l A törzl3 . A kicgc;szitii keret 
SZ{~nl:l. --

===!;=O--======'\::l l o ID ',\sh a l ~. ~ 

1

1. Bécs I i:\nJ'iljev,' 
~. Grllz :S"njalnlta 

! 
3. Budapest, :polnjil.:rruzb 

. 4. Bee:s , "fos b,] 



«) D r ... g o n y o s e z r e ,l e k. 

(Si, ak, vilhgo,'lk·:'k k,~IJti.t Bima gomlJokkal, buzérvörös csizma-llach'ilgglIl, sötétbm'ua köpeny .) 

i I A, _d no~ ~t~~ A törzs I A keret A hajtóka ~ ~I t>-.:; ~ ~ ,!l 
~~~ áUomáshelye sziue ool;j 

.<j 

l I Fm'ellcz CSÍl9ZÍI, ___ _ .. - --- 1768 I Thel'esiellst!l(l t, 'fhel'eSicn,Jt'\dtj sötétvörös f. 
\! I gr. Psar .. __ --- Hin I Olmütz Olmiitz fekete f. 
3 Albort, sI!Ii'lsz király ___ __ o . 17G8 Kmkk6 Krakkó I sótétvÖl'OS H. 
4 Ferdinaml os{\szár __ . --- 1672 Bécs-Ujhely Béos-Ujhol,Y f[\zöld f. 
5 r. Miklós, orosz czál' __ --- [721 I MUl'bl1l'g Marburg császára,Í,l'ga r. 
6 Albrecht, porosz herczeg 1701 I Brülln Brünll fekete s. 
7 Lotharingbi herczegoo --- 16G:j Bmndeis Elm. Alt-Bunzlan kénsárga i 
8 gr. Montecucooli . _-- [Glg Prmlubitz KÖlliggl'utz .;lmrlMvörös s . 
g Albrecht főh. tbgy. _ __ oo_ 1689 Brzezany Czel'novitz fiíl!lolcl s. 

10 Liechtenstein herczeg ___ l640 I 'l'al'llopol Kolomea }rénslu'gn. 8 , 

11 Császár -_ .. --- --- --- tG88 Stockerau Stockerau skarltÍtvörös f. 
1~ ~r. Neippel'g oo_ ___ _oo 1708 I Krakkó Krakkó c:;Íl.SzárstÍrg" I s. 

I 13 avojai J ellő herczeg _ _ __ 1689 I Lnllc;mt Lan'(nt buzérvörös f. 
14 Windisch-Gratz hg _ --- 17:!5 Kbttau I Klattan buzérvörös I s. 15 br. Bechtolsheim -- I 1891 Enns . Wels fehér s. 



! . '. . l' .' ~ . . " t· . 
(08Ak6. "Uiln, mente. lIöt6tk61é subbony. bnll6nöröa maunr JlIÜ1rif!. aM6&bDmll "~:r~ 

J\", cuctl ncv!' 

CslÍ~zár ___ _ 
2 Frigyes Lipót p()ros~ her"zeg 
3 gr. Ha(lik ___ .. _ 
4· Arthur, cOllnitughti és 

stl'll.theal'Jli herczeg._ 
l) gr. Ra(letzky __ _ ___ __ . 
fi II. Vilmos. wÜl'ttewlJergi ldl'. 
7 II. Vilmos. német császár é" 

})0.08Z király... . __ . __ 
g gr. P,í1ffy _ 
fl gr. Nádasdy ___ ...... _. 

10 III. Frigyes Vihn .. porosz kir. 
ti Windisch·Gl'at.z hg _" 
12 Albert Edlla.rd, wn.le:;i herczeg 
13 (Jász-Kun) G,tlg6czy _. _ _._ 
I!~ Vladimir, orosz Ufl.gyhel'czeg 
lli 6'1'. ~álfiy _ .. _ .___ ___ . __ 
16 gr. Uxl<iill-Gyllcnbmlld .. _ 

A tort." I A keret I Az nttiln l A c,ftkb ' t~ 
------ :("'; 

Í1110 111'·' hhp.ly'' Hziu t! <. 

Bl':lS~Ó Ij!)(j 

IH;; 
l'iO~ 

I Nflgy-BzP},PlI 

I 
Amel 

17:;·~ 

li9'; 
lí:H 

(iyöngyö~ 

l Pozsony 
Rzesz6w ) KIl';Hil. 

! 
17!líl Décs 

KIRgenftu't 
Sopron 

Nyíregyháza 
Szombathely 

i Lemberg I SzabrL(lJm 
I K'3<lskemét 

I (;!J ti 
1IiSg . 
174J i 
17fl~ 
1800 
t S5!l 
IS!)!) 
1701 
1798 I

' C?crnovitz INyir0 g.yh. 
N.-Vámd I Debl'Bczen 

I Budllpe ·t 

o"tdLéh ,ötLtk{>!' 8. 
, \' i : ú g,,~ k é l; fch~l' S. 

: .~ . 1<. f(·hér ~. 

I i 
" k. • buzérvöröb f. 
t'. 1-.. . : bl.lz";rvörös i f. 
Y. k. I hatanszill R. 

\. k. I víl6.go,;kék f. 
:;. ko buzél'völ'öH~. 
S. lL fehér f. 
v. ko világoHk;ék~. 
~. k. ba.mn.7.1I1 .. 
v. k. fehér I f. 
s . iL sötétkék f. 
v. 1<. bnv.érv~J'ö8 B. 
S. k. lw.muszJll I~' 
v. k. hll,lIl11H:r.in l f. 



· " nbln.ul"l itN prÓU2Of11 ubln.ukn Lu,," ryörön " .... öK61yor.öllatul. bU7I./n:vö .. ·ö .. 
e fli:íf.. IUn-JllulrAg, Jjótó tbo.rnn. kbpOllY.) 

i i A7. eu'e,l neye I ~ji l-_A- tÖ::om~~~elY: keret 

=-=='-~-,,-'''''-.. - .. -, -_._--, .. --~, ~=-=-'=-=,= .. ~-= .. ==-==-=-=-=-=-= .. -=-=, 

-" I 
A czaplm I S '" 

szine I ~.~ 
~ tf.I 

l I Ot.to főherczeg o. .. .. o. 
~ , Hchw&rZCllherg herczeg 
:l K"roly főherczeg .. 
·t Császár 
5 II, Miklós, orosz czál'. 
(j II, J 6zs€f CSáSZlÍl' 
7 Károly Laj os főherczeg 
8 11', Rnmhorf,( ... _ 
1) } 10 Fel lettek oBzlllt,va, 

I 1 H, Sándol', Ol'oSZ czí.r 
! ~ hl'. Gngcl'll. 
lZ:; gr. Nostitz-Rienek __ _ 

I 

, 1791 Bécs Bécs császál'sli.rga I s, 
1790 ~I.'.tl'nuw Tamow sötétzöld I s, 
1801 Gl'Oc1ek llrodek buzél'l"öJ:ö~ I s, 
1813 I Z6lkiew Lembm'g fehér I s, 
1848 Varnsi[ Val'E\sd világoskék l' B, 
1688 J ar051au Prz~myR l császál'sárga , f, 
1758 ti, l\Iosty I Urzezun sötétzöld I f. 
1718 Stltlli~hl1l I t:>tanislau huzérvörös i s, 

'1814 Przemysl ,I Stl'Yi CSel'eSllyeVÖrös! f, 
1854., Székesfehérvál' , SZékeSfehérVár i sötétkék I s, 
1860 Zloc7.OW i Zloczow sötétkék f, 

I i I 
I I I 

~ . .: 
C 
e,,; 



'l-töl 14. számig IL hasonsz<Ímú hadtestpilrancsnoksiÍgok 
s7.élrhelyén, kivéve a 14. tüzér danc1árt, mely békében u ~, 

számú hr.dtestpamncsuokság p.lá van l'enclelve, 

CI) Hadtest tii:::érezredelt. 

(Csák6 l6szől'forg6val, sötétbarna kabát slnwlhtvörös haj
t6kávaI, sárga számozott gombokkal, világoskék csizlJ).t

nadrág, kékszürke köpeny.) 

1. Fischer, törzs: Kri1kkó ; :l. br. vfTeigl, törzs: D':'cs; 
3. Vilmoa főh., törzs: Gl'ácz; 4.1l.?'opatschek lov., töns: 
Budapest; 5. Albr6cht főherczeg, törzs: Pozsolly; 
6. Vacat, törzs: ' Kassa; 7. Lipót bajor hel'c~., 
törzs: Temesvár; 8. GSáIlZá?', törzs: Prága; 9. hercz, 
Lichtenstcin J. Veuczel, törzs: J osefstaclt; 10. LIli/
pala bajor hg., törzs: Pl'zemysl; 11. br. 8mo[.(/" törzs: 
Lemberg; 12. K?'e~btz, törz~: R-Szeben; 13. hOl·ez. 
Lobkowif;;, törzs: ZfbgJ.·áb; 14. lov. Lttawig, törzs: 
Bécs. 

b) Ha.dc~ztály tüzérear0dek. 

(Öltözék mint o. hadtest tüzére7.1·ecleknÉll.) 

1. Wadowiee, 2. Olmütz, 3. IÜ·s,kk6. 4. Béc~, 5. 
Brünn, 6. Bécs, 7. Gl'iÍez, 8. RI1c1kel'sbur~{, 9. Kla
genfurt, 10. Bu(ll~pe3t, 11. Budapest, 12. Bnda]1ést. 
13. SOIDOlja" 14. l'ozsony, 15. Xom:h'om, 16. lins~ll, 
17. Miskolez, 18. Epeljes, 19. Nl1gy-Várac1, 20. '1\,
m.esvár, 21. Lugos, 22. Pilsen, 23. Pl'ág~" 24. Bndweis. 
25. Josefstac1t, 26. Tbereaienstac1t, 27. Königgriit7., 28. 
Przemysl, 29. Jaroslan, 30. Przemysl, 31. St:llliRlau, 
32. Lemben •. 33. Stanisbu, 34. Brassó. 35. Kolozs
vár, 36. Nagy-Szeben, 37. G-örz, 38. Eszék, il!). Kit· 
I'olyváros, 40. Linz, 41. S(l,]zburg, 42. Bécs, 

ej Hegyi üteg-osztály. 

Trient. 

cl) Vártiizér eZ1'edek. 

1
11)ltözék lllint n hadtest tüzér ezroclelmél, de viláuos,kék 

széles skarlátvörös szegélyzetií 1)a.nttÜI6.) c 

1. C.ods?:ár, törzs: Bécs; 2. Sponnel', törzs: !üakkó ; 
3, hercz. Kin,.~ky, törzs: rl'zemyRl; 4. gr. Colle'l'eao
.\[d.~, törzs: Póla; 5. br. Ronvl'oy, törzs: Cl1tt:>ro; 6. 
Kollal'z, törzs; KOlluí.rom. 

~) Önálló vártüzé1' zászlóaljak: 

(Öltözék mint a vártüzér-ezl·e(lekuél.) 

1. Trient; 2. C'yul:>fehérv~í.r; 3. Pétervárad. 

.f) l\fiiszaki tüzérség. 

I. Tüzérségi szergyál' és szertár, átvevő bizottsú,O' 
is milszaki tüzér 8zlÍ.z~d a MeRi arsenú.lban. " 
,,2. Tüzél'sé~i 5zel-tár:t.k : Bergstadtl, Budapest, Bécs
UJhelj', Cattaro, Gyulafehérvár, Gl'áez, InuBbl'uck, 
Josefstac1t, Kassa, Komárom, Krakkó, J~emberO', Mos
!:il', Pétervárad, Pola, Prága, Pl'zemysl, Saraje;'o, '('e
mesvár, Trient, Theresienstadtban. 

,l. Tüzérségi :fiókszertárak : Bozen, Eszék, Franz611s
feste, K6.rolyváros, Linz, Nagy-Szeben, Olmüt!;:, Po
zsouy. B.agnsa St.-Veit, Salzburg, Theresiensra(lt 
Trieszt, Z:í.rÍlball Bes7.J,erczebánya. ' 

4-. L Ől) orgyítl' : 8teinbau és Blumauban. 

Utász zászlóaljak. (1805.) 

,CslÍ.kó ; csukaszin kabát aczélzölcl hajt6kával és fehér 
simu gombokkal; c8ukaszin pantalló aczél zöld szegély

lyel; kékszürke köpeny.) 

1. Pozsony; 2. Linz; 3. Prága; 4. Petta.u; 5. KIOB
ternenbm'g; 6. Iu-ems; 7. Budapest; 8. Thel'esien-

!ZO 
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etadt; 9. Krakkó; 10. Przemysl; 11. Przelllysl i 
12. Krakkó; 13. Hainburg; 14. Budapest; 15. Kloster· 
neuburg. 

Szertár: Klosterneuburg. 

Vasuti és távirda ezred. (1883.) 

(Öltözék mint az utász zászlóaljaknál, csakhogy a galléron ft 
csillagok mögött egy villámt61 átczikázott szárnyas kerék 

van felvarr"a.) 

Az ezred törzse: Korneuburg; keret: Kornellburg. 
1., 2. és 3. zlj.: KOl'l1euburg. 

Egészségügyi csapatok. (1849.) 

(Csákó; sötétzölcl kabát buzérvörös hajtókával és si\rgn 
sima gombokkal, kékszürke pantalló buzérvörös szegély· 

lyel ; kékszürke köpeny.) 

Minden helyőrségi k6rháznál egy-egy osztag. 

Vonat-csap,atok. (1771.) 

,Csákó; sötétbarna ka.bát világoskék hajt6kával és fehér 
,;imll. gombokkll.l, buzérvörös csizma-nadrág; sötétbarna 

köpeny.) 

1. eZ1'ed : Bécs. 2. osztály: Bécs, 3. oszt:í.1y: Gráez, 
13. osztály: Zágráb, 14. os'ztály: Innsbruck, 15. osz' 
t ály: Sarajevo. 

2. eZ1'ei: Budapest. 4. osztály: Budapest, 5. o~z · 
tálv: Pozsony, 6. osztály: Kassa, 7. osztály : Teme~-
Vlt;, U. osztály: Nagy-Szeben. , 

8. eZ1'ecl: Lemberg. 1. oszt. : Krakkó, 8. osztal)' : 
Prága, 9. osztály: Josefstadt, 10. osztály: Przemj'sl, 
ll. 'osztály: Lemberg. 

Vonatoszta.gok: Sara.jevo és Mostál'. , 
Vonat-szertár: IGosternenlmrg, youatszertar-fiók: 

S 'Hlapest és Sarajevo. 
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Katonai rendőrség. 

(Csák6 ~ sötétzöld kabát buzérvöl'ös hajt6kával és sárga 
gombokkal; kék szürke pantall6; kékszürke köpeny.) 

Egy-egy osztag Krakkó, Lemberg Els PrzemYRlben. 

Katonai őrcsapat a béosi cs. kir. 'polgári tör-

j
' vényszéknél. 

\Csilk6 ; sötétzöld ~abát violas~inü. hajtókával és sárga 
?ombokkal; kékszurke pantallo vlOlaszinü Bzegélylyel' 

kéksziirke köpeny.) , 

Lótenyész-intézetek. 

a) Os. kir. ~ótenyész-intézetek. 
IÖ;tözék mint a vonat ezrednél, de sá.rga gombokkal.) 

AllaIlli ménlls: Radautzban és Pib6rben. 
. Méntelepek: Drohovicze, Grácz, Klosterbruck, Pisek 

, ~ i Stadlban Lalllbach mellett. 

b) .711. kir. ~ótenyész-intézetek. 
.(Öltözék mint a huszároknál, de sötétbama attila.) 

AllaIlli ménesek : Kisbér, Bábolna, Fogaras, Mező
.egyes. 
Méntelepek: Debreczen, N.-Kőrös Székesfehérvár 

, .. Szt-György, Zágráb. ' , 

Pót-Iovazási bi~ottságok. 
11. Budapest, 2. Szeged, 3. Lembero- 4. Rzesz6w, 
\ Nagy-Kanizsa, 6. Bila.k. b' 

I 
Pótló-telepek. 

~agy-Daád·Sári, Kleczma-Dolna, Bilak, Lábod. 

Katonai nevelő- és képző-intézetek. 
~. Katonai áryahá~: Fischau Bécs-Ujhely mellett. 
.. Hadapród Iskolak: a.J gyalogsági : Bécs Buch

Pl'Ií.ga! Károly:város, Köuigsfeld, Lobczow', Nagy
Tl'lest, Llebeuan, Pozsony, Innsbl'uck, Te-

20':: 



ille8v(~r, Tlhrburg, Kameuicz; lj) lovassági: WeiRs· 
lürcheu (i.\lorvt1.); oj utti,sz: Haiubnrg; ((.) tüzérségi: 

Bécs. 
• 3. Ka~?nai alreáliskohí.k: St.-Pölten, Kőszeg, Kis· 

::IHlii:toU, .!S..l1.ssa" 
4, Katouai fÖl'e:iliskob: Weisskil'cllen ('Morv il,) , 
5. Katouai r,l;:tHlémin.: Bécs- Ujbely. 
6. i.\Iüszt1.ki l;:,,-ton:ti n.lmclé!lli~: B(\cs. 
7. Ka'bonai vÍ vó- és 'cornM,aulÍ.ü ti1>ufolyalll: Béc,;· 

Gjhely. s. Tiszti leánynevelő-intézet: H01'll:J.ls és Bopron, 
9. Legénységi le{lInynevelő .. illtézet: Bécs és Sza.t,!u{Ll'· 

:\ émeti. 
10, Hadi iskola.: Bécs. 
i1. ::IIagasfthb tüzórségi ~(l.Dfolyl1.111: Bécs. 
12. i\Iag;1.sn.bb hac1111éruöki tn,nfolyalll: Bécs. 
13. Tüzérségi törzst,isz~i tn.ufolymll: Bécs. 
14. Hac1ser8g lövész-iskob: Urnck. 
15. HtHlbiztosi tn.nfolyam: Bécs, 
16. Élelmezési hivataluoki tr.ufolymn: Bécs. 
17. Töl'zst. jel. vizsgáló b1zottsiigr,: Bécs. 
lS. Kn,tOlln,i fJln.torvosi . tanfolyam: Bécs. 

Iiatonai földrajzi illtézet. 

Bécsheu. 
Helyih'ség:i h61.·11ázak. 

1., 2. Bécs, 3. Pl'zemysl, 4, Liuz, 5. Bri.'lllll, 6. Ol1niitz, 
7. GrtÍ.ez, S. Lt,ibn,ch, 9. Tl'iest, 10. Inusbruck, 11. l'l':lga, 
12. Josefstn.cH, 13. Theresie,us'~,"\cU, l~. Lembcrg, 15, 
lIl'akkó, 16., 17, Bucbpest, lS. Kom::li'om, 19. POZ~Oll)', 
20. KassDJ, ~1. 1'emeSV:11', ~2. 1~ .-8zeu8u, 23. Z:'tgrúb, 

~4,. R3'~Jnsa) 2:1, Sal'n.je'Vo, 26. Ivlostá:r. 
Rua2.zati raktárak. 

1. Bri.'n,m, 2. Budr,pest. 3. GnÍ,cz, 4. Ii:l1iser-Ehel'gaorf. 

Katone.i rohha.ntak há.z&.. 

(GSUknSZill k;l.btí.t sko.rhí.tvörös hajt6k:í.vnl és sárga sima 
gombokkal, világoskék pn,nblló. kéksztil'ke köpeny.) 

j , 1. Bécs (fiók: Neulerchellfelc1), 2. l'l·ágn., 3. Kagy· 
, ~7.oro bat, 4. Lembel'g. 

lia ton ai fegyintézet. 

Möllersc1ol·f. 

Várfogházak. 

Arad, Pétervárad, Theresieustac1t és Komárom. 

Katonai élelmezési raktárak. 

Amel, Bécs, Buelapest, Brüull, Bród, Bruck a. d.1 L. 
Gyulafehérvál', Cat~aro, Komárom, Czerllovitz, Eszék, 
Fmroe, Frl111Zensfeste, Görcz, Gl'ácz, KlnO'enfnrt. Na!rl·
V:í.mcl, Nagy-Szeben, Innsbruk, Jarosl~u Josefst'l~it 
Kassa, Klagenfurt, Kolozsvlu', Kmkkó, Laibach, Lem~ 
Irerg, Liuz, Marburg, Nyiregyháza, Soprou, Ohnütz. 
l'etervál'ad! Pola, Prága, Przemysl, Pils.en, Pozsony, 
~:Igt19a, lhsano, Rzesz6w, ,Stanisbu, Székesfejéryár, 
rarnopol, Tarnow, Temesvar, Theresienstaclt Trieut. 
Tl'ióst, Zágráb, Zára, Zlocow, " 

Banjaluka, Bilek, Dolnja-Tuzla, Focn" Gorazc1rr, 
~Iostar, Plevlje, Travnik és Sarajevo, Trebinje. 

Katonai ágyra.ktárak. 

Béo5, Budapest, Krakkó, Lemberg, Przemysl és Prág" 

Mlisz.aki igazgatóságok. 
Helyőrségi s?:állitó-llázak. 

Bécs, Budapes'h, Bl'Óel, I{mkkó, I,elllbcl'g, OJmüt7., 
Pl'bJgtll, Pl'zelllysl, Sal'aje'lo, TI'ie~,t. 

Krakkó, Przemysl, Klagenfurt, Pola Komárom. 
GY,ulafehérvár, Mostár, rrrebiuje, Pétervá.rad, Brixen~ 
Tl'lellt, Cattaro, Sarajevo, Bilek. 
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CS. és ki'}'. hadi tenge'}'észet. 
,:!,enge?'észeti pa?'ancsnok: a közös hatli.igyminisz. 

termm tengerészeti csoport főnöke: Ste?'?~eckié8 eh?·en . 
sfeini DU1tblebsky Mik8a b?'., tengernagy. 

Cs. és kir. hajóhad. 
1.. Vé?'tes ha:dihajók: Rronprinz Rudolf, ru:onprin. 

zessm Stefame (toronyhajók), Monarch, Wien, Budn.. 
pest, Tegettho~, Custozza, El'Zherzog Albrecllt, Don 
Jouan d'Austna, Kaisel' Max, Prinz Eu<>en, Kaiser 
(easemat~ha~ó~), :S:absbur~ (pánczél fregatt). 

11. Czwkalo haJók: KalS, u. Kön. Maria Theresia 
Ka.i~erin Elisabeth, Kaiser Franz Josef I (torpedó ko~ 
haJ ok) ;. D., Pant?er, Leop~rd, A., Tiger, Zara, Spalat.\, 
Sebe meo, LUSSlll (tOl'pedo hajók); Meteol', Blitz, Ro. 
m~t, Planet, Trabant, Satellit, Magnet (torpecló jál" 
müvek). 

lll. TO?'pedó na8zádok: AdIel', Falke, Habicht, 
Sperber, Bussard, Condor, Uhu, Geier, Kranich Ibis, 
Würgel', Reiher, Flarningo, Marabu, Wellie Sedl'etiir 
H.aI:pie, Gaukler, Elster, Rahe, Jú'ahe, Staa'r, Kulmk: 
KJbltz (I. oszt.); Nl'. IX-XXXIX. (II. oszt.); Nl'. 
I-VIII. (III, oszt.) 

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

Salarnancler. 
VI. Monit01'ok: Maros, Laitha, Körös, Szamos és «a •. 
VII. ÁZZ0111ási és kiküldetési hajók: Radetzky, 

Laudon (fregatt); Donau, Saida, Erzh. Frietb-ich, Fa. 
sana" Zl'inyi, Frundsberg, Aurora (cOl'Vet) j HUIll, 
Nau~ilus, Albatros, Kerka, NaI'enta, Sans ego (ágyu. 
naszad); Andreas Hofer, Taurus (kerekes <>özös). 

VIII. KiMtői és tengerpa1'ti szolgálat1'~: Triton, 
Hippos, Bi.iffel, Dromedar. 

IX. Iskola hajók; Novara, Erzh. Ferdinand Max, 
Alpha, Schwartzenbel'g, Arternisia, Carneleon, Möve, 
Bmvo. 

X. Ll~7ctanya hajók: Bellona, Elisabeth, Dalmat, 
Helgoland, (Hulk) GI·eif,. 

::1 J 

jl'Iagya/I' ki'}'. lW'n,védség. 

Magyar kirá.lyi honvédelmi miniszter: 

Komlós-keresztesi báró Fejé7'vál'Y Géza, tábor· 
szernagy, v. b. t. t., karn., a L. r. n. k., I. o. v. k. r. 1., 
Sz. I. r. k. k., M. T. 1'. lvg., a cs. és k. 46. gy. e, tul. 

Államtitká.r: 

Vniszkai és bogy:í.ui G7'onuon Dezső, v. b. t. t. 
F. J. r. n. k. II. oszt. v. k. r. 1., Sz. I. r . k. k. 

*** 
M. k. honvéd-főpa.rancsnokság Bndapesten. .. / 
Főparancsnok: O császári és királyi Fensége József 

(Károly Lajos) föherczeg, lovassági tábol'llok. 
Füparaucsnoki adlatus: Forinyák Gyulalov.tb., v.b.t.t. 

I. honvéd-kerület: Budapesten. 
Parancsnok: hn.raBzti Be1'nolák Károly altáhornagy. 
79. honvéd gya~ogdandá7': BUJdapesten. 
1. gyalog ezred: Buda.pesten. 1. és 2. zlj: Buda-

I 
pesten. 3. zlj. : Félegyházán. 4. zlj.: Budflopesten. 

. 2. gyalog ezred: Gyulán. 1. és 2. zlj: Gyuláu. 
3. zlj: Jászberényben. 

j 80. honvéd gyalogdandár " Deb 7'ec,zenb en. 
l 3. gyalog ezred: Debreczenben. 1., 2. és 3. zlj. 
. Debl'eezenben. 4. zlj: Zila.hon. 

4. gyalog ezred: Nagy-Vára.don. 1. és 2 .. zlj: Nagy. 
Váradon. 3. zlj. Boros·Jenön. 

i II. honvéd-koriilet: Szegeden. 
Parancsnok: Sohraml Emil vezérörnagy. 

45. honvécl gyalogdandá7': Szegeden. 
5. gyalog ezred: Szegeden. 1. és 2. zlj: Szegeden. 

:3. zlj: Nagy.Becskel'eken, 4. zlj; Szegedeu. 



6. gyalog ezred: Szabadkáll. 1. zlj : Szn,ballk~!l. ~. zlj. 
Zomborball. 3. zlj: Ujvit!ékell. 

46. honvéd gycólogdandcír: Lu,goson. 
7. gyalog ezred: Verseczen. 1. zlj : Verseczen. g. zlj. 

O,'aviczán. 3. zlj: Pancsov{m. 
8 . gyalog ezred: Lugosou. 1. és 2. új: Lugosou. 

3. zlj: .-\.radon. 4. zlj: Orsován. 

III. honvéd-kerület: liass9.n. 

Parancsnok: ClCÚ1' Gy11.l<L vezérőrnagy. 

77. honvéd gyalogdCó7ulcí,r : Kassán. 
9. gyalog ezred: Kassán. 1. és 2. zlj : Kl1ss!Ín. :3. :dj: 

Eperjesen. 4. zlj. Iglón. 
10. gyalog ezred: i,íiskolczon. 1. zlj: l\Iiskolczoll. 

2. zlj: Egerben. 3. zlj: S.-A.-Uj helyt. 

78. honvéd gy.alogdcóndcí,r: Szatm.ár
Né7JMtiben. 

t 1. gyalog ezred : l\Iuukú.c~Oll. 1. és 2. zlj: l\fuuk:',
c,;on. 3. zlj: Ungvál't. 

12. gyalog ezred: Sza,tmál't. 1. zlj: Szatrnltl't. 2. zlj: 
M!Íl'maros-Szigeten. 3. zlj: Nagy-Kál'olybal.l. 

IV. honvéd-kerület: Pozsonyban. 
P:wancsnok: csifol'll-jolJbah{tzi Bulla [{álll/d·u altlm. 

73. honvéd gyalogdandá7': PozsonybiUl. 
13. gyalog ezred: Pozsonyban. 1., 2. és 3. zlj : POZSUIlY' 

ban .. 1,. zlj: Tatán. 
15. gyalog ezred: Trencsénbeu. 1. és 2. zlj: 'rl'PIl' 

c8ánben, 3. zlj: Rózsahegyen. 

74. honv. gyalogdandá7': Nyitrán. 
14. gyalog ezred: Nyitrán. 1. zlj: Nyitrán. :!. zlj: 

Léván. 3. zlj: Nyitrán. 
16. gyalog ezred: Beszterc~ebállyán. 1. zlj : Besztercze

h:\;lyáll.2. zli: BalfLssa-Gyarmaton. 3. zlj: JoJsy:m. 

I 

V. honvéd.kerület: S?éltesfehérvnrt. 
Parancsnok: K7'linifz JlÍno~ vezéről'n:lgy. 

81. honvéd gyalogdandál' : Sze7cesf'ehérvál't. 
17. gyalog ezred: 8zékesfehérvál't. L és 2. z1j: 

Székesfehérvárt. 3. és 4. z1j : Veszprémben. 
18. gyalog ezred: Sopronban. 1. z1j és 2. zlj: 

Sopronban. 3. zlj : KŐ8zegen. 

19. 

20. 

82. honvéd gyalogdandál' : Péesett. 
gyalog ezred: Pécsett. 1. és 2. zlj: Pécs~tt. 
3. és 4. z1j: Kaposvál't. 
gyalog ezred: Nagy-I~l1nizsán. 1. ás 2. zlj: Na"y-
Kanizsán. 3. z:lj: Rönnenclell. · o. 

F i~bme i száza,l. 

VI. honvéd.lreriilet: Kolo,"svá1,t. 

Parancsnok: Palkol'ic8 Jöz8~f' vezél·őrll:1gy. 

75. hOTbVéd gyalogdandár : Kolozsvárt. 
• 21. gyalog ezred: Kolozsvárt. 1. zlj : Kolozsvárt. 2. z:lj : í Nn.gy-Enyeclell. 3. zlj: Kolozsvárt. 4. zlj: lIeéRon. 

22. gyalog ezred: Maros-Vás!Íl'holyt. 1. zlj : M.-Vásár
helyt. 2. ~lj: BeBzterczén és 3. zlj: M.-Vásárhelyt. 

76. honv. gyalogdandár : Nagy-Szebenben. 
l 23. gyalog ezred: Nagy-Szebenben. 1. zlj: N.-Szel,eu-
'i ben. 2. zlj: Dáviu. 3. zlj: Erzsébetvárosbo.ll . 
. 24. gyalog ezred: Brass6ban. 1. zlj : Bl'ass6ban. g. 71j : 

Fogarason. 3. zlj: Kézdi - Vásál'he1yt. 4. zlj: 
Csik -Szel'edán. 

VII. horv.-szlavon honv.-kerület: Zágrábbo.n. 
Parancsnok: Ba.ch Jözse;f vezérőrnagy. 

i 83. honv. gycólogdandál': Zág1'ábban. 
1 25. gyalog ezred: Z:ígl'ábball. 1. zlj: Zágrábban. 
l 2. zlj. Yaraec1on. 3. zlj: Belov:íl't. 
I 

iiI 
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26. gyalog ezred: Rál'olyvá~·osban. 1: zlj: Szvarcsn.n. 
~. zlj; Ogulinban. 3. zI); GoszplCsban. 

84. honvéd gyalogdandá7': ~szé~en. 
27. gyalog ezred: Sziszeken. 1. és 2. zI); SZIszeken. 

3. zlj: Uj -Gl·adiskán. . 
28. gyalog ezred: Eszéken. 1. és 2. zI): Eszéken. 

3. zlj: Zimonyban. 

Honv. lova.ssági felügyelő Buda.pesten. 

Klobuécw Vilmos altábornagy. 

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

oszt.; Szegeden. . , II 
4 . huszár ezred: Kecskeméten. 1. oszt: Ba.1 l1n. • 

oszt.; Kecskeméten. 
9 huszár ezred: Maros-V ásál'helyt. Loszt.: Szamoa

. Uj vár. II. oszt.: Maros-Vá.aárhely. 

2. honvéd lovasd(~n.dár : Budapesten. 

1. huszár ezred: Budapesten. I. oszt.: Buclapesten. 
II. oszt.; Jászberényben. , , 

2. huszár ezred: Debreczenben. 1. osztaly: GYUII111. 
U. osztály: Debreczenben. 

5. huszár ezred: Rassán. I. oszt.: Kassán. II. oszt.: 
Nyiregyházán. , 

6. huszár ezred: Váczon. 1. oszt.: El'sekujvárt. II. 
oszt.: Váczon. 

3. honvéd lovasdandár : Pécsett. 
7. huszár ezred: Pápán. 1. oszt.: Pápán. II. oszt.: 

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

Keszthely. 
10. huszár ezred: Varasd on. 1. osztály: Varasdon. 

II. oszt.: Veröczén. 

I 

M. kir. honvédségi intézetek. 

Id~igZ. m. kir. honvéd-fötö?'vénYBzék Budape8/im. 
M. kir. honv. jŐ?'uharaktá?'i bizottság B1~dapeaten. 
M. kir. honv. fe[flJvBl,zei-i bizott8ág Blldapeate?l . 
M. ki,·. honv. Zösze?'-bilSotfBág POlSsonyban. 
Budapesti m. ki?'. honv. té?·-pa?·ancB1/.okatig. 
M. k. kiizp. honv. lovastiszti tanfolyam Budapesten. 
M. J,:ir. honv. L1~dovika·.Akadémia Budapesten. 
M. kú·. honv. tÖ1'zstislSti tanfolyam Budapeste?l. 

Cs. kir. Landwehr. 
(Osztrák honvédSég.) 

08. ki?'. Landwe7w-minisHter: gr6f WelB/n'8heiml:-
Zenó altb. I 

. Landwe7w-föpamncBnokság: Ö cs. és kir. Fenség~ 

. Rainer főhel'czeg, tbsz. - Adlatus: 

I 

Landweh1'-paranc81tokságok: (az illető hadtest
parancsnokságok). 

Landwehl' gyalogság. 
1. Landwehr ezred Bécs, 2. Linz, 3. Grácz, 4. Rla

genfm·t, 5. Triest, 6. Éger, 7. Pilsen, 8. Prága, 
9. Leitmeritz, 10. Jungbunzlau, 11. Jicin, 12. Csasz
Ian, 13. Olmütz, 14. Brünn, 15. Troppau, 16. Krakkó,. 
17. Rzesz6w, 18. Przemysl, 19. Lemberg, 20. Sta
nisIau, 21. St. Pölten, 22. Csernovitz, 23. Zára. 

Landwehr lovasság. 
1. Lanrlwelw dzsidás ez?·edek.-

1. sz. ezred: Kolomea, 
2. « Hohenmauth, 
3. « Sambor, 
4. « Olmütz, 
5. « Stockel'au, 
6. « Wels. 

II. Lova8ított Landwehr dalmát lövéBzek. Rent: 
Sinj. 

* 
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:ril'ol és VOl'arlbel'g honvédeln'bi főhatósCÍ,ga.. 
Elnök: Tirol és Voral'lberg helytartója. 

LaTh(lwehl' - paranasnokság InnsbrUJc7cba7b. 
Pm'ancsnok: 3. 14. sz. ha.dtest pamllcslloka. 

01'szág08 lövész-ezredek: r. Innsbruck, n. Bozen, 
IIr. Trient. 

Lovasított or8zágo8 Ujvészeh-. Kel'et: IUllsbruck. 

I 

: 
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II. POLGÁRI CZIMTÁR. 

I(özős minis~te'r'i'U/JJwk. 

i. Cs. ás kir. közös külügyminisZ'tol'illm. 

:\Iillisztel': GollMhows7ci v1.genol' gróf, I. o. 
vuskorona 1'. 1., F. J. H .. közk., v. h. t. t. kamarás. 

II. CB. és kir. közös pénzügyminiszterium. 

r.-lilliszter: Nagy-kállói KáUa,y Benjámin. a L. r. 
ll. k., a Szt I. r. lov., v. b. t. t., kamarás. 

fil. Cs. és ki,'. közös ha(liigyminíB2terinm. 

}Iilli~ztel': Kl'iegMmnun- Ede, I. o. V. k. r. Iv., 
k. é. k. (hdm), Y. b. t. t., lov. t.iib. 

Cs. és kh-. közös logfőbb számB2ó];:. 

Elnök: Plener Ernő lovag, v. b. t_ t. 

j _lIrt(/Wt}' kir. n~ln'iszierelnök.ség . 

• J
i' Miniszterelnök: Br. Bá.'n/fy De~ső, v. b. t. t. 

ko,lll30rás. 
Allamtitkár: Tal'lcovich József. 

6 Felsége szemé.lye kö'riiU 'Hl" kij'. 
·n~iJ;,l.szte'r·iu.n~. 

Miniszter-: Br. Jósika, Smn/ll;. kamarás, L. r. 1. 

HO'1'l·.-szlftv.-da-l'ln. ki'l". '}ninl.s~teTi~(!ln. 
11iniszter: Josipoviah Im,7'e, 
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M. lcil'. belügyminis1ttm·ium. 

Miniszter: Perc::el De1tső . 
• ,ulamtitkárok: Latkóczy Im7'e, SziLL Ignáez. 
Elnöki ügyosztály: oszt. vez.: HILBZá1' Kálm.á!1 

min. tan. 

I. Közjogi főosztály: oszt. főn.: dl'. Bezeredd 
Vikto7' min. tan. aj Közjogi ügyosztály: oszt. vez.: 
Székely Elek oszt. tan. - b J Földtebermentesitési ügy- I 
osztály: oszt. vez.: K?-iz3ik SándO?' oszt. tan. 

II. Vármegyei főosztály: oszt. főn.: Torkos 
Lászw min. tan. 

III. Városi főosztály: oszt. főn.: dl'. Fasohó 
:Moys Sándo 7' min. tan. a) Törv. hat. joggal fell'. 
városi ügyosztály: oszt. vez. : ....... . 
b) Rend. tan. városi ügyosztály: oszt. vez.: Marek 
Ede titk. 

IV. Községi főosztály: oszt. főn.: . . 
• ., - ct) Községi közigazgatási ügyosztá.ly: 
oszt. vez.: Huszá?' Péte)' qszt. tan. - b J Községi 
illetőségi ügyosztály: oszt. vez. : Kaffka Lá3zló titk. 

V. Rendőri főosztály: osztályfőnök: Dl'. Sélley 
Sándm', min. tanácsos. - 9. Kihágási ügyosztály: 
oszt vez. : dl'. Ma),tinovichElekoszt. tan. - lD. Rendőri 
(csendőri) ügyosztály: oszt. vez. : Liptai Lajos, oszt. 
tan. - Beosztva: Bulyov8zky Aladár, Szabó Lá8zlo 
3. F. J. 1'. 1. és Madách László, titkárok, dr. K égl 
Im.?·e, KÖI'fi Lásil.l6 és Pet?'óezy Lajo8, segéd.titkárok, 
dd01jdn Antal fogalmazó. 

VI. Közegészségügyi főosztály: oszt. főn.: dr. 
Ohyze7' Km'nél cz. min tan. - a) Járvány-ügyoszt.: 
oszt. vez. : dl'. lu"isz Gedeon egészségügyi felü:_.'yelö. 
b J Közegészségi igazgatási ügyoszt. : oszt. ve'/:.: Saee!· 
lm'y Mihály oszt. tan. c J Kórházi és tébolydai ügy· 
oszt.: oszt. vez.: Buth Kli?'oly oszt. tan. 

VII. Jótékonysá.gi főosztály: oszt. főn.: rajnai 
és kőrösladányi StesBe7' JÓZBef min. tan. 
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a J Betegápolási ügyosztály: oszt. vez.: gr. KO?'niBB 
Emil cz. oszt. tan. - b) Alap- és jótékonysági 
ügyosztály': oszt. vez.: F01'1'ay Fe1'encz oszt. tan. 

VIII. Arvaügyi főosz,tály: oszt. főn.: Krancz 
József min. tan. - aj Arvaügyi közigazgatási ügy· 
osztály: oszt. vez.: dr. Kováts Gyula titkár. b J Ana
ügyi határozati ügyosztály: oszt. vez.: Vajela Ottó oszt. 
tanácsos. 

A belüljyminiszteri számvevőség. Igazgató. : 
Payer BeLa. - Csendőrségi ügyosztá.ly: Szám
tanácsos: SzaplonezOjJ Mihály. Számvizsgáló: Pogány 
Béla Számellenőr : Berldnyi Jdno,~ és Pöltzl Gyula. 
E:t;enkivül beosztva három csendőr-őrmester. 

Országos levéltár: levéltárnok Pauler Gyula. 
Országos közegészségügyi tanács: elnöke ch'. 

Kovács József. 
Fiumei magyar kir. tengerparti kormányzó: 

gróf Battyány Lajos. 
Fővárosi á.llami rendőrség: főkap. Rudnay Béla. 

TÖTvényhatóságok. -je 

aj lVlegyék. 

,d.bc~uj~Tol'na m.: fp. P~chy Zsig., alp. Fabián 
Jan., íj. l(J. Hammersberg Lasz. Fszb. Oserehát·i j. : 
Géczy Gy. Gönezi j.: Dobozy J. Füzé?'i j,: Boclnál' 
Er. Ka8sai j.: Jó.szay Ist. Sziksz6i j. : Puky Iatv. 
Tornai j. : Gedeon Al. 

.IUs.á-Fehér 7n.: fp. Zeyk Dániel, a1p. Csató 
.JiIU •• fj. Török Bert. Fszb. Alvinezij.: Pongrácz Géza. 
Balázst'rd IJij.: Simonfy Alaj. Ki8enyedij.: Chivilla I. 

. * Rövidítések: ip. = főispán, alp. = alispán, fi. = fő
Jegyző, fszb.= főszolgabiró, m. ~megye, j.=járM. Rend, 
IIln. vin'. = Rendezett tanácsu város, pm. ~ polgármester. 
rk. =relldörkapitiIllY. 



G. }íagYC{.1'-igeHi J.: C~nka Dom. Mal·os·újvári /:: 
J oviáu Mikl. Na.gy·enyeclij. : Szász Józs. VM'esp'ltak"J;: 
Imre K. Bend. ta.n. vá .. /". Ab1""l/·dbrmya: .Inn; Boer 
B. rk. Képes Fer. Gyul(lje,herllct'l':_ p~. 1,ovak Fer:, 
1'k. Roska Józs. Nagy·Enyec.: pm. h.ovacs ~yullt, 1'1. 
Sombory Sándor. Vi.zctkna : pm. Szöcs Jozsef, rk. 
gerel,ei K.í.roly. N • , 

,;1rcu1, 711,..: f'P. Fábi6.11 Láz,z .. alp. bzatmary Gy. 
íj. ifj. D. Nftgy Lrlj. Fszb . .d~'~,1..i j::. ?rt~t:~y (~~lÜ~, 
Picsh'(ú j.: Senk Ferencz, Vl.lctgOSt .J. ' . J?allzs C,al'l?,l, 
TCl'nova.i j. : Kállay Ro"á~s Gy. Radna~ J.: Cóu.k~y R., 
Nagy.httlmágyij.: Os~k~? 0'yula., !3(J1'~S-Se?e8 .• J',: , ~1': 
:Baros Ferellcz. B01'o8·Jeno/' J. MOlltlA1!loJ., En'Je/wl J .. 
l'ec~ely El. Eleki. j.: Jank Jin. .., 

.JfTva 7)1,.: fjJ. SZllll'eüsányi G!ör~y., [,lp.l~l· Csillaghy 
,T .szs. , ifi. Csa. 11 lovic~ Sim. Fsz b.Kd'.m~ J ,: ~meskal ~~I ~ll. 
Va'ri j.: Abaffy Amel TI'·sz~e')'I(6'/, J . : Dulln. G)Ol'?,Y, 
N ámiJ8ziói j.: Szmetn,lla.y J~11?S. " 

Báos-Bod,7'og 71'U.: fp. hnJ9alClr. VOJults ~stvli~, nlp. 
K"ráesollY G;:. fj. . . . Fszb. Zombo?'l J" : T~lr?z :,y 
DEJzső, Zentaij.: dr, Mikllsevits KttlUil,Almc~8~J.:" Opll~8 
~Ió.té, Ó.bCC881: j. : Gombos Béla, TOlJolym 1,.: C~aR,z:\1' 
Ht., Ujvidi,l.·i j . : J\Iih,i.jlovits KOl:uél, 'K:glaIJ.: dr. ~z~
cséu-i 'l'am" .!llJatinij.: De{\k ZSlgD1on~l, p'(~lrI1lJ .. a l J.: 
Hip~ Dezső, Hócl$lÍgi.7:: '~issy ~ Ózs., T'I.~el:~.7:; :;ze:u:f.lI 
János, ZsaÍ'lya.i, j.: Nlkohcs Izidor, Ba[Ja1 ,7.: ..... tt to~no 
vito Gy. - Zb'l.ta 1·end. ta,n. váro!!: pm. B<lr01JllgZfI 
.Já~os: rk. Rozsnyi Am.. " 

Ba1'c&nycf, In. fp. Ki1l'.ios , I~6.1ll1 " a~p. ~zlly L"sz., 
lj. Koszits E~"mil, Fszh. Pécs'. 7.: W~ll!S ~aud:, Ba!'~
'1II'avú1'i,j. : Steuc'e F., Mo7uicsi .. j: Tl'.l::der h., S1,7.:Z08 I',J',: 
E~'aSZDay l\:[ih., Pécsvú1'acli, j.: Széh Kál'. Hegyllali ), 
Kiss Al~c1., S;.:t·lő?'úwzi j.: Polgár Jen. )' 

Bw's ln. ,' fp. Razy Ján., t\lp, ch. Rufly. 1:,1, 
fi , ioIajláth István. Fsz]; . Ga?wm-szent-7,'el'e8z/1 ),: 
~'ink<, 'S:í.ncl .. Lévai, f.; űrc1óc1y Ench'e, Aranyo8-
m((. i'~(:h'Íj.; c11:. P,uc1nyállszkv Tit" Oszlányi j.: ~üley .1., 
Ve't'ebélyi j.: Nedeczky V. - Bena.. ta?l-. VM'. ~lIr: 
miic:::brin1((t : pm. Chabac1a.J ózs., rk. Palkovlts Em. L,'vll . 
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pm., Máriássy Ist.,rk. Konya Józs., Ufbá'llya; pm_ 
Vola~szfY Fer., Koperniczky Józs. 
, Bekes m.,' ip. Tallián Bél., alp. dr. Fábri Sándor.,. 

fl. dr. Bartóky J. Fszb. Gyulaij.: Kövér L. Csabai j.: 
l ~ztraka Gy~., Bé~é8i j.: Popovics Szi1v. Szarva8ii 
].: dr. KrecsmanlrJan., SzeQhalmi f.: Ambrus S. 01'08-

házi }.: dr. Bod6ky Z., Gyomai j.: Rohoska M.'Rend. 
tan. vár. G1jula: pm. Dutkay B., rk. br. dr. Drechsler Gy. 
, Bereg '".1'. : fp . Lónyai Sánd., alp. J obszty Gy., íj. 

kovács LaJOS, Fszb. Ti8zaháti f.: Ekkel Elemér 
. Kászcn:yi/-: ~ol'vay Zolt. Felvidéki j.; Komlósy Gy: 
i Munkacs'/,J.: Pmtér J 6zs. Szolyvai j.: Balajthy Mór.-
Ben;d. tan. vár. Be1'eg8zász: pm. Buzáth Kam., rk. 

lBa.las J ános. Mwnkác8~ pm. Cseh Laj. rk. Fazekas B
o Beszter(}ze-J(~szod Tn.; fp. gr. Bethlen Pál, 
I alp. Ku~lesz God., fJ. rr:a~ács Károly, F~zb. Naszódi j. : 
,Bodó Kalm., Ó-radna~J.: dr. HunyadI Im, Jaádij.; 
Storch Gusztáv, Besenyői i.: Láni Godofrécl. -
Rit/Id. tan. vár. Beszte?'cze: pm. Pellion Márt., rk. 

Bihd.7· ~:,' fp. 'Beöthy Lász., alp. SZlmyogh Pét .• 
I fj. Papp Ján., Fszb. Központi j. : Bél'czy Im., Szalárdi 
ji,: Veiter,s~tz Ján., Élesdi j,; dr. Miskolczy Fer., Mező
I kere8zt,e.8~j.: Erc~ey D . .'I!erettyó-újfalz~8'ij.: Bölönyi Gy .• 
'1 Torda'/,J.: Bzatmary Krraly A .. Székely hidij.: Kovásznay 
)IlIl'czel, De1'cc8kei j.: Frater Bar., Ma1'gittai j.: 
llorvo.y T., f!zl1;lontai j.: N agy M., C8~ffaij. : dr. Beöthy 
Pill, Tenke'/, 1',:. K~kus István. É1·-mül.ályfalvi i-: 
DobozyK.Beel'''J.: Edes G.Magyar-c,'ékeij.: Nyisztor 
ll, Belénye8i f.: Beliczey Sándo Vaskohij.: Rednik G. 
Borsod n1J. : ip .br, Vay Elem., alp. dr. Tanay Gy., 

fj, ~oln?-r ~e;ta.la.n, Fszb. Mi8kolcz~j:: Buthy Lajos. 
lfezo-c8q-th'/., .J.; Feyér End., Eg?'z J.: Bónis Bert., 
g6,en.t.~ete1't j. ; V ad~ay Istv., Szendrei j .: .Zsóry, Guszt .• 
,dl J.: Zs6ry Gyorgy. Rend. tan. var. Mlskolcz: 

pm. Solté~z Nagy Kál., rk. Lukács Béla . 
,Brasso Tn.: fp. Maurel' Mih., aIp. dr. JekeI Fr., fj. 

Panczél Istv., Fszb. Hétfalusi j.; ZoncIa János Fel
ridéki f.: Kost.end Vilm., Alvidéki f. ; Pildner F~r. -

21 
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Rend. tan. vá?'. B?'a8só: pm. Jakobi Károly, rk. 
Hiemesch Fer. . 

Csanád m.: fp. Lonovics Józs.,. ~lp. dr. MeBko 
Sáu., íj. Kristóffy Józs. Fszb.: Kö·zpol.~t~J.; Farkas M~l·. 
Nagylaki j.: Kövér Béla, Batonyat J.; He~'Vay KaL 
Kovácsházai j . ; Babó Laj. - Rend. tan. va,'. Ma7(/) : 
pm. Széll György, rk. Cseresnyés Ján. .., 

Csik nu; fp. Mikó Bál., alp. Becze Ant., íj. ~ihaly 
Fer. Fszb. Gsík-szt-má?·tonij.; Székely End. Gstk-sze-
1'edai j.; Fejér Sándor. Gy.-szt-miklósi j.: Na~ Ta~. 
Gy.-tölgyesi. j. : dr. Lázár J án. - Ren~. tan: var. eszk
Szereda; pm. Csedő István, rk. Kovacs Janos. . 

Osongrád n~; fp .. Va~nD:Y ~ndol:, .al.p. ru'. Csatho 
Zsig., fj. CicatrlcIs LaJ. Ttszanmne7!'t ~.. '.: '.' 
Gsong1·ádl:j.: Mátéffy Kálmán, Ttszantult J.: Vl~l.o. 
vich Ant. - Rend. ta·n. Vá1·. Szentes: pm. dr. Eunall 
Laj ., rk. Amely Kál. , 

Esztergom 71l,.: fp. Kruplanitz Kál., alp. An~'IIS8Y 
-Ján., ~i. Szabó Mihály. Fszb.1!lsz~e1·gomij.: Revlczk~' 
Győz. PáTkctnyi j.; dr. PerénYI Kal. - Ren~. tan. vm. 
E8zte1'gom: pm. dr. Malina Lajos, rk. NleclermR.uu 
József. : , . , á' \. 

Fejér 1Yb.; Ip. br. Flath MIklos, alp. Husz, r J_ r." 
fj. Szilts Arth. Fszb.: Székesfehérvá1'i j. : Kálmau v lll, 
j1.oÓ?·i j.: Kovács Sándo Sárbogá?'di j.: Heltay Jell. 
Vnáli j.: Szűts Jen. Adonyi j.: ~'oór Guszt, , . 

Fogaras nu.: fp. Bausnern Gmc1o, alp. KapOCS~\lly l 
:.lór, ·~i. Belle S. Fszb. Bá1-kányi,j.; ~~nedek A,rt~:II" 
TÖ·/' csvárij.; Borosnyai Béla. Foga.1'as·/, J.: Herszenyi L 
Á'rpási j.: Bisztl'ay József. ., 

GÖ7rbÖr 17'0; fp. HámosLász.,~lp. Bor~e~lszaLI\~ .. 
~j, Lukács G, Fszb. Roz8n'!jól J.: Ma~·l~s.SY_ B~l ~: 
Nagy-1'őczei j.: I~u,na Aur. ~/'?/la8z?mba.tt~ .. l\.ub~~ I 
AndI'. RimaszécsI. J.: Draskoczy Lasz . .TO? nallyu;/, J .. 
Szoutágh Zolt. - Rend. tam. vát·. Dobsma:' ,pm. Szon· 
tagh B" rk. Lang GU8zt. Jolsv(~: pm. Baslheles Gn~7.t . 
rk. Piacsek R. Nagy-Rőcze ; pm. Stefancsok ~ar .. 
rk. Lieszkovszky G, Rimaszomb~.t: pm. Szabó ?y~~'g), 
rk. iel. Baeliny Gy.Roz8nyó: pm. SZIklaI G,rk.Sulyall Sam!. 
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. GyŐ!' 17'0.: fp. gr. Lászberg Rezs., alp. Goda Béla, 
fj .. dr. FIscher Sán., Fszb. Tósziget-csilUzközi j.: Szod
írled Józs., Sok01'óaljai j. : Horváth Bál. Puaztai J' . 
Németh Mik. ' .. 

,Hajdu '"!'. : Ip. gr. S?homberg-Degenfeld Józs., alp. 
Rasó GYl1·, fJ. VeszprémI Z. Fszb. Balmaz-ujvárosij .. 
Ferenc.zy EI. ?Vádu~va:.ij.: Nábráczky Ist. _ Reni 
tan, var. HaJd",;-Bo8zo1'mény: pm. Somossy B., lok. 
Pa.ksy K~r. HaJ.du-Nánás: pm. Csohany Lász., rk. 
CSIlla, Mar. HaJdu-Szoboszló: pm. Kovács Gy. rk 
Pénztaro8 Istv. ' . 

. Há~'omsz~k. ~.:, fp. Pótsa Józs., alp. Gábor 
Pe~., !i., Szentlvan)'l Mik. Fszb. Bepsi j.: Vajna Mik., 
K,8Z,dt. J.: Cseh Gyula, O,·baij.; Hollaki Att., Miklós
van J.: Renter Bél. - Rend. tan. vá1·. Kézdi- Vásá?'
hely; p.n:'-. ~artók ~~r., r.~ . .ifj. Dobai Ján. Sepsi
~~t.-GyO? gy. pm. ifj. Godl'l Ferencz, rk. Szabó 
I~alman. 

. . Heves m.: fp. Kállay Zolt., alp. Zalár Józs. 
Ifj. ~ám ?y. Fszb. ~!1rij.: Isaák Gy. Gyön.gyö'si j.: 
~aJzlk Vlk. F!af.vamJ., :. Zal~?~,ky Im. Hevesij. : Helle
bl~nth B: T·t8zaf1tred~J': Fülop Zolt. PétB1'vásá?'ij.: 
~nzsnyel B. - Rend. tan. vá,'. Eger: pm. Gronav 
Sán., rk. Gaál Béla. Gyö'ngyö'8; pm. Balogh Gy rk' 
Nékám Ede. ., . 

. Hont m .. : fp. Horváth Béla, alp. Czibulya Lász. 

l (,. T~t~ LaJOS. ~'~zb. Ipolysági j.: Marek Kál': 
8~obb~ ~.: br. Nyarl Ali. Nagy-osalomiai j.: Lasz-

1 kaly Pal. K01']Jonai j.: Halmay Lász. Báti j.: dr. 
i Podhorszky L. Rend. tan. vá?'. Korpona: pm Buj : 
, kovszky Mib., rk. Pongrácz G. . 
l Hunyad nl,,: fp. br. Szentkereszt y Gy., alp. ifj. 

HOllaky, Arth:, ~J: Kapcza Gy." Fszb. Algyógyi j. ; 
Be~e Kal:. B1·a~t-?: ~rasznay Ohv. Dévai j .: Csulay 
~a.Jos. F{atBzegt J.: Pletsch Sándo Hunyadi i.: BOI'ha 
~ebestyen. Körö8bányai j.: Lázár Fark. Maros-illyei 
J, .: yor,o Ede. Pet"ozsényi j.; Buda Kár. Puji j. : 
Torok .Al·p. Bzászvá1'osi i.; Fodor Gy. - Rend. tan. 
Vllr. Deva: pm, Issekutz Aut., l'k. Géber K. Hát8zeg .. 

::!1* 
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Musnyai Béla. rk. Lenkes Józs. Szászváros: 
pm., B TT ':1_ H :1. pm. Acker Frigy., r~. ~ikhel . ~ aJ""""- unyau,. pm. 
Danila Gy., rk. CZlntlll Alb. , 
Jász-JVagy-KUJnrf!zo~no70 Jn.: fp. ~lm~:v: 

Géza, alp. Bagosi K~r. fJ: ~r. Be?-~ó A .. Fszb. Jasz,sag: 
felső j.: Balo~h S . . Jaszsag'/, also).: ~L (js~h .J. T1.$za~ 
felső j.: dl'. Beleznay End.re .. Tisz~'/, kozep ).: Jancso 
Géza. Tiszai alsó j.: dl'. Hajdu Jozs. - Rend. tan. 
vár. Jászbe1'é1l11j : pm. Koncsek Istv., rk. Tassy ~éz~. 
Ka1'czag: pm. dl'. Veres Sánd., rk: Bath~ En. ~t8-UJ: 
szállás: pm. Gál Kálmán, rk, KI~s LaJ. Mezo-Tu1', 

m. Mészáros En., rk. Farkas Kalm. Szolnok: PO;' 
lnudik Gy., rk. Taposi Márt. Tu1'keve: pm. Czihat 
Kál' rk. Zsengeller Józs. , 
Kis-Kükü~Lő Jn." fp._ Sándor Ján., alp .. G:al 

Dom., fj. Fekete Gy. Fszb. Dicső-szent-má1·t0n.~ J:: 
Frits R. Radnóthi j.: Csat6 Gábor. Hr;8Szuaszo'l. J.: 
Gyárfás Kál'. El'zsébetvá1·osij.: Horváth~~os.-:- Re~d. 
tan. vár. E1'zsébetváros: pm. hely. TraJanovlts Jan., 
rk. Vukovits Pét. , 

Kolozs m.,' fp. gr. Béldi Ak., alp. gr. Lazár .Istv" 
fj B6nis Ist. Fszb. Gyalu'; j.: ,Bidermann J. Ban:tfy
h'unyadij.: Kertész Sám. Al;násij.: G:ya:~athy Móz~6 
Náda.smenti j. : Papp Lászlo. K~~ozsv.ar'/, J,,:. ~r. ~an . 
Veress Kár.Mócsij. : Mayr J.M ezo01'menyest J.,. M unster
mann Gy. Te7ceij. : idgl. dl'. L~posi ~egedü? A.- Ren~. 
tan. vár. Kolozs: pm. Zabulik Laszl6, rk. Emmer· 

ling R. Dé KonuiroJn Jn.: fp. Sárközy Aur., alp.Ghyczy .~. 
fj. Erdélyi GáB., Fszb. Tatai ~:.:. P?cze Jár;. Gesztes",}.: 
Konkoly-Thege Laj. OsallókoZ1 J.: Emanuel Sándo 
Udvardi j.,' Feszt y B. 

Krassó-Szörény 7n.: fp. Jakabffy IJ?., alp. 
Litsek Bél., főj. Szögyényi Lás~. Fszb. ~uf!~s~ V . Pou
hrászky Kor. Temesi j.: FogaraSI Vaz. Be~a~ ).: Hlrscbl 
Bél. Faoséti- j.: Schönenfelcl Lász. Ma1·~sl. ~.: Popeszku 
Aur. Resiczai j.: Gartner Zol. Bogsany~ J: :. Kllotby 
Gy. 01'aviozai j.: Motsidlovszky Er. Jam! 1': ~~r~ 
kán Pét. Moldovai j.: Wörnle Gygy. Kara1tsebest 1· . 
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Ruden Gygy. Teregovaij. : Issekutz Aurél. Bozovicsi j. : 
Szabó G. Orsovai j.: Fialka Károly. - Rend. tan. 
vúr. Ka1'ánsebes : pm. Burocz Szilárd, rk. Dragomír Cor. 
Lugos: pm. Marsovszky Béla, rk. Král Ig. 

Liptó Jn.,' fp. Kürthy Laj., alp. Palugyay Gy. 
(j. Bak6 Rudolf. Fszb. Liptóujvári j.: Jo6b Marez. 
Liptó-szent-miklosi j.: Jo6b Gy. és Bobrovníczky 
Kál. Róz8ahegyi j.: Mattyasovszky Gy. 

Máramaros m.: fp. dl'. br. Rosner Erv., alp. 
Kutka Kál., fj. Szabó Sán. Fszb. Visói j.: P~pp Sim. 

I Izavölgyi j.: Scholcz B. Szigeti j.: Szaplonczay L. 
Tiszavölgyi j.: Pogány Zsigm. Taraczvizi j. : Mihál
ka Lász ... Técsői).: Pogány Öd. Huszti j.: Nyegre 
Lászl6. Okö"'messői j. : Vajna Dániel. Akna-sugatQ,[li 
j . : Rednik Istv. fszb. - Rend. tan. vá1·. Mármaros
Sziget: pm. Papp Tibor, rk. Czir,busz János. 

Maros-Torda m. " fp. Mik6 Arpád, alp. 
. . fj. Dósa El. Fszb.: Ma1'osi felső j.: dl'. Molnár G. 

Marosi alsó j.: Rozsnyay Istv. Régeni alsó j.: Kőrösy 
Alb. Régeni felső j.: Farkas Alb. Nyá,·ád-ssseredaij.,' 
Nagy Elem. - Rend. tal~. vá?'. Szász-Régen: pm. From 
Tr~,u,gott, rk. Prohászka Alb. 

Moson n'll.,' fp. gr. Pálffy-Daun V., alp. h. Pogány J., 
fj. Békeffy J. Fszb. Magyar-óvári j.: K06s Sán. Nez8i
de1'i j.: Fiala Miklós. Rajkai j.: Fröhlich Tófor. 
JVagy-Kü7cü~lő m.: fp. Sándol' Lászl6, alp. 

Somogyi Ist., fj. Walbaum Fr. Fszb. Nagy-sinki j.,' 
Imecs Jenő. Szentágotai j.,' Schreiber Fl'. Kőhalmi 
j.: dl'. Tompa István. Keresdi j.,' Lendvay Sándol'. 
Bólya-be"ethalmi j.: Fodor Láz. - Rend. tan. város 

I JlIedgyes: pm. dl'. Theil Frigyes. rk. Dengel Frigyes. 
Segesvá1': pm. Maetz Gy., rk. Kaufmann Al'thul'. 

Nógrád m. " fp. somosujvári némethi Dániel L., 
alp. Török Zoltán, fj. Tihanyi Fer. Fszb. B.-gyar
ma.ti j.: Baitner Arn. Nóg1'ádi j.: Hanszély M,árton. 
Szi"áki j.: Veres Ján. Szécsényi j.: Baross Arpátl. 
I,08onczi j.: Csonka Zsig. Füleki j.: Plachy J6z'~, 
Ga.cai j.: Szakáll Ant. - Rend. tan. vá1·. Losoncz : 
pm. Wagner Sán. volt., rk. Ottohál Oszkár. 
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Nyitra 7Th. : fp. Thuróczy ViI., alp. lüausz Ist., 
fj. dr.Mru:kóth Gy.Fszb. Nyit1·aij. dr.Majthényi G. V ág
ujhely-i j.: Rexa Sán. Galgóczi j.: Tóth Laj. Szeni
czij.: dr. Szalé Lajos. Nagy-tapolcsányij.: Machovits 
Ján. P1'ivigyei j.: Modrányi Ján. Érsek-ujvári j.: 
'furcsányi Öd. Miavai j.: Csenkey Ad. HolicBi i.: ifj. 
FriedeczkyT. Vág-sellyei j.: Csemniczky G. Pöstyén,'i j.: 
KOl'ontály R Ny.-.zsámbokréthi j.: Fl'iedeczky Bél.
Rend. tan. vá1·. E1'sekttjvár: pm. ifj. Paulusz Ig., rk. I 
Miklóska Al. Nyitra: pm. Kostyál Pál, rk. Rédéky 
G. Szakolcza: pm. Maták Rezső, rk. Nagy Sándor. 

Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún m.: ip. Beniczky 
Ferencz, alp. Beniczky Lajos, fj. Fazekas Agost. Fszb. 
Kecskeméti felső j.: Dezseöffy Em. Kecskeméti alst> 
f.: Teszáry Lász. Kis·kün felső j.: Szondy Dén. Kis
kún alsó j.: Mihalovits Béla. Pesti felső j.: Ladányi 
Lász. Pesti közép j.: Halász Zsig. Pesti alsó j.: 
ifj. Szilágyi Lajos. Pilisi felső j. : Kontra KáJm. Pilisi 
alsó j.: Bódiz Lász. Solti felső f.: Halász Sán. Solti 
kO'zép j.: ifj. Földváry Mih. Solti alsó j.: Szilassy El. 
Váczi felső j.: Kemény Gusz. Váczi alsó j.: Kapczy 
ViI. - Rend. tan. vá1·. CzegZéd: pm. Gubody Fer., rk. 
dr. Aranyi Laj. Kis-Kún-Félegyháza : pm. dr. Zámb6 
G., rk. Tóth Kál'. Kis·Kün-Halas: pm. Szabó Istv., 
rk. Szekér Pál, Nagy-Kő1·jjs: pm. Póka Kál., rk. Fitos 
ViI. Szent-Endre: pm. Dumtsa Jen., rk. Maximovits 
Istv. Vácz: pm. dr. Gajári Géza, lok. Kálló Antal. 

Pozsony m.: fp. Szalavszky Gy. alp. Klempa 
B ert. , fj. Petőcz Jen. fszb. PozBonyi j.: Bézay Szil. 
Hegyentuli j. : Nagy Ag. Nagy-szombati j.: Kiss Vil. 
Szempczi j. : Burián Pál. Felső-csallóköz? j.: Molnár 
Lász. Alsó-csallóközi j.: Németh D. Külső j.: Uj 
Ist. - Rend. tan. város. Bazin: pm. Masát Antal. 
rk. Palovszky Gy. Modo1': pm. Boruta P.,rk. Dubovszky 
JÓZR. Nagy-Szombat: pm. Nekánovich Mik., rk. Kratky 
Fer. Somo1-ja: pm. Sidó Ist., rk. Dolnay Öd. SZe/lt
GyörjlY: pm. Jánoska Gy., r~. Waschkau Hen. 

Saros m. : fp. SzmrecsánYl J en., alp. Sz. Merse Ist., 
fj. Tahy J. Fszb. Alsó·tárczai: Szakmári G. Fels6-

3~7 

!arczaij.: :Osz An. Sirokai j.: Roskoványi M.Topolyi 
7 .. : B.e~·zevI.czy Reza. Ssekcsői j.: Tóth Ist. Mako
vtcza~ J.: W mkler A. Rend. tan. vá1·. Bártfa: pm. Rhódy 
AL, rk. GE'ffert Meny. Eperjes: pm. Fuhrmann And. 
rk. Teőrős Józs. Kis-Szeben: pm. Eieelt An., rk. Wit~ 
ten berger Samu. 
So~ogy Tn.: fp. TaIlián Gy., aIp. Maár Gy. íj. 

G~b~~VlCS Kál'. F~zb; KapoBvá1'i j.: Sárközy B. Sziget
var~J .. ~ ~egyesBI ~anos. Nagy-atádij.: Ehn Sándor. 
~Bt~~go~ J.: KacskovlcB L.!tf.arczali j.: dr. Paias M. Lengyel
t~t~J.: ~lachner S: '1!ab~J.: Bernáth IC. Igali j.: Trom
bl_tas MIh. ~arcs~ J.: fszb. Fenyőssy Ö. Rend. tan. 
val·. Kapo8val': pm. N.émet Istv., l·k. id. Leposics Ig. 
_ Sopro,,!, nt.: fp. SlIDOll Öd., alp. dr. Ba,án Endre 

fJ . . dr. B':l'~ltZ ZoI~. Fszb. Sop1·.oni j.: Molnár Sán. Nagy
marto~~~.: Roblt~zaEnd. Kts-martonij.: Faludy Lőr. 
P~tlyal, J: :. Moln~ Istv. Csepregi j.: Chapó Gy. 
KaplLvan J. : Guary Béla. Cso1·nai j.: Hajas Gy. _ 
Rend. tan. vür. Kis-Mu1·ton: pm. Fügi R, rk. 
Farkas Fer. Ruszt: pm. Conrád Laj., rk. Magyar El. 
. SzC!'bolcs m. : fp. Kállay And., alp. Mikecz Ján., 

(1· MI~ecz. I?ezső. Fszb. Bogdányi j.: Krasznay Pét. 
Da:da~ also.J:: Dobos 1. Dada'i felső j.: Kammerling D. 
K!8-varda.~ J.:' A~g:yalosBy Pál. Nagy-kállói}. : Zoltán 
Is~v. NY'l.l·baton.1.: Vay Istv. Tissa-i}.: Vidovicb 
Lasz. - Rend. tan. vár. Nyiregyháza: pm. Bencs 
Lász., rk. Sztarek Fer. 
. Szatmár m : fp. Simontsits Béla alp. Nagy Lász., 

lj. ~l~svay AI.a~. Fszb. Nagykárolyij.: Domahidy Elm. 
Mnte:s~a.lka, J.: Ilo.svay E. Fehér-gyarmati j.: J ékey S. 
Erdod~J.: ~~gy .Ak. Ssinyel·-vá1·aljaij.: Szuhányi G. 
Nagybanyu'l. J.:. ~lenes Dezső. Nagy-Bomkuti j.: Thoma 
Lász .. CsengeT'/, J.: . . . • Szatmári j.: Csaba 
Aclol'Ján. - Rend. tan. vár. Felsőbánya : pm. Fal'kas 
J.,. rk. Prohászka Ant. Nagybánya: pm. Tm'mann 
Ollv.! rk. ~chönherr Ant. Nagy-Károly: pm. Debre
ezenl Istvan, rk. Kisfaludy Józs. 

Szeben ~.: fP:, Thalmann Gusz., alp. Reissen
bel'ger G. fJ. TobIas Kor. Fszb. Szász-Bepesi j.~ 



iDöl'l' Alb. Uiegyhrlzi j.: Bedens Guszt. Szebeni j.: 
:Fabritius Laj. Szelistyei i.: Dragits Péter. Szerda
helyij.: Mangesius Hermann,- Rend. tan. vá1·. Nagy
.szeben: pm. Drotleff József, rk. Simonis R6b. Szász
,Sebes: pm. Konl"ád 0, rk. Kischel" Rezső. 

Szepes m.: fp. gr. Csáky Zen6, alp. R~isz .1\1. 
fj. (11'. Neogrády L. Fszb.. . . . . . Sz.-ofaZm J.: 
i\Iattyasovszky Bold. Ó-Zubl6i j.: Teőke Lász. JÚ,.
márki j.; Wyda Lász. Sz.·szombathi j.: Montsk6 István 
Lőcsei j.: Mertz Máty. IgZ6i j.: Sztavacs Vik. Sz.-vár-l 

(Iljai}.: Görgey Gusz. Gö'llniczbányai j.: Winkler Pál. 
Rend. tan. vár. Göllnitzbánya: pm. Menesdorfer Kár., 
rk. Dimer Albert. Igló: pm. N osz Gy. l"k. Huszkó 
A1b., Kés1ná1'k: pm. dr. Schwazer K, rk. Oszvald Gy. 
Lőcse: pm. Szőnyey Kál., rk. Gundelfingel' L. Pop
j'á,d : h. pm. Melczer Gusz. rk. Glatz Vilmos. Szepes
(JlaSZI:: pm. Förszter G., rk. Sterbinszky B., Szepes
Váralja: pm. Szlifk6 And. rk. dr. V éber J 6ZB. 

Szaágy nb.: fp. bl". Wesselényi Mik., alp. Szikszay 
Laj., fj. Török Ist. Fszb. K?'a8znai f.: Nagy Dom. 
Szilágy-8omlyói j.: N agy Gy., Tasnádi j. Bölöni .BáL 
...'3z.·csehi j.: Kiss Lász. Z8ib pi f.: Kovács Ist. Z~lalll 
f.: Keiszler Gy.- Rend. tan. vlÍr. Szilágy-Somlyó: pill. 
-Gencsy Sán., rk. Hegedüs S. Zilah : pm. Péntek Fa.r. 
l'k. Matoltsy Kár. 

Szolnok-Doboka m. : fp. br. Bornemisza Kár. 
:~1p. dr. Torma Mik. fj. Báncly György. Fszb. Beth
,reni j.: . . , . . Csáki-gorbói j.: Vállya Fer. 
Deés i j.: Vékony Fer. Szamo8ujvá1'i j.: Nagy 
Laj. Kékesi j.: Gajzág6 Vilmos. Nagy-ilonda'i j. : 
Veres Imre.lvlagyar-lápo8i j.: Vass Imre. - Rend. 
tan. vá1·. Deé8: pm. Szilágyi Alb. rk. Stingly Zs. 
.szamosujváj· : pm. Placsintár Dáv., rk. Duha Ján. 

T en'hes n'h.: fp. Molnár Vik., alp. Deschan Ach. 
~j . Mayer Kár. Fszb. Kö'zponti i. : cll'. Hollosy Gy. 
Vinga,i j. : Schaffer Bél. Uj-amdi j.: Capdebó Fer. 
L ippai j.: Bal'oty Fer. Rékási j. : Joannovich Só'n. 
J3~~ziásij.: Unger J ózs: Csáková1'i f.: Győri Imre. 
Dettai. j. : Prepeliczay Od. VB"l'seczi j.: Csap6 G?z. 
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Fehértemplomi j.: ~apdeb6 . Ger. Kubinij.: Somogyi 
~;yula. Rend. tan. Va1'. Fehertemplom: pm. Fronius 
Kar., rk. Petzrik József. Vinga: pm. Sohii.ffer J6zs. rk 
Dobroszláv J 6zsef. ' . 

,To?n0 m. :. fp. gr. ,Széohényi Sán., alp. Dőry 
P.al, íj. SlffiontSlts Elemel', Fszb. Kó'zponti j .: Nunko
VI,CS. F~renoz. Völgységi j.: Perozel Béla, Duna-föU
van _J:: .Rasov&zky Jul. Simonto1'nyai f.: Pesthy El. 
Tamas~ J.: Szévald M6r, Dombová1·ij.: Nagv Istvá.n 

Torda-Aranyos m: íp. gr. Bethlen Géz alp: 
(h·.BeteghMi~~6srj:Nag.fOliv.Fszb. Tordaij.: GÖnczy 
E~dre, Al86-Jfl,ra~.7:: Szőts P~t. Toroczkói j. : Asztalos 
Gab. MQ,1·OBZ.udasL J.: FelföldI Béla, Felvincl1i j.: Mé. 
sz.ár6s Is~v. Topánfalvi j.: VIaszár János. - Rend. tan. 
val'. ~6lv~ncz : pm. Ma"ayari Efraim, rk. Magyari Efraim. 
rre~vm!lzen a pm. és rk. egy személy.) - T01'da : pm. 
'elits Odö~., rk. Jakab Gergely. 
~o?'onta~ ?n. : fp. Rónay Jen., a1p. Delimanich 

LaJ. íj. b.r. Felhtzch Berthold, Fszb. Nagy-bec8kBl'eki}.: 
~~~alov~o~ ~~. TÖ1·ök-be~8~,ij.: ~. Be.t~len Mik. Nagy
~!ktndall " , ~r?b B. T01'ok-kantzBa~ J. : Tallian Em. 
N.:Bzt-m~klQst .7. : Haaff! ~áro~y,. Pe~;jámo8i j.: Gyer
tya~ Dé~. Z~ombolya'/, J.: TovlS Jozsef, CBe'neji j. : 
Uzb,as~cs Gaspar, P~rdányi j.: Hertelendy Im. Nó
dO~L 7·:_ ~ .. Gyer~y~nffy Jen. Bánlakij'.: Botka. Béla, 
A~'/,bunan J.: KaJta!' Jenő, Panc8ovaij.: Jablonllzky 
mklós, Antalfalvi j.: Szávics Gerő. Rend. tan. Vá1'. 
Nagy-Bccske1'ek: pm. Krsztits János rk. Raitter 
Oszkár. ' 

Tren,!sén 7n.: fp. Szalavszky Gy. alp. Baross 
J~szt., fj .. Bangya Gusz. FBZb. C8acl1ai j.: Szeghy 

,Janos, KtBucza-'f1'jhe"lJJ.ij. : ~ajdin Imre, Zsolnai j.: 

l
B~umgartner Llb. BÜt86L J.: Domaniczky László 
Vay;bB8zterczei,i .. : Bal:oss Kár. Puch.ói j.: Rudna)': 
[stvan, Illava~ J . : VIetoris Gygy. TrenC8ini j.: 
~chwertner ~tal, Baani j.: Zamar6czy János .. ...:... 
Rend. ~an. va1·. T1'enc8én: pm. Ucsnai Ernő rk. 

,Boros Samu. " 
I TlJJróoz m.: fp. id. Justh Kál., alp. Beniczky 
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Ká!., fj. Keviczky Ist. Fszb. Szent-márton-blatniczaij.: sits Kár. Szt-g1'óthi ;'.: Bottk F 
Uj helyi Att. Mosóez-:miói ;'.: Zarkóczy Tiv. Nagy-Kanizsa: pm. Vécse aZs?r. - Rend. tan. vár. 

Udvarhely m.: fp. gr. Heller János, alp. Ugron Zalaegf!1'8Zeg' pm Bot! l. 19., rk. Deák Péter 
Ján., fj. Jakab Gyula, Fszb. Udva1'helyi ;'.: dr. Demeter Zemplén ~ . . y aJos, rk. Gaál Kár. • 
Lőrmcz, Szt-ke·reszturi;'.: hr. Gamera O. Homo1·ódi;'.: fj. DokuB Gy .. ' FB~b ~~ár ~st., ~~. Matolay Et .• 
Benedek r. id.- Rend. tan. vár. Székely- Udvarhely : Nagymilullyi ;'.: Füze~séry. aT-ullelYl J •. :. Barthos J. 
pm. Kassay-Farkas Ig., rk. Szombatfalvy Laj. L. Varannói:j.: Füzessé • zerencln J.: Bessenyei 

Ugocsa n'll. : fp. Vincz Gyula, alp. Becsky Emil, Bencsik Ist. Homo " .rY
H 

Gygy: B~drogkó'zi ;'.: 
f · C11' V ga J F b T' ., .. S b' S' Ftiz é Öd nnal J.. arasztl MIk T k ... J. • ar . sz. tSzanlnnenl J.: za o an. . ess ry . BZt1'O'Pkói . . B' ' . o aJl. J.: 
Tiszántúli ;'.: Benyovszky Aladár. I ifj. Nemthy Józs B' J: .. arKzy Ben. GalszécBi ;'.: 

Ung m.: fp. gr. Tőrök J6zs., alp. Kende Pét., Zólyo7""......·f Zlnnal J. : ossuth El 
IV IIV • p Nemeské' K' P . 

fj. Tabody Jen. Fszb. Ungvári;'. : Lőrinczy Jenő, Kár., fj. Répási Mát; Fszb B n :g~ ál,. ~lp. Csipk'!!Y 
Szobránczi i.: Köröskényi EI. Kaposi :j.: Kusnyiri BeBztere!4ebányai:j·. La~a re~h al nyalJ.: Battik O. 
Gy. Bereznai f. : Deák Bertalan. - Rend. tan. vlÍr. Skroma Máty R" rovlC m. Zólyomi f -
UnJJ.vár: pm. dr. ~ü~ey Sán. rk. Berze~czy Ist,ván. Rend. tan. vá1" Be~gYB~alatr:ai ;'.: Leustach Laj. ~ 

Vas m. : fp. RelszIg E., alp. dr. KárolYI Ant., íj. dr. lk. KolIárik Já~. Bt.~~~~banya: pm. Csesznák Gy. 
Bezerédj István, Fszb. Szombathelyi;'.: Bozzay Gás. rk.BruothJán.Zólyom' anya: pm. dr. Sramk6 A. 
Kőszegi ;'.: Somogyi Mik. Bá1'vári j.: Ajkay Gy. . pm. • . • . rk. Krall Ján. 
Kis-ezelli ;'.: Jakab Bod. Va8vári ;'.: Molnárfy h) Városok. 
G. KÖ7'mendi j.: Rusa Láz. Muraszombati j.: Pol- Arad (sz. kir)' fp Fáb'á L 
lák Pongrácz. Bzt·gotthá1-di ;'. : Papp Ant. Német- Sa.rlot Dom. '.. l n ász., pm. Salacz Gy., rk. 
1Ljvát'i j.: Dömötör Laj. Felső -ő1'i j . : Szabó El. - Baja (sz. kir)' f b' . . 
Rend. tan. vá1·. Kőszeg: pm. Tipka Fer., l·k. Porpáczi dr. Hegedüs AI~d' rE' S aJS~1 dr. VOJnits Istv. pm. 
János, Szombathely: pm. dl'. Ehen Gyula, rk. Uj. Budapest székes' 4': "ch!llbner Gy. 
Lankovits ~ózs. Márkus J. alp. GerI6c~ova:os: fpm. Ráth Kár., pm. 

Veszpnm m.: fp. gr. Eszterbázy Mór, alp. Debreczen (sz ki ~ Karoly. 
Véghelyi Dezs., fj. Kolozsváry J 6zs. Fszb. Veszprémi}. : J6zs., .pm. Simonffy :.). fpir grE Degenfeld-Schomburg 
Kleczár Fel'. Pápa'i ;'. : Végh István, DeveC4eri f.: Gyor (sz. kir)' fpm., r. oczk6 Sám. 
Noszlopy Vik. Zi"clli j.: Szőnyeghy Al. Enyingij. : ' Illeister Kál' rk 'A~fJ!' l gl' Lá.szberg R., pm. Zech
Kenessey M.- Rend. tan. vá1·. Páp?,: pm. Osváthp.,rk. Hódmez/;_ Vásárhel r~. 
Mészáros K. Veszpl'ém: pm. Ko.vacs I., rk. Fejes A. dr. Baksa L., rk. N agy Sfn' fp. Kállay Alb., pm. 

Zala m. : fp. dr. gróf JankovIts Lász., alp. Csertán Kassa (sz. kir)' f Pé h' . 
Kár., fj. Axvai Lajos, Fszb. Tapolczaij. : Szentmikl6ssy j lk. Madarász B ... p. c Y ZSlg., pm. Münster Tiv .• 
Gy. Bümegi j . : Fszb. Füzik Gyula, Keszthelyi j . : Kecskemét (sz kir)' f B . 
Takáts Im. Kanizsai j.: Fszb. Viosz Fer. Pacsa; j .: Fekete István helyett~ . p. en:rczk~ Fr., pm. meghalt. 
Gaál Mik. Zalaeg81'szegi j.: Thassy Mik. Novai j. : Eolozsvár (sz kir)~ fppm., r . V~mos Béla. 
Fszb. Malatmczki Laj. Alsó-lendvai;'.: Szmodics Vik . . G., rk. Deák Pál' .. . gr. Béldl Ak., pm. Albach 
Perlaki j. : Kovács Rezső, Letenyei i,: ThasEy !Jaj. Komárom, (s~ kir)' fp Sár .. 
C8áktornyai j.: Fszb. Kolbenschlag Béla, Vrant- Józs., rk. Sárkán; Fe~: . kozy Aur., pm. Tátra;, 
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.Mal'os-Vásárhely (sz. kir.); fp. Miko Ál-pád, 
G réb Bél. rk. Lázár Ben. l F 

pmXa;y_ Vár:Zd, fp. Beöthy Lász., pm. Sa er., 

rk. Eimlel' Kár. f R6 ay Jenő pm. hely. Matta. 
Panqsova: p. , ~k Jáno~ 

uovi~s Ad., r~. LesftyaKns 'd y Kál . pm. Aidinger J án., Peos (sz. kil·.); p. aJ: os ., 

a·k. Vaszary G( Yl1lka: ). fp Szalavszky Gy. pm. Dröxler Pozsony sz. Ir.. . I 

Uusz., rk. Ku~;rBIl;"bánya (sz. kir.); fp. Horváth 
SelTYWoz- J6 f k Krausz Kálmán. 

Béla, pm. Szitnkiy'ay). f zSSi~o~ Ödön pm. Gebhart J., Sopron (sz. ~.. p. , 

rksg~b~dk~ ~:.r~~:) ; fp. Schmausz End.,pm.Mru:nu. 

sits Láz., ~k. ~~alaYt~(átyátr)' fp. Simontsits Béla, S-atnunl'-JyeTYW r- sz. . " 
pm.-v HerI!l-ann .Mihály" rk. KISsmG~~fy F.,rk.Ra.inerJ. 

Szeged(S~.}rh .. l,;fp.Kall~~A) :'1 'b Fiáth Mik., pm. 
Sze7cesfeJel'val' (sz: ku .. . p. r. 

Havranek Józs., rk. Seldel ~~Ji á Yk pm dr Tel. . Ternesvál' (sz. kir.); ~ ...... 0 n r l., • • 

bisz !-{~r·',Ek. Banki~~)~efzsodr Flatt Vik., pm. Petzi. Ulvr-delV (sz. r.. p.... b 
Po ovich Ist., kir. tan. rk. ureseclés enJ rk Bodő L. 

Zr; el'sebcz:( fp·kPu·~I)~y fEp' ~~·s~7ec~.aY~~jnits ist., pm. 
07Yb Ol' sz. .. . J d 

Schlagetter Gy., rk. Walter Nán or. 

Magyal' kij'. pén~~gy!ninis~te'}'ium, 
lYfiniszter; Lukács Las.zló. , 

ÁIiamtitkár; Griinzenster-n Bela. 

Kel'eskedelem/ilgyinl,.k.jninis~tm'i"ltJn,. 

Miniszter; br. Dánie~ El:nő. 
Allarutitkár: Vörös Laszlo. 
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Magyar kir. posta- és távirda-igazgatóságok~ 
Bu,dape8ten; Kaa8án; Nagy.Szebenblm; Nagy- Vá
radon; Pozsonyban; Sopronban; Tem/J8vá1'on .
Pécsett; Zágrábban. 

FöldmwelésügY'i 'Jn. k. mintsztm'i'llm. 
, Minisztel'; dr. Darányi Ignácz. 

Allamtitkár: Bedő Albert. 

Vallás- és közoktatásügyi tn. kij'. 
Tniniszte'J'ium" 

, Miniszter; dr. Wlassics Gyula. 
Allamtitkár; Zsilinszky .Mihály. 

Magyar kÚ'. irlazságügyn~iniszte'l'ium. 
IgazslÍ,gügyminiszter: Erde~y Sándor. 

A.llamtitkár: Plósz Sándor. 
Az 1871. évi VIII. t.·cz. 85. §·a 8zerint el,j'á'ró 

legföbb fegyelmi bir68ág. Elnöke: id. Vay Mikló8 br. 
Kir. Curia. Elnök: Szabd Miklós. Másodelnök ~ 

Ceo1'da Bódog. 
I. Budapesti kir. itélő tábla. EIn.; Vértessy 

Sándor. 

Budapesti kir. főügyész: Hammersberg Jenő. 
Balassa-gyannati trvszk. EIn.; Kray Isk; 

ügy.: dr. Megyeri Istv. - Járbir. Balassa.Gyarfflaton: 
,Zeke Kálmán. Füleken : Nagy Miklós. L08onczon: 
Bogya Ján. Széc8ényben: Szilasy Kál. Szi?'ákon: Kun 
Barn. Rétságon: Dr. Liget y Ernő. 

I Budapesti trvszk. EIn. ; polg. Bogisich Laj. ügy. : 
Havas Im. - Járbir. I-III. ker.: Lithvay Máty. 
TV. ker.: Kiss Kár. V. ke?'.: Boronkay Ig. VI. ker.: 
IfllSsanek Rezs. VII. ker.: eséry Kál. VIII-X. ket' . . " 
Follmann Alaj. IV-X. ker: bűnt. Gajzá.g6 Man6. . 
Budapesti k. leeresked. és váltótrvszk. EIn. 

~al!Y Ödön. 
Budapesti bünt. trvszk. EIn.: Zsitvay Leo. 
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b'n ai trvszk. EIn.: Boleman Laj.; 
Besztercze a ~ _ Járbi1'. Be8lSterczebányán: 

~~!;~~n~~~F·e:k~~tebánMY~ak' n: ZP~~6~~~!!~1~n ~u~:h:!i:; 
Má1·tonban: e e l,". ' 

Z 'l mban' MartmovlCh lstv. k' 
lstv. ~ yo 7' EIn' Hunyor Bán. ügy.: Ber o Errrl/ trvsziv. . . 'G"" "n ' 

11 J,' b' Egerben: Kósa Kal. yongy080, 
Abd. - ,ar vr. nb . Kolozsváry László, Heve8en : 
Gel'<7ely San. Hatva. ~'. D b G T -Fü,'eaen: Ne~csik Kálm. Péterva8aron: o sa . , 

Csen'eny l.stt
v

. I EIn' dr Celligoi Bód; ügy.: ffiumel/ rvsz/v. . . . 
d Várady Gábor. h N' ." y , . r. , i trvszk. EIn.: Helmbac el' an., ug .. lpo~ysag J,' 'b' Ipolyságon,' Verebély Józs. 
:ir. Lipc~ey EL7bv.":ti a~ 'I.~~lmeczbányán,' üresedésben, Korponan: l er ny . A t 

Vámoa-Mikolán: ForsteI' Bnh' , k Ö ügy' 
77' l ai truszk, EIn.: o UlllCZ, y " .' 
..u.a of s Járbir Kalocsán.' PIJmer Ka.zm, 

Stipl ~~l'oly. - n ·Mik. Kun-Halason.' Tom. 
Kis-"K:0roson .' Sa~a~~csén' Gábor Mátyás. 
csánYi ~ász, IJ;'l't;,vszk . . EIn.: Gál! Fer.; ügy.: 

Kecs,veme. b' K keméten' Olah Imre. Ozeg' 
Kiss r. -; Ja'r 'I.~. t ~C8 FélegY7~ázán.' Czeilik Kál
Uaen: BathorM

y 
'kl

s
, van., BakyJ ózsef. Nagy-Kőrösö'1b.' mán. Kun-Szt- '/, oson. 

Jáp!st~idéki tl'vszk, EIn.: Majovszky iil. k ü~cÍ: 
Katona B. - Já,·bir. Pe8tvidé~i: ~~tt~a n1s~~tán; 
G """7l" Cse"baFer Mono'ron, ChenerJ gy M 0'.0. on:.. R' k ' . urra. 
~r. Sol~i K. Ócsán,' ~~l~v~t~st;:~h;: V;~~~::ve;,~lcz Fel', 
:;;,öJ tkP'l~-~;trlo trvszk. EIn.: Daróczy Ist.: 
'igy z, Új~á~ e: - Já,·bir. Szé~esf~';i~vá1'on .'K~~~ 
" ." b Halassy SzIl. "Uooron.' 
Béla. Adony 0.110.' Al l'. Vaálon.' Kul, Lajos. Sá1·bogá1'don.' Salamon ac al. 

esál' L. EIn O l B' ügy . Tóth 
Szolnol~i ~rv~z/~. k n': ;a~bur' LászlÓ: JÚaz. 

Mór. - Jarb'l.r. zo no ,oK~rcza on.' Simon János, 
JJe1·énybe1~.' _Becsey, Gy. K' . MeiötÍl1'on,' dl'. Istvánfy .Kis- U,jszallason: 1v.lagay al. 
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Gy. Já8zapátin.' Csathó Lajos. Kun,SlSent-Márton_ 
ban,' dr. Dévay Gyula. Abád-Sza.lókon: Király Géza. 

n. Debreczeni kir. itélő tábla. EIn.: Puky Gy. 
Debreczeni kir. főügyész: Pongrácz Jenö hely. 
Debreczeni trvszk. EIn.: Igyart6 Sánd.; ügy.: 

Simonffy B. - Já1·bú·. DebreGzenben : Sárvári LŐl'., DI!
recskén.' J akó Gyula. H.-Bó'8ZÖ'rményben.' Potorán Ist. 
H.-Nánáson,' Beöthy Gáb. PÜspö'k-Ladányban.' Sí. 
mon!fl Ant. H.-Szobo8zl6n.' Lengyel Im. 

I Mal'ama7'OS-szigetitruszk,Eln.:Eördögh Virg.; 
ügy.: dr. Csipkés Kál'. - Já1'bi1" Mármal'os,Szigeten: 
Benda. Bert. Rahón.' Grázler LiP.<?t, Felső-Visón.' Jura 
János, HuslSton,' Petrovics L. Olwl'1nezőn.' Taninecz 
En. Téc8őn.' Rétyi Mih. 

Nyi7'egyházai trvs~k. EIn.: Megyel'i G.; ügy.: 
Lázár Kál. - Járbi?·. Nyi1'egyházán: Nagy Lajos. 
Kia-Várdán.' Vay Pét. Nagy-Kállón: Szabó József. 
Nyi1'-Bát07'ban: MTáz Ján. TiszalÖ'kiin.' Vekerdy Máté. 

Szatmár-németi trvszk. EIn.: Ga.lba Lajos; 
ügy.: Dénes Laj. - Já"bi,', Szatmá1'.Németiben: 
Veréczy Ant. E1'dődö'n: Virág Mili. Fehér-Gyarmaton: 
Bódy Lász. Halmiban.' Kölcsey Ján. Máté-Szalkan.' 
Horváth Gy. Nagybányán: Papp Sándo Nagy-Ká1'oly. 
ban.' Szabó P. Szinyél'- Váralián .' Kamaráth Laj. 
NaJly-Somkuton: Sebe Pál. 

Zilahi tl'vszk. EIn.: Szöke Bál.; ügy.: Gazda 
Fer. - Já,·bir. Zilahon.' Darvas 19n. Szilágy-Oaehen.' 
Pap Sán. Szilágy-Somlyón.' Mile Mih. Tasnáaon.' 
Derecsényí Alb. Zsibón.' Benkő Józs. 

rII. Győri kir. itélő tábla. Elnök: Vági Mór. 
Győri kir. főügyész.' . . . . . . . . ., 
Győri trvszk. EIn.: Sebö Im.; ügy.: dl'. Fittle!' 

Bál. - Já1'bú·. GyŐ1'Ö'tt: Lacz(l< Kál'. Győ1'.Szt-Mál'_ 
fonban .' Kampis Iv. Magyar-Ováron: Lepossa Dán. 
Nez8ide1'en: Karsay B. Téthen.' GlIolamb Kris. 

Komáromi tl'vszk, EIn.: Pulay G.; ügy. : KOBsár 
Dezs. - Já?·bi". Komá1'omban: Gombos Kál. Eszte?'
gomban.' Magos Sán. Muz8lán.' Schável Kár., Nagy-



336 

19mándcn: Kukorelly Kár. Ó.Gyallán: Emanuel 
Józs. Tatán: Gábel Fer. 

Soproni trvszlv. Elnök: Takács Dénes; ügy.: 
Vághy Mihály - Já,·bir. Sopronban: Gonza1es l 
Frigy. Osepregen: Kömnger Ant. Os ornán : Vajda 
Józs. Felső-P,u,lyon: Hannibal Mór.Kapuváron: Füleky 
Kál. Kis-Martonban: Sohál' Laj. Nagy-Martonban 
Mátisz Alb. 

Szombathelyi trvszlv. EIn.: dr.Laky Krist.; ügy.: 
Ajkas Kár. - Jár b ir. Szombathelyen: Gruber Ede. 
FelBő-Eő"ön: Pogány Gusz. Kis-OzeLZben: dr. Szabó Im. 
Körmenden : Illés Ant. KŐBzegen: Korchmáros Gásp. 
Mwra·Szombatban: Augustich Pong. Német- Ujváron: 
dr. Wiplinger Róbert. Sárvá,'on: dr. Hódosy Ernő. 
Szt-Gotthárdon: dr. Galgóczy E. Vasvá"on: Feichtinger 
Ernő. 

Veszprémi. trvszlv. EIn.: Csenkey G.; ügy.: 
Gerő Antal - Já'rbir. VeBzprémben: Mórocza KaUm. 
Pápá,~: Mikovényi Ödön. DevecBe"ben: Perczel Sánd. 
EllllJingen: Mészöly Gy. Zif'ezen: Galamb Ist. Bala
ton-Fii1-eden: dr. Segesdy Fer. 

Zalaegerszegi trvszk. Eln.: Stanislavszky Ad.; 
ügy.: dr.Felber A. - Járbi,,·. Zala-EgerBzegen: Szupics 
A. AlBó-Lendván: Karabélyos El. Sümegen: Horváth 
Ed. Tapolczán: Gombás Ant. 

IV. Kassai kir. itélő tábla. EIn.: Berczelly J. 
Kassai kir. főügyész: Paksi JÓz8ef. 
Beregszászi trvszk. EIn.: Arnold Sán.; ügy.: 

ch·.Böszörményi J. - Járbir. Be"egBzáBzon: Szarka L. 
Al8ó-Ve"eczkén: Nemes M. IloBván: Krasznay Vik. 
M.-Kászonyban: Szabó Károly. Munkácson : Spanyol 
Kál. Nagy-Bereznán: Petri József. Nagy-Kap08on: 
Kozma Gy. Nagy-Szőllősö'n: Egl'i L. Szobránczon : 
Kormos B. Ungváron : Popovits Mik. 

Eperjesi trvszk. EIn.: Palugyay GUBZ.; ügy.: 
Grineusz G. - Já,·bir. Epe"jeam: Keczer Im. Bárt
fán: dr. Brujman ViI. Girálton: Irinyi Csaba. Kis
Szebenben: Marthényi Fer. Leme8elL' Hasz1inszky G. 
Szvidniken: Szepesházi Im. 

,B..'a'8sai trvi;zk. EIn.: Péchy Aur' il' . ' , 
Jan. - Jál·b'i,'. Kassán: Madarász'J- o~. ~lSil, 
~lchvó.ry EI. Tornán: Nagy Pét a~'b z.ePSB~~: 
ton' "cl 'b S' S ' . .a aUJ- zan-. ' ..., Iva y an. nlrBzón: Bzentlélek' L' Z ' 
danY91l: Szopkó RÓb. l asz.sa-

. Locsei trvs.zk: El~.: Engelmayer Józs.' ü . 
Els~rt Ist. - JCWbl1·. Loc8én: Kai! Lász G 'll . gl··
nyetn: Mattyasovszky Gáb. I,qlón: Fest Őttl!tC~ {(,
mm'kon: Mattyasovszky J ózs: L~tblon' Gres~il e8~ 
Szepe~.Szombatban: ,Ruttkay Alud. Szepes- Vci1'al"á~Y.: 
HM~nszky ~arcz. O-Falván: Chanath Mik J .• 

~skolcz~ trvsz, k. EIn.: Ortvay :r.-n .... . 
Dévány Ottó T' b' M' l sa, ugy .• ' 
Ed l - . - "ar u'. Mkolczon: Strazsek J á 
M e"eKnY~1~: Balogh Ján. Mező-Osáthon: Bekény B-' 

ezo· OV6Bden: Szeghő K. Saió-Szent-P -t, . K • 
lozs Barna. ,,6 61 en. 0-' 

d . R~r;z.a~z(f.,"!bati trvsz/c. EIn.: KubiDyi Al . ügy • 
r. anyl yoz. - Já,·bir. Rúnaazombatban': Le~' 

°sgy~l Gy. NafTIJ-Rőczén: Mattyasovszky ~,r 'R" ~ 
z~csen' Fr't F lU. ~tlla-

mor l:' BI s erencz. Rozanyón: Tichy Mihály 
.J. , npiJan:. ol'sodyJÓzs. • 
zs~a:tC!.ral!a-ujhelYi, trvsz70. EIu.: Seyfriec1 Jó
Z l ' ugy.:. Hlavaty Jozs. - Jci,·bil'. Sátoralj -U' 
M yen: GOI'gey Gy. Gálszécsen . N' d Á 'l H a J,
nán: Dezső Sánd K' 'l 7 l . a as rpM. omo,~
~a M" . tra y/te meczen: dl'. Szappanos S L' .fIY- S Lhalyo'l}': ROHkovics Ján. Szerenc8cn: FÜleky' 

B:sz. ztropkon: Ma.uksch El. Toka 'on' Dr ' 
ZSIgmond. Varan1!ón: AntaIóczy A iJt , . Plathy 

G~~1~OlozSVári kir. itéli tábl:' llUnök: FeketB-

f~l%:::c~l'~ ~i7'. fjjilgyész: Kozma Gyula. 
al' Lá á ' e.~ 7'VSZ . EIu.: Kendefy Dom. ' ügy" 
N~szóJ r .7Rd• :- Járbir. Be8zte1'czén: Sill' He~: 

D ,o.n, ap Lasz. O;Radnán: Kovássy Géza 
Kál eeSl: tr:vszlc. EIn.: Balázs Mát.' ügy' r Lá ' 
D,,~ - ~t"?~~"GDeéb8en : Miksa. J ózs. B~thl~bfl! :' Im:: 
J' . sa t- o,' on: Ballok Kár. Kékesen . Sima 
d~~~~"l':pagl1,:'-L;poson :uyá~'adi István. Na~11-Il01~ 

. zam08- Jvm'on: Gajzágó Ferencz. 
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, , . zk. EIn.: cll'. Sólyom Fekete, Fer. ; ügy.: 
Della/b t~ vs _ Járbir. Déván,' JaszenoVlch Ist ... ~J

Horvath SIm. Hátszegen,' Veress Józs. KMo8' 
gyógyon,' Farkas Arp. >r -Illyén,' dr. Korber End. 
1. ' , • Zomor Ant. "lILaros Bal h J' a 
<Junyan. , h'h T 'b Szászvá"oson,' og oz. P'l~iiban,' Paszt o y I. I tv ' 
T' 'ik< H nyadon' Szász s an. Q"'. 

• aj ,- u h' "ri trvszk.Eln.: Nemes ... am.; ug~ .. 
Gyulafe ,e~~a G lafehérvá1'on,' Szigethy Ishall 

(Jsiki L. - ~ar;. lt Gáb Balázsfalván,' Enyedy 
Abl'udbányan,'. _~na. YC e~y Gy. Nagy-Enyeden,' 
Laj. Maro8-UJva?on'l ,se~ Nemes Ede. Vbzaknán,' Vajda Pét. Topanfa van. 

Gajzágó Tiv~d~rt k EIn' br Szentkereszt y ZBig. 
Kotozsv.an rvs;, b'·. K~lo;svá?' vidéki,' Bokor 

.. S áml L - "ar M. ul B ' ff:y 'ugy.: z . _ 'rosi' Fekete Gy ll. an: _ 
Károly. Kolozs~ah?' Jvóa f 'Hidalmáson,' Schopf Gy. H don' Vea zse . 

unya '," I t Tekén' Gál Gyula. 
Mócson " KovbCB .8 tl'uszk 'Eln . Jánosi Sán.; ügy. : 

Nagy-s,?e en~, bir Na ' .S~benben,' László J6zs. 
<Jsizinszky A. - Jal' d' K,fY Szeli,styén,' Alemllll M. 
Szász-Sebese n : Egye . Mi~h' U'J'egyházán: Steidl B. S d h l en' Welter. t .. . . ze,· a e '!! . k El . dl' Damokos An .; ugy . .' 

Tordab tl'vsZ:,., 'b' nT~rÚn,' Csegezy Mih. Also. 
" Pap Dom - "ar ~r, ' K t S Arp 
'ul'. , .. h't' Fl Felvinczen " eresz e . Já?-án,' Vll'ag II I , • F . 
Maros-Ludason " Laozhegyr rlgy, .. 

VI. Marosvásárhelyi kir. itélő tábla. Elnok: 

Csató Fe?·encz., . ...{'.".. ész' Kozma 
Marosvásal'helyb kH. lougy . 

Gyula. ,. 7 l' Ponori S.; ügy.: Wittic~l 
Brassob trusz/v. ~ n.. . M'h Fogamson: TI' 

Kár. - Jú,·bú·. B,'asson: S~taé l, Kál. Sárkányon,' 
1. -d M'h Hos8zufal1tn,' Helsz nYI 

l I é' Z e8ten,' Czámpa GU8zt., .. . 
l: agy D nes. d ~ zk EIn' Gyárfás Lasz. ; ugy .. 

Osikszel'e ab, 1~~~ C~iksz;,:edán,' Szaosvay I~, 
Bartha Ign. - Jar ~O" b . M' ty Gyergyó.Szent-MlkCs.-Szt-M ártonban,' l' al a . 

·lóson: Szász ~g. . tl'vszk EIn ' Ven Andr.; ügy. Erzsébetvarosb ..... . 
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Gorove Laj. - .lárbi1·. E"zsébetvá"oBon,' Gillyén Laj. 
Dic8ő,Sf1ent-Má/·tcmban,' Végh Alb. Hosszua8zón: 
Török Arpád. Kőhalmon: Szongoth Vilm. Medgye, 
sen,' dl'. Hegyesi Győzö. NagY8inken: Bocskor Antal. 
SeQe8vár01J: Lészay K. Szent-Ágothán,' Pildnel' K. 

Kézdi-vásárhelyi trVlJzk. Elnök: Jakab R. 
ügy. : Sólyom Mik. - Jci.rbi,·. Kézdi- Vásá/'helyen: 
Fejér Kál'. Kovásznán,' Séra Lajos. Szepsi-Szent_ 
Gyó'rgyó'n,' Sylvester Dén. Nagy-Ajtán: KÖl'tvélyfáy József: 

Marosvásárhelyi trvszk. Eln.: Szentmarjay 
Dezső; ügy.: Gyárfas Lajos. - Já,·bir. Marosvásár
helyt : HineB M. Mezöbándon: Váry László Nyá1'ad

' 8ze1'edán: Gyalokay S. SZáSz1·tgenben,' Rozsnyay Fer. 
Sze'Joely-udvarhelyi trvszk. EIn.: Mentóvioh 

Gyul.; ügy.: Diernál' Kál'. - Járbir. SZél.'ely- Udvar
hetyen ,' Csanádi Z. Oklcindon,' dr. Rottáridesz Mih. 
8zekely·Ke1·e8ztú,·on: Apathy Gy. 

VII. Nagyváradi kir. itélő tábla. EIn.: Ritóok Z8. 
NagYváradi kir. főügyész,' (l. Debreczen). 
Aradi trvszk. EIn. Otrubay Kár.; ügy.: Parecz 

Gygy. - Járbú'. Aradon: Kugler Istv. és Bab6 Iván . 
Borosjenön,' Bitó J. Kisjenön,' Tabajdi S.Nagy-B1~ttyin_ 
ban ': ~ze~ess Fer. Nagyhalmágyon,' FriCB Laj. Pécs

,kán: Novák Is~v. Radnán: Bartos Mih. Világoson: 
,.knay Andor. 

Gyulai trvszk. EIn.: Novák Karn.; ügy.: dr. LiBsy 
Vikt. - Já,'bir. Gyulán " Fekete Gyula. Bék,ésen,' 
Sterka Sulutiu Sán. Béké8-C8abán,' Stellel' Arpád. 
Orosházán: SalI Ján. Szarvas on : Mészáros G. Szeg. 
halmon,' Sall Kár. 

Nagyváradi truszk. Eln.: Gyalokay Laj.; ügy. : 
ifj. BuIyovszky J 6ZB. - JárbW. Nagy- Váradon " (városi) 
Velyáczky Gy_ Nagy- Váradon " (vidéki) Kenéz Sán. 
Belényesen " Benedek Lász. Berettyó_ Ujfalun,' Szakáll 
Pál. felfüg. Elesden,' Mütter Fer. Magya1'.Cséke: 
Göndöos Lász. Margittán " Bajzáth János. Nagy_ 
Szalontán : Kovács Kál'. Szlkelyhidon : Fényes En. 
Tenkén " Va8kohon,' Kovács Sánd. 
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1·te'lő tá.bla: EIn.: Blask01Jich VIII. Péosi kir. 

Ist:g(jn .. kir l'őügyész: hely. Zs01nay Györ~y .. 
.ceeS"b , .. /' t' k EIn' Dorner Zolt.; ugy .. 
Kaposvan .1'v?z ir. ~d1'on' Herman Man. 

Psik Laj. - Ju"bt". ;p~ton' M~licsk6 Mik, Le{/-. 
OS1WgÓ~: And?,l'ka Gy, K~l Mdrczalin: dl', LefévI'e 
gyeltóltba1t: li:0lgy~s~~ Ba Ílua Zsigm. Szigetváron : r", NCtgy·Alctdon. lU, a 
... aI. , b' D' Pil'ovics Fel'encz. 

Zsiga Kál'. Ta,on. . It. szk EIn.: Tóth Lászl6; 
Nagy-kan~~zsa"b .1V., Na ,.Kanizsán: Osztel" 

itgy,: Bo?,yay O~l. - Ja;:!t~. Sim~~ Laj. Keszthelyen: 
huber Lasz. Osaktorny, .' Philippits Ján. Pel'lakon: Göcz Fel'encz. Lete?1yen, 

Horv,át~ Csong~~ J~fo~, Sável Kál.; ügy.: Zsolnay 
Pees"b tl'vsz/v. ,n. R' ky MI'h Dá1'dán: Ba. 

T' b' Pec8en' as . 
Gygy. - "ar 11'; "é' Ján Pécsvá,'adon: 
laskó Jim. 1YfohSa~8odn: .MR~~~;'1 El. Sikló8on: Visy 
HOl'Váth Mol'. as on... " 
Pál Szent·Lő,'inczen: Polt Kar·

S 
l J6zs G' ügy.: 

S ' 'di trvszlo. EIn.: e cz .., "d 
zegz,al J,' .b ',. Szegzá1'don: Szendl'o y 

Iú:csmal'lk P. - Ct? \' 1;fih Duna-Földvá"on: 
Ká.r. Bonyhá~n.~ ?az~l'J ~t1ra.kÖzy Lász. Pak80n: 
Szelle Zsig. ,yon on: 'ban' Gruber Iv. . 
Szentpétery Jozs. kTiamr:llő tábla: EIn,: Lehóczk.'l IX. Pozsonyi r. , 

Kálmán. . k' j"" yész ' (1 KasBán). 
Pozsony"b H': OIfgl, zic. Éln.: cll'. Bethle~. 
.Jl.7'Cbnyos-n'ba1oth~ t7 SVSb styén LaÍ'. _ JlÍ?'bl.". 

G ügy , Kovacs· e e , H 
falvi ygy;,. ". Vál B. Körmöczbányá_n: a. 
ATam/o8-Ma·/othon. y., V:' b'l en: Nemlaha 

B' Léván: Pogány Vug. el e e y 
vas ; k K' 'oly 
Gy. Ujbány,án: Bocse ar. Sándor G. ügy.: dr. 

Nyitra1- tl'vs::-k., Eln:t án' Juhász Vin. Érsek. 
Kuuinyi Laj. -:- ,Ja1:btr. NY~:l ó~zon:ifi.SándorG~zB. 
t~jvú1'on: dl'. SZlranyl Gygy. _ fa olc8á~yon: dr. GIrl
.11iat'án: Jesz~n~zk~B. ~agy' J lViI Sellyén: Plathy 
lel' Aladár. P1'1.,vtgYde~H: !~~l~y, Sze;"iczen: Martényi And. Szakolczan: r. ~ 
Sán. Vág!~ihelyen: HaJdu G. 

341 

Pozsonyi tl'vsz/c. EIn.: Petöcz Gábor. ügy.: 
Kramolin Vik. - JlÍ?·bir. Pozsonyban: I. Eremit R. 
n. Dl'. Vida Géza. Bazinban: StreihammerJÓzs. Duna
Szel'dahelyen: Kabin9. Ká.lm. GalántJtán: Michnay J en . 
Malaczkdn: Berthóty Im. Nagy-Szombatban: Frankó 
István. Somor:ján: Tóth Lajos. 

Rózsahegyi t7'vszle. EIn,: Porubszky Jen.; 
ügy.: dl'. Füzessél'y Tib. - Já,·bil'. Rózsahe,qyen: 
Kamin8zky Gy, Al8ó-Knb'inban: Szontagh Szan. Liptó
Szt-Miklós: Jeszenszky G .. Liptó-Ujvá,'o/~: Vitalis K. 
Námeulón: Kudász Endre. Trsztenán: Pr6nay Nánd. 

T,'encséni trvszk. EIn.: Siebenfreund B.; ügy.: 
Ribossy Kálmán. - Jdrbir. Trencsénben: K06ztelny 
And. Baánon: Motesiczky Ern. Bittsén: Akay Kor. 
Osaczan: Revic~ky Alf. Illaván : Simonyi El.P1~chón: 
Liba Ant. Vág·Beszterczén: Nozdroviczky Ján. Zsol
nán: Kraft Károly. 

X. Szegedi kir. ítélő tábla: Elnök: d?', Bernát Géza. 

Szegedi kir. lőügyész: Lobmayel' I8tván. 
.N'agy-beeslcereki trvszle. EIn.: Zsiros Laj.; 

ügy,: Ol'oscIy Lajos. - JlÍrbir. Nagy-Becske?'eken: 
Alföldy Ede. Módo8on: dr. Szőke Kár. Tii?'ijk-Becsén : 
Jakabffy 'ritus. 

.N'agy-Icileindai trvszN. EIn.: B6th GergelYi 
ügy.: Makk J. - Já,'bi1·. Nagy-Kikindán: Eidenmüller 
Ad. Billéten: dl'. Gálhomoky K. Nagy.Szt-Miklóson' : 
üresedésben. Tii?'ö'k-Kanizsán: Georgievics Sándor . 
Zaombolyán: dr. Kovácsis Cres. 

Szabadkai trvszk. EIn.: Vasdényei G.; ügy.: 
Dell.: Péter. - Já"bú',' flzabadkán: dr. Dekker Gy. 
Bác8·Almáson: Kovacsits Ant. Ba/án: Róth Nánd. 
TO]Jolyán: Sarkadi György. Zentán: Binghoffer Laj. 

Szegedi trvszk. EIn.: Musk6 Sán.; ügy.: Dobák 
Béla. - Járbi·r. Szegeden: Wiedermanu J. Battonyán: 
dr. Silllony Ak. Osongrádon : SZIlJ:ka Mib, Hódmező
Váaá?'helyen: K.isB Bertal.Makón: Dozsits Sán. Nagy. 
lakolt: Vár9.dy Kál. Szentesen: Gaál SáncI. 

Ui vid élei trvszle. EIn.: dr. Devich Lász.; ügy; .: 
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Popovich Aur. - Járbir. Ujvidéken: Kovachich Józs. 
Ó.Bec8én: Kéller S. Palánkán: Tillinger S. Józ8effal
ván (zsablyai): Petrovics Va.l. Titelen: Lesztyánsz~y P. 

ZomborL trvszk. EIn.: Széchény Józs.; ugy.: 
dr Kardos K. - Járbir. ZomlJorban: Dömötör Pál. 
Apatinban : Dekleva Béla. HóiLaágon: Jusits Lajos_ 
Kulán: Lederer Gusz. . 

XI. Temesvári kir. itéli) tábla. EIn.: Pa~S8 
Andor. 

Temesvári kir. főügUész: (1. Szegeden). 
FehértempLomi trvszk. EIn. : Pászt Vil.; ügy. : 

dr. Perjesi Mib. - Já1·bú·. Fehé1·templomban: Ottrubay 
Kár. Dettán; Porutin Em. Károlyfalván : Gerle J ak: 
Kubinban ; Kállay Béla. 01'aviczabányán: Virányt 
István. Szá8zkabányán: Anner J án. Verseczen : Buocz 
Béla. 

Karánsebesi t7·vszk. Eln.: Salacz Béla; ügy.: 
Oszlányi Kor. - Járbi1'; Ka1'án8ebesen: ~OVáCB. B. 
Bozovicson : Máhr An. O-O"sován: VOJnJcs GUldo. 
Te1'egován: Simon Gábor. .. 

Lugosi t;rvszk: EIn.: Péczely Fere~cz. ugy.: 
ABchinger Fer. - Járbir. Lugos,on: JUBchltZ K. Bog
sánon: •.• Miklós. Facseten: Kraczegh Gy. . 

Pancsovaitrvszk. Eln.:VozáryJán.; ügy.: MIlas
sevics Sándo - Járbi,·. PancBován: Fritsch F. Alibu: 
ná"on: Kérészi A. Antalfalván : Ribiczey Fer. Pe," 
laBzon: Sárdy J. 
Te~svári trvsz7o. EIn.: Mály István; ügy.' 

Gozsdu El. - Járbir. Temesváron : Hofbauer Pét. 
BuziáBon: Benedek G. OBákován: Bányai V. Lippán: 
Bene Gáb. RékáBon: Barllokovits Kálm. Uj-Aradon: 
Medveczky Ján. Vingán: Fodor Ödön. 

Országos fegyintézetek. 

IZlaván; Lipótvá"on; Má1'ia-Nostrán; Nagy-E,!,ye
den; Sopronban; Bzamo8udváron; Váczon; S~e!!e~t7:e:. 
bö,·tön; Aszódi kir. javító-intézet; Koloz8van Javdo
intézet ; Kis-hartai közvetítő-intézet. 

Mo k. hon'Védelmi miniszte1"ium. 
Honvédelmi miniszter : Komlós-keresztesi báró 

Fejérváry Géza táborszernagy, sz. k.v. b. t. t., kama· 
rás, L. r. n., k. 1. oszt. vaskor. lov., Szent Istv.-rend kp_ 
k., Mária Terézia r. 1., a cs. és k. 46. gyalogezred 
tulJl'jdonosa, a fÖl'endiház tagja. 

Allamtitkár: Vaiszkai és bogyáni Gl'OlnOn Dezső, 
v. b. t . t. a F. J. r. n. k., 2. o. V. k. 1. Szt Istv.-r. ks. k .• 
a tovarisovai kel'ül!!t országgyülési képviselője. 

Elnöki osztály. Ugyköre : Beatlványok felbontása. 
külön fentartott ügyek elintézése, Rendeleti közlöny 
szerkesztése stb. Osztályvezetö: TerMcs I8tván osz
tálytanácsos. Katonai előadó: győri Fa'rkas Fidél gy. 
ezredes. Miniszteri parancsőrtiszt: vizeki Talliúl~ 
A;~d1'á8 huszár-százados. 

I. ÜgyCBOpOrt (L, II., Ill., IV. és V. osztályok). 
C!loportfőnök : Bn~ar Fe"encz eZl·edes. Beosztva; 
Al,qyct Sánd%~~ hu!,!zár-ezredes. 

I. ügyosztály. Ugyköre: Kiképzés, mozgósítás sth. 
Osztályvezető: G#nzl A.ntq,l őrna.gy. 

II. ügyosztály. Ugyköre : Összes havidijasok nyilván
tartása, személyügyei stb. Osztályvezető: szent
benedeki O"gonás .. Zsigmond ezredes. 

ITI. ügyosztály. Ugyköre: Legénységi ügyek, szolgá
la.ti könyvek stb. Os~tályvezető: Klein Istvánalezl'edes • 
• IV. ügyosztály. Ugyköre : Népfelkelési ügyek. Osz
tályvezető: Lenz .(Jyöző őlmagy. 

V. ügyosztály. Ugyköre : Egészségügyi szolgálatra. 
vonatkozó ügyek. A honvédorvosi tisztikar személyi 
ügyei stb. Osztályvezető: dr. Bernolák József 1. oszt. 
fötörzsorvoB és a honv. orvosi kar főnöke. 

n. ügycBoport (VI., VII. és XVIII. ügyosztályok). 
Csoportfőnök : orsoyai Laner Győző vezérőrnagy. 

VI. ügyosztály. Ugyköre : Ruházat, felszerelés, el
helyezés stb.Osztályfőnök Mehrbrot F1igyes, I. oszt. 
főhadbiztoB. 

VII. ügyosztály. Ügyköre : Illetékek, élelmezés stb 
Osztályfőnök Majnik Béla II. oszt. főhac1biztos. 
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XVIII. ügyosztály. Ügyköre ; Elhelyezési ügyek, 
"Szállítmányozás, termény- és nnyag-járancl6ságok biz
tosítása stb. Osztályf'őnők; Gallasy Gyttla I. oszt. 
főhadbizto8, 

III. ügycSOpOl't (VIII, és IX, ügyosztá\yok). Csoport
fönök; G1'/íz Albe1·t minisztéri tanácsos. 

VIII, ügyosztály, Ügyköre ; Ujollczozás, .... édtör
vény ~th, Osztnlyvez.E.ltő: Szentgyörgyi Lajos OSzt. tan. 

IX. ügyosztály. Ugyköre ; Fősorozás eredménye, 
ha']jut:l,lék stb, Osztályl'~zetö; . . , . . , . . 

IV. ügycsoport IX. és XI. ügyosztályok), Csoport,· 
főnök; SZUb01'its Antal min. tan . 
. . X, ii<ryosztály, Ugyköre ; Beszállásolás, lószükséglet, 
sltisztt· igazolvnnyok, menlJlí.z stb.Osztályfőnök ; 
Tibolth La}()8 miu,. tan, . 

XI. ügyosztály. Ugyköre ; Athelyezések a hadse~eg
ből és viszont, törvényellenes besorozás ok stb.Osztaly
főnök. L080nczy Gyürgy, oszt. tau. 

V. ügyCSOpOl't (XIV. és XVII. ügyosztályok). 080-

.portfőuök; B Í1"ó Pál !"!liu. tan. 
XIV, ügyosztály. Ugy köre ; . Alapítványi ügyek. 

Osztályfőnök ; La7me'l' .. Gyula oszt. tau, 
. :s. VII. ügyosztály. Ugyl,öre; Külföldön tartózkodó 
magyal' hadkötelesek ügyei stb. Osztályvezető: Szohne1' 
Antal, oszt. t:1Dácsos, 

VI. ügycsoport (XIl. és XIII. ügyosztályok). Cso
:portfőnök; Schytt1'q., Ist.ván minis~te~:i tanácsos. •• 

XII, ügyosztály. Ugyköre ; Horvat u~ek és fordIta
sok. Osztálvfőnök; Le1'mann József mm. tan. , 

XIII. ügyosztály. Ügyköre ; Felszólamlási folyam., 
elbocs6.tások stb. Osztályvezető; Szöts Albm't oszt, tan. 

Kijzvetlenül az államtitká,r alá. 1'endelve, 
(XV. és XVI. ügyosztályok.) 

XY. ügyosztály. Ügyköre ; Hadbirói kar személyes 
hgyei. Honvéd és csendőr biintető igazsng~zolgált~· 
tásl'a. vonu.tkozó ügyek. Havidijasok nősiilési ügyel. 
ORztályvezetö; bereznll.i . Hallska'l'l S. t:íbol'llok had
biró .. 

::S45 

XVI. ügyosztály. Ügyköre : Osendől' törzs- és fő. 
tisztek mindennemii személyi ügyei. A cseudőrsé" 
szolgálata és kiképzése iránti intézkedések valamint 
az idevonatk?zó szabályok és utasítások kidolgozása. 
A csendőrségr szolgálati könyvekre vonatkozó intéz
kedések. A csendőrség szervezetére vonatkozó összes 
munkálatok. A csendőrség legénységi létszámához tar
tozó egyének szabadságolására. felülvizsuáltatására és 
nyugdíjazására vonatkozó intézkedések, A csendőr 
legénység közigazgatási úton való elbocsátása. A csendőr 
legénység nősülési ügyei. A csendőrségi alapítványok 
kezelése és adományozására vonatkozó ügyek. A csend
őrség mozgósitási ügyei, A tábori csendőrség ügyei. 

Osztályvezető; murai és kőröstarcsai Török FM'e~~cz 
altábornagy, a magyar korona országaihoz tartozó 
csendörség felügyelőjének teendőivel megbízva. 

Az osztályvezető helyettese; Reinlc Gábo1' csendőr 
ezred~s. ~eosztva; Sf,ÖCB Mihály és Fe1'y OBzká1! 
csendor-szazadosok ; Ty1'mam~ Józ8ef és Pauc/' 
Béla csendőr-főhadnagyok. ' 

Segédhivatalok. Főigazgató: 
kir. tanácsos, szolg. kiv. honv. 

Honvéd8zámvevo8ég. Főnök; 
oszt. főszám tanácsos. 

Bogdán.ffy Ferencz 
őrnagy. 
Schmidt F'erencz r. 

Magya'/' kh'. állami számvevőszék. 
Elnök; Rakov8z7.·y István. 

HO'I'lJlÍt-szlavon-dal1nát O'I'szágos 
ko'rntány. 

Bá~.; I;fécler:,"ári gró~ Kh"llen-H~d(Jrvá1'Y Ká1'oly. 
BelugY1 oszt:ü~'vezeto; Stankov/é Dániel. 
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Horvát-&lavono'l'szág köziga~gatás·i 
beosztása. 

I. Belovár megye (székhelye Belovár). 
Belovár, Ivanics, Kaproncz!l és KÖI·ÖS váro
sokkal. 

II. Lika-KI·bava megya (székhelye Goszpics). 
Karlopago és Zengg városokkal. 

III. Modrus-Fiuma megye (székhelye Ogulin). 
Buccari várossal. 

IV. Pozsega megy e (székhelye Pozsega). 
Bród és Pozsega v!Í.l·osokkal. 

V. Szerém megye (székhelye Vukovár). 
Karlócza, Mitrovicza, Pétervárad és Zimony 
v!Í.l·osokkal és a rend. tan. Ruma várossal. 

VI. Varasd megye (székhelye Varasd). 
Varasd várossal. • 

VII. Verőcze megya (székhelye Eszék). 
Eszék várossal. 

VIII. Zágráb megye (székhelye Zágráb). 
Károlyváros, Kosztajnicza, Petrinja, Sziszak és 
Zágráb városokkal. 




